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SK PROJEKTO DALIES SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
1. DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Nr. Dokumento pavadinimas Dokumento  žymuo Lapų sk. Laida 
1.  Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis NC-21.06-SK-BDSŽ 2 0 
2.  Projekto dalies aiškinamasis raštas NC-21.06-SK-AR 3 0 
3.  Projekto dalies techninės specifikacijos NC-21.06-SK-TS 21 0 

2. PRIEDAI 

Nr. Dokumento pavadinimas Lapų sk. Pastabos 
1. SK dalies projektavimo užduotis 1 Priedas 1 

2. Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai 23 Priedas 2 

3. Projekto dalies vadovo atestatas 1 Priedas 3 

4. Nuolatinio lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma 1 Priedas 4 

5. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas 2 Priedas 5 

3. BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Nr. Brėžinio pavadinimas Brėžinio  žymuo Lapų 
sk. Laida 

1.  Polių planas   M 1:1000 SK-B-01 1 0 

2.  Rostverko planas   M 1:100 SK-B-02 1 0 

3.  1a mūro darbų planas   M 1:100 SK-B-03 1 0 

4.  Perdangos planas   M 1:100 SK-B-04 1 0 

5.  Pjūvis 1-1    M 1:100 SK-B-05 1 0 

6.  G/B sienų išdėstymo planas M 1:100 SK-B-06 1 0 

7.  Sienos S-1 ir S-2  M 1:50 SK-B-07 1 0 

8.  Sienos S-3 ir S-4  M 1:50 SK-B-08 1 0 

9.  Sienos S-5 ir S-6  M 1:50 SK-B-09 1 0 

10.  Sienos S-8 ir S-8  M 1:50 SK-B-10 1 0 



11.  Sienos S-9 ir S-10  M 1:50 SK-B-11 1 0 

12.  Sienos ir pamato sujungimo detalė M 1:20 SK-B-12 1 0 

13.  g/b sienų sujungimo detalė Nr.1   M 1:20 SK-B-13 1 0 

14.  g/b sienų sujungimo detalė  Nr.2  M 1:20 SK-B-14 1 0 

15.  Parapeto mazgas  M 1:10 SK-B-15 1 0 

16.  Rostverko detalė  M 1:10 SK-B-16 1 0 
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Aiškinamasis raštas 
 
1. Bendrieji sprendinių duomenys, pagrįsti ir paaiškinti parengti projektiniai sprendiniai: 
1.1  Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis;  

kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis: 
1.1.1  Statinio konstrukcijų dalies techninis projektas atliktas remiantis šiais privalomaisiais dokumentais: 

- SK dalies projektavimo užduotis; 
- Architektūrinė techninio projekto dalis; 

1.1.2  Pagrindinių normatyvinių dokumentų projektui rengti sąrašas: 
Eilės 
Nr. Pavadinimas Dokumento Nr. 

1 Statybos įstatymas Nr. IX-583 
2 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė STR 1.04.04:2017 
3 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai STR 1.01.02:2016 
4 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys STR 2.04.01:2018 
5 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga STR 2.01.01(2):1999 
6 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo STR 2.01.07:2003 
7 Statinių prieinamumas STR 2.03.01:2019 
8 Poveikiai ir apkrovos STR 2.05.04:2003 
9 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys STR 2.04.01:2018  
10 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas STR 2.01.02:2016 
11 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas STR 2.09.02:2005 
12 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas STR 2.05.05:2005 
13 Mūrinių konstrukcijų projektavimas STR 2.05.09:2005 
14 Plieninių konstrukcijų projektavimas STR 2.05.08:2005 
15 Statybinė klimatologija RSN 156-94 
16 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas. STR 2.01.01(1):2005 

 
1.1.3  Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis: 

- grafinė dalis braižyta AutoCad kompiuterine braižymo programa; 
- skaičiavimai atlikti  Staad.Pro kompiuterine skaičiavimo programa. 



 
 

 
 
 
 

1.2.    Bendrieji pažintiniai duomenys apie vietovę, klimato sąlygos: 
1.2.1  Klimatinės sąlygos: 
Projektuojamo pagalbinio ūkio pastato rekonstrukcijos adresu Pakolysčio g.1, Dirkintų k., Šilalės r. sav, klimatinės 
sąlygos pagal RSN 165-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, yra šios: 

• - vidutinė sausio mėnesio oro temperatūra -4,3 °C; 

• - vidutinė liepos mėnesio oro temperatūra +17,0 °C; 

• - vidutinis metinis kritulių kiekis 809-927 mm; 

• - vidutinė sniego danga 26 cm 

•   - skaičiuojamasis vėjo greitis gūsiuose prie žemės paviršiaus (H=10m): 

•          galimas vieną kartą per 10 m – 33 m/s,  

•          galimas vieną kartą per 50 m – 39 m/s; 

• - vyraujantys vėjai: sausio mėn. rytų, pietryčių;  liepos mėn. vakarų, šiaurės vakarų; 

• Pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” Šilutės rajonas priskiriamas II-jam vėjo apkrovos rajonui su 

pagrindine atskaitine vėjo greičio reikšme 28 m/s bei I–jam sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės 
apkrovos charakterine reikšme 1,2 kN/m² (120 kg/m²). 

1.3.  Bendrieji pažintiniai duomenys apie statinį: naudojimo paskirtis, statinio kategorija, statinio matmenys 
plane ir aukštis, komplekso statinių išdėstymas, statybos darbų rūšis: 

Projektuojamas vienbutis gyvenamasis namas; 

• Statinio paskirtis –  paslaugų;  

• Statybos rūšis – rekonstrukcija;  

• Statinio matmenys - ilgis – 21,7 m, plotis – 11,1 m, aukštis – 4,4 m; 
1.4  Poveikiai ir apkrovos konstrukcijų skaičiavimui 

Poveikiai ir apkrovos konstrukcijoms parinktos pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ bei pagal Užsakovo 
užduotis ir pateiktos 1 lentelėje. 
1 lentelė. Poveikių reprezentacija konstrukcijai 

Poveikio pavadinimas Charakteristinė 
apkrovos reikšmė 

Projektinė 
apkrovos reikšmė 

NUOLATINIAI POVEIKIAI 
Stogo atitvaros savas svoris : 5,88 kN/m2 7,65 kN/m2 
Inž. sist. ir lubų k-jos nuosavas svoris 0,30 kN/m2 0,39 kN/m2 
Pertvarų apkrova 1,20 kN/m2 1,62 kN/m2 
KINTAMI POVEIKIAI 
Vėjo apkrova. I vėjo rajonas. Atskaitinis vėjo slėgis (28 m/s vėjo 
greitis) 

0,56 kN/m2 0,73 kN/m2 



 
 

Sniego apkrova stogui. I sniego rajonas. Sniego apkrova į 
horizontalų paviršių 

1,20 kN/m2 1,56 kN/m2 

Naudojimo apkrova grindims (A kategorija) 1,50 kN/m2 1,95 kN/m2 
 
Daliniai patikimumo bei derinio koeficientai apkrovoms priimti pagal STR 2.05.04:2003. 
Apkrovos ir poveikiai skaičiuoti remiantis STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos, RSN 156-94 Statybinė 
klimatologija. Statinys projektuotas taip, kad galimų deformacijų dydžiai neviršytų leistinųjų pateiktų STR 
2.05.04:2003. 
Savasis laikančiųjų konstrukcijų svoris įvertinamas kaip ilgalaikė apkrova skaičiavimo programoje automatiškai. 
Jos poveikio dalinis patikimumo koeficientas yra 1,35. 
Savasis atitvarinių konstrukcijų bei inžinerinės įrangos svoris įvertinamas kaip ilgalaikė apkrova. Jų dydžiai 
pateikti skaičiavimų dalyje. Apkrovos poveikio dalinis patikimumo koeficientas yra 1,35. 
Apkrova statant pastatą. Apkrovos, atsirandančios statybos metu nuo statybinių mechanizmų, medžiagų 
sandėliavimo ir kt., neturi viršyti pagrindinių laikančiųjų konstrukcijų apkrovų, kurios betarpiškai veikia jas. 
1.5   Statinio konstrukcijų svarbumo klasė, ilgaamžiskumas, leistinos deformacijos: 
- Statinio patikimumo klasė – RC2; 

-  pasekmių klasė – CC2; 

- leistinos deformacijos pagal STR.2.05.04:2003. XVII skyrius „Ilinkiai ir poslinkiai“. 
1.6   Konstrukciniai sprendiniai 
 
Pamatai. Pamatai numatyti poliniai gręžtiniai gelžbetoniniai. Ant polių projektuojamas rostverkas. Polių ilgį ir 
orstverko gabaritus žiūrėti grafinėje dalyje. Poliams numatytas C20/25 XC2 klasės betonas, rostverkui – C25/30 XC2 
pagal LST EN 206-1:2014. Pamatas armuojamas armatūros strypais, jų skersmenys ir ilgiai nurodyti grafinėje dalyje. 
Hidroizoliacijos įrengimas nurodytas grafinėje dalyje. 
Sienos ir pertvaros. Pastato išorinės atitvaros gelžbetoninės surenkamos. Sienų betono klasė ir armavimas pagal 
gamyklos skaičiavimus. Vidinės laikančios sienos – 240mm storio silikatinių ARKO blokelių. Kitos pertvaros 
projektuojamos 120mm pločio, g/k „Knauf“ sistemos.   
Stogas. Stogas sutapdintas, neeksploatuojamas, nuolydis 1°. Denginio laikančioji konstrukcija – gelžbetoninė 
monolitinė perdanga 200mm aukščio. Stogo danga – prilydoma. Priimtas suminis šilumos izoliacijos storis 30 cm. , 
žiūr. Stogo detalę grafinėje dalyje. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
KONSTRUKCINĖ DALIS 

 
    Objekto konstruktyviniai sprendimai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybines normas ir taisykles. 
Statybinėms medžiagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi Lietuvos standartai. Galiojančių normatyvų 
sąrašas yra duotas leidinyje “Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos verslą tvarkančių normatyvinių dokumentų 
rodyklė”. Galima naudoti ir užsienio standartus bei gaminius, jei jie  patvirtinti ir sertifikuoti Lietuvos Respublikos 
atitinkamų žinybų.  
 
Apkrovos, poveikiai, klimatinės sąlygos 

Minimalios išorės apkrovos turi būti parinktos pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos” 
Konstrukcijų  elementai paskaičiuoti taip, kad jie turėtų pakankamą atsparumą kiekviename elemento pjūvyje 

pagal pavojingiausią apkrovų derinį. 
Apkrovų deriniai sudaromi iš šių apkrovų: 

A - pastovi apkrova, įskaitant konstrukcijas ir visų jos medžiagų svorį; 
B - laikinosios apkrovos; 
C - smūginės apkrovos; 
D - vibracinės apkrovos; 
E - temperatūriniai poveikiai; 
F - bandymo apkrovos; 
G - montažinės apkrovos; 
I - sniego apkrovos; 
K - horizontalios apkrovos nuo vamzdynų; 
L -  remontinės apkrovos. 

Sniego apkrova 
Sniego apkrova skaičiuojama imant sniego dangos  ant 1m2 horizontaliojo žemės paviršiaus svorio charakteristinę 
reikšmę, kuri  lygi 120kg/m2 ( I-mas sniego apkrovos raj.) 
Patikimumo koeficientas lygus 1,3 

Pastatų patikimumas ir paskirtis 
Projektuojamas statinys pagal  galimos avarijos metu patirtas pasekmes yra priskiriamas RC2 ( gyvenamieji, 
visuomeniniai statiniai) patikimumo klasei, t.y. vidutinio kiekio žmonių gyvybių praradimas, reikšmingos ekonominės, 
socialinės arba aplinkos pasekmės.   

Apkrova statybos metu 
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       Statybos metu atsirandančios apkrovos nuo statybinių mechanizmų, medžiagų sandėliavimo ir kt. neturi viršyti 
pagrindinių laikančių konstrukcijų apkrovų, kurios betarpiškai veikia jas. 
 
 
 
 
01  BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR INSTRUKCIJOS 
 
01.1. PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI VYKDANT STATYBOS DARBUS 

1. DT 5-00  ,Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje‘    
2. Statybos firmų taisyklės ( SFT), patvirtintomis aplinkos ministerijos, jei jos neprieštarauja techninio 

projekto reikalavimams.  
3. Gamintojo rekomendacijos 
4. LST EN 206:2013+A1:2017 , „Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis“ 
5. LST EN 12620:2003+A1:2008 „Betono užpildai“ 
6. LST EN 197-1:2011/P:2013 „Cementas. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties 

kriterijai“ 
7. LST EN 413-2:2017 „Cementas ( bandymo metodai)“ 
8. LST  ISO 7033:1995  „Stambieji ir smulkieji betono užpildai“ 
9. LST  EN 10025-1:2004  „Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis Bendrosios tiekimo 

sąlygos“ 
10. LST  EN 10027-1:2017  „Plienų žymėjimo sistemos. 1 dalis. Plieno markės. Pagrindiniai simboliai“ 
11. LST EN 520:2005+A1:2010 „Gipso kartoninės plokštės. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymų 

metodai“ 
12. LST EN 13984:2013 „Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Garui nelaidūs plastikiniai ir guminiai 

sluoksniai. Apibrėžtys ir charakteristikos“ 
13. LST EN 1928:2001 „Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Bituminės, plastikinės ir guminės 

hidroizoliacinės stogų juostos. Nelaidumo vandeniui nustatymas“ 
14. LST EN 13162:2012+A1:2015 „Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai mineralinės vatos 

(MW) gaminiai. Specifikacija“ 
15. LST  EN ISO 7090:2002  ‘Poveržlės. ....  ..‘ 
16. LST  EN ISO 7091:2002  ‘Poveržlės. ....  ..‘ 
17. STR 2.05.13;2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“ 
18. STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“. 

 
01.2.    ĮSTATYMAI, ĮSTATAI IR REIKALAVIMAI 
       Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normų 
reikalavimus. Visi darbai atliekami, laikantis statybinių normų reikalavimų, taip pat vadovaujantis įmonės 
patvirtintomis ir Aplinkos ministerije nustatyta tvarka įregistruotomis statybinių firmų taisyklėmis. 
Statybinės firmos privalo vadovautis privalomais statybos darbų dokumentais (pagal STR 1.08.02:2002, 
p.VI). 
       Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų instancijų gavimą. 
       Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta 
tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 
       Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų 
patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jis atras patikrinimų metu. 
       Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas bet 
kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikštelė. 
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       Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Užsakovo, tai 
įforminant aktu, o baigtas statyti statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 
       Rangovas turi dirbti glaudžiai bendradarbiaudamas su Užsakovu ir Projekto vadovu ir, jeigu iškiltų 
būtinumas, pertraukti esamų aptarnavimo sistemų darbą, tokiems atvejams būtinas išankstinis Užsakovo 
raštiškas sutikimas. 
       Subrangovai. Jei Rangovas naudojasi Subrangovų paslaugomis, prieš pradedant konkretų darbą reikia 
gauti Užsakovo sutikimą. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir gauti jo pritarimą. 
 
01.3    PRIORITETO TVARKA TARP BRĖŽINIŲ, SPECIFIKACIJŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ 
       Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių nors 
skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius 
neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 
       Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais 
laikomi brėžiniai ir specifikacijos. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus 
prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, vietinių nuostatų ar standartų 
atžvilgiu. 
 
01.4    STATYBINIAI GAMINIAI, MEDŽIAGOS 
       Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. 
       Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos 
produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, 
vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo 
sutikimas. 
     Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

- gaminio rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
- specifikacija; 
- nuoroda ar skirta interjerui, ar eksterjerui; 
- spalvos nuoroda; 
- įrenginio pagaminimo data; 

       Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą bei 
pavadinimą  priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu. 
       Nenaudotinos medžiagos 
       Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių (pvz. 
teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. 
       Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz. kaučiuko, ABS plastiko), chlorpreno kaučiuko 
(pvz. neopreno), poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, 
aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. Nerekomenduojamos medžiagos negali būti 
kitų medžiagų sudėtyje, pvz. gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje. 
 
01.4.1. Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai 
       Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų 
įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma 
kokiu nors kitu būdu. 
       Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta 
medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama 
Užsakovo patvirtinimui. 
 
01.4.2. Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė 
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       Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra 
įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui 
ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti 
atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 
 
01.4.3. Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu 
       Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, 
jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 
 
01.4.4. Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 
       Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, 
numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 
 
01.4.5. Gaminių ir medžiagų pristatymas 
       Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 
nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 
dokumentais. 
 
01.4.6. Pristatymo patikrinimas 
       Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra 
atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių 
tiekėjui. 
 
01.4.7. Saugojimas aikštelėje 
        Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugojami taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 
kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 
       Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir 
tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 
       Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 
naujomis Rangovo sąskaita. 
 
01.2. STATYBOS ĮRANGA IR STATYBOS METODAI 
        Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 
reikalavimus. 
 
01.3. MATAVIMAI 
        Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos 
ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamųjų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia 
sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 
       Aikštelėje laikomuose brėžinuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų 
išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 
       Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 
       Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios 
tik į vieną pusę. 
       Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. 
       Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 
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01.4. VYKDYMAS 
       Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir 
tinkamą darbo jėgą. 
       Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas 
turi prašyti leidimo iš Užsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo 
atsakomybės. Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 
 
01.4.1. Bandymai ir pavyzdžiai 
       Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: 

- šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas, 
- turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų, 
- bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. 

Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Užsakovu. 
       Bandymai 
       Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. 
       Rezultatai turi būti laikomi Aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 
       Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas 
privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito 
materialaus turto saugumo faktorių kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, atžvilgiu, Rangovas privalo 
nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl 
būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir 
pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 
   Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai 
       Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui ir 
Projekto vadovui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. 
       Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų 
užbaigimo. 
       Atliktini ar pateiktini pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje. 
  
01.4.2. Ataskaitos 
       Visi klausimai, turintys įtakos darbams, turi būti aptarti prieš darbų pradžią. Darbo planai, įskaitant darbų 
saugos ir priešgaisrinės apsaugos priemones, turi būti paruošti iš anksto, įregistruoti dokumentuose, jų turi 
būti laikomasi, jie turi būti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi būti atsiskaitoma pagal Rangovo pateiktą 
Projekto vadovui ir jo patvirtintą kokybės užtikrinimo sistemą. 
 
01.4.3. Montavimo metodai ir darbo sąlygos 
       Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant 
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 
       Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų vykdymui, turi būti numatyti iš anksto. 
 
01.4.4. Vėliau atliktini darbai 
       Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Aikštelėje ir Projekto vadovą, kada galima tikrinti 
medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas. 
 
01.4.5. Naudojimas statybos metu 
      Jei iki darbų priėmimo bus naudojama kuri nors pastovi įranga, ji rūpestingai turi būti apsaugojama pagal 
Užsakovo instrukcijas. Be Užsakovo leidimo įrangos naudojimas yra neleidžiamas. 
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01.4.6. Apsauga 
       Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti 
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo užšalimo, per didelės 
kaitros ir per greito džiūvimo. 
 
01.5. BENDROS SĄLYGOS 
 
01.8.1. Angos ir nišos 
       Konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be Užsakovo 
sutikimo raštu neleidžiamas. 
       Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti atliekami taip, kad 
pabaigus juos konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad atitiktų aplinkos 
reikalavimus. 
 
01.8.2. Angos montavimui 
       Kiekvienas Rangovas statybos pradžioje turi išstudijuoti ar yra poreikis atlikti instaliacijų arba kitas angas 
ir, tai patvirtinus Užsakovui, turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui. 
       Angų ir įdubimų, nenumatytų brėžiniuose, jokiose laikančiose konstrukcijose palikti ar daryti negalima, 
nebent tai leistų Projekto vadovas. 
 
01.8.3. Riebokšliai ir futliarai 
       Tarpai tarp žiedų ir laidų, vamzdžių ir praeinančių kanalų izoliuojami naudojant atitinkančią 
priešgaisrinius reikalavimus mineralinę vatą ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkrečiau. 
       Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejų karščio zonų, izoliacinis vamzdelis turi būti dengiamas betono 
skiediniu ar specialia medžiaga, kuri leistų atlikti tolimesnius aptaisymus. 
       Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose tvirtinami su atitinkamomis apsauginėmis plokštelėmis. 
 
01.8.4. Varžtai, tvirtinimai ir atramos 
       Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, kad 
atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesusilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, 
kuriai leistina tokia apkrova. 
       Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose, panaudojimo 
Rangovas turi kreiptis į Užsakovą leidimo. 
       Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti iš 
nerūdyjančio plieno, išskyrus dalis, liekančias betone. Korozijos apsauga betonu turi būti ne mažiau kaip 20 
mm. 
       Visos į betono konstrukcijas įmontuotos dalys turi būti atliekamos inkarų pagalba. 
       Mediniai į betoną inkaruojami pagrindai turi būti gerokai prigludę ir padaryti tik iš impregnuotos 
medienos. Jei reikia, naudoti varžtus. 
 
01.8.5. Remontas (defektų taisymas) 
       Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. 
Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių 
stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. 
       Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins 
išvaizdos. Remontą reikia riboti iki minimumo ir nedaryti, iš anksto nepatikrinus tokio užtaisymo masto ir 
metodo. 
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       Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų reikalavimų, 
Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita ir pagl numatytą laiko grafiką. 
       Jei remontuotinas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti 
pakeičiama nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, dažoma turi būti visa supanti aplinka. 
 
01.9. ŽYMĖJIMAI IR ŽENKLAI 

ŽYMĖJIMAI 
       Įranga, inžinerinių sistemų dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie būtini tolimesnėje pastato 
eksploatacijoje, turi būti pažymėti identifikaciniais ženklais susitartu su Užsakovu būdu. 

ŽENKLAI 
       Nepriklausomai nuo brėžinio, kuriame apibūdinti žymėjimai, ženklai turi būti unifikuoti. Visi patalpų, 
krypčių ir panašūs ženklai, kurie svarbūs naudojantis pastatu, yra nurodyti specifikacijoje. 
 
01.10. TIKRINIMAI IR PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI 
 
01.10.1. Tikrinimai 
       Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti Užsakovo patvirtinimui. Jei tai 
nepadaroma, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. Procedūrų 
nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs tinkamas. 
 
 
01.10.2. Rangovo pildoma dokumentacija 
        Priduodant projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 
sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo 
aktus, lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės 
institucijos, remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi 
pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiūrai. 
 
01.10.3. Pridavimas eksploatacijai 
        Statinio ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų 
rinkinius: 

- veikimo principą ir sistemos aprašymą; 
- visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties 

dokumentus, tikrinimo ataskaitas; 
- išorės apdailos priežiūros instrukciją; 
- vidaus paviršių medžiagų valymo instrukciją; 
- gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms; 
- tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, e-mail. 

       Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrengimams. 
       Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje specifikacijoje 
pateikiamos kodavimo sistemos. 
       Visi dažai, tvirtinimai, vyriai, spynos, rankenos fiksatoriai, nuorodų lentelės turi būti pristatyti su rezervu 
pakeitimui vienerių metų laikotarpyje. 
       Atsargines dalis keitimui dviejų metų laikotarpiui pristato Rangovas. 
01.10.4. Priėmimas 
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       Rangovas organizuoja priėmimą pagal STR 1.05.01:20017 “Statinių priėmimas” ir kviečia Užsakovą į 
priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir 
defektų taisymas. Tie, kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti 
registruojami atskirai. 
       Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami 
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 
 
01.10.5. Atsakomybės už defektus laikotarpis 
       Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Galutinis 
patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti priimamas 
sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti galutiniam 
defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, išskyrus tuos, kuriuos 
sukėlė netinkama eksploatacija.       Visi remonto darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų, esant tinkamai 
Rangovo priežiūrai. 
      Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų kontrakte. 
 
01.11. GARANTIJA 
 Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė 
už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia 
skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos): 

a) statinių – 5 metai; 
b) paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų) – 10 metų. 

      Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 
nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. 
      Pataisytų ar pakeistų dalių garantija visada prasideda naujo remonto užbaigimo dieną. 
 
 
1. ŽEMĖS DARBAI 
 
1.0. ŽEMĖS DARBAI. BENDRIEJI NURODYMAI 
       Žemės darbai apima paviršiaus planiravimą, lovio aikštelėje su kietomis dangomis iškasimą, tranšėjos 
inžineriniams tinklams, polių spraudimo  (jei tai numatyta) darbus. 
       Priimdamas statybos aikštelę, Rangovas turi ją patikrinti, dalyvaujant Užsakovui ir Projekto vadovui. 
Inspekcijos metu turi būti surašytas esamų požeminių komunikacijų aktas. 
       Statybos aikštelėje turi būti atlikti bendrieji žemės tyrimo darbai, įskaitant grunto statinio zondavimo 
bandymus, mėginių ėmimą iš gręžtinių angų ir laboratorinius mėginių tyrimus.  
       Dabartiniai paviršiaus lygiai, grunto ir vamzdynų, laidų, įrangos ir konstrukcijų būklė parodyta 
geologinių tyrinėjimų medžiagoje ir toponuotraukoje. Rangovas turi įvertinti dominuojančias sąlygas, 
susipažindamas su jomis aikštelėje prieš pateikiant konkursinį pasiūlymą. 
       Jei žemės darbų metu pastebimi kokie nors nukrypimai, kurie galėtų pakenkti statybai, Rangovas turi 
nedelsdamas apie tokius nukrypimus pranešti Užsakovui ir Projekto vadovui. 
Žemės darbai statybvietėje vykdomi vadovaujantis: 
STR 1.07.02:2005−Žemės darbai”; 
DT 5-00  “Saugos ir sveikatos taisyklės “ reikalavimais. 
STR 1.08.02:2002−Statybos darbai”; 
STR 1.09.05:2002- Statinio statybos techninė priežiūra 
Statybos firmų taisyklėmis (SFT) patvirtintomis aplinkos ministerijos, jei jos neprieštarauja techninio projekto 
reikalavimams. 
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        Rangovas turi gauti leidimą kasti žemę, kurį išduoda miesto, rajono savivaldybė. 
         Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo:  

1) pradėti žemės darbus  tik gavęs leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų žurnalą ir 
statinio nužymėjimo aktą su schema; 

2) nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems 
asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai,dujotiekio tinklai), taip 
pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsauginėje zonoje,tikslų žemės 
kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti atstovus atvykti į vietą; 

3) žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, nekilnojamų 
kultūros vertybių teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną 
dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos; 

4) nepradėti žemės kasimo darbų miestų aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose,kol neįrengtos 
leidime kasti žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės; 

5) prieš kasimą veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos 
naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir 
vykdyti tinklus eksploatuojančių įmonių atstovų nurodymus  

1.0.0. Grunto sąlygos ir pamatai 
       Grunto sąlygos aprašytos atliktuose inžineriniuose geologiniuose tyrinėjimuose, kuriuos atliko UAB 
„Geotestus“. Faktinis išvežamo ar atvežamo grunto (juodžemio) kiekis  patikslinamas žemės darbų vykdymo 
metu. 
1.0.1. Statybos aikštelės tikrinimas 
       Rangovas prieš pasirašant rangos sutartį turi susitarti su Užsakovu dėl statybos aikštelės panaudojimo, 
darbo ir eismo organizavimo bei kitų dalykų, paminėtų šioje techninėje specifikacijoje. 
 
1.0.2. Išpildomieji brėžiniai 
       Brėžinių papildomame rinkinyje Rangovas privalo pažymėti visus skirtumus ir nukrypimus visų statybos 
darbų metu. Tai turi būti padaryta taip, kad, darbą pabaigus, brėžiniai pilnai atitiktų realybę. Išpildomieji 
brėžiniai pateikiami Projekto vadovui prieš galutinį patikrinimą. 
 
1.1. KASIMAS 
 
1.1.0. Bendrieji dalykai 
       Kasimas visoje statybos aikštelėje turi būti vykdomas taip, kad būtų įmanoma atlikti visus darbus, 
nurodytus specifikacijoje. 
       Kasimo metu reikia atsižvelgti į tai, kad gruntą lengvai ardo lietaus ir paviršiaus vanduo. 
       Reikia laikytis reikalavimų. pateiktų  paragrafuose, kai kalbama apie griovių ir tranšėjų sutvirtinimą ir jų 
laikymą sausoje būklėje. 
 
1.1.1. Paviršinio grunto pašalinimas 
       Viršutinį augalinį gruntą (40 cm storio) numatoma nukasti ir vėliau panaudoti vejoms, atitinkamai jį 
paruošus. 
1.1.2. Kasimo darbai pastatams ir statiniams 
       Duobės turi būti kasamos iki konstrukcijų dugno altitudės. 
       Įrengiant pagrindus konstrukcijoms, kurios tiesogiai remiasi į gruntą (požeminiai įrenginiai, šuliniai, 
prieduobės), duobių kasimą mechanizuotu būdu rekomenduojama baigti 10 cm aukščiau projektinės pagrindo 
altitudės. Likęs grunto sluoksnis turi būti kasamas rankiniu būdu, nesuardant gamtinės grunto struktūros. 
       Kur duobėse reikalingas žmonių judėjimas, duobės šlaitas turi prasidėti 0,6 m nuo įrengiamos 
konstrukcijos krašto. 
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       Mažiausias duobės plotis turi būti 0,2 m platesnis iš kiekvienos konstrukcijos, įvertinant klojinių ir 
izoliacijos storius, pusės. 
       Kasimo metu suardytas gruntas turi būti pašalintasir pakeistas sutankintu žvyro ar stambaus smėlio 
sluoksniu. 
       Kasimas turi būti vykdomas darbus suderinant su Užsakovu, kad visos konstrukcijos, vamzdžiai ir 
kabeliai būtų įrengiami ir klojami reikiamose vietose ir reikiamose altitudėse. 
 
1.1.3. Kasimas aikštelėje 
       Aikštelėje kasimo darbai turi būti atliekami iki brėžiniuose parodytų dangų konstrukcijų dugno, tačiau 
kelio ir eismo zonose kasimas turi būti vykdomas, kol bus pasiektas bent apatinis organinio grunto lygio 
dugnas, jeigu piltame esamame grunte būtų organikos. Jeigu iškasus iki reikiamo lygio paaiškėtų, kad gruntas 
netinkamas dangų pagrindams, jį būtina pakeisti. 
 
1.1.4. Iškastos medžiagos transportavimas 
       Bet kuris paviršinis gruntas ir iškasta medžiaga, kuri netinkama užpylimui pastato statybos aikštelėje, turi 
būti išvežta į sąvartyną, paskirtą vietos valdžios. Sąvartyno mokesčius apmoka Rangovas. 
       Tinkama užpylimams iškasta medžiaga, kurios neįmanoma panaudoti iš karto, turi būti saugoma 
nurodytoje sklypo dalyje taip, kad organinė medžiaga ir kita medžiaga būtų atskirtos viena nuo kitos.  
 
1.2. PAGRINDŲ KONSTRUKCIJOS IR SUTVIRTINIMAS 
1.2.0. Griovių ir duobių apsauga nuo vandens statybos darbų metu 
       Rangovas atsakingas, kad statybos metu grioviai ir duobės būtų sausi, kad griovių dugne nesusikauptų 
dumblas ir kad pamatus būtų galima kloti ant nesuardyto pagrindo. 
       Reikia apsaugoti, kad išorinis paviršinis vanduo nepatektų į griovius ir duobes, statant nukreipiamąjį 
drenažą, formuojant griovių kraštus ir pan. 
       Grioviuose ir duobese potencialiai susirenkantis paviršiaus ir gruntinis vanduo iš griovių ir duobių turi 
būti šalinamas siurblių pagalba, taip pat ir naudojant adatinius filtrus. Vanduo turi būti nukreipiamas į 
konkretų drenavimo griovį, esantį toliau nuo tikrojo griovio ar duobės ir atskirtą geotekstiliniu filtru bei 
stambiu žvyru ar skalda. 
 
1.3. UŽPYLIMAS IR SUTANKINIMAS 
1.3.0. Bendrieji nurodymai 
       Dabartiniai aikštelės lygiai yra parodyti aikštelės tyrimo ir topografiniuose brėžiniuose. suprojektuoti 
aikštelės lygiai parodyti sklypo plano darbo brėžiniuose ir iš dalies architektūriniuose brėžiniuose. Lygiai prie 
pastatų nurodyti sklypo plane ir konstrukciniuose brėžinuose. 
       Užpylimo negalima pradėti anksčiau, negu kad konstrukcijų, kurios bus užpilamos, kol nepatikrins 
Projekto vadovas ir nepadarys atitinkamų įrašų aikštelės knygose. 
 
1.3.1. Pamatų užpylimas 
1.3.2. Rostverkų  ( kai jie projekte numatyti) užpylimas turi būti atliekamas su šalčiui atspariu žvyru, kurį 

būtų įmanoma sutankinti. Minimalus šio sluoksnio storis yra 300 mm. 
 
1.3.3. Pagrindas po grindimis 
       Grindų pagrindas formuojamas, naudojant gruntą, sutankintą sluoksniais iki lygių, nurodytų 
konstrukciniuose brėžiniuose. 
 
1.3.4. Kanalų ir tranšėjų užpylimas 
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       Pirminis vamzdžių ir kabelių užpylimas, užpylimui naudojamo grunto savybės bei jo sutankinimas 
vykdomas pagal vamzdynų tiesimo taisykles. Pirminis plastmasinių vamzdžių užpylimas turi būti atliekamas 
atsargiai, tankinant gruntą iš abiejų vamzdžio pusių vienu metu. Pirminį užpylimą reikia sutankinti pagal 
vamzdžių gamintojo taisykles. 
       Kelio ir eismo zonose tranšėjų vamzdžių griovių užpylimas, jeigu jis siekia kelio pagrindo lygį, turi būti 
atliekamas pagal pagrindų įrengimo reikalavimus. 
       Vejų zonose užpylimą galima atlikti, naudojant iškastą augalinį gruntą. 
       Eismas virš požeminių vamzdžių leidžiamas tik atlikus užpylimą, atitinkantį reikalavimus. 
 
1.3.5. Užpylimas statybos aikštelėje 
       Statybos aikštelė turi būti užpilama sluoksniais, kad galutinis paviršius pasiektų darbo brėžiniuose 
nurodytas altitudes. Kiemo zonoje, po konstrukciniais sluoksniais galima naudoti ir iškastą medžiagą. Kiemo 
zonos užpylimai turi būti tankinami, kad vėliau žemė nenusėstų. 
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2. PAMATAI, POŽEMINIAI ĮRENGINIAI, GELŽBETONINĖS BEI MŪRINĖS KONSTRUKCIJOS 
 
2.0.PAMATAI . POŽEMINIAI ĮRENGINIAI. 
 
2.0.0. Bendrieji nurodymai 
       Šis skyrius apima  šių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų įrengimą: 

pamatų , gelžbetoninių kolonų , perdangos įrengimą,  kitų gelžbetoninių ir betoninių konstrukcijų 
įrengimą. 

   2.0.1. Apkrovos                                                                         
Minimalios išorės apkrovos turi būti parinktos pagal  STR2.05.04.:2003 

,,Poveikiai ir apkrovos”. Kitos technologinės apkrovos yra nurodytos objekto aiškinamuosiuose raštuose. 
Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų elementai turi būti suprojektuoti taip, kad turėtų projektinį atsparumą 
visuose pjūviuose ne mažesnį kaip reikalaujamą pagal skaičiuojamuosius apkrovų derinius. 

Konstrukcijos skaičiuotos pagal du ribinius būvius: 

1-asis ribinis būvis pagal atsparumą; 
2-asis ribinis būvis pagal tinkamumą naudoti. 
Pastaba: Skaičiavimas pagal antrosios grupės ribinius būvius paprastai nėra privalomas, o tik 

rekomenduojamas. Tai gali būti projektuotojo ir užsakovo susitarimo reikalas, nes tai nėra susiję su pavojumi 
žmogaus gyvybei ir su konstrukcinių elementų irimu. 

Pirmosios grupės ribiniai būviai tikrinami pagal: 
- pagrindinius derinius, kai apkrovos atitinka laikinosioms ir pastoviosioms skaičiuojamoms situacijoms; 
- avarinius derinius, kai veikia avarinės apkrovos ir poveikiai. 
Antrosios grupės ribniai būviai tikrinami pagal: 

- būdinguosius (retus) derinius, kurie sudaro didžiausias įražas, bet pasitaiko retai su maža tikimybe; 

- dažnus derinius, kurie pasitaiko daug kartų per statinio eksploatacijos laiką; 

- tariamai nuolatinius derinius, kurie veikia statinį žymią eksploatacijos periodo dalį. 
Skaičiuojant konstrukcijas pagal antrą ribinį būvį turi būti nustatyta konstrukcijos pleišėtumo 

kategorija. 

 - 1-oji kategorija - konstrukcijos plyšiai neleidžiami; 
- 2-oji kategorija - leidžiami atitinkamo dydžio plyšiai, kurie eksploatacinių apkrovų veikimo metu 

užsidaro; 

            - 3-oji kategorija - leidžiami atitinkamo dydžio plyšiai 

Projektuojant pamatus po mechanizmais, reikia atsižvelgti į konstrukcijų nuovargį. 
2.0.2. Medžiagos 
             Medžiagos betoninių konstrukcijų gamybai, įskaitant, bet neapsiribojant cementu, užpildais ir 
armatūra, turi būti sandėliuojamos apsaugant nuo gedimo ir pašalinių medžiagų patekimo ar įsiskverbimo. Bet 
kokios sugedusios , sužalotos ar užterštos medžiagos negali būti naudojamos statyboje. 
 
2.0.2.1. Betonas. 
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Visiems statyboje ir gamyklose gaminamiems gaminiams gaminti cementas turi atitikti LST 1455; 
1996 reikalavimus. Betoninių konstrukcijų, neapsaugotų nuo sulfatų gruntiniose vandenyse turi būti  
naudojamas pucolaninis cementas. 

             Stambusis užpildas smulkiam betonui gali būti viena iš sekančių medžiagų: 

•Granitinė skalda 
•Žvirgždo skalda 
•Frakcinis žvyras 

Maksimalus užpildo dydis turėtų būti 16mm. 
             Betono ir skiedinio gamybai naudojamas vanduo turėtų būti geriamos kokybės, be betonui 
kenksmingų chemikalų. Chloruotas vanduo yra nenaudotinas. 
Betono priedai, naudojami padidinti betono sankabumą, didinantys atsparumą šalčiui, mažinantys pleišėjimą 
stingimo metu ir kt. turi būti derinami su statybos technine priežiūra. 
Betoninėms konstrukcijoms naudotinas ne žemesnis kaip C12/15 klasės betonas. Gelžbetoninėms 
konstrukcijoms - ne žemesnis kaip C20/25 klasės. Paruošiamajam sluoksniui galima nuodoti žemesnės klasės 
betoną. 
Priklausomai nuo aplinkos, kurioje bus betono konstrukcija parenkama betono markė pagal atsparumą šalčiui 
(F) ir vandens nepralaidumą (W). 
 
2.0.2.2. Armatūra 

Armavimui naudojamos tik naujos medžiagos. 
 Neįtempto gelžbetonio konstrukcijų gamybai naudoti S500 klasės armatūrą, kurios skaičiuojamasis 
atsparumas tempimui Rs=355MPa (365MPa) ir S240 klasės armatūrą, kurios Rs=225MPa. Konstruktyviai 
armuojamoms konstrukcijoms galima naudoti armatūros tinklus, pagamintus iš vielinės Bp-I klasės armatūros 
, kurios Rs=360-375MPa (priklausomai nuo strypo diametro). Armatūros gaminiai rišami rišamąja viela arba 
virinami kontaktiniu -taškiniu būdu. Suvirinimas lankiniui būdu gali būti leidžiamas tik suderinus su statybos 
technine priežiūra 
              Armatūra turi būti lankstoma tik šaltu būdu. Armatūra negali būti lankstoma ar tiesinama pažeidžiant 
metalą. Strypai su kilpomis ar išlankstymais ištiesinti nenaudojami. 
            Įdėtinių detalių paviršiai turi būti galvanizuoti, padengiant atitinkamo storio cinko sluoksniu, kaip 
nurodyta projekte. 
             
2.0.3. Statyba  
           Visas betonavimo ciklas turi atitikti firmos  statybos taisyklių  reikalavimams, jeigu nenurodyti 
papildomi reikalavimai. Betonavimas numatytas esant vidutinei laukiamai paros temperatūrai daugiau kaip 
5°C. Projekte nurodyta betono markė turi būti pasiekta po 28 parų kietėjimo. 
 
2.0.3.1. Klojiniai ir jų detalės 

 
           Betono paviršiams, esantiems aukščiau projektuojamo paviršiaus, vidiniai klojinių paviršiai turi būti 
metalas, fanera ar kitos konstrukcijos suteikiančios betonui lygų ir glotnų paviršių, be pastebimų raukšlių, 
plyšių, atplaišų, išsikišimų ir kt. išskyrus, kai projekte nurodyta kita monolitinio gelžbetonio apdaila. Klojiniai 
betono paviršiaims, kurie bus įgilinti žemiau projektuojamojo paviršiaus, gali būti pagaminti naudojant 
apdirbtą medieną. 

Medinių klojinių vidiniai paviršiai turi būti sumirkomi švariu vandeniu prieš pusantros valandos prieš 
betono liejimą. Klojiniai ir su betonu besiliečiantys paviršiai turėtų būti įmirkę, bet neleidžiama, kad virš bet 
kokių paviršių būtų stovintis vanduo. 
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            Konstruktyvinių elementų, kurie laiko betono svorį ir kitas apkrovas, klojinių atramos ir klojiniai gali 
būti nuardomi prieš betonui pasiekiant nurodytą atsparumą gniuždymui. Klojiniai turi būti paliekami vietoje, 
kol betonas pasieks ne mažiau nei 70% nurodyto atsparumo gniuždymui. Atitinkamas atsparumas turi būti 
įrodytas pateikiant patvirtinimui bandymo rezultatus, gautus išbandžius aikštelėje išlietus bandynius. 
Nurodomas betono atsparumas turi būti pagrjstas 28 dienų bandomojo cilindro ar kubo gniuždymu, išskyrus 
kai naudojamas greitai kietėjantis cementas. 
        Kitų konstrukcijų klojinių nuėmimas gali būti atliekamas ir anksčiau. 
 
2.0.3.2. Armavimas, inkariniai varžtai, įdėtinės detalės 

 
        Armatūriniai strypynai tarp savęs jungiami užleistine armatūrine sandūra arba antdėkline sandūra. 
Užleidimo dydžiai nurodyti projekte. Suvirintos armatūrinių gaminių sandūros leidžiamos tik suderinus su 
statybos technine priežiūra. 
Apsauginiai betono sluoksniai neįtemptoms gelžbetonio konstrukcijoms turi būti ne mažesni kaip nurodyta 
žemiau pateiktoje lentelėje. 

 

Aplinkos klasė Aplinkos sąlygos SIuoksnio 
storis, mm 

1. Sausa aplinka -pastatų vidus, esant normalioms 
eksploatacijos sąlygoms 

15 

2.Drėgna 
aplinka 

a. teigiama 
    temperatūra 

-pastatų vidus, esant didelei drėgmei 
(pvz. Skalbyklos) 
-išorės konstrukciniai elementai 
-elementai neagresyviame grunte arba 
vandenyje 

20 

 b. neigiama 
    temperatūra 

-išorės konstrukciniai elementai 
-elementai neagresyviame grunte arba 
vandenyje 
-pastatų vidus esant dideliai drėgmei ir 
neig. Temperatūrai 

30 

3. Drėgna aplinka esant 
neigiamai temperatūrai ir 
ledo tirpimo chemikalams 

-išorės ir vidaus konstrukciniai 
elementai 

40 

4. Drėgna aplinka -pamatų, plokščių elementai betarpiškai 
gulintys ant  grunto 

75 

Pastaba. Neįtemptam armatūros strypui apsauginis betono sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip strypo 
diametras, tai sriegių sutepimas ir apgaubimas. 

Inkariniai varžtai ir kitos į betoną įstatomos detalės, kaip intarpai, pakabos, vamzdžių atramos, 
vamzdžių riebokšliai, kabelių kanalai, vamzdžiai ir pan. turi būti įtvirtinti į vietą prieš liejant betoną. Šių 
elementų tvirtinimas, privirinant prie armatūros strypų, yra neleidžiamas. Inkariniai varžtai įstatomi naudojant 
šablonus į vietą projektinėje altitudėje nuo pagrindo plokštės, įrenginio pagrindo ar rėmo. Nustatomas jų 
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vertikalumas, padėtis, altitudė. Jie turi būti patikimai pritvirtinami savo vietoje, kad išvengtų pasislinkimo 
liejant betoną. Inkarinių varžtų sriegiai turi būti apsaugoti nuo sugadinimo. Minimali apsauga - tai sriegių 
sutepimas ir apgaubimas. 

2.0.3.3. Betono maišymas 
          Betonas maišomas pagal LST 1330:1995 reikalavimus centriniame betono mazge, išskyrus, kai tokio 
tipo maišymas neįmanomas. 
         Mišinio charakteristika nustatoma remiantis LST 1330:1995 § 8. Mišinio proporcijų nustatymas, 
naudojant ,,vandens - cemento santykio" metodą, yra neleistinas. Maksimalus vandens - cemento santykis 
apribojamas iki 0,5 pagal svorį. 
         Pasirinktų mišinio proporcijų priimtinumas nustatomas pagal LST 1330:1995. 30 dienų prieš 
prasidedant betonavimo darbams, rangovas užsakovui pateikia sekančius duomenis: 

1. Betono sąstatą, medžiagų charakteristikas, jų kiekius lm3 betono pagaminti; 
2. Pažymas apie kiekvieną betono sudedamąją dalį, kurios turi atitikti keliamus reikalavimus; 
3. Pasirinktą betono mišinio klojumą (kūgio nuoslūgis). 
4. Dokumentalų patvirtinimą, kad, naudojant numatytas proporcijas, betonas atitiks nurodytą 

projekte 28 dienų atsparumą gniuždymui. 

2.0.3.4. Betono  liejimas 
              Sukietėjusio betono paviršius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, šiurkštinamas numatytu 
būdu, kaip smėlio srovė ir (ar) iškalant, kad išryškinti užpildą ir pašalinti visą cemento pieną, laisvas dalis ir 
nuolaužas ir bet kokias dalis, galinčias pakenkti esančio ir naujo betono sukibimą. Paviršius nuvalomas nuo 
šiukšlių ir dulkių.. 
            Anksčiau sukietėjusio betono, į kurį nebuvo įdėta rišančiųjų priedų, paviršius, prieš liejant ant jo naują 
betoną, sudrėkinamas vandeniu arba kibimo emulsija, jei tai nurodyta projekte. 
          Betono liejimas žiemos laikotarpiu neleidžiamas be išankstinio suderinimo su statybos technine 
priežiūra. 
          Betonas negali būti liejamas, kol neužbaigti visi su juo susiję darbai, galintys pakenkti betono stingimui 
ir jo priežiūrai. 
          Betonas liejamas tokiu būdu, kad neatsiskirtų jame esančios medžiagos. Liejimui naudojami latakai ar 
kiti įrengimai, kurie leidžia laisvai kristi betono mišinio pluoštui ne daugiau kaip 1,0m. Betonuojant kitas 
konstrukcijas šis aukštis gali būti didesnis . 
          Pradėjus betono liejimą, jis turi būti vykdomas tol, kol pilnai išliejamas blokas, plokštė, pamatas ir 
panašiai. Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono užpylimų ant to paties paviršiaus trunka 
ilgiau kaip 15 minučių, arba pagal laiką nustatytą laboratorijoje, įvertinus betono sąstatą, oro temperatūrą ir kt. 
Darbo betonavimo siūlių išdėstymas elemente turi būti suderintas su technine priežiūra. 
 
2.1.3.5. Apdaila 
           Paviršiaus defektai, ištaisomi vos nuėmus klojinius. Jeigu betonas bus nedažytas ir matomas ir, jeigu 
reikia, atliekami spalvos testai, siekiant nustatyti tinkamą užlopymo būdą ir medžiagas. 
           Užtaisymui galima naudoti portlandcementinį skiedinj, torkretbetonį, įvairius glaistus. Užtaisymo 
medžiagos ir būdas turi būti suderinti su statybos technine priežiūra. 
          Lauke esantys paviršiai, kurie bus naudojami kaip pėsčiųjų takai, sušiurkštinami 
medine lenta, kad padaryti lygų neslidų lygų struktūrinį paviršių. 
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Prieš galutinę paviršiaus apdailą, betonas išlyginamas  metaliniu įrankiu, kad padidinti paviršiaus tankumą.  

        
2.1.3.6.Priežiūra 
Išlieto betono išlaikymo būdai turi būti numatyti prieš betonuojant. 
Pagrindiniai kietėjančio betono išlaikymo būdai gali būti šie: 
 - formos padėjimo vieta ir laikymas nekilnojant (gaminant surenkamus gaminius) 

- uždengimas polietileno plėvele, 
- uždengimas drėgna medžiaga, 

- apipurškimas vandeniu, 
- apsauginių sluoksnių padarymas, 
Šie būdai gali būti naudojami atskirai ir kartu. 
          Esant galimybei, turėtų būti vykdoma ,,drėgna priežiūra". Šis priežiūros tipas ne tik tiekia aušinimo 
efektą, temperatūros kontrolę , bet ir suteikia priemones priežiūros darbų stebėjimui. 
 
2.1.3.7. Bandymai ir kokybės kontrolė 
Ruošiant, klojant ir išlaikant betono mišinį turi būti vykdoma pagal LST 1330:1995 11.2 ir 11.3 punktus - 
gamybos kontrolė ir atitikties kontrolė. 
Bandiniai betono gniuždymo bandymui paimami esant betono stiprio klasei <C20/25 viena imtis 150 m3 
betono 1 kartą per parą, o esant betono stipriui >C20/25 viena imtis 75m3 betono 1 kartą per parą. Betono 
pavyzdžiai paimami, prižiūrimi ir bandomi nustatant atsparumą gniuždymui pagal standarto LST 1330:1995 
reikalavimus. Iš kiekvienos imties turi būti mažiausiai 4 bandiniai. Trys bandiniai turi būti laikomi 
standartinės drėgmės ir temperatūros sąlygomis. Ketvirtasis bandinys turi būti laikomas lauko sąlygomis 28 
dienas, kaip ir pagrndinė betono masė, išskyrus, jei statybos techninė priežiūra yra nurodžiusi kitaip. 
Vienas iš drėgnai laikomų bandinių išbandomas po 7 parų, o kiti du - po 28 parų kietėjimo. Lauke laikytas 
bandinys turi būti pažymėtas, saugomas ir išbandomas statybos techninei priežiūrai leidus. 
Šalims susitarus, atitikties bandymų galima nedaryti, bet pasitenkinti gamintojo atitikties deklaracija, jeigu: 
- gamyklos kontrolės rezultatai atitinka standarto LST 1330:1995reikalavimus 

- ankstesni bandymai davė teigiamus rezultatus 

- reikalinga betono stprio klasė ne aukštesnė kaip C20/25 

- mišinio kiekiai mažesni negu 150m3 
- konstrukcijos ar pastato betoninės konstrukcijos nėra labai svarbios visos konstrukcijos patikimumui 

Nustatant betono F ir W būtina paimti iš partijos dar po vieną bandinį. 
Betono atsparumo gniuždymui rezultatų ataskaitoje turi atsispindėti sekantys duomenys, bet jais gali būti ir 
neapsiribojama: 

1. Betonavimo darbų vieta 

2. Mišinio numeris ir projektinis atsparumas 

3. Išlieto betono kiekis 

4. Betono mišinio proporcijos (sudėtis) 

5. Vandens cemento santykis 

6. Maksimalus užpildo dalelių dydis 
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7. Sėdimo išmatavimai 
8. Pavyzdžių paėmimo laikas (valanda) ir tuo metu buvusi oro temperatūra 

9. Liejimo data 
10. Reikalaujamas ir faktinis bandomųjų pavyzdžių amžius bandymo metu 
11. Paėmusio ir dariusių bandymus darbuotojų pavardės. 
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2.3 Mūro darbai 
   
2.3.1 Bendroji dalis 
 
Cheminiu priedu kiekis naudojant mūro skiedinius 
Priedai Vidutinė 

paros temperatūra, 
"C 

Kiekis          cemento        
masės atžvilgiu % 

Natrio nitritas 0...-2  
-3 ...-5 
-6 ...-15 

2-3  
4-5 
8-10 

Potašas iki-5  
-6 ...-15 

5 
10 

Natrio nitritas + potašas 0...-2 
 -2... -5 
-6...-15 

1,5 + 1,5  
2,5 + 2,5 
 5 + 5 

Kalcio chloridas + natrio 
chloridas 

0... -5  
-6...-15 

0,5 + 2  
2+4 

 

Gali būti naudojami ir kiti cheminiai priedai, jų naudojimą suderinus su techninės priežiūros ir projekto 
vadovais. 
Skiedinio temperatūra mūrijant turi būti: kai oro temperatūra iki -10°C - ne žemesnė kaip 5°C. Jeigu vėjo 
greitis didesnis kaip 5 m/s, skiedinio temperatūra turi būti padidinta 5°C. Jeigu oro temperatūra žemesnė kaip 
-10°C, mūrijimo darbų vykdyti negalima. 
Norint paruošti reikiamos temperatūros skiedinį, reikia pašildyti vandenį arba vandenį ir smėlį. Pašildyto 
vandens temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 80°C, o smėlio - 60°C. 
Langų ir durų angos sienose turi būti didesnės 5 mm, negu mūrijant vasarą. Skiedinys su cheminiais priedais 
turi būti S7,5. 
 
2.3.2. Mūro sienų leistini nuokrypiai 
 
1.  Mūro kampų ir paviršių leistini nuokrypiai nuo vertikalės: 
- vieno aukšto   -10 mm; 
- viso pastato (2 aukštų) - 20 mm. 
2. Leistini angų pločio nuokrypiai -15 mm. 
3. Vertikalių sienos paviršių nelygumai pridėtos 2 metrų ilgio liniuotės ruože: - tinkuojamo paviršiaus -10 
mm. 
4. Leistini muro eilių nuokrypiai nuo horizontalės 10 m ilgio ruože -15 mm. 
5. Atraminių paviršių nuokrypiai nuo projektinių-10 mm. 
6. Mūro siūlių pločio nuokrypiai; 
- horizontalių +3 mm: minus-2 mm; -vertikalių ±2mm. 
7. Tarpuangių pločio nuokrypiai - 15 mm. 
8.  Konstrukcijos ašių nuokrypiai nuo projektinių -10 mm. 
9. Mūro storio nuokrypis nuo projektinio ±15 mm. 
10. Langų angų kraštų nuokrypiai nuo vertikalės - 20 mm. 
11. Ventiliacijos kanalų matmenų nuokrypiai ± 5 mm. 
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2.3.3. Skiedinys 
 
Mūro darbams naudojamas cemento ir kalkių skiedinys.  
Cemento - kalkių skiedinių sudėtis 
Sąlyginė 
skiedinio 
markė 
 
 

Skiedinio     
stiprio gniuždant 
markė pagal             
LST 
1346:2005 

Sudėtis          
tūrio dalimis 
(cementas:   
kalkių tešla: 
smėlis) 

Portlandce-
mentas 42,5 
klasės 

Kalkių tešla Smėlis      
0/2 
frakcijos 

kg 1 kg 1 kg 1 

M50 S5 1:1,2:7,2 150 J36 230 165 1440 985 
M75 S7.5 1:0,7:5,6 190 173 160 130 1420 975 
M100 S10 1:0,5:4,5 240 218 140 100 1390 966 

 
Mūrijant normaliomis sąlygomis skiedinio markė pagal stiprumą turi būti S5. Jei mūro darbai atliekami 
žiemą, skiedinio stiprumas turi būti viena ar dviem markėmis didesnis negu mūrijant normaliomis sąlygomis, 
t.y. S7,5 ar S10. Skiedinių atsparumas Šalčiui: 
- Baltijos pajūrio zonai vyraujančių vėjų pusėje- F100; ne vyraujančių vėjų pusėje - F75; 
- nešildomų patalpų vidaus mūrui ne - mažiau kaip F35; 
- šildomų patalpų vidaus mūrui ne - mažiau kaip F10. 

 
4. MEDIENA  KONSTRUKCIJOMS 
 
4.1    Reikalavimai  medienai 
Medinėms  konstrukcijoms turi būti naudojama spygliuočių mediena. Mediena naudojama konstrukcijoms 
turi būti ne drėgnesnė kaip 20 %. Medienos stiprumas lenkimui, gniuždymui ir glemžimui išilgai pluošto 
stačiakampiams elementams turi būti 13 MPa. 
Laikantiems elementams (lenkiamiems, tempiamiems ir gniuždomiems) turi būti naudojama geriausios 
kokybės mediena, A rūšies .  
Mediena į statybos aikšteles patiekiama stačiakampių tašų pavidalu. Ji turi būti brandaus augimo, tinkamai 
išlaikyta, tiesiai supjaustyta, stačiakampėmis briaunomis, be puvimo užuomazgų, nepakeitusi spalvos 
(nepatamsėjusi). 
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. 
 
4.2 Reikalavimai  montavimui, gamybai 
Laikančios medinės konstrukcijos turi būti iš karto įrengiamos projektinėje padėtyje. 
 Montuojant medines konstrukcijas būtina: 
 apsaugoti nuo atmosferos poveikių; 
 darbus vykdyti barais, kartu montuojant atitvaras  ir stogus; 
 maksimaliai sumažinti konstrukcijų perkrovimų, perkėlimų, pakrovimo-iškrovimo operacijų skaičių; 
 visas konstrukcijas, o ypač antiseptikuotas bei įmirkytas antipirenais, apsaugoti nuo sudrėkimo. 
  
4.3 Medienos sandėliavimas 
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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 paviršiai 
turi būti griežtai vertikalūs. Rietuvių aukštis 2,6 - 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. 
 
5. ATITVARINĖS KONSTRUKCIJOS 
 

5.0  Atitvarinės konstrukcijos.  Bendrieji nurodymai 
 
Skyrius apima sienas, lubas, pertvaras, stogus, stogų dangas, langus, stoglangius, duris ir vartus, turėklus, 
aikšteles, t.y. konstrukcijas arba elementus, kurie įrengiami po laikančių konstrukcijų įrengimo. 
 Pagrindinės konstrukcijų dalys charakterizuojamos brėžiniuose ir papildomoje dokumentacijoje. Visos 
siūlomos konstrukcijos turi atitikti praktinio naudojimo, saugumo, patvarumo ir lengvos priežiūros principus, 
bei kitus reikalavimus, apibrėžtus pasiūlymo dokumentuose. Patenkinant standartinės kokybės reikalavimus, 
galima naudoti modernias medžiagas ir priedus, kurie atitinka standartus pagal Lietuvos klimatines sąlygas. 
Statybinės konstrukcijos, įskaitant stogo izoliaciją, išorės ir vidaus sienas bei tarpaukštinių perdangų grindis, 
turi būti atliktos iš medžiagų, kurios yra nedegios ar pasižymi labai mažu liepsnos plitimo greičiu. 
Rangovas, užsakydamas gamyklinius gaminius, turi pasitikslinti jų matmenis, pateikti Užsakovui duomenis 
apie sertifikatus, duomenų lapus, pavyzdžius ir t.t. 
Dangai Rangovas turi suteikti penkerių metų garantiją raštu Užsakovo vardu. Tokia pati garantija turi būti 
suteikiama ir tvirtinimo detalių dangoms. 
Rangovas privalo užtikrinti, kad matomi konstrukcijų tvirtinimai ir inžineriniai tinklai, esantys virš 
konstrukcijų paviršių, harmoningai derėtų pagal spalvą ir apdailą, lyginant su supančia aplinka ir paviršiais. 
 
5.0.1. Karkaso ir stogo konstrukcijų šiluminis ir akustinis izoliavimas, bendrieji nurodymai 
Izoliacinės medžiagos ir jų storis parodyti brėžiniuose. Naudojama izoliacija, t.y. lapai, blokai ar ritiniai turi 
būti neapgadintais kraštais, vienodo storio, tankio ir izoliacinių savybių. 
Šilumos izoliacijos medžiagos turi būti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaninių pažeidimų statybos 
metu. 
Izoliacija turi būti montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispaustų tarpusavyje ir prie gretimų konstrukcijų. 
Naudojant keletą izoliacijos sluoksnių, sluoksnius reikia perdengti vieną su kitu, arba vienas sluoksnis turi 
turėti liežuvėlį, o kitas griovelį. 
Apsauginiai sluoksniai ir vamzdžių bei ventiliacijos angos atitvarinėse konstrukcijose turi būti įrengiamos 
pagal projektą taip, kad pastato naudojimo metu drėgmė iš išorės nepatektų į šiluminę izoliaciją, o drėgmė iš 
patalpų būtų visiškai pašalinama. 
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5.0.2. Stogo konstrukcijų hidroizoliacija. Bendrieji nurodymai 
Papildomai reikia laikytis šių instrukcijų: 

- hidroizoliaciją reikia naudoti taip, kaip parodyta konstrukcinių tipų brėžiniuose kiekvienam 
konstrukciniam elementui ir/arba kituose konstrukciniuose brėžiniuose. 

- stogo dengimą žr. 6.1 skyriuje; 
- naudojamos medžiagos turi būti pažymimos taip, kad ženklus būtų lengva matyti statybos ir 

montavimo metu arba kad ši informacija būtų aiškiai parodyta kitu Užsakovui priimtinu būdu; 
- izoliacija turi dengti visą izoliuojamą paviršių. Joje negali būti plyšių ar įtrūkimų; 
- izoliavimo darbų negalima atlikti ant drėgno pagrindo; 
- visi izoliacinės plėvelės sujungimai turi būti suklijuoti 150 mm pločio juostele visur, kur įrengiama 

garo izoliacija. Tokia juostele taip pat turi būti pritvirtinti jos kraštai; 
- siūlės, lietaus vandens nutekėjimo kanalai ir t.t., numatyti brėžiniuose, turi būti tinkamai atlikti, kad 

lietaus vanduo nepatektų ant sienų ir kitų konstrukcijų.      
 
                                                      
 
6.1. Stogai 
 
6.1.1. Stogai. Bendrieji nurodymai 
     Šilumos izoliacija  –  neoporas. Stogo danga kompozitinės lentos. 
6.1.2. Stogų dangos. Bendrieji nurodymai 
Stogų dangos turi būti įrengtos pagal konstrukcines detales. Apskardinimas yra iš cinkuoto plieno lakštų, 
dengtų polivinilfluorido danga (PVF2). 
       Darbų atlikimas turi būti tikrinamas ir tvirtinamas prieš kiekvieną sekančio darbo fazę. Įrengimo metu 
izoliacinės dangos turi būti apsaugotos nuo mechaninių pažeidimų, vandens, sniego, ledo ir papildomų 
apkrovų, kurios galėtų jas pažeisti.  
6.1.3. Priešgaisrinio saugumo reikalavimai stogo darbams 
        Reikia laikytis sekančių “Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų” bei “Gyvenamųjų pastatų gaisrinės 
saugos taisyklių” reikalavimų: 

- dujų balionus reikia laikyti saugioje vietoje,  
- vamzdynai ir kanalai, išeinantys per stogą, turi būti vėdinami arba kitaip pasitikrinama, kad nebūtų 

susikaupusių degių dujų, 
- angos stoge turi būti uždarytos, kad ugnis nesiveržtų per jas, 
- statybines atliekas reikia iškart pašalinti nuo stogo, 
- šalia darbų zonos turi būti pakankamai gaisro gesintuvų,  
- bitumo gaisrui gesinti vandens naudoti negalima, 
- apie atliekamus stogo darbus reikia informuoti kitus subrangovus, dirbančius pastato viršuje ar šalia 

pastato, 
- darbą reikia prižiūrėti ne mažiau kaip vieną valandą po užbaigimo. 

6.2.3. Nuolydžiai 
       Stogo dangos nuolydžiai turi atitikti nurodytus brėžiniuose. 
       Minimalus nuolydis lietaus vandens surinkimo latakui turi būti 1,0%. 
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       Ant stogo negali būti įdubų ar užkarpų, kuriose kauptųsi vanduo. 
6.2.4. Garo izoliacija 
       Garo pralaidumas – ne daugiau 0,005 mg/m2 hPa.  
       Garo barjeras turi būti įrengtas ištisai per visą stogą su sandariais prijungimais prie kraštų ir virš stogo    
iškylančių elementų. 
  6.2.5. Šilumos izoliacija 
       Izoliacijos sluoksnio storis ir medžiagų charakteristikos turi būti ne mažesnės, negu nurodyta detalėse. 
       Šilumos izoliacija turi būti iš nedegių neorganinių nepūvančių medžiagų, kurios nejautrios drėgmei. 
       Šilumos izoliacija turi turėti pakankamą gniuždomąjį atsparumą apkrovoms su priimtinomis 
deformacijomis. 
       Aikštelėje izoliacija turi būti apsaugota nuo drėgmės, o per dieną paklota šilumos izoliacija turi būti 
uždengta ir užsandarinta vienu hidroizoliacijos sluoksniu.       
  
  6.2.6. Lietaus vandens nutekėjimas 
       Lietaus vandens nutekėjimo sistema turi užtikrinti gerą vandens nutekėjimą, esant didžiausiam lietaus 
intensyvumui. 
       Lietaus kanalizacijos vamzdžių ir įlajų skersmuo turi būti ne mažiau 120mm. 
6.2.7. Šachtų ir vamzdžių, einančių per stogą, sandarinimas 
       Visos šachtos ir vamzdžiai, kertantys stogą, turi būti patikimai užsandarinti ir nepraleisti vandens ar 
drėgmės. Užsandarinimo sprendimai pateikiami brėžiniuose. 
       Tačiau šių sprendimų vykdymas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už stogo sandarumą garantiniu 
laikotarpiu.      
                                                                         
           7. IZOLIAVIMO DARBAI 
 
           Izoliavimo, apsauginių dangų ir grindų darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą.          
           Visi pakeitimai turi būti suderinti su projektine organizacija  ir užsakovu. 
           Visi izoliavimo darbai gali būti pradėti tik po atatinkamo akto, pasirašyto užsakovo, genrangovo ir  
organizacijos vykdančios izoliavimo darbus atstovo. 
 

Apšiltinimo darbus rekomenduojama vykdyti vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. 
Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ bei prisilaikant statybos firmos Aplinkos ministerijos 
patvirtintomis statybos firmos taisyklėmis  ( SFT) . 
      
            Apšiltinimo plokštės turi standžiai priglusti viena prie kitos ir laikančių ar atitvarinių konstrukcijų. 
Montuojant izoliaciją keliais sluoksniais, sluoksnių siūlės neturi sutapti. Montuojant izoliacinę plokštę tarp 
statybinių  konstrukcijų, izoliacinės plokštės  plotis turi būti 5-10 mm didesnis už angos plotį. 
 
           Šilumos izoliacijai įrengti naudojama akmens vata bei polistireninis putplastis.  Išorės sienų šiltinimo 
techninė specifikacija pateikta projekto architektūros dalyje. 
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8.APDAILOS DARBAI 
 

Apdailos darbus rekomenduojama vykdyti vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, 
stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ bei prisilaikant   statybos firmos Aplinkos ministerijos patvirtintomis 
statybos firmos taisyklėmis  ( SFT) . 

Apdailos darbai (išskyrus fasadų apdailą) atliekami nežemesnėje kaip 10 °C temperatūroje, oro 
drėgnumas patalpoje ne daugiau 60. 

Iki apdailos darbų pradžios turi būti atlikta: 
a) patalpos, kur atliekama apdaila, turi būti apsugotos nuo atmosferos kritulių, 
b) įrengta hidro-šiluminė izoliacija, įrengti perdangų išlyginamieji sluoksniai, 
c) užhermetizuotos siūlės, 
d) užtaisytos ir izoliuotos langų ir durų prisijungimo prie sienų vietos, 
e) langų angos įstiklintos, 
f) įvykdyti šilumos sistemos ir vandentiekio bandymai. 
            Prieš atliekant fasadų apdailą, turi būti įvykdyta: 
a) padaryta išorinė hidroizoliacija ir stogas su visomis detalėmis, 
b) padarytos visos grindų konstrukcijos balkonuose, 
c) padarytas architektūrinių detalių aprėminimas, visos atsikišusios architektūrinės detalės, medinių 
konstrukcijų  sujungimai su akmeninėmis, mūrinėmis, betoninėmis konstrukcijomis turi tinkuotis ant 
paviršiaus pritvirtinto metalinio tinklo, o mediniai paviršiai - ant jų prikaltų medinių juostų, 
d)  įstatyti visi lietaus vandens nuvedimo sistemos tvirtinimo elementai. 

8.1 Paviršių paruošimas 
Apdailos darbus rekomenduojama vykdyti vadovaujantis sekančiais reikalavimais: 
Apdaila vykdoma tik ant švarių paviršių be rūdžių, riebalų ir bitumo dėmių. Paviršių 
nuvalymas nuo dulkių atliekamas prieš kiekvieną nugruntavimo, tinkavimo ir dažymo darbą. Darbai vykdomi 
vadovaujantis statybos firmos Aplinkos ministerijos patvirtintomis statybos firmos taisyklėmis (SFT) ir 
sekančiais reikalavimais: 

Prieš dažymą ar tapetavimą paviršiai turi būti: 
a) išlyginti, be šiurkštumo, 
b) plyšiai, įtrūkimai nugruntuoti, užglaistyti ir nušlifuoti, 
c)  skiedinio susisluoksniavimas, nutekėjimas turi būti panaikintas, 
d)  prieš klijuojant tapetus, turi būti nudažytos lubos ir atlikti kiti dažymo darbai. 
 Techniniai reikalavimai paviršių paruošimui pateikti Aplinkos ministerijos patvirtintose statybos 

firmos taisyklėse. (Toliau  SFT) 
 

8.2 Tinkavimo darbai 
Techniniai reikalavimai tinkuotiems paviršiams pateikti SFT lentelėse. 
Tinkavimo rūšis: labai geras.  
Prieš tinkavimą paviršius nužymimas daromos markės ir žyminiai, pagal kurių paviršių išlyginami 

tinko sluoksnių storiai. Tinko sluoksnių storiai ir jų skaičius duoti normų lentelėje. Darant daugiasluoksnį 
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tinką kiekvienas sluoksnis uždedamas tik sukietėjus prieš tai uždėtam. Grunto išlyginimą daryti prieš 
skiedinio sukibimą. 

Tinkavimo darbus rekomenduojama vykdyti vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. 
Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ bei prisilaikant   statybos firmos Aplinkos ministerijos 
patvirtintomis statybos firmos taisyklėmis  ( SFT) .  
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
Betono darbai 

BENDROJI DALIS 
 Ši specifikacija apima pagrindinius reikalavimus betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų betonui, 
 armatūros plienui, betono gamybai, betonavimo ir armavimo darbams, medžiagų ir darbų kokybės 
 kontrolei. 
 G/b konstrukcijų įrengimas turi būti atliekamas pagal darbo brėžiniuose pateiktus sprendimus ir 
 techninių specifikacijų reikalavimus. 
 Betono darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206:2014 “Betonas. Techniniai reikalavimai, 
 eksploatacinės charakteristikos, gamyba ir atitiktis“ ir techninių specifikacijų bei brėžinių 
 reikalavimus. Turi būti naudojamas tik šviežias betonas. Pradėjęs stingti betonas ar skiedinys negali 
 būti naudojami. Betonas konstrukcijose turi būti suklotas ir sutankintas taip, kad atitiktų visus 
 techninėse specifikacijose išdėstytus reikalavimus. 
 Betono stiprio gniuždymui bei aplinkos poveikio klasės kiekvienai konstrukcijai nurodytos 
 brėžiniuose, aiškinamajame rašte ir TS. Reikiamas betono klojumo konsistencijos (slankumo) markes 
 pasirenka Rangovas, priklausomai nuo betonavimo būdo, konstrukcijos armavimo intensyvumo, 
 užpildų dydžio. 
 Bet kuriam elementui betonuoti turi būti naudojami tokie klojiniai, kad kiekviena išbetonuota 
 konstrukcija atitiktų jai keliamus kokybės reikalavimus, tokius kaip matmenų tikslumas ir betono 
 paviršiaus kokybė. 
 Betonavimas numatytas esant vidutinei laukiamai paros temperatūrai daugiau kaip +5ºC. Betonas turi 
 būti apsaugotas nuo peršalimo pavojaus. 
 Projekte nurodyta betono markė turi būti pasiekta po 28 parų kietėjimo. Darbo projekte galimas 
 patikslintas nurodymas kokia turi būti atvežamo betono temperatūra bei patikslintas reikalavimas 
 atskiroms konstrukcijoms prie kokių temperatūrų rekomenduojami betonavimo darbai. Ten, kur 
 reikalinga hermetiška konstrukcija, naudojamas hidrotechninis betonas, tinkama hidroizoliacija ir 
 patikima visų siūlių hermetizacija. Vandeniui atsparios sandarinimo juostos turi būti įrengta grindyse 
ir sienose pagal brėžinius ir detales ir taip pat pagal gamintojo nurodymus. Pvz., vandeniui atspari 
 sandarinimo juosta turi būti įrengta grindyse ir sienose pagal brėžinius ir detales. 
 Rangovas skaičiuodamas sąmatines kainas turi įvertinti savo Rizika tokių hermetizavimo profilių 
 komplektavimą. 
 Jei statybinių dalių paviršių nuolat ar kartais lies vanduo, jas reikia padengti vandeniui atsparia danga. 
 Plyšių ribojimas konstrukcijoms numatytas pagal užsakovo pateiktas užduotis, projektavimo 
 reglamentų reikalavimus. 
 Statybinėms konstrukcijoms ar vandeniui atsparioms g/b konstrukcijų dalims taikomos ne tik 
 technologinės betonavimo priemonės; apskaičiuoti plyšių dydžiai. Minimalus plyšių ribojimui 
 skirtos armatūros kiekis nurodytas TS tolesniame tekste. Norint panaudoti didesnės atsparumo 
 gniuždymui klasės betoną, reikia užsakovo, projektuotojo sutikimo. Darbo projekte turi būti detaliau 
 įvertintas betono valkšnumo ir traukimosi poveikis atskiroms konstrukcijoms, jeigu reikalinga gali būti 
 numatytos papildomos priemonės, betono, armavimo priedai, betono stebėjimas ir panašiai. 
 Bandymų ir jam naudojamų testavimo kubų gaminimo kaina apmokama rangovo, be to, testų ataskaitų 
 pateikimas taip pat apmokamas rangovo. Matavimai ir testų rezultatai turi būti pateikti projekto 
 vadovui elektroninėje formoje per dvi dienas nuo testavimo pabaigos. 
 Bet kokios konstrukcijos betonavimo darbai neturi būti pradėti, kol projekto konstruktorius ir statybų 
 priežiūra nepatvirtino plieno armatūros ir betono komponentų patikrinimo. 
 Visų g/b monolito kolonų briaunos turi būti užapvalintais kampais. Šių techninių specifikacijų 
 neatitinkantys produktai iš kitų Europos Sąjungos šalių, bei prekės iš Europos Ekonominės Bendrijos 
 vertinami taip pat kaip ir produktai, atitinkantys šias  technines specifikacijas, jei jie pagal 
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gamintojo  šalies atliktus patikrinimus ir stebėjimus užtikrina reikalingą saugumo, sveikatos apsaugos bei 
 tinkamumo naudoti lygį. 
 
1. GAISRINĖ SAUGA 
 Laikančių konstrukcijų atsparumas ugniai turi atitikti “Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai” 
 taisyklių nurodymus ir gaisrinės projekto dalies sprendinius. Pastato I atsparumo trečios gaisro 
 apkrovos kategorijos atskirų konstrukcijų atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis kaip (min.): 
 - laikančioms g/b konstrukcijoms R 60; 
 - perdangoms REI 45; 
 - lauko sienoms EI 15; 
 - stogui RE 20; 
 - laiptinės laiptatakiai (laiptų maršai, laiptų sijos) ir aikštelės R 45. 
 - laiptinės vidinės sienos REI 60. 
 Nurodytas konstrukcijų ugniai atsparumas pasiekiamas, parenkant betono apsauginį sluoksnį, 
 atitinkanti STR2.05.11:2005 „Gaisrinių temperatūrų veikiamų g/b k-jų projektavimas“ reikalavimus. 
2. MONOLITINIO BETONO IR GELŽBETONIO DARBAI 
 Monolitinio betono darbai susideda iš (betono klases žiūrėti brėžiniuose): 
 - g/b polių betonavimo; 
 - g/b juostinių pamatų betonavimo; 
 - g/b pamatų rostverkų, pamatinių plokščių, sienų, pamatinių sijų betonavimo; 
 - g/b kolonų, sienų betonavimo; 
 - perdangų, perdangų ruožų betonavimo; 
 - grindų ant perdangų betonavimo; 
 - g/b prieduobių kanalų ir kitų konstrukcijų betonavimo; 
 - g/b aikštelių plokščių, pandusu betonavimo; 
 Pamatų sienų, plokščių matomų betono paviršių kategorija – A3; nematomų – A5 (žiūr. poskyrį 
 “Betono paviršių klasifikacija“). Perdangos plokščių matomų paviršių kategorija – A2(A3), 
 nematomų – A4. Kolonų ir sienų matomų paviršių kategorija – A2(A3), nematomų – A4. 
 Visas betonavimo ciklas apima šias stadijas: 
 • medžiagų parinkimas betono mišinio gamybai; 
 • klojinių statyba; 
 • armatūros ir įdėtinių gaminių gamyba ir sudėjimas į klojinius; 
 • betono mišinio gamyba; 
 • betono mišinio gabenimas, klojimas ir išlaikymas (priežiūra); 
 • betono kokybės kontrolė. 
3. MEDŽIAGOS BETONO MIŠINIO GAMYBAI 
3.1 Bendroji dalis 
 Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas 
 projekte nurodyto mišinio ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, 
 armatūros apsaugą nuo korozijos). 
 Betono naudojimo tam tikroje aplinkoje klasę nurodo užsakovas kartu su projektuotoju. Betono 
 naudojimo klases galima nustatyti ir pagal STR 2.05.05:2005 ir LST EN206-2014 pateiktas lenteles 
 (suderinus su užsakovu ir projektuotoju). 
 Bendruoju atveju aplinkos sąlygų klasifikavimas pagal STR2.05.05:2005 ir LST EN206-2014 : 
 Vandens cemento santykis negali būti didesnis kaip 0,45, mažiausia stiprio klasė turi būti priimta 
 C35/45 (+100kg/m3 lakiųjų pelenų pucolano). Jei nesusitarta kitaip, XF3 naudojimo klasių betono 
 atsparumo šalčiui patikrinimas atliekamas pagal betono savybių patikrinimo reikalavimus. 
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 Betono sudėčių ir savybių ( didžiausias vandens/cemento santykis, mažiausia stiprio klasė, cemento 
 kiekis, minimalus oro kiekis, mažiausias atsparumas šalčiui ) apribojimai turi atitikti reikalingas 
 minimalias arba maksimalias reikšmes, kurios pateiktos LST EN206, LST 1974:2012 standartuose. 
 Gaminant betoną galima naudoti tik tos pačios gamyklos cementą. Užsakovui reikia nurodyti betono ir 
 cemento gamintoją. 
 Visus įrodymus apie betono gaminimui ketinamų naudoti pirminių medžiagų savybes (įprastų 
 patikrinimų rezultatus, bendruosius statybinius leidimus, pirmųjų patikrinimų rezultatus ir pan.) reikia 
 pateikti užsakovui ne vėliau kaip 2-3 savaites prieš darbų pradžią, jei nesusitarta kitaip. Naudojant 
 normų neatitinkančias pirmines medžiagas užsakovui reikia pateikti atliktų bandymų rezultatus, 
 bendruosius statybinius leidimus ar gauti užsakovo sutikimą. Tokių medžiagų naudojimui reikia 
 užsakovo sutikimo. 
3.2 Cementas 
 Cementas turi būti parenkamas atsižvelgiant į betono paskirtį (nearmuoti gaminiai, gelžbetonis, 
 įtemptasis gelžbetonis), betonavimo darbų technologiją, kietinimo sąlygas, betonuojamų konstrukcijų 
 matmenis bei naudojimo aplinkos sąlygas. 
 Betono gamybai turi būti naudojamas cementas, atitinkantis LST EN 197-1:2011 reikalavimus. 
 Statybinių konstrukcijų betonui gaminti naudojami įvairių atmainų (CEM I, CEM II, CEM III ir CEM 
 IV) 32,5, 42,5 ir 52,5 klasių cementai. Jie parenkami įvertinus betono paskirtį, eksploatavimo sąlygas 
 ir kt. veiksnius. Rekomenduojamos cementų naudojimo sritys pateiktos lentelėje. 
Klasių 
žymėjimas Aplinkos aprašymas 

Pasitaikančių naudojimo 
aplinkos klasių informaciniai 
pavyzdžiai 

Žemiausia 
betono klasė 

1. Nėra korozijos ar agresijos rizikos 

XO  

Betonui be armatūros arba metalinių 
įdėtinių detalių: visos naudojimo 
aplinkos, išskyrus tas, kuriose yra 
šaldymo ir šildymo, erozijos ir 
cheminių poveikių 
 
Betonui su armatūra arba 
metalinėmis įdėtinėmis detalėmis: 
labai sausa 

Konstrukcijos patalpų, kuriose 
labai mažas oro drėgnis, viduje C12/15 

2. Karbonizacijos sukeliama korozija 

XC1  Sausa arba nuolat šlapia  
Konstrukcijos patalpų, kuriose 
mažas oro drėgnis arba nuolat 
yra grunte ar vandenyje, viduje 

C16/20 

XC2  Šlapia, retai sausa  
Konstrukcijos paviršiai ilgai 
mirksta vandenyje; daugelis 
pamatų 

C20/25 

XC3  Vidutiniškai drėgna  
Konstrukcijos patalpų, kuriose 
mažas oro drėgnis arba jos yra 
veikiamos atmosferos kritulių 
(lietaus), viduje 

C25/30 

3. Chloridų, bet ne jūros vandens, sukelta korozija 

XC4  Cikliškai šlapia ir sausa  
Konstrukcijos paviršiai mirksta 
vandenyje, bet nepriklauso XC2 
klasei 

C30/37 

XD1  Vidutinio drėgnumo  
Atviras betono paviršius 
taškomas chloringo vandens 
purslais 

C30/37 

XD2  Drėgna, retai sausa  Plaukimo baseinai; C35/37 
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Konstrukcijos, veikiamos 
pramoninio chloringo vandens 

XD3  Cikliškai drėgna ir sausa  
Tiltų dalys, kurias aptaško 
chloringas vanduo, grindiniai, 
šaligatviai, automobilių 
aikštelių plokštės 

C35/45 

4. Jūros vandens chloridų sukeliama korozija 

XS1  Veikia purslų druska, bet ne 
tiesioginis jūros vanduo 

Konstrukcijos arti kranto arba 
ant kranto C30/37 

XS2  Nuolat panardinta  Jūrinių konstrukcijų dalys  C35/45 
XS3  Potvynio, purslų ir taškymo zonos  Jūrinių konstrukcijų dalys  C35/45 

5. Šaldymo/šildymo poveikis be druskos arba su ja 

XF1  Vidutinis vandens įmirkis be ledo 
tirpinimo medžiagos 

Vertikalūs konstrukcijų betono 
paviršiai, veikiami lietaus ir 
šalčio 

C30/37 

XF2  Vidutinis vandens įmirkis su ledo 
tirpinimo medžiaga 

Vertikalūs konstrukcijų betono 
paviršiai, veikiami šalčio ir ledą 
tirpinančių druskų 

C25/30 

XF3  Didelis vandens įmirkis be ledo 
tirpinimo medžiagos 

Horizontalūs betono paviršiai, 
veikiami lietaus ir šalčio C30/37 

XF4  Didelis vandens įmirkis su ledo 
tirpinimo medžiaga 

Betono paviršiai, tiesiogiai 
veikiami druskų ir šalčio; 
Šalčio veikiamos konstrukcijos 
jūros purslų zonoje; 
Kelių ir tiltų dangos, veikiamos 
druskų 

C30/37 

6. Cheminis poveikis 
Kai betonas atviras cheminiam poveikiui, veikiant gamtiniam gruntui arba gruntiniam vandeniui, kaip 
nurodyta 2 lentelėje, naudojimo aplinkos sąlygos klasifikuojamos toliau pateikta tvarka. Jūros vandens 
poveikio klasifikacija priklauso nuo geografinės vietos padėties, be to, taikoma betono naudojimo vietoje 
galiojanti klasifikacija. 
PASTABA. Gali prireikti specialių aplinkos sąlygų tyrimų, kai: 
– poveikio rodikliai kitokie, nei nurodyti šioje lentelėje; 
– veikia kiti agresyvūs reagentai; 
– reagentais užterštas gruntas arba vanduo; 
– didelis vandens greitis kartu su šioje lentelėje nurodytais reagentais. 

XA1  Silpno cheminio agresyvumo 
aplinka pagal šią lentelę  C30/37 

XA2  Vidutinio cheminio agresyvumo 
aplinka pagal šią lentelę  C30/37 

XA3  Didelio cheminio agresyvumo 
aplinka pagal šią lentelę  C35/45 

Cementas, laikomas statybvietėje ilgiau nei vieną mėnesį, prieš naudojimą turi būti pakartotinai 
patikrintas. Cementas, nuo kurio pagaminimo datos praėjo daugiau kaip dvylika mėnesių, 
nebenaudojamas, taip pat nebenaudojamas ir tas cementas, kuris dalinai sustingo ar sudžiūvo, jame 
atsirado gumulų. Maišant betoną draudžiama naudoti kelias cemento rūšis. 
3.3 Bandymai 
Kiekvienam betono tipui Rangovas privalo pateikti Techninės priežiūros inžinieriui cemento 
gamintojo atliktų bandymų nuorašus ir duomenis pagal LST EN 197 reikalavimus. Pateikiama 
informacija: 
– pagaminimo data; 
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– standartinis (po 28 dienų) bei ankstyvasis (po 2 ir 7 dienų) stipriai; 
– cheminė analizė; 
– pirminis kietėjimo laikas; 
 – tvirtumas (kiekio stabilumas). 
 Betono kietėjimo išaiškinimui naudojamas kietėjimo santykis fcm,2/fcm,28 nustatomas pagal betono 
 savybių patikrinimų rezultatus. 
3.4 Užpildai 
 Naudojami užpildai turi atitikti LST EN 12620:2003+A1:2008 reikalavimus. 
 Betonui gaminti turi būti naudojami frakcionuoti, švarūs, atitinkantys gaminamo betono paskirtį ir 
 klasę užpildai. Užpildų tipas, granuliometrinė sudėtis, atsparumas šalčiui, dilumas, smulkumas turi 
 būti parenkami atsižvelgiant į betonavimo darbų technologiją, betono naudojimo pabaigą, betono 
 naudojimo aplinkos sąlygas, atidengiamų užpildų arba mechaniškai apdorojamo betono apdailos 
 reikalavimus. Vandenyje užpildai neturi suminkštėti ir suirti, o su cementu – sudaryti kenksmingų 
 junginių. Jie neturi sukelti armatūros korozijos, trukdyti betonui kietėti, mažinti konstrukcijų 
 ilgalaikiškumo, kelti pavojaus aplinkai. 
 Standartinių užpildų masė yra tarp 2000 kg/m³ ir 3000 kg/m³. 
 Didžiausias užpildo dalelių skersmuo neturi viršyti: 
 – vieno ketvirtadalio mažiausio konstrukcijos matmens; 
 – atstumo tarp armatūros strypų minus 5 mm; 
 – 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio. 
 Smulkūs ir stambūs užpildai turi atitikti tokius fizinius reikalavimus: 
 užpildo savitasis svoris esant sausoms sąlygoms turi būti truputį didesnis už 2,5; 
 užpildai turi būti nesugadinti, aštrūs, ne plokšti ir neištysę: 
 – tuščių apvalkalų svoris smulkiajame užpilde neturi viršyti 5%; 
 – molis, smulkiosios sąnašos ir dulkės negali viršyti šių limitų: 
 – stambieji užpildai 1,5% pagal svorį; 
 – natūralus smėlis 3 % pagal svorį; 
 – skaldyto akmens smėlis 6 % pagal svorį; 
 – stambių užpildų lūžimo ir pailgėjimo rodikliai neturi viršyti 25 % ir 35 % atitinkamai; 
 – smulkiųjų ir stambiųjų užpildų sugėrimas neturi viršyti 2,5 %; 
 – stambiesiems užpildams smūginis tąsis neturi viršyti 30 %. 
 Taip pat užpildai turi atitikti šiuos cheminius reikalavimus: 
 smulkiuose ir stambiuose užpilduose negali būti chloridų (tokių kaip Cl) daugiau kaip 0,03 % pagal 
 svorį. 
 – smulkiuose ir stambiuose užpilduose negali būti rūgštyje tirpaus sulfato (tokio kaip SO3) daugiau 
 kaip 0,4 % pagal svorį; 
 – stambiuose užpilduose ir trupintų akmenų smėlyje turi būti mažiausiai 85 % kalcio karbonato 
 (CaCO3) pagal svorį; 
 – smulkieji ir stambieji užpildai neturėtų reaguoti su šarmu. 
 Smulkių užpildo dalių nekenksmingumą privalo būti patikrintas. Rangovas pateikia laboratorinius 
 bandymus, įrodančius, kad užpildai atitinka aukščiau nurodytus reikalavimus. 
 Turi būti reikalavimus atlikti užpildo atsparumo šalčiui ir sušalusioms tirpioms druskoms patikrinti. 
 Negalima naudoti natūraliai susidariusio (neparuošto) užpildo. Rangovas pateikia laboratorinius 
 bandymus, įrodančius, kad užpildai atitinka aukščiau nurodytus reikalavimus. 
3.5 Maišymo vanduo 
 Vanduo betono mišiniui ruošti ir betonui laistyti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono kietėjimą 
 stabdančių priemaišų (rūgščių, sulfatų, riebalų, druskų, geležies nuosėdų, kenksmingų priemaišų ir 
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 pan.). Jame gali būti ne daugiau kaip 5000 mg/l įvairių ištirpusių druskų, iš jų sulfatų - ne daugiau kaip 
 500 mg/l ir kurio pH<4, tinka mišiniui ruošti ir kietėjančiam betonui laistyti. 
 Prieš pradedant betono gamybą Rangovas turi pateikti Techninės priežiūros inžinieriui pilną vandens 
 analizės ataskaitą. 
 Be aukščiau pateiktų reikalavimų, vanduo betono kietinimui turi būti be tokio kiekio priemaišų, kurios 
 sukeltų betono spalvos pakeitimą arba paviršiaus išėsdinimą. 
 Vandens tinkamumas nustatomas pagal LST EN 1008:2005. 
 Vandens turi būti pilama pagal LST206-2014, TS pateiktus reikalavimus. Kitokio nei geriamojo, 
 šaltinio vandens ar vandens iš betono gamybos paruošimo įrenginių naudojimui reikia užsakovo 
 sutikimo. 
 Vandens cemento santykį baseino g/b konstrukcijų statybai naudojamame betone padidinti galima tik 
 užsakovui sutikus. Pvz., XD3 aplinkos poveikio klasės betonui didžiausias vandens ir cemento kiekis 
 turi būti 0,45. 
 Be užsakovo sutikimo galima naudoti tokias papildomas priemones: 
 - vandens kiekį mažinančius priedus, 
 - skystus priedus, 
 - kietėjimo metu oro burbuliukus sudarančius priedus, 
 - lėtiklius. 
 Naudojant kitokias papildomas priemones, reikia užsakovo sutikimo. 
3.6 Priedai 
 Naudojami priedai turi atitikti LST EN 934-2:2009+A1:2012 reikalavimus. 
 Betono mišinių technologinių ir eksploatacinių savybių pagerinimui naudojami cheminiai ir 
 mineraliniai priedai (jų kiekis, tipas, naudojimo metodas) turi būti patvirtinti Techninės priežiūros 
 inžinieriaus. 
 Maišant betoną gali būti naudojama tik po vieną kiekvienos poveikio grupės papildomą priemonę. 
 Draudžiama maišant betoną tuo pačiu metu naudoti skirtingų gamintojų pagamintas papildomas 
 priemones. Papildomų priemonių kiekis negali viršyti didžiausio gamintojo nurodyti kiekio. 
 Draudžiama sumaišyti skirtingų produktų markes toje pačioje konstrukcijoje. 
 Skystinančias papildomas priemones į statybinį betoną ar transportuojamą betoną, kuris gaminamas 
 statybų aikštelėje, galima pilti tik užsakovui sutikus. Ilgesnį nei 12 valandų stingimo laiką reikia 
 suderinti su užsakovu. 
4. ŠVIEŽIAS BETONO MIŠINYS 
4.1 Bendroji dalis 
 Betono mišiniai turi atitikti LST EN 206:2014 reikalavimus. 
 Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas 
 mišinio ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą 
 nuo korozijos). Sudėtis turi būti tokia, kad mišinys nesisluoksniuotų, neatsiskirtų cementinis pienas. 
 Betono mišinio sudėtis turi būti tokia, kad jį sutankinus betono struktūra būtų tanki, t.y. sutankinus 
 standartiniu būdu oro neturi būti daugiau kaip 3%, kai užpildai stambesni negu 16 mm ir ne daugiau 
 kaip 4%, kai užpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai į užpildo poras įtraukto oro. 
 Slankumo matavimai turi atitikti LST EN 12350-2:2009/P:2011. 
 Nustatyti betono konsistenciją pagal kiekį ir laiką, priskirti betoną tam tikrai konsistencijos klasei 
 pagal standartų reikalavimus galima tik užsakovui sutikus. 
 Slankumas nurodo betono tinkamumą kloti. 
 Slankumo reikalavimas turi būti atitinkamas numatomam klojimo būdui. (t.y. slankumas turi būti 
 sumažintas, kai betono klojimas yra lengvas (pvz. dideliuose pamatuose). Kiekvienam betono tipui 
 konkrečiam naudojimui bei klojimui ir tankinimui gali būti reikalaujamas skirtingas slankumas. Tokiu 
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 būdu betono mišinys turi būti ištirtas reguliuojant cemento ir vandens santykį, kad būtų gautas 
 nurodyto nominalaus stiprumo ir tinkamo kloti betono mišinys. 
 Šviežio betono temperatūra TBeton betonavimo vietoje negali būti didesnė nei nurodyta DP 
 dokumentacijoje. 
 Transportavimo pažymėjime turi būti nurodomi cemento ir jo priedų kiekiai. 
 Betono kietėjimo išaiškinimui naudojamas kietėjimo santykis fcm,2/fcm,28 nustatomas pagal betono 
 savybių patikrinimų rezultatus. 
4.2 Tvirtumo klasės 
 Jei nesusitarta kitaip, betono tvirtumas (pvz., atsparumas gniuždymui, slėgiui, vandens laidumas, XF3 
 klasės atsparumas šalčiui ir XF4 klasės atsparumas sušalusioms tirpioms druskoms) naudojant CEM I 
 ir CEM II cementą turi būti nustatomas iš 28 dienų senumo bandinių, naudojant kitokį cementą – iš 56 
 dienų senumo bandinių. 
 Stiprumo klasė yra minimalus reikalaujamas būdingasis stipris, nustatytas gniuždomuoju bandymu, 
 pagal LST EN 206:2014: 
 15 cm skersmens cilindrams x 30 cm aukščio (po 28 dienų kietėjimo standartinėse sąlygose); 
 15 cm kubeliams (po 28 dienų kietėjimo standartinėse sąlygose). 
 Pirmas skaičius po “C” yra būdingasis gniuždomasis stipris cilindrui, išreikštas [N/mm²], antras 
 skaičius (po “/”) yra būdingasis gniuždomasis stipris kubeliui, išreikštas [N/mm²]. 
 Gniuždomasis betono stipris turėtų būti nustatomas standartiniu bandymu pagal LST EN 206:2014. 
 Reikalavimai stiprumo klasė turi atitikti pagal naudojimo tam tikroje aplinkoje klases. 
 Atsparumas slėgiui įrodomas atliekant bandinių atsparumo slėgio spaudimui patikrinimus. 
 Betono atsparumas vandeniui, nustatomas pagal standartų numatytus vandens laidumo reikalavimus. 
4.3 Betono atitikties kontrolė 
 Statybos aikštelėje turi būti vykdoma betono atitikties kontrolė, vadovaujantis LST EN 206:2014 
 nurodymais. 
 Turi būti imami kiekvienos betono klasės ėminiai pagaminami bandiniai ir atliekami kiekvienos 
 sudėties betono atskiri bandymai. Tai turi atlikti gamintojas. 
 Statybos aikštelėje kontroliniai betono ėminiai imami, kai betonuojamos laikančios konstrukcijos. 
 Ėminių dažnis ir skaičius turi atitikti LST EN 206:2014 nurodymus. 
 Betono savybių patikrinimą bendruoju atveju turi sudaryti šios dalys: 
 • vizualus šviežio betono savybių įvertinimas (vandens atsiskyrimas, tvirtumas, skystumas, nusėdimas 
 ir pan.), 
 • šviežio betono temperatūros patikrinimas, konsistencijos patikrinimas, atsparumo slėgiui 
 patikrinimas (įskaitant ir tvirtumą pagal standartus), atsparumo trūkiams patikrinimas, 
 atsparumo vandeniui patikrinimas. 
 Toliau paminėtoms betono rūšims ir skirtingoms naudojimo klasėms reikia taikyti tokias papildomų 
 patikrinimų procedūras: 
 • betonui su lėtikliais: stingimo patikrinimas; 
 • minkštos konsistencijos betonui: statybvietėje turi būti patikrinimas oro kiekis šviežiame 
 betone; 
 • XF3: tikrinamas atsparumas šalčiui pagal statybos standartų betono atsparumo šalčiui 
 reikalavimus; 
 • XF4: tikrinamas atsparumas tirpioms druskoms pagal statybos standartų betono atsparumo 
 šalčiui reikalavimus. 
 • W8,10: tikrinamas atsparumas vandeniui pagal statybos standartų betono atsparumo vandeniui 
 reikalavimus; 
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 Atliekant betono savybių patikrinimą reikia laikytis standartuose pateiktų reikalavimų. 
 Užsakovą reikia laiku informuoti apie betono savybių patikrinimo pradžią. Užsakovas turi teisę 
 dalyvauti bei stebėti rangovo atliekamus betono savybių patikrinimus. 
 Betono savybių patikrinimų rezultatus reikia pateikti užsakovui laiku ir prieš pradedant naudoti bet 
 kokį betoną, kad jis turėtų pakankamai laiko (jei nenustatyta kitaip, reikia pranešti pradėjus 
 patikrinimus per kelias savaites) betono savybių patikrinimų kontrolei atlikti. 
 Leidimas pradėti statybos darbus reiškia, kad betono savybių patikrinimai atlikti sėkmingai. 
 Rangovas privalo atlikti naujus betono savybių patikrinimus, jei pasikeitė pirminės medžiagos ar 
 statybvietės sąlygos. 
 4.4 Sukietėjusio betono bandymai 
 Ypatingais atvejais, pvz., jei nėra gniuždomojo stiprio bandymų arba jei rezultatai yra netinkami, arba 
 jei yra kita priežastis, kuri verčia rimtai suabejoti betono stipriu konstrukcijoje, Techninės priežiūros 
 inžinierius gali priimti alternatyvų sprendimą dėl betono gniuždomojo stiprio. 
 Techninės priežiūros inžinierius gali pareikalauti iš Rangovo paimti bandinius iš konstrukcijos ir juos 
 išbandyti arba atlikti jau užbaigto komponento bandymą neardančiuoju būdu, arba abiem metodais. 
 Atliekant šiuos bandymus turi būti atsižvelgta į betono amžių ir kietėjimo sąlygas (temperatūrą, 
 drėgmę) konstrukcijoje. 
5. KLOJINIAI 
5.1 Bendrieji reikalavimai 
 Klojinių tipai turi būti pritaikyti pagal kiekvienos konstrukcijos ar jos elemento ypatingus 
 reikalavimus, t.y. betono paviršiaus apdailą (tinkavimas, dažymas, kt.) ar statybos metodus. 
 Rangovas turi parinkti klojinių rūšį kiekvienam atvejui ir pateikti Techninės priežiūros inžinieriui 
 patvirtinti. 
 Rangovas turi laiku pateikti užsakovui normas atitinkantį klojinių montavimo planą. Plane turi būti 
 schematiškai pavaizduota klojinių padėtis ir paruošimas, klojinių laikikliai ir sankabos, klojinių 
 montavimo kryptis, tarpai, tarpų užsandarinimas, klojinių dangčiai ir angos. 
 Rangovas turi apskaičiuoti ir suprojektuoti visus klojinius ir pastolius taip, kad jie galėtų atlaikyti 
 klojamo betono svorį ir slėgį bei visas konstrukcines, vėjo, kitas jėgas, galinčias susidaryti betono 
 klojimo, vibravimo, plūkimo, sėdimo ir apdorojimo metu. Suprojektuota ir sukonstruota turi būti taip, 
 kad būtų pasiekti užbaigto betono dydžiai ir tinkami betono paviršiai. Būtina numatyti tolerancijas 
 įlinkiams, klojinių ir pastolių susitraukimams, tolimesniam betono susitraukimui atsižvelgiant į 
 leistinus nuokrypius. 
 Kai prieš pradedant klojinių klojimo darbus užsakovas reikalauja pateikti paskaičiuotas apkrovas bei 
 klojinių nuokrypius nuo atraminių konstrukcijų, taip pat klojinių planus, rangovas privalo nedelsiant 
 perduoti užsakovui tokią informaciją. Klojinių slėgis apskaičiuojamas taip: nustatoma, kad per 
 paskutines 5 valandas supilto betono ir jame esančio skysčio slėgio lyginamasis svoris yra 25 kN/m³. 
 Didžiausias apskaičiuotas klojinių ir atraminių konstrukcijų nuokrypis nuo projektinių dydžių negali 
 viršyti DP dokumentacijoje patvirtintų reikšmių. 
 Rangovas yra atsakingas už pastolių ir klojinių saugą bei tinkamumą. 
 Prieš pradedant klojinių montavimo darbus, su užsakovu reikia suderinti montavimo koncepciją. 
 Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį, tokios 
 konstrukcijos, kad patikimai atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali atsirasti, 
 betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietėja. Prieš pradedant betonavimo darbus ir 
 betonavimo metu rangovas privalo nuolat tikrinti klojinių bei jų laikiklių padėtį ir funkcionalumą. 
 Reikia naudoti tiek atstumą fiksuojančių detalių, kad jos neįsispaustų į klojinius ir užtikrintų, kad 
 betonas bus pilamas ir sluoksniuojamas tiksliai pagal reikalavimus. Ant vertikalių betono paviršių 
 vertikaliai tvirtinamos strypo formos atstumą fiksuojančios detalės. 
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 Betonuojamų konstrukcijų betoninės dalies kraštai nulyginami sudarant trikampę, arba suapvalintą 
 briauną, kurios ilgį, formą būtinai reikia suderinti su užsakovu. 
 Monolitinių betono ir gelžbetonio konstrukcijų klojiniai ir juos laikančios konstrukcijos turi atitikti 
 tokius reikalavimus: 
 – būti pastovūs, standūs ir stiprūs; 
 – atlaikyti sukloto betono mišinio masę ir papildomas apkrovas, atsirandančias betonuojant ir užbaigus 
 betonavimą, kol konstrukcija nesukietėja; 
 – užtikrinti betonuojamų konstrukcijų formą ir tikslius matmenis; 
 – būti lengvai surenkami ir išardomi; 
 – būti daugkartinio naudojimo be papildomų remonto darbų. 
 Vertikalios atramos turi būti atremtos ant pakankamai didelių atraminių lakštų, kurie apsaugotų nuo 
 sėdimo galimybės statybos metu. 
 Tinkamą klojinio padėtį rangovas privalo išmatuoti ir pažymėti protokole. Matavimų rezultatus reikia 
 pateikti užsakovui. Užsakovas privalo patvirtinti, ar klojinių padėtis tiksli ir teisinga. 
 Skiriamosios medžiagos (naudojamos klojinių paviršiaus padengimui) klampumas nustatomas pagal 
 metų laikų temperatūrų pokyčius. Statybų metu vieną skiriamąją medžiagą pakeisti kita galima tik 
 užsakovui sutikus. Pagal aplinkosaugos reikalavimus skiriamosios medžiagos turi būti biologiškai 
 greitai suskaidomos. Išoriniams paviršiams skiriamosios medžiagos skiriamosios neturi daryti jokio 
 poveikio. 
 Vienai statybinei daliai negalima naudoti skirtingų gamintojų ir skirtingų paviršių klojinių. Klojinių 
 medžiagas ir jų konstrukciją pasirenka Rangovas. 
5.2 Klojinių veikiančios apkrovos 
 Klojiniai turi būti paskaičiuoti šių normatyvinių apkrovų poveikiams: 
 Vertikalios apkrovos: 
 1) klojinių ir pastolių nuosavas svoris, nustatomas pagal Rangovo brėžinius; medinių klojinių iš 
 spygliuočių veislės medienos masė gali būti priimama 600 kg/m³, iš lapuočių – 800 kg/m³; 
 2) pakloto betono mišinio masė priimama 2500 kg/m³; 
 3) armatūros masė; priimama pagal projektą arba 100 kg/m³; 
 4) žmonių ir įrangos svoris: 
 – skaičiuojant paklotus ir juos laikančius elementus – 2,5 kPa; 
 – skaičiuojant konstrukcinius elementus – 1,5 kPa; 
 (Paklotai ir juos laikantys elementai turi būti patikrinti koncentruotai apkrovai –1300 N); 
 5) apkrova nuo betono vibravimo – 2 kPa. 
 Horizontalios apkrovos: 
 1) pakloto betono mišinio spaudimas į klojinių šoninį paviršių; 
 sukloto betono mišinio slėgis į klojinių šoninį paviršių P; 
 2) dinaminės apkrovos betono klojimo metu: 
 – į betonavimo vietą tiekiant mišinį siurbliais ar iki 0,8 m³ talpos dėžėmis - 4 kPa; 
 – tiekiant dėžėmis, kurių talpa didesnė už 0,8 m³ – 6 kPa. 
 3) vėjo poveikis į vertikalius klojinių elementus – 0,085·Ce kPa, čia Ce – aerodinaminis 
 koeficientas pagal STR 2.05.04:2003; 
 4) apkrova nuo betono vibravimo tankinimo – 4 kPa. 
 Apkrovos turi būti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi būti skaičiuojami 
 galimiems nepalankiausiems apkrovų deriniams. 
 Klojinių elementų įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti: 
 • perdangų klojinių - 1/500 angos; 
 • kitų klojinių - 1/400 angos. 
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 Klojinių paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų išbetonuotoms konstrukcijoms keliamus 
 reikalavimus. 
 Prieš betonavimo darbus nuo klojinių turi būti gerai nuvalytas senas betonas ir cemento pėdsakai bei 
 kiti nešvarumai, prieš pat betonavimą klojiniai turi būti perlieti vandeniu. 
 Sumontavus klojinius jie turi būti priimti Techninės priežiūros inžinieriaus. Prieš betonavimą 
 sumontuoti klojiniai turi būti patikrinti ir sudaryta išpildomoji nuotrauka. 
 Klojinių paviršiai turi būti apdorojami tokia medžiaga, kuri sumažina sukibimą su betonu, kad 
 paviršius, nuimant klojinius, nebūtų pažeistas. 
5.3 Klojinių tipai 
 Monolitinėms betono ir gelžbetonio konstrukcijos betonuoti racionalu naudoti unifikuotus greitai 
 surenkamus ir išardomus klojinių elementus. Tokie klojinių elementai gaminami iš metalo, medienos, 
 drėgmei atsparios faneros, plastiko arba kombinuoti iš įvairių medžiagų. 
 Montuojant klojinius iš atskirų detalių tikrinama, ar teisingai naudojami konduktoriai, šablonai ir 
 įtaisai, kuriais garantuojami tikslūs būsimojo elemento matmenys. 
 Kur neįmanoma panaudoti unifikuotų surenkamųjų klojinių, jie gaminami iš medienos. 
 Klojiniams gaminti pjautos miško medžiagos drėgnumas negali būti didesnis kaip 25%%. 
 Nerekomenduojama gaminti klojinių iš deformatyvios (drebulė, alksnis, topolis) medienos. Klojinių 
 lentų bei skydų sandūros turi būti sandarios, kad betonavimo metu nepraleistų cementinės pastos. 
 Lentų ir skydų paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų betonuojamoms konstrukcijoms keliamus 
 reikalavimus. Jei monolitinių konstrukcijų paviršiai apdailinami užtrynimu, klojinių lentos 
 obliuojamos. Kai statinio aukštis yra iki 6 m, perdangų ir atskirų sijų klojiniai turi remtis į 
 inventorinius statramsčius. 
5.4 Leistini klojinių nuokrypiai 
 Galutiniai klojinių leistini nuokrypiai būtinai suderinami su užsakovu bei Rangovu. 
 Rekomenduojami galimi klojinių nuokrypiai: 
 – nuokrypis nuo vertikalės arba klojinio plokštumos nuo projektinio nuolydžio: 
 • vieno metro ilgyje 5 mm, 
 • visame pamatų aukštyje 20 mm, 
 • visame sienų iki 5 m aukštyje 10 mm, 
 • sijų 5 mm. 
 – klojinių ašių poslinkis nuo projektinės padėties: 
 • pamatų 15 mm, 
 • sienų ir kolonų 8 mm, 
 • sijų ir ilginių 10 mm, 
 • pamatai po plieninėmis kolonomis 1,1L (L–angos plotis arba kolonų 
 • žingsnis); 
 – surenkamų klojinių ašių poslinkis statinio ašių atžvilgiu 10 mm; 
 – sijų, kolonų matmenų nuokrypiai nuo projektinių - 3 mm; + 6 mm; 
 – klojinių nelygumai, matuojant 2 m ilgio liniuote 3 mm. 
 Prieš betonavimą sumontuoti klojiniai turi būti patikrinti ir sudaryta išpildomoji nuotrauka. 
5.5 Klojinių nuėmimas 
 Klojinių paviršiai turi būti apdorojami tokia medžiaga, kuri sumažina sukibimą su betonu, kad 
 paviršius, nuimant klojinius, nebūtų pažeistas. 
 Naudojamas betono išlaikymo priemones turi patvirtinti užsakovas. Turi būti įrodytas tokių priemonių 
 tinkamumas naudoti ir jų suderinamumas su apatiniu sluoksniu (skiriamosiomis medžiagomis). 
 Paviršiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinės betono kokybės ir galimybės atlikti jo galutinę 
 apdailą glaistant, dažant ir pan.. 
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 Visų tipų klojinių elementai nuimami prieš tai juos atplėšus nuo betono. 
 Klojiniai ir pastoliai negali būti šalinami kol betonas pakankamai nesukietėjo. 
 Laikas, kada turi būti nuimami klojiniai ir pastoliai turi būti nustatytas, atsižvelgiant į šiuos kriterijus: 
 - įrąžas, kurios veiks betoną pašalinus klojinius/pastolius; 
 - betono stiprį pašalinimo metu; 
 - aplinkos klimato sąlygas ir turimas priemones betono apsaugai pašalinus klojinius. 
 Pašalinimą galima atlikti, su sąlyga jei neatsiras jokių nepriimtinų įlinkių dėl susitraukimo ar 
 valkšnumo. 
 Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į komponentus, kurie faktiškai laiko visą projektinę apkrovą iškart po 
 klojinių pašalinimo. Apkrautų monolitinių konstrukcijų betono stipris ardant klojinius turi būti 
 nurodytas statybos darbų technologijos projekte ir suderintas su DP projekto autoriais. Bendruoju 
 atveju turėtų būti išlaikyti reikalavimai pateikti žemiau lentelėse. 
 Bendros pastabos betono išlaikymo trukmei: 
 a) Jei darbas trunka ilgiau nei 5 h, atitinkamai reikia pailginti išlaikymo laiką. 
 b) Jei temperatūra yra žemesnė nei 5°C, išlaikymo laiką reikia prailginti tiek, kiek laiko 
 temperatūra buvo žemesnė nei 5°C. 
 c) Betono kietėjimas ir santykis su tinkamumo naudoti patikrinimo metu nustatytais dydžiais 
 aprašomas po 2 ir po 28 dienų (nustatomas pagal LST EN 12390). 
 d) Betono paviršių, kurie priskiriami XM2 ir XM3 naudojimo klasėms, viso išlaikymo laiką 
 reikia padvigubinti. Ilgiausia trukmė - 30 dienų. 
 XC1 arba XC2 naudojimo klasėms priskiriamo betono, kurio paviršius padengtas klojiniais ir baigus 
 darbus užpilamas žeme, nereikia papildomai apdoroti, jei praėjo minimalios betono išlaikymo trukmės 
 lentelėje nurodytas laikas po klojinių klojimo. 
 Už klojinių nuėmimą atsakomybė tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti dėl 
 konstrukcijų pažeidimų nuėmus klojinius per anksti, atliekami Rangovo sąskaita. 
 
6. ARMAVIMO DARBAI 
6.1 Bendroji dalis 
 Šiuos darbus sudaro visiems gelžbetonio darbams reikalingų visų armatūros strypų, plieninės vielos 
 tinklo, inkarų ir t.t. tiekimas, pjovimas, lenkimas, formavimas, dėjimas ir t.t. Ženklinant armatūrą turi 
 būti nurodytas ir armatūros elastingumas. 
 Tarp armatūros ir klojinio esančios atstumą fiksuojančios detalės turi būti pagamintos iš cemento 
 skiedinio ar betono. Jų savybės turi atitikti betonui keliamus reikalavimus. 
 Jei nesusitarta kitaip, vienam kvadratiniam metre turi būti sumontuoti 4 tarpikliai (atstumą 
 fiksuojančios detalės). 
 Armatūros tipas, jungimo metodai ir atramos ruošiamos pagal konstruktoriaus nurodymus. 
6.2 Armatūrinis plienas 
 Armatūros plieno skaičiavimui naudojamos tokios fizinės savybės: 
 – tankis – 7850 kg/m³; 
 – temperatūrinio plėtimosi koeficientas – 12  10-6 ºC-1. 
 Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno savybės turi atitikti STR 2.05.05:2005 
 “Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas”, LST EN ISO 15630-1:2011 „Armatūrinis 
 plienas betonui sutvirtinti ir įtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. Suvirintieji strypai, vielos ruošiniai ir 
 viela“ reikalavimus. 
 Rangovas turi pateikti Techninės priežiūros inžinieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos 
 bandymų sertifikatą, patvirtinantį plieno atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams. 
 Alternatyviai gali būti naudojamas kitų standartų armatūrinis plienas (pvz., GOST 5781-82*), kurio 
 fizinės ir mechaninės savybės ne blogesnės, negu nurodytos aukščiau. Tačiau bet kokio kitokio 
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 armatūrinio plieno panaudojimui Rangovas turi iš anksto gauti Techninės priežiūros inžinieriaus ir 
 Užsakovo sutikimą. 
 Nepriklausomai nuo reikalingų bandymo ir sertifikatų gavimo, Techninės priežiūros inžinieriui 
 pareikalavus, Rangovas turi paimti ir išbandyti mėginius trims tempimo bandymams ir trims lenkimo 
 šaltu būdu bandymams dešimčiai tonų strypų ir kiekvienam skirtingam strypų dydžiui. 
 Partijos turi būti atmestos, jei kiekvienos partijos vidutinis rezultatas neatitinka Specifikacijose 
 nurodytų reikšmių. 
 Statybvietėje turi būti sandėliuojamas pakankamas plieninių armatūros strypų kiekis, kad būtų 
 užtikrinta tinkama darbų vykdymo eiga ir nebūtų jokios jų trūkumo kokybės ar dydžio atžvilgiu. 
 Visi armatūros strypai ir armatūrinio plieno tinklai turi būti sandėliuojami statybvietėje ant medinių 
 arba betoninių atramų, tinkamai išdėstyti, pakankamame aukštyje (mažiausias rekomenduojamas 
 aukštis 15 cm nuo žemės paviršiaus). 
 Armatūros plienas turi būti be rūdžių, nuodegų, riebalų ar tepalų, purvo ar kitų žalingų medžiagų. 
 Armatūros plienas neturi būti kaitinamas paruošimo tikslais. 
6.3 Armatūra gelžbetoninių konstrukcijų armavimui 
 

Armatūros 
klasė 

Nominalusis 
skersmuo, 

mm 
Paviršiaus 

forma 
 

Stipris (MPa) 
Skersinės 
armatūros 

skaičiuotinis 
stipris (MPa) charakteristinisfyk(f0,2k) skaičiuotinisfyd(f0,2d) 

S240 5,5–40,0 lygi 1,08  240 218 174*  157 

S400 6,0–40,0 rumbuota 1,05  400 365 290*  263 

S500 3,0–40,0 lygi ir 
rumbuota 1,05  500 450(410) 360* 

(328) 
324 
(295) 

* – naudojant rištuose strypynuose ar tinkluose. 
 
() – skliausteliuose – vielinės armatūros. 

 
Naudojamų armatūros strypų skersmuo: 5,5 ÷ 40mm. 
Numatytos dvi armatūros strypų formos – rumbuoti strypai (suteikia aukšto lygio surišimą) ir paprasti, 
lygūs strypai (suteikia žemo lygio surišimą). 
Projektinė briaunos koeficiento fR reikšmė turi būti nurodyta ir turi atitikti žemiau lentelėje pateiktai 
reikšmei, kad būtų užtikrintas reikiamas surišimas: 
 

Nominalus skersmuo fR min 
5-6mm  0.035 
6.5-12mm  0.040 
>12mm  0.056 

6.4 Įdėtinės detalės ir inkariniai varžtai 
 Įdėtinių detalių inkariniai strypai turi būti iš S400 arba S500 klasės armatūrinio plieno. Reikalavimus 
 strypų plienui žiūrėti lentelėje aukščiau. 
 Inkarinių strypų skersmenį ir ilgį žiūrėti darbo brėžiniuose. 
 Plokštelės ir valcuoti profiliai įdėtinėms detalėms turi būti iš S275, S355 markės plieno. 
 Reikalavimus plienui žiūrėti skyrių “Metalo darbai“. Plokštelių storis - ne mažesnis kaip 6 mm ir ne 
 mažesnis 0,75 d, kur d - inkaro skersmuo. 
 Visi atviri įdėtinių detalių paviršiai turi būti padengti antikorozinėmis dangomis. 
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 Gali būti numatomas metalinių įdėtinių detalių atsparumo ugniai didinimas pagal gelžbetoninių 
 konstrukcijų, kuriose šios detalės naudojamos, reikalavimus. 
 Inkariniai varžtai turi būti iš ne žemesnės kaip S355 markės ramaus arba pusiau ramaus stingimo 
 apvalaus plieno. Inkarinių varžtų galai turi būti įsriegti normalaus tikslumo sriegiu ne mažiau kaip 50 
 mm žemiau numatomo tvirtinimo lygio. 
 Leistini inkarinių varžtų išdėstymo nuokrypiai: 
 - plane: varžtų grupės nuo teorinės padėties ±10 mm; 
 - tarp varžtų vienoje varžtų grupėje ±5 mm; 
 - pagal aukštį ±6 mm; 
 - sriegio apačios nuokrypis ≤10 mm. 
 Atsparumo ugniai padidinimui turi būti naudojamas pakankamas apsauginis betono sluoksnis (pagal 
 STR 2.05.11:2005) arba dažymas ugniai atspariais dažais prieš tai padengus konstrukcijas 
 antikoroziniu gruntu. Naudojamos apsaugos priemonės turi būti aprobuotos ir sertifikuotos Lietuvoje 
 kompetentingų institucijų. 
 Kai įmontuojamos detalės buvo įmontuotos jau prieš betonavimą ir tai atliko kiti asmenys, rangovas 
 atsako už tinkamą jų padėtį klojinių klojimo ir betonavimo metu. Prieš pradėdamas betonavimo darbus 
 rangovas turi įsitikinti, kad tokios įmontuojamos dalys yra tinkamai įtvirtintos. 
 Jeigu įmontuojamoms dalims bus numatyta suformuoti specialias angas tai, tokį sprendimą būtina 
 suderinti su užsakovu. Įmontuojamoms dalims skirtos angos turi būti užpildomos betonu. 
 Jungtis tarp pirmo ir antro betono sluoksnių ( jeigu betonai buvo nelaidūs vandeniui) taip pat turi būti 
 nelaidi vandeniui. Bendruoju atveju, antras betono sluoksnis turi atitikti visus pirmo sluoksnio 
 sukietėjusiam betonui keliamus reikalavimus. 
 Siekiant išvengti betono paviršių korozijos, neapdirbtas plienines įmontuojamų įdėtinių detalių dalis 
 iki betonavimo reikia apdoroti tinkamomis priemonėmis. 
 
7. ARMAVIMO DARBŲ VYKDYMAS 
7.1 Bendrieji reikalavimai 
 Rangovas turi nurodyti armatūros plieno kilmę. Armavimo darbai susideda iš armatūros gaminių 
 ruošimo ir jų sudėjimo į betonuojamos konstrukcijos klojinius. 
 Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius. Išlenkimas mažesniais spinduliais, negu nurodyta, 
 neleidžiamas. Strypai turi būti lenkiami šaltai. 
 Plieninė armatūra turi būti pjaunama iš tiesių strypų be užsisukimų ir sulenkimų. Strypai turi būti 
 švarūs, be šerpetų ar rūdžių, tepalų ir kitų žalingų medžiagų. 
 Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į brėžiniuose ir aprašuose nurodyto plieno skersmenis ir kokybę. 
7.2 Lenkimas ir pjovimas 
 Armatūros lenkimui, kai plieno temperatūra yra žemesnė nei +5°C, reikia užsakovo sutikimo. 
 Strypų lenkimas atliekamas mašina arba kitomis patvirtintomis priemonėmis, kurių lenkimo 
 judesys ir laipsniškas, ir tolygus. Strypai lenkiami šaltai, o visi neteisingai sulenkti strypai turi būti 
 išmetami, bet netiesinami ir nelenkiami iš naujo. 
 Lenkimo matmenys turi neviršyti nuokrypių, nurodytų atitinkamuose standartuose, išskyrus 
 rišiklius ir sankabas, kurie lenkiami su nuokrypiu ±1,5 mm. 
 Jei brėžiniuose nenurodyta kitaip, turi būti vadovaujamasi žemiau nurodytais lenkimo spindulių 
 nurodymais: 
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 d1 bendram lenkimui: 15 Ø; 
 d2 kabliams, alkūnėms ir kilpoms: 6 Ø kai Ø ≤ 20 mm; 
 8 Ø kai 2 mm < Ø ≤ 30 mm; 
 8 Ø kai 30 mm < Ø ≤ 40 mm; 
 d3 apkaboms: 4 Ø kai Ø ≤ 16 mm; 
 7 Ø kai Ø > 16 mm. 
 kur Ø – nominalus armatūros strypo skersmuo. 
7.3 Armatūros plieno virinimas 
 Tik išskirtiniais atvejais galima virinti armatūrą, ir tokiems veiksmams reikia rangovo ir užsakovo 
 sutikimo. Šiuo atveju reikia būtina atlikti standartuose nurodytas darbų, medžiagų patikrinimo 
 procedūras. Virinti galima tik tą armatūrą, kuri pagal standartus gali būti virinama. 
7.4 Sandėliavimas ir priežiūra 
 Sulenkti strypai turi būti sandėliuojami ant medinių atramų, padėtų ant švaraus paviršiaus lenkimo 
 aikštelės sandėlyje, arba darbų aikštelėje. Kiekvienas skirtingas strypų numeris turi būti padėtas kartu 
 ryšuliuose ir pažymėtas taip, kad būtų lengva atskirti. 
 Kad transportuojama armatūra nesideformuotų, tarp jos ryšulių arba strypynų (karkasų) dedami 
 mediniai tarpikliai ir stropų užkabinimo vietos ženklinamos dažais. 
7.5 Įdėjimas ir tvirtinimas 
 Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra turi būti sudedama elementais pagal jų montavimo 
 technologinę seką. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas 
 į projektinę padėtį ir patikimai įtvirtintas klojiniuose. Ypač atidžiai reikia patikrinti atstumus tarp 
 armatūros eilių ir betono apsauginio sluoksnio storį. Jie turi būti patvirtinti Techninės priežiūros 
 inžinieriaus. 
 Reikėtų kiek įmanoma vengti kitokių strypų sandūrų, nei parodyta brėžiniuose. 
 Teisingą strypynų padėtį galima gauti naudojant plieninių strypų atramas, padėklus, fiksatorius, 
 pakabas ir kitas patvirtintas atramas. 
 Viršutinė plokščių armatūra turi būti palaikoma savo padėtyje plieninių laikiklių, arba specialių 
 karkasų pagalba ne didesniu kaip 80-100 cm atstumu kiekviena kryptimi. 
 Draudžiama kaip atramas naudoti žvirgždo, žvyro daleles ar kitas medžiagas. Neleidžiama armatūros 
 strypų tvirtinimui naudoti suvirinimą. 
 Armatūrinis plienas turi būti tvirtinamas tokiu būdu, kad jis atlaikytų nuosavą svorį ir numatomas 
 statybines apkrovas, kurios veiks jį statybos metu, ir niekaip nesislinktų, neįlinktų ir nejudėtų. 
 Reikia numatyti laikinus tiltelius virš armatūros darbininkui praeiti betonavimo metu. 
 Darbo armatūros apsauginio sluoksnio storis (mm) turi būti ne mažesnis kaip priimtas pagal gaisrinės 
 gebos R, aplinkos naudojimo klasės reikalavimus ir ne mažesnis kaip: 
 – armatūros skersmuo (jei jis neviršija 40 mm); 
 – užpildo grūdelio didžiausias matmuo (jei jis mažesnis kaip 32 mm); 
 – užpildo grūdelio didžiausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm); 
 – monolitiniuose pamatuose su paruošiamuoju betono sluoksniu – 35 mm; 
 – monolitiniuose pamatuose be paruošiamojo betono sluoksnio – 70 mm. 
 – plokštėse iš sunkiojo betono, kurių storis iki 100 mm – 10 mm; 
 – plokštėse iš lengvojo betono – 15 mm; 
 – storesnėse kaip 100 mm plokštėse – 15 mm; 
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 – sankabų ir skersinių strypų –15 mm; 
 Mažiausias atstumas nuo išilginės armatūros strypų paviršiaus iki artimiausio betono paviršiaus 
 (apsauginis betono sluoksnis) atsižvelgiant į naudojimo sąlygų klasę, turi būti (mm): 
 

Armatūros 
tipai 

Naudojimo sąlygų klasės 

XO XC1 XC2, XC3, 
XC4 

XD1, XD2, XD3, 
XF1, XF2, XF3, XF4 XA1 XA2 XA3 

Neįtemptoji  
Iš anksto 
įtemptoji 

20  
20 

25  
30 

30  
35 

40  
50 

25  
35 

30  
40 

40 
50 

 
 Skersinės, paskirstomosios ir konstrukcinės armatūros apsauginio betono sluoksnio storis turi būti ne 
 mažesnis už armatūros skersmenį ir ne mažesnis kaip 15 mm, kai konstrukcija naudojama 
normaliomis 
 ir mažai agresyviomis sąlygomis, atitinkančiomis XO, XC1, XA1 klases. 
 Didėjant aplinkos agresyvumui, apsauginio betono sluoksnio storį kiekvienai agresyvumo klasei reikia 
 padidinti 5 mm. 
7.6 Skylės ir nišos 
 Skylių ir nišų suformavimo elementai turi būti išdėstomi ir prie klojinių pritvirtinami taip, kad dėl jų 
 neatsirastų įtrūkimų, išsikišimų ar kitokių išorės išvaizdos, hermetizavimo, sandarinimo trūkumų. 
 
8. BETONO MIŠINIO TRANSPORTAVIMAS IR PRISTATYMAS 
 
 Transportuojant ir iškraunant betono mišinį, turi būti išvengta sluoksniavimosi, sudedamųjų medžiagų 
 praradimo ar užterštumo. 
 Betonas turi būti suklotas ne vėliau kaip per nurodytą betonavimo pabaigos laiką ir bet kuriuo atveju, 
 ne vėliau kaip iki pradinio stingimo pradžios. Transportavimo dokumentuose turi būti nurodytas ir 
 betonavimo pradžios laikas. Jei po sumaišymo įvyko bet koks uždelsimas ir betonas ėmė stingti, jis 
 neturi būti naudojamas darbuose ir turi būti pašalintas iš aikštelės. 
 Draudžiama į betoną papildomai pilti vandens po to, kai betonas buvo paimtas iš maišymo įrangos. 
 Neleidžiama, kad betonas laisvai kristų daugiau nei 1,50 m. Turi būti naudojami latakai, nuleidimo 
 loviai ar kitos priemonės, kurios sumažintų kritimo aukštį ir padėtų išvengti medžiagų 
 išsisluoksniavimo bei užtikrintų nuolatinį betono srautą. 
 Pumpuojamo betono mišinio naudojimas turi būti patvirtintas Techninės priežiūros inžinieriaus. 
 Į statybos aikštelę betono mišinys turi būti pristatomas su visa gamintojo informacija (važtaraščiu) 
apie 
 prekinį betono mišinį. 
 Prekinio betono važtaraštyje turi būti: 
 • gamintojo pavadinimas ir adresas; 
 • važtaraščio eilės numeris; 
 • betono sumaišymo data ir laikas; 
 • savivartės mašinos numeris; 
 • vartotojo pavadinimas; 
 • statybos aikštelės pavadinimas ir adresas; 
 • kiti apibūdinantys duomenys, pvz.: kodo numeris, užsakymo numeris; 
 • betono kiekis, m³; 
 • betono stiprio klasė; 
 • Stingimas; 
 • Didžiausios užpildo granulės nominalus dydis; 
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 • Naudojimo tam tikroje aplinkoje klasė(s); 
 • klojumo markė (duomenys apie konsistenciją); 
 • cemento pavadinimas ir stiprio klasė; 
 • Vandens kiekis (pilamas vanduo ir drėgmė); 
 • priedų ir mikroužpildų (jei jie yra) pavadinimas ir kiekis, papildomų priemonių kilmė, poveikio 
 grupė (tipo aprašymas) ir pavadinimai, papildomų medžiagų kilmė ir rūšis; 
 • sertifikatą išdavusios organizacijos pavadinimas ar prekės ženklas (jei yra) 
 • Jei priemonės pilamos statybų aikštelėje. Reikia nurodyti tokių priemonių įpylimo laiką ir jų 
 kiekį maišymo būgne prieš įpylimą. 
 Surenkamos konstrukcijos siunčiamos kartu su važtaraščiu, kuriame pagal aukščiau paminėtus 
 reikalavimus taip turi būti nurodyti duomenys apie gaminant panaudotą betoną. 
 Jei priimdamas betoną rangovas nustato, kad betonas neatitinka reikalavimų, apie tai jis turi nedelsiant 
 pranešti užsakovui. 
9. BETONAVIMO DARBŲ VYKDYMAS 
9.1. Bendroji dalis 
 
 Rangovas privalo sudaryti kokybės užtikrinimo planą ir suderinti jį su užsakovu. Šio plano sudėtinės 
 dalys yra betonavimo koncepcija ir betonavimo planas. 
 Užsakovui perduodama betonavimo koncepcija, kurioje turėtų būti pateikti tokie papildomi užsakovui 
 reikalingi ir svarbūs duomenys bei brėžiniai: 
 a) Apie betoną  rūšiuojamas pagal dalis/naudojimą 
 – šviežio ir sukietėjusio betono savybės 
 – naudojimo tam tikroje aplinkoje klases. 
 b) Apie betono gaminimą 
 – pirminių medžiagų pristatymas ir laikymas (talpa, cemento rūšys/pelenai, pilamas vanduo, 
 papildomos priemonės), 
 – iš transportuojamo betono gaminamų dalių nustatymas (transportavimo kelias), 
 – atstumas tarp statybvietės ir maišymo įrenginių bei tarp statybvietės ir atsarginių maišymo 
 įrenginių, 
 – Kliūtys kelyje, pvz., geležinkelio pervažos, ilgesnės stačios atkarpos, apvažiavimai, kelio 
 sąlygos, keltai. 
 c) Statybinės konstrukcijos rūšiuojamos pagal dalies tipą (perdangos, diafragminė siena, grindys, 
 sienos, kolonos ir pan.) 
 – Statiniai reikalavimai bei statybų metu nustatomi reikalavimai (kada kokių savybių reikia. 
 – 2/7/28/56 –dienų senumo dydžiai, slėgis, kt.), 
 – Kiekis, laikas (talpų skaičiavimai, kiek m³ betono sunaudojama per valandą, statinių skaičius, 
 transporto priemonės, betono pompos, personalas, kt.), 
 – Klojimas, sluoksniavimas (reikalavimai konsistencijai, klojimo ir sluoksniavimo rūšis, 
 betonavimo segmentai, armatūros storis), 
 – Reikalavimai betoniniams paviršiams, klojinių klojimo rūšis, surenkamų konstrukcijų 
 panaudojimas. 
 d) Pirminių medžiagų kontrolė 
 Užsakovui reikia perduoti pripažintų stebėjimo įstaigų atliktų stebėjimų rezultatus bei užpildo 
 produkcijos kontrolės rezultatus. 
 Betonavimo plane turi būti: 
 a) Laiko planas 
 – betonavimo trukmė, 
 – trukdžiai. 
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 b) Statybinių konstrukcijų planas 
 – Statiniai reikalavimai bei statybų metu nustatomi reikalavimai (kada kokių savybių reikia. 
 2/7/28/56 –dienų senumo dydžiai, kt.), 
 – Kiekis, laikas (talpų skaičiavimai, kiek m³ betono sunaudojama per valandą, statinių skaičius, 
 transporto priemonės, betono pompos, personalas, kita.), 
 – Klojimas, sluoksniavimas (reikalavimai konsistencijai, klojimo ir sluoksniavimo rūšis, 
 betonavimo segmentai, armatūros sudėtis 0-32 arba. 0-16), 
 – Reikalavimai betoniniams paviršiams, klojinių klojimo rūšis, surenkamų konstrukcijų 
 panaudojimas, 
 – Konstrukcinių siūlių įrengimas. 
 c) Betonas rūšiuojamas pagal statybines dalis/naudojimą/betonavimo tvarką 
 – reikalavimai (tvirtumas, W atsparumas vandeniui, atsparumas šalčiui, temperatūra, stebėjimo 
 kategorija), 
 – šviežio betono savybės, kitos savybės. 
 d) Oro sąlygų savybės, kitos savybės 
 – Priemonės šviežio betono temperatūros palaikymui (+5°C iki +25°C, vėsinimas, kaitinimas), 
 – Betonavimas esant žemai temperatūrai/šalnai (užpildai, apledėjusių dalių betonavimas, 
 plonos statybinės dalys, statybinių konstrukcijų temperatūros kontrolė), 
 – Oro sąlygų įtaka betonavimo technologijoms (konsistencijai, kietėjimui, akytumui), 
 – Pakankamas apdirbimas (lėtiklių dozavimas). 
 e) Asmeninis planas (pagal betonuojamą sluoksnį) 
 – Betono metonavimas – gamyba 
 – Betono perkėlimas 
 – Betono pervežimas 
 – Betono išlaikymas 
 – Savybių stebėjimas – betono patikrinimas 
 – Betonavimo dokumentai 
 Plane turi būti nurodomos numatytų darbuotojų pavardės ir įrodymai apie jų kvalifikaciją. 
 f) Betono gamintojas 
 – Duomenys apie tiekėją 
 g) Betonavimas 
 – Duomenys apie kiekį, laiką, sluoksnius, 
 – Nurodymai klojimui, sluoksniavimui, tvirtinimui ir papildomam išlaikymui. 
 h) Betono pervežimas 
 Pumpavimo planas – atsarginiai prietaisai 
 i) Betono gamybos priežiūra 
 – Šviežio betono patikrinimų rūšis ir apimtis. 
 – Kitų medžiagų patikrinimų rūšis ir apimtis. 
 – Kietėjimo patikrinimai (pvz., esant žemoms temperatūroms). 
 j) Šiluma, techninė matavimo priežiūra 
 – Temperatūrų svyravimų, matavimo programų, kontrolė matavimo vietų nustatymas. 
 k) Išlaikymo planas 
 – Išlaikymo (apdorojimo) būdas (klojiniai, plokštės, skystos apdorojimo priemonės), 
 – Trukmė (priklauso nuo betono receptūros, oro ir pan.), 
 – Išlaikymo priemonių naudojimo laikas, 
 – Konstrukcinių siūlių apdorojimo laikas. 
 l) Priemonės, skirtos naudoti iškilus problemoms 
 – Atsarginės priemonės ir įranga gaminant, pervežant ir tvirtinant betoną (maišyklės, 
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 transporto priemonės, betono pompos, sluoksniavimo prietaisai, kita.). 
 Konstrukcijų betonui keliami reikalavimai turi būti privalomai nurodyti DP brėžiniuose, tekstiniuose 
 projekto dokumentuose. Armavimo brėžiniuose visada reikia nurodyti armatūros apsauginio betono 
 sluoksnio atstumą, fiksuojančių detalių rūšį, kiekį ir išdėstymą. ) Jei nesusitarta kitaip, vienam 
 kvadratiniam metre turi būti sumontuoti 4 tarpikliai (atstumą fiksuojančios detalės). 
 Svarbus etapas yra pasiruošimas betonavimui: 
 – konstrukcinių siūlių išsidėstymą turi patvirtinti užsakovas. Konstrukcinės siūlės gali būti 
 horizontalios ar vertikalios. DP nurodoma, kur konstrukcinių siūlių iš viso negali būti. 
 – konstrukcinių siūlių srityse, konstrukcijų pakraščiuose, prie angų betoną reikia tankinti labai 
 kruopščiai ir atsargiai. 
 Betono mišinio savybės pristatymo į statybos vietą metu ir betonavimo metu neturi pakisti. Jei buvo 
 sugedusi betono maišymo įranga, rangovas privalo nustatyti, ar betonas yra tinkamos kokybės. 
 atsarginiuose maišymo įrenginiuose turi būti tokios pačios pirminės medžiagos kaip ir sugedusiuose 
 betono maišymo įrenginiuose. Jei naudojamos betono pompos, turi būti pasirūpinta, kad sugedus 
 vienai pompai ne ilgiau kaip per 30 minučių į statybvietę būtų pristatyta atsarginė tokio pačio 
 galingumo betono pompa. 
 Standartiškai transporto priemonės – maišyklės turi būti iškraunami per 90 minučių, o transporto 
 priemonės be maišymo įrenginių ar kietos konsistencijos betono pervežimui skirtos transporto 
 priemonės- vėliausiai per 45 minutes nuo pirmojo vandens įpylimo į cementą. 
 Šviežias į statybvietę atvežtas betonas turi atitikti rangos sutartyje nurodytas savybes ir tinkamumo 
 naudoti patikrinimų rezultatus. 
 Betono mišiniai neturi sustingti, susisluoksniuoti, prarasti vienalytiškumo ir projektinio slankumo. 
 Betonas turi būti klojamas tik ant paruoštų paviršių. 
 Betonas turi būti klojamas į klojinius arba, pamatų plokštės atveju, ant betono, pakloto ant žemės kaip 
 paruošiamasis sluoksnis arba ant polietileninės lakštinės dangos, jei brėžinyje nenurodyta kitaip. 
 Prieš klojant betoną, visi klojiniai turi būti nuvalyti suslėgtu oru arba vandeniu. Negalima betono kloti 
 į vandenį, sniegą ir panašiai. Visi klojinių paviršiai turi būti be tekančio ar stovinčio vandens. 
 Rangovas turi užtikrinti (drenavimas, sausinimas ir pan.), kad aplink betono klojimo vietą esantis 
 vanduo nepatektų į klojamo betono mišinį iš anksto numatytą laikotarpį. Klojimo vietos apsaugos nuo 
 vandens laikotarpį numato Inžinierius kiekvienu atveju. 
 Prieš bet kokio betono klojimą būtina patikrinti ar klojiniuose ir aplink juos nėra likę purvo, drožlių, 
 birių akmenų ir kitų statybinių liekanų, ar armatūra yra tvirtai įtvirtinta projektinėje padėtyje. 
 Klojant betoną ant sustingusių betono paviršių, šie paviršiai turi būti nuvalyti, pašiurkštinti ir 
 sudrėkinti, kad nesugertų klojamo betono mišinio drėgmės. 
 Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais „šviežias ant šviežio“ visame betonuojamos 
 konstrukcijos plote. Atskiri sluoksniai negali būti storesni nei 0,5 m. 
 Kad visa betoninė konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant ankstesnio 
 sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradėjo stingti. 
 Klojimo metu ir iškart po paklojimo visas betonas, jei nenurodyta kitaip, turi būti nuodugniai 
 sutankintas patvirtinto modelio mechaniniais giluminiais vibratoriais. Vibratorių dydžiai turi būti 
 parinkti pagal betoninio elemento dydį, armatūros ir kitų įdėtinių detalių išdėstymą. 
 Neleidžiama naudoti vidinių vibratorių ar kitų vibravimo įrankių siekiant paskirstyti betoną. Išorinį 
 vibratorių galima naudoti tik gavus užsakovo sutikimą. 
 Tankinant betono mišinį vibromechanizmas negali liesti armatūros, įdėtinių detalių, klojinių tvirtinimo 
 elementų. 
 Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės dalies 
 ilgio. Tankinant paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis turi būti ne 
 didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatūra - 120 mm. 
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 Būtina vengti pernelyg didelio vibravimo, sukeliančio susisluoksniavimą, paviršinį cemento pieną ar 
 pratekėjimą per klojinius. Vibratoriai turi būti išimami lėtai, kad būtų apsisaugota nuo tuštumų 
 susidarymo. 
 Visi vibravimo, tankinimo ir apdailos veiksmai turi būti baigti per 15 minučių nuo betono paklojimo į 
 jo galutinę padėtį. 
 Prieš apdorojant betoninius paviršius, juos visuomet reikia dar kartą sutankinti. 
 Paviršiaus apdorojimas: 
 – prieš galutinį paviršiaus apdorojimą, nuo jo turi būti pašalinti smulkaus statybinio skiedinio ir 
 cemento likučiai, 
 – Sukietėjusio paviršiaus atsparumas tempimui turi būti bent 1,5 N/mm² . 
 Betonui sustingus, klojiniai neturi būti vibruojami ir negalima apkrauti išsikišusios armatūros strypų 
 galų. 
9.2 Gręžininių pamatų betonavimas 
9.2.1 Bendri nurodymai 
 
 Įrengiant gręžtinius pamatus, būtina laikytis LST EN 1536:2011 „Specialieji geotechnikos darbai. 
 Gręžtiniai poliai“, projekto reikalavimų. 
 Gręžininio pamato įrengimo technologija turi būti tokia, kad: 
 a) pamato altitudžių ( viršaus ir pado) ir gręžinio matmenų nuokrypos neviršytų leistinų dydžių; 
 b) gręžimo ir betonavimo metu neužgriūtų gręžinys; 
 c) pamato armavimas bei betono savybės atitiktų projekto reikalavimus. 
9.2.2 Bendrieji reikalavimai keliami gręžtinių polių įrengimui 
 
 Gręžinys turi būti apsaugotas nuo paviršinio vandens. 
 Polių duobės pradedamos gręžti nuo vietų, ties kuriomis gruntas buvo tirtas gręžiniais ar zondavimo 
būdu. 
 Gręžinio dugne turi būti projekte nurodyto tipo gruntas ir gręžinys į jį turi būti įgilintas ne mažiau kaip 
 100 mm. 
 Tais atvejais, kai pagrindo laikančiųjų sluoksnių paviršius yra su nuolydžiu, turi būti gręžiama giliau, 
 kad polis būtų atremtas visu skersmens plotu. 
 Rieduliai iš gręžinio išimami, tačiau išimtiniais atvejais polio projekto autorius specialiu sprendimu 
 gali leisti pamatą remti į riedulį. 
 Jei atstumas tarp dviejų gręžinių centrų yra mažesnis nei du polio skersmenys, antras gręžinys 
 pradedamas gręžti, kai pirmajame gręžinyje betonas pasiekia 25% projektinio stiprio. 
 Gręžinys turi būti įrengiamas taip, kad gruntas nuo sienučių nebyrėtų nei iki betonavimo, nei 
 betonuojant, tam naudojami apvalkalai (apsauginiai arba įvadiniai vamzdžiai), palaikantieji skiediniai 
 (bentonitinio molio suspensija, polimeriniai skiediniai ir kt.) arba gruntu užpildyti grąžto sriegiai (CFA 
 tipo poliai). 
9.2.3 Gręžimui keliami reikalavimai 
 
 Gręžtinių polių, kurie įgilinami netvirtinant gręžinio sienučių, įrengimo reikalavimai: 
 Kai virš vandeningo smėlio sluoksnio, kurį tinka panaudoti kaip pagrindą ir negalima pažeminti 
 gruntinio vandens lygio, slūgso molinis gruntas, tam kad į gręžinį nepatektų gruntinio vandens, 
 rekomenduojama gręžti paliekant molinio grunto sluoksnį, kurio storis ne mažesnis kaip 0,3D (D – 
 polio pado skersmuo, m). 
 Jei polis bus betonuojamas ne tuoj pat, rekomenduojama gręžinio iki galo negręžti, o palikti grunto 
 sluoksnį ne mažesnį kaip 1,5 m ir ne mažesnį kaip du kamieno skersmenys. Paskutinis gręžimo ciklas 
 atliekamas prieš betonavimą. 
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 Gręžimą netvirtinant gręžinio sienučių galima taikyti tik esant sankabiems gruntams su pastoviomis 
 gręžinio sienutėmis. Šis gręžimo metodas netaikomas, jeigu polio posvyrio kampas nuo horizontalės 
 mažesnis kaip 860. 
 Gręžtinių polių, kurie įrengiami naudojant apvalkalus, įrengimo reikalavimai: 
 Naudojant apsauginius vamzdžius jie įgilinami į molinio grunto sluoksnį 1,0-1,5 m tam, kad vanduo 
 nesiskverbtų į būsimo gręžinio vidų, jeigu virš laikančio molinio grunto sluoksnio slūgso vandeningas 
 smėlio sluoksnis. 
 Apvalkalai naudojami per visą jų ilgį įrengiant pasvirusius nuo horizontalės mažiau kaip 860 
 gręžinius. 
 Jei gręžinio dugnas nepastovus jo dugne turi būti palaikomas pastovus ne mažesnis kaip 1,0 m aukščio 
 vandens ar kito skysčio stulpo slėgis. 
 Plieniniai apsauginiai vamzdžiai jungiami juos suvirinant, siūlė turi būti nelaidi vandeniui ir būti ne 
 mažesnio nei apvalkalo metalo stiprio. 
 Gręžtinių polių, kurie įrengiami naudojant palaikančiuosius skiedinius, įrengimo reikalavimai: 
 Šis metodas netaikomas pasvirusiems gręžiniams nuo horizontalės mažiau kaip 860 įrengti. 
 Naudojamo skiedinio tankis gręžimo metu turi būti ne didesnis kaip 1100 kg/m3, o prieš betonavimą 
 ne didesnis kaip 1150 kg/m3, taip pat prieš betonavimą leidžiamas ne didesnis kaip 4 % smėlio kiekis 
 skiedinyje. 
 Gręžiant palaikančiojo skiedinio lygis turi būti palaikomas gręžinyje arba įvadiniame vamzdyje ne 
 mažiau kaip 1,5 m aukščiau gruntinio vandens lygio. 
 Gręžtinių polių, kurie įrengiami taikant ištisinio sraigtinio gręžimo metodą (CFA), įrengimo 
 reikalavimai: 
 Ištisinis sraigtinis gręžimas netaikomas jeigu polio posvyrio kampas nuo horizontalės mažesnis kaip 
 840. Prieš ištisinį sraigtinį gręžimą patikrinamas grąžto apačioje esantis betontiekio vožtuvas. 
 
9.2.4 Gręžtinių polių armavimui keliami reikalavimai 
 Armatūros strypynai ar standi armatūra (dvitėjai profiliuočiai, vamzdžiai ir kt.) į gręžinius įleidžiami 
 prieš (arba) po betonavimo jos nepažeidžiant. 
 Įleidus armatūrą jos viršaus padėties nuokrypis nuo projektinės ne gali būti didesnis kaip 0,15 m. 
 Armatūros strypynus virinant ar surišant viela reikia užtikrinti, kad jie išliktų nepakitusios formos ir 
 standumo iki tol kol bus įleisti į gręžinį ir užbetonuoti. 
 Gaminant armatūros strypynus armatūros negalima lenkti esant žemesnei kaip 5C, jei kitaip 
 nenumatyta projekte. 
 Jei prieš lenkimą armatūra pašildoma, tai ne daugiau kaip 100 0C. 
 Mažiausias išilginės armatūros kiekis polio skerspjūvyje yra 6 strypai 12 (16) mm skersmens, o 
 didžiausias atstumas tarp tų strypų 200 mm. 
 Tarp pavienių strypų arba jų paketų prošvaisa turi būti ne mažesnė kaip 100 mm, ją galima sumažinti 
 iki 80 mm, kai užpildo dalelių skersmuo mažesnis kaip 20 mm. 
 Mažiausias skersinės armatūros skersmuo ne mažesnis kaip 8 mm ir ne mažesnis kaip ketvirtadalis 
 didžiausiojo išilginės armatūros strypo. Jei strypynai suvirinami tai mažiausias skersinės armatūros 
 skersmuo turi būti ne mažesni kaip 6 mm. 
 Visos polio vertikalios armatūros apsauginis sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip 75 mm. 
 Jei naudojamas nuolatinis apsauginis vamzdis, betono apsauginį sluoksnį galima sumažinti iki 50 mm. 
 Norint užtikrinti centrišką armatūros padėtį gręžinyje ir reikalingą betono apsauginį sluoksnį gali būti 
 naudojami kreipikliai. 
 Kreipikliai apie strypyną išdėstomi simetriškai taip, kad būtų ne mažiau kaip trys viename lygyje, 
 atstumas tarp šių lygių ne mažesnis kaip 3,0 m ir pakankamas laisvumas iki apvalkalo ar gręžinio 
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 sienos, kad būtų galima saugiai įleisti armatūrą ir išvengti gręžinio sienų ardymo. Jei įrengiami pasvirę 
 arba didesnio kaip 1,2 m skersmens poliai tuomet kreipiklių skaičių reikia padidinti. 
 
9.2.5 Gręžtinių polių betonavimui keliami reikalavimai 
 Gręžtinio polio betonui keliami reikalavimai: 
 Nepriklausomai nuo betonavimo būdo gręžtiniams poliams naudojamo betono stiprumo klasė turėtų 
 būti ne mažesnė kaip C25/30, XC2 ir ne didesnė kaip C30/37,XC2. 
 Ruošiamame betone vandens ir cemento santykis turėtų būti ne didesnis kaip 0,6. 
 Betonui ruošti naudojamų užpildų didžiausias matmuo turi būti mažesnis kaip 32 mm arba 0,25 
 mažiausio atstumo tarp išilginių armatūros strypų. 
 Gręžtinio polio betonavimui sausuoju būdu keliami reikalavimai: 
 Sausuoju būdu, be nuolatinių ar laikinųjų apsauginių vamzdžių, galima betonuoti tik esant pastovioms 
 molio, priemolio, priesmėlio ir tankaus smėlio gruntų gręžinių sienutėms. 
 Cemento kiekis betonuojant sausuoju būdu turi būti didesnis kaip 325 kg/m3, o betono slankumas turi 
 būti ne mažesnis kaip S3. 
 Prieš betonavimą įsitikinama, ar išvalytas (moliniame grunte), ar sutankintas (smėliniame grunte) 
 gręžinio dugnas, ar nesisunkia vanduo, ar nėra kitų nepageidaujamų efektų. 
 Betonuojama iš apačios į viršų taip, kad būtų išvengta sluoksniavimosi, o betonas nekristų ant 
 armatūros ir gręžinio sienučių. 
 Betontiekio vamzdžio galas betone turėtų būti įgilintas apie 0,8-1,0 m. 
 Kai gręžinio gylis mažesnis kaip 5 m, tai betonuoti galima neįleidžiant piltuvo ir vamzdžio į gręžinį. 
 Betonuojama be pertraukų. Pertraukas galima daryti tik betonuojant polio stiebą, kai nenaudojamas 
 apsauginis vamzdis. Jei pertrauka viršija vieną valandą, siūlės vietoje turi būti įbetonuoti ne mažiau 
 kaip šeši armatūros strypeliai, kurių ilgis nuo 600 iki 900 mm, o skersmuo ne mažesnis kaip 12 mm. 
 Betonuojant su laikinuoju apsauginiu vamzdžiu jis keliamas aukštyn jį lengvai vibruojant, sukant ar 
 slankiojant (aukštyn ir žemyn), betono lygis jame turi būti toks, kad jo viduje susidarytu pakankamas 
 slėgis, kuris apsaugotų nuo vandens ar grunto įsiveržimo per apvalkalo žiotis ir leistų išvengti 
 armatūros strypyno pakėlimo. 
 Įrengiant polius puriuose ir silpnuose gruntuose turi būti parinktas tinkamas betono tiekimo ir 
 apvalkalo ištraukimo greitis, kuris turi užtikrinti, kad į šviežiai suklotą betoną neįtekėtų gruntas ar 
 vanduo dėl nenumatyto betono nuoslūgio apsauginiame vamzdyje. 
 Betonuojama aukščiau polio nukapojimo lygio. 
 Papildomas betono tankinimas jo viduje draudžiamas. 
 Gręžtinio polio betonavimui su betontiekiu keliami reikalavimai: 
 Betonuojant su betontiekiu įtaisytu grąžte, jo apačioje turi būti palaikomas pastovus, didesnis už grąžto 
 išorėje susidariusį slėgį, kad betonas galėtų užpildyti tuštumas atsirandančias grąžtą keliant aukštyn. 
 Betonuojama tol kol gręžinio ertmė prisipildo iki reikiamo lygio. 
 Jei betonavimo metu nutrūksta betono tiekimas, arba kyla įtarimų dėl galimo gręžinio užgriūvimo, 
 tuomet būtiną pakartoti polio gręžimo ir betonavimo operacijas. 
9.3 Rostverkų betonavimas 
 Rostverkų betonavimo darbus vykdyti pagal konstrukcinių specifikacijų SO2, SO3 reikalavimus. 
 Vykdant betonavimą žiemos metu ar oro temperatūrai esant >25°C laikytis papildomų  reikalavimų, 
 išdėstytų minėtose konstrukcinėse specifikacijose. 
 Rostverkus betonuoti iš C25/30 klasės betono. Betonas turi atitikti konstrukcinės specifikacijos SO4 
 reikalavimus. 
 Prieš betonavimą turi būti atlikti rostverkų armavimo ir inkaravimo prie polių darbai. Reikiamas 
 inkarų ilgis turi būti apskaičiuotas kiekvienam pamatui, tačiau jis turi būti ne mažesnis kaip 26 d (d - 
 inkarinio strypo skersmuo).  
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9.4 Monolitinių g/b perdangų betonavimas 
 Prieš klojant betoną į monolitinės gelžbetoninės perdangos klojinius, nuo jų nuvalomi nešvarumai, 
 šiukšlės, nuo armatūros – atšokusios rūdys. Vidinis klojinių paviršius ištepamas tepalu, kurio sluoksnis 
 neturi pakenkti betono paviršiaus kokybei ir nepalikti ant jo dėmių, kenkiančių išoriniam perdangos 
 vaizdui. Betonuojant perdangas liktinuose klojiniuose būtina visus darbus (išramstymą, klojinių 
 tvirtinimą ) atlikti pagal šių darbų technologiją. 
 Pradėti betonuoti galima tik tada, kai patikrinta armatūros švara, jos padėties fiksavimas ir fiksavimo 
 patikimumas. Būtina patikrinti, ar bus garantuotas reikiamas apsauginis betono sluoksnis. Užtaisomi 
 plyšiai ir siūlės tarp klojinių skydų, kad neištekėtų cemento pienas. 
 Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. 
 Betonas liejamas tokiu būdu, kad neatsiskirtų jame esančios medžiagos. Betonas negali laisvai kristi iš 
 daugiau nei 1 m aukščio. Betonuojama etapais, etapui priskiriamas vienas temperatūrinis blokas. 
 Pradėjus betono liejimą, jis turi būti vykdomas tol, kol išliejamas visas etapo plotas. 
 Išlietas betonas tankinamas vibroliniuote. Betonuojamos perdangos aukštis tikrinamas nivelyru. 
 Išlieta perdanga prižiūrima. 
9.5. Siūlės 
 Betono klojimo darbai turi būti organizuojami taip, kad darbo siūlės sutaptų su plėtimosi 
 (deformacinėmis) siūlėmis, kai tai techniškai neįmanoma, darbo siūlių kiekis turi būti parinktas 
 racionaliai. 
 Kiek įmanoma, betonas turi būti klojamas nuo plėtimosi (deformacinės) siūlės iki plėtimosi siūlės, kad 
 būtų galima sumažinti darbo siūlių skaičių. 
 Darbo siūlės turi būti statmenos konstrukcijų ašims arba paviršiams. Tęsti betonavimą galima anksčiau 
 suklotam betonui pasiekus ne mažesnį kaip 1,5 MPa stiprį. 
 Išorinis visų deformacinių siūlių kraštas turi būti kruopščiai suformuotas į tikslią, tiesią ir lygią liniją 
 arba, kur parodyta brėžiniuose, turi būti su įdubimu. 
 Prieš betonavimą nuo horizontalių ir pasvirusių paviršių turi būti nuvalytos šiukšlės, purvas, tepalas, 
 sniegas, ledas ir kt. 
 Deformacinės siūlės turi būti įrengiamos ten ir taip, kaip parodyta darbo projekto brėžiniuose. 
 Prieš pat betonavimą nuvalyti paviršiai turi būti nuplauti vandeniu ir išdžiovinti oro srove. 
 Prieš pradedant konkretų betonavimo darbą būtina suderinti su Techninės priežiūros inžinieriumi 
 darbo siūlių vietas ir įrengimą. 
 Betonavimas laikomas nepertraukiamu, jei daroma ne ilgesnė kaip 1,5 val. pertrauka. 
9.6. Betono darbų vykdymas žiemos metu 
 
 Žemiau išdėstyti reikalavimai turi būti vykdomi, kai vidutinė paros temperatūra yra žemesnė kaip 5C 
ir 
 minimali paros temperatūra žemesnė kaip 0C. Darbai gali būti vykdomi suderinus su Techninės 
 priežiūros vadovu. 
 Betonuojant žiemą betono konstrukcijos turi būti uždengtos apšiltintais skydais ir dembliais taip, kad 
 betonas neužšaltų. Apsauga nuo užšalimo gali būti baigta, betonui pasiekus 5 N/mm2 stiprį gniuždant 
 (LST 1974:2005/1K:2010). 
 Kai oro temperatūra ne žemesnė kaip -15C, pilamo betono temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 
 +10C, o kai oro temperatūra žemesnė nei -15C, betono temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +15C 
 (šaltas betonas gali būti naudojamas tik nearmuotiems pamatams betonuoti). 
 Pagrindas, ant kurio bus pilamas betono mišinys turi būti apsaugotas nuo užšalimo. 
 Betono jungimosi su surenkamomis konstrukcijomis siūlių vietose turi būti nuvalytas sniegas bei 
 ledas. 
 Kai oro temperatūra žemiau -10C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kurių armatūros 
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 skersmuo yra daugiau kaip 24 mm, ir su įdėtinėmis detalėmis, reikia pašildyti metalą iki pliusinės 
 temperatūros. Baigiant betonuoti konstrukcijas reikia jas apšiltinti apdengiant termoizoliacinėmis 
 medžiagomis ar kitais būdais. 
 Siekiant pagreitinti betono kietėjimą, betono mišinio gamybai gali būti naudojami cheminiai priedai. 
 Betono mišinio kietėjimą greitinantys cheminiai priedai, turi būti patvirtinti Techninės priežiūros 
 inžinieriaus. Jie neturi mažinti betono stiprumo. Taip pat gali būti naudojamas sukloto betono terminis 
 apdirbimas (pašildymas). 
 Turi būti tikrinami šie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuždant, atsparumas šalčiui, vandens 
 nepralaidumas. 
 Turi būti pastoviai tikrinama naudojamų medžiagų ir gaminių kokybė, pašildyto vandens ir užpildų 
 temperatūra, siūlių įrengimo teisingumas, angų išdėstymas, apsauginiai sluoksniai. 
 
9.7. Betono darbų vykdymas kai oro temperatūra virš +25 C 
 Betonavimo darbų vykdymui esant oro temperatūrai virš 25 ºC ir santykinei oro drėgmei mažiau 50 % 
 turi būti naudojami greitai kietėjantys Techninės priežiūros inžinieriaus patvirtinti portlandcementai, 
 kurių stiprio klasė turi būti ne mažiau kaip 1,5 karto didesnė už projektinę betono klasę. 
 Dėl cemento rišimosi ir intensyvaus kietėjimo metu vykstančių fizinių – cheminių procesų betonas gali 
 supleišėti. Rekomenduojama plastiškąjį pleišėjimą pašalinti pakartotinai vibruojant praėjus ne daugiau 
 kaip 0,5-1 valandos po klojimo. 
 Šviežiai sukloto betono priežiūrą būtina pradėti iš karto po suklojimo ir tęsti, kol betonas pasieks 70% 
 projektinio stiprumo. 
 Šviežiai suklotas mišinys pradiniame etape turi būti apsaugotas nuo vandens trūkumo (vandens 
 išgaravimo). Betono stiprumui pasiekus 0,5 MPa betono paviršiaus drėkinimas atliekamas, periodiškai 
 purškiant vandenį ir užtikrinant betono paviršiaus drėgnumą. Atvirų kietėjančio betono paviršių 
 laistymas neleistinas. 
 Kietėjantį betoną reikia apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių uždengus jį šilumą izoliuojančiomis 
 medžiagomis. 
 Tam, kad pagreitinti betono kietėjimą galima išnaudoti saulės radiaciją, tokiu atveju, betoną reikia 
 uždengti permatomomis vandeniui nelaidžiomis plėvelėmis (medžiaga). 
 Kontroliuojant darbus, esant karštam orui, reikia tikrinti: 
 - betono mišinio slankumą ir standumą (prieš klojant ir po pagaminimo); 
 - vandens, betono mišinio, oro temperatūrą; 
 - betono stiprumą, nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui. 
 
9.8. Išbetonuotų konstrukcijų priežiūra 
 Nuėmus klojinius, betono paviršius paliekamas nepaliestas. Betono paviršiaus defektų 
 tinkavimas, kaip remonto priemonė, nėra leidžiama. Esant nedideliam paviršiaus poringumui, 
 Techninės priežiūros Inžinierius gali leisti taisyti paviršių užtrinant cemento ir smėlio skiediniu, 
 sumaišytu tokiu pat santykiu kaip cementas ir smėlis betonui. Pataisymai turi būti atliekami kaip 
 galima greičiau po klojinių nuėmimo, bet ne anksčiau kai Inžinierius patikrina paviršių. 
 Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje, kad betonas įgytų projektines charakteristikas, 
 reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės režimą. Betonas turi būti periodiškai 
 drėkinamas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o žiemą - nuo šalčio. Laistyti atviro betono 
 paviršiaus negalima. 
 Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, drėkinamas 7 paras. Kai oro 
 temperatūra aukštesnė kaip 15C, pirmąsias tris paras dieną betonas drėkinamas kas 3 val. ir 
 vieną kartą naktį, vėliau - ne rečiau kaip tris kartus per parą. Išbetonuotą konstrukciją galima 
 pradėti drėkinti tik po 5-10 val. Ypatingai geras drėkinimas turi būti numatytas vietose, kur 
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 betonas intensyviai džiūsta. Drėgmė betone palaikoma uždengiant polietileno plėvelę. 
 Kai paros oro vidutinė temperatūra yra 3C ir žemesnė, betono galima nedrėkinti. Betonas turi 
 kietėti drėgnoje aplinkoje ne mažiau 14 parų. 
 Klojinių nuėmimui Rangovas turi gauti Techninės priežiūros inžinieriaus leidimą. 
 Siekiant išvengti paviršiaus pažeidimų, važinėti transporto priemonėmis neleidžiama 20 parų, vykdyti 
 darbus – 14 parų, žmonėms vaikščioti – 2-3 paras. 
 Išbetonuotų gelžbetoninių ir betoninių monolitinių konstrukcijų nuokrypiai neturi viršyti leistinųjų. 
 
9.9. Betoninių, gelžbetoninių konstrukcijų ar statinio dalių priėmimas 
 Priimant užbaigtas betonines, gelžbetonines konstrukcijas ar atskiras statinio dalis reikia tikrinti: 
 - konstrukcijų atitikimą darbo brėžiniams; 
 - betono stiprio, atsparumo šalčiui, vandens nepralaidumo ir kitus projekte nurodytų rodiklių atitikimą 
 projektiniams; 
 - naudojamų medžiagų, pusgaminių, gaminių kokybę; 
 - konstrukcijų paviršiaus kokybę; 
 - konstrukcijose esančių angų ir kanalų padėties atitikimą projektiniams; 
 - įdėtinių detalių, inkarinių varžtų padėtį ir įtvirtinimą; 
 - deformacines siūles ir jų kokybę. 
 - Betoninių, gelžbetoninių konstrukcijų ar atskiros statinio dalies priėmimą būtina įforminti nustatytos 
 formos paslėptų darbų aktu arba atsakingų konstrukcijų priėmimo aktu. 
10. STATYBINIAI SKIEDINIAI 
10.1. Bendroji dalis 
 Statybiniai skiediniai turi atitikti LST L 1346:2005 “Statybinis skiedinys. Bendrieji techniniai 
 reikalavimai“. 
 Cemento skiediniai naudojami konstrukcijų montavimui (išlyginamajam sluoksniui), jų sandūrų 
 (siūlių) užpildymui, vietiniams užtaisymams ir išlyginamųjų ir izoliacinių sluoksnių įrengimui. 
 Rišamosios medžiagos: portlandcementis, šlako ir pucolanų portlandcemenčiai ir kitos cementų 
 atmainos turi atitikti LST EN 197-1:2011 reikalavimus. 
 Kalkės turi atitikti LST EN 459-1:2010 “Statybinės kalkės. 1 dalis. Apibrėžimai, techniniai 
 reikalavimai ir atitikties kriterijai” reikalavimus 
 Užpildai: smėlis turi atitikti LST EN 13139+AC:2004 “Skiedinio užpildai“ reikalavimus, keramzitinis 
 smėlis ir kiti užpildai – jų normatyvinių dokumentų reikalavimus. 
 Naudojamas vanduo turi būti švarus, be kenksmingų priemaišų ir turi atitikti galiojančio standarto 
 reikalavimus. 
 Naudojami priedai ir įmaišos (plastikliai bei stabilizuojantieji, reguliuojantieji kietėjimą, didinantieji 
 nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui priedai ir pan.) turi atitikti normatyvinių dokumentų 
 reikalavimus. 
10.2. Šviežio skiedinio reikalavimai 
 Pagrindiniai paruošto naudoti skiedinio kokybės rodikliai: konsistencija, vandens laikomumas ir 
 tankis. 
 Konsistencija turi būti nustatoma pagal LST EN 1015-4:2004 “Mūro skiedinio bandymo metodai. 
 4 dalis. Šviežio skiedinio konsistencijos nustatymas (strypo įsmigimo metodu)”. 
 Paruošto naudoti skiedinio vandens laikomumas turi būti ne mažesnis kaip 70%. 
 Sutankinto skiedinio mišinio tankis negali viršyti nurodyto projektavimo dokumente arba Užsakovo 
 pateiktame užsakyme daugiau kaip 10%. Skiedinio tankis nustatomas pagal LST EN 1015-10:2004, 
 LST EN 1015-10:2002/A1:2007, LST EN 1015-10:2002/P:2004 “Mūro skiedinio 
 bandymo metodai. ±10% dalis. Sukietėjusio sauso skiedinio tūrinio tankio nustatymas”. 
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 Žiemą naudojamo skiedinio temperatūra, jeigu nenaudojami specialūs, prieš šaltiniai priedai, turi būti 
 ne mažesnė kaip 5C. 
 
10.3. Sukietėjusio skiedinio reikalavimai 
 Pagrindiniai skiedinių kokybės rodikliai priklauso nuo skiedinio paskirties ir yra šie: 
 Stipris gniuždant, tankis, atsparumas šalčiui ir kt. 
 Skiedinių markės ir gniuždomojo stiprio reikšmės: Markė M5 M7,5 M10 M15 M20 
 Gniuždomasis stipris, N/mm² 5,0 7,5 10,0 15,0 20,0 
 Jeigu statybinis skiedinys skirtas naudoti drėgnoms bei besikeičiančiomis neigiamos ir teigiamos 
 temperatūros sąlygomis, turi būti nustatomas jo atsparumas šalčiui. Skiediniо atsparumas šalčiui turi 
 atitikti konstrukcijų ir medžiagų su kuriomis jis naudojamas atsparumui šalčiui. 
 Atsparumas šalčiui nustatomas LST L 1413.11:2005 “Statybinis skiedinys. Bandymo metodai. 
 Atsparumo šalčiui nustatymas”. 
 Atsparumo šalčiui markės: F10, F15, F25, F35, F50, F75 ir F100. 
 
10.4 Kokybės tikrinimas 
 Statybinių skiedinių gamybos kontrolė, pagaminto produkto bandymas ir priėmimas turi būti 
 vykdomas pagal LST EN 998-2:2010. “Techniniai mūro skiedinio reikalavimai. 2 dalis. Mūro 
 skiedinys”. 
 
11. BETONINIŲ IR GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ DARBŲ UŽBAIGIMAS IR 
PRIĖMIMAS 
11.1. Darbų užbaigimas 
 
 Konstrukcijos ir visi jų elementai turi būti išbetonuoti ir sumontuoti, vadovaujantis patvirtintais DP 
 brėžiniais ir šiomis techninėmis specifikacijomis. 
 Atiduodant naudojimui nuo betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų turi būti nuvalytas purvas, ledas ir 
 kt., matomi paviršiai turi būti švarūs. 
 Iš aikštelės turi būti išvežtos visos šiukšlės, atliekamos medžiagos, tvirtinimo elementai, pagalbinė 
 įranga ir mechanizmai. 
11.2. Darbų kokybės kontrolė 
 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų kontrolė turi būti vykdoma šiais etapais: 
 • dengiamų darbų priėmimas (betono paruošiamojo sluoksnio įrengimas, klojinių įrengimas, 
 armatūros sudėjimas, įdėtinių detalių ir inkarinių varžtų įrengimas); 
 • konstrukcijų betonavimo priėmimas. Tikrinamas atitikimas ir nuokrypiai nuo projektinių 
 sprendinių, tikrinama atskirų konstrukcijų elementų ir paviršių išbetonavimo kokybė; 
 • galutinis betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų priėmimas. 
 Patikrinimų metu nustatyti defektai ir nuokrypiai, viršijantys leistinus, turi būti ištaisyti Rangovo 
 sąskaita. Konstrukcijų priėmimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės ištaisyti vėliau, garantiniu 
 laikotarpiu, išaiškėjusius defektu. 
 Konstrukcijų kokybės faktorių matavimas ir nustatymas turi būti vykdomas atitinkamai pagal tikslumo 
 klases. 
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7. Inžinerinis geologinis pjūvis  _____________________________________________ 1 lapas 

8. Laboratorinių bandymų protokolai: 

8.1 Gruntų granuliometrinės sudėties nustatymo protokolas _______________________ 3 lapai 

8.2 Grunto konsistencijos ribų nustatymo protokolas ____________________________ 3 lapai 

8.3 Gamtinio tankio ir drėgnio nustatymo protokolas ____________________________ 1 lapas 

9. Gruntų fizikinių ir mechaninių savybių rodiklių verčių lentelė ___________________ 1 lapas 

10. CPT zondo kalibravimo liudijimo kopija ___________________________________ 2 lapai 
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1.Įvadas 

UAB „Geotestus” pagal VšĮ „Koordinacinis centras Gilė“ užsakymą atliko paslaugų 

paskirties pastato Palokysčio g. 1, Dirkintų k., Traksėdžio sen., Šilalės r. sav., sklypo gruntų 

projektinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus. Tyrimai atlikti pagal užsakovo 

pateiktą techninę užduotį (priedas Nr. 1). Pagal inžinerinių geologinių sąlygų sudėtingumą tyrimai 

priskirti II geotechninei kategorijai. 

Šių projektinių inžinerinių geologinių–geotechninių tyrimų tikslas nustatyti tiriamosios 

vietovės inžinerines geologines sąlygas, gauti fizikinių ir mechaninių savybių rodiklius reikalingus 

pamatų projektavimui. Tyrimo uždaviniai:  

 išgręžti tyrimų gręžinius; 

 atlikti statinio zondavimo bandymus prie gręžinių; 

 paimti gruntų ėminius laboratoriniams tyrimams; 

 susisteminti duomenis ir paruošti inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą; 

 pateikti rekomendacijas pagal gautus rezultatus. 

Lauko darbams vadovavo inžinierius geologas M. Antanavičius. Tyrimų duomenų medžiagos 

apdorojimą atliko inžinierius geologas D. Urbaitis. Gruntų laboratorinius tyrimus atliko inžinierius 

geologas D. Gribulis. Lauko darbus sudarė gręžinių gręžimas, statinio zondavimo bandymai, 

bandinių paėmimas. Gręžimo darbai vyko 2021 m. gegužės mėnesį. Greta gręžinių atlikti statinio 

zondavimo bandymai (CPT). Iš viso išgręžta 2 gręžiniai iki 6,0 metrų. 

Lauko darbų metu gruntų fizikinių savybių nustatymui buvo paimti grunto ėminiai. Lentelėje 

Nr. 1 pateikiama atliktų laboratorinių tyrimų darbų rūšys ir kiekiai. Laboratorijoje atliktų gruntų 

bandymo protokolai pateikti 8 priede.  

1 lentelė. Laboratorinių tyrimų rūšys ir kiekiai 

Tyrimų rūšis 
Atliktų laboratorinių bandymų skaičius ir 

tyrimų standartas 

Granuliometrinė analizė 2 LST EN ISO 17892-4:2017 

Gamtinio drėgnumo nustatymas 2 LST EN ISO 17892-1:2015 

Kietųjų dalelių tankio nustatymas 2 LST EN ISO 17892-3:2016  

Konsistencijos ribų įvertinimas 1 LST EN ISO 17892-12:2018 

Grunto tankio nustatymas 2 LST EN ISO 17892-2:2015 

Sklypo padėties vietovėje schema yra pateikta priede Nr. 3. Gręžinių ir statinio zondavimo 

(CPT) vietos yra pažymėtos topografiniame plane M 1:500 (priedas Nr. 4). Gręžinių, statinio 

zondavimo absoliutiniai aukščiai pateikti priede Nr. 5. Absoliutiniai aukščiai pateikti iš topografinio 
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plano. Grunto aprašymas, hidrogeologiniai duomenys yra pateikti gręžinių stulpeliuose ir 

inžineriniame geologiniame pjūvyje (grafiniai priedai Nr. 6.1-6.2 ir 7.). Fizikinių ir mechaninių 

savybių rodiklių vidutinių verčių lentelė pateikta priede Nr. 9.  

Gruntų lauko aprašymas ir klasifikacija atlikta pagal LST EN ISO 14688-1:2018 [2] ir LST 

EN ISO 14688-2:2018 [3]. Gruntų pavadinimai pateikti pagal teisės akte (ID 2019-09653) nurodytus 

inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos reikalavimus [4], kurie yra 

patvirtinti Lietuvos geologijos tarnybos atsižvelgiant į LST EN ISO 14688-1:2018 ir LST EN ISO 

14688-2:2018. Matavimo vienetai yra pateikti pagal STR1.04.02:2011 [1]. 

CPT buvo naudojamas tenzometrinis S-832 tipo zondas. Tyrimuose naudoto zondo 

kalibracijos kopija pateikta priede Nr. 10. Registruotas kūginis (qc, MN/m2) ir šoninės trinties stipris 

(fs, kN/m2). Rezultatai pateikti zondavimo grafikuose (priedai Nr. 6.1-6.2). Gruntų deformacijų 

modulis Eo apskaičiuotas pagal LST -EN 1997-2:2007 rekomendacijas ir pateiktas lentelėje (priedas 

Nr. 9). 

Gręžimo darbai (sraigtinis gręžimas) buvo atliekami 1,8 m ilgio ir 180 mm diametro gręžimo 

sraigtais. Kiekvienas įgręžtas šnekas yra iškeliamas į žemės paviršių ir aprašomas.  

2.Bendrieji duomenys 

Tyrimų teritorija Palokysčio g. 1, Dirkintų k., Traksėdžio sen., Šilalės r. sav. Gręžinių 

absoliutinis aukštis kinta nuo 103,9 m iki 104,1 m. Tyrimo sklypo padėties vietovėje schema pateikta 

priede Nr. 3. Sklypo centro koordinatės – X = 6153147, Y = 384931.  

3.Geologinė sandara 

Tyrimų sklypas yra sudarytas iš kvartero sistemos sluoksnių, kuriuos sudaro Baltijos posvitės 

fliuvoglacialinės (f III bl) ir glacialinės (g III bl) nuogulos. Tyrimų teritorijoje iki 0,2 m gylio yra 

dirvožemis. Baltijos posvitės fliuvoglacialinės (f III bl) nuogulos slūgso po technogeniniu gruntu iki 

2,0-2,5 m gylio ir gręžinyje Nr. 1 gylyje – 3,6-4,6 m. Baltijos posvitės glacialinės (g III bl) nuogulos 

slūgso 2,0-6,0 m gylyje. 

4.Hidrogeologinės sąlygos 

Požeminis vanduo tyrimų metu aptiktas 2,0-2,5 m gylyje nuo esamo žemės paviršiaus (ties 

101,6-101,9 m altitude). Vanduo talpinasi smėlingame grunte ir moreniniame grunte esančiuose 

smėlio lęšiuose.  
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5.Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai  

Tyrimų sklype, atlikus projektinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus, buvo 

išskirti 4 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS 1–4). Sluoksniai išskirti pagal statinio zondavimo 

bandymo rezultatus (kūginį stiprumą – qc) ir granuliometrinę sudėtį. 

Baltijos posvitės fliuvoglacialines nuogulas sudaro purus (IGS-1) ir tankus (IGS-2) tolygiai 

išrūšiuotas smėlis: 

IGS-1 – purus tolygiai išrūšiuotas smėlis slūgso po technogeniniu gruntu iki 2,0-2,5 m gylio; 

IGS-2 – tankus tolygiai išrūšiuotas smėlis aptiktas gręžinyje Nr. 1 gylyje – 3,6-4,6 m. 

Baltijos posvitės glacialines nuogulas sudaro vidutinio stiprumo (IGS-3) ir labai stiprus (IGS-

4) smėlingas mažo plastiškumo molis (moreninis): 

IGS-3 – vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis slūgso 2,0-4,2 m gylyje; 

IGS-4 – labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis slūgso 4,2-6,0 m gylyje. 

Detalus gruntų aprašymas ir geometriniai duomenys pateikti gręžinių aprašymuose ir 

inžineriniame geologiniame pjūvyje (6.1-6.2 ir 7. priedai). 

6. Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės 

Gruntų aprašymas atliktas vadovaujantis LST EN ISO 14688-1 ir LST EN ISO 14688-2 [4, 

5] standarto nurodymais. Gruntų deformacijų modulis (E0, MN/m²) apskaičiuotas pagal LST EN 

1997-2:2007 [3] rekomendacijas. Kūginio stiprio (qc, MN/m2) ir šoninės trinties stiprio (fs, kN/m2) 

vertės pateiktos statinio zondavimo grafikuose prie gręžinių stulpelių (6.1-6.2 priedai). Suvestinė 

gruntų fizikinių ir mechaninių savybių rodiklių verčių lentelė pateikta 9 priede. 

7. Geologiniai procesai ir reiškiniai 

Statybos aikštelėje geologinių reiškinių ir procesų nepastebėta. 
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8. Išvados ir rekomendacijos 

1.  Tyrimų teritorijoje Palokysčio g. 1, Dirkintų k., Traksėdžio sen., Šilalės r. sav. buvo atlikti 

projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, laikantis STR 1.04.02:2011 

„Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ ir pagal gautus duomenis parengta tyrinėjimų 

ataskaita. Šie projektiniai inžineriniai geologiniai – geotechniniai tyrimai atlikti pagal techninę 

užduotį. 

2.  Tyrimų teritorijoje aptikti natūralūs gruntai yra nuo silpnų iki labai stiprių. 

3.  Purus (IGS-1) tolygiai išrūšiuotas smėlis slūgso po technogeniniu gruntu iki 2,0-2,5 m gylio. 

Šis gruntas yra silpnas ir nėra rekomenduojamas pamatų pagrindu. 

4.  Projektuojamo pastato pamatų pagrindu rekomenduojamas tankus (IGS-2) tolygiai išrūšiuotas 

smėlis, vidutinio stiprumo (IGS-3) ir labai stiprus (IGS-4) smėlingas mažo plastiškumo molis 

(moreninis). 

5.  Pamatai atremti ant skirtingos litologijos gali turėti nevienodus nuosėdžius laiko ir dydžio 

atžvilgiu. Atkreipti į tai dėmesį. 

6.  Požeminis vanduo tyrimų metu aptiktas 2,0-2,5 m gylyje nuo esamo žemės paviršiaus (ties 

101,6-101,9 m altitude). Prognozuojamas maksimalus šio vandens lygis gali būti ~1,0 m 

aukščiau nei nustatytasis lygis. 

7.  Sniego tirpsmo metu ir po ilgalaikių liūčių smėlingame grunte laikinai kaupsis podirvio vanduo, 

kurio maksimalus lygis bus arti esamo žemės paviršius. 

8.  Numatyti atitinkamas apsaugos priemones nuo paviršinio ir požeminio vandens. 
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Ankščiau sklype atlikti geologiniai tyrimai: 
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 Statinio zondavimo gylis gali būti apribotas zondo ribinėmis matavimo galimybėmis, riedulingais ir 

labai tankiais ar kietais gruntais; 

 Tyrimo vietos nurodytos topografiniame plane. 
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Cc 0,077
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Gamtinis drėgnis w [-]
Kietų dalelių tankis ρs Mg/m

3

Žvyras

>4,0

0,40
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Atliko:SaUTolygiai išrūšiuotas smėlis Domas Gribulis

46,52

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2 

1,82 2,48

2021-06-04Data:
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Vienbutis gyvenamasis namas Palokysčio g. Dirkintų k., Traksėdžio sen., Šilalės r. sav.

Granuliometrinės sudėties nustatymas (Sietų metodas) (ISO/TS 17892-4:2016)
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2,70 Mg/m
3

0,63 - 2 >2

Žvyras

Granuliometrinės sudėties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO 17892 - 4:2017)

Objektas Vienbutis gyvenamasis namas Palokysčio g. Dirkintų k., Traksėdžio sen., Šilalės r. sav.

Gręžinio Nr. 2 Pavyzdžio Nr. 0 Bandinio gylis, m 4,8 - 5,0

10,0434,0918,14

Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018 Smėlingas mažo plastiškumo molis 

Molis
Smulkus Vidutinis Rupus Smulkus Vidutinis

Dulkis Smėlis
Rupus

saClL

Dalelių kiekis, procentais (%)

2021-06-04

Atliko : D. Gribulis

Kietų dalelių tankis ρs

<0,002

Data :

0,2 - 0,630,063 - 0,20,02 - 0,0630,0063 - 0,020,002 - 0,0063
12,496,998,31 4,26 5,68
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Konsistencijos ribų nustatymas (krentančio kūgio metodas) (ISO 17892 - 12:2018)

Objektas 

Mažas

Gamtinis drėgnis (w)  [-

]
Takumo riba wL, [-] Kočiojimo riba wP, [-]

Plastingumo rodiklis 

IP, [-]
Takumo rodiklis IL, [-]

Vienbutis gyvenamasis namas Palokysčio g. Dirkintų k., Traksėdžio sen., Šilalės r. sav.

Gręžinio Nr. 2 Pavyzdžio Nr. 0 Bandinio gylis, m

Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018 Smėlingas mažo plastiškumo molis saClL

0,134 0,188 0,116 0,072 0,249
Standi

4,8 - 5,0

D. Gribulis

2021-06-04

Atliko:

0,751

Data :
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Grunto plastiškumo diagrama

ClL - SiL

ClL

ClM

ClH

ClV

SiV

SiH

SiM

SiL



40,00 Kur,

40,00 ρ - Mg/m3

50,27 m - g

48,5 V - cm3

1,6 - 1,8 81,86 50,27 1,63

4,8 - 5,0 109,98 50,27 2,19

1,6 - 1,8 22,71 0,077
4,8 - 5,0 15,17 0,134

Gylis,  m

22,34

Biukso masė su gruntu, g

Žiedo masė

Tūris

Gręžinio Nr.

2

Bandinio turis

ρ = m / V

132,04 22,06

mm

cm3

ρ, Mg/m3

Biukso 
masė, g

Tūrinio tankio nustatymas pagal LST EN ISO 17892-2:2015

m, g

2

Bandinio tankisŽiedo diametras

g

V, cm3

Objektas Vienbutis gyvenamasis namas Palokysčio g. Dirkintų k., Traksėdžio sen., Šilalės r. sav.

Bandinio masė

Žiedo parametrai 
Žiedo aukštis

104,20

2 76,60

mm

Gylis, m

72,75

Drėgnio nustatymas pagal LST EN ISO 17892-1:2015

Gręžinio Nr.
Biukso masė su 
sausu gruntu, g

Biukso masė, g

w, []

Biukso masė su grunto, g

2 98,65 88,80

D. Gribulis

2021-06-04Data :

Atliko :



Gamtinis 
tankis

Kietų 
dalelių 
tankis

Gamtinis 
drėgnis

Vidutinis 
kūginis 
stipris

Defromacijos 
modulis

Vidinės 
trinties 
kampas

Takumo 
riba 

Kočiojimo 
riba

Plastingumo 
rodiklis

Konsistencijos 
rodiklis

ρ ρs w qc Eo φ wL wP IP IC

Mg/m3 Mg/m3
- MN/m2 MN/m2


- - - -

2,5-3,0 7,5-9,0
2,7 8,1

2 Tolygiai išrūšiuotas smėlis, tankus - - - 16,0 55,8 38 - - - -

1,6-1,9 16,0-19,0
1,7 17,0

4
Smėlingas mažo plastiškumo molis 
(moreninis), labai stiprus

2,19 2,70 0,134 8,1 97,2 - 0,188 0,116 0,072 0,751

Priedas Nr. 9

- - - - -

1 Tolygiai išrūšiuotas smėlis, purus 1,63 2,64

3

f III bl

g III bl

Smėlingas mažo plastiškumo molis 
(moreninis), vidutinio stiprumo

- -

Paslaugų paskirties pastatas Palokysčio g. 1, Dirkintų k., Traksėdžio sen., Šilalės r. sav.

Gruntų fizikinių ir mechaninių savybių rodiklių verčių lentelė

Objektas:

Grunto pavadinimas
Geologinis 
indeksas

IGS 
Nr.

-0,077 32 - - -

-



Puslapiq skaidius

Puslapis

Savininkas

Kalibruotas objektas

Kalibravimo metodas

Kalibravimo atlikimo vieta

Kalibravimq atliko

Aplinkos sqlygos

Kalibravimo periodas

(data)

Rezultatai

Kalibravimo liudijimo

i5davimo data

TemperatUra:

San$kind drdgmO:

2021-02-09

AB "I/ILNIAUS METROLOGIJOS CENTMS "

KALI BRAVIMO LIU DIJ IMAS
Nr. 033L8I

2

1

UAB,GEOTESTUS", [m.k. 1 25676496

Tenzo matavimo sistema GRL 1503 N;

Tenzo zondo numeris GL 0329;

Kogio spaudimo matavimo ribos iki 100 kN (plotas 10 cm2, 100 kN atitinka 100 MPa)'

Sonines trinties matavimo ribos iki 15 kN (plotas 150 cm', 15 kN atitinka 1000 kPa)'

Kalibravimas afliekamas pagal kalibravimo procedurqKM M 2001 09 (2014'03-17)

Ganyklqg. 15, Tauragd

Kauno regiono laboratorija, kaunas@vmc'lt

20,4 0c

36%

lnret' Zpuslap[. Kalibravimo protokolo N r. 47233-1 -1

Matavimai buvo atlikti su siais, kalibravimo budu, susietais etalonais: etaloniniaidinamometrai

z30A/5 kN, Nr. 1g2030114 E Z4N'kN, Nr. 184930037 su matavimo stipdntuvu MGCplus Nr.

801229358.

2021-02-09

Vyresnysis inZinierius metrologas Technikos vadovas

Tadas Kleveckas

..t{: l

tii:,
lvas Indilas

r.
Kalibravimo rezultatai susijq tik su kalibruci4tfoju obfektu'

Neapibr€Ztis.lSplestine neapibrditis apskaiiiuota suming standartinq neapibrditi padauginus i5 koeficiento k=2, kuri, esant

normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmeni. Standartin€ neapibr€Ztis paskaitiuota pagal EA4/02M.

Dariaus ir Gireno g. 23

LT-021 S9Vilnius, LIETUVA

Tel. (8 s) 230 6276

Faks (85)2306364

El. pattasvmc@vmc.lt

lntemetas www.vmc.lt

Kalibravimo liudijimas gali boti dauginamas tik pilnai.

Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti
tik gavus raltitkq kalibravimo laboratorijos leidim4,

//- AB vtLNIAus --...-
- METROLOGIIOS CENTRAS

DOKUMENTAI
t(At tlo REc. LABORATOntrra

I



MLIBMVIMO LIUDIJIMAS

Nr.033189

Puslapiq skaidius 2

Puslapis 2

MLIBRAVIMO REZULTATAI

Kalibravimo

taSkas

KN

Tenzometro parodymai
Ienzometro paklaidos nustatymo

iSplestine neapibreZtis 7o

1,5 kN (Sonind trintis) 1,50 r 0,46
3 kN (Sonine trintis) 3,01 t 0,34
6 kN (Sonine trintis) 6,03 t0,21
9 kN (Sonine trintis) onA t 0,18

15 kN (Sonine hintis) 15,07 r 0,11
5 kN (kugis) 4,99 i 0,31
10 kN (kugis) 10,01 t0,25
20 kN (k0gis) 20,12 ! 0,21
30 kN (kugis) 30,1 B r 0,18
40 kN (krgis) 40,23 t 0,17
50 kN (krgis) 50,31 r 0,15
60 kN (kugis) 60,1 8 t 0,13
70 kN (k0gis) 70,09 ! 0,12

Nurodytos vertds taikomos tenzozondo b[klei kalibravtmo metu.
Prie5 darbo pradZiq matavimo priemond buvo apkrauta Max apkrova.

Vyresnysis iniinierius mehologas
lvas Indilas





FR0468 forma patvirtinta 
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie 
Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos 
viršininko 2002 m. gruodžio 24 d.
įsakymu Nr. 373 
(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos
viršininko 2018 m. birželio 25 d.
įsakymo Nr. VA-51 redakcija)

NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO
PAŽYMA Nr. 929261

Pažymima, kad KĘSTUTIS MICIUS, identifikacinis numeris 38807160180,

nuo 2019-09-20 vykdo individualią veiklą:

711000
Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja 

susijusios techninės konsultacijos 2019-09-20
(kodas pagal EVRK 2 red.*) (veiklos rūšies pavadinimas) (nuo)

* EVRK 2 red. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Bendra informacija apie individualios veiklos vykdymą yra pateikta „Individualios veiklos vykdomos pagal
pažymą ypatumai“ leidinyje, kurį galite rasti http://www.vmi.lt/cms/web/kmdb > Leidiniai > Gyventojų pajamų
mokestis > Individuali veikla ir verslo liudijimai > Leidinys „Individualios veiklos, vykdomos pagal pažymą,
ypatumai“.
Turite klausimų? Prašome kreiptis į Mokesčių informacijos centrą telefonais: 1882, +370 5 260 5060 arba
pateikiant paklausimą prisijungus prie asmeninės mokesčių mokėtojo erdvės Mano VMI.

Suformuota 2019-11-20  10:13:15

http://www.vmi.lt/cms/web/kmdb
http://www.vmi.lt/cms/virtualus-buhalteris-i.aps


Series, No., year
Serija, Nr., metai

Draudikas ADB „Compensa Vienna Insurance Group“, Ukmergės g. 280, LT-06115 Vilnius, Tel. 19111
Apie įvykį praneškite telefonu 19111, skambinant iš užsienio +370 5 249 1911

Įmonės kodas 304080146, PVM mokėtojo kodas LT100009653718, registruota VĮ Registrų centras juridinių asmenų registre 2015-08-11
SEB BANKAS, AB, banko kodas 70440, a.s. Nr. LT237044060001247492, SWEDBANK, AB, banko kodas 73000, a.s. Nr. LT107300010000024999, LUMINOR BANK, AB, banko kodas 40100, a.s. Nr. LT732140030000013077

PCAD06 00275 / 2021

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo
draudimo liudijimas

KLAIPĖDOS R. SAV. 2021-03-05 Liudijimo tipas / Type of policy:
Sutarties tipas / Type of agreement:

Naujas / New
Fiksuoto periodo / Fixed term

DRAUDĖJAS / Policyholder:
KLIENTO NUMERIS / Client number:
PVM MOKĖTOJO KODAS / VAT registration No:
ADRESAS / Address:

MICIUS KĘSTUTIS
1158801

Draudėjo turtiniai interesai, susiję su Draudėjo civiline atsakomybe už žalą padarytą
tretiesiems asmenims dėl netinkamai suprojektuoto statinio, kurio projektai ar jų dalys:  1)
buvo perduoti užsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu; 2) ir kurių projektavimo
darbų rangos sutartys buvo pasirašytos po statinio projektuotojo civilinės atsakomybės
privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos.

DRAUDIMO OBJEKTAS/
Object of Insurance:

DRAUDIMO SUMOS / Sum Insured:

Visam Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui /
Aggregate Limit:

Vienam draudžiamajam įvykiui /
Any one insured event:

290 000,00 EUR

EUR290 000,00

Besalyginė išskaita kiekvienam draudžiamajam įvykiui /
Unconditional deductible amount for each and every claim: EUR2 900,00

VISA DRAUDIMO ĮMOKA / Total insurance premium:
Draudimo liudijimas turi visus privalomus PVM sąskaitai-faktūrai rekvizitus ir yra laikomas PVM sąskaita-faktūra / The insurance policy has all the
details of the VAT invoice and is treated as the VAT invoice. Draudimo įmokos PVM neapmokestinamos (LR PVM įst. 27 str.) / Insurance premiums
are not charged with VAT tax (LR VAT law 27 clause).

EUR300,00

2021-03-12MOKĖJIMO TERMINAI / Terms of payment:
SUMOS / Sums: 300,00EUR

PAPILDOMOS SĄLYGOS / Additional provisions:
Bet kokie šiame dokumente esantys taisymai yra niekiniai ir negalioja / Any corrections in this document are null and void.
1. Draudikas ir draudėjas susitaria, kad Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 11 punkte numatytas šalių
nustatytas laikotarpis yra 5 metai.
2. Draudėjas pasirašydamas arba apmokėdamas draudimo sutartį, aiškiai ir vienareikšmiškai pareiškia, kad jam nėra pareikšti jokie reikalavimai ir/ar
pretenzijos dėl vykdomos veiklos, taip pat draudėjui nėra žinomos jokios aplinkybės dėl kurių gali būti pareikšti tokie reikalavimai ir / ar pretenzijos
dėl vykdomos veiklos. Šio pareiškimo atitikimas tikrovei yra esminė sąlyga, kuriai esant draudikas sutinka sudaryti šią draudimo sutartį. Paaiškėjus,
kad šis pareiškimas neatitinka tikrovei, tai yra laikoma esminiu draudimo sutarties sąlygų pažeidimu, kuriam esant draudikui neatsiranda jokia
piniginė prievolė, įskaitant prievolę mokėti draudimo išmoką.

NUO / From: 2021-03-08 12:00   IKI / To: 2022-03-07 24:00DRAUDIMO LAIKOTARPIS /
Period of insurance:

DRAUDIMO GRUPĖ /
Insurance group:

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

DRAUDIMO RŪŠIS /
Insurance type:

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

DRAUDIMO TAISYKLĖS /
Insurance rules:

Apdrausta pagal Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles (patvirtintos
Lietuvos Banko valdybos 2012-10-23 nutarimu Nr. 03-255, paskelbtos leidinyje Valstybės žinios, 2012-11-06,
publikacijos Nr. 128-6459, įsigaliojusios nuo 2012-11-07), su vėlesniais pakeitimais.

Pasirašymas ir/ar draudimo įmokos ar pirmosios jos dalies (kai įmoka mokama dalimis) sumokėjimas yra laikomas
patvirtinimu, kad draudėjas:
•

•

•

yra informuotas, jog jo asmens duomenys aukščiau nurodytu tikslu bus tvarkomi draudimo liudijimo galiojimo
laikotarpiu ir 5 metus po jo galiojimo pabaigos.
yra informuotas apie teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą, kad asmens duomenys būtų tvarkomi aukščiau
nurodytu tikslu, kreipdamasis (-i) į Draudimo bendrovės klientų aptarnavimo skyrių,
telefonu 19111  arba el. paštu tiesioginerinkodara@compensa.lt .

sutinka arba nesutinka su asmens duomenų (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris) tvarkymu
tiesioginės rinkodaros tikslais (informacijos apie specialius draudimo paslaugų pasiūlymus, akcijas, lojalumo
programas teikimas, nuomonės apie paslaugų teikimo kokybę gavimas).
☐ ☑ sutinku  nesutinku

KĘSTUTIS MICIUS, kliento numeris: 1158801
Draudėjo (jo atstovo) Vardas, Pavardė, parašas (draudimo sutartį sudarant elektroninių ryšių priemonėmis, ji galioja be Draudėjo parašo)

VIRGINIJUS BENIUS

Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant /
The insurance contract is concluded through:

Draudiko atstovo Vardas Pavardė, spaudas bei parašas / Name, surname, stamp and signature of the representative's representative

Skundų dėl draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat ginčų ne teisme nagrinėjimo tvarka pateikiama
www.compensa.ltatstovybėse ar

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

DAINIUS BALTINAS
Pardavimų departamento vadovas

KĘSTUTIS MICIUS, kliento numeris: 1158801
Draudėjo (jo atstovo) Vardas, Pavardė, parašas (draudimo sutartį sudarant elektroninių ryšių priemonėmis, ji galioja be Draudėjo parašo)

•

•

•

•
•

prieš sudarant draudimo sutartį su draudimo sutarties sąlygomis bei taisyklėmis buvo supažindintas, jų turinys
jam aiškus, jų kopija gavo ir joms pritaria,

visa draudimo liudijime, jo prieduose bei prašyme sudaryti draudimo sutartį (jei jis pildomas) nurodyta informacija
yra teisinga ir tiksli,
sutinka sudaryti draudimo sutartį nurodytomis sąlygomis,
atsisakė nustatyti poreikius kitiems draudimo produktams.

susipažino su Privatumo politika dėl asmens duomenų tvarkymo
https://www.compensa.lt/privatumo-politika-privatiems ,

DRAUDĖJAS / POLICYHOLDER
Pasirašydamas ir/ar sumokėdamas (-a) draudimo įmoką ar pirmąją jos dalį (kai įmoka mokama dalimis) patvirtina,
kad draudėjas:

/ INSURERDRAUDIKAS
Draudikas neužtikrins draudimo apsaugos, nemokės draudimo išmokų, neteiks kitų paslaugų, jei tai prieštarauja bet
kokioms tarptautinėms sankcijoms (finansinėms, ekonominėms, prekybos ir kt.), pagal Jungtinių Tautų, Europos
Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų (jei tai neprieštarauja nacionaliniams įstatymams) įgaliotų institucijų teisės
aktus ir sprendimus.

www.compensa.lt (2021-03-08 11:50:34)lapo Nr. 1 iš 2



Series, No., year
Serija, Nr., metai

Draudikas ADB „Compensa Vienna Insurance Group“, Ukmergės g. 280, LT-06115 Vilnius, Tel. 19111
Apie įvykį praneškite telefonu 19111, skambinant iš užsienio +370 5 249 1911

Įmonės kodas 304080146, PVM mokėtojo kodas LT100009653718, registruota VĮ Registrų centras juridinių asmenų registre 2015-08-11
SEB BANKAS, AB, banko kodas 70440, a.s. Nr. LT237044060001247492, SWEDBANK, AB, banko kodas 73000, a.s. Nr. LT107300010000024999, LUMINOR BANK, AB, banko kodas 40100, a.s. Nr. LT732140030000013077

PCAD06 00275 / 2021

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo
draudimo liudijimas

3. Pagal šią draudimo sutartį bei Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių, patvirtintų 2012 m. spalio 23 d. nr.
O3-225, 30 punktą, rizikos padidėjimu laikomi projektavimo darbai susiję su Tiltų ir/ar tunelių projektavimu; Branduolinių ir atominių statinių
projektavimu; Oro uostų projektavimu; Uostų, upių, užtvankų ir prieplaukų projektavimu; Chemijos ir /ar naftos gamyklų projektavimu; Kasyklų,
požeminių ar povandeninių darbų projektavimu.
4. Neatsiejama poliso dalis priedas Nr. 1 - tęstinių objektų sąrašas.
Už šios draudimo sutarties sudarymą draudimo produktų platintojas/Draudiko darbuotojas iš Draudiko gaus komisinį atlygį, kuris yra sudedamoji
draudimo įmokos dalis.

Pasirašymas ir/ar draudimo įmokos ar pirmosios jos dalies (kai įmoka mokama dalimis) sumokėjimas yra laikomas
patvirtinimu, kad draudėjas:
•

•

•

yra informuotas, jog jo asmens duomenys aukščiau nurodytu tikslu bus tvarkomi draudimo liudijimo galiojimo
laikotarpiu ir 5 metus po jo galiojimo pabaigos.
yra informuotas apie teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą, kad asmens duomenys būtų tvarkomi aukščiau
nurodytu tikslu, kreipdamasis (-i) į Draudimo bendrovės klientų aptarnavimo skyrių,
telefonu 19111  arba el. paštu tiesioginerinkodara@compensa.lt .

sutinka arba nesutinka su asmens duomenų (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris) tvarkymu
tiesioginės rinkodaros tikslais (informacijos apie specialius draudimo paslaugų pasiūlymus, akcijas, lojalumo
programas teikimas, nuomonės apie paslaugų teikimo kokybę gavimas).
☐ ☑ sutinku  nesutinku

KĘSTUTIS MICIUS, kliento numeris: 1158801
Draudėjo (jo atstovo) Vardas, Pavardė, parašas (draudimo sutartį sudarant elektroninių ryšių priemonėmis, ji galioja be Draudėjo parašo)

VIRGINIJUS BENIUS

Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant /
The insurance contract is concluded through:

Draudiko atstovo Vardas Pavardė, spaudas bei parašas / Name, surname, stamp and signature of the representative's representative

Skundų dėl draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat ginčų ne teisme nagrinėjimo tvarka pateikiama
www.compensa.ltatstovybėse ar

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

DAINIUS BALTINAS
Pardavimų departamento vadovas

KĘSTUTIS MICIUS, kliento numeris: 1158801
Draudėjo (jo atstovo) Vardas, Pavardė, parašas (draudimo sutartį sudarant elektroninių ryšių priemonėmis, ji galioja be Draudėjo parašo)

•

•

•

•
•

prieš sudarant draudimo sutartį su draudimo sutarties sąlygomis bei taisyklėmis buvo supažindintas, jų turinys
jam aiškus, jų kopija gavo ir joms pritaria,

visa draudimo liudijime, jo prieduose bei prašyme sudaryti draudimo sutartį (jei jis pildomas) nurodyta informacija
yra teisinga ir tiksli,
sutinka sudaryti draudimo sutartį nurodytomis sąlygomis,
atsisakė nustatyti poreikius kitiems draudimo produktams.

susipažino su Privatumo politika dėl asmens duomenų tvarkymo
https://www.compensa.lt/privatumo-politika-privatiems ,

DRAUDĖJAS / POLICYHOLDER
Pasirašydamas ir/ar sumokėdamas (-a) draudimo įmoką ar pirmąją jos dalį (kai įmoka mokama dalimis) patvirtina,
kad draudėjas:

/ INSURERDRAUDIKAS
Draudikas neužtikrins draudimo apsaugos, nemokės draudimo išmokų, neteiks kitų paslaugų, jei tai prieštarauja bet
kokioms tarptautinėms sankcijoms (finansinėms, ekonominėms, prekybos ir kt.), pagal Jungtinių Tautų, Europos
Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų (jei tai neprieštarauja nacionaliniams įstatymams) įgaliotų institucijų teisės
aktus ir sprendimus.

www.compensa.lt (2021-03-08 11:50:35)lapo Nr. 2 iš 2
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Užsakovas:

Laida

Lapas Lapų
LT

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis

   0

Brėžinio žymuo:

Brėžinio pavadinimas:

Projekto pavadinimas. Statinio pavadinimas.Atestato Nr.

K. MiciusPDV38380

2021 07 Statybos darbams vykdyti

Kęstutis Micius

Ind. veiklos vykdymo nr. 929261

Adresas: Pamiškės g. 12, LT-96322 Jakų k. Klaipėdos r.

Mob. tel. Nr. +370 692 83434

El. paštas : kestutismicius@gmail.com

POLIŲ PLANAS   M 1:100

Pagalbinio ūkio pastato
rekonstravimas

Adresas     Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Dirkintų k., Palokysčio g. 1
Sklypo Un. Nr.8701/0004:77 Balsių k.v.

Koordinacinis centras "Gilė"

Namų centras

MB "Namų centras" į.k. 304196485
Taikos g. 20, Kvėdarna, Šilalės r.
architekte@namucentras.lt
tel. +37061143441

© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be sutikimo draudžiamas

L. MERKELIENĖPVA 1779 2021

2021

NC-21.06-SK-B-01

PASTABOS:
1. Gruntas po pamatu: qc=8,1 MPa, smėlingas mažo plastiškumo molis (moreninis), rudas, vidutinio stiprumo, su žvirgždu, su vandeningo smėlio lęšiais, nuo

4,2m pilkas, su gausiais vandeningo smėlio lęšiais, labai stiprus. Radus kitokį gruntą, pamatų sprendinius būtina tikslinti.
2. Minimalus apsauginis betono sluoksnis pamatams - 70mm.
3. Polio betono klasė C20/25 XC2, pagal LST EN 206-1:2014
4. Polio armatūros klasė S500
5. Armatūrinis plienas pagal LST EN ISO 15630-1:2011
6. Armatūros suvirintosios jungtys pagal LST EN ISO 2553:2014
7. Armatūros karkaso fiksavimui projektinėje padėtyje naudojami palstikiniai fiksatoriai.
8. Matmenis tikslinti vietoje.
9. Polių kiekis - 63 vnt.
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Polių medžiagų žiniaraštis

Poz. Nr. Pavadinimas Profilis Plienas Ilgis/plotas
m/m² Kiekis Mase, kg Pastabos

Armatūra
1 Išilginė arm. Ø12 S500 5,25 6 30.00 Kiekis vienam poliui
2 Skersinė arm. Ø6 S500 0,70 25 4.50 Kiekis vienam poliui

VISO ARMATŪROS: 34.50 Kiekis vienam poliui

Betonas
5 Betonas XC2 C 25 / 30 0,38 m³ Kiekis vienam poliui

 Lentelės pastaba: medžiagų kiekius tikslinti statybos eigoje.
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2021 07 Statybos darbams vykdyti

Kęstutis Micius

Ind. veiklos vykdymo nr. 929261

Adresas: Pamiškės g. 12, LT-96322 Jakų k. Klaipėdos r.

Mob. tel. Nr. +370 692 83434

El. paštas : kestutismicius@gmail.com

ROSTVERKO PLANAS   M 1:100

Pagalbinio ūkio pastato
rekonstravimas

Adresas     Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Dirkintų k., Palokysčio g. 1
Sklypo Un. Nr.8701/0004:77 Balsių k.v.

Koordinacinis centras "Gilė"

Namų centras

MB "Namų centras" į.k. 304196485
Taikos g. 20, Kvėdarna, Šilalės r.
architekte@namucentras.lt
tel. +37061143441

© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be sutikimo draudžiamas
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NC-21.06-SK-B-02

PASTABOS:
1. Gruntas po pamatu: qc=8,1 MPa, smėlingas mažo plastiškumo molis

(moreninis), rudas, vidutinio stiprumo, su žvirgždu, su vandeningo
smėlio lęšiais, nuo 4,2m pilkas, su gausiais vandeningo smėlio lęšiais,
labai stiprus. Radus kitokį gruntą, pamatų sprendinius būtina tikslinti.

2. Minimalus apsauginis betono sluoksnis pamatams - 70mm.
3. Rostverko betono klasė C25/30 XC2, pagal LST EN 206-1:2014
4. Rostverko armatūros klasė S500
5. Armatūrinis plienas pagal LST EN ISO 15630-1:2011
6. Armatūros suvirintosios jungtys pagal LST EN ISO 2553:2014
7. Armatūros karkaso fiksavimui projektinėje padėtyje naudojami

palstikiniai fiksatoriai.
8. Lankstinių lenkimo spindulys 2xØ kai strypo skersmuo d ≤ 16mm.
9. Lankstinių lenkimo spindulys 3,5xØ kai strypo skersmuo d > 16mm.
10. Matmenis tikslinti vietoje.
11. Ant rostverko tarp inkarinės armatūros sudėti po 2 metalines plokšteles

100x100x10mm
12. Iš rostverko iškišti inkarinę armatūrą Ø16 S500. Išsikišimas - 120mm.
13. Rostverko kampuose sudėti atlankas Ø16 S500, užleidžiant po 1000mm
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SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

Rostverkas  -

2x metalinė plokštelė  -

Iš rostverko iškišta inkaravimo armatūra  -
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Betonas C25/30 XC2

Rostverko medžiagų žiniaraštis

Poz. Nr. Pavadinimas Profilis Plienas Ilgis/plotas
m/m² Kiekis Mase, kg Pastabos

Armatūra
1 Išilginė arm. Ø16 S500 90,00 6 880.00
2 Skersinė arm. Ø6 S500 1,50 450 150.00

VISO ARMATŪROS: 1030.00

Betonas
5 Betonas XC2 C 25 / 30 17 m³

 Lentelės pastaba: medžiagų kiekius tikslinti statybos eigoje.
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Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis
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Brėžinio žymuo:
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Projekto pavadinimas. Statinio pavadinimas.Atestato Nr.
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2021 07 Statybos darbams vykdyti

Kęstutis Micius

Ind. veiklos vykdymo nr. 929261

Adresas: Pamiškės g. 12, LT-96322 Jakų k. Klaipėdos r.

Mob. tel. Nr. +370 692 83434

El. paštas : kestutismicius@gmail.com

Pagalbinio ūkio pastato
rekonstravimas

Adresas     Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Dirkintų k., Palokysčio g. 1
Sklypo Un. Nr.8701/0004:77 Balsių k.v.

Koordinacinis centras "Gilė"

Namų centras

MB "Namų centras" į.k. 304196485
Taikos g. 20, Kvėdarna, Šilalės r.
architekte@namucentras.lt
tel. +37061143441
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2021

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

Surenkama g/b siena  -

Silikatinių blokelių mūras  -

g/k pertvaros  -

SURENKAMŲ  SĄRAMŲ LENTELĖ
Tipas Kiekis Eskizas
SR-1 2

SR-2 2 0.90m

Laikantis profilisAnga
1.40m MU18 (2vnt.)

MU14 (2vnt.)

g/b sąrama

SR-1 SR-1 SR-2 SR-2

g/b sąrama

PASTABOS:
1. Vidaus mūro sienos suprojektuotos iš gelžbetoninių surenkamų dvisluoksnių gaminių.
2. Sienų armavimą parenka sienų gamintojas, pagal pateiktas apkrovas.
3. Sąramos ant mūro kraštų užleidžiamos ne mažiau, kaip po 200 mm.
4. Sąramų betonas C25/30 .
5. Armatūrinis plienas pagal LST ISO EN 15630-1:2011.
6. Sienas montuoti pagal gamyklinius reikalavimus.
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PERDANGOS PLANAS   M 1:100

Pagalbinio ūkio pastato
rekonstravimas

Adresas     Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Dirkintų k., Palokysčio g. 1
Sklypo Un. Nr.8701/0004:77 Balsių k.v.

Koordinacinis centras "Gilė"

Namų centras

MB "Namų centras" į.k. 304196485
Taikos g. 20, Kvėdarna, Šilalės r.
architekte@namucentras.lt
tel. +37061143441

© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be sutikimo draudžiamas
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PASTABOS:

1. Monolitinei perdangai betonuoti naudoti C25/30 XC1  klasės betoną, pagal LST EN 206:2014.
2. Pagrindinis  viršutinis armavimo tinklas Ø12/Ø12/200/200 S500.
3. Pagrindinis  apatinis armavimo tinklas Ø12/Ø12/200/200 S500.
4. Skersinė armatūra Ø6 S240.
5. Plokštės kraštuose sudvigubinama armatūra.
6. Šachmatiškai suduriant armatūros strypus pagal ilgį, jų užleidimas 40xØ mm.
7. Armatūrinis plienas pagal LST ISO EN 15630-1:2011.
8. Armatūros padėtį užtikrinti fiksatoriais.
9. Apsauginis betono sluoksnis ne mažiau - 35 mm.
10. Konstrukcijų matmenis tikslinti vietoje.
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Kęstutis Micius

Ind. veiklos vykdymo nr. 929261

Adresas: Pamiškės g. 12, LT-96322 Jakų k. Klaipėdos r.

Mob. tel. Nr. +370 692 83434

El. paštas : kestutismicius@gmail.com

PJŪVIS 1-1   M 1:100

Pagalbinio ūkio pastato
rekonstravimas

Adresas     Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Dirkintų k., Palokysčio g. 1
Sklypo Un. Nr.8701/0004:77 Balsių k.v.

Koordinacinis centras "Gilė"

Namų centras

MB "Namų centras" į.k. 304196485
Taikos g. 20, Kvėdarna, Šilalės r.
architekte@namucentras.lt
tel. +37061143441
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G/B SIENŲ IŠDĖSTYMO PLANAS   M 1:100

Pagalbinio ūkio pastato
rekonstravimas

Adresas     Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Dirkintų k., Palokysčio g. 1
Sklypo Un. Nr.8701/0004:77 Balsių k.v.

Koordinacinis centras "Gilė"

Namų centras
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Taikos g. 20, Kvėdarna, Šilalės r.
architekte@namucentras.lt
tel. +37061143441
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SIENOS S-1 IR S-2   M 1:100

Pagalbinio ūkio pastato
rekonstravimas

Adresas     Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Dirkintų k., Palokysčio g. 1
Sklypo Un. Nr.8701/0004:77 Balsių k.v.

Koordinacinis centras "Gilė"
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Taikos g. 20, Kvėdarna, Šilalės r.
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tel. +37061143441
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PASTABOS:

1. Kėlimo kilpas ir jų vietas numato gamintojas.
2. Betono ir armatūros klasę parenka gamintojas.
3. Minimali betono stiprio klasė vidiniam - C25/30.
4. Minimali betono stiprio klasė išoriniam sluoksniui - C30/37.
5. Aplinkos poveikio klasė išoriniam sluoksniui - XC2.
6. Aplinkos poveikio klasė vidiniam sluoksniui - XC1.
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Mob. tel. Nr. +370 692 83434

El. paštas : kestutismicius@gmail.com

SIENOS S-3 IR S-4   M 1:50

Pagalbinio ūkio pastato
rekonstravimas

Adresas     Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Dirkintų k., Palokysčio g. 1
Sklypo Un. Nr.8701/0004:77 Balsių k.v.

Koordinacinis centras "Gilė"
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tel. +37061143441
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PASTABOS:

1. Kėlimo kilpas ir jų vietas numato gamintojas.
2. Betono ir armatūros klasę parenka gamintojas.
3. Minimali betono stiprio klasė vidiniam - C25/30.
4. Minimali betono stiprio klasė išoriniam sluoksniui - C30/37.
5. Aplinkos poveikio klasė išoriniam sluoksniui - XC2.
6. Aplinkos poveikio klasė vidiniam sluoksniui - XC1.
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