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PATVIRTINTA UAB „NOVUS LANGAI“ 

direktoriaus Vaidoto Nekiūno 

2021-03-01 įsakymu Nr. IS/210301  

 

STATYBOS TAISYKLĖS 

ST 302639067.01:2019 

BENDRIEJI STATYBOS DARBAI 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. UAB „NOVUS LANGAI“ statybos taisyklės parengtos ir įformintos vadovaujantis 

organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.01.02:2016 "Normatyviniai 

statybos techniniai dokumentai" reikalavimais. 

2. Šios statybos taisyklės taikomos UAB „NOVUS LANGAI“ vykdant bendruosius 

statybos darbus. Jos parengtos remiantis šalyje galiojančiais normatyviniais dokumentais bei 

pačios įmonės sukaupta patirtimi. Jų sudarymui taip pat pritaikyti pažangūs užsienio šalyse 

veikiantys reikalavimai statybos darbams ir taisyklės atskirų statinio dalių statybai. 

3. Ruošiant šias taisykles taip pat atsižvelgta į ISO 9001 serijos standartų 

rekomendacijas kokybės valdymo sistemos sukūrimui ir įgyvendinimui. 

4. Rengiant statybos taisykles remtasi dr. V. Kitino „Tipinių statybos procesų 

technologijos ir darbo organizavimo reglamentai“, G. Marčiukaičio "Monolitinių betoninių ir 

gelžbetoninių konstrukcijų statyba", E.K. Zavadsko ir kt. „Pastatų statybos technologija“ bei 

„Statybos organizavimas“ ir kt. 

 

II SKYRIUS. NUORODOS 

 
5. Statybos taisyklės parengtos laikantis šių įstatymų, galiojančių normatyvinių 

dokumentų, bei standartų: 

5.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (TAR, 2016-12-01, Nr. 27974, TAR, 

2019-01-17, Nr. 694); 

5.2. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (TAR, 2015-06-29, 

Nr. 10367, TAR, 2019-05-28, Nr. 8433); 

5.3. STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai" (TAR, 

2016-10-11, Nr. 24939); 

5.4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. A1-22/D1-34 "Dėl darboviečių 

įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo" (Žin., 2008, Nr. 10-362; 2009, Nr.61-

2435); 

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

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 

laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai 

ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ (TAR, 2015-12-11, Nr. 

19649); 

5.6. STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos 

aprašas“ (TAR, 2016-12-12, Nr. 28703); 

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

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (TAR, 2016-12-12, Nr. 

28700); 
5.8. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (TAR, 2016-11-21, Nr. 27168); 
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5.9. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (TAR, 2016-12-05, 

Nr. 28228); 

5.10. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (TAR, 2016-11-11, 

Nr. 26687); 

5.11. STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ (TAR, 2016-07-01, Nr. 18164, TAR, 

2019-01-08, Nr. 212); 

5.12. STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ (TAR, 2016-06-28, Nr. 

17743); 

5.13. STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas“ (Žin., 2008, Nr. 35-1255). 

5.14. 2011-02-22 PAGD įsakymas Nr. 1-64 „Dėl gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos 
taisyklių“ (Žin., 2011, Nr. 23-1138); 

5.15. 2010 m. gruodžio 7 d. PAGD prie VRM direktoriaus „Dėl gaisrinės saugos 

pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“ Nr. 1-338 (TAR, 2016-03-02, Nr. 4108); 

5.16. STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ (TAR, 

2015-03-26, Nr. 4289); 

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

(TAR, 2016-12-01, Nr. 27896); 

5.18. STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ 

(Žin., 2009, Nr. 138-6095); 

5.19. STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 
(TAR, 2019-04-03, Nr. 5376); 

5.20. STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. 

Lauko inžineriniai tinklai“ (Žin., 2003, Nr.83-3804; 2009, Nr.35-1348); 

5.21. STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“ (Žin., 2004 Nr. 56 - 1949). 

5.22. STR 2.03.01:2001 “Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia 

reikmėms” (TAR, 2018-04-20, Nr. 6318); 

5.23. LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, 

gamyba ir atitiktis; 

5.24. LST EN 12620:2003+A1:2008 Betono užpildai; 
5.25. LST EN 13139+AC:2004 Skiedinio užpildai; 
5.26. LST EN 13055:2016 Lengvieji užpildai; 

5.27. LST EN 197-1:2011 Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai 

reikalavimai ir atitikties kriterijai; 

5.28. LST EN 934-2:2009+A1:2012 Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio įmaišiniai 

priedai. 2 dalis. Betono įmaišiniai priedai. Apibrėžtys, reikalavimai, atitiktis, 

ženklinimas ir etiketavimas; 

5.29. CEN/TS 12390-9:2016 Sukietėjusio betono bandymai. 9 dalis. Atsparumas cikliškam 

užšalimui ir atitirpimui, kai naudojamos ledą tirpinančios druskos. Atskilinėjimas; 
5.30. LST EN 12699:2015 Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Spraustiniai poliai 

5.31. LST EN 933-1:2012 Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. 

Granuliometrinės sudėties nustatymas. Sijojimo metodas 

5.32. LST EN ISO 12944-1:2018 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo 

korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 1 dalis. Bendrasis įvadas (ISO 12944-

1:2017); 

5.33. LST EN ISO 12944-2:2018 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo 

korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 2 dalis. Aplinkos klasifikavimas (ISO 

12944-2:2017); 

5.34. LST EN ISO 12944-4:2018 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo 

korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 4 dalis. Paviršiaus tipai ir paviršiaus 

paruošimas (ISO 12944-4:2017). 
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III SKYRIUS. SANTRUMPOS 

 
6. Taisyklėse vartojamos tokios santrumpos: 

UAB - uždaroji akcinė bendrovė; 

STR - statybos techninis reglamentas; 

RSN - respublikinės statybos normos; 

LST - Lietuvos standartas; 

ST - statybos taisyklės; 

KV - kokybės vadovas; 

KVS - kokybės valdymo sistema; 

BD - direktorius; 

VAK - vadovybės atstovas kokybei; 

F - finansininkas; 

SV - statybos vadovas; 

SDV - specialiųjų darbų vadovas; 

ITD - inžinieriai, techniniai darbuotojai; 

TP - techninis prižiūrėtojas; 

G - geodezininkas; 

TA - tiekėjo atstovas; 

PKV - pirkimų vadovas; 

GA - gamintojo atstovas; 

I - gauna informaciją; 

K - kontroliuoja procesą; 

A - atsakingas už procesą; 

D - dalyvauja procese; 

T - priima sprendimą ir tvirtina; 

SDZ - statybos darbų žurnalas; 

SDTP - statybos darbų technologijos projektas. 

 

IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ 

7. UAB „NOVUS LANGAI“ rekvizitai: 

Įmonės kodas: 302639067 

PVM: LT100006179713 
Dariaus ir Girėno g. 40, LT-02189 Vilnius 

8. Bendrovėje dirba nustatyta tvarka atestuoti statybos vadovai, kvalifikuoti 

darbininkai (mūrininkai, tinkuotojai, betonuotojai, dažytojai, staliai, plytelių klojėjai, 

suvirintojai ir kt.). 

9. Bendrovė darbams vykdyti turi būtiną techniką, mechanizmus, transporto 

priemones, įrankius. Trūkstamą techniką bendrovė nuomoja. 

10. Bendrovėje veikia darbų saugos tarnyba. 
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V SKYRIUS. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA 

 
I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA 

 

11. Bendrovėje įdiegta statybos darbų kokybės valdymo sistema, kurioje nusakyti 

įmonės tikslai kokybės srityje. UAB „NOVUS LANGAI“ įsipareigojusi teikti prioritetus 

kokybei visose bendrovės veiklos srityse. 

12. KVS numatytų tikslų siekia visi statybos procese dalyvaujantys darbuotojai. 

Vadovybės atstovas kokybei (VAK) kontroliuoja kokybės sistemos funkcionavimą ir ją 

prižiūri. 

13. Bendrovėje visos kokybės valdymo sistemos funkcijos surašytos kokybės vadove 

(KV), pareiginėse instrukcijose. KVS apima užsakovų reikalavimų kokybei tyrimus, projektinės 

sąmatinės dokumentacijos įvertinimą, darbų fronto priėmimą, perkamų medžiagų ir gaminių 

kokybės patikrinimą, atliekamų darbų kokybės kontrolę, defektų atsiradimo priežasčių analizę, 

sprendimų defektams išvengti vykdymo kontrolę. 
 

 

Kokybės valdymo sistemos schema 

 

II SKIRSNIS. MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ KOKYBĖS KONTROLĖ 

 

14. Darbuotojų atsakomybė ir įgaliojimai už gaunamų medžiagų ir gaminių patikrinimą, 

saugojimą ir priežiūrą surašyti 1 lentelėje. 

 

1 lentelė. Darbuotojų atsakomybė už gaunamas medžiagas ir gaminius. 

PROCESAS DG SV, SDV VAK PKV GA 

1. Medžiagų ir gaminių pirkimas I D  A D 

2. Medžiagų ir gaminių kokybės kontrolė I A K D D 

3. Medžiagų ir gaminių laikymas bendrovės 

sandėlyje I I K A 
 

4. Medžiagų ir gaminių laikymas statybvietėje I A K   
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15. Pristatyto į statybvietę produkto kokybę, kiekį, pavadinimą patikrina SV, SDV ir, 

jeigu produktas atitinka reikalavimus, pasirašo lydinčius dokumentus. 

16. Bendrovė, sudarydama sutartis su tiekėjais, įvertina medžiagų ir gaminių techninius 

rodiklius, kad jie atitiktų atliekamų darbų projektų ir Lietuvoje galiojančių normatyvinių 

dokumentų reikalavimus. 

17. Pastebėjęs neatitiktinį produktą SV, SDV kviečia komisiją, kurioje dalyvauja 

tiekėjo atstovas, pirkimų vadovas. Nustačius neatitiktį sprendžia bendrovės direktorius 

gamybai kartu su VAK. 

18. Už laikomas statybvietėje medžiagas ir gaminius atsako SV, SDV. 

19. Nustačius neatitinkančių kokybės reikalavimų medžiagų ir gaminių kiekius, pagal 

komisijos sprendimą sudaroma išlaidų sąmata nuostoliams padengti juos taisant, panaudojant 

kitur arba utilizuojant. 

20. Jei nustatytoji neatitiktis yra dėl tiekėjo kaltės, taisoma tiekėjo sąskaita arba tiekėjas 

atlieka tai savo jėgomis. Tokios sąlygos įrašomos sutartyje su tiekėju. 

21. Jei neatitiktis atsirado dėl bendrovės kaltės, taisoma arba utilizuojama bendrovės 

kaltų darbuotojų sąskaita. 

22. Su taisyklėmis apie medžiagų ir gaminių priėmimą ir saugojimą supažindinami visi 

statybos procese dalyvaujantys darbuotojai. Susipažinę pasirašo registracijos žurnale. 

 

III SKIRSNIS. STATYBOS PROCESO KOKYBĖS KONTROLĖ 

 

23. Bendriesiems ir spec. statybos darbams vykdyti direktoriaus įsakymu skiriami STR 

1.02.01:2017 nustatyta tvarka atestuoti statybos vadovai ir spec. darbų vadovai. 

24. SV, SDV vykdo darbus, kiekvieną dieną pildo statybos darbų žurnalą, statytojo 

atstovui (TP) priduoda darbus ir įformina paslėptųjų darbų aktus. Baigiantis darbo pamainai 

darbus statybos vadovas priima iš darbininkų. Esant neatitikčiai darbininkai nepradeda darbo 

arba jo netęsia, kol neištaiso neatitikties. Ištaisius neatitiktį pakartotinai tikrinama kokybė 

dalyvaujant SV, SDV ir, jei reikia, statytojo atstovui TP. 

25. Vykdomų darbų kokybės klausimai, kas mėnesį, pagal tikrinimo aktus, aptariami 

bendrovės posėdžiuose. Informuoja vadovybės atstovas kokybei (VAK). 

26. Atsiradus naujoms medžiagoms, gaminiams, konstrukcijoms arba technologijoms, 

bendrovės darbuotojai apmokomi pagal gamintojo technines rekomendacijas. Mokymo 

programą ruošia bendrovės direktorius gamybai. 

27. Darbuotojų atsakomybė ir įgaliojimai už statybos proceso darbų kokybę pateikti 2 

lentelėje. 

 

2 lentelė. Darbuotojų atsakomybė ir įgaliojimai už statybos proceso darbų kokybę. 

DARBAI DG 
SV, 

SDV 
VAK PKV 

1. Statybos medžiagų pirkimas I D  A 

2. Medžiagų ir gaminių priėmimas ir laikymas statybvietėje I A K K 

3. Statybos paruošimas D A K D 

4. Mechanizacijos priemonių priežiūra I D   

5. Statybos proceso kontrolė K A K  

6. Naujų technologijų diegimas A D D D 

7. Personalo apmokymas A D D D 

8. Statybos etapo priėmimas I A D  

9. Darbų kokybės analizė D D A D 
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VI SKYRIUS. DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA 

 
28. Saugus darbas bendrovėje organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu ir darboviečių įrengimo statybvietėse 

nuostatais. 

29. Saugos darbe tarnybos funkcijas bendrovės direktoriaus įsakymu atlieka apmokytas 

specialistas. 

30. Saugos darbe tarnyba savo veiklą organizuoja pagal bendrovės direktoriaus 

patvirtintus nuostatus. 

31. Saugos darbe tarnyba pagal saugaus darbo organizavimo ir vykdymo norminius 

aktus bei darbo priemonių techninius dokumentus rengia darbuotojams saugaus darbo 

instrukcijas, kurias tvirtina bendrovės direktorius ir su kuriomis darbuotojai supažindinami 

pasirašytinai. 

32. Saugų darbą, gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą bei sanitarines darbo sąlygas 

statybvietėje užtikrina statinio statybos vadovai, statinio statybos bendrųjų darbų vadovai bei 

specialiųjų darbų vadovai. 

33. Statinio statybos vadovas turi turėti saugos darbe atestavimo pažymėjimą. 

34. Saugaus darbo techninės ir organizacinės priemonės numatomos statybos darbų 

technologijos projektuose. 
35. Visi darbuotojai, kurie prižiūri ir dirba su potencialiai pavojingais techniniais 

įrenginiais, turi būti įgiję specialių žinių ir išlaikę saugos darbe egzaminus. 

36. Saugos darbe būklė bendrovėje aptariama vadovybės posėdžiuose ne rečiau kaip 

vieną kartą ketvirtyje. 

 

VII SKYRIUS. ŽEMĖS DARBAI 

 
I SKIRSNIS. STATYBOS AIKŠTELĖS PARUOŠIMO DARBAI 

 
37. Teritorijos paruošimo statybai darbai atliekami tokia technologine tvarka: 

- neužstatytose ir neapželdintose teritorijose - augalinio grunto sluoksnio nuėmimas ir 

išvežimas ar atitvėrimas pylimais laikino vandens nuleidimo ir žemės darbų vykdymo vietose; 

laikino vandens nuleidimo įrengimas susikirtimo su transporto keliais vietose; 

- apželdintose teritorijose - želdinių masyvų, kurie turi būti išsaugoti, išskyrimas; medžių 

ir krūmų iškasimas ir pervežimas kitų teritorijų apželdinimui; medžių nupjovimas ir 

supjaustymas; kelmų ir krūmų rovimas; šaknų išrinkimas iš augalinio grunto sluoksnio; toliau - 

aukščiau aprašyta tvarka; 

- užstatytose teritorijose su komunikacijomis - inžinerinių komunikacijų, užtikrinančių 

normalų objekto ir įrengimų darbą nutiesimas; elektros energijos, ryšių, dujų, vandens, šildymo 

ir nuotekų atjungimas darbų vykdymo vietoje; augalinio grunto sluoksnio nuėmimas ir 

išvežimas ar atitvėrimas pylimais tose vietose, kur ardomi pastatai, keliai, šaligatviai, aikštelės; 

požeminių komunikacijų atidengimas ir pašalinimas; tranšėjų ir duobių užpylimas; pastatų ir 

statinių požeminės dalies išardymas; tranšėjų ir pamatų duobių užpylimas; toliau - aukščiau 

aprašyta tvarka. 

38. Ruošiant statybai teritoriją kurioje jau yra pastatai, pirmiausiai atjungiamos 

komunikacijos. Dujotiekis atjungiamas nuo įvado į teritoriją ir prapučiamas suspaustu oru. 

Esant reikalui, nuo įvado į teritoriją atjungiami vandentiekio, nuotekų, šilumos tiekimo, elektros 

ir ryšių tinklai. Turi būti užkirstas kelias galimybei pakartotinai prisijungti prie tinklų, be 

atitinkamų tarnybų, o taip pat priešgaisrinės ir higienos priežiūros leidimo. 
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39. Dalinis ar pilnas statinio ardymas pradedamas nuo atskirų konstruktyvinių elementų 

išėmimo. 

40. Neišardomi mediniai, mūro ar betono statiniai sugriaunami ir po to išvežamas jų 

laužas. Prieš vertikalių statinio dalių griovimą dangos elementai, kurie gali trukdyti procesui, 

turi būti nuimti. Vertikaliosios statinio dalys griaunamos į vidų. Griaunant statinį kranu ar 

ekskavatoriumi, naudojamas metalinis rutulys, kurio masė neviršija pusės mechanizmo kėlimo 

galios, esant didžiausiam strėlės siekiui. Atskirais atvejais galima taikyti sprogdinimo darbus. 

41. Smulkių medinių statinio elementų deginimas suderinamas su vietos savivaldybe 

bei priešgaisrine ir higienos tarnybomis. 

42. Monolitinio gelžbetonio ir metalo statiniai ardomi pagal specialią schemą, 

užtikrinančią bendrą statinio stabilumą. Didžiausia gelžbetonio bloko ar metalinio elemento 

masė neturi viršyti pusės krano keliamosios galios, esant didžiausiam strėlės siekiui. Ardymas į 

blokus pradedamas nuo armatūros atvėrimo. Blokas užtvirtinamas, armatūra nupjaunama, 

blokas nulaužiamas. Metaliniai elementai užtvirtinami ir nupjaunami. 

43. Surenkamo gelžbetonio statiniai ardomi pagal atvirkščiąją montavimui schemą. 

Prieš elemento nuėmimą atjungiami visi ryšiai. Surenkamo gelžbetonio konstrukcijos, kurių 

negalima išskirti į elementus, ardomos kaip monolitinės. 

44. Požeminės statinių dalys apžiūrimos. Pagal apžiūros rezultatus patikslinamas jų 

išardymo būdas. 

45. Prieš kelių šaligatvių, aikštelių ir požeminių komunikacijų ardymą pirmiausiai 

nuimamas šalia jų esantis augalinio grunto sluoksnis. 
46. Pravažiavimų, šaligatvių, aikštelių danga yra išlaužiama ir išvežama. 

47. Betoninė danga išlaužiama ir išvežama. 

48. Skaldos ir žvyro dangos ir pagrindai išardomi, vengiant jų užteršimo žemiau esančiu 

gruntu. 

49. Požeminės komunikacijos atkasamos ruožais, jeigu nekyla pavojus, kad jos gali būti 

užtvindytos paviršiniu ar gruntiniu vandeniu. Atkasama ekskavatoriais. Komunikacijų 

pjaustymo ir ardymo vietos išvalomos papildomai. 

50. Vamzdžiai, kurie pakloti ne loviuose, ardomi sujungimų vietose arba pjaustomi 

dujiniais pjovikliais. 

51. Vamzdžiai, kurie pakloti loviuose, ardomi tokia tvarka: atkasama tranšėja; 

nuimamas lovio dangtis, dengiantis vamzdžius iš viršaus; nuimama vamzdžių izoliacija 

pjaustymo vietose; vamzdžiai supjaustomi ir ištraukiami iš lovių; išardomi ir išimami iš 

tranšėjos loviai bei monolitinių elementų laužas. Tranšėja užpilama gruntu sluoksniais, 

kiekvieną iš jų sutankinant. 

52. Požeminių statinių ir komunikacijų tranšėjos bei pamatų duobės, kurių plotis 

neviršija trijų metrų, užpilamos gruntu sluoksniais, kiekvieną iš jų sutankinant, nepriklausomai 

nuo to, kada toje vietoje bus vykdomi statybos darbai, išskyrus tas tranšėjas ir pamatų duobes, 

kurios patenka į naujai statomų statinių pamatų duobių zoną. 

53. Augalinio grunto sluoksnis, kuris turi būti nuimtas nuo užstatytinos teritorijos, 

nupjaunamas ir laikomas jam skirtoje vietoje. Dirbant su augaliniu gruntu, reikia vengti jo 

susimaišymo su žemiau esančiais grunto sluoksniais, taip pat vengti užteršimo, išplovimo ir 

perdžiūvimo. Augalinis gruntas, naudojamas teritorijos apželdinimui, turi būti paruošiamas 

nuimant viršutinį žemės sluoksnį jaurinėse dirvose 7-20 cm, juodžemio dirvose - 60-80 cm. 

Klojamo nesutankinto augalinio grunto sluoksnis jaurinėse dirvose neturi būti mažesnis kaip 15 

cm, o kitose dirvose ne mažesnis kaip 30 cm. 

54. Želdiniai, kurie neiškertami ar nepersodinami, aptveriami bendru aptvaru. Pavienių, 

patenkančių į darbų atlikimo zoną, medžių kamienai apsaugomi nuo pažeidimų, aptaisant juos 

lentomis. Pavieniai krūmai persodinami. Paliekamų medžių zonoje, nuimant gruntą paliekamos 

ne mažesnio kaip pusės vainiko skersmens ir 30 cm aukščio salelės. Medžiai ir krūmai, 

tinkantys tolimesniam apželdinimui, iškasami ir persodinami specialiai skirtoje apsauginėje 

zonoje. 
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55. Valant teritoriją medžiai gali būti nupjauti ir supjaustyti į rąstus, kurie išvežami. 

56. Kelmai raunami kelmarovėmis. Kelmai, kurių neįveikia kelmarovės, suskaldomi 

kalant pleištus. Išrauti kelmai iki 1,5 km atstumu gali būti nustumti buldozeriu. 

57. Teritorijos valymas, kai medžiai verčiami su šaknimis, atliekamas kelmarovėmis ar 

buldozeriais, aukštai pakeltu verstuvu ir pradedamas nuo masyvo vidurio. Medžiai verčiami 

viršūnėmis į vidų. Išversti medžiai ištempiami į paskesnio jų dorojimo vietą. 

58. Šaknų liekanos išrenkamos tuoj po to, kai išvežami kelmai ir rąstai. Išrautos šaknys 

ir kelmai pašalinami iš valomos teritorijos į specialiai jiems skirtas vietas, iš kur vėliau išvežami 

arba sudeginami. 

59. Jeigu pastovaus vandens nuleidimo ir laikino vieta sutampa, tai pastovus vandens 

nuleidimas įrengiamas aikštelės paruošimo statybai metu. 
60. Tam įrengiami grioviai, pralaidos po keliais ir pravažiavimais, latakai, bei kiti 

įrenginiai, mažinantys vandens tekėjimo greitį. Jų paviršius turi būti apsaugotas nuo išplovimo. 

61. Laikinų kelių ir pravažiavimų vidurinės ašies taškas turi būti 5 cm aukščiau už 

kraštus. Grioviai turi būti su nuolydžiu vandens tekėjimo kryptimi ir jų dugnas sutankintas iki 

tokio lygio, kad tankinimo mechanizmas nepaliktų pėdsako. Žvyras ir skalda tankinami tol, kol 

stabilizuojasi. 

62. Iš gelžbetoninių elementų surenkami įrenginiai užtaisomi ne žemesnės kaip 200 

markės cementiniu skiediniu. Gelžbetoninių vamzdžių sandūros izoliuojamos apklijuojant jas  

karšta bitumo mastika su dviem ruberoido sluoksniais. Siūlės paviršius prieš izoliavimą 

nugruntuojamas. Įmovinis sujungimas užkamšomas smaluotomis pakulomis ir užtepamas 

cementiniu skiediniu. 

63. Latakai iš surenkamų plokščių dedami ant smėlio pagrindo. Plokštės turi remtis į 

pagrindą visu savo atraminiu paviršiumi. Tai pasiekiama, prispaudžiant plokštes judančia 

apkrova. Surenkant latakus, plokštės dedamos viena prie kitos be tarpų. 

64. Teritorijos, kurios yra išvalytos ir paruoštos statybai, priimamos tokia tvarka: 

- antžeminiai ir požeminiai pastatai ir statiniai, kurie turi būti iškelti, pašalinti. Išardytų 

požeminių statinių vietos užpiltos gruntu ir sutankintos; 

- siekiant išvengti visos teritorijos ar atskirų jos vietų užliejimo, įrengtas laikinas vandens 

nuleidimas; 

- želdiniai, kurie turi būti išsaugoti užstatomoje teritorijoje, patikimai apsaugoti nuo 

pažeidimų statybos metu. Kelmai, medžių kamienai, krūmai ir šaknys, surinkti iš užstatomos 

teritorijos, išvežti, sunaikinti arba sandėliuojami specialiai tam paruoštose vietose; 
- augalinio grunto sluoksnis surinktas specialiose vietose į kaupus ir sutvirtintas; 

- grunto planiravimo darbai pilnai atlikti. Pylimai ir daubos suprofiliuoti ir sutankinti iki 

projektinių reikšmių. 

 

II SKIRSNIS. STATINIO AŠIŲ IR PAMATŲ DUOBĖS GEODEZINIS 

NUŽYMĖJIMAS 

 
65. Statinių gabaritus ir ašis pažymi bendrovės geodezininkas, dalyvaujant SV. 

66. Sklypo ribas ir artimiausią reperį duoda apskrities viršininko administracijos Žemės 
tvarkymo departamento Geodezijos ir kartografijos skyrius. 

67. Pagrindinių ašių pažymėjimo vietoje kontrolė atliekama poligonometrmiu ar 

teodolitinio ėjimo būdu. Leistini statinio kontūro nuokrypiai nurodyti 4 lentelėje. 

68. Pamatų duobės kontūras pažymimas rulete nuo pamatų ašių priklausomai nuo 

duobės gylio ir grunto sudėties, priimant dėmesin leidžiamus esamo grunto šlaitų dydžius, 

sukalami kuolai ir ant jų ištempiamos virvutės, pažyminčios duobės gabaritus. 
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4 lentelė. Leistini statinio kontūro nuokrypiai. 

 
Žymėjimo sąlygos 

Nuokrypiai, mm 

išilginiai skersiniai pagal aukštį 

Kai tiesiogiai galima matuoti nuo raudonos linijos 50 30 10-30 

Kai neprieinama tiesiogiai matuoti nuo raudonos linijos 80 50 10-30 

Statinių pažymėjimas kvartalo viduje 100-300 100-300 - 

Statinių gabaritų pažymėjimas, kai jų ilgis iki l00m 10 10 - 

Statinių gabaritų pažymėjimas, kai jų ilgis virš l00m 30 30 - 

 

69. Siekiant išsaugoti pastato kontūro pažymėjimo taškus, aplink pastatą turi būti 

įrengti aptvarai. 

70. Aptvarai daromi iš 10-15cm skersmens, 0,5-2,5m aukščio stulpų ir lentų. 

71. Stulpai įkasami 0,75-1,25 m gylio lygiagrečiai pastato kontūrui, 3-5m atstumu nuo 

būsimos pamatų duobės viršutinės briaunos. 

72. Iš išorinės stulpų pusės, viename nivelyru nustatytame lygyje, prikalama eilė 

apipjautų, ne plonesnių kaip 2,5cm storio lentų. 

73. Aptvaras turi būti lygiagretus pastato kontūrui, tiesialinijinis ir horizontalus; ant jo 

teodolitu pernešamos pagrindinės pastato ašys. 

74. Ašių vietos fiksuojamos, įkalant į aptvaro lentą vinį, darant įpjovą arba žymint 
brūkšnį pieštuku ir jį paženklinant vandeniu nenuplaunamais dažais. 

75. Sužymėtų ant aptvarų statinio gabaritų ašių nuokrypiai negali būti didesni kaip: 

5mm, jei pastato ilgis iki l00m; 20mm, jei pastato ilgis l00m ir daugiau. 

 

III SKIRSNIS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI ŽEMĖS DARBAMS 

 
76. Žemės darbai atliekami vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 

1.06.01:2016. 

77. Prieš pradedant žemės kasimo darbus statyboms, turi būti gautas leidimas žemės 

darbams vykdyti. 

78. Ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios būtina pranešti (raštu, faksu) leidime 

žemės darbams išvardintoms ar savivaldybės nurodytoms įmonėms ir asmenims, kurių 

kompetencijai priklauso žemės darbų vykdymo vietoje esantys požeminiai tinklai, statiniai bei 

apsaugos zonos, taip pat kelių policijai, jei žemės darbus reikia vykdyti kelių bei kelio statinių 

apsaugos zonoje, tikslų žemės darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą. 

79. Žemės darbų vykdymo vietoje turi būti pažymėta esamų požeminių inžinerinių 

tinklų bei kitų inžinerinių statinių vietos, nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijų bei jų 

apsaugos zonų, saugomų teritorijų bei jų apsaugos zonų ribos ir imtasi priemonių apsaugoti 

statinius, saugotiną dirvožemį, reljefą bei želdinius nuo galimos žalos. 

80. Neleistina pradėti žemės darbų miesto aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei 

keliuose, kol neįrengtos leidime žemės darbams vykdyti nurodytos apylankos bei techninės 

eismo reguliavimo priemonės. 

81. Jei statinio (geležinkelio, kelio, inžinerinių tinklų ir kt.) apsaugos zonoje yra 

archeologinių paminklų ar kitų nekilnojamųjų kultūros vertybių, žemės darbus reikia vykdyti 

laikantis ir Kultūros paveldo departamento nustatytų sąlygų. 

82. Prieš žemės darbų vykdymo pradžią veikiančių inžinerinių tinklų bei kitų 

inžinerinių statinių apsaugos zonoje reikia suderinti su juos naudojančiomis įmonėmis saugos 

priemones, vykdyti žemės darbus tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir įvykdyti elektros, 
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šilumos tinklų, naftotiekio, dujotiekio įmonės atstovo nurodymus (šie nurodymai duodami 

žodžiu, įteikiami raštu arba įrašomi į statybos darbų žurnalą). 

83. Kai statybos aikštelėje požeminių inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių 

vietos tiksliai nežinomos, juos naudojančių įmonių atstovai privalo būti žemės darbų vykdymo 

vietoje, kol bus nustatyta tiksli tinklų bei kitų statinių vieta. 

84. Jei kasant žemę aptinkami brėžiniuose ar geodezinėje nuotraukoje nenurodyti 

inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai ar archeologinės vertybės, darbai laikinai 

sustabdomi. Leidimą išdavusi tarnyba išsiaiškina, kam šie statiniai priklauso, pareikalauja iš 

naudotojų juos užfiksuoti brėžiniuose, suderina tolesnės žemės darbų vykdymo priežiūros 

tvarką apie ją praneša kasėjui ir leidžia tęsti darbus. 

85. Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, žemės darbai vykdomi griežtai 
vadovaujantis suderintu statybos ar žemės darbų technologijos projektu. 

86. Prireikus išardyti atramines sienutes, laiptus, mažosios architektūros ar kitus 

statinius, žemės darbų vadovas iškviečia įmonių, kurioms jie priklauso, atstovus. Ardymo 

darbai vykdomi šiems atstovams kontroliuojant, pagal jų nurodymus. 

87. Atkastieji inžineriniai tinklai bei kiti inžineriniai statiniai užpilami žeme, 

dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. Iškasos kelių važiuojamojoje dalyje žeme 

užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. 

Apie užpylimo darbų pradžią šiai įmonei pranešama ne vėliau kaip prieš parą. 

88. Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti žeme ar statybinėmis medžiagomis bei 

jų atliekomis želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius | 

hidrantus, geodezijos ženklus, kitus įrenginius bei priešgaisrinius kelius, taip pat nekilnojamųjų 

kultūros vertybių teritorijas ir jų apsaugos zonas. Derlingasis dirvožemio sluoksnis turi būti 

išsaugomas nustatyta tvarka. 

89. Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks 

buvo iki darbų pradžios, arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. 

 

IV SKIRSNIS. PAMATŲ DUOBIŲ KASIMAS 

 
90. Iki žemės kasimo darbų pradžios turi būti atlikti visi projekte, SDTP ir šios 

instrukcijos 3-me skyriuje numatyti statybos aikštelės paruošimo darbai, pažymėtos statinio 

ašys ir pamatų duobės kontūrai. 

91. Iki pamatų duobės kasimo pradžios turi būti įvykdytos priemonės paviršinio 

vandens nuvedimui bei, reikalui esant, gruntinio vandens lygio žeminimui. 

92. Paviršinio vandens nuvedimo ir gruntinio vandens lygio žeminimo priemonės 

(grioviai, drenažas, adatiniai filtrai) nurodomos projekte arba parenkamos rengiant statybos 

darbų technologijos projektą. 

93. Pamatų duobės kasamos su stačiais arba lėkštais šlaitais. 

94. Duobės stačiais šlaitais gali būti kasamos natūralaus drėgnumo gruntuose, kur nėra 

gruntinio vandens. Šiuo atveju duobių gylis negali viršyti: 

- smėliniuose ir žvyringuose gruntuose 1m; 
- priesmėlyje 1,25m; 

- priemolyje ir molyje 1,5m. 

95. Kasant duobes su lėkštais šlaitais, didžiausieji leistini šlaitų nuolydžiai pateikti 5 

lentelėje. 
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5 lentelė. Didžiausieji leistini duobių šlaitų nuolydžiai. 

 
Gruntas 

Šlaitų nuolydžiai priklauso nuo gylio 

l,5m 3,0m 5,0m 

Smėlis, žvyras 
63° 45° 45° 

1:0,5 1:1 1:1 

Priesmėlis 
76° 56° 50° 

1:0,25 1:0,67 1:0,85 

Priemolis 
90° 63° 53° 

1:0 1:0,5 1:0,75 

Molis 
90° 75° 63° 

1:0 1:0,25 1:0,5 

 

96. Pamatų duobės kasamos ekskavatoriais (su tiesioginiu ar atvirkštiniu kaušu, 

draglainais, greiferiais), buldozeriais ir kt. Žemkasių tipai nurodomi projekte arba parenkami 

rengiant statybos darbų technologijos projektą. 

97. Kasant pamatų duobes ekskavatoriais iki dugno projektinės altitudės paliekame 10-

30 cm. Šis grunto sluoksnis iškasamas buldozeriais arba rankomis. 

98. Pamatų duobės kasimo proceso kontrolės etapai ir atsakingi vykdytojai nurodyti 6 

lentelėje. 

 

6 lentelė. Pamatų duobės kasimo proceso kontrolė. 

Kontrolės etapai Kontrolės būdai Kada kontroliuoja SV G 

Ašių ir duobės kontūro 
patikrinimas 

geodeziniai 
prietaisai 

 

iki kasimo 
 

A 
 

D 

Altitudžių ir reperio ženklo 

tikrinimas 

geodeziniai 

prietaisai 

 

iki kasimo 
 

D 
 

A 

Lietaus vandens nuvedimo 
priemonės 

vizualiai iki kasimo A 
 

Dugno altitudės tikrinimas 
geodeziniai 
prietaisai 

po kasimo D A 

Duobės gabaritų tikrinimas vizualiai kasant A D 

Duobės šlaitų statumo 
tikrinimas 

vizualiai kasant A D 

Dugno išlyginimo 
tikrinimas 

 
po lyginimo D A 

Dugno grunto tikrinimas vizualiai lyginant A  

Dokumentų įforminimas   A D 

 

V SKIRSNIS. PARUOŠIAMIEJI DARBAI APLINKOS TVARKYMUI 

 
99. Šių taisyklių turi būti laikomasi vykdant aplinkos tvarkymo darbus, ruošiant 

teritorijas užstatymui, įrengiant privažiavimus, pėsčiųjų takus, tvoras, poilsio vietas, apželdinant 

ir kt. 
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100. Aplinkos tvarkymo darbai atliekami vadovaujantis projektiniais sprendimais, 

medžiagų ir gaminių naudojimo technologinėmis rekomendacijomis, bendrovės statybos 

taisyklėmis. 

101. Aplinkos tvarkymo paruošiamiesiems darbams priskiriami geodeziniai 

nužymėjimai, esamų nereikalingų statinių pašalinimas, augalinio sluoksnio nuėmimas ir 

sandėliavimas, paviršinio ir gruntinio vandens nuleidimas, teritorijos išlyginimas. 

102. Aplinkos tvarkymo darbams naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti projekte 

nurodytiems rodikliams. 

103. Tvarkant teritoriją nuo statybvietės surinkti medžiagų likučiai, kitokios atliekos 

tvarkomos kaip nurodyta projekte, o jei tokių nurodymų nėra, tvarkoma suderinus su užsakovu. 

104. Vykdant žemės darbus draudžiama užversti žeme ar statybinėmis medžiagomis bei 

jų atliekomis želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių dangčius, geodezinius ženklus, 

gaisrinius hidrantus, kultūros vertybių teritorijas ir jų apsaugos zonas. 

105. Teritorijos valymas ir paruošimas statybai pradedamas nuo išankstinio augalinio 

grunto laikino sandėliavimo vietos nužymėjimo paliekamų augalų apsaugos arba persodinimo 

taip pat paviršinio vandens laikino nuvedimo nuo statybos aikštelės įrengimo. Užstatytos 

teritorijos valymo paruošimo darbai pradedami nuo visų inžinerinių komunikacijų atjungimo. 

Atjungiant dujotiekio tinklus, atjungtoji dalis prapučiama suspaustu oru. Kelių, šaligatvių, 

aikštelių ir požeminių komunikacijų ardymas vykdomas tik nuėmus ir susandėliavus, tam 

skirtose vietose, augalinį gruntą. Požeminės komunikacijos atkasamos ekskavatoriais atskirais 

ruožais, apsaugant tranšėjas nuo paviršinio vandens užpylimo. Vamzdžių pjovimo ar ardymo 

vietos papildomai nuvalomos. Tranšėjos, kurių gylis yra didesnis kaip trys metrai, turi būti 

užpilamos pasluoksniui. Kiekvienas sluoksnis yra sutankinamas. 

106. Išlygintoje teritorijoje įrengiami inžineriniai tinklai, kurie gruntu užpilami ir 

tankinami pasluoksniui iki nustatyto tankumo koeficiento (ne mažiau 0,95). 

107. Užbaigus žemės darbus, teritorijos paviršius turi būti toks, koks buvo iki darbų 

pradžios, arba pakeistas pagal projekto sprendinius. 

108. Nukastas dirvožemis sandėliuojamas SDTP numatytoje vietoje, arba išvežamas 

kitur. Darbo metu nukasamo dirvožemio negalima sumaišyti su žemiau esančiu gruntu. Nukasto 

dirvožemio negalima užteršti statybos atliekomis, metalu, stiklu, plastmasėmis, naftos 

produktais, cheminėmis medžiagomis, ilgai pūvančiomis augalų liekanomis. Sandėliuojamu 

dirvožemiu negalima važinėti ar kitaip jį tankinti. 

109. Statybvietėje esančio dirvožemio tinkamumas apželdinimui nustatomas 

laboratorijose. Dirvožemio mechaninės savybės gerinamos maišant jį su smėliu, durpėmis, 

kalkėmis. Dirvožemio derlingumui pagerinti galima įterpti mineralinių ir organinių trąšų. 

110. Aplinkos tvarkymo darbus galima pradėti, kai yra nužymėti įvažiavimai, takai, 

perėjos, gėlynai, žalieji plotai ir kt. 

111. Tvarkant teritorijas reikalingos iškasos kasamos nepažeidžiant pagrindų grunto 

struktūros. Pylimai, sankasos supilami ir šlaitai formuojami prisilaikant SDTP reikalavimų. 

 

VI SKIRSNIS. ĮVAŽIAVIMŲ, PĖSČIŲJŲ TAKŲ IR ATGRINDŲ ĮRENGIMAS 

 
112. Įvažiavimai, takai padengti kieta danga, aikštelės, įrengiamos ir teritorija 

apželdinama prisilaikant projektinių sprendimų ir šių statybos taisyklių. 

113. Standartizuotos pėsčiųjų takų konstrukcijos pateiktos 1 priede. 

114. Dangos pagrindų šalčiui atsparūs sluoksniai daromi iš birių medžiagų, kurios turi 

apsaugoti dangos konstrukciją nuo šalčio poveikio. Šiuos sluoksnius turi sudaryti atsparūs 

šalčiui mineralinių medžiagų mišiniai, kurie sutankinti būtų laidūs vandeniui. Sluoksnio storis 

ir jo filtracijos koeficientas parenkamas pagal projektą. 

115. Šalčiui atsparus sluoksnis gali būti rengiamas iš naudotų statybinių medžiagų, jų 

mišinių bei statybos industrijos atliekų. 
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116. Jeigu gruntinis vanduo gali siekti dangos pagrindą, tai atsparaus šalčiui sluoksnyje 

dalelių smulkesnių kaip 0,063 mm negali būti daugiau kaip 5%. 

117. Žvyro arba skaldos pagrindai rengiami iš: 

- žvirgždo ir smėlio mišinių (žvyro) 0/32, 0/45 arba 0/56; 

- skaldos ir smėlio mišinių 0/32, 0/45 arba 0/56. 

118. Mažiausi sutankintų sluoksnių storiai priklauso nuo dalelių dydžio ir turi būti: 

- 12 cm, kai mišinys 0/32; 

- 15 cm, kai mišinys 0/45; 

- 18 cm, kai mišinys 0/56. 

119. Kai pagrindai ar danga betoniniai, betono klasė ir kiti rodikliai nurodomi projekte. 

120. Pėsčiųjų takų susikirtimuose su automobilių keliais dangos konstrukcijos storis 
priklauso nuo transporto priemonių. 

121. Betoniniai kelių bortai montuojami ant betono sluoksnio, sutvirtinant išorinę borto 

pusę betono mišiniu, kuriam sukietėjus užpilama gruntu. 

122. Sankryžų ir įvažiavimų kampuose montuojami lenkti kelio bortai. Posūkiuose 

naudoti tiesius kelio bortus galima, kai spindulys yra didesnis kaip 15m. 

123. Vejų bortai, skiriantys šaligatvius nuo vejų, montuojami ant sutankinto skaldos arba 

žvyro pagrindo. 

124. Betoninės šaligatvių plytelės, prieš tai įrengus grunto pagrindus, klojamos ant 

smėlio arba sauso cemento - smėlio mišinio sluoksnio. Tarpai tarp plytelių užpilami smėliu, 

sausu cemento - smėlio mišiniu arba skaldos atsijomis. Tarpus tarp bortų ir šaligatvio plytelių 

užpildyti betono mišiniu negalima. 

125. Įrengiant šaligatvius nuokrypiai nuo projektinės padėties negali būti didesni kaip: (1 

pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Šaligatvių įrengimas. 

plytelių pločio .............................................................. 3mm; 

plytelių ilgio .................................................................. 3mm; 

plytelių storio ................................................................ 3mm; 

pagrindo pločio .......................................................... 10 cm; 

pagrindo storio ............................................................ 5mm; 

dangos pločio ............................................................... 10cm; 

aukščio skirtumo tarp dviejų plytelių ........................ 2mm; 

siūlės pločio tarp plytelių ........................................... 15mm; 
smėlio pagrindo storio .................................................. 3cm; 
plytelių perstūmimo viena kitos atžvilgiu ................ 5 mm; 

smėlio pagrindo sutankinimo koeficientas ............... 0,98 
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126. Įrengiant kelių dangas sankasos gruntas turi būti pilamas sluoksniais nuo krašto į 

vidurį, kad gruntas geriau susitankintų. Vidutinio stambumo smėlis tankinamas 30cm storio 

sluoksniais. Sutankinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 0,98. Skaldos pagrindas 

tankinamas sluoksniais, pilant skaldą per tris kartus. 

127. Pagrindai asfalto dangai turi būti švarūs, sausi, gerai sutankinti. Oro temperatūra, 

klojant šaltus ar karštus asfaltbetonio mišinius, neturi būti žemesnė kaip +5°C pavasarį ir +10° 

C - rudenį. 

128. Prieš klojant asfaltbetonio mišinį, pagrindai ar pirmasis asfalto sluoksnis turi būti 

pašlakstytas skystu bitumu (0,50 1 / m2). 

129. Asfaltbetonio danga tankinama dviem etapais. Pirmiausia lengvu volu 2 km/h 

greičiu ta pačia kryptimi važiuojama 5-6 kartus, o paskui sunkiu volu 5 km/h greičiu 4-5 kartus. 

130. Kelio bortai, kai yra norminis sutankinimo koeficientas (0,98) statomi ant grunto 

pagrindų, arba ant betoninio pagrindo, iš išorinės pusės užpilant bortus gruntu. 

131. Bortai su pagrindais gali būti sutvirtinami betonu. Bortų sujungimo vietose negali 

būti iškilimų arba prasikeitimų. Tarpeliai tarp bortų negali būti didesni kaip 1 Omm ir turi 

užpildyti projekte nurodytos markės cementiniu skiediniu. 

132. Atstumas nuo borto viršaus iki asfaltbetonio dangos turi būti 15cm. 

133. Kelio įrengimo schema pateikta 2 pav. 
 

 
 

 

2 pav. Kelio įrengimo schema. 

 

134. Betoninės trinkelės klojamos ant paruošto pagrindo. Kai trinkelių danga numatomas 

transporto (iki 81, ašiai) judėjimas, pagrindas daromas toks: 

- 10-30cm storio smėlio pasluoksnis; 

- 10-30cm storio dolomitinės skaldos sluoksnis; 
- 3-5cm storio smėlio - cemento sausas mišinys. 

135. Kai trinkelių danga skiriama tik pėstiesiems pagrindas įrengiamas iš 10-30 cm stono 

smėlio sluoksnio. 

136. Betono trinkelės klojamos ant laikančiųjų sluoksnių. Laikantieji sluoksniai turi būti 

vienodo storio, gerai sutankinti ir jie neturi susimaišyti su išlyginamųjų sluoksnių medžiaga. 

137. Laikančiojo sluoksnio paviršiaus lygis nuo projektinio neturi nukrypti daugiau kaip 

2 cm, o paviršiaus nelygumai 4m ilgio ruože negali būti didesni kaip 2cm. 

138. Betono trinkelių storis parenkamas įvertinant transporto priemonių apkrovas į 

dangą. 

139. Optimalūs tarpai tarp trinkelių yra 3-5mm. Trinkelių dangos lygio nuokrypis nuo 

projektinio neturi būti didesnis kaip 2cm, o paviršiaus nelygumai 4m ilgio ruože - ne didesni 

kaip 1 cm. 
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140. Net mažai išgaubta grindinio danga yra stabilesnė už horizontalią dangą. Grindinio 

stabilumą didina tam tikras atskirų trinkelių išdėstymas, atsižvelgiant į pagrindinę važiavimo 

kryptį. Kai grindinio trinkelės sudedamos stačiakampiai pagal važiavimo kryptį, dinaminę 

apkrovą atlaiko dvi trinkelės, o kai jos išdėstomos įžambiai važiavimo krypties (45°), tą apkrovą 

priima iškarto keturios trinkelės. Padidėja atraminis plotas, sumažėja važiavimo triukšmas. 

141. Reikiamas grindinio trinkelių storis nustatomas pagal numatomas transporto 

apkrovas. Grindinys iš betoninių trinkelių: 

- grindinio danga susideda iš betono trinkelių su funkcionaliais sujungimais ir 

išlyginamojo sluoksnio ant pagrindo. Betono trinkelių grindinys yra elastinga laikančioji 

konstrukcija, kuri susideda iš trinkelių ir tarpų tarp jų; 

- trinkelių danga klojama ant išlyginamojo sluoksnio, kuris ruošiamas ant laikančiojo 

sluoksnio; 

- įrengiant laikančiuosius sluoksnius, juos reikia tinkamai sutankinti, kad nesusimaišytų 

su išlyginamuoju sluoksniu; 

- išlyginamasis sluoksnis įrengiamas iš smėlio 0/2mm arba 0/4mm, skaldos 0/4 mm, arba 

smėlio-skaldos mišinio. Klojant vandeniui pralaidžią dangą, naudojama skalda (pvz. 2/4mm), 

suderinus su tarpų, tarp trinkelių užpildymo medžiaga; 

- kai išlyginamajam sluoksniui naudojamas cemento skiedinys, jis turi atitikti LST EN 

2061-1 reikalavimus; 
- išlyginamasis sluoksnis turi būti visame plote vienodo storio. Jis negali būti naudojamas 

laikančiojo sluoksnio nelygumams išlyginti. Tai sukelia dangos išsikraipymą; 
 

3 pav. Dangos išsikraipymas 

 

- laikančiojo sluoksnio paviršiaus lygis neturi nukrypti nuo normos daugiau kaip 2cm. 

- Paviršiaus nelygumai 4m ilgio atkarpoje neturi bud didesni kaip 2cm; prieš klojant 
spalvotas trinkeles jas būtina surūšiuoti pagąl atspalvius; trinkelės klojamos ant 
nulyginto bet nesutankinto išlyginamojo sluoksnio. Šis sluoksnis vėliau išlygins 
trinkelių aukščio skirtumus; 
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- iš lyginamasis sluoksnis 

- laikantysis sluoksnis 

 

 

4 pav. Trinkelių aukščių išlyginimas 

 

- trinkeles galima kloti rankiniu būdu arba su mechanizmais. Abiem atvejais svarbu nepažeisti 

išlyginamojo sluoksnio; 

- tarpų tarp trinkelių plotis 3-5mm. Šį atstumą būtina išlaikyti ir klojant trinkeles su atstumo 

fiksatoriais; 

- kai tarpai užpildomi mišiniu, jų plotis turi būti 8 mm. Grindinio plotas sutvarkius tarpus turi 

būti nuvalytas ir paliekamas sukietėti; 

- prie bortelių susidarius dangos tarpams, juos užpildyti betono mišiniu neleidžiama; 
 

 

6 pav. Teisingas dangos suvedimas 
 

7 pav. Neteisingas dangos suvedimas 

 

- kai tarpams tarp trinkelių naudojama nerišli medžiaga, ją reikia įšluoti arba įplauti 

vandens srove; 
- tarpai užpildomi nuolatos kartu su trinkelių klojimo darbais; 

- pradžioje tarpus užpildyti tik iki pusės aukščio, paviršių švariai nušluoti ir trinkeles 

vibruoti: 1 kartą išilgine, 1 kartą skersine kryptimi. Po to, tokiu pat būdu tarpus visiškai 

užpildyti; 
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- galima vibruoti tik sausą grindinį, kol sutankės išlyginamasis sluoksnis po trinkelių 

danga. Vibratoriaus plokštė turi turėti apvalkalą iš plastiko. Šiam tikslui nenaudoti gumos; 

- trinkelės įplūkiamos į išlyginamąjį sluoksnį vibracinėmis ir plūkimo priemonėmis; 

- trinkelių paviršiaus nelygumai 4m ilgio atkarpoje neturi viršyti lcm; 

- grindinio lygumo nukrypimas nuo normos negali būti didesnis kaip 2cm. 

142. Valymas ir priežiūra: 

- įrengus grindinį, pirmuosius tris mėnesius negalima jo valyti mechaniniu būdu; 

- mechanines šluotas ir siurblius valymui rekomenduojama naudoti praėjus metams po 

grindinio įrengimo. Valant mechaniniu būdu, reikia prižiūrėti, kad tarpai tarp trinkelių liktų 

pilnai užpildyti grūdėta medžiaga; 

- grindinys iš ažūrinių plytelių įrengiamas pagal trinkelių įrengimo technologiją. 

 

143. Atgrindos rengiamos visu pastato pamato perimetru. Jų minimalus nuolydis nuo 

pastato 1%, bet ne daugiau kaip 10%. Betonas, naudojamas atgrindai įrengti, turi atitikti kelių 

betono reikalavimus. 

 

VII SKIRSNIS. APŽELDINIMAS 

 
144. Medžiai ir krūmai turi būti sodinami laikantis projekto sprendimų. 

145. Želdinių juostos turi būti tankios, kai norima apsisaugoti nuo triukšmo, dulkių, 

automobilių išmetamųjų dujų. Tuo atveju medžių polajinę erdvę turi uždengti tankūs krūmai. 

Žaliųjų juostų želdiniai turi būti greitai augantys, atsparūs išmetamųjų dujų poveikiui ir 

klimatinėms sąlygoms. 

146. Teritorijas, kuriose pagal projektą numatoma išsaugoti esamus medžius ar jų grupes, 

krūmus, pievas, vykdant statybos darbus būtina aptverti. 

147. Atstumai nuo statinių iki medžių ir krūmų pateikti 7 lentelėje. 

 

7 lentelė. Leistini atstumai nuo statinių iki medžiagų ir krūmų. 
 

Eil.Nr. 

 

STATINIAI 

ATSTUMAS IKI AŠIES, m 

MEDŽIO KAMIENO KRŪMO 

1. Nuo statinių 5,0 1,5 

 

2. 
Nuo gatvės važiuojamosios dalies, 

sutvirtintos kelkraščio juostos ar griovio 

 

2,0 

 

1,0 

3. Nuo šaligatvių ir takų krašto 0,75 0,5 

 
4. 

Nuo apšvietimo tinklo, stulpų, kolonų ir 

estakadų atramų 

 
4,0 

 

 
5. 

Nuo atraminių sienučių pado arba vidinės 

briaunos 

 
3,0 

 
1,0 

6. Nuo šlaitų, terasų ir kt. pado 1,0 0,5 

 

148. Medžių ir krūmų atstumai iki elektros tiekimo oro linijų pasirenkami pagal projektą 

arba pagal elektros tiekimo tinklų montavimo normas bei specialiąsias žemės ir miško 

naudojimo sąlygas. 

149. Medžio lajai esant didesnei kaip 5m atstumas iki pastatų ir statinių padidinamas 

0,5m didėjant medžio lajai lm. 

150. Minimalūs žaliųjų juostų, įrengiamų gatvėse ir aikštėse, pločiai surašyti 8 lentelėje. 
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8 lentelė. Minimalus žaliųjų juostų plotis 
 

EIL.NR. 
 

ŽELDINIŲ TIPAS 
MIN. JUOSTOS 

PLOTIS, m 

1. Medžiai kartu su krūmais:  

- viena eilė 2,0 

- dvi eilės 5,0 

2. Krūmai viena eile:  

- aukšti (aukštesni kaip 1,8 m) 1.2 

- vidutiniai (nuo 1,2 m iki 1,8 m aukščio) 1,0 

- žemi (iki 1,2 m aukščio) 0,8 

3. Medžių ir krūmų grupės:  

- medžių 4,5 

- krūmų 3,0 

4. Veja 1,5 

 

151. Atstumas eilėje tarp medžių, atsižvelgiant į suaugusių medžių lają, turi būti ne 

mažesnis kaip 5 m, o atstumas tarp medžių ir krūmų - ne mažesnis kaip 2,0m. 

152. Žaliosios juostos turi turėti skersinį nuolydį nuo 0,5 iki 5,0%. Kai nuolydis didesnis 

įrengiamos terasos. 

153. Duobės medžiams ir medžių su žemės gumulu gylis turi būti 75-90cm. Duobės 

skersmuo standartiniams medžiams turi būti 60-80cm. Medžiams su žemės gumulu duobės 

skersmuo turi būti 0,5m didesnė nei žemės gumulo skersmuo. Krūmams duobės gylis ir 

skersmuo turi būti 50cm. Daugiametėms gėlėms duobės gylis ir skersmuo - 40 cm. 

154. Žolių sėklų mišiniai vejoms sėjami į išlygintą ir išpurentą iki 8cm gylio augalinį 

dirvožemį. Sėklos paskirstomos lcm gylyje, sluoksnį sutankinant (iki 100 kg masės volu) ir 

palaistant vandeniu. 

 

VIII SKIRSNIS. VEJOS ĮRENGIMAS 

 
155. Vejos, pagal jų perimetrą sumontavus bortus, rengiamos ant paruošto ir suplaniruoto 

dirvožemio sluoksnio. Prieš vejos sėjimą žolių mišiniu viršutinis dirvožemio sluoksnis 8-10 cm 
gyliu išpurenamas. Žolių mišinio sėklos įterpiamos vieno cm gyliu į gruntą ir suvoluojama. 

156. Vejos būna paprastosios, pievinės, gėlių ir sportinės. Dažniausiai įrengiamos 

paprastosios vejos, kurių įvairovė priklauso nuo žolių mišinio, jų kiekio, priežiūros. Pievinės 

vejos paplitę parkuose, didelėse teritorijose. Gėlių vejos, kurios daugiausia įrengiamos 

gyvenvietėse, gali būti vienmetės ir daugiametės. 

157. Teritorijose labiausiai paplitę paprastosios vejos, kurių 100m2 plotui apsėti reikia 

tokios sudėties sėklų: motiejukų - 0,5kg; tikrojo arba raudonojo eraičino - 0,4kg; daugiametės 

svidrės - 0,35kg; pievinės miglės - 0,35kg; baltųjų arba rausvųjų dobilų -0,4kg. ^ 

158. Vejų priežiūros technologiją sudaro laistymas, žolės pjovimas, tręšimas, kova su 

piktžolėmis ir ligomis. Laistymas priklauso nuo oro sąlygų, vejos tipo, grunto. Vidutinė 

laistymo norma yra 15-20 l/m2. Reguliariai žolė pjaunama, kai žolės aukštis yra 8-10 cm, tris - 

keturis kartus per sezoną. 
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IX SKIRSNIS. APTVARŲ ĮRENGIMAS 

 
159. Aptvarai ant stovų, kurie nėra įbetonuoti po žeme, įrengiami tuoj pat po jų 

pastatymo. Jeigu metaliniai ar gelžbetoniniai stovai įbetonuojami po žeme, aptvaras 

pradedamas įrengti betonui sukietėjus. 

160. Laikini aptvarai, naudojant medinius stulpus, rengiami taip: diametras ne mažesnis 

kaip 14cm ir ilgis ne mažesnis kaip 2,3m. Požeminė stulpo dalis ne mažiau kaip lm 

impregnuojama karštu bitumu. 

161. Aptvarų stulpams duobės dažniausiai gręžiamos mechaniniais 30cm skersmens 

grąžtais. Užpilant (skalda ar betonu) kontroliuojamas stulpų vertikalumas ir antžeminės dalies 

aukštis. 

162. Objekto laikinam aptvėrimui dažnai naudojama keliolikos eilių spygliuotos vielos 

sekcijos, tuo atveju atstumai tarp eilių turi būti 25cm. 

163. Įrengiant vielinius aptvarus, žemutinė eilė turi būti 20cm atstumu nuo žemės. Prie 

medinio stulpo tvirtinama vinimis. Esant g/b stulpui, tvirtinama prie įdėtinės detalės , kuri yra  

įbetonuota gaminant stulpą. 

164. Aptvarai iš vielos tinklo įrengiami tinklą prikabinant prie ankerių, esančių ant 

stulpų. 

165. Vielos aptvarai pradedami įrengti nuo kampinių stovų. Įrengiamos įstrižainės ir 

kryžminiai ryšiai. 
166. Kryžminiai ryšiai įrengiami ne rečiau kaip kas 50m. 

167. Aptvarai, kurie įrengiami nelygioje vietovėje pagal objekto techninį projektą, turi 

būti laiptuoti, bet laipto aukštis, dėl paviršiaus aukščių skirtumo, negali būti didesnis kaip Va 

aptvaro aukščio. 

168. Aptvaro pamatų (juostinių, stulpinių) įgilinimas turi būti ne mažesnis kaip l,2m. 

 

X SKIRSNIS. DARBŲ KONTROLĖ 

 
169. Aplinkos sutvarkymo darbai atliekami pagal SDTP numatytą eiliškumą, 

kontroliuojant kiekvieną proceso etapą. 

170. Kai reikia atlikti specifinius aplinkos tvarkymo darbus ir bendrovė savomis jėgomis 

tokių darbų atlikti negali, pagal atitinkamas sutartis, kviečiami subrangovai. 
171. Šaligatvių įrengimo kokybės kontrolės schema pateikta 9 lentelėje. 

 

9 lentelė. Šaligatvių įrengimo kokybės kontrolė. 

DARBAI 
KAIP 

KONTROLIUOJAMA 
A* D* K* 

1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

- plytelių kokybės kontrolė 

- pagrindo kokybės kontrolė 

 

vizualiai, metru 

vizualiai 

 

SV 

SV 

 
 

TP 

 
 

G 

2. SMĖLIO PAGRINDO ĮRENGIMAS 

- atitiktis projektiniams matmenims 

- smėlio pagrindo sutankinimas 

- paslėptų darbų akto įforminimas 

 
vizualiai, rulete 

laboratorija 

 
SV 

SV 

SV 

  

 

 
TP 

3. PLYTELIŲ KLOJIMAS 

- plytelių išdėstymas plane ir prigludimas 

prie pagrindo 

- gretutinių plytelių padėtis vertikalioje 

plokštumoje 

 
vizualiai 

 

vizualiai 2 metrų ilgio liniuote 

 
SV 

SV 

  
TP 

TP 

A - atsako, D - dalyvauja, K - kontroliuoja. 
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172. Vejų įrengimo kokybės kontrolės schema pateikta 10 lentelėje. 

 

10 lentelė. Vejų įrengimo kokybės kontrolė. 
 

DARBAI 
KAIP 

KONTROLIUOJAMA 

 
A* 

 
D* 

 
K* 

1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

-esamo grunto (pagrindo) planiravimas 
-dirvožemio atitiktis reikalavimams 

 
vizualiai 
lab. bandymai 

 
SV 

SV 

  

 
TP 

2. VEJŲ ĮRENGIMAS 

-pakeisto (užpilto) grunto sluoksnio storio patikrinimas 
-vejos patikrinimas bortelio atžvilgiu 

 

vizualiai, metru 

vizualiai 

 

SV 

SV 

  

TP 

TP 

173. Kelių įrengimo kokybės kontrolės schema pateikta 11 lentelėje. 

11 lentelė. Kelių įrengimo kokybės kontrolė 
 

DARBAI 

 

KONTROLIUOJAMA 

 
KONTROLĖS 

BŪDAS 

 
KONTROLĖS 

LAIKAS 

 
PASLĖPTŲ 

DARBŲ AKTAI 

 
Paruošiamieji 

augalinio sluoksnio nuėmimas 

kelio ašies nužymėjimas 

vizualiai 
vizualiai, teodolitu 

vizualiai, lab. 

vizualiai, 
geod. prietaisais 

prieš pagrindų 
įrengimą 

 

darbai medžiagų kontrolė kelio sankasos   

 įrengimas  + 

Pagrindų 

įrengimas 

sluoksnio matmenų kontrolė 

sutankinimo kontrolė 

vizualiai, rulete 

vizualiai, lab. 

proceso metu 

proceso metu 

 
+ 

 asfaltbetonio dangos matmenų 

kontrolė 

vizualiai, rulete, 

metru 

 

vizualiai, 3 m 

liniuote 

vizualiai, šablonu, 

nivelyru 

proceso metu  

Dangos 

įrengimas 
dangos sluoksnio lygumo kontrolė proceso metu 

 aukščio ir nuolydžių kontrolė proceso metu 

Bortų 

įrengimas 

bortų montavimas 

siūlių užtaisymas 

vizualiai 

vizualiai 

proceso metu 

proceso metu 

 

 
 

XI SKIRSNIS. STATYBOS DARBŲ PRIĖMIMAS 

 
174. Aplinkos sutvarkymo darbai, vykdomi prisilaikant SDTP numatyto eiliškumo. Po 

kiekvieno darbų etapo atliekama operacinė kontrolė. Pilnai užbaigus projekte numatytus 

aplinkos sutvarkymo darbus, jie priimami naudojimui (dalyvauja S V, TP, užsakovai, kiti 

atsakingi asmenys). 

175. Atliktų darbų priėmimui pateikiami dokumentai: 

- darbo brėžiniai su pažymėtais pakeitimais; 

- statybos darbų žurnalas; 
- paslėptų darbų aktai; 
- geodezinės išpildomosios (kontrolinės) nuotraukos; 

- laboratorijoje ir aikštelėje atliktų bandymų aktai; 

- dalinio priėmimo aktai (jei buvo tai daroma); 

- naudotų medžiagų ir gaminių pasai / sertifikatai. 
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1 PRIEDAS 

 

STANDARTIZUOTOS PĖSČIŲJŲ TAKŲ KONSTRUKCIJOS 
 



24 

 

 

2 PRIEDAS 
 

Pagrindiniai betono gaminių matmenys 

 
 

Gaminio pavadinimas 
 

Ilgis, mm 
 

Plotis, mm 
 

Aukštis, mm 

Šaligatvio plytelė iki 500 iki 500 iki 100 

Ažūrinė plytelė iki 1000 iki 800 iki 100 

Grindinio trinkelė iki 500 iki 300 iki 200 

Gatvės bordiūro elementas iki 1000 iki 300 iki 500 

Vejos bordiūro elementas iki 1000 iki 100 iki 300 

Latako elementas iki 1000 iki 500 iki 300 

Tvoros elementas iki 500 iki 500 iki 300 

Laiptų pakopa iki 1000 iki 500 iki 200 

Stulpelis iki 200 iki 200 iki 1000 

Gėlinė iki 1000 iki 1000 iki 500 

Šiukšlių dėžė iki 1000 iki 1000 iki 1000 

 

Leistini gaminių matmenų nuokrypiai 

 
 

Geometrinio parametro pavadinimas 
Leistinas 

nuokrypis, mm 

Ilgis arba plotis: 

iki 100 
nuo 100 iki 500 
daugiau kaip 500 

 

±2 

±3 
±5 

Aukštis (storis): 

iki 100 
daugiau kaip 100 

 

±3 
±4 

Matuojamojo paviršiaus nelygumai (išskyrus raštuotąjį ir grublėtąjį) ±2 

Matomojo paviršiaus briaunų nelygumai ±3 

Bordiūro elemento galų plokštumų nestatmenumas ±4 

Stačiakampių plytelių ir trinkelių matomojo paviršiaus briaunų 

nestatmenumas 200mm ilgio atkarpoje 
±2 

Plokštumas ±3 
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VIII SKYRIUS. BETONAVIMO DARBAI 

 
I SKIRSNIS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
176. Betonas yra medžiaga, gauta sumaišius cementą, stambiuosius ir smulkiuosius 

užpildus bei vandenį, pridėjus priedų bei įmaišų arba be jų, kurios reikiamos savybės susiformuoja 

hidratuojantis cementui. 

177. Statant, remontuojant ir rekonstruojant statinius betonavimo darbai vykdomi 
prisilaikant statinio projekto, SDTP, normatyvinių dokumentų ir šių taisyklių reikalavimų. 

178. Betono savybės ir jo projektinė kokybė priklauso nuo rišamųjų medžiagų, užpildų, 

vandens, priedų kokybės, vandens-cemento santykio, mišinio paruošimo, transportavimo bei 

betonavimo technologijos, kietėjimo sąlygų, trukmės ir kitų veiksnių, o gelžbetonio - ir nuo 

armatūros bei armavimo kokybės. 

179. Monolitinio gelžbetonio gamybos procesas susideda iš būsimosios konstrukcijos 

klojinių ruošimo, armavimo, betonavimo ir kietėjančio betono priežiūros. 

180. Simboliai ir santrumpos (LST EN 206) 

o S1 iki S5   betono mišinio konsistencijos klasės, išreiškiamos slankumu; 
o F1 iki F6   betono mišinio konsistencijos klasės, išreiškiamos sklidumu; 

o C.../...  normalaus (tankis didesnis kaip 2000 kg/m3) ir sunkiojo (tankis didesnis 

kaip 2600 kg/m3) betono stiprio gniuždant klasė; 
o LC.../... lengvojo, (tankis 800-2000 kg/m3) betono stiprio gniuždant klasė; 

o fck.cube betono stipris gniuždant, kai bandiniai kubai; 

o fck. cyl betono stipris gniuždant, kai bandiniai cilindrai; 

o CEM cemento tipas pagal LST EN 197-1; 

o D lengvojo betono tankio klasė; 

o Dmax didžiausias užpildo grūdelio nominalus dydis. 

 

II SKIRSNIS. REIKALAVIMAI BETONO KOMPONENTAMS 

 
181. Betono sudėtis ir sudedamosios dalys turi būti parinktos taip, kad atitiktų mišinio 

konsistencijos, betono tankio, stiprio, ilgalaikiškumo, armatūros apsaugos nuo korozijos, 

betonavimo darbų atlikimo būdo reikalavimus. 

182. CEMENTAI 

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. 

Betonui gaminti cementas turi būti tinkamų savybių ir atitikti LST EN 197-1 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 12 

lentelėje. 
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12 lentelė. Cementų naudojimo sritys 

Cemento atmaina Betono paskirtis Leidžiama naudoti Negalima naudoti 

portlandcementis 

(CEM I) ir 

sudėtinis 

portladcementis 

(CEM II) 

betono ir gelžbetonio 

surenkamosioms ir 

monolitinėms 

konstrukcijoms 

patikrinus 

specialiąsias cemento 

savybes, leistina 

naudoti specialiesiems 

betonams 

specialiesiems 

betonams ir 

konstrukcijoms, 

papildomai 

nepatikrinus cemento 

savybių 

šlakinis cementas 

(CEM III) 

betono ir gelžbetonio 

surenkamiesiems 

kietinamiems šutinant 

gaminiams, monolitinėms 

antžeminėms, 

požeminėms ir 

betonuojamoms gėlojo ir 

mineralinio vandens 

zonose konstrukcijoms, 
masyvių konstrukcijų 

vidinės zonos betonui 

konstrukcijoms, 

betonuojamoms esant 

karštam ir sausam orui 

bei užtikrinant 

kietėjimą drėgnoje 

aplinkoje, 

specialiesiems 

betonams, papildomai 

ištyrus cemento 

savybes 

šalčiui atspariems F200 

ir aukštesnės markės 

betonams; betonams, 

kietėjantiems 

žemesnėje kaip -10° C 

temperatūroje, kai 

papildomai nešildoma; 

periodiškai 

drėkstančioms ir 
džiūstan- čioms 

konstrukcijoms 

pucolaninis 

cementas (CEM 

IV) 

požeminėms ir 

povandeninėms, 

eksploatuojamoms 

minkštame gėlame 

vandenyje konstrukcijom 

povandeninėms ir 

požeminėms, 

mineralinio vandens 

veikiamoms 

konstrukcijoms 

periodiškai 

užšąlančioms ir 

atšylančioms ar 

sudrėkstan- čioms ir 

išdžiūstančioms 

konstrukcijoms; 

betonams, 

kietėjantiems 

žemesnėje kaip -10° kai 
papildomai nešildoma.. 

183. UŽPILDAI 

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 

ilgalaikiškumą, kelti pavojų aplinkai. 

Kontroliuojamieji užpildų rodikliai yra: 

o tankis, tikrasis ir piltinis tankiai; 

o granuliometrinė sudėtis; dalelių forma; stiprumas; 
o silpnųjų dalelių kiekis; atsparumas šalčiui; vandens įgeriamumas; kenksmingų priemaišų 

kiekis. 

Pagal išdžiovintų 105° C temperatūroje bandinių masę betonas klasifikuojamas į sunkųjį 

(tankis nuo daugiau kaip 2100 m3 iki 2600 kg/m3), lengvąjį (tankis nuo 900 kg/m3 iki 2100 

kg/m3) ir ypatingai sunkų (tankis >2600 kg/m3). 

Lengvasis betonas gaminamas panaudojus lengvuosius užpildus (visus arba jų dalį). 

Užpildų granuliometrinė sudėtis nustatoma sijojant užpildus standartiniais sietais su 

apskritomis arba kvadratinėmis akelėmis. 
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Užpilduose yra ribojamas plokščių pailgų dalelių, kurių ilgio ir storio santykis didesnis kaip 

3:1. Skaldoje, kurios didžiausių dalelių skersmuo didesnis kaip 4,0 mm, pailgų ir plokščių dalelių 

gali būti iki 20% (masės), tačiau jeigu nėra cemento pereikvojimo betone, tokių dalelių gali būti iki 

50% (masės). 

Rekomenduojama, kad užpildų stiprumas būtų 1,5 karto didesnis už betono stipri, kurio klasė 
C20/25 ar žemesnė, ir 2 kartus didesnis, kai betono klasė aukštesnė negu C20/25. 

Tiltų, hidrotechninių įtvarų svarbioms konstrukcijoms naudojami užpildai turi būti gaminami 

iš uolienų, kurių stipris ne mažesnis kaip 100 MPa. 

Žvyras gali būti naudojamas tik tokiam betonui, kurio stiprio klasė gniuždant yra ne 

aukštesnė kaip C12/15. 

Užpilduose leidžiama silpnųjų dalelių iki 10% (masės). Jei užpildų stipris neatitinka šių  

sąlygų, jų tinkamumas nustatomas eksperimentiniu būdu - gaminant ir bandant standartinius 

betono bandinius. 

Užpildų atsparumas šalčiui turi būti toks, kad su jais būtų galima pagaminti reikiamo 

atsparumo šalčiui betoną. Hidrotechninių įrenginių ir pabėgių betono stambiųjų užpildų 

atsparumas šalčiui turi būti ne mažesnis kaip F200, tiltų konstrukcijų - ne mažesnis kaip F300, 

kelių pagrindų - ne mažesnis kaip F25, kelių apatinio ir viršutinio sluoksnių- atitinkamai ne 

mažesnis kaip F100 ir F150. 

Kai statinių konstrukcijų betonas (pastatų sienos, perdangos ir kt.) neprisotintas vandeniu 

stambiųjų užpildų atsparumas šalčiui turi būti didesnis kaip F20. 

Užpilduose kenksmingosios priemaišos yra tos, kurios trukdo betonui kietėti, mažina jo 

tankį, stiprumą, sukelia armatūros koroziją ir kt. Tai molis ir dulkis (0/0,005), augalinės kilmės 

medžiagos, įvairios druskos, gipsas, anhidritas, su šarmais reaguojančios uolienos. Užpilduose 

leidžiami molio ir dulkio kiekiai pateikti 13 lentelėje. 

13 lentelė. Leistini molio ir dulkio kiekiai užpilduose. 

Frakcijos ir jų mišiniai Molio ir dulkio kiekis proc. (masės) ne daugiau kaip 

1. 0/1, 0/2, 0/4 4,0 

2. 0/8, 1/2, 2/4 3,0 

3. 0/16, 0/32, 2/8, 4/8 2,0 

4. 0/63, 2/16,4/16,4/32 1,0 

5. 8/16, 8/32, 16/32, 32/63 0,50* 

*užpilduose iš skaldytų uolienų molio ir dulkio leidžiamas kiekis – 1,0% (masės) Organinės 

kilmės priemaišos yra smulkios pjuvenos (humusas), trukdančios betonui kietėti, 

kietos anglių, medienos dalelės. 

Užpilduose, kurių stambumas neviršija 4 mm, tokių priemaišų leidžiama iki 0,50% (masės), 

o kai užpildų dalelių matmenys viršija 4mm – iki 0,10%. 

Betono kietėjimą trukdančios priemaišos yra įvairios cukringos medžiagos ir kiti cheminiai 

junginiai. Jei betono, pagaminto su užterštais užpildais, stiprumas sumažėja daugiau kaip 15% 

lyginant su betonu, pagamintu su švariais priedais. Priemaišos yra kenksmingos betonui. 
Kenksmingi yra užpilduose esangtys sieros junginiai: 

- sulfatai, sulfidai. Perskaičiavus į SO3 leidžiamas jų kiekis užpilduose gali būti iki 1% 
masės; 

- chromo junginiai, galintys sukelti armatūros koroziją. Chloro jonų kiekis nearmuotame 
betone neturi viršyti 1% (cemento masės), gelžbetonyje – 0,40%, o įtemptai armuotame 
gelžbetonyje 0,20 % (cemento masės). 

- potencialiai reaktyvios medžiagos (chalcedonas, opalas, titnagas). Tokie užpildai drėgnoje 
aplinkoje chemiškai reaguodami su cemente esančiais šarminiais oksidais (Na2O ir K2O), 
sudaro betoną ardančius junginius. Reakcijos produktai gali sugadinti betono paviršių, 
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sukelti tūrines deformacijas, sumažinti betono stiprumą. Norint išvengti tokios korozijos 

reikia: 

--naudoti cementą su mažu šarminių oksidų (Na2O + K2O) kiekiu (ne daugiau 0,80 % 

(cemento masės); 
--nenaudoti užpildų, užterštų reaktyviomis priemaišomis; apsaugoti betoną nuo 

sudrėkimo. 

 

184. TECHNOLOGINIAI PRIEDAI 

Priedai (cheminiai ir mineraliniai) - tai tokios medžiagos, kurių pridedama į betono mišinį jo 

ruošimo metu ir kurių mažas kiekis modifikuoja betono mišinio arba betono savybes. 

Cheminiai priedai - tai organiniai arba neorganiniai junginiai. Jie betono . technologijoje 

naudojami vandeninių tirpalų arba miltelių pavidalu. Jų poveikis betono mišinių ir betono 

savybėms nurodytas klasifikacijoje (1 schemoje). 

Ruošiant betono mišinius statybvietėje gali būti naudojami reologines savybes gerinantys 

cheminiai priedai. 

Reologines betono mišinių savybes reguliuojantys priedai skirstomi į plastiklius ir 

superplastiklius. 

Plastikliais laikomi tokie priedai, kurie sumažina vandens kiekį to paties slankumo betono 

mišinyje ne mažiau kaip 5%, o superplastikliais - priedai, sumažinantys vandens kiekį to paties 

slankumo betono mišinyje ne mažiau kaip 12% ir padidinantys betono mišinio slankumo rodiklį 

esant tam pačiam vandens kiekiui ne mažiau kaip 120 mm (kai betono mišinio be priedo slankumo 

rodiklis 30±10 mm). 

Svarbiausias plastiklių trūkumas yra tas, kad didesni jų kiekiai sulėtina arba net sustabdo 

cemento hidrataciją. Šio trūkumo neturi superplastikliai, tačiau superplastiklių veikimo trukmė yra 

iki 30-60 min. 

Pagal cheminę sudėtį betono technologijoje naudojami superplastikliai skirstomi į tris grupes: 
- melamino sulforūgšties ir formaldehido kondensacijos produktai; 

- naftalino sulforūgšties ir formaldehido kondensacijos produktai; 

- modifikuoti lignosulfonatai. 

Pasirenkant plastifikuojantįjį priedą reikia įvertinti jo įtaką cemento tešlos rišimosi ir betono 

kietėjimo terminams bei veikimo trukmę. Priedų veikimo efektyvumas įvertinamas vandens kiekio 

sumažėjimu to paties klojumo betono mišiniui gauti arba betono mišinio slankumo rodiklio 

padidėjimu pridėjus priedo. 

Mineraliniai priedai (mikroužpildai) - smulkūs milteliai iš gamtinių uolienų arba pramonės 

atliekų, naudojami, jei pagrįstos rekomendacijos. Tokie priedai naudojami betono mišinio 

granuliometrinei sudėčiai ir rišlumui pagerinti bei betono makrostruktūrai pakeisti. Jie gali būti 

naudojami, kai cemento stiprio klasė viršija racionalią gaminamo betono stiprio klasę. Priedai 

neturi kenkti betonui ir sukelti armatūros korozijos. 

Aktyvūs mineraliniai priedai (pucolaniniai priedai) - tai smulkiai maltos amorfinio SiO2 

turinčios uolienos arba pramonės atliekos. Labai efektyvūs mineraliniai priedai yra pramonės 

atliekos SiO2 mikrodulkės (mikrosilica) ir metakaolinas. Būdami labai smulkūs jie pagerina betono 

mišinio granuliometriją, o dėl didelio hidraulinio aktyvumo intensyviai reaguoja su cemento 

hidratacijos produktais, sudarydami papildomą naujadarų, užpildančių cementinio akmens poras, 

kiekį. Dėl to padidėja betono stiprumas, tankis. 

Transportuojant betono mišinius su plastifikuojančiaisiais priedais, jų slankumas mažėja 

sparčiau negu mišinių be priedų. Betono mišinių su plastifikuojančiaisiais priedais transportavimo 

trukmė priklauso nuo mišinio sudėties klimato sąlygų. Bet kokiu atveju transportavimo trukmė 

neturi būti ilgesnė už tą, per kurią betono mišinys praranda daugiau kaip 25% slankumo. 

Sumažėjusį transportuojamo automobiline betonmaiše plastifikuoto mišinio slankumą 

galima atstatyti pakartotinai pridedant to paties superplastiklio 020 - 040 % nuo cemento masės, 

ištirpyto nedideliame vandens kiekyje ir maišant ne trumpiau kaip 5 min. 
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Transportuojant betono mišinius su orą įtraukiančiais priedais, transportavimo metu oro 

kiekis betono mišinyje sumažėja 1,50 - 3,0 %. Tai reikia įvertinti ruošiant betono mišinius. 

Kai betono mišiniai su plastifikuojančiais ar orą įtraukiančiais priedais transportuojami 

dideliais atstumais, priedus, ištirpytus nedideliame vandens kiekyje, patartina pridėti ir betono 

mišinį sumaišyti statybvietėje 

Cheminiai ir mineraliniai priedai sukuria dideles betono mišinių ir betono savybių 

modifikavimo galimybes, tačiau juos naudojant reikia turėti specialių teorinių žinių ir patyrimo. 

Panaudojant tokius priedus betono mišiniuose, kai jie ruošiami statybvietėse, statybos vadovas 

turėtų konsultuotis su šios srities specialistais. 

 
 

185. VANDUO 

Vanduo betono mišiniui ruošti, kietėjančiam betonui laistyti turi būti be kenksmingų 

priemaišų - sulfatų, mineralinių ir organinių rūgščių, riebalų, cukraus ir kt., trukdančių betonui 

normaliai kietėti. Vanduo, kuriame druskų yra ne daugiau kaip 5000 mg/l, sulfatų mažiau kaip 

2700 mg/l ir kurio pH<4, tinka mišiniui ruošti ir kietėjančiam betonui laistyti. Geriausiai tinka 

geriamasis bei švarus upių ir ežerų vanduo. 

 

 
III SKIRSNIS. REIKALAVIMAI KLOJINIAMS 

 

 
186. Monolitinių betono ir gelžbetonio konstrukcijų klojiniai ir juos laikančios 

konstrukcijos turi: 

- būti pastovūs, standūs ir stiprūs; 

- atlaikyti sukloto betono mišinio masę ir papildomas apkrovas, atsirandančias betonuojant; 

- užtikrinti betonuojamų konstrukcijų formą ir tikslius matmenis; būti lengvai surenkami ir 
išardomi; būti daugkartinio naudojimo be papildomų remonto darbų. Klojiniai 
klasifikuojami pagal: 

- paskirtį (vertikaliems, horizontaliems, pasvirusiems, kreivalinijiniams paviršiams, 
sienoms, perdangoms, kolonoms, pamatams ir kt. konstrukcijoms betonuoti; 

- konstrukciją (mažagabaritiniai, stambiagabaritiniai skydai, tūriniai klojiniai); 

- sumontavimo technologiją (perkeliamieji, perstumiamieji, pakeliamieji, slenkantys 
klojiniai); 

- pagal medžiagą (metaliniai, mediniai, faneriniai, plastikiniai, kombinuoti iš kelių 
medžiagų). 

187. Projektuojant ir gaminant betono ir gelžbetonio konstrukcijų klojinius turi būti įvertinti 
apkrovų poveikiai. Klojinių elementus veikia vertikaliosios ir horizontaliosios apkrovos. 

188. Vertikaliosios apkrovos: 

- klojinių ir pastolių nuosava masė. Medinių klojinių iš spygliuočių veislės medienos masė 
priimama 600 kg/m3, iš lapuočių - 800 kg/m3; 

- betono mišinio masė. Sunkaus betono masė priimama 2500 kg/m3; 

- armatūros masė. Priimama pagal projektą arba 100 kg vienam gelžbetonio konstrukcijų 
kubiniam metrui; 

- žmonių ir įrangos masė. Priimama: 

--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) 

- apkrova nuo vibraciniu būdu tankinamo betono mišinio - 2 kPa. 
189. Horizontaliosios apkrovos: 

- vėjo poveikis į vertikalius klojinių elementus - 0,085 C kPa, 
čia C - aerodinaminis koeficientas; 
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- sukloto betono mišinio slėgis į klojinių šoninį paviršių P=pH, 

čia p - betono mišinio tankis, 

H - betono sluoksnio storis; 

- dinaminės apkrovos betonavimo 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. 

- apkrova nuo betono mišinio vibracinio tankinimo - 4 kPa. 

190. Projektuojant klojinius apkrovos turi būti nustatomos įvertinant perkrovimo 

koeficientus. Klojiniai turi būti skaičiuojami nepalankiausiems apkrovų deriniams. 

191. Klojinių elementų įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti: 

-perdangų klojinių iki 1/500 angos; 

-kitų klojinių iki 1/400 angos. 

192. 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. 

193. Montuojant klojinius iš atskirų detalių tikrinama, ar teisingai naudojami konduktoriai, 

šablonai ir įtaisai, kuriais garantuojami tikslūs būsimojo elemento matmenys. Surenkamųjų 

klojinių elementų projektinių matmenų nuokrypiai turi būti ne didesni už pateiktus 14 lentelėje. 

14 lentelė. Surenkamųjų klojinių leistini projektinių matmenų nuokrypiai 
Parametras Parametro reikšmė Kontrolė, registravimas 

1. Inventorinių klojinių 

pagaminimo tikslumas 

pagal darbo brėžinius Techninė apžiūra 

2. Inventorinių klojinių 

sumontavimo tikslumas: 

be glaistymo dažomoms 

konstrukcijoms 

konstrukcijoms, paruoštoms 

tapetams klijuoti 

pagal projektą 

paviršių nelygumai ir jų 

sandūrose ne didesni kaip 2,0 

mm 

instrumentinė, statybos darbų 
žurnalas 

3.Surinktų klojinių įlinkis: 

vertikalių paviršių 

perdangų 

ne didesnis kaip 1/400 angos ne 

didesnis kaip 1/500 angos 

kontroliuojamas atliekant 

gamyklinius bandymus ir 

statybvietėje 

194. Statant monolitinius pastatus dažniausiai naudojami slankieji klojiniai, kuriuose 

betonuojamos ne plonesnės kaip 12 cm storio vertikalios sienos. Svarbiausi tokių klojinių 

elementai yra skydai, kėliklio rėmai, darbo paklotas, kabamieji lopšiai, sienų ašyse įstatyti kėliklio 

strypai, kėlikliai. Tokių klojinių montavimo darbai vykdomi pagal įmonių gamintojų instrukcijas. 

195. Statinių monolitinėms konstrukcijoms betonuoti naudojant įvairių firmų 
rekomenduojamus klojinius, jie montuojami statybvietėse ir, betonui sukietėjus, ardomi 

prisilaikant įmonių gamintojų instrukcijų. 

196. Ten, kur neįmanoma panaudoti unifikuotų surenkamųjų klojinių, jie gaminami iš 

medienos. 

197. Klojimams gaminti pjautos miško medžiagos drėgnumas negali būti didesnis kaip 25%. 

Nerekomenduojama gaminti klojinių iš deformatyvios (drebulė, alksnis, topolis) medienos. 

198. 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. 
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199. Kai statinio aukštis yra iki 6 m, perdengimų ir atskirų sijų klojiniai turi remtis į 

inventorinius statramsčius. 

200. Klojinių ardymo metu neapkrautų monolitinių konstrukcijų vertikalių paviršių betono 

stipris turi būti ne mažesnis kaip 0,2-0,3 MPa, kai anga yra iki 6 m konstrukcijų betono stipris turi 

pasiekti 70% projektinio stiprio, o kai anga didesnė kaip 6 m - 80% projektinio stiprio. 

201. Apkrautų monolitinių konstrukcijų betono stipris ardant klojinius turi būti nurodytas 

SDTP ir suderintas su projekto autoriais. 102. Leistini klojinių nuokrypiai: 
a) 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 -20 mm, 

- sijų - 5 mm. 

b) 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. 

202. Prieš betonavimą sumontuoti klojiniai turi būti patikrinti ir sudaryta išpildomoji 

nuotrauka. 

 

IV SKIRSNIS. REIKALAVIMAI ARMAVIMO DARBAMS 

 

 
203. Armatūrinis plienas, armavimo strypynai ir tinklai, įdėtinės detalės ir kiti konstrukcijų 

armavimo elementai turi atitikti projekto sprendimus. Statinio projekte numatyto plieno bei 

armavimo elementų keitimas turi būti suderintas su projekto autoriais ir statytoju. 

204. Konstrukcijų armavimo elementai (strypai, tinklai, strypynai) gaminami statybvietėje 

arba užsakomi pagaminti specializuotuose armatūros cechuose. 

205. Kad transportuojami į statybvietes armavimo elementai nesideformuotų, tarp tinklų ir 

strypynų dedami mediniai tarpikliai, o stropavimo vietos pažymimos dažais. 

206. Ruošiant armavimo elementus statybvietėse, armatūra dažniausiai surišama minkšta 

viela, o kai strypynams norima suteikti pradinį standumą, suvirinama elektrolankiniu būdu. 

Armatūros strypų projektinė padėtis tinkluose ir strypynuose gamybos metu fiksuojama šablonais 

ir konduktoriais. 

207. Naudojant elektrolankinį suvirinimo būdą reikia įvertinti tai, kad armatūrinio plieno 

suvirinamumas priklauso nuo anglies kiekio jame. Kuo pliene yra daugiau anglies, tuo jis trapesnis 

ir blogiau suvirinamas. 

208. Montuojant armatūrą klojimuose kontroliuojami atstumai tarp eilių ir betono 

apsauginio sluoksnio storis. Darbo armatūros apsauginis sluoksnis turi užtikrinti armatūros ir 

betono bendrą darbą visose konstrukcijų darbo stadijose, taip pat apsaugoti armatūrą nuo 

atmosferos, agresyvios aplinkos, aukštos temperatūros ir panašių poveikių. 
209. Darbo armatūros apsauginio sluoksnio storis, mm turi būti 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); 

- surenkamuosiuose pamatuose -30 mm; 

- monolitiniuose pamatuose su paruošiamuoju betono sluoksniu -5 mm; 

- monolitiniuose pamatuose be paruošiamojo betono sluoksnio - 70 mm. 

- plokštėse iš sunkiojo betono, kurių storis iki 100 mm -10 mm; 
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- plokštėse iš lengvojo betono -15 mm; 

- storesnėse kaip 100 mm plokštėse -15 mm; 

- sijose ir kolonose, kai darbo armatūros skersmuo yra iki 200 mm -20 mm; 

- sijose ir kolonose, kai darbo armatūros skersmuo -20-35 mm -25 mm; 

- sijose ir kolonose, kai darbo armatūros skersmuo didesnis kaip 35 mm -30 
mm; 

- kai armuojama valcuotu profiliniu plienu -50 
mm; 

- sankabų ir skersinių strypų -15 mm: 

210. Monolitinių kolonų ir perdangų armavimas pateiktas 10 pav. 
 

10 pav. Nuokrypiai nuo projektinių atstumų tarp atskirų darbo armatūros strypų – 10 mm. 2. 

Nuokrypiai nuo projektinių atstumų tarp armatūros eilių. 3. Nuokrypiai nuo projektinio 

armatūros apsauginio betono sluoksnio storio surašyti 12 lentelėje. 

 

211. Betonuojant konstrukcijas iš betono su lengvaisiais užpildais apsauginio sluoksnio 
storis turi būti ne mažesnis kaip 15-20 mm. 

212. Nepalankių sąlygų (didelė drėgmė, rūgštys, druskos ir kt.) veikiamų gelžbetoninių 

konstrukcijų apsauginio sluoksnio norminis storis turi būti padidintas ne mažiau kaip 10 mm. 

213. Kad armatūra būtų gerai padengta betonu ir sukibtų, atstumas tarp armatūros strypų 

turi būti ne mažesnis už strypų skersmenį ir ne mažesnis kaip 20 mm. 

214. Apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais arba plastmasiniais fiksatoriais, o 

atstumai tarp armatūros strypų ir eilių - reikiamo ilgio armatūros strypeliais. 

215. Betonuojamų monolitinių kolonų ir perdangų nuokrypiai nuo projektinių atstumų tarp 

atskirų darbo armatūros strypų ir tarp armatūros eilių - 10 mm. 
216. Nuokrypiai nuo projektinio apsauginio betono sluoksnio storio pateikti 15 lentelėje. 

15 lentelė. Leistini apsauginio sluoksnio nuokrypiai nuo projektinių 

Konstrukcijų skerspjūvio 
matmenys 

Projektinis apsauginio sluoksnio storis 

 iki 15 mm nuo 16 iki 20 mm daugiau kaip 20 mm 

Iki 100 mm +4,0 +4,0 -3,0 +4,0 -5,0 

Nuo 101 iki 200 mm +5,0 +8,0 -3,0 +8,0 -5,0 

Nuo 201 iki 300 mm - +10,0 -3,0 +10,0 -5,0 
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Daugiau kaip 300 mm - +15,0 -5,0 +15,0 -5,0 

217. Sudėti į klojinius armatūros strypai, tinklai ir strypynai surišami minkšta viela arba 

sujungiami suvirinant elektra. 

218. Atvežto į statybvietę armatūrinio plieno techniniai rodikliai turi būti surašyti atitikties 

dokumente. Tuo atveju, kai nėra tokio dokumento arba abejojama duomenimis ir kai armatūra 

naudojama įtemptam armavimui, plieno savybės nustatomos laboratorijose. 

 

V SKIRSNIS. REIKALAVIMAI BETONAVIMO DARBAMS 

 

 
219. Betono ir gelžbetonio konstrukcijoms betonuoti naudojamas projekte nurodytos klasės 

betonas. Betono mišinio technologinės savybės (konsistencija pagal kūgio nuoslūgį mm) V/C, 

cementas, užpildai, priedai priklauso nuo betonuojamos konstrukcijos ypatumų ir betonavimo 

technologijos. Jei reikia, projekte nurodomas betono atsparumas šalčiui, tankis, vandens 

nepralaidumas, deformatyvumas ir kitos savybės. 

220. Kai betono mišiniai ruošiami statybvietėse, parenkant sudėtis įvertinama cemento, 

užpildų, kitų medžiagų savybės ir jų kiekių santykis. Tai turi užtikrinti visas reikiamas mišinio ir 

betono savybes (konsistenciją, tankį, stiprumą, ilgalaikiškumą), armatūros apsaugą nuo korozijos. 

Sudėtis turi būti tokia, kad betono mišinys nesisluoksniuotų ir neatsiskirtų cemento pasta. Betono 

mišinys turi būti tokios konsistencijos, kad gerai užpildytų formas (klojinius) tarpus tarp armatūros 

strypų ir galėtų būti tinkamai sutankintas turimomis priemonėmis. 

221. Betono mišinio konsistencija nustatoma pagal slankumą arba standumą. Monolitinės 

betono ir gelžbetonio konstrukcijos paprastai betonuojamos iš slankių mišinių. 

222. Pagal slankumą betono mišiniai klasifikuojami į tokias markes: 

S1* - kai kūgio nuoslūgis nuo 10 iki 40 mm; 

S2 - kai kūgio nuoslūgis nuo 50 iki 90 mm; 

S3 - kai kūgio nuoslūgis nuo 100 iki 150 mm; 

S4** - kai kūgio nuoslūgis nuo 160 iki 210 mm. 

*išmatuotas nuoslūgis apvalinamas 10 mm tikslumu 

** rekomenduojamos slankumo ribos > 20 mm ir < 160 mm 
223. Betono mišinio standumo (Vebe) markės yra tokios: 

V0* - kai tankinimo trukmė > 31 s; 

V1 - kai tankinimo trukmė nuo 30 iki 21 s; 

V2 - kai tankinimo trukmė nuo 20 iki 11 s; 

V3 - kai tankinimo trukmė nuo 10 iki 6 s; 

V4 - kai tankinimo trukmė nuo 5,0 iki 3,0 s. 

* rekomenduojamos standumo ribos <30s ir >3,0s 

Sukietėjusio normalaus ir sunkiojo betono stiprio gniuždant klasės pateiktos 16 lentelėje. Betono 

klasės atitinka 0,95 patikimumui garantuojamas betono stiprumo vertes MPa. 

16 lentelė.Betono stiprio gniuždant klasės 

Stiprio gniuždant klasė fck cyl N/mm2(MPa) fck cube N/mm2 (MPa) 

C8/10 8 10 

C12/15- 12 15 

C16/20 16 20 

C20/25 20 25 

C25/30 25 30 

C30/37 30 37 
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C35/45 35 45 

C40/50 40 50 

C45/55 45 55 

C50/60 50 60 

C55/67 55 67 

C60/75 60 75 

C70/85 70 85 

C 80/95 80 95 

C90/105 90 105 

C100/115 100 115 

Lengvojo betono stiprio gniuždant klasės: LC8/9; LC12/13; LC16/18; LC20/22; LC25/28; 

LC30/33; LC35/38; LC40/44; LC45/50; LC50/55; LC60/66; LC70/77; ir LC80/88 

224. Cementas parenkamas pagal betono paskirtį, leidžiamą egzoterminį betono įšilimą, 

konstrukcijos matmenis ir naudojimo aplinkos sąlygas. Cementas turi atitikti LST EN 197-1 

reikalavimus. 

225. Cemento kiekis priklauso nuo betonuojamos konstrukcijos (nearmuoto betono, 

gelžbetonio, įtemptojo gelžbetonio) ir naudojimo aplinkos sąlygų. Aplinkos poveikių klasės 

pateiktos 17 lentelėje. Gruntų agresyvumo charakteristika pateikta 18 lentelėje 
 

17 lentelė. Aplinkos sąlygų klasifikavimas 

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 
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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; 

Konstrukcijos, veikiamos 

pramoninio chloringo vandens 

C35/37 

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 arbc 

ant kranto 

C30/37 

XS2 Nuolat panardinta Jūrinių konstrukcijų dalys C35/45 

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

 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 



ST 302639067.01:2019 

36 

 

 

 

 

 

6. Cheminis poveikis 

Kai betonas atviras cheminiam poveikiui, veikiant 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 

  

XA2 Vidutinio cheminio agresyvumo aplinka 

pagal šią lentelę 

 C30/37 

XA3 Didelio cheminio agresyvumo aplinka 

pagal šią lentelę 

 C35/45 

 

18 lentelė. Grunto agresyvumo charakteristika 

Toliau pateikta cheminio agresyvumo aplinkos klasifikacija parengta imant, kad gamtinio grunto 

ir gruntinio vandens temperatūra gali būti nuo 5 iki 25 °C. o vandens greitis labai mažas - artimas 

stovinčiam. Klasė nustatoma pagal blogiausią bet kurios vienos cheminės charakteristikos vertę. 

Kai dvi ar daugiau agresyvumo charakteristikų nurodo tą pačią klasę, aplinka priskiriama 

artimiausiai aukštesnei klasei, nebent yra ištirta, kad šiuo specialiu atveju tai nebūtina. 

Cheminė charakteristika Standartinis 

bandymo 

metodas 

XA1 XA2 XA3 

Gruntinis vanduo 

SO2-
4 ,mg/l LST EN 196-2 ≥200 ir ≤600 >600 ir ≤3000 > 3000 ir ≤ 6000 

pH LST ISO 4316 ≤ 6,5 ir ≥ 5,5 < 5,5 ir ≥ 4,5 < 4,5 ir ≥ 4 

Agresyvusis CO2, mg/l  ≥ 15 ir ≤ 40 > 40 ir ≤< 100 > 100 persotintas 

NH+
4 ,mg/l LST ISO 7150- 1 

arba 

LST ISO 7150- 2 

≥ 15 ir ≤30 > 30 ir ≤ 60 > 60 ir ≤ 100 

Mg2 +,mg/l LST EN ISO 

7980 

≥300 ir≤ 1000 > 1000 ir ≤3000 > 3000 persotintas 

Gruntas 
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SO2-

4 ,mg/kga (bendras) LST EN 196- 2b ≥ 2000 ir ≤ 

3000c 

> 3000c ir 

≤12000 

> 12000 ir ≤ 24000 

a Molingas gruntas, kurio laidumas nuolat mažesnis kaip 10°m/s, gali būti perkeltas į žemesnę 

klasę. 
b Nurodytu bandymo metodu SO2-

4 ekstrahuojamas hidrochorine rūgštimi; kaip alternatyvų 

metodą galima taikyti ekstrahavimą vandeniu, jeigu betono naudojimo vietoje yra tokia patirtis. 
c 3000 mg/kg ribą galima sumažinti iki 2000 mg/kg, jei sulfato jonų susikaupimo betone rizika 
atsiranda tik dėl cikliškai pasikartojančio išdžiūvimo ir sudrėkimo arba dėl kapiliarinio įsiurbimo. 

Užpildai turi būti frakcionuoti, švarūs, atitinkantys betono paskirtį ir klasę. Stambiųjų užpildų 

stambiausios dalelės neturi viršyti: 

o vieno ketvirtadalio mažiausio gaminio matmens; 

o mažiausio atstumo tarp gretimų armatūros strypų minus 5 mm; 

o 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio (tas apribojimas nebūtinas, kai gelžbetonio 

konstrukcijos naudojamos sausoje aplinkoje). 

Prieš betonavimą nuo klojinių nuvalomos šiukšlės, dulkės, nuo armatūros - rūdys. Medinių 

klojinių paviršiai, kurie liesis su betono mišiniu, sudrėkinami. 

Monolitinėms konstrukcijoms betonuoti dažniausiai naudojami prekiniai betono mišiniai, 

kurie į statybvietes dažniausiai transportuojami automobilinėmis betonmaišėmis, o į betonavimo 

vietą, tiekiami betono siurbliais. Kontroliuojama, kad atliekant šias operacijas betono mišinys 

nesusisluoksniuotų ir išliktų homogeniškas. 

Nustatant leidžiamą gabenimo trukmę turi būti atsižvelgiama į mišinio sudėtį, temperatūrą ir 

oro sąlygas. 

Į statybvietes betono mišinius gabenant kitokiais būdais turi būti išvengta sluoksniavimosi, 

sudedamųjų medžiagų praradimo, užteršimo, turi būti kuo mažiau kartų perkraunamas. Mišinį 

iškraunant iš transporto priemonių laisvas kritimo aukštis turi būti ne didesnis kaip 2,0 m. 

Statybvietėje turi būti asmuo, atsakingas už betono mišinio gabenimą, priėmimą, klojimą ir 

priežiūrą. 

Prekinio betono mišinio gamintojo, jei naudotojas reikalauja, turi būti suteikta tokia 
informacija: 

o cemento atmaina, jo stiprio klasė, užpildų atmaina; 

o priedų atmaina (jei jie naudojami); 

o vandens ir cemento santykis; 

o atitinkamų bandymų rezultatai. 

Gamintojas, prieš iškraudamas betono mišinį iš transporto priemonės, turi pateikti lydraštį 

(važtaraštį), kuriame turi būti nurodyti tokie duomenys: 

o gamintojo pavadinimas; 
o lydraščio eilės numeris; 

o data ir pakrovimo laikas, t. y. cemento ir vandens pirmojo sąlyčio laikas; 

o automobilio numeris arba transporto priemonės indentifikavimas; 

o pirkėjo pavadinimas; statybvietes vieta ir pavadinimas; 

o techninių reikalavimų nuorodos; 

o betono mišinio kiekis, m3; 

o atitikties deklaracija su nuorodomis į specifikaciją ir LST EN 206-1 

o sertifikavimo įstaigos pavadinimas arba ženklas, jei įstaiga jį turi; 

o laikas per kurį betonas pristatomas į statybvietę; 

o iškrovimo pradžios laikas; iškrovimo pabaigos laikas; 

Lydraštyje taip pat gali būti pateikti tokie papildomi duomenys: stiprio klasė, naudojimo 

aplinkos sąlygų kategorija, konsistencija, cemento atmaina ir stiprio klasė, priedų ir mikroužpildų 

(jei jų yra) atmainos, specialiosios savybės. 

Ruošiant betono mišinius statybvietėje ir projektuojant jų sudėtis įvertinama, kad betono 

klasė yra garantuotas 95% tikimybės betono stiprumas. 
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Betono mišinio kritimo aukštis betonuojant kolonas negali būti didesnis kaip 5,0 m, 

betonuojant perdangas - 1,0 m, sienas - 4,5 m, nearmuotas konstrukcijas - 6,0 m ir mažai armuotas 

konstrukcijas - 4,5 m. 

Betonuojant monolitines konstrukcijas betonas dažniausiai tankinamas vibraciniais būdais. 

Tankinimo trukmė priklauso nuo sluoksnio storio, mišinio technologinių savybių, armavimo, 

tankinimo priemonių bei jų sukuriamo poveikio intensyvumo. Labai svarbu, kad tankinant betono 

mišinys nesisluoksniuotų ir iš jo nebūtų išspausta cementinė pasta. 

Tankinant vibraciniais būdais vibromechanizmas negali liesti armatūros, įdėtinių detalių, 

klojinių tvirtinimo elementų. Giluminis vibratorius į tankinamą betono mišinį panardinamas 5-10 

cm, perkėlimo žingsnis ne didesnis kaip 1,5 poveikio spindulio. 

Paviršinis vibratorius turi dengti apie 10 cm sutankinto betono zonos. Vibravimo trukmė 

vienoje tankinimo zonoje priklauso nuo betono mišinio technologinių savybių, sluoksnio storio. 

Klojamas mišinys turi būti tankinamas aplink armatūros atskirus strypus ir ypač klojinių 

kampuose, siekiant, kad būtų suformuota tanki betono struktūra. 

Monolitines konstrukcijas betonuojant klodais, kitas klodas klojamas iki betono rišimosi 

pradžios. Pertraukos tarp betono klodų betonavimo be darbo siūlių įrengimo priklauso nuo betono 

mišinio savybių, cemento, technologijos, aplinkos temperatūros ir konkrečiu atveju nustatomas 

eksperimentais. 

Monolitines konstrukcijas betonuojant be pertraukų visada jų kokybė būna geresnė negu 

betonuojant su pertraukomis. Tačiau dėl technologinių ir organizacinių priežasčių tenka daryti 

pertraukas ir formuoti darbo siūlės. Darbo siūlės turi būti statmenos konstrukcijų ašims arba 

paviršiams. Tęsti betonavimą galima anksčiau suklotam betonui pasiekus ne mažesnį kaip 1,5 MPa 

stiprį. Betonavimo darbo siūlių padėtis derinama su projekto autoriais. 

Naujo betono sankiba su sukietėjusiu betonu visada mažesnė nei monolite. Darbo siūlėje 

kontaktas tarp sukietėjusio ir naujo betono ne tik silpnesnis, bet ir pralaidesnis vandeniui, mažiau 

atsparus šalčiui ir kt. Dažnai darbo siūlės blogina statinių konstrukcijų paviršiaus kokybę, todėl 

darbo siūles reikia įrengti tokiose vietose, kad jos nesumažintų konstrukcijų stiprumo, 

nepablogintų paviršių kokybės ir, jei įmanoma, jos būtų konstruktyviai apiformintos. 
226. BETONAVIMAS NEIGIAMOJE TEMPERATŪROJE 

Betonuojant esant neigiamai temperatūrai reikia sudaryti betono kietėjimui normalią aplinką. 

Kai aplinkos temperatūra lygi vandens užšalimo temperatūrai arba už ją žemesnė, cheminės 

reakcijos betone gali sustoti, o susidarius ledui dėl vidinių įtempimų, kuriuos sukuria apie 9% 

didinantis savo tūrį užšąlantis laisvasis vanduo, suardo nestiprius adhezinius ryšius tarp atskirų 

betono komponentų. Dėl tokių reiškinių cemento akmuo gali suirti. Kad taip neatsitiktų, reikia, 

kad prieš šalčius betonas įgytų tam tikrą stiprumą. Kai pasiekiamas 5,0 MPa stipris gniuždant, 

saugoti nuo šalčio nebereikia. 

Betono priežiūra šaltyje priklauso nuo konstrukcijų masyvumo, kuris apibūdinamas 

paviršiaus moduliu "M" (šaldomo paviršiaus ploto ir betono tūrio santykis). Masyvios 

konstrukcijos (M<3) šildomos termoso būdu, o kai aplinkos temperatūra yra žemesnė kaip -20° C, 

papildomai į mišinį pridedama kietėjimo greitiklių bei vandens užšalimo temperatūrą žeminančių 

priedų. Betonuojant kolonas, sijas (M-6-10), plonasienes konstrukcijas (M-10-20), pridedama 

vandens užšalimo temperatūrą žeminančių priedų, betonuojama karštuoju būdu ir šildoma elektra. 

Termoso būdas. Karštas betono mišinys klojamas į apšiltintus klojinius ir laisvi betono 

paviršiai uždengiami šilumą izoliuojančia medžiaga. Betonui kietėti teigiama temperatūra 

palaikoma šiluma, kuri buvo pasiekta ruošiant mišinį ir egzotermijos t. y. išsiskiriant šilumai 
vykstant fiziniams - cheminiams cemento kietėjimo reiškiniams. 

Prieššaltiniai priedai. Tokios medžiagos sukuria sąlygas betonui kietėti neigiamoje 
temperatūroje. Tai druskos rūgštis (HCl); kalcio chloridas (CaCl2); natrio chloridas (NaCl); kalcio 

chloridas (CaCl2); potašas (K2CO3); natrio nitritas (NaNO2). 
Šios medžiagos, sužemindamos vandens užšalimo temperatūrą, pailgina kietėjimo trukmę, 

pagreitina betono rišimąsi ir kietėjimą. Chloro jonai sukelia armatūros koroziją, todėl jų kiekis yra 

ribojamas. Pagal LST 1330:2000,  nearmuotame betone leistinas chloro jonų kiekis yra 1% 
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(cemento masės), gelžbetonyje - 0,4% (cemento masės), įtemptai armuotame gelžbetonyje - 0,2% 

(cemento masės). 

Pridėjus į betono mišinį didesnį (iki 10-15%) medžiagų, sužeminančių vandens užšalimo 

temperatūrą, kiekį gaunami "šaltieji betonai", kuriuose cemento hidratacijos procesai sustoja tik 

esant žemoms (pvz. -25° C) aplinkos temperatūroms. Tokie betono mišiniai ruošiami su 

nepašildytu vandeniu, kuriame ištirpinami priedai. Betonuojama neapšiltintuose klojimuose, 

tačiau betono paviršių būtina uždengti šilumą izoliuojančia medžiaga, kad neužšaltų konstrukcijų 

paviršinis vanduo. 

Betono mišinio temperatūra betonavimo metu, kai betonas kietėja termoso būdu turi būti 25° 

C, kai naudojami prieššaltiniai priedai ar elektrinis šildymas ne žemesnė kaip +5°C. 

Transportuojant ir betonuojant betono mišinys intensyviai aušta. Transportuojant karštus 

betono mišinius dėl intensyvių koaguliacinių reiškinių mišinys labai greitai netenka slankumo. Tai 

reikia įvertinti ruošiant betono mišinius. 

Ruošiant betono mišinius su 32.5 stiprio klasės portlandcemenčiu aukščiausia leistina 

mišinio temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 45° C. Atitinkamai ruošiant mišinius su 42,5 stiprio 

klasės portlandcemenčiu - ne aukštesnė kaip 40° C, o su 52,5 stiprio klasės portlandcemenčiu - ne 

aukštesnė kaip 35° C. 

Tokios temperatūros mišiniai gaunami naudojant iki 40 - 90° C pašildžius vandenį. Kartais 

iki 20 - 60° C pašildomi užpildai. 

227. BETONAVIMAS KARŠTOJE APLINKOJE. 

Vykdant betonavimo darbus, kai aplinkos temperatūra yra aukštesnė kaip +25° C į,r 

santykinė drėgmė žemesnė už 50%, turi būti naudojami greitai kietėjantys portlandcemenčiai, 

kurių stiprio klasė 1,5 karto aukštesnė už projektinę betono klasę. 

Betono mišinio temperatūra, betonuojant konstrukcijas, kurių paviršiaus modulis M>3 neturi 

viršyti 30-35° C. 

Cemento rišimosi ir intensyvaus kietėjimo metu dėl vykstančių fizinių - cheminių procesų 

betonas gali supleišėti. Plastiškasis pleišėjimas, kai vidiniai įtempimai viršija betono stiprumą, gali 

būti pašalintas pakartotinai vibruojant praėjus ne daugiau kaip 0,5-1 valandos. 

Betonuojant karštoje aplinkoje betono struktūros formavimosi proceso priežiūrą reikia 

pradėti tuoj po betonavimo ir vykdyti kol betonas pasieks 70% projektinio stiprio. Kietėjantis 

betonas turi būti drėkinamas. Tam, kad betonas intensyviau kietėtų galima išnaudoti saulės 

radiaciją uždengiant paviršių vandeniui nelaidžia juoda plėvele. 

 

VI SKIRSNIS. KIETĖJANČIO BETONO PRIEŽIŪRA 

 

 
228. Betono savybės, o tuo pačiu ir gaminamos konstrukcijos kokybė priklauso nuo 

tinkamos kietėjančio betono priežiūros ir apsaugos nuo kenksmingų poveikių. Suklotą betoną 

reikia apsaugoti nuo lietaus, smūgių, didelių temperatūros pokyčių, išdžiūvimo. Atviri betono 

paviršiai uždengiami ne vėliau kaip po 10-12 valandų nuo betonavimo pabaigos, o karštomis 

dienomis periodiškai drėkinami. Uždengiama polietileno plėvele, drėgna medžiaga, pjuvenomis ir 

pan. 

229. Kietėjančio betono priežiūros trukmė nustatoma, atsižvelgiant į cemento hidratacijos 

greitį, betono savybes, aplinkos temperatūrą ir santykinę drėgmę. Įvertinant tuos faktorius 

kietėjančio betono priežiūros trukmė būna nuo 2 iki 10 parų. 

230. Tais atvejais, kai betonas turi būti atsparus dilumui arba yra veikiamas nepalankių 
aplinkos sąlygų priežiūros trukmė turi būti pailginta. 
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VII SKIRSNIS. KOKYBĖS KONTROLĖ 

 

 
231. Betono stipris gniuždant nustatomas bandant 28 paras išlaikytus 150 mm briaunos ilgio 

kubus arba 150 mm skersmens ir 300 mm aukščio cilindrus. Taip pat betono stipriui gniuždant 

nustatyti leidžiama naudoti 100 mm arba 200 mm briaunos ilgio kubus. Jeigu bandomi 

stambiagrūdžio arba smulkiagrūdžio betono 100 mm briaunos ilgio kubai, taikomas 

perskaičiavimo pagal 150 mm briaunos ilgio kubus koeficientas 0,95, smėlbetonio - 1,0; jeigu 

bandomi 200 mm briaunos ilgio kubai - koeficientas 1,05. 

232. Tais atvejais, kai suformuoti bandiniai negali atstoti gaminio (labai standūs mišiniai, 

tankinama presuojant, vakuumuojant ar kt.), betono stipris gali būti nustatomas bandant bandinius, 

išgręžtus iš gaminių. 

233. Apytiksliai stiprį galima nustatyti betono struktūrą neardančiais metodais bei 

ultragarsu. 

234. Monolitinių konstrukcijų betonavimo darbų kokybės kontrolė yra priemonės, būtinos 

betono kokybei palaikyti ir reguliuoti. T. y. tikrinimas, bandymas ir bandymų rezultatų 

naudojimas. Tikrinamas ruošimasis betonavimui, betono mišinio transportavimas, klojimas, 

tankinimas ir kietėjančio betono priežiūra. 

235. Sudarant sutartį su betono mišinio tiekėju ar kilus abejonėms dėl kokybės, būtina 
patikrinti sertifikacijos institucijos išduotą sertifikatą ir ar kontroliuojama betono mišinio gamyba. 

236. Naudojant prekinį mišinį statybvietėje betonas kontroliuojamas kaip nurodyta 19 

lentelėje. 

237. Kiekvienu atveju prieš atsakingų konstrukcijų betonavimą betono stiprio kontrolės 

organizavimą statybos vadovas (SV) suderina su statytojo atstovu (TP). 
 

19 lentelė. Prekinio betono kontrolė statybvietėje 

KONTROLĖS 
POBŪDIS 

KONTROLĖ TIKSLAS MAŽIAUSIAS 
DAŽNUMAS 

1. Mišinio siuntos 
lydraštis 

lydraščio duomenų tikrinimas užtikrinti, kad 
siunta atitiktų 
užsakymą 

kiekvieną kartą, 
gavus siuntą 

2. Mišinio 

konsistencija 

apžiūrint patikrinti, ar 

įprasta išvaizda 
kiekvieną kartą, 

gavus siuntą 

3. Mišinio 

konsistencija 

konsistencijos kontrolė įvertinti, ar 

atitinka reikiamą 

konsistenciją 

gaminant 

bandinius betono 

bandymams 

kilus abejonei po 
apžiūrėjimo 

4. Mišinio 

vienalytiškumas 

apžiūrint palyginti su 

įprasta išvaizda 
kiekvieną kartą, 

gavus siuntą 

5. Mišinio 
vienalytiškumas 

bandinių iš maišinio skirtingų imčių 
savybių palyginimas 

įvertinti 
vienalytiškumą 

kilus abejonei 

6. Betono išvaizda apžiūrint palyginti su 
įprasta išvaizda 

kiekvieną kartą, 
gavus siuntą 
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7. Kontrolės lygis 

mišinį tiekiančioje 

gamykloje 

susipažinimas su serti- fikacijos įstaigos 

išduotu sertifikatu, įsitikinant, ar 

kontroliuojama gamyba, jei 

nekontroliuojama, susipažįstama su 

prekinio mišinio gamyklos gamybos 

kontrolės lygiu 

įsitikinti, ar 

kontroliuojama 

gamyba 

sudarant sutartį su 

nauju tiekėju 

kilus abejonei 

8. Betono stipris 
gniuždant 

bandymas įvertinti iš mišinio 
gaminamo betono 
stiprį 

pagal statytojo 
dokumentus 
kilus abejonei 

9 Oro kiekis 

mišinyje, kai 

numatytas 
reikalavimas 

bandymas nustatyti, ar 

atitinka reikiamą 

oro kiekį 

kilus abejonei 

10. Kitos savybės Dagai pasirinktus standartus ar 

susitarimą 

įvertinti, ar 

atitinka reikiamas 
savybes 

pagal susitarimą 

238. Monolitinių konstrukcijų betonavimo proceso kontrolė statybvietėje pateikta 20 

lentelėje 
20 lentelė. Monolitinių konstrukcijų betonavimo kontrolė 

Kontroliuojama operacija A ir K Kaip kontroliuojama Dalyvauja 

1. PRIEŠ BETONAVIMĄ: 

- klojinių matmenys, armatūros padėtis SV rulete TP 

- ar nuvalyti klojiniai SV vizualiai TP 

- ar sudrėkinti klojiniai SV vizualiai TP 

- ar sandarūs klojiniai SV vizualiai TP 

2. BETONAVIMO METU: 

- mišinio konsistencija ir homogeniškumas SV vizualiai TP 

- betono mišinio laisvo kritimo aukštis SV rulete TP 

- mišinio sutankinimo kokybė SV vizualiai TP 

- betonuojamų sluoksnių storis SV rulete TP 

- trukmė tarp milinio sumaišymo ir betonavimo 
pradžios 

SV v  

- vartojamos priemonės,kai betonuojama esant 

šaltam ar karštam orui 

SV  TP 

- betonavimo siūlės SV vizualiai TP 

- konstrukcijų sandūrų kokybė SV vizualiai TP 

- kietėjančio betono priežiūra SV  TP 

o Monolitinių betono ir gelžbetonio konstrukcijų leistinieji nuokrypiai: 
o pamatų vertikalių plokštumų ir jų susikirtimo linijų nuokrypiai nuo vertikalės per visą 

konstrukcijos aukštį 20 mm; 



ST 302639067.01:2019 

42 

 

 

 

o sienų, išbetonuotų nejudamuose klojimuose, ir kolonų, laikančių monolitines perdangas 

15 mm; 

o sienų ir kolonų, laikančių surenkamąsias sijų konstrukcijas 10 mm; 

o horizontalių plokštumų nuokrypis nuo horizontalės per visą patikrinto ruožo plokštumą 
20 mm; 

o vietiniai betono paviršiaus nelygumai pridėtos dviejų metrų ilgio liniuotės ruože (išskyrus 

atraminius paviršius) 5 mm; 

o elementų ilgio ir tarpatramio 20 
mm; 

o elemento skerspjūvio matmenų nuo -3 iki +6 mm; 

o monolitinių ar surenkamųjų gelžbetonio kolonų ir kitokių surenkamųjų elementų atramų 

paviršiaus altitudžių 5 mm; 

o inkarinių varžtų padėties: 

o plane, kai atramos yra kontūro viduje 5 mm; 

o plane, kai atramos yra už kontūro 10 
mm; 

mm; 

o pagal aukštį 20 

o altitudžių skirtumas dviejų paviršių sandūroje pagal aukštį 3 mm. 

 

VIII SKIRSNIS. DARBŲ PRIĖMIMAS 

 

 
239. Priimant monolitines betono ir gelžbetonio konstrukcijas ar statinių dalis tikrinama: 

o atitikimas darbo brėžiniams; 
o betono stiprio ir kitų kontroliuojamų rodiklių atitikimas projektiniams; panaudotų 

medžiagų ir pusfabrikačių kokybė; konstrukcijų paviršių kokybė; 

o ar konstrukcijose esančių angų ir kanalų padėtis ir skaičius atitinka projektinius; 

o įdėtinių detalių, inkarinių varžtų padėtis ir įtvirtinimas; deformacinės siūlės ir jų 

kokybė. 

240. Priimant užbaigtas betono ir gelžbetonio konstrukcijas ar statinių dalis suęašomi 

paslėptų darbų, atsakingų konstrukcijų priėmimo, laboratorinių tyrimų aktai ir kiti dokumentai. 

Tarp jų pateikiami: 

o darbo brėžiniai, kuriuose pažymėti pakeitimai, padaryti statybos proceso metu; 

o dokumentai, kuriuose nurodyta, kad pakeitimai buvo laiku ir nustatyta tvarka suderinti; 
o paslėptų darbų aktai; 

o monolitinių konstrukcijų, armatūros, įdėtinių detalių, klojinių patikrinimo prieš 

betonavimą, monolitinių konstrukcijų apžiūrėjimo nuėmus klojinius aktai, kontrolinių 

betono bandinių tyrimo duomenys; 

o statybos darbų žurnalas. 

 

IX SKIRSNIS. GRINDŲ BETONAVIMAS 

 
241. Pagrindo ruošimas. 

Betoninių grindų kokybė labai priklauso nuo pagrindo kokybės. Betoninės grindys gali būti 

įrengiamos ant grunto arba ant betono pagrindo. 

Grindų konstrukcija turi būti pateikta projekte, nurodant šilumos bei garso izoliavimą, 

higieninius ir priešgaisrinius reikalavimus, izoliavimą nuo vandens skvarbos, apkrovas į 

laikančiuosius elementus ir grindų dangą. 

Grunto pagrindas po betoninėmis grindimis turi būti paruoštas taip, kad neatsirastų 

deformacijų nuo apkrovų bei temperatūros arba drėgmės pokyčių. 
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Įrengiant grunto pagrindus atliekamas vertikalusis žemės planiravimas, nuimamas viršutinis 

dirvos sluoksnis, iškasami silpno grunto plotai ir užpilami smėliu, žvyru arba skalda kruopščiai 

sutankinant. Užpilo atmaina turi būti nurodyta projekte. 

Temperatūra vykdant pagrindų įrengimo žemės darbus negali būti žemesnė kaip 0° C. 

Tankinamame grunte negali būti sušalusių jo gabalų, sniego arba ledo priemaišų. 

Užpilas turi būti pilamas 150 mm storio sluoksniais, tankinant vibraciniu įrenginiu. Supylus 

ir sutankinus du užpilo po 150 mm storio sluoksnius, turi būti matuojamas grunto sutankinimo 

koeficientas, kurio reikšmė turi tenkinti projekto reikalavimus. 

Jei ruošiamo grindų pagrindo kontroliuojamų parametrų reikalavimai atitinka projektinius, 

pilamas ir sutankinamas trečiasis 150 mm storio užpilo sluoksnis. 

Grunto sutankinimo kokybė turi būti kontroliuojama kas 0,3 m, t. y. kas du užpilo 

sluoksnius. 

Ant paruošto pagrindo (išskyrus atvejus, kai užpilas yra smėlis) pilamas 3-5 cm storio 

išlyginamasis smulkaus smėlio sluoksnis. 
Įvykdžius grunto užpylimo ir sutankinimo darbus, statybos darbų žurnale užpildomas 

paslėptų darbų aktas. 

Jeigu numatyta projekte, tarp pagrindo ir betono grindų klojama izoliacinė medžiaga 

(membrana), kuri turi padengti visą pagrindo plotą. Naudojant polietileno plėvelę jos kraštai turi 

persidengti ne mažiau kaip 150 mm. 

Bet koks pagrindas prieš betonuojant turi būti švarus. 

Įrengiant grindis ant betoninio pagrindo, prieš betonavimo darbus pagrindo paviršius 

šepečiais turi būti pašiurkštintas, cementinės plėvelės. Siurkštinant susidariusios dulkės turi būti 

pašalintos. 

Ant betoninio grindų pagrindo esančios tepalo dėmės šalinamos specialiomis priemonėmis. 

Betoninis pagrindas prieš klojant betono mišinį turi būti sudrėkintas. Jeigu toks pagrindas 

ilgai buvo sausoje aplinkoje, jo drėkinimas gali užtrukti iki vienos paros. Prieš betonavimą nuo 

pagrindo pašalinami vandens likučiai. 

Šilumos ir garso izoliavimo vienetinės medžiagos ant išlyginto pagrindo turi būti sudėtos be 

tarpų. Dedant du tokių medžiagų sluoksnius reikia sudėti taip, kad plokščių siūlės persidengtų. 

Betoninės grindys nuo sienų, kolonų ir kitokių konstrukcijų atskiriamos tarpinėmis iš medžio 

plaušo plokščių (minimalus storis 16 mm), polistireno (minimalus storis 20 mm). Sukietėjus 

betonui tarpinės nupjaunamos iki grindų paviršiaus, o kai grindų kraštai sandarinami mastikomis, 

tarpinės iki sandarinimo gylio pašalinamos. 

242. KLOJINIŲ RUOŠIMAS 

Betoninėse grindyse klojiniais suformuojamos deformacinės ir technologinės siūlės, 

suskirstančios grindis į mažesnius plotus. Klojiniai taip pat yra ir kreipiamosios vibrosijai, todėl 

nuo jų labai priklauso betoninių grindų kokybė (11 pav.) 
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11 pav. 

 

Deformacinių ir technologinių siūlių padėtis ir konstrukcija turi būti nurodyta projekte. 

Kreipiamosioms įrengti naudojama mediena, metalo kampuočiai, specialūs metalo profiliai. 

12 pav. 

Kreipiamųjų viršus turi būti kiek galint siauresnis. Jeigu jis bus per platus, betonas kaupsis 

ant jo ir gausis neteisingas sluoksnio aukštis (12 pav.). Norint to išvengti ant kreipiamųjų tvirtinami 

metalo kampuočiai (13 pav.). 

 

13 pav. 
Klojinių (kreipiamųjų) įrengimas, kai betonuojamas sluoksnis armuojamas tinklu pateiktas 

14 pav. Betonuojant grindis prie sienos panaudoti kreipiamąsias neįmanoma. Tokiu atveju 
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kreipiamoji (vamzdis, tinkamo profilio plienas) yra stacionari ir ji montuojama ant betono 

žymeklių (15 pav.). 
 

14 pav. 
 

15 pav. 

Montuojant klojinius (kreipiamąsias) turi būti kontroliuojamąją padėtis. Jei suklotas betono 

mišinys bus vakuumuojamas, turi būti įvertintas betono nuoslūgis dėl to . kad vakuumavimo metu 

atsiurbiama dalis mišiniui ruošti sunaudoto vandens. Vakuumuojant betonas suslūgsta: 

o 2 mm, kai betono sluoksnio storis 100 mm.; 
o 3 mm, kai betono sluoksnio storis 200 mm.; 

o 4 mm, kai betono sluoksnio storis 300 mm. 

 

16 pav. 

 

Įrengus pagrindą ir sumontavus klojinius (kreipiamąsias) statybos darbų žurnale turi būti 

surašomi paslepiamųjų darbų aktai ir sudaromos kontrolinės geodezinės nuotraukos. 

Betonuojant monolitines grindis galima naudoti pakeliamas kreipiamąsias (16 pav.). 
Kreipiamųjų laikiklių plastikinės kojelės tvirtinamos prie pagrindo ir jos lieka betone. 

Betonuojant monolitines grindis lauke būtina apsaugoti betoną nuo saulės spindulių, lietaus 

ir kitokių veiksnių, kurie gali pakenkti betono struktūros formavimosi procesui. 

Betonuojant grindis ant betoninio pagrindo betonuojamo baro plotis dažniausiai yra 4-6 m. 

Betonuojamų sekcijų ilgis priklauso nuo darbo dienos našumo. 

Viršutinis grindų, betonuojamų ant betoninio pagrindo sluoksnis turi būti kiek galima 

vienodesnio storio. 

Sukietėjus betonui nuo grindų paviršiaus reikia pašalinti sukietėjusios cementinės pastos 

sluoksnį ir suteikti paviršiui šiurkščią struktūrą. Tai pagerina sankibą su būsimąja grindų danga. 
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Monolitinėms grindims betonuoti ant betoninio pagrindo kreipiamosioms, atliekančioms ir 

klojinių funkciją, galima pritaikyti stačiakampius vamzdžius, kurie dažniausiai nuimami kitą dieną 

po betonavimo (17 pav.). Kreipiamąsias - metalinius kampuočius galima įtvirtinti 

išsiplečiančiomis įvorėmis (18 pav.). 

 

18 pav. 

Metaliniai kampuočiai atlieka vibrosijos kreipiamosios ir klojinio funkcijas. Išsiplečianti 

įvorė lieka betone, o varžtus ir veržles galima naudoti pakartotinai. Po kiekvieno panaudojimo 

varžtai ir veržlės nuplaunami ir sutepami. 

Kai tarp grindų apačios ir klojinio (kampuočio) apačios yra tarpas, jis turi būti užsandarintas 
mineraline vata (19 pav.). 

 
19 pav. 

Įrengiant šiltas grindis (betonuojant ant šilumą izoliuojančio sluoksnio) naudojamos pakeltos 

kreipiamosios, kurios tvirtinamos prie laisvai stovinčių atramų (20 pav.) 

Apšiltinimo medžiagos ant pagrindo turi būti vienodo storio ir dengti visą grindų plotą. 

Mineralinės vatos dembliai turi būti hidroizoliuoti, jų jungtys - uždengtos. 

Kai betonuojama ant smėlio sluoksnio, susmulkinto lengvojo betono, lengvojo betono blokų 

ar kitokių vandenį sugeriančių medžiagų, būtina hidroizoliacija. Hidroizoliuojant ritininėmis 

medžiagomis siūlės turi persidengti ne mažiau kaip 15 cm. 

 

20 pav. 

243. ARMAVIMO IR BETONAVIMO DARBAI 

Armavimo elementų ruošimas ir reikalavimai surašyti šio skyriaus skirsnyje "Betonavimo 

darbai". 
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17 pav. 

Grindų betono mišiniai ruošiami su ne žemesnės kaip 42,5 klasės portlandcemenčiu arba su 

padidinto ankstyvojo stiprumo portlandcemenčiu 42,5 R. Pagamintų su tokiais cementais 

standartinio skiedinio bandinių stipris gniuždant po dviejų parų atitinkamai turi būti ne mažesnis 

kaip 10 MPa ir 20 MPa, o po 28 parų - ne mažesnis kaip 42,5 MPa. 

Betono mišiniams ruošti gali būti naudojami portlandcemenčiai, kuriuose priedų kiekis yra 

mažesnis kaip 15 %. Tokie portlandemenčiai yra CEM I 42,5, CEM I 52,5, CEM I 42,5 R ir CEM 

I 52,5 R. 
Naudojami cementai turi tenkinti ir kitus LST EN 197-1 reikalavimus. 

Grindų betonams gaminti užpildai turi būti frakcionuoti, švarūs, atitikti betono paskirtį bei 

klasę ir tenkinti LST12620:2003+A1:2008 reikalavimus. 

Grindų betonams gaminti smulkiųjų užpildų užterštumas neturi būti didesnis kaip 2%. 

Stambiausios užpildų dalelės neturi viršyti: vieno ketvirtadalio betoninių grindų sluoksnio 

storio; mažiausio atstumo tarp gretimų armatūros strypų minus 5 mm. 

Stambūs užpildai turi būti išplauti, be dulkingų trupinimo frakcijų, užterštumas ne didesnis 

kaip 1%. 
Vanduo turi būti tinkamų savybių - iš techninio arba geriamojo vandens vandentiekio. 

Technologiniai priedai, suteikiantys betonui specifinių savybių, gerinantys mišinių 

technologines savybes, greitinantys ar lėtinantys kietėjimo procesą ir pan., turi būti tinkamų 

savybių ir atitikti LST EN 934-2 reikalavimus. 

Grindims betonuoti naudojami mišiniai turi tenkinti LST EN 206-1 reikalavimus. 

Priklausomai nuo grindų paskirties ir mechaninio poveikio intensyvumo monolitinėms 

grindims įrengti naudojamas C16/20-C40/50 stiprio klasių betonas. Smulkiagrūdžio betono stiprio 

klasė turi būti ne žemesnė kaip C25/30. 

Betono sudėtis turi būti tokia, kad mišinys neišsisluoksniuotų, neatsiskirtų cemento pasta. 

Betono mišinio konsistencija pagal slankumą 

Monolitinėms grindims betonuoti mišinio rekomenduojamas 

slankumas yra 40-60 mm. 

Cemento rišimosi ir intensyvaus kietėjimo metu dėl vykstančių fizinių - cheminių procesų 

betonas gali supleišėti. Kietėjimo ir. betono struktūros formavimosi pradžioje tas procesas vyksta 

pakankamai lengvai ir intensyviai. Plastiškasis pleišėjimas, kai vidiniai betono įtempimai viršija 

betono stiprumą, tęsiasi keletą valandų po betonavimo ir atsirandantys plyšiai gali būti pakankamai 

gilūs ir platūs. 

Pleišėjimas yra intensyvesnis kietėjant betonui sausoje aplinkoje, pučiant vėjui, betonui 

intensyviai džiūstant. 

Betono technologijoje yra būdų (armavimas vielos tinklu, standžių mišinių naudojimas ir 

pan.), padedančių eliminuoti ankstyvąjį pleišėjimą ir gauti geros kokybės betoną. 

Atsparumą pleišėjimui padidina papildomas dispersiškas armavimas metaliniu arba 

sintetiniu pluoštu (fibromis). Toks armavimas su mažesnėmis darbo ir medžiagų sąnaudomis 

leidžia gauti geresnę betono kokybę ir išvaizdą. 

Metalinės fibros gaminamos iš vielos, frezuojamos iš plieno luito, gaminamos iš plieno 

skardos juostų. 
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Vielos fibrų skersmuo būna nuo 0,40 iki 1,20 mm, ilgis - nuo 25 iki 60 mm. Fibrų sankiba su 

betonu pagerėja, kai jų galai užlenkti ar suploti, paviršius rumbuotas ar jos sulankstytos. Atskirų 

fibrų stipris tempiant priklauso nuo plieninės vielos savybių ir gali siekti iki 2000 N/mm2. 

Išdrožtos (frezuotos) plieninės fibros turi pjautuvo formos skerspjūvį ir galus aštriais 

kampais. Drožtų fibrų sąlyginis stipris tempiant yra apie 800 N/mm2, fibrų ilgis - apie 30 mm, 

plotis kinta nuo 1,0 iki 6,0 mm. 

Skardos fibros gaminamos iš plonų plieninės skardos juostų Tokių fibrų stipris tempiant būna 

nuo 400 iki 800 N/mm2. Jos gaminamos nuo 25 iki 45 mm ilgio, nuo 1,50 iki 2,50 mm pločio ir nuo 

0,50 iki 1,0 mm storio. 

Metalinių fibrų (Fibraflex) techniniai duomenys pateikti 21 lentelėje. 

21 lentelė. Metalo fibrų techniniai duomenys 

FIBRŲ RŪŠYS ILGIS, mm PLOTIS mm STORIS μm KIEKIS /kg 

FF10S9 10 0,9 15 1000 000 

FF15E0 15 1 24 385 000 

FF20E0 20 1 24 275 000 

FF20L6 20 1,6 29 150 000 

FF30L6 30 1,6 29 100 000 

FF45L6 45 1,6 29 67 000 

Fibrų stiprumas siekia nuo 14000 iki 23000 MPa, jos atsparios korozijai ir oksidacijai. 

"Fibraflex" lankstumas, stipris, atsparumas korozijai, didelis kontakto paviršius sudaro 

sąlygas plačiai taikyti statybos, remonto ir restauravimo darbams ruošiant betono mišinius ir  

skiedinius su įvairių modifikacijų rišamosiomis medžiagomis. 

Ruošiant betono mišinius ir skiedinius metalinės fibros tolygiai pasiskirsto mišinio masėje, 

jų sukibimo su betonu paviršius yra 5-10 kartų didesnis negu tradicinio armavimo (pvz., 6 cm 

storio sluoksnyje su 30 kg fibrų viename kubiniame metre betono yra apie pusė milijono 20 mm 

ilgio fibrų ir bendras fibrų paviršiaus kontaktinis plotas su betonu yra apie 20 m2). 

Metalo fibrų į betono mišinį galima pridėti statybvietėje palengva jas pilant į besisukantį 

automobilinio betono maišytuvo būgną. Supylus fibras mišinys dar maišomas apie penkias 

minutes. 

Modifikuoti tokiu pluoštiniu priedu betono mišiniai tankinami paviršiniu vibravimu 

(vibrosija). Paviršiuje išlindusios metalo fibros įtrinamos į betono paviršių glaistant. Tokį pluoštą 

galima surinkti užtrynimo disku ant jo uždedant magnetus. 

Atsparumą pleišėjimui padidina papildomas dispersiškas armavimas sintetiniu 

("Fibermesh", "Crackstop") pluoštu. 

Savo struktūra pluoštai "Fibermesh" ir "Crackstop" skiriasi. "Fibermech" pluoštas susideda 

iš 25 skirtingo ilgio plaušo. Atskirų elementaraus plaušų ilgis kinta nuo 12 iki 19 mm. Pluoštą 

"Crackstop" sudaro 12 mm ilgio ir 18 mm storio plaušai. 

Polipropileninis pluoštas gali būti naudojamas betonuose su bet kokiais portlandcemenčiais 

bei jo atmainomis. Šio dispersiškai armuojančio priedo kiekis priklauso nuo betono mišinio 

technologinių savybių, betono paskirties, betonavimo technologijos ir parenkamas vadovaujantis 

gamintojo instrukcijomis. 

Betonuojant horizontalius sluoksnius optimalus "Fibermesh" pluošto kiekis yra 0,9 kg 

viename kubiniame betono metre, "Crackstop" pluošto - 0,6 kg/m3. Viename kubiniame metre yra 

apie 7 100 000 atskirų "Fibermesh" plaušelių. Didėjant pluošto kiekiui mažėja betono laidumas 

skysčiams, didėja atsparumas smūgiams, abrazyviniam poveikiui. 
Pridėtas optimalus polipropileninio pluošto kiekis ruošiant mišinius: 
o sustabdo plastinį betono pleišėjimą, padidina stiprumą bei ilgalaikškumą; 

o padidina betono atsparumą smūgiams; 

o padidina betono stiprumą tempiant, atsparumą nuovargiui; sumažina betono laidumą 

skysčiams; 
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o padidina betono atsparumą trinčiai ir abrazyviniam poveikiui; sintetinis pluoštas stabdo 

armuojančio metalo korozijos procesą. 

Fibrų stiprumas siekia nuo 14000 iki 23000 MPa, jos atsparios korozijai ir oksidacijai. 

Sintetinės fibros gali būti naudojamos betonuose su bet kokiais portladcemenčiais bei jų 

atmainomis. Dispersiškai armuojančių priedų kiekis priklauso nuo betono mišinio technologinių 

savybių, betono paskirties, betonavimo technologijos ir parenkamas vadovaujantis gamintojo 

instrukcijomis. 

Modifikuotas metalo ar sintetinėmis fibromis betonas tankinamas paviršinių vibravimu 

(vibrosija). Paviršiuje išlindusios fibros įtrinamos į betoną glaistymo metu. 

Betono mišinys ant gerai paruošto pagrindo turi būti suklotas ir sutankintas iki rišimosi 

pradžios. Betono mišinį galima kloti iš ne didesnio kaip 1,20 m aukščio. 

Grindų sekcijų betonavimo eiliškumas pateiktas 21 pav. 

 

21 pav. Grindų sekcijų betonavimo eiliškumas 

Jei nenumatytas technologinių siūlių pjovimas, užbetonavus vieną sekciją, gretimą galima 

betonuoti praėjus ne mažiau kaip septynioms paroms. Jei technologinės siūlės pjaunamos, tai 

betonuoti kitą gretimą sekciją galima, kai šalia esančios sekcijos betonas pasiekia ne mažesnį kaip 

1,5 MPa stiprį gniuždant. 

Iki 150 mm storio betono mišinio sluoksniai tankinami vibrosija. Storesni kaip 150 mm 

betono mišinio sluoksniai tankinami dviem etapais. Apatinis sluoksnis tankinamas giluminiais 

vibratoriais, viršutinis išlyginamas ir sutankinamas vibrosija.(11 pav.). Vibrosijos būna viengubos 

ir dvigubos. Jos juda veikiant vibromechanizmui. Keičiant vibromechanizmo debalansinio veleno 

sukimosi kryptį galima pakeisti vibrosijos judėjimo kryptį.- Tam vibrosijose yra sumontuoti 

reverso jungikliai. 

Vibrosijai judant kreipamosiomis, prieš ją turi susidaryti 10-20 mm storio betono mišinio 

sluoksnis. Tankinimo metu vibrosija 0,5-1 m/min greičiu traukiama kreipiamosiomis. 

Į klojimo vietą betono mišinys gali būti tiekiamas įvairiomis priemonėmis. Iškraunant mišinį 

iš transporto priemonės jis klojamas tolygiai visame plote reikiamo storio sluoksniu, vengiant 

mišinio koncentracijos vienoje vietoje. 

Betono mišinys ant pasvirusių paviršių klojamas iš apačios į viršų. 

Grindų betonavimo darbų metu turi būti pildomas statybos darbų žurnalas. 
244. MONOLITINIŲ BETONINIŲ GRINDŲ VAKUUMAVIMAS 

Grindims betonuoti naudojamas labai slankus mišinys. Vakuumuojant vandens kiekis betone 

sumažinamas nuo 15 iki 30% ir dėl to: nuo 20 iki 40% padidėja betono stiprumas; suintensyvėja 

betono kietėjimas; po vakuumavimo galima pradėti paviršių glaistyti; padidėja betoninių paviršių 

atsparumas dilumui. 

Taikant tokią technologiją betonines grindis betonuojant naudojama tokia įranga: 

vakuuminis siurblys, žarnos ir atsiurbimo užtiesalas. Vakuumavimo užtiesalas sudarytas iš 

viršutinio kilimo, prie kurio prijungta žarna, ir apatinio filtruojančio kilimo. Apatinis kilimas 

pagamintas iš nailono su plastiko tinkleliu. Jis klojamas ant betono ir veikia kaip filtras, 

praleidžiantis vandenį ir sulaikantis cemento daleles. Viršutinis kilimas pagamintas iš tankaus 

plastikinio audinio su vakuumavimo kanalu centre. Šis kanalas tęsiasi išilgai viso kilimo ir baigiasi 

ties jo šonais. Kitoje kanalo pusėje yra jungtis su įsiurbimo žarna, kuri prijungiama prie siurblio. 
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22 pav. 

Apatinis vakuumavimo kilimas klojamas skersai kreipiamųjų užleidžiant juostas vieną ant 

kitos 150 mm, kad visame plote susidarytų vakuumas (22 pav.), viršutinis klojamas taip, kad 100 

mm plačiau uždengtų visą apatinį kilimą (23 pav.). 

 
23 pav. 

Vakuumavimo užtiesalas sandarinamas viršutinį kilimą gerai prispaudžiant prie betono. 

Sandarinimo metu sistemoje galima sudaryti 0,40-0,60 vakuumo. Po 1-2 minučių, atidarant ar 

uždarant kontrolinį vožtuvą vakuumas padidinamas iki 0,80. 

Normali vakuumavimo trukmė yra 1-1,5 min. vienam grindų storio centimetrui. 

Vakuumavimo proceso trukmės priklausomybė nuo betono sluoksnio storio pateikta 24 pav. 

Išsiurbto vandens kiekį galima sužinoti, leidžiant išsiurbtą vandenį į talpas. 
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24 pav. 

 
25 pav. 

Vakuumuojant kitas suformuotas betono sekcijas, apatiniai kilimai klojami prie anksčiau 

vakuumuotų paviršių, viršutinį kilimą užleidžiant ne mažiau kaip 300 mm. 

Jeigu betonuojama sekcija yra siauresnė už kilimą, viršutinis kilimas gali daugiau užeiti ant 

apatinio, tačiau neviršyti 400 mm kiekvienoje pusėje (25 pav.). Apatinį kilimą galima sulankstyti, 

kad jis tiktų tai sekcijai. 

Jeigu po vakuumavimo betono paviršiuje matyti įdubimų, juos galima pašalinti prieš 

atliekant apdailos operacijas. Apdailos proceso metu juos galima tik išplėsti didesniame plote. 

Įdubimus prieš apdailą reikia užpildyti betonu. 

Vakuumavimo būdu ant perdangų įrengiant grindis tarpai perdangose turi būti gerai 

užsandarinti, kad būtų išvengta galimo oro pralaidumo. 
245. GRINDŲ BETONO PAVIRŠIAUS APDIRBIMAS 

Betoninių grindų paviršius rotacine užtrynimo mašina apdirbamas dviem etapais. 

Pirmojo etapo metu (grubusis glaistymas) grindų paviršius rotacinio įrenginio disku 

užglaistomas ir užtrinamas. Užtrinant rotacinį įrenginį reikia valdyti taip, kad jis ilgai nedirbtų 

vienoje vietoje ir nesudarytų paviršiaus nelygumų. Grubusis glaistymas pradedamas tada, kai ant 

betono galima vaikščioti nepaliekant didelių žymių. 

Jeigu betonas buvo pakankamai vakuumuotas, grubųjį glaistymą galima pradėti tuoj po 

vakuumavimo. Prieš grubųjį glaistymą būtina ištaisyti visus betono paviršiaus defektus. 

Antrojo etapo metu (smulkusis glaistymas) grindų paviršius metaliniais sparneliais (peiliais) 

užgeležinamas. 

Laikas, po kurio galima pradėti smulkųjį glaistymą, priklauso nuo betono rišimosi ir 

kietėjimo intensyvumo, o šiuos procesus lemia panaudoto cemento atmaina, betono savybės, 

aplinkos temperatūra, drėgmė ir kt. veiksniai. 

Grindų paviršius galima pradėti glaistyti betonui sukietėjus iki stiprumo, kai vaikštant 

negrimstama. Smulkųjį glaistymą pradėjus per anksti, peiliai betono paviršiuje palieka žymes. 

Glaistoma ne mažiau kaip du kartus. Glaistant pirmąjį kartą glaistyklės peiliai nustatomi 

nedideliu kampu. Antrasis smulkiojo glaistymo etapas pradedamas kiek galima vėliau, tačiau kol 

betonas dar nesukietėjo. 

Ilgai glaistant į betono paviršių iškeliamos smulkiosios betono frakcijos.Tai padaro 

neigiamos įtakos paviršių kokybei. Tokio betono didesnės susitraukimo deformacijos, padidėja 

supleišėjimo galimybė, sumažėja atsparumas dilimui, eksploatuojant labiau dulkės ir pan. 
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Glaistant betono paviršių galima sutvirtinti įtrinant gamintojo rekomenduojamomis 

medžiagomis, kurios turi būti nurodomos projekte. 

246. KIETĖJANČIO BETONO PRIEŽIŪRA 

Kad betonas įgytų projektines savybes, kietėjimo metu reikia sudaryti tinkamas sąlygas.  

Kietėjantį betoną reikia apsaugoti nuo mechaninių smūgių, vibracijos, saulės spindulių, vėjo, 

lietaus. 

Grindų betonas turi kietėti drėgnoje aplinkoje ne mažiau kaip 14 parų. Esant galimybei, 

betoną drėgnoje aplinkoje rekomenduotina kietinti dar ilgiau, nes dėl to sumažėja susitraukimo 

deformacijų ir supleišėjimo galimybė. 

Kietėjantį betoną reikia drėkinti. Ypatingai gerai drėkinama tokiose vietose, kur betonas 

intensyviai džiūsta (prie langų ir durų, radiatorių, karšto vandens vamzdynų). Drėgmė betone 

sulaikoma uždengiant polietileno plėvele, užpurškiant specialių drėgmę sulaikančių medžiagų ir 

kt. 

Polietileno plėvelė ant betono paviršiaus klojama baigus paskutinę betono paviršiaus 

apdirbimo operaciją. Plėvelės kraštai turi būti užleidžiami vienas ant kito ne mažiau kaip 150 mm. 

Specialios drėgmę sulaikančios medžiagos ant betono paviršiaus purškiamos po to, kai nebematyti 

drėgmės blizgesio arba po paskutinio paviršiaus apdirbimo. 

Siekiant išvengti grindų paviršiaus pažeidimų, važinėti transporto priemonėmis neleidžiama 

20 parų, vykdyti statybos montavimo darbus - 14 parų, žmonėms vaikščioti - 2-3 paras. 

247. DEFORMACINIŲ SIŪLIŲ PJOVIMAS IR JŲ UŽTAISYMAS. PAVIRŠIŲ 

ŠLIFAVIMAS 

Tam, kad dideli grindų plotai nesupleišėtų, betone daromos deformacinės siūlės. Kai 

aplinkos temperatūra yra aukštesnė kaip +25° C, siūlės išpjaunamos po 2-3 parų, o esant žemesnei 

aplinkos temperatūrai — po 5-7 parų kietėjimo. Pjaunant siūles betonas turi būti pakankamai 

stiprus, kad pjovimo diskas neišdraskytų betono paviršiaus. Kuo anksčiau išpjaunama deformacinė 

siūlė, tuo mažesnė galimybė betonui supleišėti. 

Išpjautos siūlės gerai išvalomos, išsiurbiamos dulkės ir užtaisomos elastingu hermetiku. 

Norint sutaupyti hermetizuojančių medžiagų, | išpjautą plyšį įspraudžiama speciali tarpinė ir virš 

jos įterpiama hermetiko. 

Grindų izoliacinių ir deformacinių siūlių prie kolonų konstrukcinių sprendinių schemos 

pateiktos 26 pav., betoninių grindų jungtys pavaizduotos 27 pav. 

Betoninės grindys šlifuojamos, jei tai yra numatyta projekte. 

Mechaniškai šlifuoti grindis galima betonui pasiekus reikiamą stiprumą. Toks stiprumas 

pasiekiamas betonui kietėjant normaliomis sąlygomis ne mažiau kaip septynias paras. 
Šlifavimo mašina turi dirbti vienodai visame grindų plote ir pašalinti silpnąjį 0,5-1,0 mm 

storio sluoksnį bei atidengti pagrindinį stiprųjį betoną. 
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P R I E GELŽBETONINĖS KOLONOS 

 

 

P R I E PLIENINĖS KOLONOS 

 

 

 

26 pav. Izoliacinių siūlių sprendiniai: 

a - prie gelžbetonio kolonos, b - prie plieninės kolonos 
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27 pav. Betoninių grindų jungtys: 

a - susieta jungtis, b - nesusieta jungtis, c - įterpta jungtis, d f susitraukimo jungtys. 

 

 

248. BETONINIŲ GRINDŲ ĮRENGIMO KOKYBĖS KONTROLĖ 

Betoninių grindų kokybė priklauso nuo mišinio komponentų savybių ir jų santykinių kiekių, 

mišinio technologinių grindų įrengimo savybių atitikimo, betonavimo technologijos režimo 

laikymosi ir stabilumo, paviršiaus apdirbimo kokybės, kietėjančio betono priežiūros ir kt. 
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Grindims įrengti naudojamų betono mišinių kokybė kontroliuojama vadovaujantis LST EN 

206-1 reikalavimais. Reikalavimai surašyti šio skyriaus skirsnyje "Betonavimo darbai". 

Betono mišinių technologinės savybės statybvietėje kontroliuojamos vizualiai, o įtarus, kad  

mišinių slankumas neatitinka grindų betonavimo technologijos reikalavimų, tikrinamas mišinio 

slankumas. 
Betoninių grindų leistini nuokrypiai pateikti 22 lentelėje. 

22 lentelė. Betoninių grindų leistini nuokrypiai 

NUOKRYPIŲ PAVADINIMAS NUOKRYPIAI, mm 

1. Pagrindo nelygumai, tikrinant 2 m ilgio liniuote: grunto 
pagrindo 

smėlio, žvyro, skaldos sluoksnių betono pagrindo 

+0, - 20 
+0,- 15 

+0,-5 

2. Grindų pagrindo nuokrypis nuo projektinės altitudės +0, - 25 

3. Betonuojamų ruožų kreipiamųjų viršaus nuokrypis nuo 

projektinės altitudės, įvertinant betono mišinio nuoslūgį 

vakuumavimo metu 

+2 

4. Grindų nelygumai, tikrinant 2 m ilgio liniuote +6 

 

X SKIRSNIS. STATINIŲ MONOLITINIŲ PAMATŲ BETONAVIMAS 

 
249. Statinių monolitinių pamatų konstrukcijos būna įvairios ir jos turi įvertinti apkrovos 

dydį. inžinerines, geologines ir kitas sąlygas. 

250. Monolitiniai pamatai turi būti įrengiami laikantis projekto sprendinių. 

251. Pamatų medžiagos turi būti atsparios visiems destrukciją sukeliantiems veiksniams ir 
apsaugos priemonės kiekvienu konkrečiu atveju turi būti numatytos projektiniuose sprendiniuose. 

252. Statinių monolitiniai pamatai turi būti įrengiami tik ant patikimų pagrindų. Prieš 

įrengiant pamatus duobių ar tranšėjų pagrindai turi būti priimti, įrašant statybos darbų žurnale ir 

surašant paslėptų darbų aktą. 

253. Monolitinių betoninių ir gelžbetoninių pamatų betonavimo procesas susideda iš 

klojinių padarymo ar sumontavimo, armavimo elementų gamybos ir jų surinkimo klojimuose, 

betonavimo ir kietėjančio betono priežiūros operacijų. 

254. Detaliai šie darbai aprašyti šių statybos taisyklių VII skyriaus skirsnyje "Betonavimo 

darbai“. 
255. Įrengiant monolitinius lizdinius pamatus (28 pav.) leistini tokie nuokrypiai: 

- plokštumų ir jų susikirtimo linijų nuokrypiai nuo vertikalės arba projektinio nuolydžio per 

visą konstrukcijos aukštį ± 20 mm; 

- horizontalių plokštumų nuokrypiai visame tikrinamame ruože - 20 mm; 

- elementų skerspjūvio matmenų nuokrypiai nuo -3 mm iki + 6 mm; 

- įdėtinių detalių ir kitų surenkamųjų elementų atramų altitudžių nuokrypiai - 5 mm; 

- tarpangių nuokrypiai - 20 mm; 

- elementų ilgių arba tarpangių nuokrypiai - ±20 mm. 
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28 pav. 

 

256. Monolitiniams pamatams įrengti naudojant prekinį mišinį betonas kontroliuojamas 

kaip nurodyta statybos taisyklių skyriuje "Betonavimo darbai". 

257. Monolitinių gelžbetoninių pamatų įrengimo kontrolė surašyta 23 lentelėje. 

23 lentelė. Monolitinių pamatų įrengimo kontrolė 

 DARBAI KONTROLĖS 

BŪDAI 

KONTROLĖS 

LAIKAS 

 

SV 
 

G 
 

VAK 

1 PARUOŠIAMIEJI DARBAI      

 - ašių nužymėjimas; geod. prietaisais  A D  

 - pamatų šlaitų pastovumo kontrolė vizualiai kasant A   

 - pagrindų ir pakloto įrengimas vizualiai prieš klojinių 

montavimą A 
 

K 

2 KLOJINIŲ STATYBA      

 - vertikalumas, horizontalumas geod. prietaisais proceso metu A D  

 - geometriniai matmenys rulete proceso metu A  K 

 - klojinių pastovumo kontrolė vizualiai proceso metu A   

3 ARMAVIMAS      

 - armavimo elementų matmenys, 

strypų skersmenys 

pagal projektą darbo metu 
A 

  

 - tikslumas, armatūros fiksavimas vizualiai prieš betonavimą A   

 - paslėptų darbų akto įforminimas  prieš betonavimą A  K 

4 BETONAVIMAS      

 - mišinio technologinių savybių 
kontrolė 

slankumo kontrolė betonavimo metu 
A 

  

 - betonavimo technologijos (mišinio 

transportavimo, tankinimo, lyginimo) 

kontrolė 

vizualiai betonavimo metu  
A 
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 - betono atitikties dokumentų kontrolė   A  . K 

5 KLOJINIŲ ARDYMAS      

 - betono stiprumo kontrolė bandiniai, 

neardančiais 

metodais 

prieš nuimant 

klojinius 
 

A 

  

 - klojinių valymas, tepimas, 

sandėliavimas irkt. 

  
A 

  

6 KONSTRUKCIJŲ PRIĖMIMAS 
(įforminama statybos žurnale) 

  
A 

 
K 

A - atsako, K - kontroliuoja, D - dalyvauja. 

 

258. GRĘŽTINIŲ PAMATŲ ĮRENGIMAS 

Gręžtinius pamatus racionalu rengti tvirtuose moliniuose bei mažai drėgnuose vidutinio 

tankio smėliniuose gruntuose. 

Tokius pamatus tikslingiausia naudoti karkasiniams pastatams. Juos galima naudoti ir 
kitokios konstrukcijos statiniams, jei tai pagrįsta techniniais ir ekonominiais skaičiavimais. 

Įrengiant gręžtinius pamatus būtina laikytis projekto ir taisyklių reikalavimų. 

Gręžtiniai pamatai turi būti rengiami taip, kad: 

o pamato altitudžių (viršaus ir pado) ir gręžinio matmenų nuokrypos neviršytų leistinų 

dydžių; 

o gręžimo ir betonavimo metu neužgriūtų gręžinys; 

o pamato armavimas bei betono savybės atitiktų projekto reikalavimus. 

Gręžtinių pamatų betono stiprio klasė ir kitos savybės turi būti nurodytos projekte. Betono 

klasė turi būti ne mažesnė kaip C12/15. 

Prekinių betono ar ruošiamų mišinių statybvietėje medžiagos (cementas, užpildai, vanduo, 
priedai) turi tenkinti valstybinių standartų reikalavimus. 

Betonuojant sausame gręžinyje naudojamas SI slankumo markės mišinys (kūgio nuoslūgis 

10-40 mm), kai jis tankinamas, ir S2 slankumo markės mišinys (kūgio nuoslūgis 50-90 mm), kai 

jis netankinamas. Betonuojant po vandeniu vertikaliai keliamu vamzdžiu naudojamas S3 

slankumo markės mišinys (kūgio nuoslūgis 10-150 mm). 

Pamatai armuojami erdviniais strypynais. Strypynai gręžinyje fiksuojami, kad betonuojant 

jie išliktų projektinėje padėtyje. 

Statybvietė įrengiama taip, kaip numatyta SDTP. 

Nukasus augalinį sluoksnį ir išlyginus statybos aikštelę, pažymimos gręžinių vietos. Pamatų 

ašių nuokrypos nuo projektinės padėties neturi viršyti ± 5 mm. 

Jei iš gręžinių išimtą gruntą galima panaudoti pogrindžiui, statybos aikštelės paviršius 
išlyginamas atitinkamai žemiau grindų apačios, kad gruntą būtų galima paskleisti aikštelėje. 

Gręžinys turi būti rengiamas taip, kad gruntas nuo sienučių nebyrėtų nei iki betonavimo, nei 

betonuojant. 

Pamatų duobės pradedamos gręžti nuo vietų, ties kuriomis gruntas buvo tirtas gręžiniais ar 

zondavimo būdu. Gręžiama iki sluoksnio, į kurį turi būti įbetonuotas pamatas. Jei tokio sluoksnio 

nerandama, tai užfiksuojama statybos darbų žurnale ir informuojami projekto autoriai. 

Prieš pradedant gręžti gręžimo agregatas turi būti tiksliai pastatytas ties būsimo gręžinio 
centru. Grąžto ašis turi būti vertikali. 

Jei virš vandeningo smėlio sluoksnio, kurį tinka panaudoti kaip pagrindą ir negalima 

pažeminti vandens lygio, slūgso molinis gruntas, tai kad į gręžinį nepatektų gruntinio vandens, 

rekomenduojama gręžti paliekant molinio grunto sluoksnį, kurio storis ne didesnis kaip 0,3b (b- 

pamato pado skersmuo, m). 
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Jei virš molinio grunto sluoksnio, kuris gali būti pagrindas, slūgso vandeningas smėlio 

sluoksnis, rekomenduojama panaudoti metalinius apsauginius vamzdžius, kurie prieš gręžimą 

nugramzdinami iki molinio grunto sluoksnio. Užbetonavus gręžinį vamzdžiai ištraukiami. 

Įrengus gręžinį dugne likęs išpurentas gruntas turi būti pašalintas arba sutankintas. Rieduliai 

iš gręžinio išimami. Kai kuriais atvejais pamato projekto autorius specialiu sprendimu gali leisti 

gręžininį pamatą remti į riedulį. 

Jei numatyta projekte, specialiu mechaniniu plėstuvu moliniuose gruntuose gręžinio dugnas 

gali būti platinamas. Ant paplatinto dugno turi nelikti puraus grunto. 

Į biriuose gruntuose įrengto gręžinio žiotis įstatomas gręžinio skersmens dydžio metalinis 

apsauginis įdėklas. 

Gręžinys turi būti apsaugotas, kad į jį nepatektų paviršinio vandens. 

Jei atstumas tarp dviejų gręžinių centrų yra mažesnis negu dvigubas skersmuo, antras 

gręžinys pradedamas gręžti, kai pirmajame gręžinyje betonas pasiekia 25% projektinio stiprio. 

Gręžinio matmenys ir duomenys apie gruntą surašomi statybos darbų žurnale. 
Laiko tarpas tarp gręžimo pabaigos ir betonavimo pradžios turi būti minimalūs ir neviršyti 

vienos paros. 

Jei pamatas bus betonuojamas ne tuoj pat, rekomenduojama gręžinio iki galo negręžti, o 

palikti grunto sluoksnį, kurį galima pašalinti vienu gręžimo ciklu. Paskutinis gręžimo ciklas 

atliekamas prieš betonavimą. 

Patikrinus gręžinio kokybę įstatomas ir fiksuojamas erdvinis armatūros strypynas. 

Pamatą betonuoti reikėtų be pertraukų. Pertraukas galima daryti tik betonuojant pamato 

stiebą. Jei pertrauka viršija vieną valandą, siūlės vietoje turi būti įbetonuoti ne mažiau kaip šeši  

armatūros strypeliai, kurių ilgis - 600-900 mm, o skersmuo ne mažesnis kaip 12 mm. 

Pamato armavimo ir betonavimo duomenys surašomi statybos darbų žurnale. 
259. KOKYBĖS KONTROLĖ 

Prieš pradedant gręžti tikrinama, ar teisingai pažymėtos pamatų gręžinių vietos. 

Atskirų gręžinių nuokrypos neturi viršyti 50 mm. 

Jei rostverkų sujungti pamatai išdėstyti vienoje eilėje, pamatų nuokrypos neturi viršyti 10 

mm skersine kryptimi ir 150 mm išilgine kryptimi. 

Gręžinio skersmuo negali būti mažesnis už projektinį daugiau kaip 30 mm ir didesnis už 

projektinį daugiau kaip 50 mm. 

Gręžinio paplatintos dalies skersmuo negali būti mažesnis už projektinį daugiau kaip 100 
mm. 

Gręžinio gylis negali būti didesnis ar mažesnis už projektinį daugiau kaip 100 mm. Gręžinio 

dugne turi būti projekte nurodyto tipo gruntas ir gręžinys į jį turi būti įgilintas ne mažiau kaip 100 
mm. 

Gręžinio vertikalios ašies posvyris nuo vertikalės gali būti ne didesnis kaip 0,01 (1,0 mm 

viename ilgio metre). 

Erdvinis armatūros strypynas turi būti pagamintas ir į gręžinį įstatytas taip, kad apsauginis 

armatūros sluoksnis nuo projektinio nesiskirtų daugiau kaip 5 mm. 

Prieš betonavimą įsitikinama, ar išvalytas (moliniame grunte), ar sutankintas (smėliniame 

grunte) gręžinio dugnas. 

Gelžbetoninės kolonos pamato viršus turi neviršyti projekte numatyto lygio, o žemiau jo gali 

būti ne daugiau kaip 10 mm. 

Pamato lizdo centro nuokrypa nuo projektinės padėties turi būti ne didesnė kaip 10 
mm. 

Pamato lizdo dugnas gali būti ne daugiau kaip 20 mm aukščiau ar žemiau už projekte 

numatytą lygį. 

Metalinės kolonos pamato viršus gali būti ne daugiau kaip 5 mm aukščiau ar žemiau už 

projekte numatytą lygį. 

Pamato atramos plokštumos nuolydis turi neviršyti 0,001. 
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Jei inkariniai varžtai yra kolonos atramos ploto ribose, jų nuokrypos turi neviršyti 5 mm, o jei 

už atramos ploto ribų- 10 mm. 

Inkarinių varžtų viršus gali būti ne daugiau kaip 20 mm žemiau ar aukščiau už projekte 

numatytą lygį. 

Inkarinių varžtų sriegio apačia gali būti ne daugiau kaip 30 mm žemiau ar aukščiau už 
projekte numatytą lygį. 

Rengiant gręžinius turi būti laikomasi saugaus darbo reikalavimų. 

Gręžiant būtina žinoti, kur yra požeminės komunikacijos (elektros ir ryšių kabeliai, 

dujotiekio, vandentiekio, nuotekų šalinimo vamzdynai ir kt.). Darbams vykdyti būtina gauti 

leidimą. 

 

260. STATYBOS ETAPO PRIĖMIMAS 

Įvykdžius statinio pamatų įrengimo darbus S V patikrina atliktų darbų kokybę ir surašo 

atitinkamą aktą arba užfiksuoja tai statybos darbų žurnale. 
Priimant darbus pateikiami: darbo brėžiniai; 

o medžiagų, gaminių ir konstrukcijų atitikties dokumentai; paslėptų darbų aktai; 

o statybos žurnalas su atitinkamais įrašais; 

o suvirintojų diplomų kopijos, jei laikančiųjų konstrukcijų sandūros buvo suvirinamos. 

 

IX SKYRIUS. MŪRO DARBAI 

 
I SKIRSNIS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 

 
261. Reikalavimai taikomi, kai iš keraminių ar silikatinių plytų, įvairaus tipo blokelių 

mūrijamos vienasluoksnės ir daugiasluoksnės atitvaros, kolonos ir kitokios konstrukcijos. 

Atliekant darbus turi būti laikomasi projekto autorių pasiūlytų sprendimų, naudojamasi detalėmis, 

pateiktomis įmonių gamintojų kataloguose ir specialioje literatūroje. 
262. Medžiagos ir gaminiai mūro darbams priimami tik su atitikties dokumentais, o iškilus 

abejonėms kokybė tikrinama papildomai. 

263. Plytos, įvairių tipų keraminiai, silikatiniai, akyto betono blokeliai ir skiediniai, skirti 

mūro darbams, turi atitikti stiprio gniuždant, atsparumo šalčiui, tankio ir kt. reikalavimus. 

Bendrieji reikalavimai šioms medžiagoms pateikti standartuose: LST EN 771-2 Mūro gaminių 

techniniai reikalavimai. 2 dalis. Silikatiniai mūro gaminiai; LST EN 771-1 Mūro gaminių 

techniniai reikalavimai. 1 dalis. Keraminiai mūro gaminiai; LST EN 771-4 Mūro gaminių 

techniniai reikalavimai. 4 dalis. Autoklavinio akytojo betono mūro gaminiai; LST EN 771-3 Mūro 

gaminių techniniai reikalavimai. 3 dalis. Užpildų betono mūro gaminiai; LST 1346:2005 

Statybinis skiedinys. Klasifikacija ir techniniai reikalavimai. 

264. Mūro darbai pradedami atlikus požeminės statinio dalies ašių ir altitudžių geodezinę 

kontrolę, įrengus horizontaliąją hidroizoliacija, surašius paslėptųjų darbų aktus ir techniniam 

prižiūrėtojui priėmus darbus 

265. Tuo atveju, kai medžiagos ir gaminiai į darbo vietas tiekiami keliamaisiais 

mechanizmais, ruošiamas Statybos darbų technologijos projektas, nurodant kranų darbo schemas, 

medžiagų sandėliavimo vietas, transporto judėjimo kelius, sprendžiamas energetinis aprūpinimas. 

266. Mūro stiprumas priklauso nuo plytų, blokų bei akmenų kokybės, skiedinio savybių, 

rišimo būdo. Plytas, blokus arba akmenis mūrinyje reikia išdėstyti taip, kad surišti skiediniu jie 

sudarytų monolitą. Tam: 

o mūrinys turi būti mūrijamas eilėmis, statmenomis veikimo krypčiai; 
o plytų arba akmenų plokštumos turi būti statmenos arba lygiagrečios plytų arba akmenų 

paklotui; 

o kiekviena plyta arba akmenų eilė turi perdengti žemiau esančias vertikalias siūles. 
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267. Plytų mūro horizontalių siūlių vidutinis storis turi būti 10-12 mm, vertikalių - 10 mm. 

Vertikalios ir horizontalios siūlės turi būti užpildytos skiediniu, išskyrus tinkuojamą mūrinį, kurių 

neužpildytų siūlių gylis turi būti ne didesnis kaip 15 mm, o kolonų vertikalių siūlių – 10mm. 

268. Mūro iš silikatinių blokų horizontaliųjų siūlių vidutinis storis mūrijant su cementine 

pasta gali būti 1-3 mm, mūrijant su skiediniu - 10 mm. Vertikaliosios siūlės neužpildomos 

skiediniu, nes blokai turi specialią formą – įlaidą ir iškišą. 

269. Silikatinės plytos pagal paskirtį skirstomos į paprastąsias (SP) ir apdailos (SA). 

Paprastosios silikatinės plytos būna pilnavidurės arba su technologinėmis tuštymėmis (pvz.: 

ARKO S). ARKO S plyta turi tris tuštumas (29 pav.). ARKO S galima naudoti laikančiųjų sienų, 

pertvarų ir apdailos sienų mūrui. 

 

29 pav. Silikatinė plyta ARKO S (250x120x88) mm. 

 

270. Apdailos plytų paviršius būna lygus, grublėtas arba reljefinis. Apdailos plytos gali būti 

baltos ir spalvotos. 

271. Plytų gamintojas privalo deklaruoti vidutinį gniuždomąjį stiprį. Pagal stiprumą plytos 

gaminamos 300, 250, 200, 175, 150, 125, 100, 75 markių. 

272. Blokų gamintojas privalo deklaruoti vidutinį gniuždomąjį stiprį. Silikatiniai blokai, 

kurių stiprio markė M8, M12, skirti mūryti pertvaras, gali būti 125, 100, 75 markės. Blokai M15, 

M18, M24, skirti mūryti laikančiąsias sienas, gali būti 175,150, 125, 100 markės. 

273. Pagal atsparumą šalčiui silikatinės paprastosios ir apdailos plytos, blokai turi būti 50 

markės. 

274. Plytų (250x120x88 mm) perskaičiavimo į sąlygines (matmenys 250x120x65 mm) 

koeficientas - 1,354. Apdailos plytos, kurių (matmenys 250x70x50 mm) perskaičiavimo į 

sąlygines koeficientas - 3,017. 

275. Pagal mechaninį stiprumą keraminės plytos gali būti M300, M250, M200, M175, 

M150, M125, M100, M75, M50, M35 ir M25. 
276. Apdailos plytos turi būti ne žemesnės kaip M100, o kaminų — ne žemesnės kaip M125 

markės. 

277. Pagal atsparumą šalčiui keraminės plytos gali būti 15, 25, 35, 50, 75 ir 100 ir didesnės 

markės. 

278. Pagrindiniai mūrijimo skiedinių kokybės rodikliai yra stipris gniuždant, atsparumas 

saliui, tankis. 

279. Skiedinių stiprio gniuždant markės: S0,4; SI; S2,5; S5; S7,5; S10; S15 ir S20. Skiedinių 

atsparumo šalčiui markės: F10; F15; F25; F35; F50; F75 ir F100. Atsparumas šalčiui nustatomas, 

jeigu skiedinys naudojamas drėgnomis sąlygomis ir besikaitaliojant teigiamai ir neigiamai 

temperatūrai. 
280. Mūrui gali būti naudojami sunkieji (tankis > 1500 kg/m3) ir lengvieji skiediniai (tankis 

<1500 kg/m3). 

281. Sunkieji mūrijimo skiediniai gali būti cementiniai, mišrieji ir cemento pastos. Cemento 

pasta naudojama mūrui, kurio horizontaliųjų siūlių storis yra 1-3 mm. 

282. Mūro darbams skiediniai gaminami statybvietėse arba naudojami: 

o prekiniai sausieji skiedinių mišiniai, kurie susideda iš rišamosios medžiagos, reikiamos 

granuliometrijos užpildų ir, jei reikia, priedų. Naudojimo vietoje jie sumaišomi su reikiamu 

kiekiu vandens; 

o nevisiškai paruošti skiedinių mišiniai, susidedantys iš orinių kalkių užpildų ir nedaug 

vandens. Statybvietėje jie koreguojami pridedant cemento, jei reikia užpildų, priedų; 
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o šlapieji, rišamosios medžiagos, užpildų, priedų ir vandens skiedinių mišiniai. 

Skiedinių mišinių savybės gerinamos įvairiais priedais. Pridėjus pagal priedų (pvz. Rebmix, 

D.H., REBA - Montarplast in kt.) pagerėja mūro skiedinių klojumas, sumažėja vandens kiekis 

mišinyje, pagerėja vandens sulaikymo savybė. 

283. Maišant cementinius skiedinius su tokiais priedais į struktūrą įtraukiamas oras ir 
susidarę sferoidai padidina sukietėjusio skiedinio atsparumą šalčiui. 

284. Mūro konstrukcijose deformacinės siūles daromos laikantis projekto sprendimų. 

285. Kai mūrijama su pertraukomis, nutraukti mūrijimą galima vertikaliu arba nuožulniu 

nuobėgiu. Jei mūrinys nutraukiamas vertikaliu nuobėgiu, tai jo siūles ne rečiau kaip kas 1,50 m 

pagal aukštį ir kiekvienos perdangos lygyje turi būti įdėti armatūros tinkliukai, kuriuose išilginių 

strypų turi būti ne mažiau kaip trys, o jų skersmuo ne mažesnis kaip 6,0 mm, skersinių strypų 

skersmuo ne mažesnis kaip 3,0 mm. Kai siena yra 12 cm storio, išilginių strypų turi būti ne mažiau 

kaip du. 

286. Išmūrijus 0,50 - 0,60 m aukščio klodą, tikrinamas mūrinio horizontalumas, kampų 

vertikalumas. Leistinieji nuokrypių dydžiai surašyti 24 lentelėje. 
24 lentelė. Leistinieji mūro nuokrypiai 

 Leistinieji nuokrypiai, mm 

Plytų, keraminių ir kitų 

taisyklingos formų blokelių 

bei stambių blokų 

Akmens ir akmenbetonio 

sienų blokų pamatų sienų stulpų 

1. Storis +/-15 +/-10 +/-30 +/-20 +/-20 

2. Atraminių paviršiųaltitudė -10 -10 -25 -15 -15 

3. Tarpuangių plotis -15   -20 - 

4. Angų plotis +15 - - +20 - 

5. Langų angų kraštų nuokrypiai 

vertikalės 

 

20 
 

- 
 

- 
 

20 
 

- 

6. Konstrukcijų ašių nuokrypiai 

nuo projektinių 

 

10 
 

10 
 

20 
 

15 
 

10 

7. Mūro kampų ir paviršių 

nuokrypiai nuo vertikalės: 

vieno aukšto 

 
10 

 
10 

  
20 

 

 
viso pastato (dviejų ir daugiau 

aukštų) 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

8. Mūro siūlių storis:      

 Horizontalių 

Vertikalių 
-2;+3 

-2;+3 

-2;+3 

-2;+3 
- - - 

9. Mūro eilių nuokrypiai nuo 

horizontalės 10 m ilgio 
 

jruožte 

 

15 
  

30 
 

20 
 

_ 

10. Vertikalių sienos paviršių  

 
5 

 

 
5 

  

 
15 

 

 
15 

 nelygumai pridėtos 2 metrų 

ilgio liniuotės ruože: 
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 Netinkuojamo paviršiaus 

Tinkuojamo paviršiaus 10 5 - 15 15 

11. Vėdinimo kanalų skerspjūvio 

matmenys 

 

+/-5 
 

- 
 

- 
 

- 

 
—  

 

II SKIRSNIS. MŪRAS 

 
287. MŪRINIŲ KONSTRUKCIJŲ ILGALAIKIŠKUMAS 

Konstrukcija yra ilgalaikė, jeigu per visą numatytą jos naudojimo laiką ji išlieka stipri ir 

stabili bei tinkama naudoti. Mūrinių konstrukcijų ilgalaikiškumui esminę įtaką turi atsparumas 

šalčiui. 

Mūro gaminių siekų išoriniams sluoksniams (12 cm storiui (gyliui)) ir pamatams (per visą 

storį) atsparumo šalčiui markės, paisant numatomo konstrukcijų naudojimo trukmės (ne mažesnės 

kaip 100, 50 ir 25 metai) pateiktos 25 lentelėje. 

Apskaičiavimuose turi būti atsižvelgta į mūrinių konstrukcijų projektavimo ypatumus, kai 

mūrijama esant neigiamai temperatūrai. 
25 lentelė. Atsparumo žalčiui markės 

 
 

Konstrukcijų tipas 

Atsparumo šalčiui markė F, kai 

konstrukcijos naudojimo trukmė, 

metais 

100 50 25 

1. Išorinės sienos arba jų apdaras pastatų, kurių drėgminis    

režimas:    

a — sausasis ir normalusis 25 15 15 

b - drėgnasis 35 25 15 

c - šlapiasis 50 35 25 

2. Pamatai ir sienų požeminės dalys:  
35 

25 

 
25 

15 

 
15 

15 

a - iš plastinio presavimo molio plytų 

b — iš gamtinių akmenų 

 

288. MŪRINIŲ KONSTRUKCIJŲ STIPRIS 

Statant mūrines konstrukcijas, skaičiuotinės poveikių ir mūro stiprio reikšmės yra 

nustatomos naudojant jų charakteristines reikšmes ir dalinius patikimumo koeficientus bei 

įvertinant statinio atsakingumo klasę. 

Poveikius ir apkrovas gali nustatyti užsakovas arba projektuotojas, pasikonsultavęs su 

užsakovu, tačiau šiuo atveju turi būti atsižvelgiama į minimalius pagal atitinkamas projektavimo 

normas nustatytus reikalavimus. 

Aukštesniuose kaip 5 aukštai pastatuose naudoti plytas ir blokelius, kurių stipris gniuždant 

ne mažesnis kaip 150 markės. 
Mažaaukštėje statyboje ir pastatuose iki 5 aukštų rekomenduotina naudoti mūro gaminius, 

kurių stiprumas yra ne mažesnis kaip 100 markės. 

 

III SKIRSNIS. MŪRIJIMAS 

 
289. MŪRAS IŠ SILIKATINIŲ IR KERAMINIŲ BLOKŲ 

Mūrijant iš silikatinių blokų, gaminiai turi būti išdėstomi taip, kad mūro siena būtų kaip 

vientisas konstrukcinis elementas. 
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Būtina kuo tiksliau išlyginti pagrindą bei suformuoti lygų (horizontalųjį) pirmos eilės 

paviršių (30 pav.) 

 

30 pav. Pirmos eilės klojimas. 

Silikatinių blokų sienos gali būti mūrijamos naudojant plonas horizontaliąsias siūles (< 

3mm). Norint užtikrinti tolygų skiedinio paskirstymą horizontaliojoje siūlėje (vienodą siūlės storį) 

skiedinys klojamas naudojant specialų dozatorių (31 pav.) arba šukas. 

Naudojant dozatorių skiedinys užtepamas ir išlyginamas maždaug per 2 m. Blokai dedami 

ant skiedinio prispaudžiant glaudžiai vienas prie kito ir smūgiuojant guminiu plaktuku (32 pav.). 

Mūrijant silikatinius blokus, rekomenduotina juos drėkinti. 
 

 
 

32 pav. Bloko padėjimas. 

Silikatiniai blokai turi buti perrišami perstumiant (užleidžiant) atstumu, ne mažesniu kaip 0,4 

H (čia H - bloko aukštis). 
 

31 pav. Skiedinio klojimas. 
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33 pav. Išorinio kampo perrišimas 

 

Sienų kampuose blokų perrišos dydis turi būti ne mažesnis kaip bloko plotis (33 pav.). 

Norint užtikrinti reikiamą perstūmimo dydį naudojami sutrumpinti blokai. 
 

 

34 pav. Blokų perpjovimas. 

Silikatinius blokus galima lengvai perskelti arba perpjauti (34 pav.), naudojant diskinį 

pjūklą. 

Pertvaros iš silikatinių blokų jungiamos su laikančiąja siena perrišant ją su laikančiuoju 

mūro ankeriu. Tokie ankeriai montuojami kas antroje horizontalioje siūlėje (35 pav.). 
 
 

35 pav. Pertvaros iš blokų jungimas su laikančiąja 

Pertvara iš pilnavidurių plytų jungiama su siena iš silikatinių blokų "priklijuojant" ją 

skiediniu ir pritvirtinant ankeriais. Pertvaros iš plytų jungimas su laikančiąja siena iš blokų 

pavaizduotas 36 pav. 
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36 pav. Pertvaros iš plytų jungimas su laikančiąja 

Sienas iš silikatinių blokų galima mūryti naudojant ir tradicinį kalkių-cemento skiedinį, t.y. 

darant 10-12 mm storio horizontalią siūlę. Mūrijant būtina žiūrėti, kad skiedinys neužpildytų blokų 

tuštymių. 

 

37 pav. Apdailos mūro ir laikančiojo 
mūro tvirtinimas, kai siūlės nesutampa. 

Kelių sluoksnių šienų atveju "siūlės" rie visuomet sutampa su fasadinio sluoksnio, sumūryto, 

pvz. iš plytų Vilnius, siūlėmis. Tokiu atveju, mūro sluoksniams perrišti, siūlome naudoti įsukamus 

arba įkalamus ankerius, tvirtinamus įramstiniais kaiščiais (a), arba atlenkiamus iki siūlės lygio 

Aptvarinėje sienoje - (b). Tai parodyta 37 pav. 

Visi konstrukciniai (perdangų atrėmimas ant silikatinių blokų atitvarų ir pan.) sprendiniai 

turi būti pateikti statinio projekte. 

Viengubų atitvarų, sumūrytų iš silikatinių blokų ir tinkuotų 10 mm storio tinku, vidutinės 

tariamojo garso izoliavimo rodiklio vertės pateiktos 26 lentelėje. 

26 lentelė. Silikatinių blokų muro atitvarų garso izoliavimo rodikliai 

Atitvaros storis, mm 80 120 150 180 240 

Rw (dB) 45 49 51 53 56 

Mūrijant atitvaras iš silikatinių blokų darbai vykdomi vadovaujantis įmonių gamintojų 

instrukcijomis ir konstrukcinių sprendinių rekomendacijomis. 

Svarbiausieji keraminių blokų ypatumai yra: nedidelis tankis; dideli matmenys, matmenų 

įvairovė ir tarpusavio suderinamumas, vertikalus blokų sujungimas, nenaudojant skiedinio; 

šilumos izoliacija ir akumuliacija; mechaninis stiprumas; garso izoliacija ir atsparumas ugniai. 

Keraminiai blokeliai yra ne tik konstrukciniai bet termoizoliaciniai gaminiai. Bloko šiluminė 

varža priklauso nuo tankio, kurį lemia gaminio tuštymėtumas ir keraminės šukės akytumas. 
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Šiluminėms savybėms įtakos turi tuštymių išdėstymas. Keraminiuose blokeliuose tuštymės 

orientuotos statmenai šilumos srautui, praeinančiam per keraminių blokelių mūrą. Tokiu atveju 

šilumos srauto kelias tarp išorinio ir vidinio bloko paviršiaus žymiai ilgesnis, ir šilumos 

perdavimas per bloką sumažėja. 
Norint   nepabloginti keraminių blokų mūro termoizoliacines savybes reikia: 

o neviršyti 12 mm siūlės storio; 

o teisingai ir tiksliai sujungti blokus įlaidomis (rievėmis), juos gerai suglaudžiant ir 

nenaudojant skiedinio; 

o naudoti skiedinį, kurio   šilumos   izoliavimo   savybės geresnės, išlaikant stiprumo 

reikalavimus; 

o nenaudoti skysto skiedinio, kurio didelė dalis nuteka į blokų kiaurymes, sumažmdama 

blokų šiluminė varžą; 

o vengti kombinacijų su paprastomis plytomis (ypač pilnavidurėmis), nes jų šiluminė varža 

yra žemesnė; 
o tinkamai panaudoti sąramas virš langų, teisingai prijungti perdengimų konstrukcijas; 

o blokus sandėliuoti taip, kad jie nesudrėktų. 

 

290. MŪRAS IŠ KERAMINIŲ IR SILIKATINIŲ PLYTŲ 

Plytų mūrinys gali būti vientisinis, palengvintas, su apdaila, armuotas, o pagal rišimo 

sistemą- dvieilis ir daugiaeilis. 

Trumpainių eilės mūre mūrijamos tik iš sveikų plytų. Mūrinio pirmoji ir paskutinė eilės 

mūrijamos trumpainiais. Mūrijant daugiaeile perrišimo sistema, po sijų atramomis, murločiais, 

perdangų plokštėmis bei kitomis surenkamosiomis konstrukcijomis turi būti trumpainių eilės. 

Mūrijant vienaeile perrišimo sistema, surenkamosios konstrukcijos gali būti remiamos į ilgainių 
eilės plytas. 

Stulpai, 2,5 plytos storio ir plonesni tarpusieniai ir tarplangiai, mūrinės sąramos ir karnizai 

mūrijami trumpainių eilėmis tik iš sveikų plytų. 

Pusines plytas ir plytų gabalus galima naudoti tik mūro užpildui ir mažai apkrautoms 

konstrukcijoms (pvz., sienų dalims po langais ir kt.) mūryti. Tokių plytų mūre gali būti ne daugiau 

kaip 10% bendro plytų kiekio. 

Pastatų cokoliai mūrijami vienodos rūšies, neskaldytomis pilnavidurėmis plytomis. Cokolio 

viršutinė dalis išlyginama smulkiagrūdžiu betono mišiniu arba cementiniu skiediniu. 

Plytų mūro horizontalių siūlių vidutinis storis turi būti 10-12 mm, vertikalių - 10 mm. 

Vertikalios ir horizontalios siūlės turi būti užpildytos skiediniu, išskyrus tinkuojamą mūrinį, kurių 

neužpildytų siūlių gylis turi būti ne didesnis kaip 15 mm, o kolonų vertikalių siūlų - 10 mm. 

Mūrijant sienas tenka įrengti karnizus, kaminų dūmtakius, vėdinimo kanalus, sąramas ir 

kitokius konstrukcinius elementus. 

291. KARNIZŲ MŪRIJIMAS 

Karnizai iš plytų mūrijami iškišant iš fasado plokštumos kiekvieną plytų eilę ne daugiau kaip 

1/3 plytos ilgio, tačiau karnizas neturi išsikišti daugiau kaip Vi sienos storio. Karnizai, išsikišantys 

daugiau kaip 1/2 sienos storio armuojami arba daromi iš plokščių, inkarais įtvirtintų mūre. 

292. KAMINŲ IR VENTILIACIJOS KANALŲ MŪRIJIMAS 

Kaminai iki pastogės perdangos mūrijami iš pilnavidurių M>75, o virš pastogės perdangos - 

iš M>100 keraminių plytų. Ventiliacijos kanalai mūrijami iš keraminių arba silikatinių plytų. 

Kanalų vidaus paviršiai turi būti lygūs. Kanalų matmenys turi būti nurodyti projekte. 
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Dūmtraukių ir ventiliacijos kanalus galima įrengti iš keraminių blokų. AB "Rokų keramika" 

rekomenduojamų ventiliacijos kanalų ir kaminų blokų panaudojimo schemos pateiktos 38 pav. 
 

 

 

38 pav. Ventiliacijos kanalai ir kaminai iš keraminių blokų 

Mūrijant aukštuminius kaminus prieš pradedant darbus turi būti, surašytas reikiamos formos 

aktas, priimti jų pamatai. Prie akto pridedama: 

o paslėptų darbų aktai; 

o geodezinės išpildomosios nuotraukos; 

o laboratorinių tyrimų aktai. 

Vykdant kaminų mūro darbus naudojami inventoriniai pastoliai. 

Kaminų mūro medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuoti ir atitikti projekto sprendinius. 

Medžiagos ir gaminiai transportuojant ir sandėliuojant turi būti apsaugoti nuo neigiamo 

atmosferinio poveikio, užteršimo ir pan. 

Kaminai mūrijami projekte nurodytos grupės, stiprio ir konsistencijos skiediniu. Mūro 

vertikalios ir horizontalios siūlės turi būti gerai užpildytos skiediniu. Mūro išorinės siūlės rievėj 

amos, vidinės - užtrinamos. Mūro darbus vykdant vasarą plytos sudrėkinamos. 
Siūlių storis neturi būti didesnis kaip 12 mm. 
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Kaminų cokoliai, kurių skersmuo yra iki 5 m mūrijami trumpainių eilėmis, o kai skersmuo 

didesnis kaip 5 m - galima mūryti ir ilgainiais. 

Mūro eilės turi būti horizontalios arba jos gali turėti nuolydį, lygų kamino išorinio paviršiaus 

nuolydžiui. 
Mūro eilių nuolydis kontroliuojamas specialiai tokiai kontrolei sureguliuotu gulsčiuku. 

Kaminų, kurių aukštis yra iki 100 m nuokrypis nuo vertikalės gali būti ne didesnis kaip 0,002 

kamino aukščio, bet ne daugiau kaip 150 mm, o aukštesnių kaminų, atitinkamai 0,0015 kamino 

aukščio , bet ne daugiau kaip 200 mm. 

Nuokrypis nuo projektinio kamino skersmens bet kuriame pjūvyje ir paviršiaus nelygumai 

(iškilimai ir įdubimai) neturi viršyti 1% kamino skersmens. 

Kamino vertikalumo kontrolei pamato centre įbetonuojamas metalinis strypas. 

Vertikaliosios armatūros strypų ilgis turi būti ne mažesnis kaip 3 m. Strypai dedami mūro 

vertikaliosiose siūlėse. Vertikaliosios armatūros strypai suduriami užleidžiant ilgiu ne mąžesniu 

kaip 30 strypų skersmenų. Strypų sandūros kamino skerspjūvyje išdėstomos tolygiai 
Plytų kaminai futeruojami pagrindinių mūro darbų metu. Futeruotės siūlės užtrinamos. Oro 

tarpas tarp futeruotės ir kamino apsaugomas, kad nepatektų skiedinio ir plytų nuolaužų. 

Futeruotės siūlių storis, kai ji daroma iš molio ir diatomitinių plytų turi būti ne didesnis kaip 

8 mm, o kai futeruojama šamotinėmis, rūgštims atspariomis ar sunkiai lydžiomis plytomis — 4 

mm. 

Oro tarpų tarp kamino ir futeruotės matmenys ir izoliacijos dėjimas proceso metu pastoviai 

turi būti kontroliuojamas. Mineralinės vatos demblius keisti biria termoizoliacine medžiaga 

neleistina. 

Visos kaminų plieninės detalės (laiptai, žaibosaugos sistemos elementai, sąvaržos) turi būti 

apsaugotos nuo korozijos prieš jas sumontuojant kaminuose. 
293. SĄRAMŲ MŪRIJIMAS 

Angos mūrinėse atitvarose dažniausiai perdengiamos surenkamomis gelžbetoninėmis, o 

kartais ir mūrinėmis ribotos angos sąramomis. Mūrinės sąramos gali būti gulstinės, pleištinės arba 

arkinės. 

Mūrinės sąramos mūrijamos tik iš kokybiškų plytų. Prieš mūrijant gulstinę sąramą, ant 

klojinio klojamas 2-3 cm storio skiedinio sluoksnis ir dedami ne mažiau kaip trys armatūros 

strypai. Tikslus strypų skersmuo ir skaičius nurodomas projekte. 

Angos mūrinėse sienose ir pertvarose gali būti perdengiamos ir U formos keraminių blokų 

sąramomis. 

Pleištinės bei arkinės sąramos mūrijamos iš pleištinės formos arba paprastų plytų. Mūrijant 

iš paprastų plytų daromos pleišto formos siūlės. Siūlių storis sąramos apačioje turi būti ne mažesnis 

kaip 5 mm, o viršuje ne didesnis kaip 25 mm. Tokios sąramos pradedamos mūryti nuo abiejų 

atramų (tarplangių) į angos vidurį, klojant plytas ant atitinkamos formos klojinio. 

Gulstinių, pleištinių bei arkinių sąramų klojiniai ardomi, kai sąramos mūras pasiekia 

reikiamą stiprumą. Trukmė, po kurios galima ardyti sąramų klojinius, pateikta 27 lentelėje. 
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27 lentelė. Trukmė, po kurios galima ardyti klojinius 

 

Sąramos 
 

Aplinkos temperatūra C° 
Skiedinio stiprio 

markė 

Išlaikymo klojiniuose 

trukmė paromis 

 iki 5  24 

 iki 10  18 

Gulstinės iki 15 S 2,5 ir aukštesnė 12 

 iki 20  8 

 daugiau kaip 20  5 

 iki5  10 

Pleištinės ir arkinės iki 10 S 2,5 ir aukštesnė 8 

 daugiau kaip 10  5 

 

294. MŪRO ARMAVIMAS 

Mūras armuojamas skersine (tinkleliais) arba išilgine armatūra. 

Armuotajam mūrui armuoti turi būti naudojama nerūdijanti armatūra arba ji turi būti 

apsaugota nuo tinkuojant ar atitinkamo storio kitais apsauginiais sluoksniais. 

Horizontaliąsias mūro siūles armuoti tinklais galima tik tuo atveju, kai plytų, blokelių bei  

skiedinio stiprio didinimas neužtikrina reikalaujamo mūro stiprio ir elemento skerspjūvio didinti 

negalima. 

Mūro konstrukcijos armuojamos sienų horizontaliosiose siūlėse, tam, kad padidėtų sienų 

stipris. Šios armatūros kiekis turi būti ne mažesnis kaip 0,1% konstrukcijos skerspjūvio ploto. Kai 

armatūra naudojama norint padidinti atsparumą pleišėjimui bei standumą, armatūros kiekis turi 

būti ne mažesnis kaip 0,03% konstrukcijos skerspjūvio ploto. 

Armatūros tinklus reikia dėti ne rečiau kaip kas penkias paprastų plytų mūro eiles, kaip kas 

keturias modulinių plytų eiles, kas tris keraminių blokelių mūro eiles ir kas tris keturias silikatinių 

blokelių mūro eiles. 

Tinklų armatūros skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 3 mm. Armatūros skersmo 

horizontaliosiose mūro siūlėse neturi viršyti: 

o susikertant armatūros strypams 6 mm; 

o armatūrai nesusikertant siūlėse 8 mm; 

o  atstumas tarp tinklo strypų turi būti ne didesnis kaip 120 mm ir ne mažesnis kaip 30 mm. 

Siūlės storis turi viršyti armatūros skersmenį ne mažiau kaip 4 mm. 

Stulpų ir tarpuangių skersinio armavimo tinklai gaminami ir dedami į mūrą taip, kad ne 

mažiau kaip du strypai būtų 2-3 mm išsikišę iš tarpuangio vidinio mūro paviršiaus ar dviejų stulpo 

pusių. Armuojant mūrą išilgai, išilginiai armatūros strypai tarpusavyje suvirinami. Sujungiant 

išilginius strypus ne suvirinimo būdu lygaus paviršiaus armatūros strypų galai turi baigtis kabliais. 

Surišant tokius strypus viela sandūros ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 20 strypų skersmenų. 

Mūrijant su plonasluoksniu skiediniu rekomenduojama naudoti armatūros tinklelius, kurių  

strypų skersmuo 1,50 mm. 

295. DEFORMACINĖS SIŪLĖS 

Temperatūrinės ir susitraukimo deformacinės siūlės mūrinių pastatų sienose turi būti 

įrengiamos vietose, kuriose galima temperatūrinių ir susitraukimo deformacijų sutelktis, galinti 

sukelti neleistiną mūro pleišėjimą, mūro poslinkius per siūles. Atstumas tarp temperatūrinių ir 

susitraukimo siūlių nustatomas skaičiavimais. 

Deformacinės siūlės sienose, sujungtose su gelžbetoninėmis ar plieninėmis konstrukcijomis, 

turi sutapti su siūlėmis šiose konstrukcijose. Prireikus, atsižvelgiant į statinio konstrukcinę schemą, 

mūro sienose reikia įrengti papildomas temperatūrines siūles, neįrengiant šiose vietose siūlių 

gelžbetoninėse ar plieninėse konstrukcijose. 
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Nuosėdžių siūlės turi buti įrengiamos visais atvejais, kai galimi nevienodi statinio pamatų 

nuosėdžiai. 

Deformacinių siūlių konstrukcijos turi būti pateiktos projetiniuose sprendiniuose. 

296. MŪRO APDAILA 

Apdailinant statinius apdailos plytomis, jos turi būti sujungtos su pagrindiniu mūru. 

Pastatams iki penkių aukštų pagrindiniam mūrui galima naudoti 88 mm , o apdailiniam - 65 mm 

storio plytas. Dviejų aukštų pastatuose apdailos plytų sluoksnį su pagrindiniu mūru galima sujungti 

lanksčiais armatūros ryšiais. Apdailos plytų drėgnumas negali būti didesnis kaip 6%. Statybvietėje 

apdailos plytas reikia apsaugoti, kad nesudrėktų, o lietingu metu uždengti. 

Keraminių apdailos plytų atsparumo šalčiui markė turi būti ne mažesnė kaip F50. 

Apdailinis išorės mūro sluoksnis turi būti mūrijamas kartu su visa siena. 

Keramines apdailos plytas draudžiama naudoti: 

o drėgno režimo pastatų fasadų apdailai; 

o kolonoms ir stulpams, laisvai drėkinamiems atmosferos kritulių; 
o sienų plotams, kuriuos veikia ventiliatorių išpučiamas šiltas ir drėgnas oras. 

Standžiai sujungtam su pagrindiniu mūru apdailos sluoksniui rekomenduojama naudoti 

vienodų matmenų ir vienodo stiprio apdailos ir pagrindines plytas. Kai apdailos ir pagrindinės 

plytos yra skirtingo aukščio, apdailos plytų stiprio markė turi būti vienu laipsniu aukštesnė už 

pagrindimo mūro plytų stiprio markę. 

65 mm storio apdailos plytas jungiant su 88 mm storio pagrindinio mūro plytomis, jos kas 6 

eilės turi būti perrištos su pagrindiniu mūru. 

Pagrindines silikatinių plytų sienas, apdailintas keraminėmis plytomis, leidžiama mūryti iki 

5 aukštų. Tokie patys reikalavimai taikomi pagrindines keraminių plytų sienas apdailinant 

spalvotomis arba paprastomis bei skeltomis silikatinėmis plytomis. 
Apdailintą sieną armuojant armatūros tinkleliai turi būti dedami ant sienos, įskaitant ir 

apdailos sluoksnį. 

Apdailinant mūrą U formos įvairių medžiagų plokštėmis jungiamoji dalis į pagrindinį mūrą 

įleidžiama ne mažiau kaip 75 mm, kiekviename aukšte paliekama pagal projektą įrengta sėdimo 

kompensacinė siūlė. Tokiose sienose armatūra rekomenduojama dėti tose siūlėse, kur apdailos 

plokštės įleidžiamos į mūrą arba viena plytų eile žemiau. 

Dolomito plokštės prie sienos tvirtinamos skiediniu ir armatūros kabėmis. 10 mm storio 

plokštes pirmame aukšte iki 5 metrų galima priklijuoti tik skiediniu 

Cokolyje ir kas antrame aukšte dolomitines apdailos plokštes reikia atremti į pagrindiniame 

mūre esančią atraminę juostą, kuri turi būti išsikišusi iš pagrindinio mūro per dolomitinės apdailos 

storį. Juosta mūrijant sienas gali būti daroma iš dolomito plytų. Po atramine juosta paliekama 20-

25 mm aukščio horizontali sėdimo siūlė, kurios gylis lygus dolomito plokštės storiui. Siūlė 

užpildoma elastinga medžiaga. 

 

297. MŪRAS IŠ TAISYKLINGOS FORMOS DIRBTINIŲ BLOKŲ IR GAMTINIŲ 

AKMENŲ 

Dirbtiniai ir taisyklingos formos gamtiniai akmenys mūrijami pagal tas pačias taisykles, kaip 

ir plytų mūras. Blokai klojami, paeiliui dedant trumpainių ir ilgainių eiles, ir visos skersinės 

vertikalios siūlės perrišamos 1/2 arba 1/4 bloko. Blokai mūrijami skiediniu, kurio konsistencijos 

markė Sk2 (kūgio įsmigimo gylis nuo 5 iki 10 cm. Horizontaliosioms siūlėms reikėtų naudoti ne 

tokį slankų skiedinį, vertikaliosioms - slankesnį skiedinį. 

Kai mūras mūrijamas iš taisyklingos formos dirbtinių blokelių vidutinis horizontaliųjų siūlių 

storis -12 mm, vertikaliųjų - 10 mm. Kai mūras mūrijamas iš taisyklingos formos gamtinių 

akmenų, horizontaliųjų ir vertikaliųjų siūlių vidutinis storis 15 mm. 

Mūrijant atitvaras iš keraminių, silikatinių (pvz., "Silka") ir pan. blokelių darbai vykdomi 

vadovaujantis įmonių gamintojų instrukcijomis. 

Mūro konstrukcijų iš taisyklingos formos dirbtinių ir gamtinių akmenų leistini matmenų 

nuokrypiai surašyti 22 lentelėje. 
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298. ARKŲ IR SKLIAUTŲ MŪRAS 

Arkos, skliautai mūrijami laikantis projekto iš taisyklingos formos plytų ar akmenų su 

cementiniu ar mišriuoju skiediniu. 

Arkų ir skliautų mūrą reikia mūryti vienu metu iš abiejų pusių nuo padų iki spynos. Mūro  

siūlės pilnai užpildomos skiediniu. 1/4 plytos storio dvigubo kreivumo skliautų viršutinį paviršių 

mūrijant reikia užtrinti cementiniu skiediniu. Didesnio storio skliautų iš plytų ar akmenų mūro 

siūles būtina papildomai užpilti skystu skiediniu. 

Dvigubo kreivumo skliautų mūrą galima pradėti mūryti, jei išorės temperatūra yra aukštesnė 

už +10° C, ne anksčiau kaip po 7 parų baigus įrengti jų padus. Jei oro temperatūra yra nuo +10 iki 

+5° C, mūro darbų pradžios terminas pailgėja 1,5 karto, o esant temperatūrai nuo +5 iki +1° C - du 

kartus. 

Skliautų mūrą su templėmis, kurių paduose įstatyti surenkamieji gelžbetonio elementai ar 

plieno karkasai, galima pradėti mūryti iš karto įrengus padus. 

Dvigubo kreivumo skliautų gretimų bangų sujungimo briaunos klojinyje turi būti išlaikytos 

ne mažiau kaip 12 valandų, jei išorės temperatūra yra aukštesnė už +10 °C. Jei oro temperatūra yra 

nuo +10 iki +5° C, šis terminas pailgėja 1,5 karto, o kai temperatūra yra nuo +5 iki +1° C - du 

kartus. 

Apkrauti arkas ir skliautus išardžius klojinius, kai oro temperatūra yra aukštesnė už +10° C, 

leidžiama ne anksčiau kaip po 7 parų. Jei oro temperatūra yra nuo +10 iki +5° C, šis terminas 

pailgėja 1,5 karto, o kaf oro temperatūra yra nuo +5 iki +1° C - du kartus. 

Šiluminę izoliaciją skliautuose reikią kloti simetriškai nuo atramų iki spynos, tolygiai 

apkraunant skliautus. 

Arkose ir skliautuose temples reikia įtempti iš karto užbaigus mūro darbus. 

Žiemą arkas ir skliautus, naudojant skiedinius su prieššaltiniais priedais, leidžiama mūryti, 

jei vidutinė paros temperatūra yra ne žemesnė kaip -15° C. Skliautų bangos, mūrytos esant 

neigiamai temperatūrai, turi būti išlaikytos klojiniuose ne mažiau kaip 3 paras. 

 

IV SKIRSNIS. KOMPLEKSINIŲ ATITVARŲ ĮRENGIMAS 

 

 
299. Kompleksinės 2-3-4 sluoksnių atitvaros įrengiamos pagal projekto sprendimus arba 

naudojamasi detalėmis-sprendimais (jeigu jie nustatyta tvarka įteisinti) pateikiamais firmų 

kataloguose (pvz., AB „Silikatas") bei specialiojoje literatūroje. Projektuojant ir statant tokias 

kompleksines atitvaras būtina: 

- įvertinti šilumos, drėgmės bei oro judėjimą ir siekti, kad šilumos nuostoliai būtų kiek 

galima mažesni, kad konstrukciniai elementai ir atitvarų medžiagos nedrėktų; 

- teisingai suderinti jas sudarančių sluoksnių ir medžiagų savybes, konstrukcijų mazgus, kad 

kompleksinė atitvara atlaikytų destruktyvius aplinkos veiksnius, būtų ekonomiška; 

- įvertinti kompleksinę atitvaros sluoksnių vėdinimą bei apsaugą nuo garo prasiskverbimo 

konstrukcija, būtinybe. 

300. Šiluma medžiagoje perduodama šilumos laidumu, konvekcija ir spinduliavimu. 

Tankiose medžiagose spinduliavimo ir konvekcijos būdais perduodamos šilumos kiekis yra mažas, 

todėl statybinėse medžiagose šiluma sklinda šilumos laidumo būdu, t.y. kai energija tiesiogiai 

pernešama nuo šiltesnių kūno dalių šaltesnėms. 

301. Svarbiausias medžiagos rodiklis, apibūdinantis medžiagos sugebėjimą praleisti 

šilumos srautą, yra šilumos laidumo koeficientas (λ). Šilumos laidumo koeficientas yra lygus 

šilumos srautui, kuris perduodamas per medžiagą, esant nusistovėjusiam ant medžiagos paviršių 

1°C temperatūrų skirtumui. Projektuojant ir statant pastatus sienų šiluminė varža apskaičiuojama 

naudojant projektinę, šilumos laidumo dydžio vertę (R=d/λ). Projektinė šilumos laidumo dydžio 

vertė nustatoma įvertinus statybinės medžiagos ar gaminio eksploatavimo sąlygas. 
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302. Tos pačios mineralines sudėties statybinių medžiagų šilumos laidumas labiausiai 

priklauso nuo jų tankio ir drėgnumo. Šilumos laidumas taip pat priklauso ir nuo medžiagos 

temperatūros. 

303. Didėjant tos pačios mineralines sudėties medžiagos tankiui, didėja jos šilumos 

laidumas. Didėjant tankui mažėja medžiagos struktūroje oru užpildytų porų kiekis. 0,1-2,0 mm 

dydžio porose esančio oro šilumos laidumo koeficientas 0.024-0.030 W/(m2K), o tankaus 

mineralinės kilmės karkaso šilumos laidumo koeficientas yra apie 100-300 kartų didesnis. 

Statybinių medžiagų šilumos laidumas priklauso nuo abiejų dedamųjų savybių. 

304. Šilumos laidumo koeficientui įtakos turi cheminė-mineralinė medžiagos karkaso 

sudėtis. Kristalinių medžiagų šilumos laidumo koeficientas yra didesnis už vienodo tankio 

amorfinių medžiagų šilumos laidumo koeficientą Pvz., trepelio (amorfinės struktūros medžiaga) 

šilumos laidumo koeficientas yra 6,5 karto mažesnis už kvarco (kristalinės struktūros medžiaga). 

305. Labai akytų medžiagų (tankis 15-30 kg/m3) šilumos laidumo koeficientas kartais 

didėja mažėjant jos tankiui. Tai priklauso nuo padidėjusio šilumos perdavimo konvekcijos būdu. 

306. Vandens šilumos laidumo koeficientas yra apie 20 kartų didesnis už oro, o ledo šilumos 

laidumo koeficientas - apie 4 kartus didesnis negu vandens. Medžiagai sudrėkus, drėgmė išstumia 

iš porų orą ir jas užpildo vanduo, dėl to padidėja medžiagos šilumos laidumo koeficientas. Šilumos 

laidumo koeficiento padidėjimas priklauso nuo drėgmės, ledo ar šerkšno kiekio. 
307. Visa tai reikia įvertinti projektuojant ir įrengiant kompleksines atitvaras. 

308. PALENGVINTAS MŪRAS SU STANDŽIAIS RYŠIAIS. Tokios kompleksinės 

atitvaros taikomos statant gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus iki 5 aukštų ir kai tokių pastatų 

patalpų santykinis drėgnumas yra nedidesnis kaip 60%. Palengvinto mūro konstrukcijos 

netaikomos cokolio ir rūsio sienoms bei padidinto drėgnumo vietose. 

309. Kompleksinė atitvara susideda iš dviejų išilginių (išorės ir vidaus) sienelių. Standų ryšį 

tarp jų sudaro skersine sienele (diafragma), mūrijama iš keraminių ar silikatinių plytų. Nepatartina 

standžių ryšių daryti trisluoksnėse 1, 2, 3 aukštų pastatuose, taip pat trisluoksnėse stambiaplokštėse 

ir monolitinse sienose. 

310. Sluoksniuotų sienų laikantįjį sluoksnį rekomenduojama įrengti vidinėje atitvaros 

pusėje, o šilumai nelaidų sluoksnį - arčiau išorinės atitvaros pusės. Kitaip sluoksnius galima 

išdėstyti tuomet, kai nėra techninių galimybių šilumai nelaidų sluoksnį įrengti išorinėje atitvaros 

pusėje arba patalpų oras yra sausas ar normaliai drėgnas o vidaus paviršiuose įrengta reikalinga 

garo izoliacija. 

311. Palengvinto mūro su standžiais ryšiais sienų tarplangiai ir kampai konstruktyviai 

armuojami armatūros tinklais. Armatūra dedama horizontaliose mūro siūlėse perdangos lygyje, jų 

kampuose bei išilginių sienų susikirtimuose, tarplangių viršuje ir apačioje. 

312. Palengvinto mūro standūs ryšiai yra svarbūs elementai. Jie sujungia mūro išorinį ir 

vidinį sluoksnius, kad kartu atlaikytų apkrovas ir temperatūros pokyčių poveikius. Ryšiai mūrijami 

ištisai per vis pastato aukštį. Juos nutraukti galima tik save laikančiose ir mažiau kaip 50% 

apkrautose sienose. Diafragmų žingsnis nustatomas skaičiavimais. 

313. Mūras su standžiais ryšiais turi būti mūrijamas su vienos rūšies plytomis. 

314. Kai į mūrą su standžiais ryšiais remiamos sijos, montuojamos sąramos, ryšiai daromi 

tiesiog po jomis. Jeigu reikia, tokiose vietose numatomi piliastrai, ryšiai armuojami. Armatūra 

apšiltinimo sluoksnyje apsaugoma cementinio skiedinio 30 mm storio sluoksniu. 

315. Tarp standžių ryšių dedamas šilumą izoliuojantis sluoksnis, kuris turi užpildyti tarpą 

tarp diafragmų ir išorinio bei vidinio mūro sluoksnių. Jeigu šilumą izoliuojantis sluoksnis yra 

plonesnis už tarpą tarp mūro, tai izoliacija prispaudžiama ir fiksatoriais pritvirtinama prie vidinio 

mūro sluoksnio. Taip prie išorinio mūro sluoksnio suformuojamas oro tarpas, apsaugantis šilumos 

izoliaciją nuo galimo sudrėkimo. 

316. PALENGVINTAS MŪRAS SU LANKSČIAIS RYŠIAIS. Kompleksinių sienų 

lankstūs ryšiai daromi iš nekoroduojančio plieno, stikloptastinės armatūros, armatūrinio plieno su 

cinko ar aliuminio antikorozine danga. 

317. Trisluoksnės pytų mūro sienos su lanksčiais ryšiais schema pateikta 39 pav. 
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39 pav. Trisluoksnės sienos schema 

 

318. Kompleksinė atitvara panaudojant silikatinius blokus pavaizduota 40 pav. 

 
 

40 pav. Kompleksinė atitvara su silikatiniais blokais 

 

319. Ryšys tarp apkrautos ir neapkrautos muro dalių užtikrinamas dedant armatūros tinklus 

arba armatūros ryšius. 

320. Armatūros tinklai dedami ne rečiau kaip kas 1 m pagal sienos aukštį kampuose, sienų 

sankirtose ir perdenginių lygyje. Kompleksinės sienos sluoksniai tarpusavyje sujungiami 

lanksčiais 6 mm skersmens armatūrinio plieno ryšiais. Ryšiai dedami ne didesniais kaip 1 m 

atstumais pagal sienos ilgį ir kas 0,6 m - pagal sienos aukštį 

321. Lanksčių ryšių skerspjūvio plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,4 cm vieno kvadratinio 

metro sienos paviršiaus. 
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322. Lankstūs ryšiai sienos ilgio atžvilgiu išdėstomi šachmatine tvarka. 

323. NEARMUOTŲJŲ IR ARMUOTŲJŲ MŪRINIŲ KONSTRUKCIJŲ DARBO 

BRĖŽINIŲ NURODYMAI. Darbo brėžiniuose turi būti nurodyta: 

o plytų, blokelių, apdailos medžiagų ir betono, naudojamo mūrui ir stambioms plokštėms 

gaminti, rūšis su nuorodomis į atitinkamus standartus arba technines specifikacijas, nurodant 

projektines stiprio ir reikiamas atsparumo šalčiui markes; 

o betono su poringaisiais užpildais, taip pat akytojo ir poringojo betono nurodomos tankio 

markes; 

o skiedinių ir rišiklių, naudojamų montavimo siūlėms, taip pat stambiosioms plokštėms ir 

blokams gaminti ištisus metus, rūšys; 

o armatūros, juostinio ir profilinio plieno klasės; 

o sienų konstrukcija, siūlių perrišos sistema, o palengvintajam mūrui - šiltalo rūšis ir storis; 

o mūro, mūrijamo esant neigiamai temperatūrai - mūrijimo būdas ir papildomos priemonės, 

garantuojančios stiprumą ir stabilumą statant ir naudojant. 
324. Brėžiniuose, pagal kuriuos bus mūrijama esant neigiamoms temperatūroms, turi būti 

įrašai: 

o apie konstrukcijų stiprumo patikrinimą ir galimybes statyti žiemą; 

o konstrukcijų, kurių laikomoji galia išnaudojama daugiau kaip 80 %, plytų (blokelių) ir 

skiedinio stiprio sisteminės kontrolės statybvietėje reikalavimai. Tokios konstrukcijos turi būti 

nurodytos darbo brėžiniuose; 

o apie darbų tvarką, laikinuosius stiprinimus, laikinųjų ramsčių įrengimą ir kitas priemones, 

užtikrinančias statomų konstrukcijų stiprumą ir stabilumą bei skiedinio stiprį, kuriam esant jis 

gali būti apkraunamas. 

 

V SKIRSNIS. MŪRIJIMAS NEIGIAMOJE TEMPERATŪROJE 

 
325. Užšąlant skiediniui, laisvasis vanduo virsta ledu (susidaro vidinės, viršijančios 

skiedinio stiprumą jėgos) ir ardo pradinių cementuojančių junginių struktūrą. Žinant neigiamų 

temperatūrų įtaką mūriniams, būtina parinkti teisingus ir ekonomiškus mūrijimo žiemos metu 

metodus. Pasirinktas mūrijimo būdas esant minusinei temperatūrai turi užtikrinti konstrukcijų 

stabilumą, tvirtumą ir jų statybos periodu, ir vėliau naudojant. 

326. Mūrinius neigiamoje temperatūroje galima mūryti: 

o neužšąlančiais skiediniais, kurie turi šalčiui atsparių cheminių priedų, nesukeliančių 

mūrijimo medžiagų korozijos (potašas, natrio nitritas, sumaišyti papildai ir pan.), kietėjančiais 

šaltyje nešildant; 
o paprastais skiediniais, mūrinį dirbtinai šildant; 

o užšaldymo būdu naudojant paprastus skiedinius be cheminių priedų. 

327. Konstrukcijos elementai privalo būti pakankamai stabilūs ir tvirti pirmojo muro 

atitirpimo laikotarpiu (esant atitirpstančio skiedinio mažiausiam stipriui) ir tolesnio pastato 

naudojimo periodu. Mūrinių konstrukcijų, statomų užšaldymo būdu, aukštis iki 15 m. Mūro 

darbams vykdyti žiemos metu keliami aukštesni organizaciniai techniniai reikalavimai, 

sugriežtinama proceso kokybės kontrolė sudaroma atskira statybos darbų technologijos projekto 

dalis, numatomos papildomos darbų organizavimo priemonės. 

328. Priemonės, garantuojančios būtiną galutinį žieminio mūro stiprį (skiedinių markių 

didinimas, didesnio atsparumo plytų ir kitų dirbinių taikymas ar kai kuriais atvejais armavimas), 

turi būti nurodytos darbo brėžiniuose: 

o mūrijant skiediniais su šalčiui atspariais priedais, nurodyti mūrijimo būdai naudojami 

mūro elementams, kurių laikomoji galia išnaudojama daugiau nei 90 %; 

o mūrijant užšaldymo būdu, elementams, kurių laikomoji galia išnaudojama daugiau nei 

70%. 
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329. Daugiaaukščių pastatų (9 aukštų ir aukštesnių), statomų žiemą su šalčiui atsparių priedų 

turinčiais skiediniais, darbo brėžiniuose reikia nurodyti reikalaujamus tarpinius skiedinio stiprius 

skirtingoms statinio užbaigtumo pagal aukštus stadijoms. 

330. Naudojami prieššaltiniai priedai pažemina vandens užšalimo temperatūrą ir sudaro 

sąlygas skiediniui kietėti neigiamoje temperatūroje. 

331. Žiemą naudojamų mišinių temperatūra, jeigu nenaudojama specialių prieššaltinių 

priedų, turi būti ne žemesnė kaip +5° C. 

332. Cheminiai priedai - natrio nitritas (NaN02), kalcio nitritas (Ca(N02)2, potašas (K2C03), 

kalcio chloridas (CaCl2), natrio chloridas (NaCI) ir kt. pridedami ruošiant skiedinių mišinius 

specializuotuose cechuose, nes juos reikia tiksliai dozuoti. 

333. Kalcio chloridas ir natrio chloridas didina mūrinio higroskopinę drėgmę ir jų paviršiuje 

išsiskyrus druskoms gali atsirasti baltų dėmių. Todėl kalcio ir natrio chloridai naudojami mūrijant 

pastatų požemines dalis (pamatus, atramines sienutes). Druskų tokiuose skiediniuose gali būti iki 

4-7 % vandens masės. Mišinius su potašo arba natrio nitrito priedais leidžiama naudoti mūro 

darbuose (išskyrus apdailos mūra) su cementiniais ir cementiniais-kalkių (kai kalkių tešlos ne 

daugiau kaip 0,30% cemento tūrio) mišiniais. Taip sumūrytas sienas galima tinkuoti. Skiediniai su 

natrio nitritu gali kietėti iki -15°C, o su potašu priedu iki 25-30° C temperatūroje. 

334. Mišiniai su potašu, ypač jei jo yra daugiau, greitai kietėja. Kietėjimo intensyvumui 

sulėtinti į skiedinį reikėtų pridėti kietėjimo lėtiklių. 

335. Skiediniams šalčiui atsparų priedą natrio nitritą galima naudoti: 

o statant drėgnus cechus, pirtis, skalbyklas ir kitas patalpas su didesniu oro drėgnumu, 

o taip pat patalpas, kuriose oro temperatūra > 40 °C; 

o statant konstrukcijas, esančias kintamojo vandens lygio zonoje ar po vandeniu, kur nėra 

hidroizoliacijos. 
336. Neleidžiamas skiedinių su natrio nitrito, potašo priedais sąlytis su cinkuotomis ir 

aliumininėmis įdėtinėmis detalėmis be išankstinės antikorozinės apsaugos. 

337. Skiediniai su potašo priedais negali būti naudojami sienoms iš silikatinių plytų 

žemesnės nei 100 markės ir žemesnės kaip F25 atsparumo šalčiui markės. 

338. Jeigu, esant šaltam orui, mūro darbų išvengti negalima, patogiau naudoti skiedinius su 

prieššaltiniais priedais arba taikyti kitokias (sudarančios sąlygas skiedinių kietėjimo procesui) 

priemones. 

339. Neigiamoje temperatūroje mūro konstrukcijas galima šildyti elektra, į horizontalias 

siūles įtaisant elektrodus (4-6 mm skersmens armatūrinio plieno strypus). Elektrodai prijungiami 

prie skirtingų 220-380 V įtampos kintamosios srovės fazių šildoma 30-35° C temperatūroje, kol 

skiedinys sukietėja iki 20% projektinio stiprumo. 

340. Šildant būtina vėdinti pastato patalpas, kad oro drėgme jose būtų ne didesnė kaip 70%. 

Pastato šildomų išorinių mūro sienų temperatūra pastato viduje, 0,50 m aukščiau grindų, turi būti 

ne žemesnė kaip +10° C. 

341. Mūrijant užšaldymo metodu skiedinys turi turėti tiek šilumos, kad jos pakaktų, kol 

skiedinys bus paklotas, apspaustas plytomis ir suformuotos normalaus storio siūlės. 

342. Sušalusių, o po to atšildytų skiedinių mūro darbams naudoti neleidžiama. 

343. Užšaldymo būdu draudžiama mūryti necentriškai gniuždomas konstrukcijas, 

konstrukcijas, kurios atšilimo metu bus veikiamos dinaminių apkrovų, kevalų, sienų ir stulpų iš 

laukakmenio betono, pamatų iš lauko akmenų. 
344. Užšaldymo metodu išmūrytas mūrinys atšilimo metu turi būti stebimas ir imamasi 

priemonių mūrinių konstrukcijų stiprumui ir stabilumui palaikyti. 
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VI SKIRSNIS. MŪRO KONSTRUKCIJŲ SUSTIPRINIMAS REKONSTRUOJAMUOSE 

PASTATUOSE 

 
345. Mūro konstrukcijų sustiprinimo darbai rekonstruojamuose pastatuose vykdomi pagal 

projektą ir SDTP. 

346. Prieš sustiprinant mūrines konstrukcijas nuvalomas senas tinkas, pašalinami suirusio 

mūro sluoksniai. 

347. Norint padidinti mūro konstrukcijos laikančiąją galią ar stiprinant labai pažeistas 

konstrukcijas naudojamas injektavimo būdas. Mūro konstrukcijos injektuojamos cementiniu arba 

cemento - polimeriniu skiediniu. Tokiems skiediniams naudojamas CEM 142,5 arba CEM II 52,5 

portlandcementai. 

348. Cementinių ir cementinių - polimerinių skiedinių plastiškumas turi atitikti naudojamos 

injektavimo technologijos įrenginių darbo parametrams, jie turi gerai sulaikyti vandenį. 

349. Mūro konstrukcijos stiprinamos plieninėmis apkabomis (kampuočiais su sąvaržomis). 

Tokį sustiprinimą galima atlikti dviem būdais: 

o ant stiprinamos mūro konstrukcijos kampuočių ir sąvaržų zonose klojamas 

cementinio skiedinio sluoksnis. Po to sustatomi kampuočiai su sąvaržomis ir sąvaržose 

sudaromas 10-15 kN išankstinis įtempimas; 

o kampuočiai su sąvaržomis montuojami be skiedinio su 15...20 mm tarpu nuo mūro, 
užfiksuojant juos plieniniais ar mediniais pleištais ir sąvaržose sudaromas 10-15 kN tempimas. 

Tarpas užpildomas standžių cementiniu skiediniu ir, jam sukietėjus, pašalinami pleištai ir 

sąvaržose sudaromas 30-40 kN įtempimas. 

350. Stiprinant mūro konstrukcijas gelžbetonio arba armuoto skiedinio apkabomis, 

laikomasi tokių taisyklių: 

o mūras armuojamas surištais armatūros strypynais, kurie projektinėje padėtyje fiksuojami 

kabėmis kalamomis į mūro siūles kas 0,8...1,0 m šachmatine tvarka. Jungti plokščius strypynus į 

erdvinius suvirinant taškiniu būdu neleidžiama, klojinių skydai tarp savęs jungiami standžiai, kad 

konstrukcija būtų stipri ir nesideformuotų betonavimo metu; 
o reikiamo slankumo (standartinio kūgio nuoslūgis 5...6 cm) betono mišinys klojamas 

o lygiais sluoksniais ir tankinamas vibruojant; 

o klojiniai ardomi betonui pasiekus ne mažiau kaip 50% projektinio stiprumo. 

351. Sustiprinant tinkuotas mūro sienas plieninėmis juostomis, tinke padaromos 

horizontalios vagos, kurių gylis lygus tinko sluoksnio storiui, o plotis - plieninių juostų pločiui. 

352. Sustiprinant mūro sienas plieninėmis juostomis ir įtemptomis sąvaržomis, tempimai 

kontroliuojami dinamometriniu raktu arba matuojant deformacijas laikrodinio tipo 0,001 mm 

padalos vertės indikatoriais. 

353. Montuojant juostas ir sąvaržas žiemos metu nešildomose patalpose, vasara, įvertinant 

temperatūrines deformacijas, koreguojamas įtempimas. 

354. Tarpangių ir mūro kolonų keitimas pradedamas pastatant laikinas atramas pagal 

projekto sprendimus. 

355. Mūrijant šalia seno mūro tarpas tarp naujo ir seno mūro turi būti 3-4 cm. Tarpas gerai 

užpildomas ne žemesnės kaip SI 10 stiprio gniuždant markės skiediniu. 

356. Laikinus tvirtinimus galima nuimti, kai naujas mūras pasiekia ne mažesnį kaip 50% 

projektinį stiprumą. 
357. Stiprinant mūro konstrukcijas reikia kontroliuoti: 
o mūro paviršiaus paruošimo kokybę; 

o sustiprinimo atitikimą projektui; 

o tvirtinimo detalių suvirinimo kokybę po įtempiamų elementų tempimo; 

o sustiprinimo konstrukcijų antikorozinę apsaugą. 
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VII SKIRSNIS. KOKYBĖS KONTROLĖ 

 

 
358. Vykdant mūro darbus pastoviai kontroliuojamos proceso operacijos ir surašomi 

paslėptų darbų aktai: 
- hidroizoliacijai; 

- detalių ir konstrukcijų (jei numatyta projekte) suvirinimo darbams; 

- detalėms ir detalių antikorozinei apsaugai; sienų ir perdangų garo ir šilumos izoliacijai; 

- deformacinių ir temperatūrinių siūlių rengimui ir izoliavimui; 

- pertvarų tarp butų konstrukcijoms; 

- surenkamųjų gaminių atramoms; 

- dūmtraukių ir vėdinimo kanalų įrengimui. 

359. Išorės mūro sienų įrengimo proceso kontrolė surašyta 27 lentelėje. 

 

27 lentelė. Išorės mūro sienų įrengimo proceso kontrolė 

KONTROLIUOJAMA OPERACIJA K* ir A* KONTROLĖS 
BŪDAI 

D* 

1.PARUOŠIAMIEJ1 DARBAI    

-medžiagų priėmimas, kokybės kontrolė, sandėliavimas SV vizualiai VAK 

-sienų, angų, tarpuangių nužymėjimas, aukščių kontrolė SV geodeziniais 
prietaisais 

G 

2. MŪRO DARBAI    

-mūrinio matmenų kontrolė SV ruletė TP 

-mūrinio vertikalumo, horizontalumo, siūlių storio ir 
užpildymo kontrolė 

SV matavimo prietaisais TP 

-perdangų montavimo horizonto kontrolė SV vizualiai TP 

-sąramų, sijų, laiptų ir kt. konstrukcijų atraminių paviršių 

paruošimas, atrėmimas 

SV geodeziniais 

prietaisais 

G 

-garo, šilumos izoliacijos įrengimo kontrolė SV vizualiai TP 

-mūro sluoksnių sujungimas SV vizualiai TP 

-dūmtraukių, vėdinimo kanalų įrengimo kontrolė SV vizualiai TP 

*K - kontroliuoja, *A - atsako, *D – dalyvauja 
 

VIII SKIRSNIS. MŪRO DARBŲ PRIĖMIMAS 

 

 
360. Priimant mūro darbus surašomi priėmimo aktai, prie kurių pridedama: 

- darbo brėžiniai; 

- paslėptų darbų aktai; 

- išpildomosios geodezinės nuotraukos; 

- laboratorinių tyrimų aktai. 

- panaudotų medžiagų ir gaminių sertifikatai; 

- statybos darbų žurnalas. 
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X SKYRIUS. SURENKAMŲJŲ BETONO IR GELŽBETONIO 

KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMAS 

 
I SKIRSNIS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
361. Statinio konstrukcijų montavimo darbai vykdomi pagal projekto sprendinius, SDTP ir 

laikantis šių statybos taisyklių reikalavimų. 

362. Statybiniams gaminiams ir konstrukcijoms tiekti sudaromos sutartys su gamintojais, 

kurių produkcija yra sertifikuota arba atitinka kokybės rodiklius. 

363. Surenkamieji betono ir gelžbetonio gaminiai į statybvietes transportuojami darbo 

padėtyje (išskyrus kolonas ir kai kuriuos kitus gaminius). Jei galima, dar neiškrovus gaminių iš 

transporto priemonės, statybos vadovas patikrina ar gaminiai atitinka važtaraštį, jų kiekį, kokybę, 

techninės kontrolės antspaudus. Tuo atveju, kai pastebima defektų arba gaminių pažeidimų, 

surašomas defektų aktas ir iškviečiamas gamyklos atstovas. 

364. Statybvietėje gaminiai, prisilaikant taisyklių, sandėliuojami numatytose vietose. 

Rietuvėse tarp gaminių dedami mediniai tašai. Tarpai tarp rietuvių - 0,2 m, o 0,7 m pločio takai 

daromi kas dvi rietuvės. Gaminiai sandėliuojami darbo padėtyje taip, kad matytųsi gamyklos 

ženklai. 

365. Montuojant surenkamąsias konstrukcijas, visose montavimo stadijose reikia užtikrinti 

jau sumontuoto statinio dalies pastovumą. Montuojant atskiri elementai, prieš atkabinant juos nuo 

kėlimo mechanizmo kablio, laikinai įtvirtinami. Laikinasis fiksavimas turi būti toks, kad vėliau 

būtų galima patikslinti montuojamų konstrukcijų padėtį ir įtvirtinti jas suvirinant bei 

užmonolitinant sandūras. 

 

II SKIRSNIS. PAMATŲ MONTAVIMAS 

 

 
366. Statinių pamatų konstrukcijos būna įvairios ir turi būti įvertintas apkrovos dydis, 

inžinerinės, geologinės, gamybinės ir kitos sąlygos. 

367. Pamatų medžiagos turi būti atsparios visiems destrukciją sukeliantiems veiksniams 

arba apsaugotos nuolatine apsaugos medžiaga. įtempimai bei galimi jų variantai statinių 

pamatuose ir atskirose jų dalyse negali viršyti leistinų ribų. 

368. Pamatų įrengimo darbai turi būti vykdomi griežtai prisilaikant projekto, kuriame turi 

būti pateikti visi specifiniai reikalavimai. 

369. Statinių pamatai gali būti įrengiami tik ant patikimų pagrindų. Prieš montuojant 

pamatus duobių ar tranšėjų pagrindai turi būti priimti įrašant statybos darbų žurnale ir surašant 

paslėptų darbų aktą. 

370. Pertraukos tarp duobių ar tranšėjų kasimo ir pamatų įrengimo turi būti minimalios. 

Įvykus nenumatytai pertraukai, reikia imtis papildomų techninių priemonių pagrindams išsaugoti. 

371. Atsitiktiniai grunto perkasimai (t. y. per giliai iškastos vietos) turi būti užpilti tokiu pat 

gruntu ir sutankintu iki reikiamo tankio. Jeigu esamomis sąlygomis to atlikti negalima, užpilama 

smėliu, žvyru arba skalda ir gerai suplūkiama. Ypatingais atvejais tokios vietos užpilamos žemos 

klasės betono mišiniu. 

 

372. Gruntas sutankinamas pagal SDTP numatytą metodą. Tankinimo metodas ir leistinas 

grunto sluoksnio storis nustatomas įvertinant tankinamo grunto savybes ir būtiną sutankinimo 

laipsnį, įvertinamą sutankinimo koeficientu "K". Sutankinimo koeficientas turi būti ne mažesnis 

kaip 0,98. 

373. JUOSTINIŲ PAMATŲ MONTAVIMAS. Juostinių pamatų montavimas iš 

surenkamųjų blokų parodytas 41 pav. 
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41 pav. Juostinių pamatų montavimas 

 

Leistini nuokrypiai: 

1. Paviršių ir kampų nuokrypiai nuo vertikalės 10 mm; 

2. Siūlių tarp montuojamų blokų storis 20 mm; 

3. Konstrukcijos ašių nuokrypių poslinkis 10 mm; 

4. Briaunų nuokrypiai nuo projektinės altitudės 15 mm; 

5. Eilių nuokrypiai nuo horizontalės 10 metrų ruože 20 mm. 

374. Kad pamatų blokai lygiau atsiremtų ant išlyginto pagrindo, pilamas ne mažesnis kaip 

10 cm storio smėlio sluoksnis. Prieš pilant smėlį tikrinamas pagrindas ir surašomas paslėptų darbų 

aktas. 

375. Pradedant montuoti juostinių pamatų blokus, nivelyru patikrinamas išlyginamojo 

sluoksnio horizontas. Pirmiausia sumontuojami statinio kampiniai ir žyminiai blokai. 
376. Montuojant pamatus iš surenkamųjų betono blokų: 

- smėlio išlyginamojo sluoksnio altitudės ir projektinės altitudės skirtumas leistinas iki * 15 

mm; 

- negalima pamatų blokus montuoti ant sniego ar šlapių pagrindų; 

- pamatų blokų atraminiai paviršiai turi būti apsaugoti nuo užteršimo; 

- pamatų blokai montuojami juos surišant; 

- montuojant blokų apačios sutapatinamos su žemesnės eilės blokų briaunomis, o viršus - su 

statinio ašimis. 

377. Išorės sienų blokų, montuojamų žemiau grunto lygio, briaunos sutapatinamos iš 

vidaus, o aukščiau grunto lygio - iš išorės. 

378. LIZDINIŲ PAMATŲ MONTAVIMAS. Po lizdiniais pamatais formuojamas 

paruošiamasis smėlio arba betono sluoksnis. Kad pamatas geriau atsiremtų ir nepakibtų, tas 

sluoksnis turi būti 30 cm platesnis ir ilgesnis už lizdinio pamato padą. 

379. Lizdinių pamatų montavimo nuokrypių schema pateikta 42 pav. 

380. Leistini nuokrypiai nuo lizdinių pamatų blokų ašių sutapimo su statinio ašimis ± 12 
mm.  

381. Pamatų blokų atraminių paviršių altitudžių nuokrypiai nuo projektinių: 

- prieš įrengiant išlyginamąjį sluoksnį ± 20 mm; 

- įrengus išlyginamąjį sluoksnį ± 5 mm. 
- Lizdinių pamatų blokų ilgio ir pločio matmenų nuokrypiai nuo projektinių: 

- ilgio ir pločio ± 15 mm; -aukščio ±10 mm; 

- Pamatų lizdo matmenų nuokrypiai ± 5 mm. 

382. Rūsio sienas galima montuoti tik statybos vadovui patikrinus ar įrengta horizontali 

hidroizoliacija. Ji pagal projekto sprendimus įrengiama rūsio grindų lygyje. Cokolio lygyje 

horizontalioji hidroizoliacija įrengiama ant išlyginto paviršiaus bitumine mastika, priklijuojant du 
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ruberoido ar hidroizolo sluoksnius. Vertikalioji hidroizoliacija daroma karštu bitumu padengiant 

izoliuojamus paviršius. Hidroizoliacijai gali būti panaudotos ir kitokios projekte numatytos 

medžiagos. 

383. Statybos vadovas ir geodezininkas nuolat kontroliuoja konstrukcijų montavimo 

tikslumą. 

384. Pamatų iš surenkamųjų blokų montavimo proceso kontrolės schema pateikta 29 

lentelėje. 
29 lentelė. Pamatų montavimo kontrolės etapai 

  

 
DARBAI 

 

KONTROLĖS 

BŪDAI 

 
KADA 

KONTROLIUOJ 

AMA 

 

 
SV 

 

 
G 

 

 
K 

1 PARUOŠIAMIEJI DARBAI      

 - pamatų duobės matmenų ir gylio 

kontrolė 

geodeziniais 

prietaisais 

iškasus  

A 
 

D 
 

 - pagrindo kokybės kontrolė vizualiai prieš 

montavimą. 

 

A 
  

TP 

 - statinio ašių nužymėjimas geodeziniais 

prietaisais 

prieš 

montavimą. 

 

A 
 

D 
 

2 PAMATŲ MONTAVIMAS      

 - montavimo įrangos kontrolė vizualiai prieš 

montavimą A 
  

 - gaminių atitikties dokumentų kontrolė vizualiai prieš 

montavimą. A 
 

rp 

 - montavimo tikslumo ir siūlių 

užmonolitinimo kontrolė 

geodeziniais 

prietaisais. 

montavimo metu 
A D TP 

3 DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS   A D TP 

A - atsako, K - kontroliuoja, D – dalyvauja 

 
 

385. POLINIŲ PAMATŲ IR ĮLAIDŲ ĮRENGIMAS. Poliai turi būti sukalti tiksliai pagal 

projektą, kad sutaptų statybinių konstrukcijų ir polių ašys. Kad kalamas nenukryptų nuo 

projektinės padėties, polis standžiai tvirtinamas prie poliakalės kreiptuvo, o poliakalė turi būti  

pastovi ir vertikali. 
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42 pav. Nuokrypių schema 

386. Polių ir įlaidų įgilinimą palengvinančias priemones (paplovimą, pirminius gręžinius ir 

pan.) galima naudoti tik suderinus su projekto autoriais, jei kalamų elementų atsakas mažesnis už 

0,2 cm arba vibracinio įgilinimo greitis mažesnis kaip 5 cm/min. 

387. Pradedant įrengti polinius pamatus sukalamas projekte nurodytas bandyminis skaičius 

polių, išdėstytų įvairiose vietose. Kalant registruojamas poliui įgilinti reikalingas smūgių skaičius. 

Kalant likusius polius smūgių skaičiaus registruoti nebereikia. 
388. Baigiant sukalti polių (0,1 cm tikslumu) nustatomas atsakas. 

389. Kalant polius dyzeliniais plaktais, matuojama kas 30 smūgių. Atsakas nustatomas 

apskaičiuojant 10 paskutinių smūgių aritmetinį vidurkį. Kai poliai kalami dvigubo veikimo 

plaktais, matavimo trukmė - 3 min, o atsakas nustatomas kaip aritmetinis vidurkis vienam smūgiui 

per paskutinę kalimo minutę. 

390. Jei pasiekus projektinį gylį atsakas viršija projektinį, jį reikia papildomai nustatyti 

kalant polį jam "pailsėjus". Jei po "poilsio" atsakas viršija kontrolinį, projektavimo organizacija 

turi atlikti polio laikančiosios galios statinį tyrimą arba koreguoti projekto sprendinius. 

391. Gilinant polius vibraciniu būdu paskutinio etapo kalimo trukmė 3 minutės. Polio 

laikančioji galia paskutinės įgilinimo minutės metu apskaičiuojama įvertinant vibratoriaus 

galingumą, kalimo greitį (tikslumas 1 cm/min.) ir polio svyravimų amplitudę (tikslumas 0,1 

cm/min.). 

392. Plieninio įlaido tiesumą ir spynų švarumą prieš įgilinant reikia patikrinti specialiu 2 

metrų ilgio šablonu. 

393. Keliant įlaidus jų spynas ir briaunas būtina apsaugoti specialiais mediniais dėklais. 

394. Įkaltų plokščių įlaidų apačios altitudžių skirtumas negali būti didesnis kaip 2 m, o 

kitokių profilių įlaidų - ne didesnis kaip 5 m. 

395. Leistini polinių pamatų įrengimo nuokrypiai pateikti 30 lentelėje. 
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30 lentelė. Leistini polinių pamatų nuokrypiai 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI LEISTINI NUOKRYPIAI KONTROLĖ 

1.Polio pastatymas į kalimo vietą, kai 

polio įstrižainė iki 0,5 m 

be konduktoriaus ± 10 mm su 

konduktoriumi ± 5 mm 

matuojamas 

kiekvienas polis 

2. Kaltinių polių padėtis plane, kai 
skerspjūvio kraštinė iki 0,5 m: 

a) išdėstant polius viena eile: 

- išilgai polių eilės 

- skersai polių eilės 

b) išdėstant polius grupėmis ir juostomis 

po dvi ir tris eiles: 

- kraštinių polių skersai eilės 

- kitų polių ir kraštinių polių išilgai polių 

eilės 
c) ištisinis polių laukas po statiniu: 
- kraštiniai poliai 

- viduriniai poliai 

- pavieniai poliai 
- poliai kolonos 

 

 

± 0,3d (d - kraštinės ilgis) 

± 0,2d 

 
 

± 0,2d 

± 0,3d 

 
 

± 0,2d 

± 0,4d 

± 5 cm 
± 3 cm 

matuojamas 
kiekvienas polis 

3. Polio įkalimo gylis turi būti ne mažesnis už projektinį matuojamas 

kiekvienas polis 

4.Polių galvų altitudės -su monolitiniais 

rostverkais 

±3 cm matuojamas 

kiekvienas polis 

5.Kaltinių polių ašių vertikalumas ± 2 % matuojama 20% 

atsitiktinai išrinktų 
polių 

 

III SKIRSNIS. STATINIŲ ANTŽEMINIŲ GELŽBETONIO KONSTRUKCIJŲ 

MONTAVIMAS 

 

 
396. Montuojant surenkamąsias gelžbetonines konstrukcijas, visose montavimo stadijose 

reikia užtikrinti jau sumontuotos statinio dalies pastovumą. Montuojant, atskiri elementai, prieš 

atkabinant nuo kėlimo mechanizmo kablio, laikinai įtvirtinami. Laikinasis fiksavimas turi būti 

toks, kad vėliau būtų galima patikslinti montuojamų konstrukcijų padėtį ir įtvirtinti jas suvirinant 

bei užmonolitinant sandūras. 

397. Kai gelžbetoniniai elementai galutinai sutvirtinami jų įdėtines detales suvirinant, 

galima montuoti kelių aukštų konstrukcijas sandūrų neužmonolitinant. Tuo atveju projekte turi 

būti pateikti reikalingi konstrukcijų montavimo, sujungimo ir sandūrų užmonolitinimo sprendimai. 

398. Kitą aukštą galima montuoti, kai yra sutvirtinti visi sumontuoti elementai ir sandūrų 

užmonolitinimo betonas pasiekia SDTP nurodytą stiprį. 
399. Gelžbetoninių konstrukcijų sandūroms užtaisyti betono klasė, jei projekte nėra 

specialių nurodymų, turi būti tokia pat kaip montuojamų gaminių betono klasė. 

400. Ruošiantis konstrukcijų montavimo darbams pastato išilginės ir skersinės ašys ant 

cokolio pažymimos aliejiniais dažais, surašomas aktas. Fiksuojamas montavimo horizontas. 
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401. Montuojant sijas, sąramas, santvaras, perdangas, stogo plokštes būtina išlaikyti 

reikiamą gaminio atrėmimo ant atramos dydį. Minimalūs konstrukcijų atrėmimo dydžiai 

pateikiami projekto brėžiniuose. 

402. Prieš montuojant kolonas išvalomi lizdinių pamatų dugnai, pažymimos ašys, lizdinių 

pamatų dugne klojamas reikiamo storio cementinio skiedinio sluoksnis. Cementinio skiedinio 

sluoksnio storis nustatomas pagal pamatų montavimo geodezinę nuotrauką arba niveliuojant 

pamatų dugną. Skiedinio stiprio markė turi būti ne žemesnė už kolonų betono klasę. 

403. Montuojamų kolonų galuose pažymimos ašys. Jeigu kolonos yra su konsolėmis, ant 

kurių remiamos pokraninės sijos, pažymimos ir sijų ašys. Atrėmus koloną į lizdinio pamato dugną, 

ji laikinai įtvirtinama projekte numatytomis priemonėmis. 

404. Kolonų projektinė padėtis sureguliuojama pagal dvi tarpusavyje statmenas kryptis ir, 

tai įvykdžius, kolonos ir pamato sandūra užmonolitinama. 

405. Vienaaukščių ir daugiaaukščių pastatų gelžbetoninių kolonų montavimo galimų 

nuokrypių schema pavaizduota 43 pav. 
 

43 pav. Gelžbetoninių kolonų galimų nuokrypių montuojant schema 
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1. Pastato nužymėjimo ašių nuokrypiai nuo projektinių:  

kai pastatas iki 5 aukštų 1/3000, 

kai pastatas nuo 5 iki 15 aukštų 1/5000. 

2. Pastato karkaso kolonų lizdinių pamatų ašių nuokrypiai nuo nužymėjimo 
ašių 

 
12 mm. 

3. Lizdinių pamatų atraminių paviršių nuokrypiai nuo projektinių:  

prieš pamato dugno išlyginamojo sluoksnio įrengimą 20 mm 

po pamato dugno išlyginamojo sluoksnio įrengimo ± 5 mm 

4. Kolonų geometrinių ašių nuokrypiai nuo nužymėjimo ašies apatiniame 
skers pjūvyje 

8 mm 

5. Kolonų ašies nuokrypiai nuo vertikalės viršutiniame skerspjūvyje, kai 
kolonų ilgis: 

 

iki 4,0 m 10 mm 

nuo 4,0 iki 8,0 m 15 mm 

nuo 8,0 iki 16,0 m 20 mm 

nuo 16,0 iki 25,0 m 30 mm 

 

 

406. Surenkamųjų gelžbetoninių pokraninių sijų ir kelių (bėgių) montavimo nuokrypių 

schema pateikta 44 pav. 

 
44 pav. Pokraninių sijų montavimo nuokrypių schema. 

Leistini nuokrypiai: 

 

Pokraninių gelžbetonio sijų išilginės ašies nuokrypis nuo projektinės 

8 mm. 

Skirtumai tarp gretutinių kolonų konsolių atraminių paviršių altitudžių, kai kolonos aukštis: 

Iki 4,0 m 14 mm; 
nua4,0 iki 8,0 m 16 mm; 

nuo 8,0 iki 46,0 m 20 mm; 

nuo 16,0 iki 25,0 m 24 mm. 

Pokraninių sijų apatinės dalies ašių nuokrypiai nuo kolonos konsolės atraminės aikštelės ašių 

8 mm. 

Pokraninių sijų viršutinės dalies ašių nuokrypiai nuo kolonų konsolių atraminės aikštelės ašių, kai 

sijos aukštis: 

iki 1,0 m 6 mm; 
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nuo 1,0 iki 1,60 m 8 mm; 

nuo 1,60 iki 2,50 m 10 mm; 

nuo 2,50 iki 4,0 m 12 mm. 

Montuojamų pokraninių sijų nuokrypiai nuo simetrijos ašies perdenginio kryptimi, kai elemento 

ilgis: 
iki 4,0 m 5 mm; 

nuo 4,0 iki 8,0 m 6 mm; 

nuo 8,0 iki 16,0 m 8 mm. 

Bėgių tarp ašių nuokrypiai ±10 mm. 

Pokraninių sijų lentynų viršaus altitudžių nuokrypiai: 

išilgai pokraninių sijų, kai atstumas (1) tarp kolonų: 

l < 10 m 10 mm; 

l > 10 m 15 mm; 

tarp gretutinių pokraninių sijų angos skerspjūvyje 15 mm. 

Bėgių ašių nuokrypiai nuo pokraninių sijų ašių  20 mm. 
Bėgių ašių nuokrypiai nuo tiesės 40 metrų ruože 15 mm 

Bėgių galvučių altitudžių nuokrypiai: 

angos skerspjūvyje 15 mm; 

visoje angoje 20 mm. , , 

Bėgių galvučių altitudžių nuokrypiai tarp gretutinių kolonų, kai atstumas (1) tarp kolonų: 

l < 10,0 m 10 mm; 

l > 10,0 m 0,001, bet ne daugiau kaip 15 mm. 

Kai bėgio ilgis 12,50 metro ir t = 0° C, tarpas tarp bėgių sandūros - 4 mm. Aplinkos temperatūrai 

svyruojant ± 10° C, tarpas tarp bėgių sandūros kinta 1,5 mm. 
 
 

 

 

 

 

45 pav. Karkasinio pastato laikantieji elementai 1 - kolona, 2 - sijos (rygeliai), 3 - ryšio plokštės, 4 

- perdangos plokštės. 

 

407. Tėjinio profilio rygelio montavimo schema pateikta 46 pav. 
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46 pav. Rygelio montavimo schema 

 
 

408. Karkasinių pastatų pagrindinės laikančiosios konstrukcijos yra pamatai, kolonos, sijos 

(rygeliai), ryšio ir perdangos plokštės. Karkasinio pastato laikantieji elementai pavaizduoti 45 pav. 

 

Leistini nuokrypiai: 

1. Kolonų viršutiniame pjūvyje ašių nuokrypiai nuo vertikalės, kai kolonų aukštis: 

iki 4,0 m 10 mm; 

nuo 4,0 iki 8,0 m 15 mm; 

nuo 8,0 iki 16,0 m 20 mm; 

nuo 16,0 iki 25,0 m 30 mm. 

2. Gretutinių kolonų viršutinės atraminės dalies arba atraminių aikštelių (konsolių) altitudžių 

skirtumas, kai kolonų aukštis: 

vienaaukščių daugiaaukščių pastatų 

iki 4,0 m 14 mm; 

nuo 4,0 iki 8,0 m 16 mm; 12mm + 2p*. 

nuo 8,0 iki 16,0 m 20 mm; 

nuo 16,0 iki 25,0 m 24 mm. 

(* tik daugiaaukščiams pastatams, p — pastato eilinio aukšto skaičius) 

Rygelio geometrinės ašies nuokrypiai nuo žemiau sumontuotų elementų ašių - 8 mm. 

Rygelio viršaus geometrinės ašies nuokrypiai nuo žemiau sumontuotų elementų ašies, kai 

elementų aukštis: 

iki 1,0 m 6 mm; 

nuo 1,0 iki 1,60i m 8 mm. 
Rygelių nuokrypiai nuo simetrijos ašies angos perdengimo kryptimi, kai elemento ilgis: 
iki 4,0 m 5 mm; 

nuo 4,0 iki 8,0 m 6 mm; 

nuo 8,0 iki 16,0 m 8 mm; 

nuo 16,0 iki 25,0 m 10 mm. 

 

409. Karkasinių pastatų ryšių plokštė be tuštymių, lovinio skerspjūvio. Perdangų plokštės 

tuštymėtos, montuojamos ant rygelių lentynų. Perdangų plokščių atrėmimo plotis turi būti ne 

mažesnis už nurodytąjį projekte. Plokštės montuojamos ant ne plonesnio kaip 20 mm skiedinio 

sluoksnio. Tarpaukštinės perdangų plokštės montuojamos tik galutinai pritvirtinus tarpaukštinius 

rygelius ir apatinio aukšto konstrukcijas, užmonolitinus sandūras. 
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47 pav. Perdangos plokščių montavimas 

 

 
 

410. Pirmiausia montuojamos ryšių plokštės. Tarp ryšių plokščių montuojamos tarpinės 

plokštės. Visos plokštės montuojamos taip, kad jų įdėtinės detalės sutaptų su sijų įdėtinėmis 

detalėmis. Perdangų plokščių montavimo schema pateikta 47 pav. 

 

47 pav. Perdangos plokščių montavimas 

Leistini montavimo nuokrypiai: 

1. Sijų viršuje ašių nuokrypiai nuo niveliavimo ašių, kai elemento ant atramos aukštis: 

iki 1,0 m 6 mm; 

nuo 1,0 iki 1,6 m 8 mm; 

nuo 1,6 iki2,50 m 10 mm. 

Sijų nuokrypiai nuo simetrijos ašies perdeginto kryptimi, kai elementų ilgis: 

iki 4,0 m 5 mm; 

nuo 4,0 m iki 8,0 m 6 mm; 

nuo 8,0 iki 16,0 m 8 mm. 

Perdangų plokščių nuokrypiai nuo simetrijos ašies angos perdengimo kryptimi, kai plokštės ilgis: 

iki 4,0 m 5 mm; 
nuo 4,0 iki 8,0 m 6 mm; 

nuo 8,0 iki 16,0 m 8 mm. 1 

Dviejų gretimų (neįtemptų) perdangos plokščių matomų paviršių altitudžių skirtumas, kai 

plokščių ilgis: 

iki 4,0 m 8 mm; 

nuo 4,0 iki 8,0 m 10 mm; 

nuo 8,0 iki 16,0 m 12 mm. 

Ryšio plokščių ašių nuokrypiai nuo kolonų nužymėjimo ašių - 8 mm. 

411. Montuojant perdangų plokštes ant mūrinių sienų (48 pav.), horizontalusis paviršius 

išlyginamas cementiniu skiediniu. Tuštymėtos perdangų plokštės ant mūro sienų turi remtis ne 

mažiau kaip 10 cm. Ant išorinių sienų rekomenduojama remti plokščių atviruosius galus. Plokštės 

inkaruojamos į sienas ir tarpusavyje pagal statinio projekte numatytus sprendimus. Išvalytos siūlės 

tarp plokščių bei tarp plokščių ir sienų užmonolitinamos projekte nurodytos stiprio markės 

cementiniu skiediniu. 
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48 pav. Tuštymėtųjų plokščių montavimas ant mūro sienų. 

1- išorinė muro siena; 2 - plokštė; 3 - montavimo kilpos, 4 - strypas, jungiantis plokštes su siena; 5 

- plokščių jungimas vienos su kita armatūrine viela; 6 - skiedinio paklotas, 7 — vidaus sieną. 
 

 

49 pav. Laiptatakių ir laiptų aikštelių montavimas. 

 

412. Laiptatakiai ir kito aukšto laiptų aikštelės montuojamos vienu srautu su perdangų 

plokštėmis ų tvirtinamos pagal projektą prie karkaso laikančiųjų elementų. Laiptatakių ir laiptų  

aikštelių montavimo schema karkasiniame pastate pateikta 49 pav., laiptų montavimas mūriniame 

pastate — 50 pav. 
Leistinos laiptatakių ir laiptų aikštelių montavimo nuokrypos: 

Sijų viršaus geometrinės ašies nuokrypiai nuo nužymėjimo ašies 6 mm. 

Pakopų nuo horizontalės nuokrypiai 2 mm. 

Dviejų metrų ilgio liniuotės, padėtos ant laiptų, prošvaisa ne didesnė kaip 2 mm. 

Dviejų gretutinių laiptų aikštelių aukščio skirtumas 10 mm. 

Pakopds paviršiaus nelygumai ne didesni kaip 4 mm. 

Pakopų matmenų nuokrypiai, kai elemento ilgis iki 4,0 m: 

pagal plotį ± 3 mm; 
pagal aukštį ± 2 mm. 
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50 pav. Laiptų montavimas mūriniame pastate: 

1 - mūrinė laiptinės siena, 2 - laiptų aikštelė, 3 - šablonas, 4 - montuojama laiptų aikštelė, 5 - 

perdangos plokštė, 6 - skiedinio paklotas 

 
 

413. Karkasinių pastatų išorinių sienų plokštės (51 pav.), kurių ilgis lygus atstumui tarp 

kolonų ašių, montuojamos sumontavus visą pastato karkasą arba kartu su karkaso konstrukcijomis, 

atsiliekant nuo perdangos montavimo vienu aukštu. Prieš pradedant montuoti, išorinių sienų 

plokščių padėtis pažymima ant kolonų briaunų. Pagal žymes ant kolonų tvirtinami montavimo 

staliukai, į kuriuos remiamos plokštės. Sienų plokščių sandūros sandarinamos akytos medžiagos 

hermetikais, tarpikliu ir užtaisomos skiediniu. 
 

51 pav. Karkasinių pastatų išorinių sienų plokščių montavimas: 

1 - kolonos, 2 - plokštė, 3 - laikinoji 

atrama, 4- varžtai. 

414. Sąramos ir perdangų plokštės ant mūro sienų montuojamos ant ne storesnio kaip 20 

min storio skiedinio sluoksnio, sutapatinant gretimų plokščių paviršius iš lubų pusės. 

415. Naudoti nenumatytas statinio projekte tarpines montuojamų elementų altitudėms 

išlyginti be suderinimo su projekto autoriais neleidžiama. 
416. Briaunotų stogo plokščių atrėmimas ant mūro sienų priklauso nuo plokščių ilgio. 6 m 

ilgio plokštės turi remtis ne mažiau kaip 12 cm, o 12 m ilgio - ne mažiau kaip 15 cm. 

417. Balkonų plokštės inkaruojamos prie sąramų metalinių strypų arba prie inkarų, 

sumontuotų po perdangų plokštėmis. Montavimo traversos stropai nuimami patikrinus plokštės 

padėtį ir privirinus įdėtines detales prie inkarų. 
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IV SKIRSNIS. STAMBIAPLOKŠČIŲ NAMŲ MONTAVIMAS 

 

 
418. Stambiaplokščių namų pamatai montuojami vadovaujantis šio skyriaus II skirsnyje 

(Surenkamųjų pamatų montavimas) pateiktomis taisyklėmis. 

419. Cokolinio aukšto ir antžeminės dalies konstrukcijų montavimo darbai vykdomi 

suskirsčius pastatą į darbo barus. Darbo barą atitinka viena pastato sekcija. 

420. Visos surenkamosios konstrukcijos, gaminiai ir detalės privalo turėti atitikties 

dokumentus ir turi būti sužymėti įmonės gamintojos ženklais. 

421. Pradedant montuoti cokolinio aukšto išorės ir vidaus sienas, reikia padaryti sumontuotų 

pamatų išpildomąją geodezinę nuotrauką, nužymėti plokščių pastatymo vietas, pakloti 20 mm 

storio cementinio skiedinio. 

422. Pastačius cokolio plokštę į projektinę padėtį, ji laikinai pritvirtinama traukėmis. Kita 

plokštė viename gale įdėtinėmis detalėmis pastoviai pritvirtinama prie anksčiau sumontuotos. 

423. Prieš pastato cokolinio aukšto vidaus sienų plokščių montavimą, reikia įrengti išorės 

sienų vertikaliųjų sandūrų hidroizoliaciją, nužymėti vidaus sienų plokščių montavimo vietas ir 

pakloti cementinio skiedinio sluoksnį. 

424. Pastačius cokolio vidaus plokštę į projektinę padėtį, vienas jos galas, pagal projekto 

sprendimus, pritvirtinamas prie išorės sienos plokštės, o kitas apkaba ir trauke laikinai tvirtinamas 
prie inventorinio bloko. 

425. Cokoliniame aukšte mūrijant pertvaras iš plytų reikia vadovautis šių taisyklių VIII 

skyriumi “Mūro darbai”. 

426. Cokolinio aukšto perdangas galima pradėti montuoti sumontavus visas šio aukšto 

surenkamąsias konstrukcijas, patikrinus atliktų darbų kokybę, nupjovus sienų plokščių kėlimo 

kilpas. 

427. Perdangų plokštės montuojamos ant sienų plokščių, paklojus ant jų 10 mm storio S10 

stiprio gniuždant markės cementinio skiedinio sluoksnį. 

428. Cokolinio aukšto surenkamųjų konstrukcijų montavimo eiliškumas pateikiamas SDTP. 

429. Prieš pirmojo aukšto konstrukcijų montavimą ant cokolinio aukšto nenusiplaunančiais 

dažais pažymimos pastato ašys, patikrinamas aukšto horizontalumas. 

430. Ant cokolinio aukšto horizontalaus paviršiaus nenusiplaunančiais dažais pažymimos 

fasadų sienų plokščių projektinės padėtys. Kitų aukštų plokščių projektinės padėtys nustatomos 

svambalu arba teodolitu pagal apatinio aukšto sienų plokštes. 
431. Pradedant montuoti pirmąjį aukštą, darbo bare reikia: 

- padaryti žemiau esančio aukšto sumontuotų konstrukcijų išpildomąją geodezinę nuotrauką 

ir nustatyti montavimo horizontą; 

- sustatyti reikalingus žymeklius ir pažymėti sienų plokščių projektines padėtis; 

- pagal darbo baro perimetrą į tarpą tarp perdangos ir sienų plokščių sudėti šilumą 

izoliuojančius intarpus. 

432. Montuojamame aukšte pirmiausia sumontuojamos išorės ir vidaus sienų plokštės, 

dedant jas ant 20 mm storio cementinio skiedimo sluoksnio. 

433. Pastačius pirmąją bet kurio aukšto sienos plokštę į projektinę padėtį, ji tvirtinimo įranga 

laikinai tvirtinama prie perdangos plokštės. Montuojant kitą plokštę, ji įdėtinėmis detalėmis 

viename gale pastoviai pritvirtinama prie anksčiau sumontuotos, o kitame gale trauke laikinai 

pritvirtinama prie perdangos plokštės. 

434. Pertvarų plokštės, pastačius jas į projektinę padėtį, tvirtinamos prie sienų plokščių, o 

laisvasis galas apkaba ir trauke laikinai tvirtinamas prie perdangos plokštės. Perdangos plokščių  

montavimą galima pradėti sumontavus visas žemiau perdangos aukšto esančias konstrukcijas, 

išskyrus ventiliacijos blokus, kurie gali būti montuojami nuleidžiant per perdangą. Prieš perdangos 

montavimą reikia patikrinti anksčiau atliktų darbų kokybę ir nupjovus plokščių montavimo kilpas. 
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435. Visos stambiaplokščių namų konstrukcijų sujungimo detalės po suvirinimo 

padengiamos antikoroziniu mišiniu. 

436. Sumontavus perdangas, visos sandūros užmonolitinamos projekte nurodytos klasės 

betonu. Sandūros tarp sienų plokščių užtaisomos pagal projekto sprendimus. 

437. Leistini konstrukcijų montavimo nuokrypiai nuo projektinės padėties surašyti 31 
lentelėje. 

 

31 lentelė. Leistini konstrukcijų montavimo nuokrypiai 

KONSTRUKCIJŲ NUOKRYPIAI Nuokrypiai 
mm 

1. Sienų ir pertvarų ašių nuokrypiai nuo projektinių apatiniame pjūvyje + 5 

2. Sienų ir pertvarų plokštumų nuokrypiai nuo vertikalės viršutiniame pjūvyje + 5 

3. Sienų ir pertvarų atraminių paviršių altitudžių skirtumas aukšto ribose iki 10 

4. Perdangos plokščių viršaus altitudžių skirtumas aukšto ribose iki 10 

5. Dviejų gretimų perdangos plokščių aukščių skirtumas sandūroje iki 5 

6.Išorės sienų plokščių horizontalių ir vertikalių kraštinių, sudarančių fasado 

kryžminę sandūrą, nesutapimas 

nedaugiau 10 

7. Sienų plokščių kraštinių, sudarančių vieną plokštumą, nesutapimas 0 

8. Tarpai tarp išorės sienų plokščių iš fasado pusės daromi pagal projektą, bet: 

nemažesni kaip 
ir ne didesni kaip 

 

10 

20 

 

V SKIRSNIS. GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ SUJUNGIMAS VARŽTAIS 

 

 
438. Gelžbetoninio karkaso elementus galima sujungti varžtais. Konstrukcijos 

montuojamos vadovaujantis įmonės gamintojos instrukcijomis. 

439. Sijos remiamos ant "neopreno" padėklų, fiksuotų kolonos atraminėje dalyje. 

Sureguliavus siją projektinėje padėtyje, viename sijos gale kiaurymės užmonolitinamos 

smulkiagrūdžiu betonu, kitame sijos gale kiaurymės neužmonolitinamos (nesuvaržoma 

deformacija eksploatavimo metu), o tik uždedamos ant varžtų poveržlės ir užveržiamos veržlės. 

Sijos gale su neužtaisoma anga veržlė su poveržle užveržiama iš karto. 

440. Montuojant ant kolonos viršaus dvi sijas, daroma taip, kad vienos sijos varžto anga 

būtų užmonolitinta, o kitos - ne. 

441. Deformacinėje siūlėje sijos ant kolonų montuojamos taip, kad viena sija horizontalia 

kryptimi turėtų paslankumą. Tam po viena sija dedamas "neopreno" padėklas ir montažinio varžto 

anga užtaisoma betonu, po kita sija dedamas "tefloninis neoprenas" ir montažinio varžto anga  

betonu neužtaisoma. Tokia jungtis sudaro sąlygas laisvam sijos poslinkiui horizontalia kryptimi. 

52pav. b 

442. Prieš montuojant perdangos (stogo) plokštes, kad būtų išvengta sijos sukimo, ji 

papildomai turi būti fiksuojama vertikalioje padėtyje. Ypač tai svarbu montuojant plokštes ant sijos 

iš vienos pusės. Sumontavus plokštes ir suvirinus tarpusavyje jų įdėlines detales, papildomi sijų 

fiksatoriai nuimami. 

443. Uždėtos ant gembių sijos su kolonomis sujungiamos įbetonuotais gembėse 

montažiniais varžtais. Sijos remiamos ant fiksuojamų kolonos gembės atraminėje dalyje 

"neopreno" padėklų. Įtvirtinus siją projektinėje padėtyje, viename sijos gale kiaurymės 

užmonolitinamos smulkiagrūdžiu C20/25 klasės betonu, kitame sijos gale kiaurymės 
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neužmonolitinamos (nesuvaržoma deformacija eksploatavimo metu), o tik ant varžtų uždedamos 

poveržlės ir užveržiamos veržlės. Sijos gale su neužtaisoma anga veržlė užveržiama iš karto. 

444. Prieš perdangų (stogo) plokščių montavimą, kad būtų išvengta sijos sukimo, ji 

papildomai fiksuojama vertikalioje projektinėje padėtyje. Ypač tai svarbu montuojant plokštes iš 

vienos sijos pusės. Sijos lentyna plokščių montavimo pusėje 400 ir 800 mm atstumu nuo sijos 

atramų remiama inventorinėmis atramomis. Sumontavus ir užinkaravus plokštes ir užmonolitinus 

tarpus tarp plokščių ir plokščių galų bei sijų, betonui sukietėjus iki projektinio stiprio, fiksatoriai 

nuimami. 

445. Montuojant TT tipo plokštes ant sijų, atramose dedami "neopreno" padėklai. 

Sumontavus projektinėje padėtyje tarpusavyje suvirinamos naudojant metalines plokšteles, 

plokščių "sparnų" ir jų galų įdėtinės detalės. Įrengiant virš plokščių betono pasluoksnį 

rekomenduojama plokščių "sparnų" sandūras armuoti tinklu, kurio akutės 100X100 mm. 

446. Montuojant tuštymėtas plokštes jų projektinę padėtį atramoje užtikrina "neopreno" 

juosta, pritvirtinta prie sijos gamykloje. 

447. Gaminant tuštymėtas įtemptai armuotas plokštes, susiformuoja statybinė pakyla. Š/s  

plokštės išlinkis gali būti nevienodas (leistinų nuokrypų ribose). Kad to būtų išvengta, 

montuojamos plokštės ties viduriu remiamos ant niveliuotų, skersai padėtų medinių sijų. 

Reguliuojami sijų statramsčiai išdėstomi kas 2-3 m. Montuojant stebima, kad plokščių galai nebūtų 

pasikėlę nuo atramų (gelžbetoninių sijų). Ant didesnio išlinkio plokščių uždedama laikina, 

neviršijanti projektinės, apkrova. Sumontavus plokštes išvalomos siūlės, sudedama inkaravimo 

armatūra ir siūlės užmonolitinamos smulkiagrūdžiu betonu. 

448. Užmonolitinant betono mišinys tankinamas giluminiu vibratoriumi, kurio galvutės 

skersmuo - 20 mm. 

449. Prieš siūlių užmonolitinimą plokščių sandūros apatinė siūlė sandarinama "Makrofleks" 

putomis, naudojant specialų antgalį. Siūlių apatinė dalis užsandarinama silikoniniu hermetiku. 

450. Gelžbetoninės kolonos iškraunant stropuojamos lyninėmis 45° kampo stropomis. 

Montavimo metu kolonos stropuojamos inventoriniais kėlimo įrenginiais, prakišamais pro 

suformuotą kolonoje kiaurymę. 

451. Tuštymėtos plokštės stropuojamos specialia traversa. 

452. Visi kiti gelžbetoniniai gaminiai stropuojami lyninėmis stropomis 45° kampu. 

 

VI SKIRSNIS. SURENKAMŲJŲ KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMO DARBŲ 

KONTROLĖ 

 
453. Surenkamųjų kolonų montavimo kontrolės schema pateikta 39 lentelėje 

39 lentelė. Surenkamųjų kolonų montavimo kontrolė 
 

Kontroliuojama operacija 
 

A* ir K* 
Kaip atliekama 

kontrolė 

 

D* 

PARUOŠIAMIEJI DARBAI    

- konstrukcijų patikrinimas SV rulete TP 

- pamato lizdo ašių ir aukščių nužymėjimas SV geod. prietaisais  

- ašių nužymėjimas ant kolonų SV rulete G 

2. KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMAS    

- elementų laikinas įtvirtinimas, išlyginimas SV geod. prietaisais  

- elementų pastovus įtvirtinimas SV geod. prietaisais  

- konstrukcijų įtvirtinimo kontrolė SV geod. prietaisais  

3.DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS    

- įrašai statybos darbų žurnale SV  TP 
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- konstrukcijų montavimo kontrolinės geodezinės 

nuotraukos SV,G 
 

TP 

- sandūrų laboratoriniai tyrimai (jei reikia) Lab. lab. prietaisais SV 

* A - atsako, K - kontroliuoja, D - dalyvauja. 

G- geodezistas 

 

VII SKIRSNIS. DARBŲ PRIĖMIMAS 

 

 
454. Sumontuotos kiekvieno pastato aukšto konstrukcijos priimamos prieš pradedant 

montuoti kitą aukštą. 

455. Baigus visus konstrukcijų montavimo darbus, organizuojamas galutinis priėmimas, 

kurio metu sudaromos aukšto, baro, atskirų konstrukcijų padėties išpildomosios geodezinės 

nuotraukos, nurodomi nuokrypiai ir jie palyginami su leistinais. 

456. Priimant montavimo darbus surašomi priėmimo aktai, prie kurių pridedama: 

- darbo brėžiniai su pažymėtais nuokrypiais ir suderinimas su projektavimo 

- organizacija, jei nuokrypiai yra didesni už leistinus; 

- gaminių techniniai pasai ir sertifikatai, nurodantys ir gaminių kokybę; 
- paslėptų darbų aktai; 

- statybos darbų žurnalas; 

- sandūrų suvirinimo kokybės patikrinimo aktai; 

- konstrukcijų išbandymo aktai (jei nurodyta projekte); 

- geodezinės išpildomosios nuotraukos; 

- sumontuotų atsakingų konstrukcijų tarpinio ir galutinio priėmimo aktai; 

- kiti dokumentai, nurodyti darbo projekte. 

 

XI SKYRIUS. METALO KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMAS 

457. Montuojant įvairios paskirties plienines konstrukcijas turi būti prisilaikoma detalizuotų 

brėžinių, konstrukcijų gamintojų rekomendacijų ir SDTP nurodymų. 

458. Gamykloje gruntuotos plieninės konstrukcijos į statybvietę tiekiamos komplektais 

pagal SDTP numatytą tvarką. 

459. Kėlimo mechanizmais keliant laikančiąsias konstrukcijas, turi būti naudojama įranga, 

apsauganti konstrukcijas nuo galimų įtempimų, didesnių kaip 85% plieno takumo ribos ir 

atitinkamų liekamųjų deformacijų. 

460. Plieninių konstrukcijų sertifikuoti tvirtinimo inkariniai varžtai turi būti išdėstyti pagal 

projektą ir užbetonuoti betonuojant pamatus. Inkarinių varžtų sriegiai turi būti apsaugoti nuo 

pažeidimų. 

461. Plieninių konstrukcijų pagrindiniai statinio geometrinę formą sudarantys elementai turi 

būti iš karto statomi į artimą projektinei padėtį ir, neatkabinus kėlimo mechanizmo kablio, laikinai 

patikimai įtvirtinami. Sureguliavus projektines padėtis, konstrukcijos galutinai sutvirtinamos pagal 

projekte pateiktus sprendimus. 

462. Surenkant plienines konstrukcijas, elementų tarpusavio tvirtinimo kiaurymės turi 

sutapti. Elementų padėtis fiksuojama kaiščiais, varžtais. Tam naudojami varžtai turi turėti atitikties 

dokumentą, kuriame nurodoma stiprumo klasė. 

463. Sureguliavus plieninių konstrukcijų projektines padėtis, jas galima galutinai sutvirtinti 

suveržiant varžtais arba suvirinant. Konstrukcijų metalas ir suvirinimo elektrodai turi būti 

sertifikuoti. Suvirinimo siūlės gruntuojamos. Statybos darbų žurnale įrašomi reikalingi įrašai. 

464. Pastatų metalinių kolonų, santvarų, sijų, pokraninių sijų montavimo leistini nuokrypiai 

pateikti 18 pav. 
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465. Pastatų metalinės kolonos statomos ant surenkamųjų arba monolitinių pamatų, 

kuriuose įbetonuoti projekto reikalavimus atitinkantys inkariniai varžtai. Pamatų paviršiai turi būti 

projektinių altitudžių ir horizontalūs. 

466. Prieš keliant koloną apžiūrimas pamatas, pažymimos ašys, nivelyru nustatomas 

kiekvieno inkarinio varžto aukštis ir uždedamas reikiamo storio metalinis padėklas, kad varžtas 

būtų projektiniame aukštyje. Pastatyta kolona sureguliuojama teodolitu, pritvirtinama inkariniais 

varžtais ir atkabinama nuo stropavimo įtaisų. Montuojant kolonas pirmiausia turi būti statomos 

tos, kurios bus sujungtos pastoviais metaliniais ryšiais. 
 

 

 

 

 

 

1 pav. Metalo konstrukcijų montavimo leistini nuokrypiai 
 

467. Montuojant metalines santvaras jų apatinės tempiamosios juostos turi būti laikinai 

sustiprintos, kad nuo savo masės atsiradę gniuždymo įtempimai jų nedeformuotų. Pastatytos į  

projektinę padėtį santvaros fiksuojamos laikikliais. Erdviniam standumui užtikrinti dvi santvaros 

tarp savęs sujungiamos stogo konstrukcijos ilginiais. Metalinės konstrukcijos tvirtinamos 

sandūrose suvirinimu arba varžtais. 
468. Leistini kolonų, santvarų ir sijų montavimo nuokrypiai: 

- Kolonų atraminių paviršių ir atramų altitudžių nuokrypiai nuo projektinių - 5 mm. 

- Gretimų kolonų atraminių paviršių ir kolonų atramų eilėje ir angoje altitudžių skirtumas - ± 3 
mm. 

- Kolonų ir atramų ašių nuokrypiai nuo projektinių atraminiame pjūvyje - 5 mm. 

- Kolonų ašių nuokrypis nuo vertikalės viršutiniame pjūvyje, kai kolonų aukštis: 

nuo 400 iki 8000 mm 10 mm; 

nuo 8000 iki 16 000 mm 12 mm; 

nuo 16 000 iki 25 000 mm 15 mm. 

- Kolonų, atramų ir kolonų ryšių įlinkio dydis (kreivumas) iki 0,0013 atstumo tarp tvirtinimo 
taškų, bet ne daugiau kaip 15 mm. 

- Santvarų ir sijų viršutinių juostų ašies nuokrypis nuo projektinių 

ties tvirtinimo taškais 15 mm. 

- Atstumo tarp kolonų nuokrypiai nuo projektinių 5 mm. 

- Įlinkis (kreivumas) tarp santvaros juostų ir sijų tvirtinimo taškų iki 0,0013 atstumo 
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tarp tvirtinimo taškų, bet ne daugiau kaip 15 mm. 

- Atraminių mazgų altitudžių nuokrypiai nuo projektinių 10 mm. 

- Ilginių nuokrypiai nuo projektinių 5 mm. 

- Pokraninių sijų ašių nesutapimai su projektinėmis 5 mm. 
- Sijos atraminės briaunos nesutapimas su kolonos ašimi 20 mm. 

- Jei darbo brėžiniuose nenurodyti specialūs reikalavimai, ribiniai matmenų nuokrypiai, (elementų 

ilgio, atstumo tarp montažinių kiaurymių ir pan.), turintys įtakos surenkamųjų konstrukcijų 

kokybei surenkant atskirus konstrukcinius elementus ir blokus, neturi viršyti dydžių, surašytų 1 

lentelėje. 

 

 

1 lentelė. Ribiniai matmenų nuokrypiai 
 

Nominalių intervalų matmenys, 

mm 

 
Ribiniai nuokrypiai, 

 

 
linijinių matmenų 

 
mm 

 

 
įstrižaininių matmenų 

 
Kontrolė (metodas, 

 

 
apimtis, registracija) 

 
nuo 2500 iki 4000 

 
5 

 
12 

 
Matuojant kiekvieną 

   konstrukcinį elementą ir bloką 

   statybos darbų žurnalas 

nuo 4000 iki 8000 6 15  

 
nuo 8000 iki 16000 

 
8 

 
20 

 

 
nuo 16000 iki 25000 

 
10 

 
25 

 

 
nuo 25000 iki 40000 

 
12 

 
30 

 

469. STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ MONTAŽINIS SUJUNGIMAS VARŽTAIS 

Projekte numatyto skersmens varžtai turi pralysti pro 100 % kiaurymių. Leistina 20% 

kiaurymių pravalyti grąžtu, kurio skersmuo lygus kiaurymės, nurodytos projekte, skersmeniui. 

Jungtyse, kai varžtai dirba kirpimui ir yra sujungtų elementų glemžiami, leidžiamas jungiamų 

detalių kiaurymių nesutapimas iki 1,0 mm – 50 % kiaurymių, iki 1,50 mm – 10 % kiaurymių. 

Kai šių reikalavimų neįmanoma prisilaikyti, leidus projekto autoriams kiaurymes galima 

pragręžti artimiausio didesnio skersmens grąžtu, sujungimui naudojant atitinkamai didesnio 

skersmens varžtą. 

Jungtyse, kuriose varžtai yra tempiami, ir jungtyse, kai varžtai įstatyti konstrukciškai, 

gretimų detalių kiaurymių nesutapimas neturi būti didesnis už kiaurymės ir varžto skersmenų 

skirtumą. 

Varžtų sriegis neturi įeiti į kiaurymę daugiau kaip per pusę jungiamo elemento storio iš 

veržlės pusės. 

Sprendimai, apsaugantys jungtį nuo savaiminio veržlių atsisukimo (spyruoklinės poveržlės, 

kontraveržlės), turi būti nurodyti detalizuotuose darbo brėžiniuose. 

Spyruoklinių poveržlių naudoti neleidžiama esant ovalinėms kiaurymėms, kai kiaurymės ir 

varžto skersmenų skirtumas yra didesnis kaip 3,0 mm. Spyruoklinių poveržlių neleidžiama dėti 

kartu su apvalia poveržle. 

Draudžiama fiksuoti veržles užkalant varžto sriegį arba privirinant jas prie varžto. 
Suveržtos varžtų galvutės ir veržlės turi glaudžiai susiliesti su konstrukcijų elementų 

plokštumomis, o varžto strypas turi būti išsikišęs iš veržlės ne mažiau kaip 3,0 mm. 
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Suveržimo kokybė tikrinama 0,30 mm storio tarpumačiu, kurios zonos, apribotos poveržle, 

ribose neturi pralįsti tarp surinktų detalių daugiau kaip 20 mm. Padaužius 0,40 kg svorio plaktuku, 

suvežti varžtai neturi pasislinkti. 

470. STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ MONTAŽINIS SUJUNGIMAS SUVIRINANT 

Statybinių konstrukcijų montažinių sujungimų virinimo darbus gali atlikti tik suvirintojai, 
atestuoti pagal standarto LST EN 287-1:2004 reikalavimus. 

Pradedant konstrukcijų sudurtinių mazgų suvirinimo darbus, kiekvienas suvirintojas turi 

suvirinti bandomuosius pavyzdžius. Bandiniai virinami iš to paties plieno, tokioje pačioje 

padėtyje, tuo pačiu režimu, naudojant tas pačias medžiagas ir įrangą, kaip ir atliekant montažinį 

suvirinimą. 

Suvirinti bandiniai išbandomi. Jeigu mechaninio bandymo rezultatai nepatenkinami, 

suvirintojui galima leisti pakartotinai virinti prižiūrint statybos vadovui. 

Virinamos konstrukcijos paviršiai ir suvirintojo darbo vieta turi būti apsaugota nuo lietaus, 

sniego, vėjo. Kai aplinkos temperatūra yra žemesnė už -20°C, jungties metalą prieš suvirinimą 

būtina pašildyti iki +50°C arba pakeltii aplinkos temperatūrą iki +5°C naudojant specialias 

palapines. 

Elektros srovė, maitinanti suvirinimo įrangą, neturi svyruoti daugiau kaip 5% nuo 

nominalios reikšmės. 

Visos suvirinimo darbams naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos ir turi turėti atitikties 

dokumentus. 

Jeigu suvirinimo medžiagų sertifikatų nėra arba pasibaigęs garantinis laikas, būtina patikrinti 

suvirinimo sujungimų kokybę, suvirinus bandinius minėtomis medžiagomis. 

Suvirinimo medžiagos (elektrodai, viela, fliusai) turi būti saugomos sandėliuose 

gamykliniame įpakavime pagal markes, skersmenis, partijas. Sandėlio patalpa turi būti sausa , oro 

temperatūra - ne žemesnė kaip +15° C. 

Elektrodai, suvirinimo viela, fliusai prieš naudojimą būtinai kaitinami pagal režimą, 

nurodytą techninėse sąlygose, pasuose, ant įmonės gamintojos etikečių. 

Iškaitintos suvirinimo medžiagos laikomos saugyklose, kuriose oro temperatūra turi būti ne 

žemesnė kaip +100° C, o santykinė drėgmė ne didesnė kaip 50%. 

Nuo vientiso skerspjūvio vielos nuvalomos rūdys, riebalai ir kitokie nešvarumai. 

Suvirintojas 40-50 mm atstumu nuo virintos siūlės turi pažymėti savo ženklą. Dirbant vienam 

suvirintojui pažymima vienoje vietoje, o dirbant keliems – siūlės pradžioje ir gale. Vietoje tokio 

žymėjimo gali būti sudaromos suvirintų siūlių schemos su suvirintojų parašais. 

471. SUVIRINTŲ SUJUNGIMŲ KOKYBĖS KONTROLĖ 

Kontroliuojant metalo konstrukcijų suvirintus sujungimus, suvirinimo darbų priežiūros 

vadovas neardomaisiais kontrolės metodais pripažintais metodais turi patikrinti suvirintų 

sujungimų kokybę. 
Suvirinti metalo konstrukcijų sujungimai kontroliuojami,: 

- Kontroliuojamų siūlių tipai, vietos ir kiekiai turi būti pateikta techniniam projekte. 

- apžiūrimos visų tipų techniniam projekte nurodytų suvirintų metalo konstrukcijų 

siūlės; 

- užsakovui pareikalavus, gali būti tikrinamos radiografiniu arba ultragarsiniu būdu; 

- kampinės suvirintos jungtys, patiriančios didelius kirpimo ir/ar šlities įtempius, gali 

būti kontroliuojamos arba tikrinamos magnetiniu arba skvarbiųjų dažalų metodais; 
- jeigu numatyta projekte, suvirintus sujungimus išbandyti mechaniniais metodais 

(tempimo, smūginio tąsumo, lenkimo ir/ar laužimo); 

- jeigu numatyta projekte, atlikti siūlių metalografinius tyrimus; 

- jeigu projekte nenurodyta neardomosios kontrolės apimtis, tuomet galima vadovautis 

plieninių konstrukcijų gamybos standarto LST EN 1090-2:2008 punkte 12.4.2 nurodytomis 

apimtimis. 

Neleistini tokie suvirintų siūlių defektai: 
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- visų rūšių ir krypčių įtrūkimai siūlės metale, susilydimo linijoje ir pagrindinio metalo 

zonoje prie siūlės; 

- neprilydymas suvirinto sujungimo paviršiuje, pjūvyje, tarp atskirų siūlės sluoksnių 

bei pagrindinio ir siūlės metalų; 

- neprilydymas kampinių ir tėjinių suvirintųjų sujungimų viršūnėse, kai virinama be 
briaunų paruošimo; 

- poros sudarančios vientisą tinklą, įpjovos ir užlajos; 

- neužvirinti krateriai; 

- neužvirintos išdegusios vietos siūlėse ir pagrindiniame metale; 

- briaunų, didesnių už nurodytą projekte, poslinkis. 

Jei defektas viršija leistinus nuokrypius, jis ištaisomas ir vėl atliekama suvirinto sujungimo 

kontrolė. 

Jei pakartotinio tikrinimo metu nustatoma suvirintų defektų, tai neardomosios kontrolės 

apimtis turi padidėti dvigubai 
Kontrolinių pavyzdžių mechaniniai bandymai atliekami, jei tai numatyta darbo 

dokumentacijoje. Mechaniniams bandymams turi būti suvirinta: 

- du kontroliniai sudurtinės siūlės bandiniai – bandymui tempiant; 

- du kontroliniai sudurtinės siūlės bandiniai – bandymui lenkiant; 

- trys kontroliniai bandiniai – smūginio tąsumo bandymui; 

Suvirinimo siūlių defektai šalinami: 

- mechaniniais abrazyviniais instrumentais; 

- išpjaunant defektuotą siūlę ir po to paviršių nuvalant mechaniniais abrazyviniais 

instrumentais; 

- taisyti suvirintų sujungimų defektus mechaniniu būdu (užplakant) neleidžiama; 
- po suvirinimo liekamosios konstrukcijų deformacijos taisomos pakaitinant 

deformuotas metalo konstrukcijų vietas. 

472. LENGVŲ METALO KONSTRUKCIJŲ PASTATŲ MONTAVIMAS 

Montuojant lengvų metalo konstrukcijų pastatus turi būti prisilaikoma projekto sprendimų ir 

gamyklos gamintojos montavimo instrukcijų. Visi sujungimo mazgai turi būti įvykdomi pagal 

darbo brėžinius, naudojant tik gamyklos gamintojos nurodytas jungimo detales, varžtus, 

suvirinimo elektrodus ir kitas medžiagas. 

Įrengiant pastatų sienų ir stogų dangą iš profiliuoto plieno lakštų, kartu turi būti tiekiamos ir 

papildomos detalės – kraigo elementai, vėjalentės, kampai, karnizai ir kt. Lakštuose apdailoje 

neturi būti įtrūkimų, pūslių ir kitokių defektų. Gaminiai turi būti atsparūs vandeniui, mechaniniam 

nusidėvėjimui, aplinkos teršalų poveikiui, saulės spinduliams, korozijai. Pageidautina, kad 

lietvamzdžiai ir latakai būtų to paties gamintojo, kaip ir sienų bei stogų danga. 

Montuojant negalima pažeisti lakštų paviršiaus ir jų deformuoti, būtina užtikrinti 

hermetiškumą. 

Horizontalus lakštų galų nuokrypis, kai lakštų ilgis 6 m, leistinas iki 5,0 mm. Lakštų 

išorinio paviršiaus kreivumas leistinas ne didesnis kaip 0,002 lakšto aukščio. 

473. METALO PAVIRŠIŲ ANTIKOROZINĖ APSAUGA IR DAŽYMAS 

Plieninės konstrukcijos yra rentabilios ir ilgaamžės. Svarbiausias tokių konstrukcijų 

trūkumas yra tas, kad plienas, veikiamas drėgmės ir deguonies, koroduoja. Korozijos intensyvumas 

priklauso nuo vietos kurioje yra statinys ar konstrukcija, aplinkos sąlygų bei žalingų medžiagų 

(chloridų, sulfatų) koncentracijos. 

Korozijos rūšys pateiktos 2 lentelėje. 

2 lentelė. Korozijos rūšys 

 
KOROZIJOS RŪŠYS 

 
APRAŠYMAS 

Lokalinė korozija Masės nuostoliai yra praktiškai vienodi visame paviršiuje 
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Kontaktinė korozija Masės nuostoliai yra skirtingi, nes susidaro vienas n uo kito atskirti anodiniai ir katodiniai 

paviršiai 

Taškinė (“opinė”) korozija Ši korozija atsiranda tuo atveju jeigu du elektrai laidžioje terpėje (elektrolite) esantys 

metalai, kurių elektrocheminiai potencialai yra skirtingi, susiliečia tarpusavyje ir sudaro 
bendrą elektrocheminę sistemą. 

Plyšinė korozija Tai veikiant agresyviai terpei ir tempimo įtempimams korozijos proceso metu atsirandantys 

įtrūkimai, kurie mažina atraminės konstrukcijos efektyvų skerspjūvį 

Vandenilinė korozija Tai koroziniai įtrūkimai, kurie atsiranda metale ištirpus atominiam vandeniliui 

 

Plieninės konstrukcijos apsaugomos sulėtinant ar visiškai sustabdant koroziją, valdant chemines 

korodavimo reakcijas ar atskiriant agresyvią terpę nuo plieninių konstrukcijų. 

Dažniausiai plieno apsaugai nuo korozijos taikomos priemonės, atskiriančios agresyvią terpę nuo 

plieninių konstrukcijų. Tai metalinės dangos, nemetalinės dangos ir dangų sistemos. 

Metalo paviršių antikorozinės dangos turi atitikti projekto sprendinius. Sumontuotos metalo 

konstrukcijos nuo korozijos dažniausiai apsaugomos dažų sistemomis. Paviršių apsaugos dažų 

sistemomis darbų technologija susideda iš: 

- naudojamų medžiagų kontrolės; 

- paviršių paruošimo; 

- dažymo; 

- atliktų darbų kokybės kontrolės. 
Vykdant plieno konstrukcijų apsaugos nuo korozijos darbus apsauginėmis dažų sistemomis galima 
vadovautis standartais: 

Atliekant antikorozinio izoliavimo darbus būtina laikytis saugaus darbo taisyklių reikalavimų. 

Antikorozinės metalo paviršių apsaugos priemonės turi būti nurodytos projekto autorių. Iš tiekėjų 

gauti dažai patikrinami, nustatoma ar atitinka sertifikato partijos numerį ir galiojimo laiką, kuris 

turi būti pažymimas ant taros. 

Dažai prieš dažymą ruošiami taip, kaip numatyta dažymo technologijoje ir gamyklos gamintojos 

instrukcijoje. 

Nuo dažomo paviršiaus smėliasrovės aparato kvarciniu smėliu ar metalo abrazyvu iki reikiamos 

švarumo klasės pašalinamos rūdys, seni dažai ir kitokie nešvarumai. 

Nuvalius paviršių tikrinami metalo defektai (suvirinimo nutekėjimai, įvairūs metalo svetimkūniai  

ir pan.). Jeigu tokių defektų yra jie, pašalinami. Paviršių paruošimo kokybė kontroliuojama 

vadovaujantis LST EN ISO 1294 - 4. 

Prieš dažymą patikrinama oro temperatūra ir santykinė drėgmė, dažomo metalinio paviršiaus 

temperatūra. Dažomo paviršiaus temperatūra turi būti 3 laipsniais aukštesnė už rasos taško 

temperatūrą. Dažymo darbai turi būti atliekami prisilaikant technologinių nurodymų, gamyklų 

gamintojų instrukcijų. 

Išdžiūvusios dangos sluoksnio storis matuojamas storio matavimo prietaisu. Matavimui atsitiktinai 

parenkami keli plotai, kurių kiekvienas – 5 m². Pasirinkti plotai turi sudaryti ne mažiau kaip 5% viso 

kontroliuojamo ploto. 
Visi matavimo duomenys registruojami darbų žurnale, kurio pavyzdys kiekvienam atvejui 
pateikiamas darbų technologijoje. 

Parenkant plieninių konstrukcijų dangų sistemas būtina įvertinti jų savybių stabilumą, kuris 

priklauso nuo dažų cheminės sudėties, paviršių paruošimo kokybės ir kt. veiksnių. 

Kokybiškų dangų su tirpikliais įrengimo rekomendacijos pateiktos 3 lentelėje. 
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3 lentelė. Dangos su tirpikliais 
 AK V CR EP PUR BIT ACR IOZ 

Džiūvimo mechanizmas AX PH PH CH CH(MC) PH PH MC 

Tinka:         

- gruntui +++ ++ +++ ++++ ++ ++ ++ ++++ 
- baigiamajam sluoksniui +++ +++ ++ +++ ++++ ++ +++ ++ 

- tarpiniam sluoksniui - ++ ++ ++++ +++ +++ ++ - 

- žemam paviršiaus paruošimo ++ - - ++ ++ +++ + + 
laipsniui         

- blizgesio išsaugojimas +++ +++ + + ++++ - +++ - 

- spalvos išsaugojimas +++ +++ + + ++++ - +++ ++ 
- apsauga nuo korozijos +++ ++ +++ ++++ +++ +++ ++ ++++ 

- atsparumas šilumai + - - +++ ++ - + ++++ 

- atsparumas vandeniui - ++ +++ ++++ ++ ++++ ++ +++ 

- atsparumas tirpikliams + + + +++ +++ - + ++++ 

- atsparumas rūgštims + ++ ++ +++ +++ + ++ - 

- atsparumas šarmams - +++ ++ ++++ +++ +++ ++ - 

- atsparumas dilumui ++ +++ +++ ++++ ++++ ++ +++ +++ 

- atsparumas smūgiams ++ +++ +++ ++++ ++++ ++ ++ ++ 

- tamprumas + +++ ++ ++ ++ ++ +++ - 
 

SANTRUMPOS: 

- blogai; 

+ leistina; 

++ patenkinamai; 

+++ gerai; 

++++ labai gerai. 

Dangos tipas: 

AK - alkidinė; PUR - poliuretaninė; 

V - vinilinė; BIT - bituminė; 

CR - chlorkaučiukinė; ACR - akrilinė; 

EP   - epoksidinė; IOZ - cinko silikatinė. 

CH - cheminis kietėjimas. Dangos plėvelė susidaro išgaravus tirpikliui ir cheminės reakcijos tarp bazės ir kietiklio 

arba tik dėl cheminės reakcijos tarp bazės ir kietiklio, jei medžiagoje nėra tirpiklio; 

MC - dangos plėvelė susidaro išgaravus tirpikliui ir cheminės reakcijos su aplinkos drėgme; 

OX - dangos plėvelė susidaro išgaravus tirpikliui ir cheminei reakcijai su deguonimi; 

PH - fizinis džiūvimas. Dangos plėvelė susidaro išgaravus tirpikliui. 

Dangų su vandeniniais tirpikliais įrengimo rekomendacijos pateiktos 7 lentelėje. 
4 lentelė. Dangos su vandeniniais tirpikliais 

 
Akrilinė Vinilinė Epoksidinė 

 
WB SB WB SB WB SF HS SB 

Džiūvimo mechanizmas CO PH CO PH CO/CH CH CH CH 

Tinka: 

- gruntui 
- baigiamajam sluoksniui 

- tarpiniam sluoksniui 

- žemam paviršiaus paruošimo 

laipsniui 

 

+ 

+++ 

++ 

 
- 

 

++ 

+++ 

++ 

 
+ 

 

++ 

+++ 

++ 

 
- 

 

++ 

+++ 

++ 

 
- 

 

+ 

++ 

++++ 

 
++ 

 

+++ 

++ 

++++ 

 
++ 

 

++++ 

++ 

++++ 

 
+++ 

 

++++ 

+++ 

+++ 

 
+++ 

- blizgesio išsaugojimas 
- spalvos išsaugojimas 

- apsauga nuo korozijos 
- atsparumas šilumai 

+++ 
+++ 

+ 
- 

+++ 
+++ 

++ 
- 

+++ 
+++ 

+ 
- 

+++ 
+++ 

++ 
- 

+ 
+ 

++ 
++ 

+ 
+ 

++++ 
++ 

+ 
+ 

++++ 
+++ 

+ 
+ 

++++ 
+++ 

- atsparumas vandeniui 
- atsparumas tirpikliams 

- atsparumas rūgštims 
- atsparumas šarmams 

+ 
+ 

+ 
++ 

++ 
+ 

++ 
++ 

++ 
+ 

+ 
++ 

++ 
+ 

++ 
+++ 

++ 
+++ 

++ 
+++ 

++++ 
+++ 

++ 
++++ 

++++ 
++++ 

+++ 
++++ 

++++ 
++++ 

+++ 
++++ 

- atsparumas dilumui 
- atsparumas smūgiams 
- tamprumas 

++++ 
++++ 
- 

+ 
++ 
++ 

++++ 
++++ 
- 

+ 
++ 
++ 

++++ 
+++ 
- 

++++ 
+++ 
++++ 

++ 
++ 
++ 

+ 
++ 
++ 

 

SANTRUMPOS: 
- blogai; 

+ leistina; 

++ patenkinamai; 

+++ gerai; 
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++++ labai gerai. 

Dangos tipas: 

HS - didelė sausa liekana; SB - tirpiklio pagrindu; 

SF - be tirpiklio; HB - vandeninis tirpiklis. 
CH - cheminis kietėjimas. Dangos plėvelė susidaro išgaravus tirpikliui ir vykstant cheminei reakcijai tarp bazės ir kietiklio; 

CO - dangos plėvelė susidaro išgaravus vandeniui ir vykstant dispersinio rišiklio koaguliacijai 

CO/CH - koaguliacija ir cheminis kietėjimas. Dangos plėvelė susidaro išgaravus vandeniui ir koaguliuojant dispersiniam rišikliui įvykus 

cheminei reakcijai tarp bazės ir tirpiklio; 
PH - fizinis džiūvimas. Dangos plėvelė susidaro išgaravus tirpikliui. 

474. Antikorozinis metalo dažymas 

Dangos parinkimas. 

Danga ir dažymo schema parenkama priklausomai nuo aplinkos ardančių veiksnių ir 

apkrovų, dangai keliamų ilgaamžiškumo, estetinių, specialių reikalavimų, galimybės praktiškai 

panaudoti konkretų paviršiaus nuvalymo metodą (mechaninis valymas, valymas smėliasrove ar 

kt.), metalo paviršiaus surūdijimo laipsnio. Metalo paviršiaus surūdijimo laipsnis nustatomas 

sulyginant su standarto LST EN ISO 8501-1 etaloninėmis nuotraukomis. Parinkta dažymo schema 

sąlygoja paviršiaus valymo būdo ir nuvalymo laipsnio parinkimą. 
Remonto darbų technologija. 

Paviršiaus paruošimo darbai lauke vykdomi tik esant palankioms meteorologinėms 

sąlygoms: nesant lietaus tikimybei, temperatūra ne žemesnė kaip nurodyta grunto gamintojo 

instrukcijoje, santykinė oro drėgmė ne didesnė kaip 80%. 

Metalo konstrukcijos prieš valymo darbus turi būti nuriebalinamos (jeigu reikalinga), 

nuvalomos rūdys, atsilupę seni dažai ir kiti nešvarumai. Nuvalymo būdas ir laipsnis turi atitikti 

antikorozinės dangos gamintojo reikalavimus. Metalo paviršiaus nuvalymo laipsnis nustatomas 

sulyginant nuvalytą paviršių su standarto LST EN ISO 8501-1 etaloninėmis nuotraukomis. 

Gruntavimo, dažymo medžiagų paruošimas ir paviršiaus dažymas atliekamas tiksliai pagal 

medžiagų gamintojo instrukciją. 

Gruntuojamas, dažomas sausas, švarus metalo paviršius. Aplinkos oro temperatūra ir 

santykinė oro drėgmė turi tenkinti medžiagų gamintojo instrukcijos reikalavimus. Paviršių 

nuvalius, gruntavimas turi būti pradėtas ne vėliau kaip po 6 val. Dažų sluoksnis užnešamas beoriu 

purkštuvu, teptuku. 

Tarpsluoksnio džiūvimo laikas priklauso nuo pasirinktos dangos, aplinkos sąlygų ir turi būti 

džiovinamas pagal instrukcijos reikalavimus. 

Antikorozinės dangos sluoksnių skaičius turi būti toks, kad gauti reikalaujamą sausos 

plėvelės storį. 

 

Kokybės užtikrinimas. 

Siekiant kokybiškai padengti paviršių antikorozine danga, būtina kontroliuoti šias tarpines 

operacijas: 
-paviršiaus paruošimą (valymą); 

-kiekvieno grunto, dažų sluoksnio šlapios ir sausos plėvelės storius; 

-kiekvieno sluoksnio džiūvimo sąlygas ir laiką; 

-aplinkos oro sąlygas (temperatūrą, santykinę oro drėgmę, “rasos” taško susidarymo 

temperatūrą), dažomo paviršiaus temperatūrą, temperatūrų skirtumą tarp “rasos” taško ant metalo 

susidarymo temperatūros ir aplinkos temperatūros. 

Operacijų kontrolė yra fiksuojama darbų vykdymo žurnale dengtų darbų aktais, kuriuos 

pasirašo rangovo ir užsakovo atstovas. 
Kokybės kontrolės priemonės. 

Standarto LST EN ISO 8501-1 etaloninės nuotraukos metalo paviršiaus surūdijimo laipsnio 
ir metalo paviršiaus nuvalymo klasės nustatymui: 

- Higrometras - aplinkos oro temperatūros, santykinės oro drėgmės, “rasos” taško 

susidarymo temperatūros matavimui. 

- “Šukos” – dangos šlapios plėvelės storiui matuoti. 

- Prietaisas dangos sausos plėvelės storiui matuoti (pvz.: Elcometer 345). 

475. Darbų priėmimas 
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Baigus statinių metalo konstrukcijų montavimo darbus organizuojamas statybos etapo 

priėmimas, kurio metu sudaromos konstrukcijų padėties išpildomosios geodezinės schemos, 

nurodomi nuokrypiai ir palyginami su leistinais. 

Priimant metalo konstrukcijų montavimo darbus surašomi priėmimo aktai prie kurių 

pridedama: 
- sumontuotų metalo konstrukcijų projektiniai darbo brėžiniai; 

- pagamintų metalo konstrukcijų gamykliniai pasai; 

- naudotų medžiagų ir gaminių sertifikatai; 

- paslėptų darbų aktai; 

- sumontuotų sudėtingų metalo konstrukcijų tarpiniai priėmimo aktai; 

- geodezinės sumontuotų metalo konstrukcijų schemos; 

- statybos darbų žurnalas; 

- suvirintų sujungimų kokybės kontrolės dokumentai; 

- sumontuotų metalo konstrukcijų bandymų aktai (jeigu numatyta projekte); 
- suvirintojų kvalifikacijos pažymėjimų kopijos; 

- kiti, nurodyti projekte, dokumentai. 

476. Surenkamųjų kolonų montavimo kontrolės schema pateikta 5 lentelėje 
5 lentelė. Surenkamųjų kolonų montavimo kontrolė 

Kontroliuojama operacija A* ir K* Kaip atliekama kontrolė D* 

1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI    

- konstrukcijų patikrinimas SV rulete TP 

- pamato lizdo ašių ir aukščių nužymėjimas SV geod. prietaisais  

- ašių nužymėjimas ant kolonų SV rulete G 

2. KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMAS    

- elementų laikinas įtvirtinimas, išlyginimas SV geod. prietaisais  

- elementų pastovus įtvirtinimas SV geod. prietaisais  

- konstrukcijų įtvirtinimo kontrolė SV geod. prietaisais  

3.DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS    

- įrašai statybos darbų žurnale SV  TP 

- konstrukcijų montavimo kontrolinės geodezinės nuotraukos SV,G  TP 

- sandūrų laboratoriniai tyrimai (jei reikia) Lab. lab. prietaisais SV 
    

*A – atsako, *K – kontroliuoja, *D – dalyvauja. 
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XII SKYRIUS. MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMAS 

 
Medinėms pastatų konstrukcijoms turi būti naudojama spygliuočių mediena. Medienos 

drėgnumas neturi būti didesnis kaip 20%. 

Medinių konstrukcijų laikantiesiems (gniuždomiems, tempiamiems, lenkiamiems) 

elementams turi būti naudojama geriausios kokybės A rūšies mediena. Kitoms konstrukcijoms, 

kurių defektai nesuardo laikančiųjų konstrukcijų vientisumo, gali būti naudojama B rūšies mediena 

(1 lentelė). 
1 lentelė. Leistini medienos defektai 

DEFEKTAS MEDIENOS RŪŠIS 

 A B 

Šakos leidžiamos sveikos šakos, jeigu jų matmenų suma 0,2 m 

ilgyje neviršija 1/3 minimalaus pločio. 

Gniuždomiems elementams leidžiama viena sutrūnijusi šaka 

ne didesnė kaip 20 mm skersmens viename elemento ilgio 

metre 

leidžiamos visokios 

šakos, išskyrus sutrūnijusias, 

didesnes kaip 50 mm iki 2 vnt. 

viename ilgio metre. 

Plyšiai ne elementų 
sujungimo zonose 

leidžiami ne didesni kaip 1/3 elemento ilgio ir storio neribojami 

Plyšiai elementų 
sujungimo zonose 

neleidžiami  

Sluoksnių 
kreivumas 

leidžiamas iki 7 cm viename elemento ilgio metre leidžiamas iki 15 cm 
viename elemento ilgio metre 

Puvinys, pažeista 
mediena 

neleidžiami neleidžiami 

 

A rūšies medienoje metinių sluoksnių plotis turi būti ne didesnis kaip 5,0 mm, vėlyvosios 

medienos dalies - ne mažiau kaip 20 proc. Kai A rūšies mediena naudojama lenkiamųjų elementų 

tempiamose zonose arba tempiamuose elementuose - negali būti šerdies. 

Pjauta mediena sandėliuojant sukraunama į taisyklingos formos rietuves, kurių šoniniai ir 

galiniai paviršiai vertikalūs. Rietuvių aukštis 2,6-5,0 m. Rietuvės kraunamos iš vienodo 

skerspjūvio elementų su ne mažesnio kaip 25 mm storio tarpinėmis. Tarpinės dedamos tiksliai 

viena virš kitos, o kraštinės tarpinės turi sutapti su sandėliuojamos medienos elementų galais. 

Pjautos medienos ir medienos ruošinių kokybė kontroliuojama apžiūrint ir matuojant 

pavyzdžius (3% bet ne mažiau kaip 10 pavyzdžių). 
Medinių konstrukcijų surenkamuosius laikančiuosius elementus ir jų jungimo detales 

(antdėklus, varžtus, temples, pakabas, sąvaržas, ryšių elementus ir kt.) tiekia įmonės gamintojos 

Konstrukcijas, kuriose transportuojant, sandėliuojant arba dėl kitokių priežasčių atsirado 

defektų ir statybvietėje jų pašalinti negalima, montuoti draudžiama, kol negautos projekto autorių 

išvados. Išvadose turi būti nurodyta konstrukcijos panaudojimo galimybė, defektų ištaisymo būdai 

arba jų pakeitimas naujomis. 

Medines konstrukcijas transportuojant, sandėliuojant, montuojant reikia apsaugoti nuo ilgo 

nepalankių atmosferos veiksnių poveikio, kiek galima mažiau kartų perkrauti, o antiseptikuotus 

bei įmirkytus antipireninėmis medžiagomis gaminius apsaugoti, kad nesudrėktų. 
Statinių laikančiosios medinės konstrukcijos montuojamos maksimaliai jas sustambinus. 

Kai medinės konstrukcijos liečiasi su mūru, gruntu, betonu ir pan., jos izoliuojamos pagal 

projekte pateiktus sprendinius 

Montuojant laikančiuosius elementus (gegnes, ilginius ir pan.) atraminiai paviršiai turi būti 

išlyginti pabetonuojant cementiniu skiediniu ar kitokiu, projekte rekomenduojamu būdu. 

Atraminiuose paviršiuose turi būti pažymėtos laikančiųjų konstrukcijų ašys, apsirūpinta laikinais 

fiksavimo ir tvirtinimo elementais bei visomis reikalingomis jungimo ir tvirtinimo detalėmis. 

Montuojant medines konstrukcijas būtina: 

- apsaugoti nuo atmosferos poveikių; 

- darbus vykdyti barais, kartu montuojant atitvaras ir stogus; 
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- maksimaliai sumažinti konstrukcijų perkrovimų, perkėlimų, pakrovimo-iškrovimo 

operacijų skaičių; 

- visas konstrukcijas, o ypač antiseptikuotas bei įmirkytas antipirenais, apsaugoti nuo 

sudrėkimo. 

Visa mediena, išskyrus naudojamą vidaus apdailai, turi būti apdorota antiseptikais, 

apsaugančiais nuo biologinio kenkimo (puvumo, kinivarpų ir pan.) ir antipirenais, sumažinančiais 

medienos degumą gaisro atveju. 

Mediena, eksploatuojama lengvomis aplinkos sąlygomis, apsaugoma visais antiseptikais, 

turinčiais bent vieną vario, fluoro, chromo arba boro junginių. Šiuos reikalavimus atitinka mirkalai 

“Asepas – 1”, “ Asepas – 3”, “Asepas – 4”, “Beržas”, “BB-11”, “Silivaris”. 

Eksploatavimo sąlygoms sunkėjant antiseptikuojama du ir daugiau sunkiai išplaunamų 

elementų (pvz. varis + chromas + boras, fluoras + boras, varis + chromas ir pan.) turinčiais 

antiseptikais. Su tokiais antiseptiniais elementais gaminami mirkalai “Asepas – 2”, “ChM – 11”. 

Mirkant tokiais antiseptikais 1 kubiniam metrui medienos tenka nuo 10 iki 20 kg antiseptinių 

medžiagų. 

Medienos apdorojimas antiseptiniais ir antipireniniais mirkalais apsaugo ją ilgam (20-30 

metų), bet neapsaugo nuo ultravioletinių spindulių, temperatūrų bei drėgmės pokyčių deformacijų 

(medienos pleišėjimo, papilkėjimo ir pan.). 

Medienos drėgnumas, įmirkant antiseptikais ir antipirenais, turi būti ne didesnis kaip 12% 

(orasausė). 
Jeigu mediena į statybvietę tiekiama apdorota antiseptikais ir antipirenais, ji privalo turėti 

sertifikatą, kuriame turi būti nurodyta atlikusi apdorojimą įmonė, antiseptiko bei antipireno rūšis, 

apdorojimo būdas, mirkalo sąnauda (sausos medžiagos kiekis viename medienos kubiniame 

metre) ir jo įsiskverbimo į medieną gylis. 
Medinės sijos, arkos, rėmai bei santvaros montuojamos pagal SDTP numatytą technologiją. 

Arkos ir rėminės konstrukcijos su varžtiniais   bei   kaištiniais   sujungimais montuojamos 

įtvirtinant atraminius mazgus. 

Medinės santvaros montuojamos nuo pagal projektą įrengtos statybinės pakylos. 

Trijų šarnyrų santvaros iš klijuotų elementų su medinėmis bei metalinėmis templėmis 

surenkamos iš anksto ant specialaus stendo ar aikštelės. 

Montuojant kolonas, statramsčius ir kt. bei juos jungiant tarp savęs būtina siekti glaudaus 

paviršių kontakto. Tarpas tarp jungiamų elementų paviršių iš vienos pusės neturi būti didesnis kaip 

1 mm. Prasišviečiančių plyšių jungtyse neturi būti. 

Ant kolonų bei statramsčių, prieš juos montuojant, reikia padaryti žymes rygeliams, 

spyriams, ryšiams ir kitiems elementams montuoti. 

Stogo plokštės montuojamos nuo karnizo kraigo link, ant laikančiųjų konstrukcijų jas remiant 

ne mažiau kaip 5 cm. Tarp plokščių paliekamas reikiamo pločio tarpas, leidžiantis sandariai 

užtaisyti siūlę. 

Sumontavus stogo plokštes ir užtaisius siūles tarp jų, kad nesudrėgtų šilumą izoliuojantis 

sluoksnis, nedelsiant įrengiama stogo danga. 

Sienos iš rąstų montuojamos įvertinant medienos nuodžiūvį ir siūlių sandarinimo medžiagos 

susispaudimą. Galimos rąstų sienų deformacijos yra 3-5% sienos aukščio. 

477. MEDIENOS GAMINIŲ SUJUNGIMO BŪDAI 

Tašai, tašeliai, lentos yra tam tikro ilgio, pločio, storio. Statyboje daug kur naudojami ilgesni, 

platesni ir storesni konstrukcijų elementai. Reikiamų matmenų elementai gaminami miško 

medžiagą sujungiant įkirčiais. Jungtys turi būti patikimos ir stiprios naudojant, kruopščiai 

technologiškai įvykdytos, gerai suleistos. 

Medinių konstrukcijų elementai, be įpjovų, dar sujungiami vinimis, kaiščiais, medvaržčiais, 

varžtais. 

Vinimis sukalama daugelis medinių konstrukcijų – sijos, plokštės, skydai, santvaros ir kt. 

Kai vinimis jungiamos konstrukcijos, pagamintos iš kietųjų lapuočių veislės medienos, didesnio 
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kaip 6 mm skersmens vinys kalamos į išgręžtas skyles. Skylės skersmuo turi būti lygus 0,90 vinies 

skersmens, gylis – ne mažesnis kaip 0,60  vinies ilgio. 

Kaištis – cilindrinis arba plokščias medinis ar plieninis strypas. Kaiščiai kalami projekte 

nurodytose ir šablonu pažymėtose vietose. Kaiščio priekinis galas turi būti nupjauto kūgio formos. 

Atstumas tarp cilindrinių kaiščių priklauso nuo medžiagos, iš kurios pagaminti kaiščiai, jų 
skersmens bei sujungiamų elementų storio. 

Skylės kaiščiams gręžiamos iš karto per visus sujungiamus medienos elementus, prieš tai 

suveržus juos varžtais arba kitokiais įtaisais. 

Varžtais sujungiami laikančiųjų konstrukcijų, santvarų, tiltų elementai, sijos. Jų matmenys 

apskaičiuojami, bet jų skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 12 mm. Jungiamųjų varžtų poveržlių 

kraštinių matmenys arba skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 3,50 varžto skersmens, o storis – ne 

mažesnis kaip 0,25 varžto skersmens. 

Stalių dirbiniuose įvairios metalinės detalės tvirtinamos medvaržčiais. Į kietųjų rūšių 

medieną medvaržčiai sukami į iš anksto išgręžtas skyles, kurių skersmuo turi būti lygus 0,90 

neįsriegtos medvaržčio dalies skersmens, o gylis - ½ - ¾ medvaržčio ilgio. 

Stalių darbams turi būti naudojama tik A rūšies mediena. 

Medienos drėgnumas neturi būti didesnis kaip: 

- apdailos lentų, grindjuosčių, apvadų ir pan. 15%; 

- tašelių, įvairių apkalimų, tvirtinimo kaiščių ir pan. 6-12 
%; 

- grindų lentų 12 %; 

- langų rėmų, vidinių durų staktų, varčių 6-12 

%; 

- nagelių, kamščių ir juostelių, skirtų medienos šakų ir defektų užtaisymui drėgnumas 
turi būti 2-3% mažesnis negu elementų, kuriuose naudojami. 

33. Apvadai, grindjuostės, apdailos lentos ir kitokie ilgi stalių gaminiai gali būti sudurti 

dyginėmis jungtimis suklijuojant. Kai tokių elementų storis yra didesnis kaip 40 mm, jie turi būti 

jungiami dvigubu dygiu. 

Visi matomi stalių gaminių paviršiai turi būti obliuoti, atviri ir aštrūs kampai užapvalinti. 

Angokraščių apkalimai prie durų staktų ir kitokių statybinių konstrukcijų turi būti kokybiškai 

nuobliuoti ir daromi iš vieno medienos gabalo. Jei iš vieno gabalo nepagaminami reikiamo pločio 

tokios paskirties elementai, jie suklijuojami iš atskirų detalių. 

Medinių konstrukcijų montavimo leistini nuokrypiai pateikti 2 lentelėje. 

2 lentelė. Medinių konstrukcijų montavimo leistini nuokrypiai 
TECHNINIAI REIKALAVIMAI RIBINIAI NUOKRYPIAI KONTROLĖ 

1. Įkirčių gylio nuokrypiai nuo projektinio + 2 mm matuojant kiekvieną 
elementą 

2. Atstumų tarp darbo varžtų, dygių sujungi- 

muose nuokrypiai nuo projekto: 

- įeinančioms kiaurymėms 

- išeinančioms kiaurymėms skersai pluošto 
- išeinančioms kiaurymėms išilgai pluošto 

+ 2 

2% paketo storio, bet ne 

daugiau kaip 5 mm 

4% paketo storio, bet ne 

daugiau kaip 10 mm. 

matuojant atrankos būdu 

3. Atstumų tarp vinių galvučių nuokrypiai + 2 mm. matuojant atrankos būdu 

4. Nuokrypiai nuo horizontalės 1 m rąstų 

sienų vainikų ilgyje ir pertvarų nuo vertikalės 1 
m aukštyje 

+ 3 mm matuojant kiekvieną vainiką 
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478. KOKYBĖS KONTROLĖ 

Medinių santvarų montavimo kontrolės schema pateikta 3 lentelėje. 

3 lentelė. Medinių santvarų montavimo kontrolė 
KONTROLIUOJAMA OPERACIJA A* ir K* KAIP KONTROLIUOJAMA D* 

1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI: 

- santvarų kokybės kontrolė 
- ašių ir atramų aukščių kontrolė 

S vizualiai, geodeziniais 

prietaisais 

TP 

D 

2. KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMAS 

- santvarų laikinas įtvirtinimas 

- santvarų pastovus įtvirtinimas 
- santvarų įtvirtinimo kontrolė 

SV 

SV 

SV 

 TP 

TP 

TP 

3. DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS 

- įrašai statybos darbų žurnale 
- kontrolinės geodezinės nuotraukos 

SV 

SV 
 G 

A* - atsako, K* - kontroliuoja, D* - dalyvauja 

479. DARBŲ PRIĖMIMAS 

Sumontuotos medinės statinių konstrukcijos priimamos surašant priėmimo aktą, prie kurio 

pridedama: 

- darbo brėžiniai su pažymėtais nuokrypiais ir suderinimas su projekto autoriais, jei 

nuokrypiai viršija leistinus; 
- konstrukcijų sertifikatai; 

- paslėptų darbų aktai; 

- geodezinės išpildomosios nuotraukos; 

- statybos darbų žurnalas; 

- kiti nurodyti darbo projekte dokumentai. 

 

XIII SKYRIUS. STOGŲ ĮRENGIMO DARBAI 

 
480. PAGRINDINĖS SĄVOKOS: 

- ATBRAILA - žemesnis šlaitinio ir plokščiojo stogo kraštas. 
- ATVIRKŠTINIS STOGAS - tai eksploatuojamas stogas, kuriame šiluminė izoliacija 

įrengta virš hidroizoliacinio sluoksnio. 

- HIDROIZOLIACINĖ STOGO DANGA - iš hidroizoliacinių medžiagų vieno ar kelių 

sluoksnių sudaryta vandeniui nelaidi stogo danga. 

- APSAUGINIS HIDROIZOLIACINĖS DANGOS SLUOKSNIS - paviršinis sluoksnis ar 

sluoksniai virš hidroizoliacinės dangos, apsaugantis šią dangą nuo atmosferos poveikio. 

- PAPILDOMAS HIDROIZOLIACINIS SLUOKSNIS - po arba virš hidroizoliacinės 

stogo dangos įrengtas papildomas hidroizoliacinės medžiagos sluoksnis. 

- ĮLAJA - anga stogo dangoje vandeniui nuo stogo nuleisti. 

- KARNIZAS - stogo šlaito dalis, išsikišusi už išorinės sienos. 
- KRAIGAS - šlaitinio stogo viršutinė horizontali šlaitų sankirtos briauna. 
- LAŠTAKA - pastato elemento padengimo skarda išorinis kraštas. 

- PAKLOTAS - konstrukcinis elementas, ant kurio tiesiogiai klojama hidroizoliacinė 

stogo danga (pvz.: klojinys iš medžio ar medinių medžiagų, šilumą izoliuojančios 

medžiagos sluoksnis ar tiesiog laikančioji konstrukcija). 

- PALĖPĖ - patalpa pastato pastogėje. 

- PARAPETAS - sienos tęsinys virš stogo dangos. 

- PLOKŠČIAS STOGAS - nuožulnusis nuo 0,7 laipsnių nuolydžio stogas. 

- STOGO LATAKAS - nuožulnus lovio tipo dviejų stogo šlaitų sankirtos ruožas arba 

įtvirtintas prie atbrailos latakas. 

- STOGO ELEMENTAI - vėdinimo kanalai ir kaminėliai, alsuokliai, stoglangiai, kaminai, 
deformacinės siūlės, antenos ir kitos stoge ir virš stogo esančios konstrukcijos. 

- SUTAPDINTAS STOGAS - stogas, sutapdintas su patalpos lubomis. 
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- ŠLAITINIS STOGAS - stogas, kurio šlaitų nuolydis didesnis nei 7 laipsniai. 

- VĖJALENTĖ - lenta, pritvirtinta prie stogo šoninio krašto. 

- VANDENS GARŲ VARŽOS FAKTORIUS - oro vandens garų laidumo ir medžiagos 

garų laidumo koeficientų santykis. 

 

I SKIRSNIS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 
481. Stogai turi būti atsparūs galimam eksploatacijos poveikiui bei atmosferos poveikiui. 

Stogai turi būti projektuojami, statomi ir naudojami taip, kad tenkintų STR 2.04.01:2018 

reikalavimus. 

482. Stogų konstrukcijos turi atitikti priešgaisrinių normatyvinių dokumentų reikalavimus. 

483. Stogo konstrukcija turi būti tokia, kad ties karnizais nesusidarytų ledo varvekliai, nuo 

stogo nekristų sniego nuošliaužos, būtų saugu vykdyti stogo priežiūros bei remonto darbus, t.y. 

stogo eksploatavimo, priežiūros ir remonto darbai neturi kelti grėsmės nė vieno darbų etapo metu. 

Užlipimui ant stogo turi būti įrengti patogūs ir saugūs laipteliai. 
484. Stogams įrengti panaudotos medžiagos neturi teršti aplinkos. 

485. Stogų konstrukcijų garsą izoliuojančios savybės turi atitikti Lietuvos Respublikos 

normatyvinių dokumentų reikalavimus. 

486. Stogai turi būti įrengti taip, kad pastato vidus ir po hidroizoliaciniais sluoksniais 

esančios stogo konstrukcijos būtų apsaugotos nuo išorinio lietaus ir sniego poveikio. 

487. Stogai turi turėti pakankamą nuolydį, atitinkantį stogo tipą ir stogo dangai įrengti 
panaudotų medžiagų tipą, lietaus vandeniui bei tirpstančiam sniegui nutekėti. 

488. Vanduo nuo pastato stogo turi būti nuleidžiamas taip, kad nepakenktų pastato 

konstrukcijoms, keliams, šaligatviams, greta esantiems statiniams, nedarytų žalos gamtai. Ant visų 

tipų stogų, kurių karnizai yra aukščiau kaip 6 m nuo žemės paviršiaus, turi būti įrengta vandens 

nuleidimo nuo stogo sistema. Šie reikalavimai netaikomi laikinųjų pastatų atveju, jeigu nubėgantis 

nuo stogo vanduo nekenkia keliams, šaligatviams, greta esantiems statiniams, nedaro žalos gamtai. 
489. Stogų šilumą izoliuojančios savybės turi atitikti STR 2.05.01:2013 reikalavimus. 

490. Stogų konstrukcijoms gaminti leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta 

tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei gaminius. 

491. Stogų konstrukcijoms gaminti neleidžiama naudoti tokių medžiagų, kurios stogų 

įrengimo ir eksploatavimo metu tarpusavyje sąveikaudamos (vyksta cheminė reakcija, 

elektrokorozija, terminis poveikis, skirtingos deformacijos senėjant ir pan.) mažina viena kitos 

ilgaamžiškumą. 
492. Stogai turi būti chemiškai atsparūs juos supančios aplinkos poveikiui. 

493. Ant stogų turi būti įrengti žaibolaidžiai. Žaibolaidžių išdėstymas ir jų įrengimo 

konstrukciniai sprendiniai turi būti pagrįsti skaičiavimais. 

494. Stogai turi būti įrengti pagal šių taisyklių reikalavimus bei medžiagų ir gaminių 

gamintojų instrukcijas. Jiems įrengti turi būti naudojamos medžiagos, nustatyta tvarka sertifikuotos 

Lietuvos Respublikoje. 

 

II SKIRSNIS. PLOKŠTIEJI NEEKSPLOATUOJAMI STOGAI 

 
495. Plokštiesiems neeksploatuojamiems stogams priskiriami stogai, kurių nuolydis ne 

mažesnis už 0,7° ir ne didesnis už 7°. Stogai, kurių nuolydis nuo 0,7° iki 1,4°, gali būti įrengiami 

tik išimtiniais atvejais. Įrengiant stogus su nuolydžiu nuo 0,7° iki 1,4°, turi būti naudojamos šio 

nuolydžio stogams specialiai pritaikytos medžiagos bei numatyti papildomi konstrukciniai 

sprendiniai, užtikrinantys patikimą stogo funkcionavimą. 

496. PLOKŠČIŲJŲ NEEKSPLOATUOJAMŲ STOGŲ KONSTRUKCIJŲ 

REIKALAVIMAI IR ĮRENGIMAS. 



ST 302639067.01:2019 

107 

 

 

 

Projektuojant ir įrengiant plokščiųjų neeksploatuojamų stogų konstrukcijas, bendrovė 

įvertina šių stogo konstrukcijų sluoksnių naudojimą: 

- garą izoliuojančio sluoksnio; 

- nuolydžio suformavimo sluoksnio; 
- šilumą izoliuojančio sluoksnio; 

- vėją izoliuojančio sluoksnio; 

- vėdinamo oro tarpo; 

- vandens garų slėgį išlyginančio sluoksnio; 

- papildomų hidroizoliacinių sluoksnių; 

- hidroizoliacinės stogo dangos; 

- hidroizoliacinės dangos apsauginio sluoksnio. 

Priklausomai nuo stogo konstrukcijos ir panaudotų medžiagų gali būti įrengiami visi čia 

minimi ir kiti būtini, bet čia nepaminėti, sluoksniai arba gali būti įrengiami atskirų sluoksnių  

deriniai. 

497. PLOKŠČIŲJŲ NEEKSPLOATUOJAMŲ STOGŲ MEDŽIAGŲ, GAMINIŲ IR 
PAKLOTŲ REIKALAVIMAI IR ĮRENGIMAS 

Bituminių ir kitų mastikų atsparumas temperatūrai turi būti ne mažesnis už 75°C. 

Vėdinamų plokščiųjų neeksploatuojamų stogų šiluminės izoliacijos (t.y. tais atvejais, kai 

šilumą izoliuojantis sluoksnis neapkraunamas) leidžiama naudoti nesuslūgstančias ir tūrio 

nekeičiančias šilumą izoliuojančias medžiagas. Šios medžiagos gali būti klojamos laisvai arba, 

esant reikalui, tvirtinamos, kad nenuslinktų ir laikantis įmonių gamintojų instrukcijų. 

Betoninių paklotų paviršius turi būti lygus, švarus ir sausas, ištrupėjimai ir plyšiai turi būti 

užtaisyti. Paviršiuje neturi būti išsikišimų, galinčių pradurti hidroizoliacinę dangą. Tarp betoninio 

pakloto ir virš stogo iškylančių vertikalių paviršių (karnizų, liftų šachtų ir panašiai) turi būti palikti 

ne mažesnio kaip 20 mm pločio deformaciniai tarpai 

Paklotas iš medienos gaminių turi būti lygus ir tvirtas. Po paklotu privalo būti įrengtas 

vėdinamas oro tarpas. Paklotui įrengti naudojamų medienos gaminių masinis drėgnis turi būti ne 

didesnis kaip 20% ir ne mažesnis kaip 8%. 

Šilumą izoliuojančių medžiagų paklotų tvirtinimo konstrukciniai sprendiniai turi būti 

pagrįsti skaičiavimais, įvertinant stogą veikiančias vėjo bei kitas apkrovas. Tvirtinimas atliekamas 

smeigėmis ar kitomis priemonėmis numatytomis projekte arba suderinus su statytoju. 

Paklotams įrengti, naudojamų šilumą izoliuojančių gaminių sujungimai vieni kitų atžvilgiu 

turi būti perslinkti. Jei klojami keli šilumą izoliuojančių gaminių sluoksniai, jų sujungimai gretimų 

sluoksnių atžvilgiu turi nesutapti. "Kryžmiški" šilumą izoliuojančių gaminių sujungimai 

neleidžiami; 

Paklotams įrengti naudojamų šilumą izoliuojančių medžiagų atsparumas gniuždymui, esant 

10% susispaudimo deformacijai, turi atitikti šių gaminių bandymo standarto sąlygas. 

Visi stogo konstrukcijoms gaminti naudojami metalo gaminiai bei skardos elementai turi būti 

iš korozijai atsparių medžiagų: cinkuoto plieno, titano cinko, nerūdijančio plieno, vario ir panašiai. 

498. PLOKŠČIŲJŲ NEEKSPLOATUOJAMŲ STOGŲ GARINĖS IZOLIACIJOS 

SLUOKSNIO REIKALAVIMAI IR ĮRENGIMAS 

Garinės izoliacijos sluoksniai turi būti įrengti pagal projektą ir laikantis gamintojų instrukcijų 

taip, kad stogo konstrukcijose nesikauptų drėgmė. Garinės izoliacijos sluoksnių garinės varžos 

vertė turi būti pagrįsta skaičiavimais, įvertinus išorės oro bei po stogu esančių patalpų temperatūrą 

ir oro santykinį drėgnį bei punkto reikalavimus. 

Stogo sandūrose su sienomis, taip pat konstrukcijų bei stogo elementų, pereinančių per 

denginį, vietose (prie švieslangių, šachtų ir pan.) garinės izoliacijos sluoksnis turi tęstis iki 

šiluminės izoliacijos sluoksnio viršaus. Deformacinių siūlių garinės izoliacijos sluoksnis turi būti  

įrengtas taip, kad iš pastato patalpų nepraleistų drėgmės ir dengtų kompensatorių kraštus. 

499. PLOKŠČIŲJŲ NEEKSPLOATUOJAMŲ STOGŲ HIDROIZOLIACINĖS DANGOS 

ĮRENGIMO IR JOS SUTVIRTINIMO REIKALAVIMAI 
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Hidroizoliacinę stogo danga turi būti įrengta pagal projektą dangos gamintojų instrukcijas 

taip, kad užtikrintų ilgalaikę pastato hidroizoliacinę apsaugą ir eksploatacinį stogo patikimumą. 

Įrengiant hidroizoliacinę stogo dangą, projekte turi būti numatytas reikiamas papildomų 

hidroizoliacinių sluoksnių skaičius bei jų išdėstymas, hidroizoliacinei dangai įrengti būtinos 

hidroizoliacinės medžiagos ir šių medžiagų sluoksnių skaičių. 

Plokščiųjų neeksploatuojamų stogų hidroizoliacinės dangos iš ritininių medžiagų 

klijuojamos lygiagrečiai kraigui, pradedant nuo karnizo. Ritininių hidroizoliacinių medžiagų 

juostos klijuojamos, užleidžiamos, suduriamos, vadovaujantis medžiagų gamintojų 

rekomendacijomis. 

Įmonė, užsakovui pageidaujant, plokščių neeksploatuojamų stogų hidroizoliacinės dangas 

gali įrengti iš įvairiose firmose gaminamų, Lietuvoje sertifikuotų, medžiagų. 

500. PLOKŠČIŲJŲ NEEKSPLOATUOJAMŲ STOGŲ PRIJUNGIMŲ PRIE 

VERTIKALIŲ PAVIRŠIŲ REIKALAVIMAI IR ĮRENGIMAS. 

Prieš įrengiant ritininę hidroizoliacinę dangą vertikalioje mūrinėje sienoje, mūrą būtina 

nutinkuoti arba mūro siūlės turi būti visiškai užpildytos, o paviršius išlygintas; 

Stogo susijungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais pastarieji turi būti 

padengti hidroizoliacinę danga nuo stogo viršaus aukštyn ne mažiau kaip 300 mm. 

Hidroizoliacinės dangos kraštas vertikaliame paviršiuje turi būti patikimai užsandarintas, kad į 

stogo konstrukcijas nepatektų vanduo. 

501. DEFORMACINIŲ SIŪLIŲ ĮRENGIMO HIDROIZOLIACINĖJE STOGO 

DANGOJE REIKALAVIMAI IR ĮRENGIMAS 

Deformacinės siūlės turi būti atitrauktos nuo sienų, parapetų ir kitų virš stogo išsikišusių  

pastato dalių ne mažiau kaip 500 mm. 

Deformacinių siūlių išdėstymo intervalai turi būti tokie, kad užtikrintų hidroizoliacinės 

dangos sandarumą ir jos atsparumą irimui dėl deformacinių reiškinių. 

Betone, keramzitbetonyje ar mediniuose paklotuose deformacines siūles reikalaujama įrengti 

ne didesniais kaip 10 m intervalais, o šilumą izoliuojančių medžiagų paklotuose ne didesniais kaip 

30 m intervalais. 

Deformacinėse siūlėse, esančiose pastato aukščių perkritimo vietose, turi būti įrengti 

kompensatoriai. Deformacinės siūlės konstrukcijos turi būti tokios, kad atsiradus deformacijų pro 

siūlę nepratekėtų vanduo. Deformacinių siūlių įdėklams turi būti naudojamos nedegios šilumą 

izoliuojančios medžiagos. 

Deformacinės siūlės pastato konstrukcijose, paklote ir hidroizoliacinėje stogo dangoje turi 

būti sutapdintos. Deformacinių siūlių įrengimo schemos pateiktos 2 priede. 
502. PLOKŠČIŲJŲ NEEKSPLOATUOJAMŲ STOGŲ VANDENS GARŲ SLĖGIO 

IŠLYGINAMOJO SLUOKSNIO REIKALAVIMAI IR ĮRENGIMAS 

Vandens garų slėgio išlyginamasis sluoksnis įrengiamas po hidroizoliacinės dangos 

sluoksniu. 

Vandens garų slėgio išlyginamojo sluoksnio oro mikrotarpsluoksniai turi susisiekti su išore 

per parapetus, karnizus arba per vėdinimo kaminėlius. 

Vienas vėdinimo kaminėlis turi būti įrengtas 60-80 m2 stogo plote. 

503. PPOKŠČIŲJŲ NEEKSPLOATUOJAMŲ STOGŲ PARAPETŲ REIKALAVIMAI 

Parapetai turi būti įrengti ne mažesniame kaip 100 mm aukštyje. 

Parapetai viso pastato perimetru turėtų būti įrengti viename lygyje. 

Parapetų viršaus nuolydis turi būti į stogo pusę ir ne mažesnis kaip 2,9°. 

Padengiant parapetus skarda, laštaką būtina iškišti už vertikalaus sienos paviršiaus ne mažiau 

kaip 20 mm. Mažiausias laštakos profilio užleidimas ant sienos (vertikalia kryptimi žemyn) turi 

būti ne mažesnis už nurodytąjį 40 lentelėje. 
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40 lentelė. Laštakos profilio užleidimas ant sienos 

Pastato aukštis, m Reikalaujamas laštakos profilio užleidimas ant sienos, cm 

iki 8 daugiau arba lygu 5 

8 - 2 0 daugiau arba lygu 8 

virš 20 daugiau arba lygu 10 

Esant išorinei vandens nuleidimo sistemai, parapetus skersai vandens nubėgimo nuo stogo 

krypčiai įrengti nebūtina. 

504. PLOKŠČIŲJŲ NEEKSPLOATUOJAMŲ STOGŲ VĖDINIMO REIKALAVIMAI IR 

ĮRENGIMAS 

Vėdinamų stogų konstrukcijose virš šiluminės izoliacijos esantis vėdinamas oro erdvės 

tarpas turi būti ne mažesnio kaip 50 mm aukščio. 

Jei stogo konstrukcijose yra įrengtas vėdinamas oro tarpas, natūraliam stogo vėdinimui stogo 

karnize abiejose pastato pusėse turi būti kiaurymės, kurių bendras plotas kiekvienoje pastato pusėje 

būtų ne mažesnis kaip 0,2% viso stogo paviršiaus ploto. 

505. VANDENS NULEIDIMO NUO PLOKŠČIŲJŲ NEEKSPLOATUOJAMŲ STOGŲ 

REIKALAVIMAI IR ĮRENGIMAS 

Įlajų skersmuo ir skaičius, esant vidinio vandens nuleidimo sistemai, turi būti pagrįsti 

skaičiavimais. Stoge turi būti įrengtos ne mažiau kaip dvi įlajos. Vietoj dviejų įlajų leidžiama 

įrengti vieną įlają kartu su vandens perpylimo įrenginiu parapete. 

Lietvamzdžių skerspjūvio plotas turi būti pagrįstas skaičiavimais. 
Atstumas tarp įlajų turi būti pagrįstas skaičiavimais. Bendru atveju jis turėtų būti ne didesnis 

kaip 25 m. 

Stogo plote įlajos turi būti išdėstytos žemiausiose stogo vietose. 

Įlajos, įvertinus stogo konstrukciją, turi būti įrengtos ne arčiau kaip 500 mm nuo stogo 

krašto, parapeto, stoglangių, vėdinimo angų, deformacijos siūlių ir virš stogo iškylančių sienų. 

Įlajos turi būti apsaugotos nuo lapų ir žvyro patekimo į lietvamzdį. 

Užšąlančios vidinio vandens nuleidimo sistemos lietvamzdžių dalys turi būti tinkamai 

apšiltintos arba būti apšildomos. 

Įlajos vieta turi būti laisva praėjimo per denginio plokštę. 

Stogo latakų nuolydis į įlają turi būti ne mažesnis kaip 1,4°. Vandens nuvedimo įrengimo 

schemos pateiktos 4 priede. Karnizų mazgų ir užleidžiamu po danga latakų įrengimo schemos 

pateiktos 5 priede. 

506. KITI PLOKŠČIŲJŲ NEEKSPLOATUOJAMŲ STOGŲ REIKALAVIMAI 

Dengimuose iš metalinių profiliuotų plokščių su degia šilumine izoliacija denginių 

prijungimo vietose (prie sienų, deformacinių siūlių, švieslangių, įlajų ir kraigo), plokščių tuštumos 

turi būti 250 mm ilgiu užpildytos nedegiomis medžiagomis. 

Šalia gaisrinių kopėčių turi būti įrengti 80 mm skersmens išoriniai vandentiekio 

sausvamzdžiai su prijungimo galvutėmis gaisrinėms žarnoms sausvamzdžių apačioje ir viršuje 

pritvirtinti. 

Išėjimo ant stogo durų angos apačia ir liukų angų viršus turi būti ne mažiau kaip 250 mm virš 

stogo dangos paviršiaus. Durų slenkstis ir liukų angų viršus turi būti padengti skarda arba 

apsaugoti specialiais profiliais. Hidroizoliacinę danga turi būti po skarda (profiliu). 

Jei hidroizoliacinę stogo danga įrengta ant šilumą izoliuojančios medžiagos pakloto, ši danga 

turi būti pritvirtinta prie pagrindo. 

Jei įrengiamas tarpas tarp zenitinių švieslangių, šį tarpą reikia daryti ne mažesnį kaip 500 

mm. Jeigu paliekamas tarpas tarp kitų išsikišusių virš stogo elementų, jis turi būti ne mažesnis už 

500 mm. 
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Jei virš stogo esančių konstrukcijų (pvz., vėdinimo šachtos) plotis skersai nuolydžio yra 

didesnis už 500 mm, iš kraigo pusės turi būti įrengta ne mažesnio kaip 150 mm aukščio dvišlaitė 

stogo dalis. 

Vėdinimo kanalų angos turi būti padengtos taip, kad į jas nepatektų lietaus vanduo. 

Jei stogo konstrukcijose įrengiama pastogė techninėms reikmėms, - ji turi būti įrengta taip, 

kad iš pastato vėdinimo kanalų patenkantis į šią pastogę šiltas oras nesukeltų kondensacijos ant 

konstrukcijų ir nesudarytų konstrukcijų ardymo sąlygų. 

 

III SKIRSNIS. PLOKŠTIEJI EKSPLOATUOJAMI STOGAI 

 
507. Plokščiųjų eksploatuojamų stogų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 1,4° ir ne didesnis 

kaip 7°. Stogai, kurių nuolydis nuo 0,7° iki 1,4°, gali būti įrengiami tik išimtiniais atvejais. 

Įrengiant stogus su nuolydžiu 0,7° iki 1,4°, turi būti naudojamos šio nuolydžio stogams specialiai 

pritaikytos medžiagos ir numatyti papildomi konstrukciniai sprendiniai, užtikrinantys stogo 

patikimą funkcionavimą. 

508. PLOKŠČIŲJŲ EKSPLOATUOJAMŲ STOGŲ KONSTRUKCIJŲ REIKALAVIMAI 
IR ĮRENGIMAS 

Įrengiant plokščiųjų eksploatuojamų stogų konstrukcijas, būtina įvertinti šių stogo 

konstrukcijų sluoksnių naudojimą: 

- garą izoliuojančio sluoksnio; 

- nuolydžio suformavimo sluoksnio; 

- šilumą izoliuojančio sluoksnio; 

- vėją izoliuojančio sluoksnio; 

- vėdinamo oro tarpo; 

- vandens garų slėgį išlyginančio sluoksnio; 
- papildomų hidroizoliacinių sluoksnių; 
- hidroizoliacinės stogo dangos; 

- hidroizoliacinės dangos apsauginio sluoksnio; 

- oro tarpo arba vandenį drenuojančio sluoksnio; 

- grindų dangos pasluoksnių; 

- grindų dangos. 

Priklausomai nuo stogo konstrukcijos ir panaudotų medžiagų gali būti įrengiami visi čia 

minimi ir kiti būtini, bet čia nepaminėti sluoksniai arba gali būti įrengiami atskirų sluoksnių 

deriniai. 

509. PLOKŠČIŲJŲ EKSPLOATUOJAMŲ STOGŲ MEDŽIAGŲ, GAMINIŲ IR 

PAKLOTŲ REIKALAVIMAI IR ĮRENGIMAS 

Nevėdinamų eksploatuojamų stogų šilumą izoliuojančių medžiagų ir gaminių mechaninis 

atsparumas turi būti nustatomas įvertinus galimą apkrovų poveikį. Šilumą izoliuojančių gaminių 

sujungimai vieni kitų atžvilgiu turi būti perslinkti. Jei klojami keli šilumą izoliuojančių gaminių 

sluoksniai, jų sujungimai gretimų sluoksnių atžvilgiu nesutapti. "Kryžmiški'' šilumą izoliuojančių 

gaminių sujungimai neleidžiami. 

Kiti medžiagų, gaminių ir paklotų reikalavimai atitinka šio skyriaus 347.1-347.2. punktuose 

pateiktus reikalavimus. 

510. PLOKŠČIŲJŲ EKSPLOATUOJAMŲ STOGŲ GARINĖS IZOLIACIJOS 

REIKALAVIMAI IR ĮRENGIMAS 
Atitinka šiose taisyklėse nurodytus reikalavimus neeksploatuojamiems stogams. 

511. PLOKŠČIŲJŲ EKSPLOATUOJAMŲ STOGŲ HIDROIZOLIACINĖS DANGOS 

ĮRENGIMO IR JOS SUTVIRTINIMO REIKALAVIMAI IR ĮRENGIMAS 

Atitinka šiose taisyklėse nurodytus reikalavimus neeksploatuojamiems stogams. 

512. PLOKŠČIŲJŲ EKSPLOATUOJAMŲ STOGŲ PRITVIRTINIMO PRIE 

VERTIKALIŲ PAVIRŠIŲ REIKALAVIMAI 
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Stogo susijungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais hidroizoliacinė danga 

turi būti pakelta į viršų ne mažiau kaip 300 mm virš grindų dangos. Hidroizoliacinės dangos kraštas 

ant vertikalaus paviršiaus turi būti patikimai užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų 

vanduo. Kiti reikalavimai atitinka šiose taisyklėse nurodytus reikalavimus neeksploatuojamiems 

stogams. 

513. DEFORMACINIŲ SIŪLIŲ ĮRENGIMO PLOKŠČIUOSIUOSE 

EKSPLOATUOJAMUOSE STOGUOSE REIKALAVIMAI IR ĮRENGIMAS 

Jei atstumai tarp deformacinių siūlių nepagrindžiami skaičiavimais ir nenurodyti projekte 

.monolitinių grindų sluoksniuose iš betono arba cemento skiedinio deformacinės siūlės turi būti 

išdėstytos ne mažesniais kaip 1,5 m intervalais. Deformacinės siūlės turi būti ne mažesnės kaip 10 

mm pločio ir išdėstytos viena kitos atžvilgiu statmena kryptimi. Šios siūlės turi būti ne arčiau kaip 

500 mm nuo išorinių sienų ir kitų virš stogo išsikišusių konstrukcijų. 

Kiti deformacinių siūlių reikalavimai atitinka šiose taisyklėse nurodytus reikalavimus 

neeksploatuojamiems stogams. 
514. VANDENS GARŲ SLĖGIO IŠLYGINIMO PLOKŠČIUOSIUOSE 

EKSPLOATUOJAMUOSE STOGUOSE REIKALAVIMAI 

Atitinka šiose taisyklėse nurodytus reikalavimus neeksploatuojamiems stogams. 

515. GRINDŲ SLUOKSNIO ĮRENGIMO, ESANT PLOKŠTIEMS 

EKSPLOATUOJAMIEMS STOGAMS, REIKALAVIMAI IR ĮRENGIMAS 

Grindys pagal projektą ir gali būti iš betono, gelžbetoninių ir kitokių plokščių, iš ne mažesnio 

kaip 30 mm storio cementinio skiedinio ar smėlinio asfaltbetonio sluoksnio arba iš kitų tam tikslui 

pritaikytų medžiagų ir gaminių. 

Gamybiniams tikslams naudojamos eksploatuojamų stogų grindys (montavimo aikštelių 

grindys ir panašiai) turi būti iš cementinio skiedinio, smėlio asfaltbetonio, iš plytelių, paklotų ant 

cementinio skiedinio, arba iš kitų tam tikslui pritaikytų medžiagų ir gaminių. 
Po grindimis turi būti įrengiamas vandenį drenuojantis sluoksnis arba oro tarpas. 

Praėjimuose iki eksploatuojamų stogo zonų turi būti patiesti mediniai paklotai arba įrengtos 

grindys, atitinkančios eksploatuojamų stogų grindų konstrukcijas. 

516. PLOKŠČIŲJŲ EKSPLOATUOJAMŲ STOGŲ PARAPETŲ REIKALAVIMAI IR 

ĮRENGIMAS 

Eksploatuojami stogai turi būti aptverti. Virš parapetų turi būti įrengta apsauginė tvorelė, 

kurios aukštis virš grindų lygio būtų ne mažesnis kaip 1200 mm. 

Kiti plokščiųjų eksploatuojamų stogų parapetų reikalavimai atitinka šio skyriaus 334 

punktuose nurodytus reikalavimus. 
517. PLOKŠČIŲJŲ EKSPLOATUOJAMŲ STOGŲ VĖDINIMO REIKALAVIMAI IR 

ĮRENGIMAS 

Atitinka šiose taisyklėse nurodytus reikalavimus neeksploatuojamiems stogams. 

518. VANDENS NULEIDIMO NUO PLOKŠČIŲJŲ EKSPLOATUOJAMŲ STOGŲ 

REIKALAVIMAI IR ĮRENGIMAS 

Atitinka šiose taisyklėse nurodytus reikalavimus neeksploatuojamiems stogams. 

 

IV SKIRSNIS. PLOKŠTIEJI EKSPLOATUOJAMI ATVIRKŠTINIAI STOGAI 

 

 
519. Atvirkštinis stogas - tai eksploatuojamas stogas, kuriame virš hidroizoliacinio 

sluoksnio įrengta šiluminė izoliacija. 

520. PLOKŠČIŲJŲ EKSPLOATUOJAMŲ ATVIRKŠTINIŲ STOGŲ KONSTRUKCIJŲ 

REIKALAVIMAI IR ĮRENGIMAS. 

Projektuojant ir įrengiant plokščiųjų eksploatuojamų atvirkštinių stogų konstrukcijas būtina 

įvertinti šių stogo konstrukcijų sluoksnių naudojimą: 

- nuolydžio suformavimo sluoksnio; 

- vandens garų slėgį išlyginančio sluoksnio; 
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- papildomų hidroizoliacinių sluoksnių; 

- hidroizoliacinės stogo dangos; 

- vandenį drenuojančio sluoksnio; 

- šilumą izoliuojančio sluoksnio; 
- grindų dangos pasluoksnių; 

- grindų dangos. 

Priklausomai nuo stogo konstrukcijos ir panaudotų medžiagų gali būti įrengiami visi čia 

minimi ir kiti būtini, bet čia nepaminėti, sluoksniai arba gali būti įrengiami atskirų sluoksnių 

deriniai. 

Plokščiuosiuose atvirkštiniuose stoguose leidžiama naudoti tik specialiai šio tipo 

konstrukcijoms pritaikytas šilumą izoliuojančias medžiagas. 

Šilumą izoliuojančių medžiagų mechaninis atsparumas turi būti nustatomas įvertinus galimą 

apkrovų poveikį. 

 

V SKIRSNIS. PLOKŠTIEJI EKSPLOATUOJAMI APŽELDINTI STOGAI 

 

 
521. PLOKŠČIŲJŲ EKSPLOATUOJAMŲ APŽELDINTŲ STOGŲ KONSTRUKCIJŲ 

REIKALAVIMAI IR ĮRENGIMAS 

Virš apšildomų ir neapšildomų patalpų esančiose apšiltinto eksploatuojamo apželdinto stogo 

konstrukcijose turi būti šie (žemiau nurodyta eilės tvarka) sluoksniai: 

- IV skirsnyje pateiktus reikalavimus atitinkantis eksploatuojamas stogas; 

- vandenį drenuojantis sluoksnis; 

- vandenį filtruojantis sluoksnis; 

- žemės substrato sluoksnis. 

Priklausomai nuo stogo konstrukcijų ir panaudotų medžiagų gali būti įrengiami visi čia 

minimi ir kiti būtini, bet čia nepaminėti, sluoksniai arba gali būti įrengiami atskirų sluoksnių  

deriniai. 

522. PLOKŠČIŲJŲ EKSPLOATUOJAMŲ APŽELDINTŲ STOGŲ VANDENĮ 

DRENUOJANČIO SLUOKSNIO REIKALAVIMAI IR ĮRENGIMAS 

Vandenį drenuojančio sluoksnio apačioje turi būti paklota danga, neleidžianti augalų 

šaknims prasiskverbti į apačioje įrengto eksploatuojamo stogo sluoksnius (pvz., metalo folija). 

Drenuojantis sluoksnis turi būti ne mažesnio kaip 100 mm storio. Šiam sluoksniui gali būti 

panaudotas 5-20 mm stambumo plautas žvirgždas arba keramzitas. 

523. PLOKŠČIŲJŲ EKSPLOATUOJAMŲ APŽELDINTŲ STOGŲ VANDENĮ 

FILTRUOJANČIO SLUOKSNIO REIKALAVIMAI IR ĮRENGIMAS 

Vandenį filtruojančio sluoksnio storis priklauso nuo stogo konstrukcijoje naudojamos 

medžiagos. Šio sluoksnio storis turi būti pakankamas vandens filtracijai atlikti. Filtruojančiam 

sluoksniui įrengti gali būti naudojamos medžiagos numatytos projekte, ir tai gali būti sintetinis 

pluoštas, mineralinės vatos veltinis, stiklo audinio sluoksnis ir kitos medžiagos. 

524. PLOKŠČIŲJŲ EKSPLOATUOJAMŲ APŽELDINTŲ STOGŲ ŽEMĖS 

SUBSTRATO SLUOKSNIO REIKALAVIMAI IR ĮRENGIMAS 

Žemės substrato sluoksnio storiai yra šie: 

- vejų ir gėlių gazonų atveju - 100-200 mm; 

- gėlių ir žydinčių krūmų atveju - 200-300 mm; 
- krūmų ir nedidelių medžių atvejų - 400-700 mm. 

525. KITI REIKALAVIMAI 

Apželdintas stogas turi būti įrengtas taip, kad vandens lygis drenuojančiame sluoksnyje 

nepakiltų virš filtruojančio sluoksnio daugiau kaip 40 mm; 

Po grunto sluoksniu turi būti įrengtos įlajos arba apželdintą stogo dalį ribojančiuose 

borteliuose paliktos angos vandeniui nutekėti; 
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Hidroizoliacinę stogo danga sujungimų su virš stogo išsikišusiomis konstrukcijomis vietose 

turi būti pakelta virš dirvožemio paviršiaus ne mažiau kaip 150 mm. 

 

VI SKIRSNIS. ŠLAITINIAI STOGAI 

 

 
526. ŠLAITINIŲ STOGŲ KONSTRUKCIJŲ REIKALAVIMAI IR ĮRENGIMAS 

Įrengiant šlaitinių stogų konstrukcijas, darbus būtina atlikti pagal projektą ir įvertinti šių 

stogo konstrukcijų sluoksnių panaudojimą: 

- garą izoliuojančio sluoksnio; 

- šilumą izoliuojančio sluoksnio; 

- vėją izoliuojančio sluoksnio; 

- vėdinamo oro tarpo; 

- antikondensacinio sluoksnio; 

- hidroizoliacinio sluoksnio; 
- šlaitinio stogo dangos pakloto; 
- šlaitinio stogo dangos. 

Priklausomai nuo stogo konstrukcijų ir panaudotų medžiagų gali būti įrengiami visi čia 

minimi ir kiti būtini, bet čia nepaminėti, sluoksniai arba gali būti įrengiami atskirų sluoksnių 

deriniai. 

527. ŠLAITINIŲ STOGŲ, DENGTŲ BITUMINĖMIS ČERPĖMIS, DANGOS 

ĮRENGIMO REIKALAVIMAI 

Bituminių čerpių danga įrengiama pagal projektą, gamintojų instrukcijas ir turi tenkinti šios 

darbo instrukcijos reikalavimus. 

Bituminėmis čerpėmis dengtų šlaitinių stogų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 

Stogo plokštumų susikirtimo vietos ir apšiltinto stogo sandūrų su neapšiltintu stogu vietos 
turi būti sutvirtintos papildomais hidroizoliacinės dangos sluoksniais. 

Esant galimybei, vėdinimo šachtos, deflektoriai, vamzdžiai ir kita inžinerinė įranga turi būti 

stogo kraigo dalyje. Jų praėjimo per stogą vietos turi būti užsandarintos. 

Stogo sandūros prie sienų ir prie kitų vertikalių paviršių turi būti patikimai užsandarintos su 

tam tikslui pritaikytomis dangomis, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo. Ant vertikalių 

paviršių sandarinantys sluoksniai turi būti užleisti ne mažiau kaip 150 mm ir patikimai 

užsandarinti. 

Bituminės čerpės turi būti patikimai pritvirtintos prie pakloto. 

528. ŠLAITINIŲ STOGŲ, DENGTŲ BANGUOTO BEASBESČIO ŠIFERIO LAKŠTAIS, 

DANGOS ĮRENGIMAS 

Banguoto beasbesčio šiferio danga įrengiama pagal projektą, gamintojų instrukcijas ir turi 

tenkinti šios darbo instrukcijos reikalavimus. 

Banguoto šiferio lakštais dengtų šlaitinių stogų nuolydis turi būti didesnis kaip 7° 

Banguoto šiferio lakštų pritvirtinimo vietos turi būti ant bangos viršaus. 

Dangoje stogo nuolydžio kryptimi kas 18 m turi būti įrengtos deformacinės sįūlės. Kai 

pastato ilgis iki 25 m, deformacinės siūlės nebūtinos, 

Antenos ir įvairios atotampos turi būti tvirtai pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijų ir 

pereiti per stogo dangą per skyles šiferio lakštų bangų paviršiumi. Šios skylės turi būti 

užsandarintos. 
Esant galimybei, vėdinimo šachtos, deflektoriai, vamzdžiai ir kita inžinerinė įranga turi būti 

stogo kraigo dalyje. 

Stogo plokštumų susikirtimo vietos turi būti sustiprintos papildomais hidroizoliacinės 

dangos sluoksniais. 

Stogo sandūros prie sienų turi būti padengtos skarda. Skarda turi būti užleista ant vertikalaus 

paviršiaus ne mažiau kaip 150 mm. Prie vertikalaus paviršiaus tvirtinamos skardos kraštas turi būti 
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patikimai užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo. Skarda ant banguoto šiferio 

lakštų turi uždengti bent vieną visą lakšto bangą. 

Stogo vietose, kuriose numatomos praėjimų ir vaikščiojimo zonos, turi būti įrengti ne 

mažesnio kaip 400 mm pločio paklotai. 

529. ŠLAITINIŲ STOGŲ, DENGTŲ BEASBESČIO LYGAUS ŠIFERIO IR 
PANAŠIOMIS PLOKŠTELĖMIS, DANGOS ĮRENGIMO REIKALAVIMAI 

Lygaus beasbesčio šiferio danga įrengiama pagal projektą, gamintojų instrukcijas ir turi 

tenkinti šiuos reikalavimus: 

- beasbesčio lygaus šiferio ar panašiomis plokštelėmis dengtų šlaitinių stogų 

- nuolydis turi būti didesnis kaip 25°; 

- stogo plokštumų susikirtimo vietos ir apšiltinto stogo sandūrų su neapšiltintu stogu vietos 

turi būti sutvirtintos papildomais hidroizoliacinės dangos sluoksniais; 

- antenos ir įvairios atotampos turi būti tvirtai pritvirtintos prie stogo pagrindo 

konstrukcijų. Skylės stogo dangoje turi būti užsandarintos; 
- esant galimybei, vėdinimo šachtos, deflektoriai, vamzdžiai ir kita inžinerinė įranga turi  

būti stogo kraigo dalyje. Jų praėjimo per stogą vietos turi būti užsandarintos; 

- stogo sandūros prie sienų ir prie kitų vertikalių paviršių turi būti padengtos skarda ir 

patikimai užsandarintos, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo. Skarda turi būti 

užleista ant vertikalaus paviršiaus ne mažiau kaip 150 mm ir patikimai užsandarinta. 

Ant stogo dangos skarda turi būti užleista ne mažiau kaip per pusę plokštelės pločio, bet ne 

mažiau kaip 150 mm.; 

plokštelės turi būti patikimai pritvirtintos prie pakloto. 

530. ŠLAITINIŲ STOGŲ, DENGTŲ ČERPĖMIS, DANGOS ĮRENGIMO 

REIKALAVIMAI 
Čerpių danga įrengiama pagal projektą, gamintojų instrukcijas ir turi tenkinti šiuos 

reikalavimus: 

- čerpių stogo nuolydžiai ir čerpių tvirtinimas turi atitikti čerpių gamintojo įrengimo 

- instrukcijos reikalavimus. Kai stogo nuolydis per 50°, turi būti tvirtinamos visos čerpės; 

- antenos ir įvairios atotampos turi būti tvirtai pritvirtintos prie stogo pagrindo 

konstrukcijų. Skylės stogo dangoje turi būti užsandarintos; 

- esant galimybei, vėdinimo šachtos, deflektoriai, vamzdžiai ir kita inžinerinė įranga turi 

būti stogo kraigo dalyje. Jų praėjimo per stogą vietos turi būti užsandarintos; 

- stogo plokštumų susikirtimo vietos turi būti sutvirtintos papildomais hidroizoliacinės 

dangos sluoksniais; 

- stogo sandūros prie sienų ir kitų vertikalių paviršių turi būti padengtos skarda. Skarda 

turi būti užleista ant vertikalaus paviršiaus ne mažiau kaip 150 mm. Prie vertikalaus 

paviršiaus tvirtinamos skardos kraštas turi būti patikimai užsandarintas, kad į stogo 

konstrukcijas nepatektų vanduo. Ant stogo dangos skarda turi būti užleista ne mažiau 

kaip 150 mm. 

531. ŠLAITINIŲ STOGŲ, DENGTŲ FALCAIS SUJUNGTAIS SKARDOS LAPAIS, 

DANGOS ĮRENGIMO REIKALAVIMAI 

Danga iš falcais sujungtų skardos lapų įrengiama pagal projektą, gamintojų instrukcijas ir 

turi tenkinti šiuos reikalavimus: 

- šlaitinių stogų, dengtų falcais sujungtais skardos lapais, mažiausias leistinas nuolydis 7°; 
- jei šlaitinio stogo nuolydis mažesnis už 25°, visos skardos jungtys turi būti su dvigubais 

falcais; 

- karnizuose būti ištisinis 700 mm pločio lentų paklotas; 

- ant stogo šlaito, tvirtinamo nuosvyriojo stogo latako vietoje, į abi puses po 500 mm nuo 

šio latako žemiausio taško turi būti įrengtas ištisinis lentų paklotas; 

- stogo šlaitų susikirtimo vietose, prie švieslangių ir kitose vandens susikaupimo požiūriu 

pavojingose stogo vietose turi būti dvigubi skardos lakštų sujungimo falcai; 
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- falcais sujungtgtos skardos stogo danga turi būti dengiama ant medinių grebėstų. 

Atstumas tarp grebėstų turi būti ne didesnis kaip 200 mm; 

- stovintieji skardos falcai turi būti įrengti stogo nuolydžio kryptimi, o gulstieji falcai turi 

netrukdyti vandeniui nuo stogo nutekėti ir būti montuojami ties grebėstais; 

- stogo nuolydžio kryptimi ties stovinčiaisiais falciniais sujungimais skarda turi būti 
tvirtinama ne didesniais kaip 600 mm intervalais; 

- prie vertikalių paviršių skarda turi būti pakelta į viršų ne mažiau kaip 150 mm ir 

patikimai užsandarinta, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo; 

- antenos ir įvairios atotampos turi būti tvirtai pritvirtintos prie stogo pagrindo 

konstrukcijų. Skylės stogo dangoje turi būti užsandarintos; 

- esant galimybei, vėdinimo šachtos, deflektoriai, vamzdžiai ir kita inžinerinė įranga turi 

būti stogo kraigo dalyje. Jų praėjimo per stogą vietos turi būti užsandarintos. 

532. ŠLAITINIŲ STOGŲ, DENGTŲ PROFILIUOTOS SKARDOS LAKŠTAIS IR 

SKARDOS ČERPĖMIS, DANGOS ĮRENGIMO REIKALAVIMAI 
Profiliuotos skardos lakštų ir skardos čerpių danga įrengiama pagal projektą, gamintojų 

instrukcijas ir turi tenkinti šiuos reikalavimus: 

- profiliuotos skardos lakštais ir skardos čerpėmis dengtų šlaitinių stogų nuolydis turi būti 

ne mažesnis už 7° ; 

- profiliuotos skardos lakštai ir skardos čerpės turi būti patikimai pritvirtinti; 

- po profiliuotos skardos lakštais ir skardos čerpėmis būtina įrengti ištisinį specialiosios 

dangos (hidroizoliacinį ar antikondensacinį) sluoksnį. Šis sluoksnis turi nesiliesti su 

stogo danga; 

- hidroizoliacinis ar antikondensacinis sluoksniai turi būti tokie, kad užtikrintų profiliuotos 

skardos lakštų ar skardos čerpių dangos apatinio paviršiaus vėdinimą ir kondensato 

nutekėjimą; 

- stogo plokštumų susikirtimo vietos turi būti suvirtintos papildomais hidroizoliacinės 

dangos sluoksniais; 

- stogo sandūros prie sienų ir kitų vertikalių paviršių turi būti padengtos skarda. Skarda 

turi būti užleista ant vertikalaus paviršiaus ne mažiau kaip 150 mm. Prie vertikalaus 
paviršiaus tvirtinamos skardos kraštas turi būti patikimai užsandarintas, kad į stogo 

konstrukcijos nepatektų vanduo. Ant stogo dangos skarda turi būti užleista ne mažiau 

kaip 150 mm; 

- antenos ir įvairios atotampos turi būti tvirtai pritvirtintos prie stogo pagrindo 

konstrukcijų. Skylės stogo dangoje turi būti užsandarintos; 
- esant galimybei, vėdinimo šachtos, deflektoriai, vamzdžiai ir kita inžinerinė įranga turi  

būti stogo kraigo dalyje. Jų praėjimo per stogą vietos turi būti užsandarintos. 

533. ŠLAITINIŲ STOGŲ MEDŽIAGŲ REIKALAVIMAI 

Medžiagų ir gaminių, naudojamų šlaitinių stogų dangoms, įrengti atsparumas tūriniam 

šaldymui turi būti ne mažesnis kaip FRE 150. 

Šlaitinių stogų konstrukcijoms įrengti naudojamos medienos ir medienos gaminių masinis 

drėgnis turi būti ne didesnis kaip 20% ir ne mažesnis kaip 8%. 

534. VANDENS NULEIDIMO NUO ŠLAITINIŲ STOGŲ REIKALAVIMAI 

Lietvamzdžiai nuo sienos turi būti atitraukti ne mažiau kaip 20 mm. Draudžiama 

lietvamzdžius įrengti išorės sienų uždarosiose vagose bei nišose. 

Atstumas tarp lietvamždžių turi būti pagrįstas skaičiavimais. 

Lietvamždžių, stogo latakų skerspjūvio plotas turi būti pagrįsti skaičiavimais; 

Lietvamzdžių dalys tarpusavyje turi būti patikimai sujungtos. 

Prie sienos lietvamzdžiai turi būti tvirtinami ne didesniu kaip 2 m intervalu. 

Įrengiami stogo latakai turi būti pritvirtinami ne didesniais kaip 900 mm atstumais. 

Visas nutekantis nuo stogo vanduo turi patekti į įrengtą stogo lataką. Stogo latakai turi būti 

pritvirtinti ir įrengti taip, kad slinkdamas nuo stogo sniegas šių latakų nesulaužytų. Stogo latako  

išorinis kraštas turi būti ne žemiau kaip 25 mm nuo stogo plokštumos tęsinio. 
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Latakų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,28°; 

Gaminant latakų konstrukcijas, būtina įvertinti galimas jų deformacijas ir, esant reikalui, 

įrengti paslankius kompensatorius. 

Žemiau išvardytais atvejais šlaitiniuose stoguose būtina įrengti sniego gaudytuvus. 

Visų nuolydžių skardos ir plastmasių gaminiais (čerpėmis, profiliuotais lakštais, 

plastikinėmis skaidriomis dangomis ir panašiai) dengtų stogų atbrailose - virš įėjimų į pastatus ir 

virš kitų žmonių vaikščiojimo zonų. 

Keraminėmis ar betoninėmis čerpėmis, beasbesčio šiferio ir kitais panašiais gaminiais dengtų 

stogų atbrailose, kai stogo nuolydis viršija 30°, - virš įėjimų į pastatus ir virš kitų žmonių 

vaikščiojimo zonų. 

535. KONSTRUKCINIAI ŠLAITINIŲ STOGŲ ELEMENTŲ REIKALAVIMAI 

Akmenės, Klaipėdos, Kretingos, Mažeikių, Neringos, Palangos, Plungės, Skuodo, Šilutės, 

Telšių miestuose, taip pat Klaipėdos ir Telšių apskrityse šlaitinių stogų karnizai būtų išsikišę ne 

mažiau kaip 700 mm, kitur - ne mažiau kaip 400 mm. 
Hidroizoliacinis, antikondensacinis bei vėją izoliuojantis medžiagų sluoksniai turi būti 

patikimai sujungti. 

Stogo danga turi būti išsikišusi 40-50 mm nuo karnizo krašto. 

536. ŠLAITINIŲ STOGŲ PASTOGIŲ VĖDINIMO REIKALAVIMAI 

Neapšiltintų šlaitinių stogų pastogės turi būti natūraliai vėdinamos. 

Pastogei vėdinti būtina įrengti angas. Angų plotas kiekvienoje sienoje turi būti ne mažesnis 

kaip 1:500 stogo horizontalios projekcijos ploto. 

537. ŠLAITINIO STOGO KONSTRUKCIJŲ VĖDINIMO IR KITI REIKALAVIMAI 

Natūraliam stogo konstrukcijų vėdinimui stogo šlaito apačioje - atbrailoje turi būti angos, ne 

mažesnės kaip 0,2% vieno metro pločio juostos stogo šlaito paviršiaus ploto, bet ir ne mažesnes 

kaip 200 cm2/m. 

Stogo konstrukcijoms vėdinti angas būtina įrengti kraige (kai panaudojamos specialios 

čerpės su vėdinimo angomis, šios čerpės gali būti klojamos antroje eilėje nuo kraigo viršaus) arba 

valminių stogų keterose. Šių angų dydis turi būti pagrįstas skaičiavimais. 

Stogo konstrukcijų viduje esantys Vėdinami oro tarpai turi būti ne mažesni kaip 

200 cm2/m ir oro tarpo aukštis turi būti ne mažesnis kaip 20 mm. 

Naudojant medinius ar medienos gaminių paklotus bei grebėstus, stogo konstrukcijose būtina 

įrengti oro tarpus ir angas atbrailose bei kraige. 

Įrengiant daugiabučių gyvenamųjų namų, visuomeninių, gamybinių pastatų bei sandėlių 

stogus, privaloma vadovautis atitinkamuose galiojančiuose dokumentuose nurodytais 

priešgaisriniais reikalavimais, STR 2.09.02 "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas”, STR 
2.01.04 "Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai" ir kt. 

Medžiagų degumo klasės turi būti nustatomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius 

standartus ir kitus normatyvinius dokumentus. 

538. KOKYBĖS KONTROLĖ 

Šlaitinių stogų įrengimo kontrolė pateikta 41 lentelėje. 

41 lentelė. Šlaitinių stogų įrengimo kontrolė 
 

Nr. 
 

VEIKSMAS 
 

A * 
 

K* 
 

Kaip kontroliuoja 

1. Garą izoliuojančio sluoksnio įrengimas - 

paslėptų darbų akto surašymas SV TP vizualiai 

2. Šilumą izoliuojančio sluoksnio įrengimas - 

paslėptų darbų akto surašymas SV TP vizualiai 

3. Vėją izoliuojančio sluoksnio įrengimas - 

paslėptų darbų akto surašymas SV TP . vizualiai 
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4. Antikondensacinio sluoksnio įrengimas - 

paslėptų darbų akto surašymas SV TP vizualiai 

5. Hidroizoliacinio sluoksnio įrengimas - paslėptų 

darbų akto surašymas SV TP vizualiai 

6. Šlaitinio stogo dangos pakloto įrengimas - 
paslėptų darbų akto surašymas SV TP vizualiai 

7. Šlaitinio stogo dangos įrengimas SV TP vizualiai 

8. Vandens nuleidimo nuo šlaitinių stogų 

įrengimas SV TP vizualiai 

A-atsako, K - kontroliuoja. 

 

Plokščių stogų įrengimo kontrolės schema pateikta 42 lentelėje 

42 lentelė. Plokščių stogų įrengimo kontrolė 

Eil Nr. VEIKSMAS A* K* Kaip kontroliuoja D* 

1. Paruošiamieji darbai  TP vizualiai  

 - stogo dangos pagrindo įrengimas SV   TP 

 - dangos medžiagų paruošimas SV    

 - įrangos komplektavimas SV    

2. Stogo pasluoksnių įrengimas  TP vizualiai  

 - nuolydžio suformavimo sluoksnio įrengimas SV   G 

 - garinės izoliacijos įrengimas SV    

 - šilumą izoliuojančio sluoksnio įrengimas SV    

3. Stogo dangos įrengimas  TP vizualiai  

 - papildomų hidroizoliacinių sluoksnių 
įrengimas 

SV 
   

 - hidroizoliacinės dangos įrengimas SV    

 - dangos prijungimas prie vertikalių paviršių SV    

4. Deformacinių siūlių įrengimas SV TP vizualiai  

5. Parapetų įrengimas SV TP vizualiai  

6. Stogo vėdinimo įrengimas SV TP vizualiai * 

7. Vandens nuleidimo nuo stogo įrengimas SV TP vizualiai  

8. Grindų sluoksnio įrengimas (eksploat. stogas) SV TP vizualiai  

9. Drenuojančio sluoksnio įrengimas (apželdinti 

stogai) SV TP vizualiai 
 

10. Filtruojančio sluoksnio įrengimas (apželdinti 

stogai) SV TP vizualiai 
 

11. Žemės substrato sluoksnio įrengimas (apželdinti 

stogai) SV 
 

vizualiai 
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12. Dokumentų įforminimas - statybos darbų 

žurnalo pildymas SV TP vizualiai 
 

 - dengtų darbų aktų surašymas SV    

 - medžiagų ir gaminių pasų kontrolė SV    

A*- atsako, K*- kontroliuoja, D*- dalyvauja. 

539. STATYBOS ETAPO PRIĖMIMAS 

Įrengus stogą SV patikrina atliktus darbus, surašo atitinkamą aktą, arba tikrinimo rezultatus 

įrašo statybos darbų žurnale. 

Užbaigtus darbus perduodant statytojui pateikiami tokie dokumentai: 
- darbo brėžiniai; 

- statybos darbų žurnalas; 

- paslėptų darbų aktai; 

- laboratorinių tyrimų aktai (jeigu reikia); 

- panaudotų medžiagų ir gaminių pasai; 

- apžiūros ir bandymų aktai. 
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XIV SKYRIUS. APDAILOS DARBAI 

 
I SKIRSNIS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
540. Statinius statant, remontuojant bei rekonstruojant vykdomi tokie apdailos darbai: 

- klojamos grindys; 
- montuojami langai ir durys; 
- tinkuojami įvairios paskirties paviršiai; 

- dažoma ir klijuojami apmušalai; 

- sienos ir grindys klojamos plytelėmis; 

- montuojamos pertvaros, lubos. 

541. Apdailos darbai pradedami, kai yra užbaigti statybinių konstrukcijų statybos darbai, 

išbandytos vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo ir vėdinimo, dujofikavimo sistemos, įrengti 

elektros galios tinklai, vidaus tinklai bei įtaisai ir surašyti atitinkami paslėptų darbų aktai. 

542. Apdailos darbai atliekami pagal projekto sprendimus, o kai tokių sprendimų nėra, 

derinama su užsakovu. 

543. Kai statinių apdailai naudojamos naujos medžiagos ir gaminiai, kurių panaudojimo 

techniniai sprendimai neaprašyti norminiuose dokumentuose, užsakovas pateikia projektinį 

sprendimą arba, suderinus su užsakovu, darbai vykdomi pagal tas medžiagas bei gaminius 

gaminančių įmonių rekomendacijas. 

544. Apdailos darbų technologija, organizavimas ir darbų vykdymo priemonės, jei 

nenurodyta projekte, parenkamos darbus vykdančių specialistų nuožiūra, įvertinus konkrečią 

situaciją. 

545. Apdailos darbai kontroliuojami vykdymo eigoje ir priimami baigus kiekvieną atskirą 

etapą. 

 

II SKIRSNIS. GRINDŲ ĮRENGIMO DARBAI. 

 
546. PAGRINDINĖS SĄVOKOS. 

- Grindys - konstrukcija, įrengiama ant grunto paviršiaus arba perdangos; 

- Poveikis - veiksniai, dėl kurių poveikio statiniui ar jo dalims atsirastų esminių 

reikalavimų nukrypimų. Veiksniai gali būti mechaniniai, cheminiai, biologiniai, 

šiluminiai ir elektromagnetiniai. 

- Pasluoksnis - grindų sluoksnis, paskirstantis grunto apkrovas; 

- Hidroizoliacijos sluoksnis – sluoksnis, neleidžiantis prasisunkti grindimis pratekančiam 

vandeniui ir kitiems skysčiams, taip pat patekti į grindis gruntiniam vandeniui; 

- Išlyginamasis sluoksnis (pagrindas po danga) - sluoksnis, skirtas apatiniam grindų 

sluoksniui ar perdangos paviršiui išlyginti, perdangos ar grindų nuolydžiui įrengti, 

uždengti įvairius vamzdynus, paskirstyti šilumos ir garso izoliacijos sluoksnio, taip pat 

ant perdangos įrengtų sluoksnių apkrovas; 

- Tarpsluoksnis - tarpinis grindų sluoksnis, jungiantis dangą su apatiniu grindų sluoksniu 

arba naudojamas kaip tamprusis dangos paklotas; 

- Agresyvioji aplinka - statinio vidaus aplinka, kuri gali daryti poveikį statybos 

produktams, naudojamiems įrengiant grindis ir kitas statybines konstrukcijas. 

547. REIKALAVIMAI GRINDIMS. 

Įrengiant grindis būtina laikytis normatyvinių statybos techninių reikalavimų, projekto 

sprendinių, bendrovės statybos taisyklių reikalavimų. 
Grindų medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuoti ir į statybvietes pristatyti su atitikties 

dokumentais. 

Grindys turi būti įrengtos iš tokių statybos medžiagų ir gaminių, kurių savybės per 

ekonomiškai pagrįstą naudojimo laiką užtikrintų esminius statinio reikalavimus. 
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Grindys turi būti įrengtos atsižvelgiant į joms keliamus specifinius reikalavimus, poveikius ir 

klimatines sąlygas. Tai įvertinama parenkant grindų konstrukciją. 

Labai svarbūs yra mechaniniai ir skysčių poveikiai grindims. 

Skysčių poveikis grindims gali būti: 

- mažas, kai grindų paviršius sausas, arba vos drėgnas, kai grindų danga neįmirksta, grindys 
nevalomos pilant iš žarnos vandenį; 

- vidutinis, kai grindys periodiškai sudrėkinamos, atsiranda dangos įmirkymas, grindų 

paviršius nuolat drėgnas arba šlapias, skystis, esantis dangos paviršiuje, periodiškai 

nuteka; 

- didelis, kai nuolat arba dažnai pasikartoja skysčių tekėjimas dangos paviršiumi. 

Skysčių poveikio zona susidaro dėl jų pernešimo ant avalynės padų arba transporto ratų. 

Vanduo pasklinda į visas puses nuo grindų pirminės sudrėkimo vietos iki 20 m, mineraliniai tepalai 

ir emulsijos iki 100 m. 

Grindų plovimas (specialiai nepilant vandens) ir atsitiktinis, retas aptaškymas, nulašėjimas ir 

t.t., nelaikomas skysčių poveikiu grindims. 
Patalpose su dideliu ar vidutiniu skysčių poveikiu reikia įrengti grindų nuolydžius. 

Nuolydžiai turi būti: 

- 0,5-1 %, kai dangos besiūlės ir iš plokščių (išskyrus visų tipų betonines dangas); 

- 1-2%, kai dangos iš trinkelių, plytų ir betono (visų tipų). 

Latakų ir kanalų nuolydžiai, atsižvelgiant į naudojamas medžiagas turi būti ne mažesni už 

nurodytuosius. Nuolydžių kryptis turi būti tokia, kad vanduo sutekėtų į latakus, kanalus ar skysčių 

rinktuvus, nesusikirsdamas su važiuojamąja dalimi ir praeigomis. 

Grindų ant perdangos nuolydį reikia įrengti naudojant kintamo storio išlyginamuosius 

sluoksnius, o ant grunto - atitinkamai suplaniruojant pagrindo gruntą. 

Patalpų, kuriose laikomi ar perdirbami maisto produktai, grindyse neturi būti tuštumų (erdvių 
po danga). 

Patalpose su agresyvia chemine aplinka grindų dangoms įrengti naudojamos medžiagos turi 

būti atsparios jas supančios aplinkos poveikiams. 

Vietose, kur grindys jungiasi su sienomis, kolonomis, įrenginių pamatais, vamzdynais ar 

kitomis konstrukcijomis, išsikišančiomis virš grindų, reikia pritaisyti grindjuostes. 

Grindų dangos turi būti įrengtos taip, kad jas naudojant ir prižiūrint būtų išvengta nelaimingų 

atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo ir pan.) rizikos. 

Kai grindų paviršius yra suformuotas statybvietėje ar iš gamykloje pagamintų statybos 

produktų, šių produktų slidumas, įvertinus paviršiaus struktūrą, lemia grindų slidumą. Slidumas 

įvertinamas pagal grindų paviršiaus (sausas, šlapias, apledėjęs, riebaluotas, poliruotas) sąlygas 

vaikščioti basiems ar įvairiai apsiavusiems žmonėms. 

Grindų konstrukcija susideda iš kelių sluoksnių (dangos, pasluoksnio, hidroizoliacijos, 

išlyginamojo sluoksnio, tarpsluoksnio, grindų pagrindo). 

DANGOS 

Grindų dangos, kurios tiesiogiai veikiamos naudojimo metu, priklauso nuo pastato paskirties 

ir įrengiamos atsižvelgiant į mechaninių, skysčių, biologinių ir šiluminių poveikių intensyvumą 

bei pobūdį. 

Grindų pasluoksnio iš cementinio skiedinio stipris gniuždant turi būti ne mažesnis 15 MPa,  

kai mechaninio poveikio intensyvumas silpnas, ir 30 MPa, kai - mechaninio poveikio 

intensyvumas vidutinis, stiprus ir labai stiprus. 

Pasluoksnį darant iš smulkiagrūdžio betono stiprio klasė turi būti ne žemesnė kaip C25/30. 

HIDROIZOLIACIJ A 

Grindų hidroizoliacija būtina tada, kai yra vidutinis ir didelis vandens ir kitokių skysčių 

poveikio grindims intensyvumas: 

- vandens ir neutralių tirpalų - grindims, įrengtoms ant perdangų, susigulėjusio bei 

kilsnaus grunto, taip pat pagrindams ant kilsnaus grunto; 

- organinių tirpiklių, mineralinių tepalų ir emulsijų - grindims, įrengtoms ant perdangų; 
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- rūgščių, šarmų bei jų tirpalų, taip pat gyvulinės kilmės medžiagų - grindims, įrengtoms 

ant grunto ir perdangų. 

Apsaugai nuo vandens, neutraliųjų bei agresyvių cheminių skysčių patekimo reikia naudoti 

izolą, hidroizolą, brizolą, poliizobutileną, polivinilchlorido juostą, dvigubą polietileną bei kitas 

hidroizoliacinės medžiagas. 

Kai pratekančio vandens ir kitų skysčių poveikio grindims intensyvumas vidutinis, reikia 

įrengti dviejų sluoksnių klijuojamąją hidroizoliaciją iš medžiagų bitumo pagrindu, arba vieno 

sluoksnio iš polimerinių medžiagų. 

Kai pratekančio vandens ir kitų skysčių poveikio grindims intensyvumas didelis, taip pat po 

latakais, kanalais, trapais ir vieno metro spinduliu aplink juos, klijuojamosios hidroizoliacijos iš 

medžiagų bitumo pagrindu sluoksnių skaičius turi būti padidinamas dviem sluoksniais, o iš 

polimerinių medžiagų - vienu sluoksnių. 

Neleidžiama naudoti klijuojamąją hidroizoliaciją iš medžiagų, kurių pagrindas yra bitumas, 

kai mineralinių tepalų, jų emulsijų arba organinių tirpiklių poveikio grindims intensyvumas 

vidutinis ir didelis, taip pat neleidžiama naudoti hidroizoliaciją iš medžiagų, kurių pagrindas yra 

degutas, kai organinių tirpiklių poveikis grindims vidutinis ir didelis. 

Prieš klojant grindų dangas, kurių sudėtyje yra cemento arba skystojo stiklo, būtina numatyti 

klijuojamąją hidroizoliaciją iš bitumo ar deguto, pabarstyto smėliu, kurio stambumas 1,5-5 mm. 

Grindų, latakų, kanalų sienelių ir dugnų, įrenginių pamatų, taip pat perėjimo į minėtas 

konstrukcijas vietose klijuojamoji hidroizoliacija, kad nepraleistų tekančio vandens ir kitų skysčių, 

turi būti vientisa. Grindų prijungimų prie sienų, kolonų, pamatų po įrenginiais, vamzdynų ir kitokių 

konstrukcijų, išsikišančių virš grindų, vietose hidroizoliaciją reikia nepertraukiamai pratęsti į viršų 

ne mažiau kaip 300 mm virš grindų dangos lygio. 

Kai betono pasluoksnio, įrengiamo patalpose, kuriose nėra vidutinio ir didelio tekančio 

vandens poveikio intensyvumo, apačia yra gruntinio vandens kapiliarinio pakilimo zonoje, reikia 

įrengti hidroizoliaciją. 

Gruntinio vandens kapiliarinio pakilimo aukštis stambiam smėliui yra 0,3 m, vidutinio 

stambumo ir smulkiam smėliui - 0,5 m, smiltiniam smėliui - 1,5 m, smėlio priemoliui, smiltiniam 

priemoliui ir priesmėliui, moliui - 2,0 m. 

Kai sieros, druskos, azoto, acto, fosforo, hipochloratinės ir chromo rūgščių tirpalų poveikio 

grindims intensyvumas vidutinis ir didelis, po betono pasluoksniu reikia numatyti hidroizoliaciją. 

Kai betono pasluoksnis įrengiamas žemiau pastato nuogrindos, patalpose, kuriose vidutinio 

ir didelio tekančio vandens poveikio intensyvumo, reikia įrengti hidroizoliaciją. 

IŠLYGINAMASIS SLUOKSNIS 
Išlyginamasis sluoksnis (pagrindas po danga) įrengiamas tais atvejais, kai reikia: 

- išlyginti apatinio sluoksnio nelygų paviršių; 

- uždengti vamzdynus; 

- paskirstyti garso ir šilumos izoliacijos apkrovas; padaryti grindų nuolydį. 

Mažiausias išlyginamojo sluoksnio storis prisijungimo prie nutekamųjų latakų, kanalų ir 

trapų turi būti: 

- kai įrengiami ant perdangos plokščių 20mm; 

- kai įrengiami ant garso ir šilumos izoliacijos sluoksnio 40 mm. 

Išlyginamojo sluoksnio storis vamzdynams uždengti turi būti 10-15 mm didesnis už 

vamzdžio skersmenį. 
Kai apatinis sluoksnis lyginamas ar uždengiami vamzdynai betonu, stiprio klasė turi būti ne 

žemesnė kaip C12/15, o kai cementiniu skiediniu - stipris turi būti ne mažesnis kaip 15 MPa. 

Išlyginamuoju sluoksniu sudarant nuolydį ant perdangų, betono stiprio klasė turi būti ne 

žemesnė kaip C8/10, cementinio skiedinio stipris ne mažesnis kaip 10 MPa. 

TARPSLUOKSNIS 

Tarpsluoksnis, jungiantis dangą su apatiniu grindų sluoksniu arba naudojamas kaip 

tamprusis dangos sluoksnis turi būti ne plonesnis kaip 60 mm, kai daromas iš smėlio ir ne plonesnis 

kaip 80 mm, kai daromas iš šlako, žvyro ar skaldos. 
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Patalpose, kurių naudoj ima metu galimi dideli temperatūros svyravimai, grindų betono 

tarpsluoksniuose būtina padaryti deformacines siūles, kurios viena kitos atžvilgiu išdėstomos 

statmenai 8-12 m atstumu. 

Deformacinės siūlės grindyse turi sutapti su pastato deformacinėmis siūlėmis, o grindų su 

nuolydžiu - su grindų nuolydžių skiriamąja linija. 
GRINDŲ PAGRINDO GRUNTAI 

Grindys turi būti įrengtos ant tankaus pagrindo grunto, kad nebūtų konstrukcijų deformacijos 

dėl grunto sąslūgio. 

Durpes, dirvožemį, sudurpėjusį ar organinėmis medžiagomis užterštą gruntą naudoti kaip 

grindų pagrindą neleidžiama. 

Gruntas, kurio gamtinė sandara suardyta, taip pat piltinis gruntas turi būti tankinami. 

Kai betono pasluoksnio apačia siekia gruntinio vandens kapiliarinio pakilimo zoną ir kai 

patalpos grindimis neteka vanduo, kiti skysčiai, reikia taikyti priemones: 

- pažeminti gruntinio vandens lygį; 
- grindų lygį pakelti aukščiau; 

- betono pasluoksnio apsaugai įrengti hidroizoliaciją. 

Kai pagrindo gruntas neatsparus šalčio poveikiui, patalpose, kuriose galimas pagrindo 

grunto įšalimas, reikia numatyti vieną iš priemonių: 

- ne mažiau kaip 0,80 m pažeminti gruntinio vandens lygį žemiau nustatyto įšalimo lygio; 

- ant pagrindo pakloti šilumos izoliacijos sluoksnį iš neorganinės šalčiui atsparios 

medžiagos; 

- kilsnų gruntą nukasti, iškasą užpilti šalčio poveikiui atspariu (smėlio, žvyro) gruntu ir jį 

sutankinti. 
Grindims įrengti naudojamos medžiagos turi atitikti statybos normų, statybos reglamentų 

(higienos, šilumos ir garso izoliavimo, gaisrinės saugos, stiprumo ir kt.) reikalavimus.Medžiagos 

ir gaminiai turi būti sertifikuoti ir į statybvietes pristatyti su atitikties dokumentais. 
GRINDYS IŠ MEDIENOS 

Medinės grindys susideda iš dangos ir tarpinio sluoksnio, per kurį danga tvirtinama prie 

pagrindo. Šita medinių grindų dalis atlieka garsą ir šilumą izoliuojančio sluoksnio funkcijas. 

Pagrindu gali būti betono sluoksnis, perdanga, medinis paklotas ir pan. 

Medinėms grindims naudojama I-II rūšių spygliuočių ir lapuočių (išskyrus liepų ir topolių) 

mediena. Drebulių ir juodalksnių medieną galima naudoti gyvenamųjų namų, ligoninių, vaikų 

darželių ir kt. analogiškų patalpų grindims įrengti. 

Gulekšniai daromi iš II-III rūšies medienos, jų storis priklauso nuo apkrovos į grindis. 

Mediniam pagrindui po įvairiomis dangomis naudojamos III rūšies spygliuočių lentos. Grindims 

naudojama mediena turi būti antiseptikuota. 

Grindų lentų drėgnumas 12%, gulekšnių - 18%, parketo lentelių ir parketlenčių - 10%. 

Gulekšnių, kurie ant pagrindo arba ant izoliacijos remiasi visu apatiniu paviršiumi, storis turi būti 

ne mažesnis kaip 40 mm, plotis - 80-100 mm, o kai remiasi ant atskirų atramų - storis 40-50 mm, 

plotis - 100-120 mm. 

Gulekšniai po medinių lentų grindimis klojami skersai langų šviesos srautams, arba skersai 

didžiausiam žmonių judėjimo srautui. Gulekšniai suduriami suglaudžiant juos galais, perstumiant 

ne mažiau kaip 0,5 m. Tarp gulekšnių ir sienų paliekamas 20-30 mm tarpas, tarp grindų lentų ir 

sienų — 10-20 mm tarpai. Suduriamų gulekšnių ilgis turi būti ne mažesnis kaip 2,0 m. 
Grindų lentos kalamos prie kiekvieno gulekšnio į keteros vidinį kampą vinimis, kurių ilgis 

2-2,5 karto didesnis už lentos storį, o parketo skydai - 50-60 mm ilgio vinimis. 

Prieš prikalant špuntuotas grindų lentas prie gulekšnių jos suveržiamos. Kai lentų drėgmė 

12%, jos skersine kryptimi suveržiamos 0,5% (t. y. 5 mm/l m pakloto). 

Įrengiant grindis reikia įvertinti, kad: 

- džiovintos medienos drėgmės pokytis vienu procentu medienos skersinės krypties 

matmenis pakeičia + 0,1%. 
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- džiovintos medienos natūrali drėgmė priklauso nuo oro santykinės drėgmės ir ji yra 

tokia: 

- 10 %, kai oro santykinė drėgmė - 50% (šildoma patalpa); 

- 12 %, kai oro santykinė drėgmė - 60% (nešildoma patalpa); 
- -18%, kai oro santykinė drėgmė - 84% (pašiūrė, lauko oro metinis vidurkis); 

- 25%, kai oro santykinė drėgmė - 100% (pašiūrė, naktis, lietingas periodas); 

- išjungus šildymą ir staigiai nukritus temperatūrai iki 8-10° C patalpos oro santykinė 

drėgmė priartėja prie 100%; 

- patalų šildymas dujų arba naftos produktų degikliais didina patalpų, .oro santykinę 

drėgmę. 

Tuščia erdvė, esanti po grindų danga iš lentų, neturi susisiekti su ventiliacijos ir dūmų 

kanalais, o patalpose didesnėse nei 25 m2, papildomai turi būti padalyta lentų pertvaromis (4-5) x 

(5-6) m. 

PARKETO GRINDYS 

Parketo grindys įrengiamos, kai atlikti visi apdailos darbai, veikia ventiliacinės sistemos, 
išbandyta šildymo sistema, nusistovėję patalpos oro parametrai, oro santykinė drėgmė <60%. 

Parketo grindims naudojamos natūralios medienos vienetinės lentelės arba skydai. Parketo 

produkcija turi būti polietileniniame įpakavime, drėgmė 9% (leistinas drėgmės nuokrypis ±3%). 

Praimtas ir nesunaudotas pakas sekančiai pamainai paliekamas tik užsandarintas. 

Vienetinių lentelių parkete kiekviena lentelė tvirtinama prie pagrindo. 

Įrengiant parketą iš skydų, priklausomai nuo skydų konstrukcijos: 

- skydai tvirtinami prie pagrindo; 

- skydai tvirtinami tarpusavyje ("plaukiojantis parketas"). 

Parketo lentelės klojamos ant juodgrindžių arba klijuojamos vadovaujantis klijų gamintojo 

instrukcija ant monolitinio išlyginto pagrindo šaltomis mastikomis. Juodgrindėms dažniausiai 

naudojamos 25 mm storio 100-120 mm pločio lentos, virš kurių klojamas kartonas. Parketo 

lentelės kalamos 40 mm ilgio vinimis 45° kampu į lentelių griovelius. 

Jei grindų pagrindui naudojamos medžio drožlių plokštės, tarp plokščių ir sienų plėtimuisi ir 

vėdinimui paliekamas 15 mm tarpas. Prie senų grindų lentinio pagrindo plokštės tvirtinamos 

medvaržčiais. 

Įrengiant grindis iš medienos leistini tokie nuokrypiai: 

- lentinių, parketinių, medžio plaušo plokščių paviršių nuokrypiai pridėtos dviejų 

- metrų ilgio liniuotės ruože - 2 mm; 

- aukščių skirtumas tarp gretimų lentinių, parketinių, medžio plaušo plokščių grindų 

elementų - 1 mm; 

- tarpai tarp lentų neturi būti didesni kaip 1 mm, tarp parketlenčių ir parketo skydų - 0,3 

mm, o tarp parketo lentelių - 0,1 mm. 

Statytojams pageidaujant įrengiamos kamštinės (kamštinio ąžuolo žievė) grindys. 

Tokios grindų dangos gaminamos iš presuoto kamščio pagrindo ir dekoratyvinio kamščio 

sluoksnio. Grindų danga klijuojama prie pagrindo klijais. Kamštinės grindys sugeria garsą ir 

vibraciją, gerai izoliuoja šilumą, nepraleidžia drėgmės, atsistato po gniuždymo ir kt. 

Tuščia erdvė, esanti po grindų danga iš parketo lentelių ir plokščių, neturi susisiekti su 

ventiliacijos ir dūmų kanalais, o patalpose didesnėse nei 25 m2, papildomai turi būti padalyta lentų 

pertvaromis (4-5) x (5-6) m. 
MONOLITINĖS GRINDYS 

Monolitinės grindys (betoninės, cementinės, mozaikinės) įrengiamos baigus visus 

bendruosius statybos ir specialiuosius (santechninius, elektrotechninius) darbus ir įrengus grindų 

pagrindus. 

Betoninės 25-30 mm storio grindys klojamos ant paruošto pagrindo ar gelžbetoninės 

perdangos. Pagrindo betono klasė ne žemesnė kaip C5/7,5, monolitinių grindų - C12/15: 
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Betono mišinys klojamas ant nuvalyto ir sudrėkinto pagrindo. Kad grindys betonui kietėjant 

nesupleišėtų, po paros uždengiamos drėgnomis pjuvenomis, smėliu ir, kol betonas įgyja reikiamą 

stiprį, drėkinamos. Kietėjančias betonines grindis galima uždengti polietilenine pievele. 

Betonui pakankamai sukietėjus, grindų paviršius drėkinamas ir svidinamas svidinimo 

mašinomis. 

Cementinės grindys ant panašaus pagrindo, kaip ir betoninės, klojamos dažniausiai dviem 

sluoksniais. Apatinis (25-30 mm storio) sluoksnis daromas iš ne žemesnės kaip C6/7,5 klasės 

betono, o viršutinis (10-15 mm storio) ne žemesnės kaip SI5 markės cemento skiedinio. Viršutinis 

sluoksnis klojamas praėjus ne mažiau kaip 1-2 valandoms po apatinio sluoksnio suklojimo. 

Viršutinis sluoksnis užglaistomas ir užgeležinamas. 

Mozaikinių grindų apatinis 20-25 mm storio sluoksnis klojamas iš cementinio skiedinio, 

viršutinis - iš cementinio skiedinio su marmuro, granito ar kitokių poliruojamų uolienų grūdeliais 

mišinių. Sukietėjus viršutiniam sluoksniui iki būtino stiprumo, jis svidinamas, plaunamas ir 

poliruojamas. 
Grindims įrengti, joms išlyginti naudojami savaime išsilyginantys mišiniai "Knauf" FE25, 

FE50, FE80, "Atlas Terplan H", "CAM 200" ir kt. 

Įrengiant monolitines grindis būtina laikytis tokių techninių reikalavimų: 

- betoninių dangų užpildo stambumas ir marmuro trupinių stambumas mozaikinėms 

grindims neturi viršyti 15 mm arba 0,6 dangos storio; 

- marmuro trupinių stipris mozaikinėms grindims turi būti ne mažesnis kaip 60 MPa, 

cementbetonio stambaus užpildo - ne mažesnis kaip 80 MPa; šlifuoti grindis galima 

dangos sluoksniui pasiekus tokį stiprį, kai šlifuojant nebus išlupami užpildo grūdeliai; 

- šlifuojamas paviršius turi būti padengtas plonu vandens sluoksniu; betoninių paviršių 

apdaila lakais ir emalėmis galima praėjus ne mažiau kaip 10 parų po mišinio paklojimo, 

aplinkos temperatūrai esant ne žemesnei kaip +10° C. Klojami tokiomis dangomis 

paviršiai turi būti išdžiovinti ir gerai nuvalyti. 
KILIMINĖS IR POLIMERINIŲ MEDŽIAGŲ GRINDYS 

Grindys iš dirbtinių dangų (kiliminių, ritininių, lakštinių ir kt.) klojamos ant gerai išlyginto 

pagrindo vadovaujantis įmonių gamintojų instrukcijomis. Jei pagrindui naudojamos medžio 

drožlių plokštės, tarp sienų ir plokščių paliekamas 15 mm pločio tarpas deformacijoms ir 

vėdinimui. 

Visos tokių grindų medžiagos turi būti naudojamos įvertinus techninius reikalavimus. 

Kiliminės dangos parenkamos: 

- pagal paskirtį (žymima ženklais): "poilsio patalpoms", "gyvenamosioms patalpoms", 

"darbo patalpoms"; 

- pagal grindų naudojimo sąlygas: drėgnoms patalpoms, patalpoms su šildomomis grindimis, 

antistatinėms, laiptams. 

Kiliminių dangų gamybos pagrindinė žaliava yra cheminiai pluoštai, rečiau naudojama 
vilna. 

Kiliminės dangos specialiais, atitinkančiais naudojimo sąlygas, klijais prie pagrindo 

klijuojamos ištisai arba dvipuse lipniąja juosta. Dangos dvi paras išgulėjusios patalpoje klijavimo 

metu suvyniojamos į ritinius ir pradedamos klijuoti nuo patalpos centro išstumiant orą. 

Linoleumas klojamas ant lygaus ir švaraus paviršiaus. Nuo paviršiaus kokybės priklauso 

tokios dangos naudojimo trukmė. Linoleumo, pakloto ant nelygaus paviršiaus naudojimo trukmė 

yra 5-6 kartus trumpesnė už pakloto ant visiškai lygaus paviršiaus. 
Linoleumas dvi-tris dienas prieš klijuojant turi būti išvyniotas iš ritinio, supjaustytas į 

reikiamo ilgio ir formos juostas ir paklotas ant grindų, esant ne žemesnei kaip 15° C temperatūrai. 

Linoleumas klijuojamas dispersiniais, bitumo ar sintetinių dervų klijais. Klijuojant 

vadovaujamasi įmonių gamintojų instrukcijomis. 

Linoleumo juostos tiesiamos užleistinai, kad viena kitą uždengtų 15 mm. 

Priklijuotų juostų abu kraštai pagal liniuotę perpjaunami aštriu peiliu. Pašalinus atpjautas 

juosteles kraštai priklijuojami. 
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Linoleumas gali būti klojamas nepriklijuojant. Tuo atveju ant grindų lygaus paviršiaus 

patiesiamos supjaustytos linoleumo juostos ir maždaug po dviejų savaičių plyšiai tarp juostų 

užpildomi specialia mastika. 

Įrengiant grindis iš polimerinių medžiagų leistini tokie nuokrypiai: 

linoleumo grindų paviršių nuokrypis 2 metrų ilgio liniuotės ruože - 2 mm; 

aukščių skirtumas tarp gretimų juostų - neleidžiami; 

neturi būti tarpų tarp grindjuosčių ir grindų dangos. 

GRINDYS IŠ PLYTELIŲ 

Klijuojant keramines, akmens masės ir  kt. plyteles specialiais klijais (pvz., "ATLAS" 

/'VISCUM", "BOLDC", "CERESIT" ir kt.) pagrindas turi būti lygus, stiprus, švarus. Nelygumai 

išlyginami skiediniu. Norint padidinti lipnumą, pagrindą galima sutvirtinti gruntuojant skystais 

klijais. Klijai ruošiami prisilaikant instrukcijų ir ant klijuojamų paviršių tepami dantyta mentele. 

Savybes klijai išlaiko 10-20 min., todėl tepami nedideliais plotais. 

Maksimalus klijų sluoksnio storis - 5 mm. Tarpus tarp plytelių galima glaistyti maždaug po 

24 h. Klijai išdžiūsta per tris paras. Prieš klijuojant plytelių drėkinti negalima. Klijuojant plyteles 

būtina vadovautis įmonių klijų gamintojų instrukcijomis. 

Suklojus plyteles | siūlės užglaistomos klijų gamintojų glaistais. Kol glaistas nesukietėjo 

siūlės nuvalomos sausu skudurėliu. 

Nuokrypių tarp atskirų plytelių aukščių neturėtų būti. 

KOKYBĖS KONTROLĖ 

Grindų įrengimo kokybės kontrolės schema pateikta 43 lentelėje. 

 
 

43 lentelė. Grindų įrengimo kokybės kontrolė 

Darbai Kontrolės būdai A* D* K* 

1. Paruošiamieji darbai     

- grindų pagrindo paruošimas geod. prietaisais. SV G TP 

- medžiagų ir gaminių komplektavimas ir 

paruošimas 

atitikties dok. kontrolė 
SV 

 
TP 

- darbininkų konsultavimas, technologijos 

analizė 

 
SV 

  

2. Grindų dangos įrengimas     

- pasluoksnių įrengimas, kontrolė geod. prietaisais SV  TP 

- dangos įrengimas vizualiai SV  TP 

- grindjuosčių įrengimas vizualiai SV  TP 

- grindų dangos baigiamieji darbai 

(šlifavimas, dažymas ir kt.) 

vizualiai 
SV 

 
TP 

3. Dokumentų įforminimas  SV TP  

A* - atsako, D* - dalyvauja, K* - kontroliuoja 
 

III SKIRSNIS. LANGŲ IR DURŲ MONTAVIMAS 

 

 
548. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Montuojant langus ir duris būtina įvertinti Valstybės reguliuojamus statinio esminius 

reikalavimus, statybinės fizikos dėsnius ir siekti: 

- sukurti patalpose sveiką klimatą; 
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- apsaugoti statybines konstrukcijas nuo žalingo aplinkos poveikio; 

- sumažinti energijos sąnaudas šildymui ir vėdinimui; 

- prisidėti prie pastato rentabilumo ir ekonomiškumo. 

Šilumos nuostoliai per langus, duris ir įstiklintas atitvarines konstrukcijas priklauso nuo rėmų 

ir įstiklinimo plotų santykio, lango, įstiklintų durų bei atitvarų perimetro santykio su plotu, stiklų 

ir oro tarpų tarp jų kiekio ir atstumo tarp stiklų, stiklų storio ir jų skaidrumo šviesai ir šilumai, nuo 

to, kuo pripildyta ertmė tarp stiklų, nuo montuojamų elementų rėmo įstatymo į staktas ir staktos 

įstatymo į atitvaras konstrukcijos bei kokybės ir kt. 
549. LANGŲ IR DURŲ ANGŲ MATAVIMAI 

Matuojant langų ir durų angas nustatomi mažiausi matmenys būsimojo lango ar durų 

plokštumoje. Langų ir durų angų plotis išmatuojamas angos viršuje, viduryje ir apačioje, o aukštis 

- angos kairėje, viduryje ir dešinėje, išmatuojamos angos įstrižainės. Jeigu įstrižainių matmenys 

skiriasi, anga nėra stačiakampė, reikia nustatyti nuokrypius ir palyginti juos su leistinais. Angos 

stačiakampiškumas patikrinamas ir gulsčiuku. 

Angų ribiniai nuokrypiai pateikti 44 lentelėje. 

 

44 lentelė. Angų ribiniai nuokrypiai 

 Ribiniai nuokrypiai mm, kai angos matmenys 

iki 3,0 m 3,0 - 6,0 m 

Angos konstrukcijose (be apdailos) ±12 ±16 

Angos su paruoštais paviršiais ± 10 ± 12 

 

Jeigu ribiniai nuokrypiai viršija leistinus, reikia numatyti priemones, suderinant jas su 

statytojo atstovu (TP). 

Matuojant durų angų aukštį pastato statytojas ant sienų netoli angų turi pažymėti ("Švarių") 

grindų altitudes. 

 
58 pav. 

 

Į vidų atidaromo dešininio varstymo lango schema (vaizdas iš vidaus) pavaizduota 58 pav., 

a, o į lauką atidaromų dešininio varstymo durų schema (vaizdas iš lauko) - 58 pav., b. 

550. LANGŲ IR DURŲ TVIRTINIMAS 

Montuojant langus ir duris pastate laikomasi tokių sujungimo principų: jungtys turi būti 

sandarios, kad oras pro sandūras negalėtų laisvai judėti; sandūrose negali atsirasti nenaudingų 

šilumos tiltelių tarp konstrukcijų; turi būti gera garso izoliacija; 

langų ir durų įtvirtinimas turi būti patikimas, kad temperatūriniai pokyčiai ir kitokie 

poveikiai nedeformuotų langų konstrukcijų. 

Montuojant langus ir lauko duris būtina išskirti: vidaus erdvės atskyrimo nuo išorės 

plokštumą; 
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sritis, kurios atlieka šilumos ir garso izoliavimo funkciją; apsaugos nuo atmosferos poveikio 

plokštumą. 

Atskiriant vidaus erdvę būtina įvertinti: 

- rasos taško temperatūrą, kad patalpos viduje ir siūlėse nesikondensuotų drėgmė; 

- skiriamoji plokštuma tarp šiltosios ir šaltosios pusės, kad nesikondensuotų drėgmė, turi 
būti mažiau pralaidi garams negu į šaltąją pusę nuo jos esantys sluoksniai; 

- kad per siūles ir nesandarumus nepatektų drėgmė; 

- skiriamoji plokštuma turi būti nepralaidi vėjui. 

Atitvaros garso izoliavimo lygis, įvertinant patalpų vidaus triukšmo lygį, statybos vietą, 

patalpos savybę absorbuoti triukšmą, išorės triukšmo lygį ir kt., nurodomas projekte. Bendrovė, 

montuodama langus ir duris garso izoliavimo klausimus sprendžia vadovaujantis projektiniais 

sprendimais ir langų bei durų gamintojų rekomendacijomis. 

Montuojant langus bei duris ir sprendžiant garso izoliavimo klausimus būtina įvertinti ir 

laikytis tokių reikalavimų: 

- garso izoliavimo reikalavimus turi atitinki montuojamas į pastatą elementas; siūlių garso 

izoliavimo vertė turi būti didesnė nei bendra konstrukcijos garso izoliavimo vertė, kuri 

turi būti pasiekta; 

- sandarinimo siūlė turi būti sandari, nes net nežymus nesandarumas labai pablogina garso 

izoliavimą; 

- jungtys su užlaidomis, pakeičiančios garso bangų kryptį, yra tobulesnės nei lygios; 

- sujungimo siūlių garso izoliavimą pagerina tinkas, įvairūs dengiantieji profiliai, 

sandarikliai, sandarinimo juostos ir kt. 

Pastato konstrukcijose langai ir durys turi būti įtvirtintos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių 

gyvybei bei sveikatai ir nebūtų pažeistas visuomeninis saugumas. 
Įtvirtinimo priemonės turi patikimai atlaikyti langus bei duris veikiančias jėgas ir galimas 

deformacijas saugiai perduoti pastato konstrukcijoms. 

Langų ir durų tvirtinimo vietos ir atstumai nustatomi įvertinant veikiančių jėgų tolygų 

perdavimą į pastatą. Paprastos konfigūracijos lango įtvirtinimo schema pateikta 59 pav. 
 

 

59 pav. Stačiakampio lango įtvirtinimo schema. 
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60 pav. Atraminių ir distancinių kaladėlių išdėstymo schema 

Sudėtingos konfigūracijos, padidinto saugumo langų įtvirtinimo vietos nustatomos įvertinant 

visas galimas apkrovas bei poveikius. Tokių langų įtvirtinimo vietas nurodo langų gamintojai. 

Apsaugos nuo atmosferos poveikio plokštuma atlieka lietaus ir vėjo barjero funkcijas. 

Lietaus barjeras turi neleisti kritulių vandeniui, o ypač veikiamam vėjo slėgio, 

nekontroliuojamai skverbtis į konstrukciją bei patalpą ir priversti tekėti į pastato išorę. 

Langų bei lauko durų jungtys turi saugoti, kad vėjo gūsiai nesukeltų skersvėjo, kad nebūtų 

vėjo slėgio sukeltos oro filtracijos per langus, duris ir sujungimus. 

Montuojant langus naudojamos atraminės kaladėlės, kuriomis veikiančios lango 

plokštumoje jėgos perduodamos į pastato konstrukciją. Jos gaminamos iš kietos medienos arba 

plastiko. Distancinių kaladėlių funkciją gali atlikti lango tvirtinimo priemonės. 

Montuojant langus naudojamos ir distancinės kaladėlės arba pleištai. Įtvirtinus langą 

distancinės kaladėlės išimamos. 

Atraminės ir distancinės kaladėlės išdėstomos ties vertikaliais ir horizontaliais statramsčiais. 

Atraminių ir distancinių kaladėlių išdėstymo schema, montuojant įvairios konstrukcijos langus, 

pateikta 60 pav. 

Prieš langų ir durų tvirtinimą reikia: nustatyti atstumus tarp tvirtinimo priemonių; 

priklausomai nuo statybinės konstrukcijos, į kurią bus tvirtinamas elementas, pasirinkti tvirtinimo 

priemones (diubelius, varžtus, inkarus ir pan.). Pasirenkant tvirtinimo būdą vadovautis langų ir 

durų gamintojų rekomendacijomis. 

Diubeliai tinka montuojant langus ir duris į statybines konstrukcijas, pagamintas iš betono, 

sumūrytas iš keraminių ir silikatinių plytų, akytojo betono blokų ir kt. Diubelius veikia gniuždymo, 

tempimo ir lenkimo apkrovos. Veikiant tokioms jėgoms diubelių panaudojimas tvirtinant langų ir 

durų rėmus yra ribotas, dėl būtino tarpo tarp statybinės konstrukcijos paviršiaus ir rėmo. Tokio būdo 

privalumas yra tas, kad tvirtinimo varžtas diubelyje gali slysti ir dėl įvairių priežasčių galimos 

tvirtinamo elemento deformacijos yra nesuvaržytos. Parenkant diubelių matmenis būtina 

vadovautis gamintojų nurodymais.Tvirtinimo diubeliais konstrukcinis sprendinys pateiktas 61 

pav. 
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61 pav.Rėmo tvirtinimas diubeliais 

 

Tvirtinimo varžtai tinka montuojant langus, duris ir kitas plastikines konstrukcijas į sunkųjį 

ir lengvąjį betoną, keraminių ir silikatinių plytų mūrą, medį. Jais tiesiogiai, be diubelių, elementas 

tvirtinamas prie statybinės konstrukcijos, išgręžus joje žymiai mažesnio skersmens skyles. 

Tvirtinimo varžtuose išsivysto tokios pat kaip ir diubeliuose apkrovos. Tvirtinant rėmo apatinį 

horizontalųjį elementą varžtus, kaip ir diubelius, reikia gerai "užsandarinti, kad prie jų nepatektų 

drėgmė. 
 

62 pav. Rėmo tvirtinimas varžtais 

Tvirtinimo varžtais konstrukcinis sprendinys pateiktas 62pav. 

Lankstieji mūro inkarai naudojami tada, kai diubeliams yra per mažas atstumas nuo sienos 

prie kurios tvirtinamas langas krašto arba kai diubelių negalima užsandarinti. Mūro lankstieji 

inkarai gali kompensuoti tik vertikaliai lango plokštumai veikiančias jėgas. 

Inkarai prie statybinės konstrukcijos tvirtinami specialiais varžtais ir diubeliais. 
 

 

63 pav. Rėmo tvirtinimas lanksčiaisiais inkarais 

Lango rėmo tvirtinimas lanksčiaisiais inkarais pavaizduotas 63 pav. 
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64 pav. Tvirtinimas prie statybinių konstrukcijų iš medžio 

Langų ir durų rėmų tvirtinimas prie medžio konstrukcijų pavaizduotas 64 pav., tvirtinimo 

priemonės aliuminio konstrukcijoms - 65 pav. 
 

65 pav. Tvirtinimo priemonės aliuminio konstrukcijoms 
Tvirtinant langus ir duris į statybines konstrukcijas reikia: 

- tiksliai išgręžti ir išvalyti tvirtinimo priemonėms skirtas skyles. Pneumatinius įrankius 

naudoti betone; 

- tvirtinant elementus į akytų plytų mūrą, skyles gręžti skiedinio siūlėje; 

- tvirtinimo diubelius ir varžtus parinkti įvertinant leistinąją apkrovą, ilgį ir vadovautis 

gamintojų rekomendacijomis; 

- tvirtinimo varžtus priveržti tolygiai, nedeformuojant rėmo, naudojant įrankius su sukimo 

momento reguliatoriumi; 

- netvirtinti langų ir durų vinimis, nes negalima garantuoti tikslios kontroliuojamos 

fiksacijos. 

Visos tvirtinimo detalės, jei pagamintos iš korozijai neatsparių medžiagų, turi būti 

apsaugotos nuo korozijos. 

Užbaigus montuojamų konstrukcijų tvirtinimo darbus būtina patikrinti, ar patikimai 

įtvirtinta, ar montuojamos konstrukcijos įtvirtintos horizontaliai, vertikaliai ir ar sutampa 

statybinių ir montuojamų konstrukcijų ašys. Atliekama langų ir durų funkcinė kontrolė. 
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Išimamos distancinės kaladėlės - pleištai, naudoti montuojamoms konstrukcijoms fiksuoti 

projektinėje padėtyje. 
551. IZOLIAVIMAS 

Tarpas tarp langų bei išorės durų rėmų ir statybinių konstrukcijų turi būti užpildytas šilumą 

izoliuojančia medžiaga. Izoliavus ant sandūros vidaus paviršių sumažėja vandens garų 

kondensavimosi galimybė, sprendžiamas garso izoliavimas. 

Šiluma izoliuojama užpildančiosiomis putomis, stiklo bei akmens vata, lipniomis 

sandarinimo juostomis. Izoliavimui naudojamos medžiagos turi būti nehigroskopiškos ir 

neabsorbuoti vandens. 

Užpildančiosios putos turi gerai derintis su montuojamų elementų, statybinių konstrukcijų ir 

sandarinimo medžiagomis. Jos yra tik šilumos ir garso izoliavimo, o ne tvirtinimo medžiaga. 

Užpildančiosios putos neturi papildomai plėstis. 

Sudrėkusios putos netenka dalies termoizoliacinių savybių ir greitai suyra nuo šalčio. Iš 

patalpų pusės putos taip pat turi būti izoliuotos, nes šiluma, o kartu ir drėgmė, migruoja iš šiltos 

aplinkos į šaltą. Siūlėms uždengti reikėtų naudoti izoliacines juostas, nes tinkas, silikoninės dangos 

ilgainiui supleišėja. Tarpas tarp lango ar durų rėmo ir užkaito turi būti užtaisytas. 

Naudojant užpildančiąsias putas pirmenybė teikiama dviejų komponentų putoms, nes galima 

kontroliuoti jų išsiplėtimo laipsnį. Vieno komponento putos, reaguodamos su ore esančia drėgme, 

plečiasi ir sukuria pakankamai dideles apkrovas į montuojamų konstrukcijų elementus. Tokios 

vienkomponentės montažinės putos tinka iki 3 cm pločio siūlėms izoliuoti. 

Naudojant putas būtina apsaugoti, kad joms plečiantis nebūtų deformuoti montuojamų 

konstrukcijų elementai. 

Šilumai izoliuoti naudojant mineralines pluoštines medžiagas reikia įvertinti jų tankį, 

higroskopiškumą, sandūros užpildymo kokybę, izoliavimo darbų technologiškumą ir kt. faktorius. 

Įrengiant šilumos ir garso izoliaciją būtina palikti pakankamo pločio ir gylio siūles sandūrai 

sandarinti. 

552. SANDARINIMAS 

Prieš pradedant sandarinimo darbus būtina patikrinti: sandarinimo siūlės plotį, gylį, kraštus;  

paviršiaus kokybę; ar sandarinimui netrukdo kaladėlės ir izoliacinis sluoksnis; ar numatyta 

sandarinimo sistema suderinta su siūlės medžiagomis; ar sandarinimo medžiaga atitinka projekto 

ir techninius reikalavimus; ar sistemoje yra medžiagų, su kuriomis gali būti bloga sukibimo 

kokybė. 

Sandarinimo medžiagos ir sistemos turi būti nurodytos projektiniuose sprendiniuose arba 

medžiagų ir gaminių gamintojų rekomendacijose. 

Sandarinimo darbams dažniausiai naudojami silikoniniai hermetikai. Jų elastingumas turėtų 

būti apie 25%. Dėl įvairių poveikių deformuojantis montuojamų į statybines konstrukcijas 

elementams, sandarinimo medžiagoje išsivysto tempimo įtempimai ir jie veikia sukibimo 

paviršius. Tam, kad neatsirastų defektų kontaktinėse zonose, paviršiai turi būti atsparūs tempimo 

įtempimams. 
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Tempimo įtempimams neatsparūs tinko sluoksniai. Hermetiko ir tinko sandūra dažniausiai 

būna nesandari. Dėl tos priežasties, kai sandarinama ant tinko, reikia nustatyti siūlės sandarumą 

bloginančias priežastis ir jas pašalinti. 

Sandarinimo (silikonu) siūlių įrengimo schemos pavaizduotos 66 pav. 
 

66 pav. Sandarinimo siūlių įrengimas 

Sandarinimo siūlių pločiai pateikiami projektiniuose sprendimuose ir gamintojų 

instrukcijose ir būna 8-12 mm. Siūlių pločiai padidinami iki 10-30 mm, kai jungimo siūlėje 

nenumatytas tarpas atskirų lango elementų temperatūrinėms deformacijoms. 

Silikoniniais hermetikais sandarinama tokia tvarka: 

į siūlę dedama neabsorbuojanti drėgmės uždaro poringumo virvė; 

dedant virvę nustatomas siūlės gylis ir sandarinimo medžiagos storis. Jei siūlėje yra 

atraminių kaladėlių, jos skiriamuoju sluoksniu atskiriamos nuo hermetiko; popieriaus juostelėmis 

apklijuojamas su siūlės kraštais besiribojantis paviršius; specialiu prietaisu į siūlę įpurškiama 

hermetiko; glaistykle išlyginamas hermetiko paviršius; nuimamos popieriaus juostelės. 

Langų (durų) rėmams sandarinti galima naudoti išsiplečiančias poliuretano pagrindu 

pagamintas ir impregnuotas juosteles. Jų storis ir plotis parenkamas pagal siūlės matmenis. 

Apsaugo siūles nuo drėgmės, vėjo, izoliuoja garsą. 

Išsiplečiančių juostelių suspaudimo laipsnis 20%. Hermetizuojant sandūras tokiomis 

juostelėmis reikia įvertinti tai, kad siūlių sandarumas iš vidaus pusės turi būti geresnis negu iš 

išorės, todėl juostelių susispaudimo laipsnis iš vidaus pusės parenkamas didesnis negu iš išorės, o 

jei to padaryti negalima, vidinėje pusėje naudojama platesnė juostelė. 
Išsiplečiančių sandarinimo juostelių plėtimosi trukmė pateikta 46 lentelėje. 

46 lentelė. Juostelių plėtimosi trukmė 

Temperatūra0 C Plėtimosi trukmė nuo pradinio iki minimalaus storio 

+23 apie 1 val. 

+15 apie 10 val. 

+2 apie 200 val. 

0 nesiplečia 

Sandarinimui naudojant išsiplečiančias juosteles reikia laikytis gamintojo instrukcijų ir 

vykdyti tokias sąlygas: 

- sandarinamos siūlės turi būti švarios; siūlių kraštai turi būti lygūs; 



ST 302639067.01:2019 

145 

 

 

 

 
 

 

- juostelės turi būti laikomos nuo +10° iki +18° C temperatūros aplinkoje; jungiamosios 

vietos turi būti nupjautos stačiu kampu; dengiamąją plėvelę nuplėšti palaipsniui po 20 cm; 

- pradėtus juostelių ritinius baigus darbą sandariai uždaryti. 

Įstačius langą sureguliuojami apkaustai. Esant būtinumui apkaustų konstrukcija leidžia 

atlikti tokius reguliavimo veiksmus: 

fiksatoriaus šoninį reguliavimą- 2,5-2,0 mm; 

atraminio lanksto reguliavimą - 3,0 mm; 

fiksatoriaus prispaudimo reguliavimą- 1,0 mm; 
atraminio lanksto prispaudimo reguliavimą- 1,0 mm. 

Apkaustai didesnės priežiūros nereikalauja, tačiau reguliuojamas vietas vieną kartą metuose 

reikia sutepti. 

553. PALANGIŲ MONTAVIMAS 

Palangės nuolaja turi būti pritvirtinta prie lango rėmo ir užsandarinta. Kad drėgmė nepatektų 

į termoizoliaciją, angokraščių dalys po išorės ir vidaus palangėmis padengiamos vandeniui 

nelaidžia medžiaga. Išorinės palangės nuolydis turi būti 5-10%, palangė turi išsikišti pro lango 

sieną 30-50 mm. 

Palangės tvirtinimas ir sandarinimas pateiktas 67 pav. 

 
67 pav. Palangės tvirtinimas ir sandarinimas 

 

554. DURŲ MONTAVIMAS 
Durų staktos mūro angoje dažniausiai tvirtinamos specialiomis skečiamosiomis mūrvinėmis 

su sriegiais. Mediniuose pastatuose durų staktos tvirtinamos reikiamo ilgio medvaržčiais. 

Prieš durų montavimą išvaloma anga, parenkamas atitinkamas tarpas tarp apatinės briaunos 
ir patalpų grindų dangos (durims be slenksčio) ir, jei būtina, sutrumpinama stakta. 

Durų stakta sienos angoje fiksuojama atraminėmis kaladėlėmis ir pleištais. Fiksuojant staktą: 
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- sureguliuojamas staktų statmenumas; 

- suvienodinamos įstrižainės; 

- sureguliuojami vienodi tarpai (apie 2 mm) taip varčios ir staktos. 

Durų staktos tvirtinamos ne mažesnio kaip 100 mm ilgio mūrvinėmis su sriegiais, gręžiant 

skyles per durų staktą ir pleištus į mūrą ar betoną. Plastmasiniai kamščiai mūrvinių galvutėms 

uždengti komplektuojami kartu su mūrvinėmis. 

Tarpas tarp durų staktos ir angos paviršių sandarinamas pagal projekto sprendinius ir šios 

darbo instrukcijos rekomendacijas. 

555. LANGŲ MONTAVIMO KOKYBĖS KONTROLĖ 

47 lentelė. Langų montavimo kokybės kontrolės schema 

Darbai Kontrolės būdai  

A 
 

D 
 

K 

1. Paruošiamieji darbai:     

- angų patikrinimas gulsčiuku, rulete SV   

- angų paruošimas  SV   

- medžiagų ir gaminių tiekimas  SV   

- gaminių patikrinimas  SV   

- aprūpinimas mechanizmais  SV SV  

2. Langų montavimas:  SV  TP 

- įstatymas, reguliavimas gulsčiukas, rulete SV  TP 

- laikinas ir pastovus įtvirtinimas vizualiai SV  TP 

- sandarinimas vizualiai SV  TP 

- varčių reguliavimas vizualiai SV  TP 

- palangių montavimas ir sandarinimas gulsčiuku, rulete SV  TP 

3. Dokumentų Įforminimas  SV TP  

A* - atsako, D* - dalyvauja, K* - kontroliuoja 
SV - statybos vadovas, TP - techninis prižiūrėtojas 

556. STATYBOS ETAPO PRIĖMIMAS 

Užbaigtus langų ir durų montavimo darbus priduodant užsakovui, pateikiami tokie 

dokumentai: 

- darbo brėžiniai; 

- statybos darbų žurnalas; 

- paslėptų darbų aktai; 

- laboratorinių tyrimų aktai (jei reikia); 

- panaudotų medžiagų ir gaminių atitikties dokumentai; 

- apžiūros aktai. 

 

IV SKIRSNIS. TINKAVIMO DARBAI 

 
557. Statinių konstrukcijų plytų mūro, betoniniai, metaliniai, mediniai paviršiai tinkuojami 

siekiant suteikti reikiamą dekoratyvinę išvaizdą, pagerinti konstrukcijų šiluminę, garso izoliaciją, 

padidinti jų atsparumą ugniai, drėgmei ir pan. 

558. Tinkas būna paprastasis, specialusis ir dekoratyvinis, o pagal kokybę - paprastas, 

pagerintas ir aukštos kokybės. 
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559. Paprastąjį tinką sudaro paruošiamasis ir išlyginamasis sluoksniai. Dengiamasis 

sluoksnis padaromas užtrinant. Tokio tinko storis - ne didesnis kaip 12 mm., jis dažomas, arba 

klijuojamas apmušalais. 

560. Specialusis tinkas suteikia patalpų paviršiams reikalingų apsauginių (hidroizoliacinių, 

akustinių, šilumą izoliuojančių, priešradiacinių) savybių. 

561. Dekoratyviniu tinku dailinami pastatų fasadai, visuomeninių pastatų vestibiuliai, salės, 

laiptinės ir kt. Tokio tinko sluoksnio storis 10-20 mm. Kai tinko storis didesnis kaip 10 mm, jis 

klojamas keliais (paruošiamaisiais, išlyginamaisiais ir dengiamaisiais) sluoksniais. 

562. Prastos kokybės dviejų sluoksnių tinku tinkuojami rūsiai, pagalbinės visuomeninių bei 

gamybinių pastatų patalpos. Tinko storis iki 12 mm. 

563. Pagerintos kokybės tinku tinkuojamos gyvenamųjų namų bei visuomeninių pastatų 

(mokyklų, ligoninių ir kt.) patalpos. Tinko paruošiamojo, išlyginamojo ir dengiamojo sluoksnių 

storis 15-25 mm. 

564. Labai geros kokybės tinku tinkuojamos teatrų, viešbučių, klubų ir kitokių unikalių 

pastatų patalpos, prizminiai, sferiniai, cilindriniai paviršiai, pastatų fasadai. Tokios kokybės tinkas 

susideda iš paruošiamojo, dviejų išlyginamųjų ir dengiamojo sluoksnių. Tinko storis 20-25 mm. 

565. Tinkuojami paviršiai turi būti paruošti, nes nuo to priklauso tinko sluoksnio su jais 

sukibimas. Nuo plytų mūro ir betono paviršių turi būti nuvalytas purvas ir dulkės. Kai plytų mūro 

siūlės yra nevisiškai užpildytos, tinko skiedinys, jas užpildydamas, gerai sulimpa su mūru. Jeigu 

plytų mūro siūlės yra užpildytos ir plytų paviršius lygus, jį reikia sušiurkštinti. 

566. Metaliniai paviršiai turi būti padengti metalinės vielos tinkleliu, mediniai paviršiai 

aplakami tinkbalanėmis arba metaliniu tinkleliu. 

567. Dekoratyviniam akmens skaldos tinkui, imituojančiam granitą, marmurą ar kitokias 

medžiagas, pagrindas ruošiamas taip pat, kaip ir paprastam. Paruoštas pagrindas gerai 

sudrėkinamas ir po valandos vienu ar per du kartus krečiamas mišiniais. Ką tik užkrėsto ir išlyginto 

skiedinio sluoksnis, kad su juo geriau suliptų dengiamasis dekoratyvinis sluoksnis, išraižomas 

banguotomis 5 mm gylio vagutėmis per 20-30 mm viena nuo kitos. Po 2-3 valandų išraižytas 

išlyginamasis sluoksnis sudrėkinamas. Išlyginamasis sluoksnis drėkinamas 5-7 dienas po 3-5 

kartus per dieną. 

568. Ant taip paruošto išlyginamojo sluoksnio taip pat dažniausiai per du kartus krečiamas 

akmens skaldos tinko sluoksnis. Pirmiausia užtaškomas labai slankus skiedinio mišinys, o po 1-2 

valandų tepamas antrasis dengiamasis sluoksnis ir labai kruopščiai išlyginamas. Dengiamojo 

sluoksnio sudėtyje yra didelė reikiamos granuliometrijos akmens skaldos koncentracija. 

569. Tinkas 5-7 paras kelis kartus per-dieną drėkinamas ir saugojamas nuo tiesioginių saulės 

spindulių. Po to tinkas ėsdinamas 3-5% koncentracijos druskos rūgšties tirpalu ir apsaugomas 

hidrofobizuojančia, permatoma, bespalve, atsparia atmosferos poveikiams danga. 

570. Terazito tinkas spalva ir faktūra panašus į smiltainį ar tufą, blizga, nes į mišinį 

įmaišoma žėručio. Terazitinio tinko rišamoji medžiaga yra kalkės ir baltasis cementas, užpildas - 

marmuro skalda ir kvarcinis smėlis. 

571. Tinkuojant ant paruošto paviršiaus pirmiausia užkrečiamas labai plastiškas terazito 

mišinys - paruošiamasis sluoksnis. Jam sukietėjus, per 2-3 kartus krečiamas išlyginamasis 

sluoksnis, paskiausiai - dengiamasis. Skiediniui šiek tiek sukietėjus (maždaug po 3-6 vąlandų) 

tinko sluoksnis skutamas skutikliais, plieniniais šepečiais. Skutant terazito nubyra apie 25% ir 

gaunama gruoblėta dekoratyvi tinko faktūra. 
572. Terazitinis tinkas, priklausomai nuo pridėto į skiedinį pigmento, gali būti baltos, 

gelsvos, rausvos, žalios ir kitokių spalvų. 

573. Tinkavimo darbams naudojami SI (rišamoji medžiaga - kalkės), SII (cementas ir kalkės 

ar kita rišamoji medžiaga), SIII (rišamoji medžiaga - cementas) ir SIV (gipsas ir kitos rišamosios 

medžiagos) skiedinių grupių mišiniai. 

574. Tinkavimo darbams skiediniai gaminami statybvietėje arba naudojami prekiniai 

sausieji, nevisiškai paruoštieji ir Slapieji mišiniai. Sausieji ir nevisiškai paruoštieji mišiniai prieš 
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naudojimą sumaišomi su reikiamu kiekiu vandens, o, jei reikia, koreguojami pridedant cemento, 

priedų ar reikiamos granuliometrijos užpildų. 

575. Tinkuojant mechanizuotu būdu naudojami skiediniai, kurių mišinio konsistencijos 

markė Skl (kūgio įsmigimo gylis - iki 5 cm..), išlyginamojo sluoksnio -Sk2 (kūgio įsmigimo gylis 

5-10 cm), dengiamojo sluoksnio - Sk3 (kūgio įsmigimo gylis daugiau kaip 10 cm). 

576. Skiedinio stiprio gniuždant markės (S), atsparumo šalčiui markės (F), kitos savybės, 

mišinių medžiagos, sudėtys parenkamos pagal projektą arba įmonių rekomendacijas suderinus su 

užsakovu. 

577. Sukietėjęs ir išdžiūvęs tinkas turi būti prilipęs prie pagrindo, jo paviršiaus stiprumas, 

nuokrypiai ir lygumas turi atitikti virš tinko vykdomų tolimesnių darbų (glaistymo, dažymo, 

plytelių klijavimo, faktūrinių dangų įrengimo ir kt.) reikalavimus. 

578. Tinkuojamų paviršių galimi nuokrypiai: 

- Paviršių nuokrypis pridėtos 2 metrų liniuotės ruože 2 mm; 

- Vieno metro tinkuotų paviršių nuokrypis nuo vertikalės ir horizontalės: 
- paprasto tinko 3 mm; 

- pagerinto tinko 2 mm; 

- aukštos kokybės tinko 1 mm. 

- Langų, durų angokraščių, piliastrų, stulpų vieno metro paviršiaus nuokrypiai nuo 

vertikalės ir horizontalės: 

- paprasto tinko 4 mm; 

- pagerinto tinko 2 mm; 

- aukštos kokybės tinko 1 mm. 

- nuokrypiai: 

- paprasto tinko 10 
mm; 

- pagerinto tinko 7 mm; 

- aukštos kokybės tinko 5 mm. 

- Angokraščių pločio nuokrypis nuo projektinio: 

- paprasto tinko 5 mm; 

- pagerinto tinko 3 mm; 

- aukštos kokybės tinko 2 mm. 

579. Vidaus patalpoms bei išorės paviršiams tinkuoti naudojamos naujos įvairių firmų 

siūlomos medžiagos. Tokiomis medžiagomis paviršiai apdailinami, suderinus su užsakovu ir 

projekto autoriais, pagal įmonių - gamintojų rekomendacijas. 

580. Tinkavimo darbų kokybės kontrolės etapai surašyti 48 lentelėje. 

 

48 lentelė. Tinkavimo darbų kokybės kontrolės schema 
 

DARBAI 
 

KAIP KONTROLIUOJA 
 

A* 
 

D* 
 

K* 

1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI:     

- paviršių kokybės kontrolė vizualiai SV  TP 

- langų, durų įstatymas, tvirtinimas gulsčiuku SV  TP 

- tinkavimo medžiagų tiekimas  SV  TP 

- aprūpinimas mechanizmais  SV  TP 

- darbininkų instruktavimas  SV   

2. TINKAVIMO DARBAI:     

- tinkavimas ir sluoksnių lyginimas vizualiai SV  TP 

- paviršių kokybės kontrolė gulsčiuku SV  TP 
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3. BAIGIAMIEJI DARBAI:     

- defektų šalinimas, paviršių priežiūra  SV   

- dokumentų įforminimas  SV TP  

A - atsako, D - dalyvauja, K - kontroliuoja 

SV - statybos vadovas, TP - techninis prižiūrėtojas 

 

V SKIRSNIS DAŽYMO IR TAPETAVIMO DARBAI 

 
581. DAŽYMAS. 

Dažymo ir apmušalų klijavimo darbai vykdomi prisilaikant projekto ir statybos taisyklių 

reikalavimų, o naudojant naujausias medžiagas ir gaminius - įmonių gamintojų instrukcijų. 
Pasirenkant dažymo būdą ir dažymo medžiagas, būtina įvertinti dažomų paviršių savybes: 

- tvirtumą, patvarumą; 

- lygumą, pleišėtumą, akytumą, užterštumą ir kt.; paviršiaus drėgnumą ir 

higroskopiškumą; 

- galimus bazinio paviršiaus pokyčius, susijusius su drėgmės ir temperatūros pokyčiais; 

- atsparumą fiziniams, cheminiams ir biologiniams poveikiams; 

- dažų sluoksnio poveikį hidrofobiškumui ir vandens garų pralaidumui; 

- paviršiaus atsparumą tirpikliams. 

Klijiniais, silikatiniais ir kazeininiais dažais dažomų tinkuotų paviršių drėgnumas turi būti ne 

didesnis kaip 8% Drėgnus paviršius galima dažyti kalkiniais, cementiniais, emulsiniais dažais. 

Dažomos medienos drėgnumas negali būti didesnis kaip 12%. Patalpos, kurių paviršiai ruošiami 

dažyti, temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +8° G, santykinė oro drėgmė - ne didesnė kaip 70%. 

Nauji paviršiai prieš dažymą nuvalomi, pašalinamos dėmės, seni - sausu arba šlapiu būdu 

nuvalomi, pašalinami atsilupę dažų sluoksniai. Nuvalyti paviršiai glaistomi, gruntuojami, 
svidinami, dažomi. 

Paviršiaus paruošimo priemonės, gruntas ir dažai turi būti chemiškai suderinti. 

Dažymo darbams naudojami įvairių firmų Lietuvoje ir užsienyje ("Tex Color", "Rovan best", 

"Sadolin" ir kt.) gaminami akriliniai, alkidiniai, lateksiniai, silikoniniai dažai, skirti vidaus ir išorės 

paviršiams dažyti. 

Pradedant dažyti naujais, dar nenaudotais dažais, būtina apmokyti ITD ir darbininkus. 
Dažymo darbų proceso kokybės kontrolės schema pateikta 49 lentelėje. 

 

49 lentelė. Dažymo darbų kokybės kontrolės schema 

DARBAI KAIP KONTROLIUOJA A* D* K* 

1. Paviršių valymas vizualiai SV  TP 

2. Paviršių lyginimas vizualiai SV  TP 

3. Dažų ir glaistų ruošimas  SV   

4. Paviršių gruntavimas vizualiai SV  TP 

5. Paviršių glaistymas vizualiai SV 
 

TP 

6. Briaunų ir kampų dažymas vizualiai SV  TP 

7. Pagrindinių paviršių dažymas vizualiai SV  TP 

8. Dažymo užbaigimas ir 

dekoravimas 
vizualiai SV 

 
TP 

9. Dažymo darbų įforminimas  SV   



ST 302639067.01:2019 

150 

 

 

 

A - atsako, D - dalyvauja, SV - statybos vadovas 

K - kontroliuoja. TP - techninis prižiūrėtojas 

 

582. Tapetavimas 

Paviršių apdailai naudojami įvairių firmų popieriniai reljefiniai bei lygūs, vienasluoksniai ir 

padengti sintetinėmis bei tekstilinėmis medžiagomis, dažomi viniliniai ar stiklo audinio, plaunami 

ir kt. tapetai. 

Darbams skirtos medžiagos laikomos, apdailinami paviršiai ruošiami ir tapetavimo darbai 

vykdomi pagal reikalavimus, surašytus tapetų gamintojų instrukcijose, o kai tapetai dažomi - ir 

pagal dažų gamintojų instrukcijas. 

Tapetuojant rūdijantys metalo paviršiai padengiami antikoroziniu gruntu. 

Prieš tapetų klijavimą atliekami visi apdailos darbai, išskyrus: 

- baigiamąjį grindų ir palangių dažymą (lakavimą); 

- kiliminės dangos klojimą; 
- grindjuosčių tvirtinimą (išskyrus monolitinius arba plytelių); 

- pakabinamų lubų įrengimą. 

Popieriniai tapetai, prieš klijuojami ant paruoštų paviršių, turi išbrinkti nuo 

Tapetų juostos, kurių tankis yra iki 100 g/m, klijuojami užleidžiant, o kurių tankis yra 100-

120 g/m ir didesnis - juostas suglaudžiant. 

Užleidžiamųjų siūlių kryptis turi būti nuo šviesos šaltinių. Sienų kampai klijuojami ištisomis 

apmušalų juostomis. 

Patalpose, kol apmušalai išdžiūsta, turi būti pastovus mikroklimatas, negali būti skersvėjų, 

tiesioginio saulės spindulių poveikio. Aplinkos temperatūra džiūstant apmušalams turi būti ne 

aukštesnė kaip +23° C. 
Tapetuotų paviršių techniniai reikalavimai ir kontrolė pateikti 50 lentelėje. 

50 lentelė. Reikalavimai tapetavimo darbams 

 
Eil Nr. 

 
TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

MAKSIMALŪS 

NUOKRYPIAI 

 
KONTROLĖ 

 

1. 
 

Atskirų juostų atspalvio skirtumai 
 

neleistini 
 

vizualiai 

 

2. 

 

Tarpas tapetų juostų sandūroje 

 

ne didesnis kaip 0,50 mm 
vizualiai iš 3 m 

nuotolio 

 

3. 
 

Tapetų rašto nesutapimas sandūrose 
 

iki 0,20 mm 
 

vizualiai 

 
4. 

Pakraščių atsiklijavimas, pūslės, 

dėmės, raukšlės 

 
neleistina 

 
vizualiai 

 

VI SKIRSNIS. PAVIRŠIŲ APDAILA PLYTELĖMIS 

 
583. Paviršių apdaila plytelėmis vykdoma pagal įmonių - gamintojų rekomendacijas, 

projekto sprendimus, statybos taisykles. 

584. Tokia apdaila yra ilgalaikiška, todėl plytelėmis dengiami išoriniai ir vidiniai pastatų 
paviršiai. 

585. Paviršiai apdailinami: 
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kt.); 

586. gamtinių uolienų plytelėmis bei plokštėmis (marmuro, granito, smiltainio, dolomito ir 

 

587. pagamintomis iš įvairių medžiagų (keraminėmis, akmens masės, plastmasinėmis, 

stiklo ir kt.) plytelėmis. 

588. Aptaisant išorines sienas natūralių uolienų plytelėmis, jų tvirtinimo būdas turi būti 
nurodytas projekte. 

589. Vertikalių paviršių apdailai dažniausiai naudojamos įmonės "Dvarčionių keramika" 

glazūruotos sienų plytelės, kurių stipris lenkiant yra ne mažesnis kaip 20 N/mm, o įmirkis - ne 

didesnis kaip 16%. 

590. Plytelės klijuojamos "Atlas", "Cerasit", "Keramfiksas", "Keramfleksas", "Hidrofiksas" 

ir kitokiais klijais. 

591. Sienos keraminėmis plytelėmis klijuojamos įrengus grindis. Plytelės klijuojamos siūlė 

į siūlę, piešinys derinamas su projekto autoriais ir statytoju. Siūlės po 1-2 dienų užpildomos pagal 

gamintojų rekomendacijas specialiai paruoštais mišiniais. 
592. Apdailinto paviršiaus leistinas nuokrypis nuo vertikalės 1 metro ilgyje: 

- veidrodinio, blizgančio -iki 2 mm; 

- šlifuoto, tašyto, gruoblėto, vagoto - iki 3 mm; 

- keraminių plytelių pastato išorėje - - iki 2 mm, viduje - iki 1,5 mm. 

593. Siūlių tarp plytelių nuokrypis nuo vertikalės ir horizontalės: 

- veidrodinio, blizgančio paviršiaus plytelių - iki 1,5 mm; 

- šlifuoto, tašyto, gruoblėto, vagoto - iki 3 mm; 

- skelto akmens paviršiaus tipo plytelių - iki 3 mm; 

- keraminių plytelių pastato išorėje - iki 2 mm, viduje - iki 1,5 mm. 

594. Architektūrinių apdailos detalių sujungimo siūlių leistini nuokrypiai: 
- veidrodinio, blizgančio paviršiaus - iki 0,5 mm; 

- šlifuoto, tašyto, gruoblėto, vagoto - iki 1 mm; 

- skelto akmens tipo faktūros - iki 2 mm; 

595. Apdailintų paviršių lygumo leistinas nuokrypis, pridėjus 2 metrų ilgio liniuotę: 

- veidrodinio, blizgančio - iki 0,5 mm; 

- šlifuoto, tašyto, gruoblėto, vagoto - iki 1 mm; 

- keraminių plytelių pastato išorėje - iki 3 mm, viduje - iki 2 mm. 

596. Apdailintų plytelėmis paviršių siūlių pločio leistini nuokrypiai: 

- veidrodinio, blizgančio - iki 0,5 mm; 

- granito, dirbtinio akmens, marmuro - iki 1 mm; 
- šlifuoto, tašyto, gruoblėto, vagoto - iki 1 mm; 

- keraminių plytelių pastato išorėje ir viduje - iki 0,5 mm; 

- skelto akmens faktūros - iki 2 mm. 

 

VII SKIRSNIS. FASADŲ, PERTVARŲ, LUBŲ IR GRINDŲ ĮRENGIMAS IŠ PLOKŠČIŲ 

 
597. Fasadams, pertvaroms, luboms ir grindims įrengti galima naudoti: 

- cemento-medžio drožlių plokštes "CETRIS"; 

- cemento-celiuliozės pluošto plokštes "MINERIT"; 

- gipso-kartono plokštes "KNAUF", "GYPROC", "RIGEPS". 

- mineralinių skaidulų, surištų neorganinėmis ir nedegiomis organinėmis medžiagomis, 

plokštes "ARMSTRONG"; 
- orientuotų skiedrų plokštes (OSB). 

598. Cemento-medžio drožlių plokštės "CETRIS" naudojamos: 

- įrengiant fasadus, pertvaras, grindis, lubas, statant naujus ir rekonstruojant senus pastatus; 

- specialios paskirties įrenginiams, statiniams, kuriems keliami dideli priešgaisrinės 

apsaugos bei atsparumo aplinkos poveikiui reikalavimai. 
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599. Plokštės "Cetris" ekologiškai švarios, sunkiai degios, atsparios atmosferos poveikiui, 

geros garso izoliacijos, atsparios šalčiui, sudėtyje nėra asbesto ir formaldehidų, higieniškai švarios, 

atsparios pelėsiams ir vabzdžiams. 

600. Plokščių "Cetris" sudėtyje yra medienos ir, kintant oro drėgmei, kinta jų matmenys. 

Montuojant 1250 mm ilgio plokštes vertikaliose konstrukcijose tarp plokščių būtina palikti 4-5 

mm pločio, o montuojant 3350 mm ilgio - 12 mm pločio tarpus. Horizontaliose konstrukcijose 

(pvz., grindyse) plokštės klojamos be tarpų, bet tarp grindų ir sienų paliekami 10 mm pločio tarpai. 

601. Tarpai (siūlės) tarp plokščių užtaisomi tampriu glaistu arba taip, kaip nurodyta 
gamintojo instrukcijoje. 

602. Plokštes "Cetris" prie laikančiųjų konstrukcijų galima tvirtinti sraigtais, savisriegiais 

arba sąvaržomis. Nerekomenduojama tvirtinti vinimis. Visų jungimo elementų paviršiai turi būti 

cinkuoti. 

603. Plokščių "Cetris" panaudos projektavimas, apdorojimas, tvirtinimas ir paviršiaus 

apdaila vykdoma pagal gamintojo instrukcijos reikalavimus (1 priedas). 

604. Cemento-celiuliozės pluošto plokštės "MINERIT" naudojamos vidaus ir išorės 
atitvaroms įrengti. 

605. Plokštės "Minerit" gali būti: 

- MP- plačios paskirties plokštės interjerui. Plokštės yra tvirtos ir gali atlaikyti 

nepalankiausias aplinkos sąlygas. Jos yra lygios- ir tik minimaliai paruošus, gali būti 

dengiamos įvairia apdaila, dažomos. 

- SP - specialios paskirties plokštės (tankis 1500 kg/m3) naudojamos drėgnoje aplinkoje 

(operacinėse, virtuvėse, baseinuose, autoplovyklose ir pan); 

- LW - lengvos plokštės interjerui. Labai lygų šių plokščių paviršių po nežymaus 

paruošimo galima dažyti, tapetuoti. Tinka, kada reikia, stiprių, nedegių plokščių vidaus  

atitvaroms; 

- GH - pagrindo plokštės. Geras pagrindas įvairiam laminavimui plienu, fanera ar didelio 

slėgio plastmasėmis; 

- HD - sustiprintos plokštės išorės darbams. Specialiai sukurtos išorės atitvarinėms 

konstrukcijoms HD plokštės yra stiprios, ilgaamžės. Jų lygus pilkas paviršius yra geras 

pagrindas įvairiai apdailai; 

- PC - spalvotos plokštės viešosios paskirties ir prekybos pastatų išorės atitvaroms. 

606. Plokštes "Minerit" galima tvirtinti tiek ant medinio tiek ant metalinio karkaso. Ant  

medinio karkaso plokštės tvirtinamos Minerit vinimis (40 x 2,3 mm), o ant metalinio karkaso - 35 

x 4,2 mm sraigtais. 
607. Minerit plokštės gali būti dažomos, tapetuojamos, ant jų gali būti klijuojamos 

keraminės plytelės. Vinių ir varžtų galvutės turi būti paslėptos. 

608. Plokščių "Minerit" projektavimas, apdorojimas, tvirtinimas, siūlės ir sujungimai, 

apdaila ir sandėliavimas vykdomi pagal gamintojo instrukciją. 

609. Gipso-kartono plokštės "KNAUF" naudojamos vidaus atitvaroms įrengti. Plokštės 

būna:  

- statybinio gipso plokštės GKB (pažymėtos mėlynu spaudu); 

- ugniai atsparios plokštės GKF (pažymėtos raudonu spaudu); 

- impregnuotos plokštės GKBI ir ugniai atsparios impregnuotos plokštės GKFI 

(pažymėtos "impregnuota", žalios spalvos kartonas). 

610. Pertvaros montuojamos naudojant metalinį arba medinį karkasą, iš abiejų pusių 
tvirtinant gipso-kartono plokštes. 

611. Sumontavus pertvaras pagal "KNAUF" rekomenduojamą technologiją užglaistomos 

siūlės ir, pagal projektą ar statytojo pageidavimą, dažomos, tapetuojamos arba apklijuojamos 

keraminėmis plytelėmis 

612. Gipso-kartono plokščių lubos įrengiamos tvirtinant medinį arba metalinį karkasą prie 

perdangos pagal "KNAUF" technologiją. 
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613. Sumontavus lubas užglaistomos siūlės. Siūlės glaistomos tik tada, kai stabilizuojasi 

patalpų mikroklimatas ir dėl drėgmės ir temperatūros pokyčių nėra pastebimų plokščių 

deformacijų. Glaistant siūles patalpų temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 10° C. Jeigu patalpose 

numatyti šlapi darbų procesai, lubų sandūras galima glaistyti tik užbaigus tokius darbus. 
614. Prieš dažant arba dengiant plokštes dekoratyvinėmis dangomis, jos gruntuojamos. 

Gruntas parenkamas pagal naudojamas apdailos medžiagas. 

615. Gipso-kartono plokščių pertvaros ir lubos projektuojamos ir įrengiamos pagal 

gamintojo instrukciją, 

616. Gipso-kartono plokštės "GYPROC" ir "RIGIPS" naudojamos pertvaroms, luboms ir 

vėjo izoliacijai įrengti. 

617. Įrengiant pertvaras gipso-kartono plokštės tvirtinamos iš vienos arba abiejų karkaso 

pusių. Dedamas vienas, du arba trys plokščių sluoksniai, priklausomai nuo pertvarai keliamų 

reikalavimų. 

618. Gipso-kartono plokščių pertvaros ir lubos gali būti su mediniu arba metaliniu karkasu. 

619. Gipso-kartono plokštės prie metalinio karkaso tvirtinamos įsriegiamais varžtais. 

Priklausomai nuo prie karkaso tvirtinamų plokščių sluoksnių skaičiaus, naudotini ne trumpesni 

kaip 25, 35 ir 45 mm ilgio varžtai, atitinkamai vienam, dviem bei trims gipskartonio plokščių 
sluoksniams. 

620. Atstumai tarp varžtų turi atitikti gamintojo instrukcijoje nurodytus atstumus. 

621. Varžtai turi būti įsukami šiek tiek giliau negu plokštės paviršius, bet varžto galvutė 

neatsidurtų po kartonu. 

622. Siūlės tarp sumontuotų gipskartonio plokščių turi būti įrengiamos užpildant siūles 

specialiu glaistu ir naudojant perforuotą juostelę. 
623. Gipso-kartono plokščių Gyproe ir Rigips konstrukcijų projektavimas, tvirtinimas, 

siūlių užtaisymas, plokščių lenkimas ir kiti duomenys pateikiami gamintojo instrukcijose. 

624. Plokštės "Armstrong" naudojamos akustinėms pakabinamoms luboms įrengti. Tokios 

lubos estetiškos, gerai izoliuoja garsą ir šilumą, lengvai montuojamos. Jos atsparios ugniai ir gali 

užkirsti kelią ugnies plitimui į kitas patalpas. 

625. "Armstrong" lubų   plokštės   pritaikytos   gyvenamosioms   patalpoms,   medicinos 

įstaigoms, viešbučiams, bankams, prekyboms centrams. 

626. Tokių plokščių lubos įrengiamos patalpose, kai jų santykinė drėgmė neviršija 70%. 

627. Orientuotų skiedrų plokštė (OSB) tinkama naudoti įvairioms statybų reikmėms. Tokios 

plokštės pagamintos iš medienos ir atsparaus vandeniui ir virinimui dervinio rišiklio ir nedidelio 

kiekio vaško. Plokštės gaminamos nuo 6 iki 25 mm storio. Standartiniai plokščių matmenys yra 

2500 x 1250 mm. 

628. OSB plokštės tvirtinamos vinimis, medvaržčiais, kijais. Rekomenduojama vinis kalti 

ne arčiau kaip 10 mm nuo plokštės krašto. 

629. Plokštes galima dažyti bet kokiais, medienai dažyti rekomenduojamais dažais. 

630. OSB plokštės gali būti naudojamos įrengiant grindis, dengiant stogus, apkalant 

karkasinių namų sienas ir pan. Vykdant darbus būtina vadovautis įmonės gamintojos 

rekomendacijomis. 

631. Statytojams pageidaujant pastatų išorinės sienos apkalamos PVC apdailos lentelėmis.  

Tokios apdailos lentelės prikalamos prie sienos medinių tašelių, pritvirtintų prie pastato ne rečiau 

kaip kas 300 mm (spalvotoms PVC apdailos lentelėms - ne rečiau kaip kas 150 mm). Oro tarpas 

tarp sienos ir apdailos lentelių turi būti ventiliuojamas. Jei apdailos lentelės tvirtinamos vertikaliai, 

horizontaliuose tašeliuose turi būti keletas plyšelių. 

632. PVC apdailos lenteles tvirtinant ant labai aplyjamos sienos (vyraujančių vėjų pusė), 

tarp tašelių ir apdailos lentelių reikia įrengti hidroizoliaciją. 

633. Apdailos lentelės tvirtinamos vinimis ar kabėmis. Rekomenduojamas vinių ilgis - 27 

mm, kabių - 14 mm. 

VIII SKIRSNIS. STATYBOS ETAPO PRIĖMIMAS 
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634. Užbaigtus apdailos darbus priduodant statytojui pateikiami tokie dokumentai: 

- darbo brėžiniai; 

- statybos darbų žurnalas; 

- 'paslėptų darbų aktai; 
- laboratorinių tyrimų aktai; 

- panaudotų medžiagų ir gaminių sertifikatai; 

- apžiūros aktai. 
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1 PRIEDAS 
 

 

Mechaninio poveikio grindims intensyvumas 

 
 Mechaninio poveikio intensyvumas 

Mechaninis poveikis labai stiprus stiprus vidutinis silpnas 

1 2 3 4 5 

Pėsčiųjų judėjimo 

intensyvumas 1 m pločio 

praeigose per parą, 
žm.sk/parą 

   
500 ir daugiau 

 

Mažiau kaip - 
500 

Vikšrinio transporto 

judėjimo intensyvumas 

vienoje eismo juostoje, 
vnt/parą 

 
10 ir daugiau 

 
Mažiau kaip 10 

 
Neleidžiama 

 
Neleidžiama 

Transporto su guminiais 

ratais judėjimas vienoje 

eismo juostoje, vnt/parą 

 
Daugiau kaip 200 

 
100-200 

 
Mažiau kaip 100 

Tik rankiniai 

vežimėliai 

Vežimėlių su metaliniais 

ratais judėjimas, apvalių 

metalinių daiktų 

ridenimas vienoje eismo 
juostoje, vnt/parą 

 
 

Daugiau kaip 50 

 
 

30-50 

 
 

Mažiau kaip 30 

 
 

Neleidžiama 

Smūgiai, kai iš 1 m 

aukščio krinta kieti 

daiktai, kurių masė (kg) 

ne daugiau kaip 

 
20 

 
10 

 
5 

 
2 

Vilkimas kietų daiktų su 
aitriais kampais ir 
briaunomis 

 

Leidžiama 
 

Leidžiama 
 

Neleidžiama 
 

Neleidžiama 

Darbas su aštriais 

daiktais ant grindų 
(kastuvais ir kt.) 

 

Leidžiama 
 

Leidžiama 
 

Neleidžiama. 
 

Neleidžiama 
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Vientisos ir plytelių dangos storis ir stipris 
 Mechaninio poveikio į grindis intensyvumas 

Labai stiprus Stiprus Vidutinis Silpnas 

 

Grindų danga 

 
Dangos storis, 

mm 

Betono stiprio 

gmuidant markė 

arba dangos 

atsparumas. MPa 

 
Dangos storis, 

mm 

Betono stiprio 

gniuždant markė 

arba 
dangos 

atsparumas. MPa 

 
Dangos storis, 

mm 

Betono stiprio 

gniuždant markė 

arba dangos 

atsparumas, MPa 

 
Dangos storis, 

mm 

Betono stiprio 

gniuždant marke 

arba dangos 

atsparumas. MPa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Betonas: 
cementinis 

50 U 40 30 U 30 25 B 22.5 20 B 15 

mozaikinis Nenaudojama 30 40 '26 30 20 20 

Polivinilacetat 

cemenčio arba 
latekscemcnčio 

 

Nenaudojama 
 

30 
 

40 
 

20 
 

30 
 

20 
 

20 

Atsparus 
rugitims 

Nenaudojama 40 25 30 20 20 20 

Asfaltbetonis Ncnaudojama 50  40 - 25 - 

Cemento ir 
smėlio skiedinys 

Nenaudojama Nenaudojama 26 30 '20 20 

Metalo ir 
cemento 
skiedinys 

 

40 
 

50 
 

20 
 

50 
 

Nenaudojama 
 

Nenaudojama 

Polivinilacetato, 

cemento ir 

pjuvenų 
skiedinys 

 
Nenaudojama 

 
Nenaudojama 

 
20 

  
15 

 

Sintetinių dervų 

ir vandens 

polimerų 
skiedinys 

 
Nenaudojama 

 
Nenaudojama 

 
Nenaudojama 

 
2-4 

 

Ksilolitas Nenaudojama Nenaudojama 20 - 15 - 

Plytelės:        

cementbetonio Nenaudojama 40 B 30 30 B 22.5 30 B 15 

mozaikinio 
betono 

Nenaudojama 40 40 30 30 20 . 20 

asfaltbetonio Nenaudojama 50 - 40 - 30 - 

keraminės 

rūgštims 

atsparios 

 

Nenaudojama 
 

50 
 

- 
 

30-35 
 

- 
 

15-20 
 

- 

šlaksitalio Nenaudojama Nenaudojama 15-20 - 10-15  

tašytojo akmens 40 - 20-30 - Nenaudojama Nenaudojama 

diabazo Nenaudojama Nenaudojama 20 - 15 - 

cemento ir 
smėlio 

Nenaudojama Nenaudojama 30 30 20 20 
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XV SKYRIUS. HIDROIZOLIAVIMO DARBAI 

 
I SKIRSNIS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 
635. Reikalavimai taikomi kai izoliavimo darbai atliekami statybvietėje. Jie netaikomi 

statybos gaminiams, izoliuojamiems gamyklose. 

636. Iki bet kurio tipo izoliacijos darbų pradžios turi būti atlikti darbai, apsaugantys 
statybines konstrukcijas nuo paviršinio, gruntinio bei kritulių vandens tiesioginio poveikio. 

637. Hidroizoliacijos medžiagos, sluoksnių storiai, sluoksnių skaičius bei kiti dangų 

parametrai turi būti nurodyti statinio projekte. Suderinus su statytoju ir projektuotoju, izoliacijai 

leidžiama naudoti naujas pažangesnes medžiagas bei technologijas, jei jų techninės 

charakteristikos (apsaugos efektyvumas, ilgaamžiškumas, technologiškumas) nėra blogesni už 

numatytas projekte. 

638. Statybinių konstrukcijų, vamzdynų bei įrenginių izoliacijos darbai atliekami tik 

užbaigus tuos statybos montavimo darbus, kuriuos atliekant galėjo būti pažeidžiamos izoliacijos 

dangos. 

639. Visos statybinių konstrukcijų (surenkamųjų betono, gelžbetonio, mūro ir kt.) sandūros 

bei plyšiai, taikant mastikų ir birių medžiagų izoliacijos dangas turi būti užtaisyti, o taikant 

klijuotines bei lako ir dažų dangas paviršiai turi būti ir nutinkuoti. 

640. Statybinių konstrukcijų izoliavimo darbai gali būti vykdomi oro temperatūrai esant ne 

žemesnei negu nurodyta izoliacinių medžiagų gamintojų instrukcijose. 

641. Neleistina statybines konstrukcijas, vamzdynus bei įrenginius, esančius ne pastato 

viduje, izoliuoti lyjant lietui. 

 

II SKIRSNIS. HIDROIZOLIAVIMO DARBŲ MEDŽIAGOS IR TECHNOLOGIJA 

 
642. MEDŽIAGOS: 
Statybinių konstrukcijų hidroizoliacijai naudojamos tokios medžiagos: 

- bitumo skiediniai gruntui (kietų medžiagų 30-50%); 

- bitumo emulsijos gruntui (kietų rišiklių >30%); 

- bitumo skiediniai su užpildu (užpildo 25-40%); 

- bitumas ritminėms medžiagoms klijuoti ir tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių >99%); 

- bitumas su užpildu ritininėms medžiagoms klijuoti ir tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių 

>50%); 

- bituminis skiedinys dangoms (tirpių rišiklių >55%); 

- bituminis skiedinys su užpildu šaltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių 

>30-50%, užpildo - 25-40%); 
- bitumo emulsijos šaltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių >30%, užpildų 

<20%); 

- asfalto mastika, vartojama karštai (tirpių rišiklių 13-22%, užpildų>25% smėlio <75%); 

- bituminės ritininės hidroizoliacinės medžiagos; 

- sintetinės izoliacinės medžiagos (plėvelės) - poliizobutileno (PIB), polivinilchlorido 

(PVC), polietileno (PE), etilenkoopolimerų-bitumo juostos (ECB). 

Statybinių konstrukcijų hidroizoliacija daroma ištisiniais sluoksniais arba vienu ištisiniu 

sluoksniu. Reikalavimai medžiagoms ir jų mišiniams vykdant hidroizoliavimo darbus surašyti 51 

lentelėje. 
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51 lentelė. Reikalavimai medžiagoms ir jų mišiniams. 

Reikalavimai Leistini 

nuokrypiai 

Kontrolė 

Maks. bitumo įkaitinimo temperatūra ±5% ne rečiau kaip 4 kartus per 
pamainą 

Užpildo smėlis turi būti persijotas per sietą su 

2mm dydžio akutėmis ir < 2% 

  

Bitumo emulsijos temperatūra - 110°C +10°C ne rečiau kaip 5 kartus per 
pamainą 

Bitumo emulgatoriaus temperatūra -90°C +7°C ne rečiau kaip 5 kartus per 
pamainą 

Bituminių mastikų temperatūra, jas užtepant 
karštu būdu - 160°C 

+20°C ne rečiau kaip 5 kartus per 
pamainą 

Pastaba: sintetinių hidroizoliacinių medžiagų techniniai rodikliai ir reikalavimai pateikiami 
standartuose, pagal kuriuos tokios medžiagos gaminamos. 

643. PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS 

Prieš atliekant hidroizoliavimo darbus, statybinių konstrukcijų sandūros ir plyšiai turi būti 

užtaisyti, nuo jų nuvalytos dulkės ir paviršius gruntuotas. 

Kai hidroizoliacijai naudojamos bituminės medžiagos, gruntuojama bitumo emulsija arba 

bitumo skiediniu. Izoliacijai taikant cemento pagrindu paruoštas glaistomąsias dangas, 

gruntuojama vandens pagrindu paruoštais gruntais. Hidroizoliacijai taikant sintetinių plėvelių 

medžiagas, gruntavimui naudojami bituminiai gruntai, išskyrus tuos atvejus, kai sintetinė 

medžiaga yra priešiška bitumui (bitumą atstumia). Tuo atveju naudojami gruntai, nurodyti plėvelių 

gamintojų instrukcijose. 

Izoliuojant betonines statybines konstrukcijas jų drėgnis prieš gruntavimą turi būti ne 

didesnis kaip 4%. Kai gruntuojama vandeniu skiedžiamais gruntais - gruntuojamo paviršiaus 

drėgnis nereglamentuojamas tik ant gruntuojamo paviršiaus negali būti lašelių pavidalo drėgmės. 

Metalo konstrukcijų bei metalinių vamzdžių paviršiai turi būti nuvalyti nuo 

rūdžių. 

Sumontuoti metaliniai vamzdynai ir įrenginiai gruntuojami ir izoliuojami tik projektinėje 

padėtyje. Kai montuojamų vamzdynų bei įrenginių atskirų dalių šilumos izoliacija daroma 

projektinėje padėtyje, tos vietos gruntuojamos ir izoliuojamos prieš pastatant į projektinę padėtį. 

Reikalavimai pagrindo paruošimo darbam pateikti 52 lentelėje. 

52 lentelė. Pagrindo paruošiamųjų darbų kokybės techniniai reikalavimai 

Reikalavimai Leistini 

nuokrypiai 

Kontrolė 

Paviršiaus nuokrypiai nuo plokštumos, kai 

izoliuojama ritininėmis medžiagomis bei 

mastikomis: 

-išilgai nuolydžio ir horizontaliame paviršiuje - 

skersai nuolydžio ir vertikaliame paviršiuje 

±5 mm ±10 mm ne mažiau kaip 5 matavimai 

100 m2 

Elemento paviršiaus nuolydžio nuokrypis nuo 
projektinio (pagal visą plokštumą) 

0,2% ne mažiau kaip 5 matavimai 
100 m2 

Lėkštų iki 150 mm dydžio nelygumų kiekis 4 m2 <2 ne mažiau kaip 5 matavimai 

100 m2 
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Grunto sluoksnio storis - 0,3 mm 5% ne mažiau kaip 5 matavimai 

100 m2 

644. HIDROIZOLIACIJA, NAUDOJANT TEPAMĄSIAS IR GLAISTOMĄSIAS 

MEDŽIAGAS 

Tepamosios hidroizoliacijos iš bituminių medžiagų gali būti padaromos šaltu arba karštu 

būdais. Kai hidroizoliacija yra kelių sluoksnių, prie rengiant antrą bei kitus izoliacijos sluoksnius, 

prieš tai įrengtas sluoksnis turi būti išdžiūvęs. 

Tepamosios hidroizoliacijos šaltuoju būdu padaromos teptukų, voleliu, užpurškiamos, o 

glaistomosios - mentele. 

Rengiant hidroizoliaciją karštuoju būdu, naudojamos bituminės medžiagos pašildomos tiek, 

kad jų klampis būtų patogus tepti ar glaistyti. Tepant bei glaistant karštuoju būdu naudojami tie 

patys įrankiai kaip ir tepant bei glaistant šaltuoju būdu. 
Kiekvienas hidroizoliacijos sluoksnis turi būti vientisas ir vienodo storio. 

645. HIDROIZOLIACIJA, NAUDOJANT RITININES BITUMINES MEDŽIAGAS 

Ritininės medžiagos prieš klijavimą sukarpomos ir išdėstomos užtikrinant reikiamą 

persidengimą. 

Dangos, kurių klijuojamasis sluoksnis užteptas gamykloje, klijuojamos ant gruntuoto 

pagrindo, išlydžius arba praskiedus klijuojamąjį ritininės medžiagos sluoksnį (nenaudojant 

papildomų klijuojamųjų medžiagų). Klijuojamasis sluoksnis išlydomas 140- 160° C 

temperatūroje. Medžiaga klijuojama tuoj pat išsilydžius klijuojamajam sluoksniui. 

Dangos iš bituminių ritininių medžiagų, neturinčių gamyklinio klijuojamojo sluoksnio, 

klijuojamos bitumo mastika. Ji vientisu sluoksniu užtepama ant visiškai išdžiūvusio pagrindo (arba 

jau užklijuoto hidroizoliacijos sluoksnio, jei danga kelių sluoksnių). Karštosios klijuojamosios 

mastikos užtepamos prieš pat ritininių medžiagų klijavimą, o šaltosios - iš anksto (su pertrauka, 

užtikrinančia geriausią prisiklijavimą). 

Ritininės medžiagos klijuojamos pradedant nuo žemesnių vietų. Klijuojant ritininės 

medžiagos pagal plotį turi būti perdengiamos 100 mm. 

Temperatūrinės ir sėdimo siūlės prieš klijuojant pagrindines izoliacijos juostas perdengiamos 

15 cm pločio ritininės medžiagos juostelėmis, priklijuojamomis tik iš vienos siūlės pusės. 

646. HIDROIZOLIACIJA, NAUDOJANT SINTETINES MEDŽIAGAS 

Izoliuojant sintetinėmis (PIB, PVC, ECB, PE) hidroizoliacinėmis medžiagomis paviršiai 

gruntuojami specialiais, gamintojų instrukcijose nurodytais gruntais. 

"Nepriešiškos" bitumui sintetinės medžiagos gali būti klijuojamos pagal tas pačias taisykles 

kaip ir bituminės ritininės medžiagos. Jei nurodyta projekte tokios medžiagos klijuojamos taškiniu 

būdu, arba klojamos priklijuojant. Bitumui "priešiškos" sintetinės medžiagos (kai kurios PVC 

rūšys) ant horizontalių paviršių klojamos laisvai, ant vertikalių bei pasvirusių paviršių - 

tvirtinamos mechaniniais būdais. 

Atskiros sintetinių medžiagų juostos tarpusavyje jungiamos suvirinant, užleidžiant vieną 

juostą ant kitos ne mažiau kaip nurodo gamintojų instrukcijos. Bitumui "nepriešiškų" medžiagų 

juostos gali būti klijuojamos bitumine mastika statybos vietoje, darant ne mažesnę kaip 10 cm 

pločio siūlę. 
647. HIDROIZOLIACIJA, NAUDOJANT CEMENTINĮ SKIEDINĮ 

Cementinis skiedinys taikytinas horizontalių ir nedaug pasvirusių (iki 25%) paviršių 

hidroizoliavimui. Skiedinys klojamas ant betono arba kitų medžiagų kieto pagrindo sluoksniais. 

Rengiant hidroizoliaciją iš cementinio skiedinio ir tam tikslui naudojant plėtriuosius 

cementus, vandens nepraleidžiančius nesusitraukiančius cementus ir skiedinius su tankį 

didinančiais priedais, skiedinys klojamas ant sudrėkinto pagrindo. Antrasis sluoksnis klojamas 

pirmajam sukietėjus ir praėjus ne daugiau kaip 0,5 val., kai naudojami plėtrieji ir 

nesusitraukiantieji cementai, ir ne daugiau kaip 24 vai., kai naudojami portlandcemenčiai su 

priedais. 
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Skiedinio kietėjimo metu pakloti sluoksniai turi būti drėkinami. 

Cementinių skiedinių hidroizoliacijos techniniai reikalavimai surašyti 53 lentelėje. 

53 lentelė. Cementinių skiedinių techniniai reikalavimai ir kontrolė. 

Reikalavimai Leistini 

nuokrypiai 

Kontrolė 

Nuokrypiai nuo plokštumos, matuojant 2 m 

ilgio liniuote: 

horizontaliai 

vertikaliai 

 

±5 mm 

-5; 

+10 mm 

Atliekant 5 matavimus kiekvienam 

100 m2 hidroizoliacijos 

Hidroizoliacijos paviršiaus plokštumos 

nuokrypiai nuo projektinio nuolydžio 

0,2% Atliekant 5 matavimus kiekvienam 

100 m2 hidroizoliacijos 

Hidroizoliacijos sluoksnio storio nuokrypiai 
nuo projektinio storio 

3 mm Atliekant 5 matavimus kiekvienam 
100 m2 hidroizoliacijos 

 

XVI SKYRIUS. PASTATŲ VIDAUS IR IŠORĖS APSAUGA NUO 

TRIUKŠMO 

I SKIRSNIS. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

 
- (Akustinis) triukšmas - subjektyvusis žmogų veikiančio garso apibrėžimas, parodantis, 

kad girdimas garsas yra stiprus, nemalonus, netikėtas, tiesiog nepageidaujamas bei dirginantis 

arba žalingas; 

- Kenksmingi poveikiai - neigiami poveikiai žmogaus sveikatai; 

- Dirginimas — per apklausas triukšmo poveikio vietoje nustatytas bendruomenės 
nepasitenkinimo triukšmu laipsnis; 

- Akustinis komfortas - subjektyvusis "apsaugos nuo triukšmo" kokybės apibrėžimas. 

Kai triukšmo poveikio pasekmės negali būti klasifikuojamos kaip liga, akustinis komfortas 

parodo, kokiu laipsniu yra ribojami nepatogumai arba nuovargis, atsirandantys dėl triukšmo 

trukdymo susikaupti, bendrauti bei miegoti, taip pat dirginantis triukšmo poveikis; 

- Aplinkos triukšmas - nepageidaujami arba žalingi žmogui išoriniai garsai, kuriuos 

sukelia žmonių veikla, įskaitant transporto priemonių, kelių eismo, geležinkelio eismo, oro eismo 

spinduliuojamą triukšmą iš pramonės veiklos zonų; 

- Triukšmo rodiklis - garso, suvokiamo kaip aplinkos (arba akustinis) triukšmas, išraiška 

fizikiniais garso mato vienetais; 

- Įvertinimas - yra apsaugos nuo triukšmo rodiklio arba akustinio komforto klasės 

nustatymas pagal skaičiavimo, prognozavimo, numatyto arba matavimo metodą; 

- Ore sklindančio garso izoliavimo rodiklis - apsaugos nuo triukšmo vienparametris 

įvertis, kuris parodo statinio atitvaros sugebėjimą silpninti ore sklindantį garsą. 

- Smūgio garso izoliavimo rodiklis — apsaugos nuo triukšmo vienparametris įvertis, 

kuris parodo kaip perdangos perduoda smūgio garsą statinyje; 

- Triukšmo lygis — vienparametris garso slėgio lygių įvertis, gautas naudojant I- os 

tikslumo klasės garso lygio matuoklį su dažniniais svertiniais filtrais; 

- Aidėjimo trukmė - laiko tarpas, per kurį, nutraukus garso spinduliavimą, garso slėgio 

lygis sumažėja 60 dB. Šis dydis žymimas T60 ir išreiškiamas sekundėmis 

- Vidaus aplinka - atitvarinėmis konstrukcijomis apribota pastato erdvė. Tai - 

gyvenamieji, miegamieji bei kitos paskirties patalpos; 

- Išorės aplinka - erdvė šalia pastato jam priklausančio žemės sklypo ribose: balkonai, 

erdvė šalia langų, žaidimo aikštelės bei kitos panašios sritys; 

- Garso klasė - supaprastinta pastatų apsaugos nuo triukšmo kokybės sistemos išraiška; 
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- Kambarys - patalpa, tenkinanti, gyvenamosioms patalpoms nustatytus reikalavimus. 

 

II SKIRSNIS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
648. Šiame statybos taisyklių skyriuje "Pastatų vidaus ir išorės apsauga nuo triukšmo" 

aprašoma, kaip, statant statinius, izoliuoti nepageidaujamus arba žalingus žmogui išorinius garsus, 

kuriuos sukelia žmonių veikla ir įvykdyti esminį statinių statybos reikalavimą, 

649. Vykdant naujų pastatų statybos ir atliekant esamų pastatų rekonstravimo darbus būtina 

užtikrinti statybos techniniame reglamente STR 2.01.07:2003 pateiktų apsaugos nuo triukšmo 

rodiklių reikalavimus. 

650. Apsaugos nuo triukšmo kokybė yra nustatoma pastato atitvarinių konstrukcijų garso 

izoliavimo rodikliais, kurių ribinės vertės apibrėžia garso klases pagal STR 2.01.07:2003. 

Gyvenamųjų pastatų privalomų garso klasių reikalavimus nustato STR 2.02.01:2004. Garso klasė 

- tai supaprastinta pastatų apsaugos nuo triukšmo kokybės sistemos išraiška. 

651. Pastatų apsaugos nuo triukšmo kokybė yra suskirstyta į penkių (A, B, C, D ir E) garso 

klasių (akustinio komforto) sistemą pagal kurią: 

A garso klasė - ypač gero akustinio komforto sąlygų klasė; 

B garso klasė - pagerinto akustinio komforto sąlygų klasė; 

C garso klasė - priimtino akustinio komforto sąlygų klasė; 

D garso klasė - nepakankamo akustinio komforto sąlygų klasė; 
E garso klasė - ribinio akustinio komforto sąlygų klasė. 

652. Pastato atitvarinės konstrukcijos ir jų elementai turi gerai izoliuoti triukšmą, sklindantį 

iš gretimų pastato patalpų, taip pat ir iš pastato išorės aplinkos. Papildomai laiptinėse, koridoriuose 

ir kitose bendrojo naudojimo patalpose gali būti taikoma garsą sugeriančių medžiagų apdaila, 

mažinanti perteklinio aidėjimo triukšmą. 
653. Pastato perdangų konstrukcijos turi gerai izoliuoti ne tik ore sklindantį, bet ir smūgio 

triukšmą. 

654. Pastato sienų ir pertvarų gebėjimas izoliuoti ore sklindantį triukšmą nustatomas ore 

sklindančio garso izoliavimo rodikliu R 'w , dB arba standartizuotojo lygių skirtumo rodikliu 

DnT,w, dB. Gebėjimas izoliuoti smūgio garsą nustatomas svertiniu normuotoju smūgio garso 

slėgio lygiu L, dB. Bendrojo naudojimo patalpų perteklinis triukšmo aidėjimas ribojamas aidėjimo 

trukmės laiku T, sekundėmis. 

655. Vertinant konstrukcijos ore sklindančio garso izoliavimą, kuo šio rodiklio reikšmė 

didesnė, tuo izoliavimas geresnis; smūgio garsui atvirkščiai - izoliavimas tuo geresnis, kuo rodiklis 

Z,n,w mažesnis. 
656. Pagal šias statybos taisykles atliekamiems darbams kontroliuoti įmonės vadovo 

skiriamas STR 1.02.01:2017 nustatyta tvarka atestuotas statybos vadovas. 

657. Prieš pradedant naudoti naujas medžiagas ir konstrukcijas bei taikant naujas 

technologijas, išsamiai neaprašytas projektinėje dokumentacijoje, būtina patikrinti, kad jų 

akustinės savybės atitinka statybos reglamente nurodytiems reikalavimams. 

 

III SKIRSNIS. GYVENAMŲJŲ PASTATŲ PERTVAROS IR JŲ ELEMENTAI 

 
658. Pastato atitvarinėms konstrukcijoms turi būti naudojamos tik tokios medžiagos ir 

gaminiai, kurių atitikties dokumentuose yra pateikti akustinių (laboratorinių arba natūrinių garso 

izoliavimo rodiklių) charakteristikų vertės. Iškilus abejonių dėl garso izoliavimo kokybės 

atitikties, šie rodikliai turi būti tikrinami papildomai. 
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70 pav. Dviejų sluoksnių pertvaros jungimosi mazgo su perdanga konstruktyvinio sprendimo 

schema: 1 - laikančioji perdangos dalis; 2 - pertvaros elementas; 3 - sandarinantis tarpiklis; 4 - 

skiedinys. 

 

659. Vienasluoksnės pertvaros tarp butų gerai sulaiko garsą, kai yra pastatytos iš didelio 

tankio vienalyčių medžiagų, neturinčių ištisinės akytos struktūros. Pertvara aptinkanti C garsės 

klasės ribines izoliavimo rodiklio vertes (daugiau kaip 55 decibelų), turi būti pakankamai sunki, 

pvz., sumūrytos pilnai užpildant siūles silikatinių plytų tinkuotos sienos storis turi būti ne mažesnis 

kaip 270 mm. Kaip galima sujungti pertvarą su perdanga be plyšių ir įtrūkimų parodyta 70 pav. 

 

660. Pertvaros, pastatytos iš akytos struktūros medžiagų su kiaurinėmis poromis, užtikrina 

garso izoliavimą tik papildomai tinkuotos ne mažiau 10 mm storio sluoksniais iš tankios 

medžiagos. 

661. Kad sienos ir pertvaros iš plytų, keraminių ir lengvojo betono blokų turėtųjų 

deklaruojamą garso izoliavimą, jas būtina mūryti užpildant siūles per visą jų ilgį (be tuštumų) ir 

tinkuoti iš abiejų pusių nesusitraukiančiu skiediniu. 

662. Pertvarines konstrukcijas būtina montuoti taip, kad jų sandūrose nebūtų ir 

eksploatuojant neatsirastų netgi mažiausių kiaurinių plyšių ir įskilimų. Statant, atsiradusius plyšius 

ir įskilimus, būtina nuvalyti ir pašalinti taikant konstrukcinius sprendinius ir užtaisant juos per visą 

jų ilgį hermetikais ir kitomis medžiagomis (70 pav.). 

663. Dvigubų sluoksnių sienos ir pertvaros paprastai turi neturėti kieto ryšio tarp kontūro 

elementų arba turėti tik atskiruose taškuose. Tarpas tarp konstrukcijų sluoksnių turi sudaryti ne 

mažiau kaip 40 mm. 

664. Dvigubų sluoksnių sienų oro tarpas gali būti užpildytas (mineralinės vatos ar stiklo 

vatos plokštėmis ir kt.). 

665. Dažnai naudojamos ir lengvosios karkasinės konstrukcijos, (72 pav.), kurioms 

montuojant būtina papildomai taikyti specialias sąlygas: 

666. Naudoti tik projekte nurodyto pločio laikantįjį metalinį profilį ir pertvarų prigludimui 

prie skersinių sienų, grindų ir lubų būtinai naudoti tamprius tarpiklius. Pertvaroms naudojant kelis 

gipso kartono plokščių sluoksnius, pirmo sluoksnio siūlės vieta neturi sutapti šu antrojo. 
667. Karkaso sudarytą erdvę tarp gipso kartono lakštų pagal projektą užpildyti garsą 

sugeriančia medžiaga taip, kad tarp pertvaros sluoksnių neatsirastų kietų iyšių. 

668. Vertikalias ir horizontalias  siūles  tarp lakštų  užsandarinti  sandarinimo juostomis. 

Negalima palikti kiaurinių technologinių skylių. 

669. Karkasinėse konstrukcijose būtina numatyti taškinį lakštų tvirtinimą prie karkaso, 

pageidautina su ne didesniu kaip 300 mm žingsniu. Jeigu naudojami du sluoksniai iš vienos 

karkaso pusės, tai jie negali būti suklijuoti tarpusavyje. Karkaso stovų žingsnį ir atstumą tarp jo 

horizontalių elementų pagal akustinius reikalavimus reikia nustatyti ne mažesnį kaip 600 mm.. Be 

to, jų garso izoliavimo savybių gerinimui kiekvienos pertvaros pusės dangai rekomenduojama 

statyti po atskirą karkasą, o esant būtinybei galima taikyti dviejų arba trijų sluoksnių dangą. 
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670. Kai projekte numatyti pagerinti betono, plytų ir kitos pertvaros ore sklindančio garso 

izoliavimą, kaip papildoma danga naudojamos įvairios lakštinės medžiagos: gipso kartono lakštai, 

medžio-drožlių ar kietos medžio-pluošto plokštės, kurios prie sienos tvirtinamos ant medinių 

(metalinių) juostelių ar taškiniu tvirtinimo būdu. Oro tarpą taip sienos ir dangos tikslinga išlaikyti 

40-50 mm pločio ir užpildyti garsą sugeriančia medžiaga (akmens ar stiklo vatos plokštėmis, 

dembliais ir kt.). 

 

IV SKIRSNIS. GARSĄ IZOLIUOJANČIŲ LANGŲ IR DURŲ PANAUDOJIMO 

YPATUMAI 

 
671. Daugiaaukščių pastatų įėjimo į butą durys turi atitikti apsaugos nuo triukšmo 

reikalavimus. Tokios durys pagal laboratorinių matavimų rezultatus skirstamos į penkias garso 

nepralaidumo klases (geriausiai izoliuoja laiptinės triukšmą A klasės, blogiausiai E klasės durys). 

C garso klasės pastatuose būtina naudoti ne blogesnes kaip C klasės duris. 

672. Montuojant įėjimo duris, reikia sureguliuoti sandarinančius tarpiklius tarp varčios ir 

staktos bei užraktą. Uždarant durų varčią tarpikliai turi "dirbti", prisispausti visu perimetru. Todėl 

durų briauna turi būti nepriekaištingai tiesi, o staktos ir briaunos plokštumos lygiagrečios. 

673. Montuojant langus ir duris turi būti kokybiškos jungiamosios siūlės tarp mūro ir lango 

ar durų, vengiant šalčio tiltų, tuo pačiu užtikrinant ir nepralaidumą garsui. Montuojant langus ir 

duris pagrindinė taisyklė yra ta, kad jungiamoji siūlė turi būti visiškai užsandarinta (net mažiausias 

nesandarumas ar pažeidimas gali žymiai pabloginti garso izoliavimo savybes). Sujungimai su 

užleidimais yra naudingesni nei lygūs (padidina garso energijos nuostolius). 73 pav. pavaizduoti 

keli konstrukciniai sprendiniai, į kuriuos reikia atsižvelgti, montuojant ir sandarinant aukštus garso 

izoliavimo reikalavimus atitinkančių langų ir durų konstrukcijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a) b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

c) 

73 pav. Langų ir durų sandarinimo sistemų konstrukciniai sprendiniai a), b) ir c). 

 

674. Naudojant sandarinimo tarpiklius reikia laikytis gamintojo nurodyto suspaudimo 

laipsnio, norint pasiekti gerų garso izoliavimo savybių. Be sujungimo siūlių garso izoliavimui turi 

nemažą įtaką specialios medžiagos (tinkas, dengiamieji profiliai, sandarikliai). 
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675. Prieš sandarinimą reikia patikrinti, kad siūlės matmenys būtų apie 20-30 mm. 

Sandarinimo medžiagos turi būti suderintos su lango rėmu, durų stakta ir sienos mūru. Šiuo metu 

dažniausiai naudojamos silikoninės sandarinimo medžiagos, bet jas naudojant reikia atsižvelgti [ 

tai, kad yra neutralios, šarminės ir rūgštinės polimerinės sistemos, kurių taikymo sritį apibrėžia 

gamintojas. Geriausia yra taikyti projekte nurodytas medžiagas. 

676. 74 pav. parodyta sandarinimo medžiagų panaudojimo veiksmai ir jų eiliškumas. 

Pirmiausia reikia įdėti sandarinančią medžiagą, kaip parodyta 74 pav. (1). Toliau (2) apklijuojami 

su siūlės kraštais besiribojantys paviršiai (šio punkto kartais galima nevykdyti), įpurkšti sandariklį 

skersai skylės (3), mentele išlyginti glaistą (4) ir galutinai - nuimti užklijuotą juostą. 

Nerekomenduojama tvirtinti trijų kraštų ir daryti trikampių sujungimo siūlių, nes gali atsirasti 

įtrūkimų. 

 
74 pav. Sandarinimo medžiagų panaudojimo veiksmai ir eiliškumas. 

 

V SKIRSNIS. GYVENAMŲJŲ PASTATŲ PERDANGOS IR JŲ ELEMENTAI 

 
677. Buto garso izoliavimą nuo viršuje ir apačioje esančių patalpų apsprendžia tarpaukštinės 

perdangos. Saugantis nuo smūgio triukšmo, jas reikėtų daryti storas ir sunkias. Todėl, kaip 

papildoma priemonė garso izoliavimui pagerinti, po grindų danga paprastai dedamas elastingas 

sluoksnis, o kartais naudojamos kabamosios lubos. 
678. Kai perdanga yra surenkama iš tuštymėtų ar kitokių perdenginio plokščių, tarpai tarp jų 

turi būti kruopščiai užsandarinti (75 pav.). 

679. Tuštymėtos perdangos konstrukcija neturi garso izoliuojančių savybių atsargos, dėl to 

tiesiogiai ant jos negalima kloti grindų dangų iš linoleumo ant pluoštinio pagrindo, kuris 1 dB  

sumažina ore sklindančio garso izoliavimą. 

680. Perdangos storis, kai jis yra parenkamas pagal stiprumo reikalavimus yra 
nepakankamas apsaugoti nuo triukšmo. Papildomai naudojamos garsą izoliavimą pagerinančios 

medžiagos, kurių tipas, kiekis, taip pat, kaip ir išlyginamojo sluoksnio storis, turi būti nurodytas 

projekte. Bet kokie medžiagų pakeitimai gali būti atliekami tik akustinių skaičiavimų pagrindu. 
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75 pav. Perdangų sujungimo konstruktyvinio sprendimo schemos: 1 - perdanga; 2 - pertvara; 3 - 

betonas; 4 - sandariklis ; 5 - skiedinys. 

 

681. Grindys ant garsą izoliuojančio sluoksnio privalo neturėti jokių kietų ryšių (garso 

tiltelių) su laikančiąja konstrukcija ir kitomis jas supančiomis statinio konstrukcijomis (76 pav.).  

[Taip įrengtos grindys vadinamos plaukiojančios (judriosios) ir yra pagrindinis dabar statybose 

naudojamas konstrukcinis sprendinys. Judrusis išlyginamasis betono sluoksnis turi būti atskirtas 

pagal visą kontūrą nuo sienų ir kitų statinio konstrukcijų 10-20 mm pločio tarpu, užpildytu garsą 

izoliuojančia medžiaga ar kitu gaminiu, pvz., minkšta medžio pluošto plokšte, gaminiais iš porėto 

polietileno, kitomis tampriųjų savybių turinčiomis medžiagomis ir pan. Medinės grindys ant 

gulekšnių turi būti atskirtos pagal visą kontūrą nuo sienų ir kitų statinio konstrukcijų. 

 

76 pav. Grindų ant garsą izoliuojančio sluoksnio jungties su siena (pertvara) mazgo konstrukcinio 

sprendinio schema: 

1- laikančioji tarpaukštinės perdangos dalis; 2- betoninis grindų išlyginamasis sluoksnis; 3 - 

grindų danga; 4 — garsą izoliuojančios medžiagos sluoksnis; 5-7 - grindjuostė; 6 - siena; 8 - 

medinės grindys ant gulekšnių. 

682. Dviejų gretimų kambarių juodgrindės bei grindys neturi liestis. Tai apsaugo nuo 

683. Struktūrinio triukšmo bei vibracijos, kylančios vaikštant, perdavimo. Judriosios 

grindys su dekoratyvine danga virš betoninės monolitinės perdangos įrengiamos atskirai (77 pav.). 

684. Ypatingas dėmesys reikalingas, kai patalpoje yra langai iki grindų ar balkono durys. 

Tuomet reikia įsitikinti, kad betonuojamas išlyginamasis sluoksnis liko atskirtas izoliuojančiu 

sluoksniu nuo durų ar lango angos apačios ir nesusidarė standus kontaktas su siena. 

685. Jeigu perdangos plokščių paviršius lygus, garsą izoliuojantis sluoksnis klojamas tiesiai 

ant kruopščiai nuvalytų perdangos plokščių. Kai perdangos plokščių paviršius nelygus, prieš 

klojant izoliacinį sluoksnį perdangos paviršių būtina išlyginti. Garsą izoliuojančių sluoksnių 

bandūrose neturi būti jokių skylių ir tarpų. 
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686. Dedant garsą izoliuojančius sluoksnius tarpaukštinėse perdangose su medinėmis 

grindimis, po gulekšniais patikrinti ar nėra kontaktų tarp grindų ir sienų, tarp grindų ir perdangos 

plokščių. 

687. Įrengus šildymo stovą perdangos konstrukcijoje patikrinti, ar teisingai užtaisyta 

perdangos anga ir ar jis nesiliečia su grindimis. 

 

VI SKIRSNIS. INŽINERINĖS ĮRANGOS ĮRENGIMAS ATITVAROSE 

 
688. Neleidžiama montuoti vandens tiekimo, šildymo ir kitos paskirties vamzdžių per 

atitvaras tarp butų. Vandens tiekimo, šildymo ir kt. vamzdžiai turi būti pravedami per tarpaukštines 

perdangas ir atitvaras tarp kambarių (pertvaras) elastinėse movose (iš porėto polietileno ir kitų 

tampriųjų medžiagų), kurios neleistų atsirasti vamzdžių temperatūrinėms deformacijoms, dėl kurių 

būtų pažeistas hermetiškumas. 

689. Paslėpta elektros instaliacija sienose tarp butų ir pertvarose turi būti įrengta atskiruose 

kiekvienam butui kanaluose. Tuštumos paskirstymo dėžutėms ir rozetėms įrengti neturi būti 

praeinančios kiaurai. Jeigu kiaurinės skylės būtinos pagal numatytus technologinius sprendinius, 

numatyti įtaisai turi būti įrengti tik iš vienos pusės. Laisvoji tuštumos dalis užtaisoma ne mažesnio 

kaįp 40 mm storio gipso arba kitokios rišamosios medžiagos skiedinio sluoksniu. 

690. Įrengiant paskirstymo dėžutes ir rozetes atitvarose tarp butų kiekviena iš jų turi būti 

papildomai izoliuojama. Esant galimybei geriau naudoti kištukines rozetes ir jungiklius, kurių 

įstatymui plokštėse nepjaunamos skylės. 

691. Laido išvadą iš perdangos į lubų šviestuvą reikia numatyti ne kiauroje tuštumos dalyje. 

Jeigu kiaurinės skylės būtinos pagal perdangos gamybos technologiją, skylė turi būti sudaryta iš 

dviejų dalių. Viršutinė didesniojo skersmens dalis turi būti užpildoma skiediniu, žemutinė - garsą 

sugeriančia medžiaga, po to ypatingai plonu stiklo pluošto ir iš lubų pusės uždengta skiedinio 

sluoksniu arba sandariu dekoratyviniu dangteliu. 

692. Vėdinimo blokų konstrukcija turi užtikrinti sienelių, kurios skiria kanalus (ortakius),  

vientisumą (juostose neturi būti kiaurinių skylių, įtrūkimų, plyšių). Horizontali ventiliacijos blokų 

sandūra turi užtikrinti, kad triukšmas nesklis per nesandarumus iš vieno į kitą kanalą. 

693. Vėdinimo, kondicionavimo ir orinio apšildymo sistemose triukšmo šaltiniai yra 

ventiliatoriai, kondicionieriai, apšildymo agregatai (kaloriferiai), reguliuojantys įtaisai oro teikimo 

sistemose (vožtuvai, sklendės ir kt.), oro paskirstymo įtaisai, ortakių posūkiai ir išsišakojimai, 

siurbliai ir kondicionierių kompresoriai. Jų montavimas pastatuose turi būti atliekamas griežtai 

vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. Jų triukšmo akustinės charakteristikos turi būti nurodytos 

tiekėjo. 

694. Gyvenamajame name šalia liftų turi būti įrengtos patalpos, kurioms nebūtina padidinta 

apsauga nuo triukšmo (prieškambariai, koridoriai, virtuvės, sanitariniai mazgai). Visos liftų šachtos 

turi būti ant atskiro pamato ir atskirtos nuo kitų konstrukcijų 40-50 mm akustine siūle. 

695. Vamzdynų sistemose, pastate įkomponuotoms siurblinėms, individualiems apšildymo 

punktams, katilinėms reikia numatyti tamprius intarpus iš gumuoto audinio rankovės (kai kuriais 

atvejais armuotas metalinėmis spiralėmis). Intarpus įrenginėti kiek galima arčiau prie siurblių. 

696. Sandūros tarp vidinių atitvarų, o taip pat tarp jų ir kitų gretimų konstrukcijų turi būti 

tokios, kad jose statant ir eksploatuojant statinį neatsirastų kiaurymių ir nesandarumų, kurios 

žymiai sumažintų pertvarų izoliacines savybes. 

697. Sandūrose, kuriose, nežiūrint į tai, kad buvo priimtos konstrukcinės priemonės, 

eksploatacijos metu veikiant apkrovai galimi jungiamųjų elementų tarpusavio poslinkiai, 

temperatūriniai poslinkiai ir įvairios deformacijos, būtina taikyti nekietėjančias hermetizuojančias 

tampriąsias medžiagas ir gaminius, kurie priklijuojami prie jungiamųjų paviršių. 

698. Sandūras tarp laikančiųjų sienų elementų ir į juos atsiremiančių perdangų būtina 

užpildyti skiediniu ar betonu. Jeigu veikiant apkrovoms arba esant kitiems poveikiams siūlės gali 

suirti, turi būti numatytos priemonės, kurios neleistų susidaryti sandūrose kiaulinių įtrūkimų. 
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699. Sandūros tarp laikančiųjų vidinių sienų elementų paprastai užpildamos skiediniu ar 

betonu. Susiję jungiamųjų paviršių elementų paviršiai gali sudaryti tuštumą (šulinį), kurios 

matmenys užtikrina galimybes ją sandariai užpildyti betonu ar skiediniu per visą elemento aukštį. 

Būtina numatyti priemones, apribojančias jungiamųjų elementų tarpusavio poslinkius (įtaisyti 

kaiščius, suvirinti pamatines detales ir kt.). Jungiamosios detalės, armatūros iškyšos ir t.t. neturi 

trukdyti užpildyti tuštumą betonu ar skiediniu. Sandūras užpildyti rekomenduojama 

nesusitraukiančiu (besiplečiančiu) betonu ar skiediniu. 

700. Surenkamųjų konstrukcijų jungiamųjų elementų konfigūracija ir matmenys, turi 

užtikrinti hermetizuojančių medžiagų ir gaminių (kai numatyta juos panaudoti) kokybišką įdėjimą 

priklijavimą fiksavimą ir būtiną suspaudimą. 

 

VII SKIRSNIS. DARBŲ PRIDAVIMAS 

 
701. Iki naujas pastatas bus pripažintas tinkamas naudojimui, turi būti nustatyta jo (jo dalių) 

faktinė garso klasė, įvertinama natūriniais akustiniais matavimais. Matavimai vykdomi bent 5% 

pastato ir/arba jo elementų. Mažiausias elementų skaičius yra trys. Pastato konkrečios paskirties 

patalpos gali būti klasifikuojamos, jei kiekvienoje iš jų atlikti akustiniai matavimai. Nustatyta 

pastato (jo dalių) garso klasė patvirtinama klasifikavimo protokolu. 
702. Garso klasifikavimo protokole turi būti pateikta tokia informacija: 

- pastato (jo dalies) vidaus aplinkos garso klasė; 

- pastato išorės aplinkos garso klasė. Jei pastato išorės garso klasė nenustatoma, tai išorės 

aplinkos garso klasifikavimo protokole turi būti pažymėta: “Neklasifikuota” 

- klasifikavimo atlikimo data; 

- pastato statybos užbaigimo metai; 

- paskutinės klasifikavimo atitikties patikros data; 
- patikrą atlikusios organizacijos pavadinimas ir jos akreditavimo nuoroda; 

- panaudoti matavimo metodai su nuorodomis į atitinkamus apsaugos nuo triukšmo 

rodiklių matavimo standartus; 

- akustinių matavimų atlikimo data; 

- patikrintų objektų vienetų skaičius bei kita su ja susijusi informacija; 

- rekonstravimo ar kapitalinio remonto metu pastato konstrukcijose padarytų pakeitimų 

aprašymas; 

- kiti svarbūs arba galintys paveikti apsaugos nuo triukšmo sąlygas ir klasifikavimo 

įvertinimo veiksniai. 

 

XVII SKYRIUS. PASTATŲ ATITVARŲ ŠILTINIMO DARBAI 

 
I SKIRSNIS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
703. Šiltinant pastatus galimi trys sienų šiltinimo būdai: 

- sienos šiltinamos iš išorės; 

- sienos šiltinamos esamas tuštumas užpildant termoizoliacine medžiaga; 

- sienos šiltinamos iš vidinės pusės. 

704. Šiltinimo darbai vykdomi pagal sudarytą ir statytojo patvirtintą projektą. 

705. Vykdant pastatų atitvarų šiltinimo darbus būtina: 

- įvertinti šilumos, drėgmės bei oro judėjimą ir siekti, kad šilumos nuostoliai būtų kiek 

galima mažesni bei konstrukciniai elementai ir atitvarų medžiagos nedrėktų; 
- teisingai suderinti apšiltinamų atitvarų ir šiltinimo medžiagų savybes, konstrukcijų 

mazgus, kad kompleksinė atitvara atlaikytų destruktyvius aplinkos veiksniui, būtų ekonomiška. 

706. Šiluma medžiagoje perduodama šilumos laidumu, konvekcija ir spinduliavimu. 

Tankiose medžiagose spinduliavimo ir konvekcijos būdais perduodamos šilumos kiekis yra 
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mažas, todėl statybinėse medžiagose šiluma sklinda šilumos laidumo būdu, t. y. kai energija 

tiesiogiai pernešama nuo šiltesnių kūno dalių šaltesnėms. 

707. Svarbiausias medžiagos rodiklis, apibūdinantis medžiagos sugebėjimą praleisti 

šilumos srautą, yra šilumos laidumo koeficientas (λ). Jis yra lygus šilumos srautui, kuris 

perduodamas per medžiagą, esant nusistovėjusiam ant medžiagos paviršiaus 1° C temperatūrų 

skirtumui. 

708. Tos pačios mineralinės sudėties statybinių medžiagų šilumos laidumas labiausiai 

priklauso nuo jų tankio ir drėgnumo. Šilumos laidumas taip pat priklauso ir nuo medžiagos 

temperatūros. 

709. Didėjant tos pačios mineralinės sudėties medžiagos tankiui didėja jos šilumos 

laidumas. Didėjant tankiui mažėja medžiagos struktūroje oru užpildytų porų kiekis. 0,10-2,0 mm 

dydžio porose esančio oro šilumos laidumo koeficientas 0,024-0,030 W/(m.K), o tankaus 

mineralinės kilmės karkaso šilumos laidumo koeficientas yra apie 100-300 kartų didesnis. 

Statybinių medžiagų šilumos laidumas priklauso nuo abiejų dedamųjų savybių. 

710. Labai akytų medžiagų (tankis 15-30 kg/m3) šilumos laidumo koeficientas kartais 

didėja, mažėjant jos tankiui. Tai priklauso nuo padidėjusio šilumos perdavimo konvekcijos būdu. 

711. Vandens šilumos laidumo koeficientas yra apie 20 kartų didesnis už oro, o ledo - apie 4 

kartus didesnis negu vandens. Medžiagai sudrėkus, drėgmė išstumia iš porų orą ir jas užpildo 
vanduo ir dėl to padidėja medžiagos šilumos laidumas. 

712. Atitvarų šilumos mainų procesus nusako šilumos perdavimo koeficientas U, 

matuojamas vatais per kvadratinį atitvaros metrą, esant vieno laipsnio temperatūros skirtumui. 

Konkretaus storio (d) vienalytės atitvaros šilumos perdavimo koeficientas yra tiesiog proporcingas 

jos šilumos laidumo koeficientui, padalytam iš jos storio: 

U= - W/(m2.K), 
713. Atvirkščias atitvaros šilumos perdavimo koeficientui dydis vadinamas atitvaros 

šilumine varža (R): 

R = - (m2.K)/W, 

714. Praktikoje geriau naudotis šiluminėmis varžomis, nes jas galima aritmetiškai sumuoti. 

715. Vienasluoksnės atitvaros visuminė šiluminė varža (Rv) bus lygi vidinio ir išorinio 

paviršių ir konstrukcijos šiluminių varžų sumai: Rv 

= Rsi + R + Rse = Rsi + … + Rse (m
2.K)/W, 

Čia Rsi - vidinio paviršiaus šiluminė varža - 0,13(m2.K)/W, 
Rse - išorinio paviršiaus šiluminė varža - 0,04(m2.K)/W, 
λ - šilumos laidumo koeficientas, 
d - atitvaros storis, m. 

716. Kompleksinių atitvarų šiluminę varžą sudaro visų sluoksnių ir paviršių šiluminių varžų 

suma: 
Rk = Rsi + E … + Rse (m

2.K)/W. 

717. Visos šiltinimo darbams naudojamos medžiagos turi turėti atitikties dokumentus, kurie 

registruojami statybos darbų žurnale. 

718. Visos apšiltinimo darbams naudojamos medžiagos turi būti to paties gamintojo. 

719. Negalima naudoti mišrių pastatų apšiltinimo sistemų. 

720. Pervežant ir sandėliuojant medžiagas būtina apsaugoti nuo sudrėkimo ir mechaninių 

pažeidimų, o statybos proceso metu šilumos izoliacinis sluoksnis turi būti apsaugotas nuo 

atmosferinių kritulių ir kitų pažeidimų iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis. 
721. Medžiagos turi būti saugomos laikantis jų sertifikatuose pateiktų nurodymų. 
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II SKIRSNIS. PASTATŲ SIENŲ ŠILTINIMAS IŠ IŠORĖS 

 
722. Apšiltinant pastato sienas iš išorės turi būti vadovaujamasi STR 2.04.01:2018 „Išorinės 

tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“. 

723. Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų (toliau - TS) montavimo darbai 

turi būti atliekami esant ne žemesnei kaip +5 °C ir ne aukštesnei kaip +30 °C aplinkos ir pagrindo 

temperatūrai, santykinė oro drėgmė turi neviršyti 80 %. Visi darbų atlikimo reikalavimai 

suformuoti pagal standartinės klimato sąlygos: temperatūra 23±2 ºC, santykinė oro drėgmė 50±5 

%. Esant žemesnei/aukštesnei temperatūrai ir didesnei/mažesnei santykinei oro drėgmei 

technologinės pertraukos tarp atskirų operacijų gali ženkliai skirtis. 

724. Draudžiama atlikti darbus lyjant lietui ar pučiant stipriam vėjui, jeigu siena ar pastoliai 

neapdengti apsauginiu tinklu, plėvele ir pan. Medžiagas jų džiuvimo metu būtina apsaugoti nuo 

lietaus, šalčio ir tiesioginių saulės spindulių ne mažiau kaip 72 valandas. 

725. Nerekomenduojama armuoti ir dėti apdailinį sluoksnį tiesiogiai saulės apšviestose 

plokštumose. Jei nėra galimybės darbus organizuoti saulės neapšviestose plokštumose, apsaugai 

nuo tiesioginių saulės spindulių, vėjo ir lietaus rekomenduojama naudoti papildomas priemones, 

pvz., apsauginę plėvelę, apsauginį tinklą, laikinus stogelius ir pan. 

726. Termoizoliacines plokštes galima klijuoti tik tada, kai yra uždengtos ir apsaugotos nuo 

atmosferos kritulių visos virš šiltinamų sienų esančios atviros horizontalios konstrukcijos (stogo 
danga, parapetai, karnizai, išorinių palangių nuolajos ir pan.). 

727. Naujai statomuose pastatuose, ne vėliau kaip 14 dienų prieš termoizoliacinės 

medžiagos klijavimo pradžią, turi būti baigti stogo dengimo, mūro, langų įstatymo, vidaus 

tinkavimo, grindų ir kitų konstrukcijų betonavimo darbai. Pastato patalpų oro santykinis drėgnis 

turėtų neviršyti 60 %. 

728. Tiekiamos sistemos visada turi būti vientisos ir sertifikuotos. Vientisa laikoma sistema, 

gauta iš vieno gamintojo ar tiekėjo, turinti Europos techninį liudijimą (ETL) ir ženklinta CE 

ženklu. Sistemos specifikacija yra gamintojo ar tiekėjo deklaruojama sistemos sudėtis (išvardinti 

atskiri sistemos komponentai). Projekte nurodoma termoizoliacinių plokščių rūšis (EPS, MW, 

XPS) ir storis, smeigių rūšis, kiekis, tvirtinimo būdas (virš ar po armavimo tinkleliu), jei būtina, jų 

išdėstymas plokštumoje, armuotasis sluoksnis, termodeformacinių siūlių vietos (jei jos yra 

būtinos), baigiamoji paviršiaus apdaila ir pagalbinės detalės, įskaitant mazgų sprendimus, turi 

atitikti atskiros sistemos specifikaciją. 

729. Šiltinant pastato sienas iš išorės, kai šiltinimui naudojamos ISTS su polistireniniu 

putplasčiu arba mineraline vata, pagrindines montavimo darbų technologines operacijas galima 

skirti į etapus: 
- statybos objekto paruošimas, medžiagų sandėliavimas; 

- pagrindo paruošimas; 

- termoizoliacinių plokščių klijavimas; 

- mechaninis tvirtinimas smeigėmis; 

- armuotojo sluoksnio įrengimas; 

- baigiamojo paviršiaus apdailos sluoksnio įrengimas. 

730. Statybos objekto paruošiamieji darbai: 

- statybos aikštelės priėmimo, elektros energijos ir vandens tiekimo užtikrinimo; 

- statybos objekto aprūpinimo, paženklinimo ir apšvietimo organizavimo; 
- šiltinimo darbams reikiamų medžiagų, įrankių, įtaisų ir atliekų saugojimo vietų įrengimo; 

- darbo aikštelių (dažniausiai pastolių), statybos komunikacijų įrengimo, aprūpinimo 

medžiagų transportavimo mechanizmais (ypač vertikalaus kėlimo); 

- reikiamų medžiagų, įrankių ir įtaisų priėmimo ir saugojimo. 

731. Pavojinga zona priklauso nuo pastato aukščio, bet ne mažiau kaip 2,5 m atstumas nuo 

šiltinamo objekto. Virš įėjimų į pastatą būtina įrengti apsaugines stogines ir priedangas, o likusi 
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pavojingos zonos dalis turi būti atskirta specialiu apsauginiu tinklu (pastolių uždengimas) arba 

aptverta įspėjamąja juosta (jei nenaudojami pastoliai). 

732. Statant pastolius, būtina vadovautis pastolių montavimo ir darbų saugos taisyklėmis. 

Pastoliai turi būti statomi pakankamai dideliu atstumu nuo sienos (prie termoizoliacinio sluoksnio 

storio pridedant apie 30 cm). Pastolius reikia uždengti apsauginiu tinklu arba armuota plėvele. 

Pastolių tvirtinimo kaiščiai išdėstomi vienodais atstumais plokštumoje, įsukami truputį įstrižai iš 

apačios į viršų, kad vanduo nepatektų į termoizoliacinį sluoksnį. Pastolių tvirtinimo kaiščiai turi 

būti tokio ilgio, kad jų kilpos nesiliestų su termoizoliaciniu sluoksniu. Baigiant šiltinimo darbus, 

kaiščiai demontuojami, kaiščių vietos užtaisomos termoizoliacine medžiaga, klijiniu glaistu ir 

padengiamos apdailos sluoksniu (galima naudoti specialius kaištukus). 

733. Tiekiami sudėtiniai sistemos komponentai, priimant medžiagas ir gaminius statybos 

aikštelėje, kruopščiai patikrinami ar jų kiekiai ir dydžiai atitinka projektą ir specifikaciją. 

734. Medžiagos statybos aikštelėje turi būti sandėliuojamos taip, kad nebūtų pažeistos. 735. 

Sausus mišinius (klijai, klijinis glaistas, mineralinis dekoratyvusis tinkas) būtina 

saugoti nuo drėgmės. Medžiagų, kurių sudėtyje yra vandens, negalima laikyti šaltyje, saulės 

atokaitoje ir aukštoje oro temperatūroje. Klijų mišiniai, glaistas, tinkas ir dažai sandėliuojami 

gamyklinėse pakuotėse, pakelti nuo žemės ant medinių padėklų. 

736. EPS plokštės sandėliuojamos sausuose, dengtuose ir vėdinamuose sandėliuose, 

laikantis priešgaisrinės saugos taisyklių. Jokiu būdu EPS negalima laikyti saulės atokaitoje. 

Plokštes patariama sandėliuoti ant lygaus paviršiaus ir, jeigu yra galimybė, gamyklinėse 

pakuotėse. 

737. MW plokštės sandėliuojamos vėdinamuose sandėliuose, kuriuose yra sudarytos 

sąlygos, kad plokštės nesudrėgtų. Plokštes būtina sandėliuoti ant lygaus paviršiaus ne aukščiau, 

nei nurodyta gamintojo, jeigu yra galimybė, gamyklinėse pakuotėse. 
738. Stiklo audinio armavimo tinklelis turi būti sandėliuojamas stačiais ritiniais sausose 

patalpose. Būtina apsaugoti ritinį nuo spaudimo ir galimos jo deformacijos. 

739. Smeigės sandėliuojamos originaliose gamyklinėse pakuotėse patalpose, kuriuose 

palaikoma vienoda temperatūra. Montavimo profiliuočiai sandėliuojami ant lygaus padėklo 

horizontaliai. 

740. Pagalbinės detalės, pvz., cokolinės, kampinės ir deformacinės detalės, taip pat kitos 

juostos ir profiliuočiai sandėliuojami horizontaliai ant lygaus padėklo. Ypatingą dėmesį būtina 

skirti profiliuočiams ir kampams su stiklo audinio tinkleliu. 

741. Pastatų šiltinimo kokybė labai priklauso nuo pagrindo kokybės, todėl prieš pradedant 

darbus, pirmiausia atliekamas pagrindo įvertinimas ir paruošimas. 

742. Šiltinant senus pastatus, projekte turi būti nurodoma pagrindo stiprio vertė. Jei projekte 

to nėra, rekomenduojama pagrindo stiprį nustatyti bandymu. Bandymas atliekamas specialiu 

atplėšimo jėgą nustatančiu įrenginiu. Ypač kruopščiai reikia tikrinti tinkuotą, dažytą ar kitokia  

apdaila padengtą pagrindą. Būtina nudaužyti silpnai besilaikantį tinką, nutrupėjusias plytas ir 

betoną, pašalinti atšokusį senų dažų sluoksnį. Pažeistas sienų vietas užtinkuoti, užtaisyti plyšius. 

Pagrindo įvertinimo ir paruošimo priemonės išvardintos 1 lentelėje. 

743. Šiltinant senus stambiaplokščius daugiabučius namus ir kitus panašios konstrukcijos 

pastatus, laikančiajame sienos sluoksnyje būtina užsandarinti plyšius ir siūles, pro kurias prie 

termoizoliacinės medžiagos koncentruotai skverbtųsi oro ir kita drėgmė. Taip pat būtina 

fungicidinėmis priemonėmis sunaikinti ant senų šiltinamų paviršių esančius pelėsius ir samanas. 

744. Prieš klijavimo darbų pradžią, nuimami seni lietaus nutekėjimo sistemos lietvamzdžiai, 

visos ant pagrindo esančios ir montavimui trukdančios detalės. Aplink esančias pastatų dalis ir 

detales (langus, duris, palanges, keramiką, metalines detales ir pan.) būtina rūpestingai apdengti. 

Rekomenduojama apdengti ir šalia augančius augalus. Būtina patikrinti senus elektros, telefono ir 

kitus instaliacinius laidus. Jei jie pažeisti – būtina pakeisti. 

745. Būtina numatyti pakankamą palangių nuolajų ir parapetų išsikišimą nuo TS paviršiaus 

apdailos sluoksnio (mažiausiai 30-50 mm), numatyti ir paruošti visus galimus turėklų, stogelių, 

šviestuvų, antenų ir pan. tvirtinimus, pvz., medinius įdedamuosius tašelius arba plastmasines 
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atramas. Kad nepatektų į sistemą vanduo, šių detalių tvirtinimo kaiščiai įsukami truputį įstrižai iš 

apačios į viršų, kad būtų nuolydis žemyn nuo pagrindo. 

746. Pamatus ir kitas su žeme besiribojančias plokštumas būtina padengti hidroizoliacija. 

747. Prieš klijuojant termoizoliacines plokštes, būtina patikrinti atskirų pagrindo plokštumų 

vertikalius ir horizontalius nuokrypius. Klijuojamos plokštumos atskaitos tašku laikoma labiausiai 

plokštumoje išsikišusi vieta. Jei plokštuma labai nelygi ir neįmanoma išlyginti, tai šiose 

plokštumos vietose rekomenduojama naudoti didesnio storio termoizoliacinę medžiagą. 

748. Prieš klijuojant termoizoliacines plokštes, prie priglundančių prie sistemos statybinių 

konstrukcijų, išsikišančių detalių ar metalinių nuolajų būtina tvirtinti sandarinimo profiliuočius 

arba sandarinimo juostas, užbaigimo profiliuočius. 

749. Jeigu siena ar pastoliai neapdengti apsauginiu tinklu ar plėvele – plokščių klijuoti 

negalima saulės atokaitoje esant didesnei nei 25 ºC aplinkos temperatūrai, pučiant stipriam vėjui ar 

lyjant. 

750. Termoizoliacinių plokščių klijavimas pradedamas nuo pirmosios eilės klijavimo. 

Galimi du pirmosios eilės klijavimo būdai: naudojant cokolinį profiliuotį arba laikinąją atramą 

(pvz., medinį tašelį). Cokolinį profiliuotį tikslinga naudoti, jei termoizoliacinio sluoksnio storis 

neviršija 150 mm, o cokolinio profiliuočio sienelės storis ne mažiau kaip 1,0 mm. Laikiną atramą 

tikslinga naudoti, jei termoizoliacinio sluoksnio storis viršija 150 mm arba, kai cokolis yra 

įtrauktas ir pirmoji plokščių eilė prasideda žemiau cokolio linijos. 

751. Jei naudojami cokoliniai profiliuočiai, jie montuojami prieš klijuojant termoizoliacines 
plokštes. Cokolinio profiliuočio atraminės dalies plotis turi atitikti termoizoliacinių plokščių storį. 

Cokolinis profiliuotis tvirtinamas horizontalia ir tiesia linija. Prieš tvirtinant cokolinius 

profiliuočius, plokštumoje nuo kampo iki kampo ištempiama kontrolinė virvelė, pagal kurią 

profiliuočiai lyginami. Paženklinus tvirtinimo vietas, tarpai maždaug apie 300 mm, išgręžiamos 6 

arba 8 mm skylės mūrvinėms (skylės diametras priklauso nuo parinktos mūrvinės). Cokoliniai 

profiliuočiai glaudžiami galais paliekant 2-3 mm tarpelį ir tarpusavyje sujungiami specialiomis 

jungiamosiomis detalėmis. Cokolinis profiliuotis prie pagrindo tvirtinamas mūrvinėmis, 

nelygumai lyginami įgilinant arba išsukant mūrvines, tvirtinimo vietose ant mūrvinių įdedant 

plastmasines lyginimo tarpines. Pastato išoriniuose ir vidiniuose kampuose cokolinis profiliuotis 

įpjaunamas 45º kampu ir sulenkiamas arba tuo pačiu kampu užleidžiamas. Ties kampais cokolinius 

profiliuočius galima jungti ne arčiau kaip 250 mm nuo kampo briaunos. 

752. Pirmoji termoizoliacinių plokščių eilė klijuojama įstatant į cokolinį profiliuotį. 

Termoizoliacinės plokštės turi glaudžiai priglusti prie išorinio cokolinio profiliuočio krašto, jų 

paviršius negali išsikišti arba būti įgludęs šio krašto atžvilgiu. Siūlę tarp cokolinio profiliuočio ir 

pagrindo būtina užpildyti naudojama termoizoliacine medžiaga, sandarinimo juosta arba 

poliuretano putomis, ir užtepti klijine medžiaga. 

753. Jei naudojamos laikinosios atramos, montavimo tašeliai horizontalia ir tiesia linija 

pritvirtinami prieš klijuojant termoizoliacines plokštes. Šiuo atveju, pirmiausia prie pagrindo 

klijuojama stiklo audinio armavimo tinklelio juosta, kurios plotis, matuojant nuo apatinio 

būsimojo termoizoliacinių plokščių krašto ir lenkiant per apatinę briauną, turi padengti ne mažiau 

kaip 100 mm išorinio plokštės paviršiaus. Priklijavus plokštes ir nuėmus medinį montavimo tašelį, 

stiklo audinio tinklelis užlenkiamas per termoizoliacinių plokščių apatinę briauną ir įspaudžiamas 

į paskleistą klijinio glaisto sluoksnį. Išsispaudęs klijinis glaistas užglaistomas. Ant apatinės išorinės 

sistemos briaunos rekomenduojama montuoti kampinį profiliuotį su lašikliu ir užglaistyti klijiniu 

glaistu, siūlę tarp termoizoliacinės plokštės ir pagrindo rekomenduojama užpildyti sandarinimo 

juosta. 

754. Termoizoliacinėms plokštėms klijuoti naudojami sausi klijų mišiniai (rišiklis 

cementas), dispersiniai klijų mišiniai (rišiklis akrilinė dispersija) ir poliuretaniniai klijai 

(poliuretaninės putos). Klijų paruošimas ir paruošto mišinio naudojimo laikas nurodomas produkto 

naudojimo instrukcijoje. 

755. Sausų ar dispersinių klijų mišinys nerūdijančio plieno mentele tepamas ant vidinio 

termoizoliacinės plokštės paviršiaus nepertraukiama, ne mažiau kaip 75 mm pločio ir 5-20 mm 



ST 302639067.01:2019 

172 

 

 

 

storio (klijų sluoksnio storis priklauso nuo paviršiaus nelygumo; jeigu pagrindas nelygus, galima 

tepti storesniu, bet ne daugiau kaip TS gamintojo didžiausio leistino storio sluoksniu) juosta ties 

kraštais visu jos perimetru ir ne mažiau trimis delno dydžio taškais ties viduriu, arba nerūdijančio 

plieno dantytu glaistikliu ant viso plokštės paviršiaus. Rekomenduojamas glaistiklio dantų aukštis 

8-10 mm. Perimetru ir taškais klijuojamos EPS ir MW plokštės. Esant labai lygiam pagrindui, 

termoizoliacinės plokštės gali būti klijuojamos visu paviršiumi. Vertikaliai orientuoto plaušo MW 

plokštės („lamelės“) visada klijuojamos visu paviršiumi. 

756. Vertikaliai orientuoto plaušo MW plokštes („lemeles“) visu paviršiumi, o MW plokštes 

tik tose vietose kur bus tepami klijai, rekomenduojama pirmiausia padengti plonu klijų mišinio 

sluoksniu (stipriai spaudžiant glaistikliu) ir tik po to ant jo tepti klijavimui reikiamą klijų  kiekį 

(technologinė pertrauka nebūtina). 

757. Jei sistema prie pagrindo tvirtinama tik klijuojant ir/arba papildomai tvirtinant 

smeigėmis, tai klijuojamo prie pagrindo paviršius turi sudaryti ne mažiau kaip 40 % plokštės ploto. 

Jei sistema prie pagrindo tvirtinama mechaniškai smeigėmis ir papildomai klijuojant, tai 

klijuojamo prie pagrindo paviršius turi sudaryti ne mažiau kaip 20 % plokštės ploto. 

758. Poliuretaniniai klijai specialiu puškimo pistoletu užpurškiami ant vidinio 

termoizoliacinės plokštės paviršiaus nepertraukiama, ne mažiau kaip 30 mm pločio juosta ties 

kraštais visu jos perimetru ir W raidės formos arba horizontalia linija ties viduriu. Poliuretaniniais 

klijais klijuojamos tik EPS plokštės. 

759. Poliuretaniniais klijais klijuojama sistema prie pagrindo visada tvirtinama mechaniškai 

smeigėmis ir papildomai klijuojant, klijuojamo prie pagrindo paviršius turi sudaryti ne mažiau kaip 

30 % plokštės ploto. 

760. Klijų mišinio negalima tepti ant šoninių plokštės briaunų, taip pat klijai negali 

išsispausti iš plokščių siūlių ir jose kauptis. Kad taip nenutiktų, klijų mišinio juostas reikia tepti 

šiek tiek toliau nuo plokštės krašto ir mentele įstrižai pašalinti klijų perteklių. Klijuojant kampuose, 

klijų mišinys tepamas per plokštės storį toliau nuo vieno plokštės krašto. Termoizoliacines plokštes 

klijuoti tik taškais draudžiama. 

761. Termoizoliacinės plokštės prie pagrindo klijuojamos nuo apačios į viršų, glaudžiant 

viena prie kitos, ilgąją pusę orientuojant horizontaliai, perslenkant vertikaliąsias siūles, perrišant, 

nesudarant kryžminių siūlių sandūrų. Pastato kampuose plokštės klijuojamos pakaitomis perrišant 

eiles. Vidinių kampų rekomenduojama neperrišti. Langų ir durų angų kampuose termoizoliacinėse 

plokštėse išpjaunama kampinė išpjova ir jos klijuojamos taip, kad siūlių ir prigludusių plokščių 

sandūros būtų ne arčiau kaip 100 mm nuo pastato angos kampo. Sudaryti kryžminių siūlių sandūras 

ir sandūras angų kampuose neleidžiama. Pastato kampuose ir ties angomis termoizoliacines 

plokštes rekomenduojama klijuoti 5-10 mm užleidžiant už sistemos plokštumos, o klijų mišiniui 

išdžiūvus (praėjus ne mažiau kaip 24 val.), nupjauti. Termoizoliacinės plokštės žemiau cokolinio 

profiliuočio (arba pirmosios plokščių eilės) klijuojamos iš viršaus į apačią. 

762. Užtepus klijų mišinį ant plokštės, ją pridėti prie sienos į reikiamą vietą, tvirtai priglausti 

prie anksčiau priklijuotos plokštės ir lengvais pastuksenimais per visą plokštę, ją išlyginti. 

Lyginimui ir kontrolei naudoti medinį tašelį, 2 m tinkavimo lentjuostę arba gulsčiuką. Antroji 

termoizoliacinių plokščių eilė klijuojama tik pilnai užbaigus klijuoti pirmąją ir t.t. 

763. Langų ir durų angokraščiai, ar nišų kampai klijuojami taip: 

- jei langai sumontuoti lygiai su sienos išorine plokštuma, tai prie lango ar durų rėmo 

priklijuojamas sandarinimo profiliuotis arba sandarinimo juosta, o termoizoliacinės plokštės 

klijuojamos užleidžiant ant rėmo; 

- jei langai sumontuoti sienos nišose, tai pastato fasado plokštumos termoizoliacinę plokštę 

reikia klijuoti iškišant jos kraštą (ne mažiau angokraščio plokštės storio). Baigus klijuoti pastato 

fasado plokštumą ir klijų mišiniui išdžiuvus, prie lango ar durų rėmo priklijuojamas sandarinimo 

profiliuotis arba sandarinimo juosta ir, glaudžiai prie jo prispaudus lango angokraščiui skirtą 

termoizoliacinę plokštę, priklijuoti prie angokraščio. Klijų mišiniui išdžiuvus, fasado plokštumos 

plokštes nupjauti lygiai, pridėjus kampainį. 
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764. Sistema (kartu su armuotojo ir dekoratyviojo tinko sluoksniu) užleidžiama ant langų ir 

durų rėmų apie 25 mm. 

765. Termoizoliacines plokštes pjaustyti patogiausia rankiniu stalių pjūkleliu smulkiais 

danteliais, specialiais pjaustymo peiliais arba įrenginiais. Pjaunant rankiniu būdu, kad pjūviai būtų 

tikslūs, patartina naudoti atraminę lentjuostę. 

766. Termoizoliacinės plokštės klijuojamos glaudžiai viena prie kitos. Pasitaikančias atviras 

siūles (pvz., daugiau kaip 5 mm) būtina užpildyti, nenaudojant klijų, šiek tiek platesnėmis už plyšį 

pleištinėmis juostelėmis, išpjautomis iš termoizoliacinių plokščių. Siauresnes siūles (pvz., mažiau 

kaip 5 mm), jeigu neprieštarauja gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų taisyklėms, galima 

užpildyti poliuretano putomis. Klijuojant būtina išlaikyti lygią šiltinamosios izoliacijos išorinio 

paviršiaus plokštumą, svarbu išvengti aiškiai matomų plokščių perkritimų, nepalikti atvirų 

plokščių jungimo siūlių. Nelygus sienos paviršius lyginamas termoizoliacinių plokščių klijavimo 

metu, o ne armuojant. 

767. Rekomenduojama klijuoti sveikas termoizoliacines plokštes. Atraižas galima naudoti 

angokraščiams, palangėms ar angų sąramoms klijuoti. Atraižas, kurių plotis ne mažesnis kaip 150 

mm, galima naudoti tik vientisoje sistemos plokštumoje, tačiau neleistina naudoti plokštumoje ties 

kampais ir angomis. 

768. Siūlės tarp termoizoliacinių plokščių turi būti ne arčiau kaip 100 mm nuo didelių 

pagrindo įtrūkių ir siūlių, nuo skirtingo pagrindo storio plokštumos iškišos krašto ir nuo skirtingų 

pagrindo medžiagų ribos. Jei atskirose vietose siūlės tarp termoizoliacinių plokščių vis dėlto yra 

arčiau, patariama klojant armuotąjį sluoksnį padengti jas dviem armavimo tinklelio sluoksniais. 

769. Termodeformacinių siūlių vietos nurodomos projekte. Projekte nenurodytos, bet 

pagrindo plokštumoje esamos termodeformacinės siūlės turi būti atkartotos sistemoje. 

Plokštuminių ir kampinių termodeformacinių siūlių įrengimą. 

770. Klijų mišiniui išdžiūvus (praėjus ne mažiau kaip 24 val.), EPS termoizoliacinių 

plokščių paviršius yra šlifuojamas ir kruopščiai nuvalomas. Jeigu per 14 dienų nebus klojamas 

armuotasis sluoksnis, paviršių būtina dar kartą šlifuoti. MW termoizoliacinių plokščių šlifuoti 

negalima. 

771. Jei ant pastato išorės sienų yra elektros laidų, antenų ar kitokių instaliacinių kabelių bei 

vamzdynų, tai juos galima uždengti termoizoliacinėmis plokštėmis. Tačiau klijuojant būtinai 

pažymėkite laidų ir kabelių nutiesimo vietas, kad vėliau gręžiant ar kalant tvirtinimo smeiges, jie 

nebūtų pažeistiv.). 

772. Palangių nuolajos montuojamos termoizoliacinių plokščių klijavimo metu arba 

užbaigus klijavimo darbus. 

773. Smeigių rūšis, kiekis, ilgis ir inkaravimo gylis, tvirtinimo būdas virš ar po armavimo 

tinkleliu, smeigių išdėstymo termoizoliacinių plokščių plokštumoje, ties kampais ir sandūrose, 

ir/ar visoje TS plokštumoje schemos nurodomos projektinėje dokumentacijoje (žr. priedo 4, 4.1, 

4,2 pav.). 

774. Jei sistema prie pagrindo tvirtinama mechaniškai smeigėmis ir papildomai klijuojant, 

tai smeigių kiekis ir išdėstymo schemos privalo būti pateikiamos projekte. Jei sistema prie 

pagrindo tvirtinama tik klijuojant ir/arba papildomai tvirtinant smeigėmis, tai jų kiekį ir išdėstymo 

schemas pateikia TS gamintojas ar tiekėjas. 

775. Smeigės yra sudėtinis TS komponentas, todėl, jei gamintojas ar tiekėjas nenurodo 

kitaip, privaloma naudoti tik į atskiros termoizoliacinės sistemos sudėtį įtrauktas ir turinčias 

Europos techninį liudijimą (ETL) bei CE ženklu ženklintas smeiges. 

776. Smeigės įstatomos į iš anksto pagrinde išgręžtas skyles. Skylės smeigėms pradedamos 

gręžti tik persmeigus šiltinamąją izoliaciją ir grąžtui prisilietus prie pagrindo. Skylė turi būti 

gręžiama pakankamai aštriu grąžtu statmenai pagrindui, bet ne mažiau kaip 10 mm gilesnė nei 

inkaravimo gylis. Smeigės lėkštinis diskas, įtvirtinus smeigę, negali išsikišti virš termoizoliacinio 

sluoksnio paviršiaus. Dažniausiai į jį įgilinamas apie 2 mm. Vertikaliai orientuoto plaušo MW 

plokštės („lamelės“) tvirtinamos smeigėmis su papildomu, didelio skersmens (ne mažiau kaip 140 

mm) prispaudžiamuoju disku. 
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777. Termoizoliacines MW plokštes visada būtina tvirtinti smeigėmis. 

778. Smeigėmis, kurios tvirtinamos prieš klojant armuotąjį sluoksnį, tvirtinama praėjus ne 

mažiau kaip 24 val. po termoizoliacinių plokščių klijavimo. Armuotąjį sluoksnį, kuris uždengia 

smeiges, būtina kloti ne vėliau kaip per 6 savaites, nes kitaip jos gali būti pažeistos ultravioletiniais 

spinduliais. 
779. Tvirtinant smeigėmis, būtina laikytis šių taisyklių: 

- skylės ašis smeigei turi būti statmena pagrindui; 

- smeigės ilgis, diametras ir mažiausias atstumas nuo pagrindo, lubų arba 

termodeformacinių siūlių kraštų priklauso nuo naudojamų smeigių rūšies ir smeigių gamintojo 

nurodymuose; 

- prieš pradedant gręžti skyles, termoizoliacines MW plokštes būtina persmeigti grąžtu; 

- grąžto diametras ir gręžiamos skylės gylis priklauso nuo naudojamų smeigių rūšies; 

- skylėtų medžiagų arba labai akytų medžiagų pagrindus rekomenduojama gręžti 

nenaudojant smūgio; 
- smeigės lėkštinis diskas negali išsikišti virš armuotojo sluoksnio paviršiaus; 

- įkalamas smeiges rekomenduojama kalti guminiu plaktuku; 

- jeigu smeigė blogai pritvirtinta (kliba, išsikiša ir pan.), deformuota arba kitaip pažeista, 

būtina ją pakeisti, šalimais tvirtinant naują. Blogai pritvirtinta smeigė pašalinama, skylė 

termoizoliacinėje plokštėje užpildoma naudojama termoizoliacine medžiaga. Skylė armuotajame 

sluoksnyje užpildoma klijiniu glaistu. Jeigu smeigės pašalinti neįmanoma, ją įgilinti taip, kad 

neišsikištų virš armuotojo sluoksnio paviršiaus; 

- smeigių tvirtinimas per armuotojo sluoksnio armavimo tinklelį atliekamas kol armuotasis 

sluoksnis dar neišdžiūvo; 
- jeigu smeigėmis tvirtinama per armavimo tinklelį, šią operaciją būtina atlikti per 1-2 

valandas nuo pirmojo sluoksnio klojimo. 

780. Armuotąjį sluoksnį sudaro klijinis glaistas ir stiklo audinio armavimo tinklelis. Jų rūšis 

nurodoma projekte pagal TS specifikaciją. 

781. Armuotajam sluoksniui naudojami sausi klijinio glaisto mišiniai (rišiklis cementas) ir 

dispersiniai klijinio glaisto mišiniai (rišiklis akrilinė dispersija). Klijinio glaisto paruošimas ir 

paruošto mišinio naudojimo laikas nurodomas produkto naudojimo instrukcijoje. 

782. Prigludusias prie sistemos konstrukcijas, metalines nuolajas, pakabinamas ir 

išsikišančias detales būtina apsaugoti nuo užtaršų. 

783. Armuotasis sluoksnis pradedamas kloti praėjus ne mažiau kaip 24 val. nuo 

termoizoliacinių plokščių klijavimo. Klijinis glaistas tepamas ant sausų ir švarių termoizoliacinių 

plokščių. 

784. Iš pradžių ant termoizoliacinių plokščių klojami kampuočiai su tinkleliu, kampuočiai 

su tinkleliu ir lašikliu, užbaigimo ir deformaciniai profiliuočiai, arba papildomas sustiprintas 

armavimas. Šios detalės klojamos įspaudžiant jas į užteptą ir nerūdijančio plieno dantytu 

glaistikliu paskleistą klijinį glaistą. Išsispaudęs per tinklelio akutes klijinis glaistas nuimamas.  

Kampuočiai ir profiliuočiai klojami iš apačios į viršų, jų tinklelis užleidžiamas vienas ant kito ne  

mažiau kaip 100 mm. 

785. Galimo padidėjusio įtempio vietos (angokraščių ir sąramų kampai) sustiprinamos ne 

mažesnėmis kaip 300 x 200 mm armavimo tinklelio juostomis, jas išdėstant kampuose įstrižai. 

Langų, durų ir kitų angų kampų sustiprinimui naudojami kampuočiai su tinkleliu, o viršutinių 

horizontalių angokraščių sustiprinimui, jei angokraščio plotis didesnis kaip 100 mm, 

rekomenduojama naudoti kampuočius su tinkleliu ir lašikliu. 

786. Dviejų skirtingų sistemų sandūroje, kurios skiriasi tik termoizoliacijos rūšimi ir kur 

nėra skiriamosios išorinės siūlės, būtina įrengti papildomą sustiprintą armavimą užleidžiant ne  

mažiau kaip 100 mm į kiekvieną pusę nuo siūlės. 

787. Armuotojo sluoksnio storis vidutiniškai yra apie 4 mm. Didžiausią ir mažiausią leistiną 

armuotojo sluoksnio storį nurodo TS gamintojas ar tiekėjas. Reikiamą storį galima pasiekti ant 

išlyginto, nesukietėjusio ir nepradžiūvusio prieš tai užtepto apatinio sluoksnio užtepant dar vieną 
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sluoksnį. Jeigu atskirose plokštumos vietose (pvz., lyginat vietinius nelygumus, duobes) 

armuotojo sluoksnio storis viršija TS gamintojo ar tiekėjo didžiausią leistiną storį, tose vietose 

būtina atlikti papildomą armavimą tinkleliu. 

788. Armuotasis sluoksnis įrengiamas ant paskleisto klijinio glaisto klojant armavimo 

tinklelį ir jį įspaudžiant į glaistą. Klijinis glaistas tepamas nuo viršaus į apačią ir nerūdijančio 

plieno dantytu glaistikliu paskleidžiamas. Armavimo tinklelis įspaudžiamas į paskleistą klijinį 

glaistą. Išsispaudęs per armavimo tinklelio akutes glaistas išlyginamas, jei reikia, užtepamas 

papildomai ir užglaistomas. Armavimo tinklelis klojamas nuo viršaus į apačią, gretimos juostos 

užleidžiamos viena ant kitos ne mažiau kaip 100 mm. Jei armuojant tinklelis baigėsi, viršutinė 

armavimo tinklelio juosta užleidžiama ne mažiau kaip 100 mm. Šalia esančios armavimo tinklelio 

juostos užlaidos paruošimui ne mažiau kaip 100 mm atstumu nuo krašto išsispaudęs per tinklelio 

akutes klijinis glaistas nuimamas. Jeigu atliekamas dvigubas armavimas, visas darbo eiliškumas 

pakartojamas. Atskirų dvigubai armuotųjų sluoksnių tinklelio juostų užlaidos turi nesutapti. 

Klijiniam glaistus išdžiūvus, stiklo audinio tinklelis prie kampuočių, cokolinių ir užbaigimo 

profiliuočių nupjaunamas ties išorine briauna. 

789. Jeigu, siekiant padidinti sistemos atsparumą mechaniniams pažeidimams, atliekamas 

vientisas sustiprintas armavimas šarviniu tinklu, atskiros tinklo juostos klojamos glaudžiant viena 

prie kitos, be užlaidos. Panaudojus šarvinį tinklą, ant pirmojo armuotojo sluoksnio būtina atlikti 

antrąjį armavimą standartiniu tinkleliu. 

790. Armavimo tinklelis turi būti paklotas per visą armuotojo sluoksnio plokštumą iki 

kraštų. 

791. Armavimo tinklelis turi būti paklotas be užlenkimų ir pūslių, turi atsidurti šiek tiek 

arčiau išorinio armuotojo sluoksnio paviršiaus ir padengtas ne plonesniu kaip 1 mm storio klijinio 

glaisto sluoksniu (tinklelio užlaidų vietose – ne mažesniu kaip 0,5 mm). 

792. Tvirtinant smeiges per armuotąjį sluoksnį, tvirtinimo vietose armavimo tinklelis turi 

būti įpjaunamas. Įpjovos tinklelyje ilgis turi atitikti skylės smeigei diametrą. Tvirtinamos į 

nesukietėjusį armuotąjį sluoksnį per armavimo tinklelį smeigės, pritvirtinus, tuojau pat 

padengiamos klijiniu glaistu. 

793. Dekoratyviosios detalės klijuojamos prie baigto išdžiūvusio armuotojo sluoksnio 

paviršiaus. Siūlės visu perimetru užsandarinamos elastingu hermetiku. 

794.  
795. Baigiamasis paviršiaus apdailos sluoksnis įrengiamas spalvintu arba dažomu 

dekoratyviuoju tinku, klijuojamosiomis apdailos medžiagomis (klinkerinės, keraminės plytelės, 

klinkerines arba keramines plyteles imituojanti apdaila). Tinko rūšis, struktūra ir atspalvio tonas, 

klijuojamosios apdailos medžiagos nurodoma projekte pagal TS specifikaciją. 

796. Apdailos medžiagų paruošimas ir darbų atlikimo technologija nurodoma produkto 

naudojimo instrukcijoje. 

797. Baigiamoji paviršiaus apdaila įrengiama ant sauso ir švaraus armuotojo sluoksnio, 

praėjus ne mažiau kaip 24 valandoms nuo prieš tai buvusios operacijos užbaigimo, jei TS 

gamintojas ar tiekėjas nenurodo kitaip. 

798. Prigludusias konstrukcijas, metalines nuolajas, pakabinamas ir išsikišančias detales 

būtina apsaugoti nuo užtaršų (pvz., apsaugine juosta, kuri bus nuimama užbaigus tinko, dažymo 

arba plytelių klijavimo darbus). 

799. Jeigu TS gamintojo ar tiekėjo reikalavimuose nurodoma, visų pirma ant armuotojo 

sluoksnio voleliu arba šepečiu užtepamas impregnavimo arba grunto sluoksnis. Jei apdailai 

naudojamas spalvintas dekoratyvusis tinkas, rekomenduojama tuo pačiu atspalviu pigmentuoti ir 

gruntą. 

800. Tinkavimo darbus galima pradėti tik gerai išdžiūvus grunto sluoksniui. Nesuskirstytų 

paviršių apdaila atliekama be technologinės pertraukos, todėl reikia pasitelkti pakankamą skaičių 

darbuotojų. Darbuotojų skaičius priklauso nuo tinkuojamo paviršiaus ploto, kurį būtina aptinkuoti 

be pertraukos. Tinko darbus patariama atlikti atsižvelgiant į tai, kad technologinės operacijos metu 

maždaug 2 m2 tinkuojamo ploto tenka vienam darbuotojui, nes tinkuotus paviršiaus ruožus galima 
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sujungti tik tuomet, kai jie yra dar nepradėję kietėti. Pertrauka galima ties to paties atspalvio 

plokštumos riba, ties kampais ir įvairiomis briaunomis. 

801. Vientisos plokštumos atskirų paviršių atskyrimui ir spalviniam sudalinimui 

rekomenduojama naudoti dažytojo juostą. Tokiu būdu galima pasiekti, kad tiksliai ir lygiai būtų 

užbaigtas tinko sluoksnis arba atskirti atskiri tinkuoti paviršiai. 

802. Tinkuojama nuo viršaus žemyn. Dekoratyvusis tinkas užtepamas rankiniu būdu 

nerūdijančio plieno glaistikliu ir tolygiai paskleidžiamas grūdelio stambumo sluoksniu. Po to 

plastikiniu glaistikliu dekoruojamas vertikalia, horizontalia arba sukama kryptimis (priklauso nuo 

tinko tekstūros), kol išryškėja tolygus raštas. Visi darbuotojai turi tinkuoti vienodu sluoksniu ir 

išgauti vienodą išorinį vaizdą. Tinko darbus galima atlikti ir specialiomis tinkavimo mašinomis. 

803. Jeigu TS specifikacijoje nurodyta, išdžiūvusį, praėjus ne mažiau kaip 24 valandoms, jei 

TS gamintojas ar tiekėjas nenurodo kitaip, dekoratyvųjį tinką galima dažyti. Dažoma voleliu. 

Dažant naudoti reikiamą volelį, dažyti kryžminiu būdu ir atskiras dalis sujungti tada, kai jos dar 

yra drėgnos. 
804. Kad pasiekti tolygią to paties atspalvio apdailą, vientisai plokštumai naudoti vienos 

gamybos partijos tinką arba dažus. 

805. Klijuojamoji apdaila įrengiama ant sauso ir švaraus armuotojo sluoksnio, praėjus ne 

mažiau kaip 72 valandoms nuo prieš tai buvusios operacijos užbaigimo. Plytelės klijuojamos pagal 

iš anksto paruoštą išdėstymo planą, parengtą įvertinus apdailos plytelių dydį ir reikiamų 

termodeformacinių siūlių įrengimą. Palangių ir angokraščių linijos yra išeitinės linijos plytelėmis 

klijuojamiems plotams išskirstyti. Kitos pagrindinės linijos pagal planą žymimos ant fasado 

paviršiaus naudojant ženklinimo virvelę. 

806. Klinkerines arba keramines plyteles imituojančios apdailos plytelių dydžiai atitinka 

keraminių plytelių dydžius. Klijuojamosios apdailos detalės klojamos ant klijų mišinio, užtepto 

dantytu glaistikliu ant išdžiūvusio armuotojo sluoksnio paviršiaus. Klijų mišinys tepamas ant 

paviršiaus plokštumos tarp pažymėtų linijų, tačiau būtinai ant tokio dydžio plokštumos, kurią  

galima spėti aptaisyti iki klijai išdžius. Klijuojamosios apdailos detalės nestipriai prispaudžiamos 

prie užtepto klijų mišinio taip, kad tarp detalės ir klijų neliktų tuštumos. Jeigu naudojamos 

kampinės klijuojamosios apdailos detalės, jos klojamos pirmiausia. Priklijavus klijuojamosios 

apdailos detales, siūlės tarp jų iš karto išlyginamos drėgnu plokščiu teptuku. Taip suformuojama 

įgilinta siūlė, suteikianti aptaisytam paviršiui išraiškingumo. Siūles galima ir visiškai užpildyti. 

Tada naudojami specialūs mišiniai siūlėms užtaisyti. Užteptas mišinys išlyginamas rievikliu. 

Mišiniui išdžiūvus, užterštos vietos nuvalomos šepetėliu. 

807. Klinkerinės arba keraminės plytelės klijuojamos taip pat kaip ir klijuojamąją apdailą 

imituojantys gaminiai. Skirtumas tik tas, kad klijų mišinys tepamas ne tik ant armuotojo sluoksnio, 

bet ir ant plytelės, o siūlės visada užglaistomos mišiniu, skirtu siūlėms užtaisyti. Apklijuojant  

paviršių keraminėmis plytelėmis, pagal pateiktus gamintojo nurodymus būtina suformuoti 

horizontalias ir vertikalias termodeformacines siūles. Šios siūlės taip pat būtinos ir kampų srityje. 
808. Techniniai reikalavimai šiltinimo darbams: 

− Pagrindo stiprio leistini nuokrypiai ≥ 0,08 MPa, kontroliuojama atplėšimo jėgos matavimo 
prietaisu; 

− Pagrindo nuokrypiai fasado plokštumoje horizontalia ir/arba vertikalia kryptimis - 20 mm/m', 

kontroliuojama liniuote, rulete, nivelyru, teodolitu; 

− Termoizoliacinių plokščių klijavimo nuokrypiai fasado plokštumoje horizontalia ir/arba 
vertikalia kryptimis - 2 mm/m', kontroliuojama liniuote, rulete, nivelyru, teodolitu; 

− Termoizoliacinių plokščių perrišimas ir armavimo tinklelio juostų užlaidos leistini nuokrypiai 

≥ 100 mm, kontroliuojama liniuote, rulete; 

− Smeigių ištraukimo jėgos leistini nuokrypiai - projektinė smeigių ištraukimo jėgos vertė kN, 
kontroliuojama ištraukimo jėgos matavimo prietaisu; 

− Armuotojo sluoksnio nuokrypiai fasado plokštumoje horizontalia ir/arba vertikalia kryptimis 
dekoratyviojo tinko grūdelių dydis + 0,5 mm/m', kontroliuojama liniuote, rulete, nivelyru, 
teodolitu. 
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− Vietiniai nuokrypiai matuojant 2 m ilgio liniuote - 4 mm, kontroliuojama 2 m ilgio liniuote, 
rulete; 

− Kreivalinijinių paviršių nuokrypiai nuo horizontalės arba vertikalės - 30 mm, kontroliuojama 
lekalu, rulete; 

− Atskiros angos angokraščių nuokrypiai nuo horizontalės arba vertikalės - 3 mm/m', 
kontroliuojama 1 m ilgio liniuote, gulsčiuku, rulete; 

− Dekoratyviojo tinko rašto ir spalvos tolygumas - pagal etaloną, kontroliuojama etalonu. 

 

III SKIRSNIS. PASTATŲ ATITVARŲ ŠILTINIMAS IŠ VIDAUS PUSĖS 

 
809. Pastatų apšiltinimas iš vidaus, lyginant su apšiltinimu iš išorės, turi trūkumų ir 

pranašumų. 

810. Trūkumai: 
- neatnaujinamas fasadas; 

- zona su nuline temperatūra gali pasislinkti į atitvaros vidaus pusę ir gali prasidėti 

kondensacijos procesas; 

- sudėtinga apšiltinti perdangų ir pertvarų jungimo su išorinėmis sienomis vietas; 

- sukelia gyventojams nepatogumų. 

811. Pranašumai: 

- nekeičiamas pastato fasadas. Tai aktualu apšiltinant architektūros paminklus, atskirus 

butus, kambarius; 

- darbus galima atlikti bet kuriuo metų laiku; 

- nereikia naudoti brangių, atsparių klimato poveikiams medžiagų. 

812. Pastatų išorės sienos iš vidaus apšiltinamos: 

813. prie sienos tvirtinant medinį ar metalinį karkasą, klojant šilumą izoliuojančią medžiagą, 

garo izoliacinę plėvelę ir uždengiant apdailos plokštėmis; 

814. naudojant kompleksines plokštes, susidedančias iš šilumą bei garą izoliuojančių 

sluoksnių, ir apdailos, klijuojamos ar mechaniškai tvirtinamos prie apšiltinamų atitvarų. 

815. Šilumą izoliuojančios medžiagos rūšis, karkaso elementų matmenys priklauso nuo 

norimos gauti apšiltinimo sluoksnio šiluminės varžos. Garo izoliacijai naudojama 0,2 mm storio 

polietileninė plėvelė. 

 

IV SKIRSNIS. PLOKŠČIŲ STOGŲ ŠILTINIMAS 

 
816. Plokštiesiems stogams priskiriami stogai, kurių nuolydis ne mažesnis už 0,7 ir ne 

didesnis už 7°, 

817. Tokiems stogams, kurių dangai yra naudojamos bituminės, PVC ar kitokios panašios 

medžiagos, šiltinti yra naudojamos specialios akmens vatos plokštės, kurios ne tik gerai sulaiko 

šilumą, bet ir atlaiko apkrovas, veikiančias stogus tiek statybos proceso metu, tiek ir juos 

eksploatuojant 

818. Jeigu mineralinės vatos plokštės karu yra ir paklotai, jų atsparumas gniuždymui esant 

10% susispaudimo deformacijai, pagal tokių gaminių standartų sąlygas turi būti: 

- apatinių šilumą izoliuojančių medžiagų sluoksnių - ne mažesnis už 30 kPa; 

- viršutinio šilumą izoliuojančios medžiagos sluoksnio- ne mažesnis už 50 kPa. 

819. Tokius reikalavimus tenkina "PAROC" plokštės ROS 30, kurių stipris gniuždant, esant 
10% deformacijai, yra > 30 kPa, ir ROS 50 - atitinkamai >50 kPA. 

820. Stogų šilumos izoliacija gali būti klojama vienu arba dviem sluoksniais. Dvisluoksnes 

sistemas tikslinga naudoti įrengiant naujus stogus, t. y., kai šilumos izoliacijos storis yra 

pakankamai didelis - nuo 100 iki 200 mm. Tokios sistemos panaudojimas sąlyginai atpigina stogo 

konstrukciją, nes apatinė plokštė gali būti silpnesnė už viršutinę (jos stipris gniuždant turi būti ne 

mažesnis kaip 30 kPa. Viršutinės plokštės stipris gniuždant turi būti ne mažesnis kaip 50 kPa. Be 



ST 302639067.01:2019 

178 

 

 

 

to, šiltinant dvisluoksne sistema perdengiamos visos apatinio sluoksnio siūlės, sumažinant galimus 

šilumos nuostolius iki minimumo. 

821. Vienasluoksnei plokščių stogų šilumos izoliacijai gali būti naudojamos plokštės, kurių 

atsparumas gniuždymui yra ne mažesnis kaip 50 kPa. 
822. Vienasluoksnė šilumos izoliacija dažniausiai taikoma renovuojant senus stogus. 

Tuomet šilumos izoliacijos sluoksnio storis buria nedidelis - nuo 20 iki 100 mm. 

823. Prieš pradedant kloti šiluminę izoliaciją būtina patikrinti, ar teisingai įrengta garo 

izoliacija. 

824. Stogo plokštės pradedamos kloti nuo tolimiausių zonų, kad būtų išvengta vaikščiojimo 

per šilumos izoliaciją. 

825. Plokštės turi būti klojamos perslenkant jas viena kitos atžvilgiu taip, kad nesusidarytų 

kampų sandūrų. Naudojant dvisluoksnę šiltinimo sistemą antrasis sluoksnis turi būti dedamas taip, 

kad perdengtų apatinio sluoksnio siūles ir nesusidarytų keturių kampų sandūros. 

826. Akmens vatos plokštės prie pagrindo (cemento išlyginamojo sluoksnio, betono ir pan.) 

tvirtinamos specialiais tvirtinimo elementais. 

827. Tvirtinimo elementų tipas, kiekis ir išdėstymas nurodomas projekte ar gamintojų 

nurodymų ir priklauso nuo pastato aukščio, formos, vyraujančių vėjų krypties. 

828. Jei stogas šiltinamas dviem sluoksniais, tvirtinimo elementai turi būti tvirtinami per 

abu šiluminės izoliacijos sluoksnius. 

829. Kai tvirtinimo elementais yra tvirtinama prie profiliuotos skardos pakloto, tvirtinama 

bangos viršuje. 

830. Prilydomosios ritininės dangos yra prilydomos tiesiog ant akmens vatos. Apatinį 

prilydomosios dangos sluoksnį rekomenduojama kas 1 m tvirtinti per siūlę prie pagrindo tomis 

pačiomis tvirtinimo detalėmis kaip ir akmens vatos plokštę, ritinio galuose - kas 0,5 m. 
831. Stogų ventiliacijai užtikrinti būtina įrengti ventiliuojamus parapetus arba karnizus, o 

aukščiausiose stogo vietose montuojami ventiliaciniai deflektoriai. 

832. Jeigu numatoma, jog eksploatacijos metu bus vaikščiojama per ritinines stogo dangas, 

reikia įrengti vaikščiojimo takelius. 

833. Prieš pradedant vykdyti stogų renovavimo darbus, tikrinama seno stogo būklė. 

Nustatoma, ar sena danga neatšokusi nuo stogo pagrindo, ar dar tinkama garo ir šilumos izoliacija 

ir kiti defektai. 

834. Jeigu minėti sluoksniai eksploatuoti nebetinkami, jie pašalinami ir įrengiamas naujas 

sutapdintas stogas. 

835. Stogo šiluminė izoliacija įrengiama prisilaikant projekte nurodytų medžiagų 

charakteristikų, tipinių detalių bei gaminių gamintojų technologinių nurodymų. Statybos metu 

šiluminę izoliaciją būtina apsaugoti, kad nesudrėktų. 

 

V SKIRSNIS. ŠLAITINIŲ STOGŲ ŠILTINIMAS 

 
836. Įrengiant ar renovuojant šlaitinius stogus, garo izoliacija gali būti tarp dviejų šilumos 

izoliacijos sluoksnių tik tuo atveju, kai vidinis šilumos izoliacijos sluoksnis ne mažiau kaip tris 

kartus plonesnis už išorinį. Priešingu atveju garo izoliacija turi būti įrengiama prieš šilumos 

izoliaciją iš šiltosios pusės. 

837. Šlaitiniai stogai turi būti ventiliuojami. Tam būtina įrengti ventiliuojamą oro tarpą ir 

užtikrinti oro judėjimą jame. Kai hidroizoliacijai naudojama difuzinė plėvelė, ventiliuojamas oro  

tarpas turi būti tarp difuzinės plėvelės ir stogo dangos, o kai hidroizoliacijai naudojamos mažai 

pralaidžios garui medžiagos - ventiliuojamas tarpas turi būti tarp vėjo izoliacijos ir 

hidroizoliacijos. 

838. Stogo ventiliacijai užtikrinti karnizo pakalime turi būti palikti oro tarpai tarp pakalimo 

lentelių arba turi būti naudojamos specialios perforuotos dailylentės orui į stogo konstrukcijas 

patekti. 
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839. Garo izoliacija sandūrose turi būti užleidžiama viena ant kitos, prisilaikant gamintojų 

reikalavimų, o esant patalpų santykinei drėgmei daugiau kaip 60%, turi būti sulydoma arba 

suklijuojama. 

840. Nuožulniose konstrukcijose su vėdinamu oro tarpu minkštos mineralinės vatos 

plokštės, kurių tankis mažesnis kaip 40 kg/m3, turi turėti vėjo izoliaciją. Vėjo izoliacijai gali būti 

naudojamos: 
- vėjo izoliacinės akmens vatos plokštės; 

- plėvelinės vėjo izoliacinės medžiagos; 

- kitos garui laidžios lakštinės medžiagos. 

841. Statybos proceso metu šilumos izoliacinis sluoksnis turi būti apsaugotas nuo 

atmosferinių kritulių ir kitų pažeidimų iki bus suformuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis. 

842. Šiltinant mineralinės vatos plokštės turi būti glaudžiai priglaustos viena prie kitos taip, 

kad tarp jų nebūtų plyšių. Jei atsiranda plyšių, juos reikia užkamšyti. 

843. Montuojant šilumos izoliaciją keliais sluoksniais, siūlės tarp izoliacinių gaminių, 

išdėstytų vienas virš kito, turi persislinkti viena kitos atžvilgiu. 

844. Įrengiant šilumos izoliaciją tarp šlaitinio stogo gegnių, mineralinės vatos, kurios tankis 

mažesnis už 40 kg/m3, plotis turi būti 2% didesnis už atstumą tarp gegnių. 

 

VI SKIRSNIS. DARBŲ KONTROLĖ 

 
Techniniai reikalavimai šiltinimo darbams surašyti 80 lentelėje. 

80 lentelė. Šiltinimo darbų kontrolė 

EIL 

Nr. 

 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI 
MAKSIMALŪS 
NUOKRYPIAI 

KONTROLĖS 
PRIETAISAI 

1. Nuokrypiai nuo horizontalės arba 

vertikalės per visą fasado plokštumą 

2 mm/m ruletė, liniuotė, 

nivelyras, teodolitas 

2. Vietiniai nuokrypiai, matuojant 2 m ilgio 

liniuote 

4 mm liniuotė, ruletė 

3. Kreivalinijinių paviršių nuokrypiai nuo 

horizontalės arba vertikalės 

30 mm lekalas, ruletė 

4. Atskiros angos angokraščių nuokrypiai 

nuo horizontalės arba vertikalės 

3 mm/m 1 m ilgio liniuotė, 

gulsčiukas ruletė 

5. Tinko rašto tolygumas pagal etaloną etalonas 

6. Tinko spalva pagal etaloną etalonas 
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1 PRIEDAS 

 
 

ŠILTINIMO DETALĖ PRIE ŠLAITINIO STOGO 
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ATSKIRŲ FASADO DALIŲ ŠILTINIMAS 
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COKOLIO ŠILTINIMAS 
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SIENOS ŠILTINIMAS VIRŠ ŽEMĖS PAVIRŠIAUS 
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ANGOKRAŠČIO ŠILTINIMAS NAUDOJANT SANDARINIMO JUOSTELĘ 
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ŠILTINIMO DETALĖ PO PALANGE 
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SIENOS ŠILTINIMAS TIES BALKONO PERDANGA 
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SIENOS ŠILTINIMAS TIES BALKONO PERDANGA 
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XVIII SKYRIUS. STATINIŲ REMONTO IR REKONSTRAVIMO DARBAI 

 
I SKIRSNIS. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 

 
845. Statinio remontas - statybos rūšis, kurios tikslas yra iš dalies arba visiškai atkurti 

normatyvinių statybos techninių, dokumentų nustatytas statinio ar jo dalies savybes, pablogėjusias 

dėl statinio naudojimo, arba jas pagerinti. 

Statinio remontas skirstomas į statinio kapitalinį remontą ir statinio paprastąjį remontą. 
846. Statinio kapitalinis remontas - statinio remontas, kai: 

- statinio susidėvėjusios laikančiosios konstrukcijos (išskyrus laikančiąsias sienas, karkasą 

ir pamatus, kurie tik stiprinami) keičiamos į tokias pat ar ilgalaikiškesnes bei geresnes 

naudojimo savybes turinčias laikančiąsias konstrukcijas ar esamos laikančiosios 

konstrukcijos stiprinamos; 

- iš dalies keičiama fasadų išvaizda (keičiama dalis fasado elementų ar įrengiami 

papildomai nauji elementai - balkonai, durys, langai, architektūros detalės, keičiama 

susidėvėjusi statinio išorės apdaila į tokio pat tipo kaip buvusi ar į kitą apdailą); 

- keičiamos susidėvėjusios statinio bendrosios inžinerinės sistemos ar jų elementai į kitas 

tokio pat tipo sistemas (elementus) nedidinant jų pralaidumo; įrengiamos atskirosios 

statinio inžinerinės sistemos; 

- atliekami technologinių įrenginių bei technologinių inžinerinių sistemų, inžinerinių tinklų 

ir susisiekimo komunikacijų kapitalinio remonto darbai, nurodyti normatyviniuose 

statinio saugos ir paskirties dokumentuose. 

847. Statinio paprastasis remontas - statinio remontas, kai: 

- atliekami statinio išorės ir vidaus konstrukcijų bei kitų statinio elementų remonto darbai - 

šalinami šių elementų defektai nekeičiant įr nestiprinant statinio laikančiųjų konstrukcijų, 

bet keičiant ar stiprinant kitas statinio konstrukcijas bei statinio elementus; 

- keičiamos pertvarų vietos; 

- nežymiai keičiamas pastato fasadas (atnaujinama fasado apdaila, įstiklinamos 

gyvenamojo namo atskirų butų lodžijos, balkonai, pakeičiami butų ar kitų patalpų vieno 

jų matmenų daugiau kaip 10%), keičiamos atskirosios statinio inžinerinės sistemos (jų t 

tipas, pralaidumas) ar šalinami jų defektai; 

- šalinami bendrųjų statinio inžinerinių sistemų defektai - pakeičiami atskiri susidėvėję šių 

sistemų elementai, tačiau nekeičiamas jų tipas bei pralaidumas; 

- atliekamas bendrųjų inžinerinių sistemų dalių, kurios skirtos tik butų ar kitų patalpų  

reikmėms, remontas pertvarkant, pakeičiant visiškai ar iš dalies šias sistemų dalis, tačiau 

nekeičiant butuose ar kitose patalpose esančių bendrųjų statinio inžinerinių sistemų 

bendrojo naudojimo elementų; 

- atliekami technologinių įrenginių ir technologinių sistemų, inžinerinių tinklų ir 

susisiekimo komunikacijų paprastojo remonto darbai, nurodyti normatyviniuose statinio 

saugos ir paskirties dokumentuose. 

848. Statinio rekonstravimas yra statybos rūšis, kurios tikslas - iš esmės pertvarkyti esamą 

statinį, sukurti naują kokybę: 

- pastatyti naujus aukštus (antstatus) ar nugriauti dalį esamų (nedidinant statinio užimto 

žemės ploto matmenų, išskyrus šioje dalyje nurodytą priestato atvejį); 

- pristatyti prie statinio (ar pastatyti tarp gretimų statinių) priestatą - pagalbinį statinį (pagal 

naudojimo paskirtį susijusį su statiniu, prie kurio jis pristatomas), kurio visų aukštų, taip 

pat rūsio (pusrūsio), antstatų, pastogės patalpų plotų suma nebūtų didesnė kaip 10% už 

tokiu pat būdu apskaičiuotą statinio, prie kurio priestatas pristatomas, plotų sumą; 
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- iš esmės keisti statinio fasadų išvaizdą (keičiant apdailą - jos konstrukcijas, medžiagas, 

įrengiant naujus statinio elementus - balkonus, duris, langus, architektūros detales, 

keičiant šių statinio elementų matmenis, tipą, išdėstymą ar juos pašalinant); 

- keisti (pašalinti nereikalingas bet kurias laikančiąsias konstrukcijas kito tipo 

konstrukcijomis; 
- iš esmės keisti pastato patalpų planą pertvarkant laikančiąsias konstrukcijas; 
- apšiltinti statinio išorines atitvaras (sienas, stogą); 

- atlikti kapitalinio remonto darbus, jei šie darbai atliekami kartu su statinio rekonstravimo 

darbais; 

- pertvarkyti statinio bendrąsias inžinerines sistemas keičiant jų tipą, pralaidumą; 

- atlikti technologinių įrenginių ir technologinių inžinerinių sistemų, inžinerinių tinklų ir 

susisiekimo komunikacijų rekonstravimo darbus, nurodytus statinio saugos ir paskirties 

dokumentuose; 

- pritaikyti statinį naujai paskirčiai, kai normatyvinių statybos techninių dokumentų ir 

normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nustatyti naujos statinio paskirties 

reikalavimai yra griežtesni negu buvusios ir kai šių reikalavimų negalima laikytis 

atliekant paprastąjį ar kapitalinį remontą. 

 

II SKIRSNIS. STATINIŲ REMONTO IR REKONSTRAVIMO DARBAI 

 
849. Leidimas ir projekto derinimas nereikalingas, kai vykdomi tokie bendrieji statybos 

remonto darbai: 

- remontuojami stogai, nekeičiant konstrukcinio sprendimo ir dangos tipo; 

- remontuojami pastatų fasadai, nekeičiant apdailos tipo ir spalvinio sprendimo; 

- remontuojamos patalpos, neardant, nekeičiant arba nestiprinant laikančiųjų 

konstrukcijų ir nepertvarkant bendrojo naudojimo patalpų. 

850. Visais kitais atvejais statinių remonto ir rekonstravimo darbai įforminami laikantis 

STR 1.08.02. 

851. Prieš pradedant statinių remonto ir rekonstrukcijos darbus su užsakovu suderinama 

statybvietes įrengimo ir atliekų šalinimo tvarka. 

852. Kai statinių, remonto ir rekonstravimo darbams yra nurodyti specialieji reikalavimai, 

statybos vadovas privalo jų laikytis. 

853. Statinių remonto ir rekonstravimo darbai vykdomi vadovaujantis normatyviniais 

dokumentais, medžiagų ir gaminių gamintojų rekomendacijomis ir šių statybos taisyklių skyriuose 

pateiktomis statybos darbų vykdymo taisyklėmis. 

 

XIX SKYRIUS. STATINIO ATSPARUMO UGNIAI DARBAI 

LAIKANČIŲ KONSTRUKCIJŲ ATSPARUMO UGNIAI DARBAI 

854. Bendrovė atlieka plieninių kontrukcijų ugniaatsparinimo darbus dažant priešgaisriniais 

dažais arba “apsiuvant” priešgaisrinėmis plokštėmis. Plieninių konstrukcijų atsparumą ugniai 

galime pakelti iki R240. 

855. Bendrovė atlieka gelžbetoninių konstrukcijų atsparumo ugniai didinimo darbus 

padengiant paviršių vermikulitinio pagrindo mase arba priešgaisrinėmis plokštėmis. Gelžbetoninių 

konstrukcijų atsparumą ugniai galime pakelti iki R240. 
856. Taip pat Bendrovė atlieka medinių konstrukcijų atsparumo ugniai didinimo darbus, jos 

elementus padengiant impregnantais, dažais arba priešgaisrinėmis plokštėmis. Apsaugotos 

medinės konstrukcijos pasiekia aukščiausią degumo klasę medienai: B-s1,d0. 

INŽINERINIŲ KOMUNIKACIJŲ PRIEŠGAISRINIS SANDARINIMAS 
 

857. Sandarinimo sistemos tikslas – neleisti ugniai ir dūmams plisti iš vienos patalpos į kitą, 
įvairių komunikacijų (vamzdžiais ir kabeliais) ir įvadų ertmėmis. 
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858. Galiojančios normos reglamentuoja jog kirsdamos sienas komunikacijos negali 

sumažinti jų atsparumo ugniai. Deja komunikacijoms tiesti konstrukcijose daromos angos, kurias 

vėliau reikia užsandarinti priešgaisrinio sandarinimo sistemomis Šių sistemų atsparumas ugniai 

turi būti lygus kertamos konstrukcijos atsparumui ugniai. Sistemos privalo turėti atitikties 

sertifikatus. 
859. Sandarinimo sistemos dažniausiai naudojamos izoliuojant: 
kabelių įvadus, įvairias komunikacijos šachtas; 

degių ir nedegių vamzdžių įvadus; 

ventiliacijos sistemos įvadus; 

deformacines, temperatūrines statinio siūles; 

konstrukcijų kertamas ugniasienes ir pan. 

PRIEŠGAISRINĖS DEGIŲ VAMZDŽIŲ SANDARINIMO SISTEMOS 
 

860. Plastikinių vamzdžių kertamas angas privaloma užsandarinti priešgaisrinėmis 

sistemomis. Tačiau nudegęs vamzdis vistiek sudarys erdvę dūmų ir gaisro plitimui. Prevencijai ant 

plastikinio vamzdžio korpuso užmaunama priešgaisrinė mova arba tarpinė. Gaisro metu 

temperatūros veikiama mova išsiplečia, sulaužo vamzdį ir pilnai užsandarina angą (ugnies vožtuvo 

principas). 

PRIEŠGAISRINĖS NEDEGIŲ VAMZDŽIŲ SANDARINIMO SISTEMOS 
 

861. Nedegūs vamzdžiai turi savybę plėstis/trauktis, dėl temperatūrų skirtumo išskirti 

kondensatą, todėl sandarinami elastiška priešgaisrine sistema. Ji netrūkinėja ir neištrupa, todėl 

naudojama temperatūrinių sandūrų statiniuose, priešgaisrinių durų bei stiklinių pertvarų rėmų 

priešgaisriniam sandarinimui. 

ELEKTROS KABELIŲ IR JUOS LAIKANČIŲ LOVIŲ APSAUGA NUO UGNIES 
 

862. Elektros kabelių apsaugai siūlome padengti juos priešgaisrine danga arba 

priešgaisrinėmis plokštėmis Promatect, kurios saugo kabelius nuo ugnies tiek iš vidaus (įvykus 

trumpam jungimui), tiek iš išorės, o taip pat apsaugo kabelius nuo gaisro plitimo, suteikiant 

ugniaatsparumą EI. 

ORTAKIŲ IR DŪMŲ ŠALINIMO VAMZDŽIŲ APSAUGA NUO UGNIES 
 

863. Dūmų šalinimo ortakiai montuojami iš skardos ir izoliuojami mineraline vata. Taupant 

vietą siūlome iš Promatect kalcio silikato plokščių surenkamus ortakius, atsparius ugniai tiek iš 

vidaus, tiek iš išorės. 

PRIEŠGAISRINĖS PERTVAROS IŠ A1/A2 DEGUMO PLOKŠČIŲ 
 

864. Statant sandėlius, biurus ir kitus šiuolaikinius pastatus tenka kurti mobilias erdves, 

kurias bet kada galėtume performuoti. Tačiau dažnai susiduriama su pertvarų atsparumo ugniai 

problema. Paprastas gipskartonis neturi tam reikalingų savybių, o tuo pačiu ir dokumentų 

patvirtinančių priešgaisrinį vientisumą ir izoliaciją. 

865. UAB “FOGO” siūlo pagalbą formuojant erdves, kurių pertvaros atitinka net 

griežčiausius gaisrinės saugos reikalavimus. Pertvaras galima formuoti su apšiltinimu ir be jo. 

Visos medžiagos turi atitikties dokumentus. 

DŪMŲ UŽUOLAIDOS 
 

866. Užuolaida sudalija erdvę į suprojektuotus “rezervuarus”, kad dūmai, karštis ir likę 

degimo produktai negalėtų arba kiek galima vėliau patektų i kitas erdvės patalpas. Šis sprendimas 

suteikia besievakuojantiems žmonėms daugiau laiko palikti gaisro apimtą patalpą, riboja gaisro 

pažeistų patalpų kiekį, galimus nuostolius. SmokeMaster puikiai tinka patalpoms, kur estetinės, 

logistinės ar techninės priežastys neleidžia irengti stacionarių dūmų užuolaidų. Tai yra prekybos 
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centruose, gamybinėse salėse, garažuose, muziejuose bei oro uostuose. Atsparumas ugniai iki DH 

60. 

867. Dūmų užuolaida. Dūmų užuolaida, karščiui atsparus audinys, pagamintas iš stiklo 

pluošto, padengto poliuretanu. Užuolaida gali būti pilkos arba juodos spalvos. Medžiaga yra 

maždaug 0,4 mm storio. Svoris - 490 g/m2. Dūmų užuolaida yra gaubte susukta į ruloną. 

868. SmokeMaster gali būti prijungta prie gaisro signalizacijos sistemos (GAAS). Gaisro 

atveju sistema siunčia signalą į centrinį valdymo irenginį, kuris automatiškai išvynioja dūmų 

užuolaidą. Gaisro atveju užuolaida valdomai išvyniojama naudojant gravitacijos, variklio ir 

stabdžių pagalbą. 

 

 
KONVEJERINIŲ SISTEMŲ UŽTVAROS / UŽSKLANDOS 

 

869. Konvejerinių sistemų užtvaros privalo būti išbandytos pagal standarto LST EN 1366-7 

“Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 7 dalis. Konvejerių sistemos ir jų 

užsklandos” reikalavimus. Dažnai susiduriama su problema, kad konstrukcijas kurios privalo būti 

atsparios ugniai EI kerta konvejerinės produktų, krovinių tiekimo / perdavimo linijos. Tai aktualu 

gamybos cechams, oro uostams, katilinėms, kartais bankams ir bibliotekoms. Atsparumas ugniai 

iki EI 120. 

870. Veikimas. Sistema prijungta prie gaisro signalizacijos sistemos (GAAS). Gaisro atveju 

sistema siunčia signalą į centrini valdymo irengini, kuris automatiškai suaktyviną priešgaisrinę 

pertvarą. Transporterio linija sustabdoma, o pertvara uždaro ertmę ir užtikrina suprojektuotą 

pertvaros arba perdangos atsparumą ugniai. Pertvara gali užsidaryti tiek vertikaliai, tiek 

horizontaliai. Uždarymo mechanizmas pritaikomas pagal egzistuojančią situaciją statinyje. 

KONVEJERINIŲ SISTEMŲ UŽTVAROS / UŽSKLANDOS 
 

871. Gaisro atveju apriboja ugnies ir dūmų išplitimą erdvėje. 

872. Atsparumas ugniai iki EI 120 (LST EN 1366-7) 

PRIEŠGAISRINĖS UŽUOLAIDOS 

873. Priešgaisrinė užuolaida skiriasi nuo dūmų užuolaidos. Tai gerokai atsparesnė gaisro 

veiksniams medžiaga. Ši užuolaida tai savotiška mobili priešgaisrinė pertvara/perdanga. Ji ypač 

populiari renkantis kompensacinius sprendimus jau egzistuojančiuose objektuose, teatruose ar 

kultūrinio paveldo objektuose kur nėra įmanoma įrengti naujų konstrukcijų ar tenka palikti 

senovines duris, langus. Ši sistema taip pat naudojama statiniams neišlaikant minimalių 

priešgaisrinių atstumų. Atsparumas ugniai iki EI 120. 

UŽDARŲ ARBA POŽEMINIŲ PARKINGŲ SRAUTINĖ VĖDINIMO/DŪMŲ ŠALINIMO 

SISTEMA “JETFAN” 
 

874. Vis didėjant miesto plotų užimtumui žmonės perkelia daug infrastruktūrinių projektų 

po žeme. Statoma daug tunelių, ypatingai dau požeminių garažų. 

875. JetFan labai universali – ji veikia kaip vėdinimo sistema, pašalinanti iš garažo 

kenksmingų dujų (pvz. CO), garų perteklių, o kilus gaisrui, tampa ypač veiksminga dūmų ir 

karščio šalinimo sistema. 

876. Garaže, kartu su ventiliatoriais įtaisomi, CO dujų, dūmų ir oro kokybės detektoriai. 

Nuo jų priklauso kokiu režimu veiks ašiniai ventiliatoriai JetFan. 

877. Gaisro atveju JetFan sistema įsijungia ir pradeda veikti pilnu savo suprojektuotu 

pajėgumu. Šios sistemos užduotis neleisti dūmams sklisti po visą patalpą ir taip trikdyti žmonių 

evakuaciją. Dūmai nukreipiami link galinių, sienose įmontuotų, ištraukimo ventiliatorių kur jie 

galutinai palieka gaisro apimtas patalpas. Tokiu atveju, iš pavėjui esančios pusės, daug greičiau 

vyksta žmonių evakuacija ir gaisro gesinimo darbai. 
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878. Ši sistema ekonomiškesnė (eksploatacijos kaštai beveik 50% mažesni už ortakių). 

Sutaupoma laiko projektuojant ir montuojant. Atsisakius tiesti sudėtingus ortakius tinklus, atsirado 

galimybė sumažinti patalpos aukštį. 

879. Suprojektavus JetFan sistemą požeminiame garaže, jos veikimas tikrinamas CFD 

(Computational Fluid Dynamics) metodu. Beto šios sistemos panaudojimas suteikia teisę 

atsisakyti patalpoje automatinės gaisro gesinimo sistemos (t.k. sprinklerių). 

 
XX SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
880. Šios statybos taisyklės „Bendrieji statybos darbai“ skirtos UAB „NOVUS LANGAI“ 

statybos sferos darbuotojams ir yra privalomas dokumentas bendrovei vykdant taisyklėse 

aprašytus statybos darbus. 

881. Statybos taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo bendrovės direktoriaus įsakymu datos. 

882. Atsižvelgiant į statybos darbų vykdymo ypatumus ir naudojamas medžiagas, gaminius 

bei konstrukcijas, suderinus su techninės priežiūros tarnyba ir projekto autoriais, gali būti 

pasirinkta atskira darbų technologija negu pateikta šiose taisyklėse, nepažeidžiant produkto ir jam 

keliamų reikalavimų. 

883. Pasikeitus statybą reglamentuojantiems teisės aktams ar bendrovės veiklai bei vidaus 

tvarkai, taisyklės keičiamos ar papildomos bendrovės direktoriaus įsakymu. Už taisyklių techninį 

lygį, jų pakeitimus ir papildymus atsako jas patvirtinęs bendrovės direktorius. 

884. Bendrųjų statybos darbų taisyklės turi būti periodiškai peržiūrimos, bet ne rečiau kaip 

kas 5 metai. 

885. Peržiūros metu nustatoma, ar statybos taisykles reikia: palikti galioti; iš dalies pakeisti; 

laikyti netekusiomis galios. 
 



ST 302639067.01:2019 

193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISO LAPŲ:    


