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ĮvAdAs

Šis leidinys skirtas Transporto inžinerijos fakulteto Transporto 
inžinerijos studijų programa (valstybinis kodas 61203T110) studi-
jų programos dieninių, neakivaizdinių, vakarinių ir neakivaizdinių 
nuotolinių studijų bakalaurantams, bakalauro studijų vadovams ir 
konsultantams.

Leidinyje apibendrinami Vilniaus Gedimino technikos universi-
teto baigiamųjų darbų rengimo ir papildomai pateikiami Transporto 
technologinių įrenginių katedros baigiamiesiems darbams rengti, 
įforminti ir ginti keliami reikalavimai.

Pateiktos svarbiausios rekomendacijos, kaip pasirinkti baigiamo-
jo darbo tematiką ir suformuluoti temos pavadinimą, planuoti ir tin-
kamai įforminti bakalauro studijų baigiamąjį darbą. Jis turėtų padėti 
metodiškai parengti gerus, vertingus bakalaurų baigiamuosius dar-
bus, padėti įvaldyti baigiamojo darbo rengimo metodiką, numatyti 
vienodus baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo reikalavimus, reko-
menduoti bendrą gynimo procedūrą, šių darbų vertinimo kriterijus.

Metodikos nurodymuose taip pat aptariama baigiamojo darbo 
struktūra, atskirų baigiamojo darbo dalių apimtis ir jų turinys, svar-
biausi klausimai, susiję su pasirengimu ginti baigiamąjį darbą ir dar-
bo gynimu.

Čia pateikti tik patys bendriausi baigiamųjų darbų įforminimo 
reikalavimai. 

Išsamiai rašto darbams rengti keliami reikalavimai pateikti: 
P. Gerdžiūno ir V. Plakio parengtame leidinyje „Bendrieji akademinių 
darbų įforminimo reikalavimai“, išleistame 2005 m. VGTU leidykloje 
„Technika“.

Metodikos nurodymuose dėstomus reikalavimus siekiama kiek 
galima labiau suderinti su kitu Lietuvos bei užsienio atitinkamo lygio 
mokymo įstaigų reikalavimais ir pateikti baigiamųjų darbų autoriams 
šiek tiek praktinių patarimų. Darbo pabaigoje pateikiamas ir kitų me-
todikos priemonių, kuriose studentai galėtų rasti papildomos infor-
macijos apie baigiamųjų darbų rašymą, sąrašas.
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Metodikos nurodymų tikslas – padėti studentams parengti ir 
apginti baigiamuosius darbus, todėl VGTU Transporto technologi-
nių įrenginių katedros studentai čia ras ne tik metodikos nurodymų 
ir reikalavimų, bet ir specifinių patarimų, naudingų renkantis darbo 
vadovą, temą, planuojant darbo rengimo laiką ir pasirengimą ginti 
baigiamąjį darbą.
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1. Bendrieji reikAlAviMAi

Pagrindinių (bakalauro) studijų baigiamasis darbas yra analitinis 
projektas, pagrįstas savarankiškais moksliniais ar taikomaisiais tyri-
mais. Šiuo darbu studentas turi parodyti, kad pagrindinėse studijose 
yra sukaupęs žinių bei įgijęs pakankamai gebėjimų savarankiškai at-
likti mokslinio tiriamojo ar taikomojo pobūdžio tyrimus ir sukurti 
inžinerinį, technologinį ar kitą produktą, naudodamas savo mokslo ar 
praktinės veiklos sričiai būdingus tyrimo ir projektavimo metodus bei 
įrankius ir atlikdamas informacijos šaltinių paiešką tinkamai inter-
pretuoti tyrimo ar modeliavimo metu gautus duomenis, jei reikia, taip 
pat atlikti techninį ekonominį projekto pagrindimą, nustatyti poveikį 
aplinkai ir tinkamai formuluoti išvadas. 

Baigiamojo darbo tikslas – lavinti studento savarankiškumą, ug-
dyti jo kūrybinį mąstymą, gebėjimus analizuoti, vertinti, projektuoti 
ir atsakingai priimti sprendimus studijuojamoje srityje. Pagrindinių 
studijų baigiamasis darbas skiriamas platesnės apimties taikomajam 
uždaviniui spręsti. Studentas turi parodyti teorinį pasirengimą ir ge-
bėjimus kuo savarankiškiau spręsti taikomuosius pasirinktos studijų 
krypties uždavinius. Į šių uždavinių turinį turėtų būti įtraukta kuo 
daugiau studijuotų dalykų.

Baigiamasis bakalauro darbas – tai apibendrintas ir galutinis at-
siskaitymas už pagrindines studijas.

Baigiamasis darbas rengiamas ne vėliau kaip nuo 7-ojo studijų 
semestro pradžios suformuluojant kryptį ir pagrindinius planuojamus 
spręsti uždavinius.

Apgynus baigiamąjį darbą baigiamos studijos ir įgyjamas baka-
lauro laipsnis.

Baigiamojo darbo rengimas yra studento mokymosi universite-
te baigiamasis etapas, kurį atlikdamas studentas turi parodyti tokius 
gebėjimus: 

 – susisteminti, įtvirtinti ir išplėsti teorines bei praktines speci-
alybės žinias, išmokti jas naudoti sprendžiant konkrečius ga-
mybinius, techninius, ekonominius ir mokslinius uždavinius; 
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 – naudotis informacinėmis technologijomis, bazine programine 
įranga, taikyti ir naudoti skaitinius metodus inžinerinėms pro-
blemoms spręsti, naudoti kompiuterius problemų sprendimo 
duomenims gauti ir apdoroti, automatizuotam projektavimui, 
procesams valdyti; 

 – praktiškai įvertinti rinkos ir konkurencingumo įtaką pasiren-
kant projekto temą ir kuriant technines naujoves; 

 – panaudoti savarankiško darbo įgūdžius idėjų paieškai ir tech-
ninei kūrybai; 

 – glaustai, aiškiai ir argumentuotai pateikti savas idėjas bei tei-
ginius klausytojų auditorijai ir jas ginti; 

 – spręsti techninius uždavinius, pasinaudojant esamais mecha-
nikos bei kitų techninių sistemų sprendimais ir tinkamai su-
derinti techninius, ekonominius, žmogaus saugos, aplinkos 
apsaugos, ergonominius, estetinius reikalavimus; 

 – parodyti savo kūrybingumą, socialinės ir komercinės aplin-
kos, teisės aktų bei filosofinių galimybių išmanymą, rašytinio 
bendravimo ir taisyklingos kalbos vartosenos įgūdžius. 

1.1. inžinerinis projektavimas

Inžinerinis projektavimas – tai kūrybinis procesas, kai pritaikant 
žinias, įgytas per studijas, praktiką ir kitą patirtį, kuriami būdai, kaip 
tikslingai ir ekonomiškai žmonijos labui panaudoti turimus medžiagų 
bei technologijų išteklius. Tie būdai įgyvendinami sukuriant atitinka-
mai techninę įrangą ar sistemas. Inžinerinių ir kitų projektų poreikis 
paprastai kyla atsiradus klientui, t. y. priklauso nuo visuomenės porei-
kių ir galimybių, kuriuos dažniausiai sudėtinga numatyti ir įvertinti. 
Tai nėra paprastas uždavinys, todėl ieškant tinkamų sprendimų būtina 
gerai suprasti ir atskleisti projekto tikslus. Projektavimo metu paren-
kami sprendimai ir veiksmai nuolatos verčia juos kritiškai vertinti 
funkcionalumo, patikimumo, ekonomiškumo, saugumo – poveikio 
aplinkai ir kitais požiūriais.

Per pradinius inžinerinio projektavimo etapus siekiama parinkti, 
apskaičiuoti, suderinti įvairias charakteristikas ir surasti jas atitinkantį 
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veiksmingą projektą. Paprastai atrenkami vienas ar keli projektai, tai-
kant skirtingus kriterijus: žemiausia kaina, aukščiausias efektyvu-
mas, mažiausia apimtis, mažiausias svoris ir panašiai. Kiti veiksniai, 
galintys turėti įtakos pasirenkant galutinį projektą, yra patikimumas, 
pritaikomumas masinei gamybai, eksploatavimas, komercinis patrau-
klumas. Projektuotojas turi surasti kompromisą tarp konkuruojančių 
veiksnių. Net kai lemiami veiksniai yra nesunkiai surandami ir jų yra 
nedaug, gali atsirasti alternatyvių ar panašių sprendimų, o „geriausio“ 
taip ir nerandama. Todėl inžinerinio projektavimo kūrybinės galimy-
bės yra įdomios ir didelės, bet joms įgyvendinti reikalingos nelengvai 
įgyjamos žinios ir įgūdžiai. 
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2. vAdovAviMAs dArBui ir konsulTAviMAs

2.1. Baigiamojo darbo vadovas

Bakalauro baigiamojo darbo vadovo pareiga – padėti studen-
tui pasirinkti aktualią tematiką ir tinkamai suformuluoti temą, rasti 
veiksmingus jos atskleidimo metodus, kartu su studentu sudaryti bai-
giamojo darbo užduotį ir kalendorinį darbo rengimo planą (grafiką). 
Darbo metu vadovas taip pat konsultuoja studentą (atsako į jam ky-
lančius klausimus, rekomenduoja reikiamą literatūrą), priima darbo 
tinkamumo sprendimus, aptaria su studentu profesinių kompetencijų 
sąrašą, siūlo kitus konsultantus, skaito juodraštinį darbo variantą, pa-
teikia pastabų ir pasiūlymų, skaito ir vertina galutinį darbo variantą. 
Būtent vadovas pirmasis priima sprendimą leisti arba neleisti ginti 
baigiamąjį darbą – be vadovo parašo (leidimo) tolesni su darbo gyni-
mu susiję bakalauro veiksmai negalimi. Konsultuoja darbo pristaty-
mo katedrai ir viešo gynimo klausimais.

Vadovas ir konsultantas pasidalija vadovavimo funkcijas. 
Konsultantas (kai toks yra reikalingas) suteikia bakalaurui reikiamą 
dalykinį kryptingumą. Darbo vadovas ugdo bakalauro savarankišku-
mą, konsultuoja, sistemingai kontroliuoja baigiamojo darbo rengimo 
eigą, žiūri, kad darbas būtų tinkamai įformintas, laiku pristatytas re-
cenzuoti ir ginti. Vadovas padeda studentui sudaryti bakalauro bai-
giamojo darbo planą, numatyti darbo etapus, kontroliuoja baigiamojo 
darbo rašymo eigą, susipažįsta su parengtomis atskiromis darbo dali-
mis ir visu parengtu darbu. Taip pat vadovas atsiliepime turi pažymiu 
įvertinti bakalauro darbą. Įprastai vadovas peržiūri baigtą baigiamąjį 
darbą, parašo atsiliepimą ir darbą įvertina pažymiu 10 balų sistema 
(žr. 1 priedas). Atsiliepime jis įvertina studento savarankišką darbą, 
atliktus tyrimus, trumpai apžvelgia baigiamojo darbo rengimo eigą, 
studento iniciatyvumą, stropumą ir kt.

Baigiamojo darbo vadovu gali būti bet kuris katedros dėstyto-
jasarba (gavus atskirą leidimą) bet kuris atitinkamą išsilavinimą ir 
patirtį turintis specialistas (dažniausiai – atitinkamos kompetencijos 
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lygio praktikas). Kitų mokymo institucijų specialistai gali būti pasi-
telkiami ir tada, kai studentas vieną ar kelis semestrus studijuoja kito-
je mokymo institucijoje (pagal mainų programą ar pan.). 

Patartina su potencialiais būsimaisiais vadovais pradėti tartis 
gana anksti.

Bakalaurantas už atliktą darbo dalį atsiskaito individualiai savo 
vadovui.

Bakalaurantas privalo palaikyti su darbo vadovu ir konsultantu 
(jei toks yra) nuolatinius kontaktus, informuoti vadovą apie darbo 
eigą, atsižvelgti į vadovo ir konsultanto (suderinus su vadovu) dalyki-
nius ir metodinius patarimus bei pastabas.

Bakalaurantui, kuris iki nustatytos datos nepasirinko vadovo, va-
dovas paskiriamas.

Studentas, išreiškęs pageidavimą ir nurodęs priežastis, gali pra-
šyti pakeisti paskirtą vadovą, tačiau ne vėliau kaip likus semestrui iki 
bakalauro darbo pateikimo datos.

Vadovui išvykus ir nesant galimybės studentui vadovauti ir teikti 
konsultacijas nuotoliniu būdu, skiriamas naujas vadovas.

Už baigiamojo darbo turinį ir kokybę atsakingas tik studentas – 
baigiamojo darbo autorius.

2.2. Baigiamojo darbo konsultantai

Tam tikram baigiamojo darbo uždaviniui spręsti, rečiau – visam 
darbui atlikti pasirenkamas konsultantas (kartais gali būtiskiriamas). 
Įprasta, kad konsultantas pasirenkamas iš atitinkančio sprendžiamą 
uždavinį profilio katedros, rečiau – iš kompetentingos įmonės ar 
institucijos.

Konsultantas perima dalį vadovo funkcijų konkrečiam 
uždaviniui(iams).

Konsultantas pasirašo antrajame antraštiniame lape. Konsultanto 
kuruojamos dalies užduoties reikalavimai, siekiant išlaikyti baigia-
mojo darbo nuoseklumą ir vientisumą, turėtų būti derinami su darbo 
vadovu.

Rekomenduojama konsultantą supažindinti su parengta literatū-
ros šaltinių apžvalga.
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Išimties tvarka mokslininkas konsultantas, įvaldęs mokslinio 
tyrimo metodologijos ir metodikos pagrindus, gali būti skiriamas 
tuomet, kai darbo vadovas neturi mokslinio laipsnio ar pedagoginio 
vardo.

Įprastesnis atvejis, kai konsultantas skiriamas tik tuomet, jei to 
reikia atsižvelgiant į baigiamojo darbo specifiką. Šiuo atveju konsul-
tantu dažniausiai būna atitinkamos srities profesionalas praktikas.

2.3. Baigiamųjų darbų tikrinimas katedroje

Bakalauro baigiamajam darbui rengti skirtu laiku (aštuntame se-
mestre) katedra organizuoja darbo eigos patikrinimą ir konsultuoja 
bakalauranto baigiamojo darbo rengimo klausimais.

Pagal iš anksto sudarytą ir paskelbtą grafiką bakalaurantai pri-
valo nustatytu laiku paskutiniame semestre atvykti į katedros organi-
zuojamą baigiamųjų darbų peržiūrą-patikrinimą. 

Patikrinimo grafikai skelbiami internetiniame katedros puslapy-
je. Kaip įprasta, pirmasis baigiamųjų darbų patikrinimas katedroje 
vyksta balandžio pabaigoje, gegužės pradžioje. Įprastai šiai peržiū-
rai bakalaurantas privalo pateikti ne mažiau kaip 50 proc. baigiamojo 
darbo apimties. Vadovas parašu patvirtina pirminį diplomanto vari-
antą, pateiktą katedrai tarpinio patikrinimo metu.

Antrąją baigiamųjų darbų peržiūrą katedra rengia gegužės antro-
je pusėje. Šiai peržiūrai privalo pateikti ne mažiau kaip 80 proc. viso 
baigiamojo darbo apimties tie bakalaurantai, kurie pirmojo patikri-
nimo metu pateikė mažiau kaip 50 proc. baigiamojo darbo apimties. 
Šio patikrinimo metu katedra su vadovu priima sprendimą leisti ginti 
baigiamąjį darbą arba neleisti jo ginti.

2.4. diplomanto teisės ir pareigos

Baigiamąjį darbą leidžiama rengti diplomantui, jei jis neturi aka-
deminių įsiskolinimų. Rengdamas baigiamąjį darbą, diplomantas turi: 

teises:
 – laisvai pasirinkti baigiamojo darbo objektą, kuris atspindėtų jo 

kompetencijas, įgytas studijų metu;
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 – naudotis informacijos šaltiniais, būtinais baigiamajam darbui 
rengti;

 – gauti baigiamojo darbo vadovo ir katedros dalykinę paramą;

pareigas:
 – atsakyti už baigiamojo darbo kokybę ir autorystę;
 – rengti baigiamąjį darbą lietuvių kalba pirmuoju asmeniu;
 – rinkti baigiamąjį darbą kompiuteriu, brėžinius ir kitą grafinę 

medžiagą, pateiktą projekte, atlikti kompiuterio programomis;
 – pasirinkti baigiamojo darbo temą, nurodant darbo tikslą ir už-

davinius, norimas demonstruoti kompetencijas, darbe spren-
džiamas problemas, darbo aprašymą;

 – suderinti su darbo vadovu ir katedra baigiamojo darbo temą;
 – rengti baigiamąjį darbą pagal paties sudarytą ir suderintą su 

vadovu darbo grafiką;
 – dalyvauti visose baigiamojo darbo peržiūrose ir vadovui pa-

teikti darbo grafike numatytus atliktus darbus;
 – baigiamajame darbe naudotis naujausiais informacijos šalti-

niais, naujausiomis ir pažangiausiomis technologijomis;
 – pateikti neįrištą baigiamąjį darbą tarpiniam patikrinimui 

katedroje;
 – pateikti katedrai įrištą baigiamojo darbo egzempliorių;
 – pateikti elektroninę baigiamojo darbo versiją CD laikmenoje.

2.5. darbo temos pasirinkimas

Kiekvienas studentas tema baigiamajam darbui gali pasirinkti 
savarankiškai ir (arba) pasitaręs su katedros paskirtu arba pasirinktu 
vadovu. Darbų temas studentams gali pasiūlyti ir katedrą arba pro-
gramą kuruojančio padalinio dėstytojai, ir (arba) studijų programos 
dėstytojai. Tokiu atveju siūlomų temų sąrašas turi būti skelbiamas 
katedros skelbimų lentoje ir katedros internetiniame skelbimų pusla-
pyje, nurodant ją pasiūliusio vadovo pareigas, mokslo laipsnį, vardą 
ir pavardę.

Svarbu atminti, kad tokiame saraše dažniausiai pateikiamos 
tik orientacinės temos, o jų tikslas – parodyti tematikos įvairovę. 
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Konkreti darbo tema formuluojama diskutuojant su pasirinktu dar-
bo vadovu, derinant studento ir vadovo interesus bei kompetencijos 
sritis. Sudarant temų sąrašą ir pasirenkant konkrečią temą, reikia at-
sižvelgti į temos aktualumą, jos teorinę ir praktinę reikšmę, tyrimo 
galimybes, ar yra specialiosios literatūros ta tema bei paties studento 
suinteresuotumą tirti tą ar kitą problemą. Pirmenybė paprastai tei-
kiama toms temoms, kurios yra taikomojo pobūdžio, aktualios prak-
tikams, kurios yra universiteto tiriamų problemų sudėtinė dalis, taip 
pat toms, kurios buvo nagrinėjamos studentų konferencijose, moksli-
niuose pranešimuose, rašto darbuose, pagal kurias buvo kaupta me-
džiaga mokomosios praktikos metu.

Baigiamojo darbo temos gali būti įvairios, tačiau jos visuomet 
turi atitikti ir tam tikrus reikalavimus. Darbo tema turi atskleisti tam 
tikrą teorinę ir (arba) praktinę problemą ar bent pažvelgti į tam ti-
krą klausimą nauju savitu aspektu, t. y. netinka vien apžvalginio ar 
aprašomojo pobūdžio temos, kurias plėtojant negalima kelti teorinių 
ir (arba) praktinių problemų, jas nagrinėti ir spręsti. 

Svarbiausia – suvokti, kad akademiniame darbe turi būti ne apra-
šinėjami sukaupti faktai apie pasirinktą problemą, bet ieškoma pasi-
rinktos temos problemų sprendimų.

Ypač svarbu gerai apgalvoti pasirenkamos temos mastą, kuris 
lemia būsimo darbo apimtį. Kai tema per plati, darbe teks praleisti 
kai kurias, net ir gana svarbias dalis arba daugumą temos aspektų 
vos paminėti. Tema liks neišnagrinėta ir darbas bus paviršutiniškas. 
Pernelyg siauros formuluotės pavojingos tuo, kad atlikto darbo ap-
imtis neatitiks minimalių keliamų reikalavimų, t. y. „nebus apie ką 
rašyti“.

Be abejonės, visada yra galimybė parašyti itin specializuotą, iš-
samų ir vertingą analitinį darbą, tačiau tam prireiks nuodugniau iš-
manyti tiriamą sritį. Tokį variantą įgyvendinti neretai apsunkina labai 
ribota literatūros šaltinių pasiūla, o kartais net ir tai, kad jų visai nėra. 
Gali atsitikti, kad tai bus sužinota per vėlai, po ilgų ir nesėkmingų 
paieškų, tuomet nebepakaks laiko parašyti kokybišką darbą net ir ga-
vus leidimą pakeisti netinkamai pasirinktą temą.
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Be bendrųjų reikalavimų, būtina atsižvelgti į Transporto techno-
loginių įrenginių katedros specifiką. Čia visose kuruojamose studijų 
programose pabrėžiami transporto technologijų ir (arba) įrenginių as-
pektai, tai turi išryškėti ir baigiamajame darbe. Jeigu įmanoma (nors ir 
nėra privaloma), tokie aspektai turėtų atsispindėti temų formuluotėse.

Tam tikrais atvejais galimos ir kitokios temos interpretacijos, ta-
čiau jos turi būti aktualios, o jų ryšys su transporto įrenginiais ir (arba) 
technologijomis turi nekelti abejonių.

Kadangi baigiamasis darbas – savarankiškas darbas, be to, dar 
turintis naujoviškumo elementų, reikia apibendrinti, kas lemia dar-
bo naujumą. Tai galėtų būti: naujos problemos iškėlimas; naujų faktų 
(idėjų) apibendrinimas naudojant naujus literatūros šaltinius, techno-
logijas; naujų ryšių tarp žinomų reiškinių ir faktų tyrimas; naujos, pa-
žangios praktinės profesinės veiklos apibendrinimas remiantis nauja 
idėja; naujų empirinių rezultatų gavimas ir jų naudojimas praktinei 
veiklai pertvarkyti ir pan.

Taigi baigiamojo darbo temos pasirinkimas – tikrai svarbus 
žingsnis, nuo kurio gerokai priklauso būsimo darbo sėkmė. Būtina 
prisiminti, kad rašant baigiamąjį darbą niekada nepavyks apsiriboti 
vienos pasirinktos srities žiniomis. Norint išspręsti inžinerines pro-
blemas, reikia jas suprasti įvairiais aspektais, o vienas iš darbo tiks-
lų – parodyti profesinį studentų išprusimą, todėl įvairių disciplinų 
žinių naudojimas neišvengiamas ir net pageidautinas.

Plėtojant bet kokią baigiamojo darbo temą labai naudinga, kai 
studentai dirba arba atlieka praktiką su tema susijusiose įmonėse 
ir (arba) turi su duomenų gavimu ar naudojimu susijusios patirties. 
Tačiau tai nėra būtina.

Visi baigiamuosius darbus rašantys studentai privalo įsidėmėti, 
kad temos pasirinkimas ir formulavimas daugiausia lemia sėkmingą 
tolesnį darbą. Tinkama temos pasirinkimo strategija leistų darbo gy-
nimo metu išvengti nepageidaujamos formuluotės „darbas neatitinka 
pasirinktos temos“, nes tai reikštų, kad darbas apskritai negali būti 
vertinamas. Studento ir jo vadovo pastangos renkantis ir formuluojant 
temą bei modeliuojant būsimą darbą itin svarbios.
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3. BAigiAMojo dArBo TeMATikA  
ir sTrukTūrA

Baigiamųjų darbų tematika turi būti aktuali, atitikti šių dienų (su 
ateities perspektyva) mokslo ir technikos reikalavimus, bei šalies ir 
užsienio rinkos poreikius. Tematika turi būti siejama su mechatroni-
kos, mašinų gamybos ar kitų pramonės sričių techniniais uždaviniais, 
naujovėmis, aukštosiomis technologijomis ir kt. 

Baigiamojo darbo temos gali būti pasirenkamos taip: 
1. Pagal įmonės, kurioje planuoja dirbti arba dirba absolventas, 

profilį. 
2. Pagal studento pasiūlytą techninę idėją, kurią siekiama 

įgyvendinti. 
3. Pagal katedroje vykdomų mokslinių tiriamųjų darbų kryptį. 
4. Pagal katedros paskirto baigiamojo darbo vadovo pasiūlytą 

tematiką. 

Pagrindinių studijų baigiamąjį darbą (projektą) sudaro aiškina-
masis raštas ir grafinė dalis – brėžiniai.

3.1. Aiškinamasis raštas

Baigiamojo darbo (projekto) aiškinamąjį raštą sudaro:
1. Titulinis lapas.
2. Antraštinis lapas.
3. Darbo užduotis.
4. Anotacija lietuvių ir užsienio kalbomis.
5. Baigiamojo darbo sąžiningumo deklaracija.
6. Turinys.
7. Paveikslų sąrašas.
8. Lentelių sąrašas.
9. Santrumpos.
10. Įvadas.
11. Pagrindinis tekstas.

11.1. Techninė (technologinė)analizė. 
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11.2. Projektinė (skaičiuojamoji) dalis.
11.3. Darbo sauga (reikalavimai gamybai ir eksploatavimui).
11.4.  Aplinkos sauga (reikalavimai gamybai ir 

eksploatavimui).
11.5. Ekonominis darbo įvertinimas (pagal reikalą).

12. Išvados ir pasiūlymai.
13. Literatūros sąrašas (šaltiniai pateikiami originalo kalba, 

pradžioje lietuvių, paskui anglų, prancūzų, vokiečių, rusų 
kalbomis).

14. Priedai (papildoma medžiaga, techninė dokumentacija, spe-
cifikacijos, baigiamojo darbo autoriaus skelbtų straipsnių (jei 
jie yra) kopijos).

Aiškinamojo rašto struktūra grindžiama mokslinių ir techninių 
ataskaitų pateikimo standartu LST ISO 5966:2000. 

Baigiamasis darbas rašomas lietuvių kalba. Jo apimtis 50–70 p. 
(be priedų) kompiuteriu atspausdinto paaiškinamojo teksto kartu su 
eskizais, schemomis, diagramomis, lentelėmis ir kt. Tekstas rašomas 
ant A4 formato baltų popieriaus lapų paliekant tokias paraštes: kairė-
je – 30 mm, apačioje – 20 mm, dešinėje – 20 mm, viršuje – 20 mm. 
Teksto pirmoji eilutė ir pastraipos rašomos ne mažesniu kaip 15 mm 
atstumu nuo kairiosios paraštės. Tekstas spausdinamas vienoje lapo 
pusėje, paliekant 1,5 intervalo tarpus tarp eilučių, naudojant Times 
New Roman 12 pt. Šriftą (4 skyriaus 1 poskyris).

Ginti pateikiamas vienas spausdintas egzempliorius, kurio 
paskutiniame lape studentas pasirašo, ir elektroninė versija (CD 
laikmenoje). 

3.1.1. Titulinis lapas 

Titulinio lapo pavyzdys pateikiamas 2 priede. Jame nurodomas 
institucijos, kurioje atliktas darbas, pavadinimas, darbo tema, darbo 
autoriaus vardas ir pavardė, rašto darbo tipas (bakalauro darbas), stu-
dijų programa, specializacija, studijų kryptis, darbo vadovo pedago-
ginis vardas ir mokslo laipsnis, vardas ir pavardė, miesto, kuriame 
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parengtas darbas, pavadinimas ir darbo parengimo metai. Viršutinėje 
antraštinio lapo dalyje pateikiamas universiteto ženklas su užra-
šu. Titulinio lapo formą galima rasti katedros internetinės svetainės 
skiltyje „studentams“ – „blankai“ adresu <http://www.ttik.ti.vgtu.lt/
studentams/blankai>.

3.1.2. Antraštinis lapas

Antraštinio lapo pavyzdys pateikiamas 3 priede. Jame nurodo-
mas institucijos, kurioje atliktas darbas, pavadinimas, darbo tema, 
darbo autoriaus vardas ir pavardė, rašto darbo tipas (bakalauro dar-
bas), studijų programa, specializacija, studijų kryptis, darbo vadovo 
pedagoginis vardas ir mokslo laipsnis, vardas ir pavardė, jei reikia – 
darbo konsultanto pedagoginis vardas ir mokslo laipsnis, vardas ir pa-
vardė, darbo recenzento pedagoginis vardas ir mokslo laipsnis, vardas 
ir pavardė, miesto, kuriame parengtas darbas, pavadinimas ir darbo 
parengimo metai. Antraštinio lapo formą galima rasti katedros inter-
netinės svetainės skiltyje „studentams“ – „blankai“ adresu <http://
www.ttik.ti.vgtu.lt/studentams/blankai>.

3.1.3. darbo užduotis

Darbo užduotyje nurodoma užduotis ir sąlygos, kurių projektuo-
jant būtina laikytis. Išnagrinėjęs galimus užduoties įvykdymo vari-
antus, studentas pasirenka tinkamą ir galutinai suformuluoją temą. 
Vadovo ir studento pasirašyta užduotis suderinama su katedros ve-
dėju ir tvirtinama dekano įsakymu iki lapkričio 1d. Užduoties formos 
pavyzdys pateikiamas 4 priede, o pačią lapo formą galima rasti ka-
tedros internetinės svetainės studentams skirtoje skiltyje. Užduotyje 
privalo būti nurodyti baigiamojo darbo autorius ir tema, pagrindiniai 
projektuojamo įrenginio duomenys, aiškinamojo rašto sudėtinės da-
lys, mažiausias brėžinių kiekis bei baigiamojo darbo konsultantai (re-
komenduojami arba skiriami). Užduotis turi būti pasirašyta studento, 
darbo vadovo ir katedros vedėjo. 
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Baigiamojo darbo užduoties formą galima rasti katedros interne-
tinės svetainės skiltyje „studentams“ – „blankai“ adresu <http://www.
ttik.ti.vgtu.lt/studentams/blankai>.

3.1.4. Anotacija lietuvių ir užsienio kalbomis

Ji skirta operatyviai susipažinti su referuojamo darbo esme. 
Anotacijoje (santraukoje) lietuvių ir užsienio kalbomis glaustai apibū-
dinamas darbo objektas, darbo uždaviniai, svarbiausi rezultatai, išva-
dos, apibendrinta darbo apimtis, paaiškinti vertinimai ir pasiūlymai, 
darbo rezultatų panaudojimo sritys. Santrauka turi būti nepriklauso-
ma ir suprantama, be nuorodų į darbo aprašymą. Santraukos apim-
tis – iki 150 žodžių. Analizuojamai problemai išryškinti pateikiami 
reikšminiai žodžiai (iki 8 žodžių). Santraukos pavyzdys pateiktas 5 
ir 6 prieduose.

Anotacijos lietuvių ir anglų kalbomis užpildomos VGTU infor-
macinėje sistemoje studento anketoje prisijungus adresu <https://me-
deine.vgtu.lt/studentams/login.jsp> skiltyje „studijos“ – „baigiamieji 
darbai“. Užpildytos ir išsaugotos anotacijos yra atspausdinamos ir 
segamos į baigiamojo darbo aiškinamąjį raštą.

3.1.5. Baigiamojo darbo sąžiningumo deklaracija

Prieš pateikdamas baigiamąjį darbą gynimui studentas pasirašo 
sąžiningumo deklaraciją, patvirtinančią, kad baigiamasis darbas ne-
nuplagijuotas (7 priedas), ir įsega ją į baigiamąjį darbą.

Nustačius studento nesąžiningumo (plagijavimo) atvejus rengiant 
baigiamąjį darbą ir baigiamojo darbo vadovui kartu su katedros vedė-
ju tuo įsitikinus, katedros vedėjas raštu apie tai informuoja fakulteto 
dekaną. Nustačius tokį atvejį ginant baigiamąjį darbą, Baigiamųjų 
darbų gynimo komisijos pirmininkas raštu apie tai informuoja de-
kaną. Fakulteto dekanas priima sprendimą dėl studento šalinimo iš 
universiteto ir nustato artimiausią pakartotinio baigiamojo darbo ren-
gimo laiką.

Rekomenduojama, kad studentas baigiamąjį darbą vėl galėtų 
rengti po 2 metų.
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Baigiamojo darbo sąžiningumo deklaracijos formą galima ras-
ti katedros internetinės svetainės skiltyje „studentams“ – „blankai“ 
adresu <http://www.ttik.ti.vgtu.lt/studentams/blankai>.

3.1.6. Turinys

Po baigiamojo darbo užduoties pateikiamas turinys. Jame nuro-
domi visų darbo skyrių, poskyrių ir skyrelių pavadinimai, dešinėje 
lapo pusėje užrašant puslapio numerį, kuriame jie prasideda. Skyrių 
pavadinimai turi būti rašomi didžiosiomis, poskyrių ir skyrelių – ma-
žosiomis raidėmis.

3.1.7. Paveikslų sąrašas

Paveikslų sąraše nurodomi paveikslų numeriai, pavadinimai ir 
puslapiai.

3.1.8. lentelių sąrašas

Lentelių sąraše nurodomi lentelių numeriai, pavadinimai ir 
puslapiai.

3.1.9. santrumpos

Šiame skyriuje pateikiamos baigiamajame darbe vartojamos 
santrumpos ir jų paaiškinimai, todėl kituose skyriuose papildomai 
santrumpos neaiškinamos. Santrumpos pateikiamos abėcėlės tvarka. 
Santrumpa rašoma pajuodintu šriftu, jos paaiškinimas – įprastu.

Pavyzdys
Baigiamajame darbe vartojamos santrumpos ir jų paaiškinimai:
TR – techninis reglamentas;
EN – Europos norma.

3.1.10. Įvadas

Įvade akcentuojamas ir pagrindžiamas pasirinktos temos aktua-
lumas ir naujumas, praktinė reikšmė, darbo tikslas ir uždaviniai.
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Temos aktualumas. Autorius, remdamasis kitų autorių nuomo-
nėmis ar savo praktine patirtimi, privalo nurodyti, kuo būtent aktuali 
pasirinkto darbo tema.

Praktinė reikšmė. Pažymėti, kaip konkrečiai gali būti įdiegti dar-
bo rezultatai.

Baigiamojo darbo tikslas ir uždaviniai. Įvade turi būti aiškiai ir 
tiksliai, vienu sakiniu suformuluotas darbo tikslas. Jis būtinai turi ati-
tikti pasirinktos temos pavadinimą ir išreikšti norimą gauti rezultatą. 
Jį apibūdinti reikėtų pradėti naujoje eilutėje tokiais žodžiais: „Šio bai-
giamojo darbo tikslas yra ...“

Tikslui išreikšti vartotini veiksmažodžiai: sukurti, suprojektuoti, 
pagaminti.

Iškeliami 3–5 uždaviniai, formuluojantys procedūras, kurias rei-
kės atlikti darbo metu siekiant įgyvendinti darbo tikslą. Formuluojant 
uždavinius vartotini veiksmažodžiai: palyginti, ištirti, nustatyti ir 
pan. Darbo uždaviniai numeruojami ir kiekvienas rašomas naujoje 
eilutėje. Kiekvienas uždavinys privalo turėti sprendinį, t. y. būti iš-
sprendžiamas, sprendinys turi atsispindėti išvadose.

Sprendimo kokybę, sprendinių pagrįstumą turi būti įmanoma 
įvertinti.

Tikslas su uždaviniais turi būti glaudžiai tarpusavyje susiję logi-
nės subordinacijos santykiu.

Tai reiškia, kad dalinis darbo uždavinys negali būti bendresnis 
už pati tikslą, kad uždavinį modeliuojančios sąvokos turi priklausyti 
tikslą modeliuojančių sąvokų loginiam kontekstui.

Įvado pabaigoje rekomenduojama nurodyti darbo aiškinamo-
jo rašto struktūrą: „Darbą sudaro įvadas, literatūros apžvalga, dar-
bo metodika, darbo rezultatai, išvados, naudotos literatūros sąrašas, 
priedai (lentelės, schemos, specifikacijos ir pan.). Darbo aiškinamo-
jo rašto apimtis – … puslapiai, jame yra … lentelių ir … paveikslų. 
Bibliografinį aprašą sudaro … šaltiniai. Darbo pabaigoje pateikti … 
priedai.

Įvadas turi sudaryti 1–2 puslapius.
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3.1.11. Pagrindinis tekstas

i. Techninė (technologinė) analizė
Pateikiamas ir išnagrinėjamas projektuojamasis objektas (tech-

nologijos procesai, įrenginiai, mechanizmai) ir jo naudojimo aplin-
ka. Tai parodo, kaip autorius yra susipažinęs su jau esamais nagri-
nėjamo uždavinio sprendimais. Lietuvos ir pasaulio literatūros, kitų 
informacijos šaltinių apžvalgos ir analizės rezultatai lemia visą to-
lesnį projektavimą ir pasirinkimą. Analizės pabaigoje suformuluoja-
mi reikalavimai, kuriuos turėtų tenkinti naujai kuriamas gaminys ar 
tobulinamas technologinis procesas, nurodomi galimi nagrinėjamo 
uždavinio sprendimo variantai, iš jų pasirenkamas ir pagrindžiamas 
tinkamiausias.

ii. Projektinė (skaičiuojamoji) dalis
Joje studentas turi parodyti savo inžinerinius gebėjimus, įgytus 

studijuojant universitete.
Projektinėje dalyje sprendžiami klausimai gali būti įvairūs ir pri-

klauso nuo pasirinktos temos specifikos. Projektinėje dalyje pateikia-
mi skaičiavimai, įvairios schemos ir jų sudedamųjų dalių paaiškini-
mai. Aprašomi konstrukciniai, technologiniai ir kitokie sprendimai, 
kurie geriausiai tenkintų analizės dalyje suformuluotus reikalavimus, 
pridedami brėžiniai. Pateikiamos suprojektuotų objektų (technologi-
jos procesų, įrenginių, mašinų) konstrukciniai ir technologiniai skai-
čiavimai, parinkti ar apskaičiuoti režimai, panaudotų kompiuterinių 
programų aprašai ir kt. Šioje darbo dalyje gali būti pateikiami ir pre-
liminarūs eksperimentų rezultatai. Aprašant sprendimus, aptariami 
galimi alternatyvūs variantai, pažymima, kodėl pasirinktas vienas ar 
kitas iš jų.

iii. darbo sauga
Darbo sauga sudaro trečią darbo aiškinamojo rašto skyrių. Šiame 

skyriuje turi būti aprašyti keliami reikalavimai gaminant įrenginį ir 
jį eksploatuojant (naudojant), t. y. pateikti darbo projektuojamais bei 
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naudojamais technologiniame procese įrenginiais analizę. Nustatyti, 
ar jie atitinka saugaus darbo reikalavimus, ar patogu juos valdyti, 
atlikti techninį aptarnavimą. Įvertinti apsaugos priemones, avarinį 
sustabdymą, apsauginius gaubtus ties besisukančiomis dalimis, au-
tomatiką, izoliaciją, apsaugą nuo elektros, įžeminimą. Apimtis –nuo 
penkių iki dešimties puslapių.

iv. Aplinkos sauga
Aplinkos sauga sudaro ketvirtą darbo aiškinamojo rašto skyrių. 

Šiame skyriuje turi būti aprašyti aplinkos saugos keliami reikalavi-
mai gaminant įrenginį ir jį eksploatuojant (naudojant), t. y. pateikiami 
reglamentai, normos, instrukcijos ir kt., apibrėžiantys, kaip gamybos 
metu ir po jos naudotis projektuojamais įrenginiais, mechanizmais ir 
neteršti aplinkos. Apimtis – nuo penkių iki dešimties puslapių.

v. ekonominis darbo įvertinimas
Rekomenduojama projektinėje dalyje arba atskira dalimi pateikti 

ekonominį teikiamų sprendimų ir rekomendacijų (naujų gaminių ir 
konstrukcijų, technologijų, technologinės įrangos panaudojimo ir kt.) 
pagrindimą: našumo, savikainos, atsiperkamumo ir kt. skaičiavimus.

3.1.12. išvados ir pasiūlymai

Pateikiamos pagrindinės darbo išvados, nurodoma, kaip yra iš-
spręsta projekto užduotis. Darbo išvados turi atspindėti darbo tikslą ir 
atsakyti į suformuluotus darbo uždavinius. Išvadose pabrėžiami pa-
grindiniai skaičiavimai ar projektavimo medžiaga, pateikiami prakti-
niai darbo rezultatų diegimo pasiūlymai, galimybės ir priežastys juos 
įdiegti, praktinė nauda. Pageidautina, kad išvadų skaičius atitiktų už-
davinių skaičių. Tai turi būti trumpi, konkretūs ir aiškūs teiginiai, be 
papildomo išplėstinio aiškinimo. Perskaičius išvadą, turi būti aišku, 
kas nustatyta, įvertinta ir pan. Išvados numeruojamos. Išvados nume-
ruojamos, jų atimtis – 1 puslapis.

Kai darbe pateikiami pasiūlymai, jie formuluojami po išvadų.
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3.1.13. literatūros sąrašas

Šiame skyriuje pateikiamos nustatyti ir surasti dokumentus lei-
džiančios žinios apie literatūros šaltinius, minimus ar cituojamus 
baigiamajame darbe. Kiekvienas naudotas baigiamajame darbe lite-
ratūros šaltinis literatūros sąraše rašomas naujoje pastraipoje. Tekstas 
lygiuojamas per visą puslapio plotį be pastraipos įtraukos. Studentai, 
rašydami baigiamuosius darbus, turėtų vadovautis žemiau pateiktais 
nurodymais.

Baigiamojo darbo teksto nuorodos jungia pati tekstą su cituoja-
mais leidiniais, todėl darbo pabaigoje pateikiamas literatūros sąrašas 
(13 priedas), kurį sudaro:

 – moksliniai leidiniai (monografijos, straipsniai, disertacijos 
ir jų santraukos, mokslinių darbų ataskaitos, konferencijų 
medžiaga);

 – metodinės priemonės (vadovėliai, mokomosios knygos, 
žinynai);

 – galiojantys dokumentai (įstatymai, reglamentai, standartai, 
normos);

 – internetiniai tinklalapiai ir kt.

Literaturos sąrašas sudaromas pagal abėcėlę, t. y. pagal autorių 
pavardes ar pirmą šaltinio pavadinimo žodį. Šaltiniai nurodomi ori-
ginalo kalba. Pirmiausia pateikiami literatūros šaltiniai lotyniškomis 
raidėmis, toliau kitomis originalo kalbomis (pvz., rusų).

Keletas to paties autoriaus darbų surašomi chronologiškai. Kai 
vieno autoriaus pavardė minima tarp kitų bendraautorių pavardžių, 
eilės tvarka tokia: autoriaus leidiniai, išleisti su vienu bendraautoriu-
mi, to paties autoriaus leidiniai, išleisti su daugiau kaip vienu bendra-
autoriumi. Vieno autoriaus darbai surašomi chronologine tvarka. Kai 
vieno autoriaus leidiniai išleisti tais pačiais metais, jie surašomi taip: 
2003 a, 2003 b ir t. t.

Sąraše santrumpos nevartojamos – čia pateikiamos visų šalti-
nio bendraautorių pavardės ir visas pavadinimas. Sąraše visi įrašai 
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sužymimi arabiškais skaitmenimis, ištisine numeracija. Į sąrašątas 
pats šaltinis įrašomas tik vieną kartą.

<http://info.vgtu.lt/?topic=1&moda=243>.

3.1.14. Priedai

Prieduose skelbiama tik tiek duomenų, kiek iš tikrųjų būtina. 
Viename priede gali būti kelios lentelės, paveikslai (jų atskirai nume-
ruoti nereikia) ir grafinės dalies brėžinių specifikacijos.

Prieduose pateikiama pagalbinė medžiaga, kuri pagrindinį teks-
tą be reikalo perkrautų. Tai duomenys, papildantys baigiamąjį darbą, 
tarpiniai rezultatai, statistiniai duomenys, fotonuotraukos, eskizai, 
schemos ir kt. Sudarytas priedų sąrašas pateikiamas darbo turiny-
je. Kiekvienas priedas pradedamas naujame puslapyje ir pateikiamas 
pagal sudarytą sąrašą. Priedų eilės tvarką nustato autorius, tačiau 
reikėtų juos pateikti pradedant nuo pagrindinių. Prieduose pagalbi-
nė medžiaga, kuri būtina papildomai pagrįsti tekstus, pvz., statistinė 
informacija, kai kurios pagalbinių duomenų lentelės, dokumentų ko-
pijos. Priedai numeruojami (1 priedas, 2 priedas ir t. t.) ir į baigiamojo 
darbo aiškinamojo rašto apimtį neįtraukiami. Į kiekvieną priedą bū-
tinai pateikiama bent viena nuoroda pagrindiniame baigiamojo darbo 
tekste.
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4. BAigiAMojo dArBo ĮforMiniMo 
reikAlAviMAi

4.1. skyrių, poskyrių, skirsnių pavadinimų rašymas ir 
puslapių numeravimas

Baigiamojo darbo tekstas spausdinamas kompiuteriu (Times 
New Roman, 12 pt. šriftu, atstumas tarp eilučių 1,5 intervalo) ant A4 
formato popieriaus lapų. Lapai orientuojami vertikaliai (Portrait). 
Tekstas rašomas tik iš vienos lapo pusės (12 priedas).

Tekstas skirstomas į skyrius, kurie turi pavadinimus. Skyrių pa-
vadinimai rašomi Times New Roman, 12 pt. ryškesniu (Bold) šriftu. 
Kiekvienas skyrius (įvadas; darbe naudotų informacijos šaltinių 
apžvalga; ir kt.) rašomi centruotai naujame puslapyje. Skyriaus pa-
vadinimas rašomas didžiosiomis raidėmis lapo viduryje 12 pt dydžio 
paryškintu šriftu (Bold). Poskyrių pavadinimai pradedami rašyti 
12 pt dydžio šriftu didžiąja raide paryškintu šriftu (Bold), o toliau – 
mažosiomis. Po skyriaus arba poskyrio pavadinimo paliekamas vie-
no intervalo tarpas. Skyriai ir poskyriai yra numeruojami arabiškais 
skaitmenimis 1, 2, …1.3, 3.4 ir t. t. Poskyriai gali būti suskirstyti į 
skirsnius. Analogiškai numeruojami ir punktai 1.2.1, 3.1.4. 

Puslapiai numeruojami arabiškais skaitmenimis dešinėje lapo 
pusėje viršuje. Jie numeruojami iš eilės, įskaitant ir antraštinį lapą. 
Pirmoji puslapio žyma rašoma darbe naudotų informacijos šaltinių 
apžvalgos puslapyje. Antraštinio lapo, užduoties, turinio, profesinių 
kompetencijų sąrašo ir įvado puslapių numeriai nerašomi.

Lapo paraštės: kairioji – 30 mm, apatinė ne mažesnė kaip 20 mm, 
dešinioji – ne mažesnė kaip 20 mm, viršutinė 20 mm. Teksto pastrai-
pų pirmosios eilutės spausdinamos vienodu 15 mm atstumu nuo kai-
riosios paraštės. Jeigu lapo apačioje po skyriaus ar poskyrio antrašte 
telpa ne daugiau kaip viena teksto eilutė, antraštė pateikiama kitame 
puslapyje.
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4.2. Paveikslai

Schemos, grafikai, diagramos, nuotraukos, pateiktos baigiamojo 
darbo tekste, vadinamos paveikslais. Jie gali būti nubraižyti atskira-
me lape arba įterpti tekste. Paveikslai tekste pateikiami pirmą kartą 
juos paminėjus arba kitame lape. Visi paveikslai numeruojami arabiš-
kais skaitmenimis atskiro skyriaus indeksu. Pvz., 2.1 pav. (2 skyriaus 
1 paveikslas). Paveikslo numeris ir pavadinimas rašomas po paveiks-
lu. Po paveikslo pavadinimo rašomi paveikslo žymų paaiškinimai. 
Prieš paveikslą ir po paveikslo pavadinimu paliekamas vieno punkto 
tarpas (12 priedas).

4.3. lentelės

Lentelėse dažniausiai pateikiama skaitmeninė informacija. 
Tekste turi būti paminėtos visos pateiktos lentelės. Jos dedamos pirmą 
kartą paminėjus. Lentelės yra numeruojamos (12 priedas). Lentelės 
numerį sudaro skyriaus ir jos eilės numeris tame skyriuje. Lentelės 
numeris ir pavadinimas rašomas virš lentelės kairėje lapo pusėje. Po 
lentelės numerio rašomas žodis „lentelė“. Pvz., (1.5 lentelė. Techniniai 
rodikliai). Tekste žodis lentelė rašomas visas. Pakartotinai nurodant 
lentelę rašoma santrumpa „žr.“, pavyzdžiui, (žr. 1.5 lent.). Prieš len-
telės pavadinimą ir po lentele paliekamas vieno punkto tarpas. Jeigu 
puslapyje lentelė netelpa, ją galima perkelti į kitą puslapį. Kito pusla-
pio dešinėje pusėje nurodomas lentelės numeris ir kad tai yra lentelės 
tęsinys (1.5 lentelės tęsinys). 

4.4. formulės

Visi skaičiavimai pradedami formule (12 priedas). Formulėse 
naudojami SI sistemos vienetai. Parašoma formulė, po lygybės žen-
klo rašomi dydžiai be dimensijų, dar po vieno lygybės ženklo rašo-
mas rezultatas su dimensija. Matematinių kintamųjų dydžių simboliai 
rašomi „Italic“ šriftu. Formulių simbolių reikšmės paaiškinamos po 
formulėmis kitoje eilutėje. Pirmoji aiškinimo eilutė prasideda žodžiu 
„čia“ be dvitaškio, o toliau aiškinamas simbolis. Kiekvienas naujas 
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simbolis aiškinamas naujoje eilutėje tokiu pat eiliškumu kaip formu-
lėje. Formulės numeruojamos arabiškais skaitmenimis, lapo dešinėje 
pusėje, lenktiniuose skliaustuose. Formulės numerį sudaro skyriaus 
ir formulės tame skyriuje eilės numeriai. Formules galima numeruoti 
ir ištisai, nenurodant skyriaus numerio. Prieš formules ir po simbo-
lių paaiškinimų paliekamas vienos eilutės tarpas. Jeigu pagal formulę 
atliekama daug skaičiavimų, pirmasis dydis skaičiuojamas pagal for-
mulę, o kitų skaičiavimo eiga nenurodoma, tik pateikiami rezultatai.

4.5. grafinė dalis

Visi baigiamojo darbo grafinės dalies brėžiniai braižomi naudo-
jant kompiuterinę įrangą ant A1, A2, A3, A4 formato braižomojo po-
pieriaus lapų. Grafinės dalies bendra apimtis – ne mažiau kaip penki 
A1 formato lapai.

Pirmajame brėžinyje pateikiamas A1 formato įrenginio bendra-
sis vaizdas (BV). Antrajame, trečiame ir ketvirtame A1 formato brė-
žiniuose pateikiami surinkimo vienetų brėžiniai (SB), penktame A1 
formato – detalių gamybos technologiniai brėžiniai. Taip pat papildo-
mai gali būti pateikiamos hidraulinės (HS), pneumatinės (PS), kine-
matinės (KS) ir kitos schemos. Brėžiniai paprastai būna tik vienoje 
lapo pusėje. Brėžiniuose, be grafinio vaizdo, turi būti pateikta atitin-
kama papildoma informacija, atsižvelgiant į brėžinio tipą ir remiantis 
galiojančiais standartais (būtina laikytis vaizdų, pjūvių ir lūžių vaiz-
davimo taisyklių, detalių ir jų elementų standartų žymėjimo, linijų 
storio ir pan.). Pagrindiniai brėžinio užrašai braižomi kiekvieno lapo 
apatiniame dešiniajame kampe.

4.5.1. reikalavimai technologinio pobūdžio brėžiniams

Pagrindiniai reikalavimai technologinio pobūdžio baigiamojo 
darbo brėžiniams:

1) generalinis įmonės planas arba jo ištrauka su pažymėta re-
konstrukcijos vieta ar naujais pastatais;

2) rekonstruojamo arba naujai statomo objekto planas su įrengi-
nių išdėstymu ir jų eksplikacija;
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3) restauruojamos arba naujai gaminamos detalės technologinio 
apdorojimo proceso eskizai;

4) įrenginio, kuris restauruojamas arba naujai gaminamas, su-
rinkimo brėžinys;

5) detalių darbo brėžiniai. 

4.5.2. reikalavimai konstrukcinio pobūdžio brėžiniams

Pagrindiniai reikalavimai konstrukcinio pobūdžio baigiamojo 
darbo detalių darbo brėžiniams:

1) turi būti visi matmenys, reikalingi detalei pagaminti;
2) mažiausias būtinas projekcijų skaičius;
3) turi būti nurodyta medžiaga, mastelis, matmenų tolerancijos, 

paviršiaus šiurkštumai;
4) terminio apdorojimo (padengimo) būdai (jeigu reikia).

Pagrindiniai reikalavimai konstrukcinio pobūdžio baigiamojo 
darbo mazgų surinkimo brėžiniams:

1) gabaritiniai matmenys;
2) mazgo prijungimo (prie kito mazgo) matmenys;
3) detalių suleidimai pjūviuose;
4) pjūviai, paaiškinantys mechanizmo veikimo principą.

Pagrindiniai reikalavimai konstrukcinio pobūdžio baigiamojo 
darbo (projekto) bendrųjų vaizdų brėžiniams:

1) gabaritiniai matmenys;
2) tarpašiniai ir tarpvėžiniai matmenys;
3) pagrindinės įrenginio techninės charakteristikos.

4.5.3. formatai

Lietuvos standarte ISO 5457: 1995 nustatyti pagrindinių formatų 
žymėjimai ir matmenys (4.1 lentelė).
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4.1 lentelė. Pagrindinių formatų žymėjimai ir matmenys

Žymėjimas Lapo matmenys, mm
A0 841́ 1189
A1 594´841
A2 420´594
A3 297 4́20
A4 210´297

Baigiamojo darbo brėžinius rekomenduojama braižyti ant A1 
formato lapų. Jeigu reikia, šie lapai gali būti suskirstyti plonomis li-
nijomis į atskirus.

4.5.4. Masteliai

Pagal valstybinį standartą LST ISO 5455:1995 nustatyti brėžinių 
masteliai pateikti 4.2 lentelėje.

4.2 lentelė. Brėžinių masteliai

Mažinimo masteliai 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:20; 1:50; 1:100; 1:200; 
1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000; 1:10000

Tikrasis dydis 1:1
Didinimo masteliai 2:1; 2.5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 50:1

Mastelis nurodomas pagrindinėje įrašų lentelėje ir prie vaizdų bei 
pjūvių, kurių mastelis skiriasi nuo pagrindinio.

4.5.5. Brėžinių žymenys

Brėžinių VGTU žymens paaiškinamoji schema pateikta 
4.1 paveiksle.
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4.1 pav. Brėžinio žymens pagrindinio užrašo lentelėje struktūra

Bendro vaizdo brėžinio pagrindinio užrašo žymens pavyzdys:
TiTi B 12 03 00 00 00 Bv

Surinkimo brėžinio pagrindinio užrašo žymens pavyzdys:
TiTi B 12 03 01 00 00 sB

Surinkimo vieneto (junginio) brėžinio pagrindinio užrašo žy-
mens pavyzdys:

TiTi B 12 03 01 01 00 sB

Surinkimo brėžinyje turi būti pateikta:
1) pakankamas junginio vaizdų skaičius;
2) gaminio sudėtinių dalių pozicijų numeriai;
3) gaminio gabaritiniai matmenys;
4) gamininio pastatymo ir prijungimo matmenys;
5) gaminio techninė charakteristika ir eksploataciniai reikalavi-

mai (jeigu būtina).

Detalės darbo brėžinio pagrindinio užrašo žymens pavyzdys:
TiTi B 12 03 01 00 02

Detalės darbo brėžinio techniniuose reikalavimuose turi būti 
pateikta:

1. Grafinėje dalyje nenurodytos matmenų ribinės nuokrypos.
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2. Danga.
3. Detalės terminis apdorojimas.
4. Kiti parametrai.

Specifikacijos pagrindinio užrašo žymens pavyzdys:
TiTi B 12 03 01 00 00 

4.5.6. Medžiagų žymėjimas

Paprastojo konstrukcinio plieno žymėjimo pavyzdys:
Plienas S235 JR LST EN 10025-1 

Nelegiruoto kokybiško anglinio plieno žymėjimo brėžiniuose 
pavyzdys:

Plienas C45 LST EN 10083-1

Anglinio įrankinio plieno žymėjimo pavyzdys:
Plienas C105U LST EN ISO 4957

Pilkojo ketaus žymėjimo pavyzdys:
Pilkasis ketus GJL-200 LST EN 1561

Liejamojo aliuminio lydinio su siliciu:
Siluminas AC-AlSi2 LST EN 1706

4.5.7. nenurodytas matmenų tikslumas

Brėžinyje nenurodytų matmenų tikslumas virš brėžinio pagrindi-
nio užrašo žymimas taip:

Mechaniniam apdirbimui:
LST EN 22768-mK

Suvirintoms konstrukcijoms:
LST EN 13920
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5. BAigiAMŲjŲ dArBŲ gYniMo ir 
verTiniMo TvArkA

Baigiamojo darbo viešo gynimo organizavimo tikslas – leisti stu-
dentui įrodyti, kad jis pasiekė studijų tikslus ir įgijo studijų programo-
je numatytų žinių ir gebėjimų, ir nustatyti, ar jam gali būti suteiktas 
kvalifikacinis mokslo bakalauro laipsnis.

Baigiamasis darbas ginamas viešame Kvalifikacijos komisijos 
posėdyje.

Pagrindinių studijų Kvalifikacijos komisiją sudaro studijuojamos 
studijų krypties mokslininkai, dėstytojai, praktikai, darbdavių atsto-
vai. Komisijos sudėtį savo įsakymu tvirtina rektorius.

Apie savaitę prieš viešą gynimą studentai privalo savo darbą kar-
tu su studento darbo vadovo atsiliepimu pateikti katedrai. Be darbo 
vadovo atsiliepimo arba jei vadovas baigiamąjį darbą vertina nei-
giamai, baigiamasis darbas katedroje nepriimamas ir jo neleidžiama 
ginti.

Prireikus gali būti paprašyta apginti baigiamąjį darbą katedros 
komisijoje. Per gynimą katedroje pastebėjus esminių trūkumų, bai-
giamojo darbo neleidžiama ginti. Tuomet komisija sprendžia, ar bai-
giamąjį darbą galima pataisyti ir po to ginti, ar studentui skirti naują 
temą ir darbą ginti kitu laiku.

Po pateikimo (prireikus po apgynimo katedros komisijoje) kate-
dros vedėjas, atsižvelgdamas į darbo temą, skiria recenzentą (darbą 
pateikus recenzentui, vėlesni jo taisymai yra draudžiami).

Darbų įrišti aiškinamieji raštai kartu su grafinės dalies neįrištais 
ir nesulankstytais brėžiniais pateikiami recenzentui ne vėliau kaip 
prieš 5 dienas iki viešo gynimo. Recenzija rašoma ne ilgiau kaip 2 
dienas. Recenzija rašoma atskira forma pagal joje pateiktus klausi-
mus. Recenzentui sutikus, baigiamajame darbe pastebėti trūkumai 
turi būti pataisyti.

Recenzentas katedros vedėjui pateikia recenziją su darbo įver-
tinimu pažymiu (rekomenduojama forma yra pateikta 10 priede). 
Darbą viešai galima ginti, jei atsiliepimas įvertinamas teigiamai. 
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Su atsiliepimu studentas turi būti supažindinamas iki viešo gyni-
mo. Viešo gynimo metu studentas turi atsakyti į recenzijoje pateiktus 
klausimus ir pastabas.

Viešas baigiamojo darbo gynimas vyksta viešame Kvalifikacijos 
komisijos posėdyje, kuriam vadovauja šios komisijos pirmininkas. 
Kvalifikacijos komisija gali dirbti, jei posėdyje dalyvauja 2/3 komi-
sijos narių. Posėdžio protokolą rašo Kvalifikacijos komisijos sekre-
torius. Katedra kiekvienam Kvalifikacinės komisijos nariui pateikia 
informaciją apie studento studijų rezultatus.

Viešam gynimui studentas turi pateikti aiškinamąjį raštą, gra-
finės dalies brėžinius, parengti demonstruoti skirtą iliustracinę me-
džiagą. Pranešimui paprastai skiriama iki 10 minučių. Per tą laiką 
reikia pristatyti užduoties esmę, darbo tikslą, iškeltus uždavinius, 
sprendimo pasirinkimą ir išdėstyti rezultatus, pateikti darbo išvadas. 
Pristatymui reikia parengti apgalvotą tekstą ir su tekstu suderintu bei 
jį papildančiu 10–15 grafinių iliustracijų. Grafinėms iliustracijoms 
rengti ir pranešimo metu projektuojami ekrane rekomenduojama nau-
doti Microsoft Power Point ar analogišką programą.

Pirmas grafinės iliustracijos vaizdas turėtų būti skirtas prisista-
tymo informacijai, antras – problemos ir darbo tikslui pateikti, trečias 
ir kiti – medžiagai dėstyti bei išvadoms. Brėžiniai prisegami prie sky-
dų tokia tvarka, kokia jie bus minimi pranešime. Taip pat brėžiniai 
arba jų kopijos gali būti demonstruojami ir kitomis techninėmis prie-
monėmis, pvz., projektoriumi.

Baigiamojo darbo viešo gynimo metu studentas savo darbu ir jo 
pristatymu bei atsakymais į klausimus ir recenzento pastabas turi pa-
rodyti žinias ir gebėjimus, numatytus transporto inžinerijos studijų 
programoje. Kvalifikacinės komisijos nariai turi įvertinti baigiamojo 
darbo temos, sprendžiamų uždavinių ir darbe naudojamų metodų ati-
tikimą, gautų rezultatų patikimumą, aktualumą ir originalumą, už-
duotyje formuluojamų reikalavimų įvykdymą, medžiagos pateikimo 
aiškumą, logiškumą ir santykį su žinomais darbais, išvadų aiškumą 
ir pagristumą, žodinio pristatymo kokybę, gebėjimą pagrįsti daromas 
išvadas ir tinkamai atsakyti į pateikiamus klausimus.
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Visi viešo gynimo posėdyje dalyvaujantys Kvalifikacijos ko-
misijos nariai komisijos pirmininkui turi dviem dešimtbalės skalės 
pažymiais pateikti studento baigiamojo darbo ir jo gynimo įvertini-
mą. Galutinis pažymys apskaičiuojamas kaip posėdyje dalyvavusių 
Kvalifikacijos komisijos narių pateiktų pažymių svertinis vidurkis, 
iki sveikojo skaičiaus suapvalintas pagal skaičių apvalinimo taisykles. 

Baigiamasis darbas/projektas (BD) vertinamas pažymiu. 
Pažymys apskaičiuojamas taip:

 Bd = A1x1 + A2x2 + A3x3 + A4x4 + A5x5 + B1y1+ C1z1

čia: Bd – studento pažymys pagal dešimties balų sistemą;
  A1, A2, ..., A3 – įvertinimo už baigiamojo darbo gynimą svorio 

koeficientas (A1 + A2 + ... + A3 =0,8 );
  B1 – baigiamojo darbo recenzijos įvertinimo svorio koeficientas 

(B1 =0,1); 
  C1 – baigiamojo darbo vadovo atsiliepimo įvertinimo svorio ko-

eficientas (C1 =0,1);
  x1, x2,... x5 – baigiamojo darbo parengimo ir gynimo įvertini-

mas pagal dešimties balų sistemą (1 priedas);
  y1 – baigiamojo darbo recenzijos įvertinimas pagal dešimties 

balų sistemą;
  z1 – baigiamojo darbo vadovo atsiliepimo įvertinimas pagal de-

šimties balų sistemą.

Jei studentas yra parengęs darbą ir gavęs teigiamus vadovo ir re-
cenzento atsiliepimus, tačiau dėl svarbių priežasčių negali atvykti į 
viešo gynimo posėdį, jam gali būti sudaroma galimybė darbą ginti 
kitame posėdyje ar kitais metais, jei tame semestre daugiau kvalifika-
cijos komisijos posėdžių nerengiama.

Jeigu posėdžio metu nustatoma, kad studentas yra pažeidęs rei-
kalavimą savarankiškai atlikti darbą, arba išaiškėja, kad darbe yra 
padaryta didelių klaidų, taip pat jei studentas be svarbios priežasties 
neatvyksta į viešo gynimo posėdį, darbas jam grąžinamas. Pataisytą 
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(negintą) darbą studentas fakulteto dekano leidimu, katedros vedė-
jui rekomendavus, gali pakartotinai viešai ginti ne anksčiau kaip po 
metų.

Gintus baigiamuosius darbus Kvalifikacijos komisija svarsto už-
darajame posėdyje. Baigiamąjį darbą ir gynimą vertina tik tie nariai, 
kurie klausė pranešimo ir atsakymų į pateiktus klausimus.

Baigiamasis darbas ir jo gynimas vertinamas pagal Fakulteto ta-
ryboje patvirtintas Vertinimo nuostatas.

Komisijos pirmininkas apie baigiamojo darbo vertinimą ir kva-
lifikacijos suteikimą skelbia viešai, dalyvaujant gynusiesiems ir ki-
tiems posėdžio dalyviams.
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6. BAigiAMŲjŲ dArBŲ elekTroninėse 
lAikMenose sAugojiMAs  

ir ArChYvAviMAs

6.1. reikalavimai saugoti Bd elektroninėse laikmenose

1. BD pateikimas elektroninėje laikmenoje (kompaktiniame dis-
ke). Joje įrašoma:

 – aiškinamasis raštas;
 – brėžiniai ir kiti priedai;

2. Studentai turi paruošti du BD elektroninės laikmenos 
egzempliorius. 

3. BD elektroninės laikmenos saugomos kompaktiniuose dis-
kuose Adobe Acrobat (5.0 arba aukštesnė versija) programos 
PDF formatu arba kitų programų formatais.

4. Kompaktinį diską su įrašytu BD vadovui peržiūrėti studentas 
pateikia kartu su BD egzemplioriumi popieriuje.

5. Ant kompaktinio disko specialiu rašikliu turi būti užrašyti BD 
autoriaus bei vadovo vardas ir pavardė, katedros pavadinimas, 
BD gynimo metai.

6. Ant kompaktinio disko voko viršelio turi būti priklijuotas 
titulinis lapas (forma pateikiama 9 priede) su fakulteto, ka-
tedros ir BD pavadinimais, BD autoriaus ir vadovo vardais, 
pavardėmis bei BD gynimo metais. Titulinis lapas turi būti 
patvirtintas vadovo parašu. 

7. Kompaktinių diskų tituliniame lape nurodomas registracijos 
numeris, kurį suteikia ir įrašo katedros reikalų tvarkytoja(as).

8. Baigiamųjų kursų studentai turi užpildyti baigiamųjų darbų 
anotacijas lietuvių ir anglų kalbomis VGTU informacinės sis-
temos baigiamųjų darbų posistemėje adresu <https://medeine.
vgtu.lt/studentams/login.jsp>. Anotacijų pildymo formos yra 
lauke „Baigiamieji darbai“. Anotacijos turi būti įrašytos ne 
vėliau nei likus vienai savaitei iki baigiamojo darbo gynimo. 
Atspausdintas iš universiteto informacinės sistemos anotaci-
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jas privaloma įsegti į baigiamojo darbo aiškinamąjį raštą, ku-
ris pateikiamas BD gynimo komisijai.

6.2. Bd elektroninėse laikmenose tvarkymas katedrose

1. Katedros vedėjas supažindina BD vadovus ir studentus su 
darbų saugojimo elektroninėse laikmenose reikalavimais.

2. BD vadovas privalo peržiūrėti studento įrašytą kompaktinį 
diską ir nustatyti, ar jame esantis įrašas atitinka baigiamą-
jį darbą popieriuje, iki katedros vedėjo leidimo ginti darbą 
Kvalifikacinio laipsnio (kvalifikacijos) suteikimo komisijoje.

3. BD kompaktinius diskus, atitinkančias nustatytus saugojimo 
reikalavimus, vadovas perduoda katedrai.

4. Kompaktinius diskus registruoja katedros reikalų 
tvarkytoja(as).

5. Kompaktinius diskus į archyvą perduoda katedros reikalų 
tvarkytoja(as) perėmimo aktu kiekvienais metais iki lapkri-
čio 1 d.

6. Apginto BD egzempliorius popieriuje grąžinamas saugoti au-
toriui. Katedroje saugoma BD anotacija. Rekomenduojama 
vienerius metus katedroje saugoti BD kompaktinio disko 
kopiją.

6.3. Bd saugojimas archyve

1. Archyvo vedėja(as) iš katedrų BD elektronines laikmenas 
kompaktiniuose diskuose perima kiekvienais metais perėmi-
mo aktu.

2. Archyvo vedėja(as) BD kompaktinių diskų perėmimo aktus 
registruoja žurnale.

3. Archyvo darbuotojos sudaro perimtų BD kompaktinių diskų 
archyvinius aprašus.

4. BD kompaktiniai diskai saugomi archyve pagal nustatytus 
reikalavimus.
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5. Archyvo vedėja(as) informuoja studijų prorektorių ir kanclerį 
apie katedras, laiku nepateikusias kompaktinių diskų su BD į 
archyvą.

6. BD elektroninės laikmenos kompaktiniuose diskuose saugo-
mos 5 metus VGTU archyve.

7. Po 5 metų kompaktiniai diskai nurašomi Archyvo ekspertų 
komisijos tvirtinimu.

8. Archyvo vedėja(as) rengia siūlymus, kaip tobulinti šią tvarką.
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PriedAi

1 priedas

1 lentelė. Pažymiai ir žinių lygiai kriterinėje proporcinėje žinių vertinimo 
sistemoje

vertinimas Pažymys Pasiektų studijų 
tikslų procentas

Trumpas žinių ir gebėjimų; 
apibūdinimas

Puikiai 10 Pasiekti visi studijų 
tikslai

Puikios, išskirtinės žinios ir 
gebėjimai

Labai gerai 9
Pasiekta ne mažiau 
kaip 90 proc. studijų 
tikslų

Tvirtos, geros žinios ir gebėjimai

Gerai 8
Pasiekta ne mažiau 
kaip 80 proc. studijų 
tikslų

Geresnės nei vidutinės žinios ir 
gebėjimai

Vidutiniškai 7
Pasiekta ne mažiau 
kaip 70 proc. studijų 
tikslų

Vidutinės žinios ir gebėjimai, yra 
neesminių klaidų

Patenkinamai 6
Pasiekta ne mažiau 
kaip 60 proc. studijų 
tikslų

Žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) 
žemesni nei vidutiniai, yra klaidų

Silpnai 5
Pasiekta ne mažiau 
kaip pusė studijų 
tikslų

Žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) 
atitinka minimalius reikalavimus

Nepatenkinamai

4
Pasiekta mažiau nei 
pusė studijų tikslų

Netenkinami minimalūs reikalavimai
3 Blogai
2 Labai blogai
1 Visai blogai
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2 priedas
Baigiamojo darbo viršelio pirmojo lapo formos pavyzdys
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3 priedas
Baigiamojo darbo viršelio antrojo lapo formos pavyzdys
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4 priedas
Darbo užduoties formos pavyzdys
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5 priedas
Anotacijos lietuvių kalba formos pavyzdys
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6 priedas
Anotacijos anglų kalba formos pavyzdys
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7 priedas
Sąžiningumo deklaracijos formos pavyzdys
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8 priedas
Vadovo atsiliepimo formos pavyzdys

 
 

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS 
TRANSPORTO INŽINERIJOS FAKULTETAS 

TRANSPORTO TECHNOLOGINIŲ ĮRENGINIŲ KATEDRA 
  

 
 
 
 
 
 
 

Transporto inžinerijos studijų kryptis 

Transporto inžinerijos studijų programa, valstybinis kodas 61203T110 

Transporto technologinių sistemų inžinerijos specializacija 

 
PAŽYMA 

APIE BAIGIAMĄJĮ BAKALAURO DARBĄ (PROJEKTĄ) 
……...............Nr. ............... 

Vilnius 
 
 

Studentas (ė)......................................................................…………..................................................….............…… 
(Vardas, pavardė) 

Studento (ės) studijų svertinis įvertinimų vidurkis..................…...........….....….....................................……….balo. 
 
Baigiamojo darbo (projekto) tema: .................................…...........................................................................………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Baigiamasis darbas (projektas) peržiūrėtas ir studentui (ei) ..........………………..………….........................……. 
leidžiama ginti šį baigiamąjį darbą (projektą) bakalauro laipsnio suteikimo komisijoje. 
 
 
Katedros vedėjas                        .............…...........              ...............……..  prof. Marijonas Bogdevičius .......….….. 
                              

            (Parašas)                                                         (Moksl. laipsnis/pedag. vardas, vardas, pavardė) 

 
 

VADOVO ATSILIEPIMAS  
APIE BAIGIAMĄJĮ BAKALAURO DARBĄ (PROJEKTĄ) 

……..……………… 
 

Studentas (ė) .........................................………….....................................................................................…......….… 
 

.................................................................................…………...............................................................….…....…..… 
 

................................................................................…………....................................................................…….…..… 
 

....................................................................................………….....................................................…....….......…...…. 
 

..........................................................................................…………...........................................................…....…..…. 
 

..............................................................................................…………....................................................…......…...…. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Baigiamojo darbo (projekto) įvertinimas: ......…………...............…................……….........................……......……. 
 
Vadovas      ......................................................                   ........………………......................................….........…... 
                               (Parašas)                                                                                               (Vardas, pavardė) 
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9 priedas
Skaitmeninės laikmenos viršelio formos pavyzdys
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10 priedas
Recenzijos formos pavyzdys
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11 priedas
Turinio sandaros pavyzdys
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12 priedas
Tekstinės dalies sandaros pavyzdys

(Naujas puslapis, 1 eilutės tarpas) 
1. skYriAus PAvAdiniMAs (12 pt, bold centro lygiavimas)
(1 eilutė) 
1.1. Poskyrio pavadinimas (12 pt, bold centro lygiavimas)
(1 eilutė) 
Pastraipos tekstas, pastraipos tekstas, pastraipos tekstas, pastrai-

pos tekstas, pastraipos tekstas, pastraipos tekstas, pastraipos tekstas, 
pastraipos tekstas, pastraipos tekstas (12 pt, dvipusis lygiavimas). 

(1 eilutė) 
1.1.1. Skyrelio pavadinimas (12 pt, bold, italic centro lygiavimas)
(1 eilutė). 
Pastraipos tekstas, pastraipos tekstas, pastraipos tekstas, pastrai-

pos tekstas, pastraipos tekstas, pastraipos tekstas, pastraipos tekstas, 
pastraipos tekstas, pastraipos tekstas. 

Paragrafo pavadinimas. Pastraipos tekstas, pastraipos tekstas, 
pastraipos tekstas, pastraipos tekstas, pastraipos tekstas, pastraipos 
tekstas, pastraipos tekstas, pastraipos tekstas, pastraipos tekstas. 

(1 eilutė) 
1.1.2. Skyrelio pavadinimas (12 pt, bold, italic centro lygiavimas)
(1 eilutė). 
1.2. Poskyrio pavadinimas (12 pt, bold centro lygiavimas)
(1 eilutė). 
Pastraipos tekstas, pastraipos tekstas, pastraipos tekstas, pastrai-

pos tekstas, pastraipos tekstas, pastraipos tekstas, pastraipos tekstas, 
pastraipos tekstas, pastraipos tekstas.
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12 priedas tęsinys

(Naujas puslapis, 1 eilutės tarpas) 
2. skYriAus PAvAdiniMAs
(1 eilutė) 
2.1. Poskyrio pavadinimas
(1 eilutė) 
Pastraipos tekstas, pastraipos tekstas, pastraipos tekstas, pastrai-

pos tekstas, pastraipos tekstas, pastraipos tekstas, pastraipos tekstas, 
pastraipos tekstas, pastraipos tekstas. 

(1 eilutė) 
 t P k A tg a= ⋅ +1 2/ ( )  (2.1)

(1 eilutė) 
čia P1 – apkrova, N; A2 – geometrinis parametras, mm, ta – ap-

krovos laikas, s; k – apkrovos koeficientas.

Formulės ir simboliai rašomi formulių redaktoriumi „Equation 
editor“, kurio piktograma turi būti viršutinėje įrankių juostoje. 
Formulių redaktoriaus piktograma į viršutinę įrankių juostą įkeliama 
taip parinkus meniu: 

„Tools“ → “Customize“ → “Commands“ → „Insert“ „Equation 
editor“ (2.1 pav.). Pele pažymima piktograma „Equation Editor“ ir 
neatleidžiant pelės tempiama į viršutinę įrankių juostą. Spragtelėjus 
formulių redaktoriaus piktogramą įrankių juostoje, atidaromas for-
mulių redaktoriaus langas. Būtina nustatyti rašomų simbolių dydžius 
(Size) ir stilių (Style), paspaudžiant atitinkamą funkciją (parodyta ro-
dyklėmis) ir tuomet atsiradusiame langelyje paspaudžiant „Define“ – 
„Nustatyti“ (2.2 pav.).

(1 eilutė) 



55

(1 eilutė) 
2.1 pav. Formulių redaktoriaus piktogramos įkėlimo tvarka

(1 eilutė) 

(1 eilutė) 
2.2 pav. Formulių simbolių stiliaus ir dydžių parinkimo nuorodos
(1 eilutė)
Turi būti nustatyti šie stiliai ir dydžiai (2.3 ir 2.4 pav.): 
(1 eilutė)

(1 eilutė) 
2.3 pav. Formulės simbolių dydžių nustatymai 

(1 eilutė)
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(1 eilutė) 
2.4 pav. Formulės simbolių stiliaus nustatymai 

(1 eilutė) 
Pastraipos tekstas, pastraipos tekstas, pastraipos tekstas, pastrai-

pos tekstas, pastraipos tekstas, pastraipos tekstas, pastraipos tekstas, 
pastraipos tekstas, pastraipos tekstas. 

(1 eilutė) 
2.1 lentelė. Lentelės pavadinimas

Pavadinimas 12 pt
(centro lygiavimas)

Pavadinimas 12 pt
(centro lygiavimas)

12 pt (10 pt) 12 pt (10 pt) 
(1 eilutė) 
Pastraipos tekstas, pastraipos tekstas, pastraipos tekstas, pastrai-

pos tekstas, pastraipos tekstas, pastraipos tekstas, pastraipos tekstas, 
pastraipos tekstas, pastraipos tekstas. 

(1 eilutė)

(1 eilutė) 
2.5 pav. Paveikslo pavadinimas 
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(1 eilutė) 
Pastraipos tekstas, pastraipos tekstas, pastraipos tekstas, pastrai-

pos tekstas, pastraipos tekstas, pastraipos tekstas, pastraipos tekstas, 
pastraipos tekstas, pastraipos tekstas.
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13 priedas
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14 priedas

Rekomenduojamų darniųjų standartų, susijusių su mašinų sauga, kėlimo 
kranais, liftais, kabamaisiais ir pastatomaisiais platforminiais įrenginiais, 
statybiniais keltuvais, pramoginiais įrenginiais, vilkikais ir priekabomis, 
žemės darbų mainomis, sąrašas:

1. LST EN 81-1+AC:2002 lt. Liftų projektavimo ir įrengimo saugos 
taisyklės. 1 dalis. Elektriniai liftai.

2. LST EN 81-2+AC:2002 lt. Liftų projektavimo ir įrengimo saugos 
taisyklės. 2 dalis. Hidrauliniai liftai.

3. LST EN 81-1+AC:2002/A2:2004 (LST EN 81-2+AC:2002/A2:2006). 
Liftų projektavimo ir įrengimo saugos taisyklės. 1 dalis. Elektriniai 
liftai. A2. Mechanizmų ir skriemulių įrengimo vietos.

4. LST EN 81-2+AC:2002/A2:2004 (LST EN 81-2+AC:2002/A2:2006). 
Liftų projektavimo ir įrengimo saugos taisyklės. 2 dalis. Hidrauliniai 
liftai. A2. Mašinų ir skriemulių išdėstymas.

5. LST EN 81-28:2003. Liftų projektavimo ir įrengimo saugos taisyklės. 
Keleiviniai ir krovininiai liftai. 28 dalis. Keleivinių ir krovininių liftų 
nuotolinė pavojaus signalizacija.

6. LST EN 81-43:2009. Liftų konstravimo ir įrengimo saugos taisyklės. 
Specialieji keleiviniai ir krovininiai liftai. 43 dalis. Kranų liftai.

7. LST EN 81-58:2003 (LST EN 81-58:2005). Liftų projektavimo ir 
įrengimo saugos taisyklės. Tikrinimas ir bandymas. 58 dalis. Lifto 
aikštelės durų atsparumo ugniai bandymas.

8. LST EN 81-70:2004. Liftų projektavimo ir įrengimo saugos taisyklės. 
Specialus keleivinių liftų ir krovininių liftų naudojimas. 70 dalis. Liftų 
prieinamumas asmenims, įskaitant neįgalius asmenis.

9. LST EN 81-71:2005 (LST EN 81-71:2006). Liftų konstravimo ir 
įrengimo saugos taisyklės. Specialusis keleivinių ir krovininių liftų 
pritaikymas. 71 dalis. Vandalizmo aktams atsparūs liftai.

10. LST EN 81-73:2005 (LST EN 81-73:2006). Liftų konstravimo ir 
įrengimo saugos taisyklės. Specialusis keleivinių ir krovininių liftų 
pritaikymas. 73 dalis. Liftų veikimas gaisro atveju.

11. LST EN 81-72:2003 (LST EN 81-72:2005). Liftų projektavimo ir 
įrengimo saugos taisyklės. Specialus keleivinių ir krovininių liftų 
pritaikymas. 72 dalis. Ugniagesių liftai.
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12. LST EN 81-80-08:2003 lt (EN 81-80:2003). Liftų projektavimo ir 
įrengimo saugos taisyklės. Naudojami liftai. 80 dalis. Naudojamų 
keleivinių ir krovininių liftų saugos gerinimo taisyklės.

13. LST ISO 128-1:2004. Techniniai brėžiniai. Bendrieji vaizdavimo 
principai. 1 dalis. Įvadas ir rodyklė (tpt ISO 128-1:2003).

14. LST EN ISO 128-20:2002. Techniniai brėžiniai. Bendrieji vaizdavimo 
principai. 20 dalis. Linijos. Pagrindinės nuostatos (ISO 128-20:1996). 

15. LST EN ISO 128-21:2002. Techniniai brėžiniai. Bendrieji vaizdavimo 
principai. 21 dalis. Linijos kompiuterinio projektavimo (CAD) 
sistemose (ISO 128-21:1997).

16. LST ISO 128-22:2003. Techniniai brėžiniai. Bendrieji vaizdavimo 
principai. 22 dalis. Išnašų ir nuorodų linijos. Pagrindinės nuostatos ir 
taikymas (tpt ISO 128-22:1999).

17. LST ISO 128-24:2004. Techniniai brėžiniai. Bendrieji vaizdavimo 
principai. 24 dalis. Mašinų gamybos brėžinių linijos (tpt ISO 128-
24:1999). 

18. LST ISO 128-30:2004. Techniniai brėžiniai. Bendrieji vaizdavimo 
principai. 30 dalis. Vaizdai. Pagrindinės nuostatos (tpt ISO 128-
30:2001). 

19. LST ISO 128-34:2003. Techniniai brėžiniai. Bendrieji vaizdavimo 
principai. 34 dalis. Vaizdai mašinų gamybos brėžiniuose (tpt ISO 128-
34:2001). 

20. LST ISO 128-40:2004. Techniniai brėžiniai. Bendrieji vaizdavimo 
principai. 40 dalis. Pagrindiniai pjūvių ir kirtinių reikalavimai (tpt ISO 
128-40:2001). 

21. LST ISO 128-44:2004. Techniniai brėžiniai. Bendrieji vaizdavimo 
principai. 44 dalis. Pjūviai mašinų gamybos brėžiniuose (tpt ISO 128-
44:2001). 

22. LST ISO 128-50:2004. Techniniai brėžiniai. Bendrieji vaizdavimo 
principai. 50 dalis. Pagrindiniai pjūvių ir kirtinių plotų vaizdavimo 
reikalavimai (tpt ISO 128-50:2001). 

23. LST ISO 129-1:2006. Techniniai brėžiniai. Matmenų ir leidžiamųjų 
nuokrypų žymėjimo nurodymai. 1 dalis. Bendrieji principai (tapatus 
ISO 129-1:2004).

24. LST EN ISO 252:2007 (LST EN ISO 252:2007). Konvejerio juostos. 
Adhezija tarp sudedamųjų elementų. Bandymo metodai (ISO 252:2007).

25. LST EN 280:2002+A2:2010 (LST EN 280:2002+A2:2010). Judamosios 
pakeliamosios darbinės platformos. Projektiniai skaičiavimai. 
Stabilumo kriterijai. Konstravimas. Sauga. Tyrimai ir bandymai.



61

26. LST EN ISO 283:2007 (LST EN ISO 283:2007). Austinės konvejerio 
juostos. Viso juostos storio tempimo stipris, pailgėjimas trūkio taške ir 
veikiant pamatinei apkrovai. Bandymo metodas (ISO 283:2007).

27. LST EN ISO 283:2007/P:2008. Austinės konvejerio juostos. Viso 
juostos storio tempimo stipris, pailgėjimas trūkio taške ir veikiant 
pamatinei apkrovai. Bandymo metodas (ISO 283:2007).

28. LST EN ISO 284:2004. Konvejerio juostos. Elektros laidumas. 
Techniniai reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 284:2003).

29. LST EN 287. Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas.
30. LST P EN 292-1:1996. Mašinų darbo sauga. Pagrindinės sąvokos, 

bendrieji projektavimo principai. 1-oji dalis. Pagrindiniai terminai, 
metodika.

31. LST P EN 292-2:1996. Mašinų darbo sauga. Pagrindinės sąvokos, 
bendrieji projektavimo principai. 2-oji dalis. Technikos principai ir 
reikalavimai.

32. LST P EN 292-2:1991/A1:1996. Mašinų darbo sauga. Pagrindinės 
sąvokos, bendrieji projektavimo principai. 2-oji dalis. Technikos 
principai ir reikalavimai.

33. LST EN 294:1997 lt (EN 294:1992). Mašinų sauga. Saugūs atstumai iki 
rankomis pasiekiamų pavojingų zonų.

34. LST EN ISO 340:2005. Konvejerio juostos. Laboratorinis degumo 
charakteristikų vertinimas. Reikalavimai ir bandymo metodas (ISO 
340:2004).

35. LST EN 349:1998. Mašinų sauga. Mažiausi tarpai žmogaus kūno 
dalims nuo traiškymo saugoti.

36. LST EN 418:1998. Mašinų sauga. Avarinio stabdymo įranga, funkciniai 
aspektai, projektavimo principai. 

37. LST EN 474-10:2007+A1:2009. Žemės darbų mašinos. Sauga. 10 dalis. 
Reikalavimai, keliami grioviakasėms.

38. LST EN 474-12:2007+A1:2009. Žemės darbų mašinos. Sauga. 12 dalis. 
Reikalavimai, keliami lyniniams ekskavatoriams.

39. LST EN 474-1:2007+A1:2009. Žemės darbų mašinos. Sauga. 1 dalis. 
Bendrieji reikalavimai.

40. LST EN 474-2:2007+A1:2009. Žemės darbų mašinos. Sauga. 2 dalis. 
Reikalavimai, keliami buldozeriams.

41. LST EN 474-3:2007+A1:2009. Žemės darbų mašinos. Sauga. 3 dalis. 
Reikalavimai, keliami krautuvams.
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42. LST EN 474-4:2007+A1:2009. Žemės darbų mašinos. Sauga. 4 dalis. 
Reikalavimai, keliami krautuvams su atbuliniu kaušu.

43. LST EN 474-5:2007+A1:2009. Žemės darbų mašinos. Sauga. 5 dalis. 
Reikalavimai, keliami hidrauliniams ekskavatoriams.

44. LST EN 474-6:2007+A1:2009. Žemės darbų mašinos. Sauga. 6 dalis. 
Reikalavimai, keliami savivarčiams.

45. LST EN 474-7:2007+A1:2009. Žemės darbų mašinos. Sauga. 7 dalis. 
Reikalavimai, keliami skreperiams.

46. LST EN 474-8:2007+A1:2009. Žemės darbų mašinos. Sauga. 8 dalis. 
Reikalavimai, keliami greideriams.

47. LST EN 474-9:2007+A1:2009. Žemės darbų mašinos. Sauga. 9 dalis. 
Reikalavimai, keliami vamzdžių klotuvams.

48. LST EN 500-1:1999. Judriosios kelių tiesybos mašinos. Sauga. 1 dalis. 
Bendrieji reikalavimai. LST biuletenis, 1999 Nr.11.

49. LST EN 500-2:1999. Judriosios kelių tiesybos mašinos. Sauga. 2 dalis. 
Specialieji kelių dangos frezų reikalavimai.

50. LST EN 500-3:1999. Judriosios kelių tiesybos mašinos. Sauga. 3 dalis. 
Specialieji grunto stabilizavimo mašinų reikalavimai.

51. LST EN ISO 505:2002. Konvejerio juostos. Austinių konvejerio juostų 
atsparumo plyšių plitimui nustatymo metodas (ISO 505:1999).

52. LST EN 547-1:2000. Mašinų sauga. Žmogaus kūno matmenys. 1-oji 
dalis. Žmogui patekti į mašiną skirtų angų matmenų nustatymo 
principai.

53. LST EN 547-2:2000. Mašinų sauga. Žmogaus kūno matmenys. 2-oji 
dalis. Priėjimo angų matmenų nustatymo principai.

54. LST EN 547-3:2000. Mašinų sauga. Žmogaus kūno matmenys. 3-ioji 
dalis. Antropometriniai duomenys.

55. LST EN 574:2000. Mašinų sauga. Dvirankiai valdymo įtaisai. Veikimo 
aspektai. Projektavimo principai.

56. LST EN ISO 583:2007 (LST EN ISO 583:2007). Konvejerio juostos su 
austiniu kordu. Visuminis juostos storis ir sudedamųjų elementų storis. 
Bandymo metodai (ISO 583:2007).

57. LST EN 614-1:2000. Mašinų sauga. Ergonominiai projektavimo 
principai. 1 dalis. Terminai ir bendrieji principai.

58. LST EN 617:2001+A1:2011. Tolydžiojo transportavimo įranga ir 
sistemos. Įrangos birioms medžiagoms laikyti silosuose, bunkeriuose, 
aruoduose ir piltuvuose saugos ir EMS reikalavimai.
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59. LST EN 618:2002+A1:2011. Tolydžiojo transportavimo įranga ir 
sistemos. Įrangos birioms medžiagoms mechaniškai transportuoti, 
išskyrus stacionariuosius juostinius konvejerius, saugos ir EMS 
reikalavimai.

60. LST EN 619:2002+A1:2011 Tolydžiojo transportavimo įranga ir 
sistemos. Vienetinių krovinių mechaninio transportavimo įrangos 
saugos ir EMS reikalavimai.

61. LST EN 620:2002+A1:2011. Tolydžiojo transportavimo įranga ir 
sistemos. Birių medžiagų stacionariųjų juostinių konvejerių saugos ir 
EMS reikalavimai.

62. LST EN 692:1999. Mechaniniai presai. Sauga.
63. LST EN ISO 703:2007 (LST EN ISO 703:2007). Konvejerio juostos. 

Skersinis lankstumas (įdubų susidarymo geba). Bandymo metodas 
(ISO 703:2007).

64. LST EN 741:2000+A1:2011. Tolydžiojo transportavimo įranga ir 
sistemos. Birių medžiagų pneumatinio transportavimo sistemų ir jų 
komponentų saugos reikalavimai.

65. LST EN 811:1999. Mašinų sauga. Saugūs atstumai iki kojomis 
pasiekiamų pavojingų zonų.

66. LST EN 818-1+AC:2000+A1:2008 (LST EN 818-1+AC:2000+A1:2008). 
Keliamoji trumpagrandė grandinė. Sauga. 1 dalis. Bendrosios priėmimo 
sąlygos.

67. LST EN 818-4. Keliamoji trumpagrandė grandinė. Sauga. 4 dalis. 
Grandininiai stropai. 8-oji klasė.

68. LST EN 818-5. Keliamoji trumpagrandė grandinė. Sauga. 5 dalis. 
Grandininiai stropai. 4-oji klasė.

69. LST EN 818-6. Keliamoji trumpagrandė grandinė. Sauga. 6 dalis. 
Grandininiai stropai. Reikalavimai, keliami gamintojo teikiamai 
naudojimo ir techninės priežiūros informacijai.

70. LST EN 842+A1. Mašinų sauga. Regimieji pavojaus signalai. Bendrieji 
reikalavimai, projektavimas ir bandymas.

71. LST EN 953:2000. Mašinų sauga. Apsaugai. Bendrieji projektavimo ir 
konstravimo reikalavimai pritvirtinamiems ir nuimamiems apsaugams.

72. LST EN 954-1:1999. Mašinų sauga. Valdymo sistemų dalys, susijusios 
su sauga. 1 dalis. Bendrieji projektavimo principai.

73. LST EN 981:2000. Mašinų sauga. Girdimųjų ir regimųjų pavojaus bei 
informacijos signalų sistema.
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74. LST EN 982:2000. Mašinų sauga. Hidraulinių ir pneumatinių sistemų 
bei jų komponentų saugos reikalavimai. Hidraulika.

75. LST EN 983:2000. Mašinų sauga. Hidraulinių ir pneumatinių sistemų 
bei jų komponentų saugos reikalavimai. Pneumatika.

76. LST EN 999. Mašinų sauga. Apsaugos įrangos išdėstymas žmogaus 
kūno dalių priartėjimo greičio atžvilgiu.

77. LST EN 1012-1:1999. Kompresoriai ir vakuuminiai siurbliai. Saugos 
reikalavimai. 1 dalis. Kompresoriai.

78. LST EN 1012-2:1999. Kompresoriai ir vakuuminiai siurbliai. Saugos 
reikalavimai. 2 dalis. Vakuuminiai siurbliai.

79. LST EN 1037+A1. Mašinų sauga. Netikėtojo paleidimo prevencija.LST 
EN 1050 Mašinų sauga. Rizikos vertinimo principai.

80. LST EN 1050: 1999 lt (EN 1050:1996). Mašinų sauga. Rizikos vertinimo 
principai.

81. LST EN 1070:2002 lt (EN 1070:1998). Mašinų sauga. Terminai.
82. LST EN 1088:1999. Mašinų sauga. Apsaugų blokavimo įtaisai. 

Projektavimo ir parinkimo principai.
83. LST EN 1090-2:2008. Plieninių ir aliumininių konstrukcijų darbų 

atlikimas. 2 dalis. Techniniai plieninių konstrukcijų darbų atlikimo 
reikalavimai.

84. LST EN ISO 1120:2003. Konvejerio juostos. Mechaninių tvirtiklių 
stiprio nustatymas. Statinio bandymo metodas (ISO 1120:2002).

85. LST EN 1176-1. Žaidimų aikštelės įranga. 1 dalis. Bendrieji saugos 
reikalavimai ir bandymų metodai.

86. LST EN 1176-4. Žaidimų aikštelės įranga. 4 dalis. Kabamųjų lynų kelių 
papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai.

87. LST EN 1176-5. Žaidimų aikštelės įranga. 5 dalis. Karuselių papildomi 
specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai.

88. LST EN 1176-7. Žaidimų aikštelės įranga. 7 dalis. Įrengimo, tikrinimo, 
priežiūros ir naudojimo vadovas.

89. LST EN 1177. Smūgį silpninanti žaidimų aikštelės danga. Kritimo 
kritinio aukščio nustatymas.

90. LST EN ISO 1302:2002/P:2007. Geometrinės gaminio specifikacijos 
(GGS). Paviršiaus reljefo žymėjimas techniniuose gaminio 
dokumentuose (ISO 1302:2002).

91. LST EN 1459:1998+A2:2010. Pramoninių krautuvų sauga. Kintamojo 
siekio savaeigiai krautuvai.



65

92. LST EN 1459:1998+A3:2012. Pramoninių krautuvų sauga. Kintamojo 
siekio savaeigiai krautuvai.

93. LST EN 1492-1. Tekstiliniai stropai. Sauga. 1 dalis. Bendrosios 
paskirties plokštieji austiniai juostiniai stropai, pagaminti iš cheminio 
pluošto.

94. LST EN 1492-2. Tekstiliniai stropai. Sauga. 2 dalis. Bendrosios 
paskirties apvalieji stropai, pagaminti iš cheminio pluošto.

95. LST EN 1492-4. Tekstiliniai stropai. Sauga. 4 dalis. Bendrosios 
paskirties kėlimo stropai, pagaminti iš natūraliojo ir cheminio pluošto 
virvių.

96. LST EN 1493:2011 (LST EN 1493:2011). Transporto priemonių keltuvai.
97. LST EN 1494:2002+A1:2009. Judamieji arba kilnojamieji kėlikliai ir 

susijusi kėlimo įranga.
98. LST EN 1495+AC:2000+A2:2010/AC:2010. Keliamosios platformos. 

Bokštinės darbinės platformos.
99. LST EN 1525:2000 (LST EN 1525:2006). Pramoninių vežimėlių sauga. 

Nevairuojamieji vežimėliai ir jų sistemos.
100. LST EN 1554:2002. Konvejerio juostos. Trinties į būgną bandymas.
101. LST EN 1570-1:2012. Kėlimo stalų saugos reikalavimai. 1 dalis. Kėlimo 

stalai, skirti kelti iki dviejų fiksuotų laiptų aikštelių.
102. LST EN 1677-1:2002+A1:2009. Stropų komponentai. Sauga. 1 dalis. 

Kaltiniai plieniniai komponentai. 8 klasė.
103. LST EN 1677-2:2002+A1:2008. Kobinių komponentai. Sauga. 2 dalis. 

Kaliojo plieno kėlimo kabliai su užraktu. 8 klasė.
104. LST EN 1677-3:2002+A1:2008. Kobinių komponentai. Sauga. 3 dalis. 

Kaliojo plieno automatinio blokavimo kabliai. 8 klasė.
105. LST EN 1677-4:2002+A1:2009. Stropų komponentai. Sauga. 4 dalis. 

Grandys. 8 klasė.
106. LST EN 1677-5:2002+A1:2009. Stropų komponentai. Sauga. 5 dalis. 

Kaltiniai plieniniai kėlimo kabliai su užraktu. 4 klasė.
107. LST EN 1677-6:2002+A1:2009. Stropų komponentai. Sauga. 6 dalis. 

Grandys. 4 klasė.
108. LST EN 1709:2004. Lynų kelio įrangos, suprojektuotos žmonėms vežti, 

saugos reikalavimai. Tikrinimas prieš priėmimą eksploatuoti, techninė 
priežiūra, veikimo tikrinimas ir kontrolė.

109. LST EN 1756-1:2002+A1:2008. Galiniai keltuvai. Keliamosios 
platformos, montuojamos prie ratinių transporto priemonių. Saugos 
reikalavimai. 1 dalis. Galiniai prekių keltuvai.
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110. LST EN 1756-2:2004+A1:2010. Galiniai keltuvai. Keliamosios 
platformos, montuojamos prie ratinių transporto priemonių. Saugos 
reikalavimai. 2 dalis. Galiniai keleivių keltuvai.

111. LST EN 1808:1999+A1:2010 (LST EN 1808:1999+A1:2010). Kabamosios 
prieigos įrangos saugos reikalavimai. Projektiniai skaičiavimai, 
stabilumo kriterijai, konstrukcija. Bandymai.

112. LST ISO 1819:1996. Nepertraukiamo transporto įrenginiai. Saugos 
normos. Bendrosios taisyklės.

113. LST EN 1907:2005. Keleivių vežimo lynų keliais saugos reikalavimai. 
Terminai.

114. LST EN 1908:2004. Lynų kelio įrangos, suprojektuotos žmonėms vežti, 
saugos reikalavimai. Įtempimo įtaisai.

115. LST EN 1909:2004. Lynų kelio įrangos, suprojektuotos žmonėms vežti, 
saugos reikalavimai. Taisymas ir žmonių išgabenimas.

116. LST EN 1991-3. Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 3 dalis. Kranų 
ir mašinų sukelti poveikiai.

117. LST L ENV 1991-5. Eurokodas 1. Projektavimo pagrindai ir poveikiai 
konstrukcijoms. 5 dalis. Kranų ir kitų mechanizmų sukelti poveikiai.

118. LST EN 1993-6:2007 (LST EN 1993-6:2007). Eurokodas 3. Plieninių 
konstrukcijų projektavimas. 6 dalis. Kranus laikančios konstrukcijos.

119. LST EN 1993-6:2007/AC:2009 (LST EN 1993-6:2007/AC:2009). 
Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 6 dalis. Kranus 
laikančios konstrukcijos.

120. LST EN 1993-6:2007/NA:2010 (LST EN 1993-6:2007/NA:2010). 
Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 6 dalis. Kranus 
laikančios konstrukcijos.

121. LST EN ISO 2162-1:2000. Techniniai gaminių dokumentai. Spyruoklės. 
1 dalis. Supaprastintas pateikimas (ISO 2162-1:1993). 

122. LST EN ISO 2162-2:2000. Techniniai gaminių dokumentai. Spyruoklės. 
2 dalis. Cilindrinių sraigtinių suspaudžiamųjų spyruoklių duomenų 
pateikimas (ISO 2162-2:1993).

123. LST EN ISO 2162-2:2000/P:2008. Techniniai gaminių dokumentai. 
Spyruoklės. 2 dalis. Cilindrinių sraigtinių suspaudžiamųjų spyruoklių 
duomenų pateikimas (ISO 2162-2:1993).

124. LST EN ISO 2203:2001. Techniniai brėžiniai. Sutartinis krumplinių 
pavarų vaizdavimas (ISO 2203:1973) LST EN ISO 3098-0:2000. 
Techniniai gaminių dokumentai. Rašmenys. 0 dalis. Bendrieji 
reikalavimai (ISO 3098-0:1997).



67

125. LST EN ISO 2860:2009 (LST EN ISO 2860:2009). Žemės darbų 
mašinos. Mažiausieji prieigos matmenys (ISO 2860:1992).

126. LST EN ISO 2867:2008. Žemės darbų mašinos. Prieigos sistemos (ISO 
2867:2006, įskaitant Cor.1:2008).

127. LST EN ISO 2867:2011. Žemės darbų mašinos. Prieigos sistemos (ISO 
2867:2011).

128. LST EN ISO 3098-2:2001. Techninio gaminio dokumentai. Užrašai. 2 
dalis. Lotyniška abėcėlė, skaitmenys ir ženklai (ISO 3098-2:2000).

129. LST EN ISO 3098-3:2001. Techninio gaminio dokumentai. Užrašai. 3 
dalis. Graikiška abėcėlė (ISO 3098-3:2000).

130. LST EN ISO 3098-4:2001. Techninio gaminio dokumentai. Užrašai. 4 
dalis. Lotyniškos abėcėlės diakritiniai ir specialieji ženklai (ISO 3098-
4:2000).

131. LST EN ISO 3098-5:2000. Techniniai gaminių dokumentai. Rašmenys. 
5 dalis. Kompiuterinio projektavimo lotyniškos abėcėlės raidžių, 
skaitmenų ir žymenų rašmenys (ISO 3098-5:1997).

132. LST EN ISO 3098-6:2001. Techninio gaminio dokumentai. Užrašai. 6 
dalis. Kirilica (ISO 3098-6:2000).

133. LST EN ISO 3164:2009 (LST EN ISO 3164:2009). Žemės darbų 
mašinos. Laboratoriniai apsauginių konstrukcijų bandymai. Techniniai 
reikalavimai, keliami nukrypimą ribojančiam tūriui (ISO 3164:1995).

134. LST EN ISO 3266:2010. 4 klasės ąsiniai varžtai bendrosioms kėlimo 
reikmėms (ISO 3266:2010).

135. LST EN ISO 3411:2007. Žemės kasimo mašinos. Antropometriniai 
operatorių duomenys ir mažiausioji operatoriaus darbo erdvė (ISO 
3411:2007).

136. LST EN ISO 3449:2009. Žemės darbų mašinos. Apsaugos nuo krintančių 
objektų konstrukcijos. Laboratoriniai bandymai ir eksploatacinių 
charakteristikų reikalavimai (ISO 3449:2005).

137. LST EN ISO 3450:2012. Žemės darbų mašinos. Ratinės mašinos 
arba greitosios mašinos su guminiais vikšrais. Stabdžių sistemų 
eksploataciniai reikalavimai ir bandymo procedūros (ISO 3450:2011).

138. LST EN ISO 3457:2009. Žemės darbų mašinos. Apsaugai. Apibrėžtys 
ir reikalavimai (ISO 3457:2003).

139. LST EN ISO 3471:2008. Žemės darbų mašinos. Apsaugos nuo apvirtimo 
konstrukcijos. Laboratoriniai bandymai ir eksploataciniai reikalavimai 
(ISO 3471:2008).
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140. LST EN ISO 3952-1:2000. Kinematinės schemos. Grafiniai simboliai. 
1 dalis (ISO 3952-1:1981).

141. LST EN ISO 3952-1:2000/A1:2004. Kinematinės schemos. Grafiniai 
simboliai. 1 dalis. 1 keitinys (ISO 3952-1:1981/Amd 1:2002).

142. LST EN ISO 3952-2:2000. Kinematinės schemos. Grafiniai simboliai. 
2 dalis (ISO 3952-2:1981).

143. LST EN ISO 3952-3:2000. Kinematinės schemos. Grafiniai simboliai. 
3 dalis (ISO 3952-3:1979).

144. LST EN ISO 3952-4:2000. Kinematinės schemos. Grafiniai simboliai. 
4 dalis (ISO 3952-4:1979).

145. LST ISO 5032:2000. Mechaniniai tolydžiojo birių medžiagų krovimo 
įrenginiai. Rotoriniai pneumatinių transporterių tiektuvai. Saugos 
normos.

146. LST EN ISO 5261:2001. Techniniai brėžiniai. Supaprastintas strypų ir 
profiliuočių skerspjūvių vaizdavimas (ISO 5261:1995).

147. LST EN ISO 5261:2001/P:2005. Techniniai brėžiniai. Supaprastintas 
strypų ir profiliuočių skerspjūvių vaizdavimas (ISO 5261:1995).

148. LST EN ISO 5353:2000. Žemės kasimo mašinos, žemės ir miškų ūkio 
mašinos ir traktoriai. Sėdynės kontrolinis taškas (ISO 5353:1995).

149. LST EN ISO 5455:2003. Techniniai brėžiniai. Masteliai (ISO 5455:1979).
150. LST EN ISO 5456-1:2001. Techniniai brėžiniai. Projekcijų metodai. 1 

dalis. Trumpa apžvalga (ISO 5456-1:1996).
151. LST EN ISO 5456-2:2001. Techniniai brėžiniai. Projekcijų metodai. 2 

dalis. Stačiakampės projekcijos (ISO 5456-2:1996).
152. LST EN ISO 5456-3:2001. Techniniai brėžiniai. Projekcijų metodai. 3 

dalis. Aksonometrinės projekcijos (ISO 5456-3:1996).
153. LST EN ISO 5456-4:2002.  Techniniai brėžiniai. Projekcijų metodai. 4 

dalis. Centrinė projekcija (ISO 5456-4:1996).
154. LST EN ISO 5457:2000. Techniniai gaminio dokumentai. Brėžinių 

lapų formatai ir grafinių elementų pateikimas (ISO 5457:1999).
155. LST EN ISO 5457:2000/A1:2010. Techniniai gaminio dokumentai. 

Brėžinių lapų formatai ir grafinių elementų pateikimas. 1 keitinys (ISO 
5457:1999/Amd.1:2010).

156. LST EN ISO 5845-1:2001. Techniniai brėžiniai. Supaprastintas 
tvirtinimo detalių vaizdavimas surinkimo brėžiniuose. 1 dalis. 
Bendrieji principai (ISO 5845-1:1995).
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157. LST EN ISO 5845-1:2001/P:2004. Techniniai brėžiniai. Supaprastintas 
tvirtinimo detalių vaizdavimas surinkimo brėžiniuose. 1 dalis. 
Bendrieji principai (ISO 5845-1:1995).

158. LST EN ISO 6165:2006. Žemės darbų mašinos. Pagrindiniai tipai. 
Identifikavimas, terminai ir apibrėžtys (ISO 6165:2006).

159. LST ISO 6395:2008. Žemės kasimo mašinos. Garso galios lygio 
nustatymas. Dinaminio bandymo sąlygos (tapatus ISO 6395:2008).

160. LST EN ISO 6410-1:2001. Techniniai brėžiniai. Sriegiai ir sriegtos 
detalės. 1 dalis. Bendrosios nuostatos (ISO 6410-1:1993).

161. LST EN ISO 6410-2:2001. Techniniai brėžiniai. Sriegiai ir sriegtos 
detalės. 2 dalis. Srieginės įvorės (ISO 6410-2:1993).

162. LST EN ISO 6410-3:2001. Techniniai brėžiniai. Sriegiai ir įsriegtos 
detalės. 3 dalis. Supaprastintas vaizdavimas (ISO 6410-3:1993).

163. LST EN ISO 6411:2001. Techniniai brėžiniai. Supaprastintas centravimo 
skylių vaizdavimas (ISO 6411:1982).

164. LST EN ISO 6413:2001. Techniniai brėžiniai. Išdrožinių jungčių 
vaizdavimas (ISO 6413:1988).

165. LST EN ISO 6413:2001/P:2011. Techniniai brėžiniai. Išdrožinių jungčių 
vaizdavimas (ISO 6413:1988).

166. LST EN ISO 6433:2002. Techniniai brėžiniai. Pozicijų žymėjimas (ISO 
6433:1981).

167. LST EN ISO 6682:2009 (LST EN ISO 6682:2009). Žemės darbų 
mašinos. Patogumo ir valdymo įtaisų pasiekimo zonos (ISO 6682:1986, 
įskaitant keitinį Amd.1:1989).

168. LST EN ISO 6683:2008 (LST EN ISO 6683:2008). Žemės darbų 
mašinos. Saugos diržai ir jų tvirtinimo įtaisai. Eksploataciniai 
reikalavimai ir bandymai (ISO 6683:2005).

169. LST EN ISO 6683:2008/P:2010. Žemės darbų mašinos. Saugos diržai 
ir jų tvirtinimo įtaisai. Eksploataciniai reikalavimai ir bandymai (ISO 
6683:2005).

170. LST ISO 7010:2004. Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir ženklai. 
Saugos ženklai, vartojami darbo ir viešose vietose (tpt ISO 7010:2003).

171. LST EN ISO 7096:2009. Žemės darbų mašinos. Operatoriaus sėdynės 
vibracijų laboratorinis įvertinimas (ISO 7096:2000).

172. LST EN ISO 7096:2009/AC:2009. Žemės darbų mašinos. Operatoriaus 
sėdynės vibracijų laboratorinis įvertinimas (ISO 7096:2000).

173. LST ISO 7149:2000. Tolydžiojo krovimo įrenginiai. Saugos normos. 
Specialiosios taisyklės.
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174. LST EN ISO 7200:2004. Techniniai gaminių dokumentai. Duomenų 
laukai pagrindinėse įrašų lentelėse ir dokumentų antraštėse (ISO 
7200:2004).

175. LST EN ISO 7200:2004/P:2005. Techniniai gaminių dokumentai. 
Duomenų laukai pagrindinėse įrašų lentelėse ir dokumentų antraštėse 
(ISO 7200:2004).

176. LST EN ISO 7590:2009. Konvejerio juostos su plieniniu kordu. 
Visuminio ir dangos storio nustatymo metodai (ISO 7590:2009).

177. LST EN ISO 7622-1:2002. Konvejerio juostos su plieniniu kordu. 
Išilginio tempimo bandymas. 1 dalis. Pailgėjimo matavimas (ISO 7622-
1:1984).

178. LST EN ISO 7622-2:2002. Konvejerio juostos su plieniniu kordu. 
Išilginio tempimo bandymas. 2 dalis. Tempiamojo stiprio matavimas 
(ISO 7622-2:1984).

179. LST EN ISO 7623:2002. Konvejerio juostos su plieniniu kordu. Kordo 
ir dangos sukibimo bandymas. Pradinis bandymas ir bandymas po 
terminio apdorojimo (ISO 7623:1996).

180. LST EN ISO 7731. Ergonomika. Pavojaus signalai viešosiose ir darbo 
vietose. Girdimieji pavojaus signalai.

181. LST EN ISO 8501-1:2007. Plieninio pagrindo paruošimas prieš 
padengiant dažais ir su jais susijusiais produktais. Regimasis paviršiaus 
švarumo įvertinimas. 1 dalis. Nepadengtų plieninių pagrindų ir 
plieninių pagrindų, nuo kurių visiškai pašalinta ankstesnioji danga, 
surūdijimo ir paruošimo laipsniai (ISO 8501-1:2007).

182. EN ISO 8826-1:2000. Techniniai brėžiniai. Riedėjimo guoliai. 1 dalis. 
Bendrasis supaprastintas vaizdavimas (ISO 8826-1:1989).

183. LST EN ISO 8826-1:2000/P:2011. Techniniai brėžiniai. Riedėjimo 
guoliai. 1 dalis. Bendrasis supaprastintas vaizdavimas (ISO 8826-
1:1989).

184. LST EN ISO 8826-2:2000. Techniniai brėžiniai. Riedėjimo guoliai. 2 
dalis. Detalusis supaprastintas vaizdavimas (ISO 8826-2:1994).

185. LST EN ISO 8826-2:2000/P:2011. Techniniai brėžiniai. Riedėjimo 
guoliai. 2 dalis. Detalusis supaprastintas vaizdavimas (ISO 8826-
2:1994).

186. LST EN ISO 9222-1:2001. Techniniai brėžiniai. Riebokšliai, skirti 
dinaminėms apkrovoms. 1 dalis. Bendrasis supaprastintas vaizdavimas 
(ISO 9222-1:1989).
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187. LST EN ISO 9222-1:2001/P:2004. Techniniai brėžiniai. Riebokšliai, 
skirti dinaminėms apkrovoms. 1 dalis. Bendrasis supaprastintas 
vaizdavimas (ISO 9222-1:1989).

188. LST EN ISO 9222-2:2001. Techniniai brėžiniai. Kintamų jėgų veikiami 
sandarikliai. 2 dalis. Išsamus supaprastintas vaizdavimas (ISO 9222-
2:1989).

189. LST EN ISO 9856:2004. Konvejerio juostos. Tampriojo ir liekamojo 
pailgėjimo nustatymas bei tamprumo modulio apskaičiavimas (ISO 
9856:2003).

190. LST EN 10025-1:2004. Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 
1 dalis. Bendrosios tiekimo sąlygos.

191. LST EN 10025-2:2005. Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 
2 dalis. Nelegiruotojo konstrukcinio plieno techninės tiekimo sąlygos.

192. LST ISO 10209-1:2005. Techniniai gaminių dokumentai. Terminai ir 
apibrėžtys. 1 dalis. Bendrieji techninių brėžinių ir jų tipų terminai (tpt 
ISO 10209-1:1992).

193. LST EN ISO 10209-2:2005. Techniniai gaminių dokumentai. Terminai 
ir apibrėžtys. 2 dalis. Projekcijų metodų terminai (ISO 10209-2:1993).

194. LST EN ISO 10628:2002. Technologinių procesų schemos. Bendrosios 
taisyklės (ISO 10628:1997).

195. LST EN ISO 11091:2001. Techniniai brėžiniai. Sklypo aplinkotvarkos 
brėžiniai (ISO 11091:1994).

196. LST EN ISO 11442:2006. Techniniai gaminių dokumentai. Dokumentų 
tvarkyba (ISO 11442:2006). 

197. LST EN ISO 11442:2006/P:2007. Techniniai gaminių dokumentai. 
Dokumentų tvarkyba (ISO 11442:2006).

198. LST EN 12077-2:2001+A1:2008. (LST EN 12077-2:2001+A1:2008) 
Kranų sauga. Sveikatos ir saugos reikalavimai. 2 dalis. Ribojimo ir 
rodymo įtaisai.

199. LST EN ISO 12100 Mašinų sauga. Bendrieji projektavimo principai. 
Rizikos vertinimas ir jos mažinimas.

200. LST EN ISO 12100-1:2004. Mašinų sauga. Pagrindinės sąvokos, 
bendrieji projektavimo principai. 1 dalis. Pagrindiniai terminai, 
metodika (ISO 12100-1:2003).

201. LST EN ISO 12100-2:2004. Mašinų sauga. Pagrindinės sąvokos, 
bendrieji projektavimo principai. 2 dalis. Techniniai principai (ISO 
12100-2:2003).
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202. LST EN 12385-1+A1. Plieniniai vieliniai lynai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji 
reikalavimai.

203. LST EN 12385-2+A1. Plieniniai vieliniai lynai. Sauga. 2 dalis. 
Apibrėžtys, žymėjimas ir klasifikavimas.

204. LST EN 12385-3+A1. Plieniniai vieliniai lynai. Sauga. 3 dalis. 
Naudojimo ir techninės priežiūros informacija.

205. LST EN 12385-8:2003. Plieniniai vielos lynai. Sauga. 8 dalis. Lynų 
kelio įrangos, suprojektuotos žmonėms vežti, suvytieji vežimo ir 
traukos lynai.

206. LST EN 12385-9:2003. Plieniniai vielos lynai. Sauga. 9 dalis. Lynų kelio 
įrangos, suprojektuotos žmonėms vežti, laikantieji viengubo vijimo ir 
traukos lynai. LST EN 12640:2002 Krovinių tvirtinimas autotransporto 
priemonėse. Krovinių pririšimo taškai verslinėse krovinių gabenimo 
priemonėse. Mažiausieji reikalavimai ir bandymas.

207. LST EN 12527:2002. Ratukai ir ratai. Bandymo metodai ir aparatūra.
208. LST EN 12530:2002. Ratukai ir ratai. Rankomis varomi nustatyto 

taikymo ratukai ir ratai.
209. LST EN 12532:2002. Ratukai ir ratai. Ratukai ir ratai, taikomi ne 

didesniam kaip 1,1 m/s (4 km/h) greičiui.
210. LST EN 12533:2002. Ratukai ir ratai. Ratukai ir ratai, taikomi nuo 

1,1 m/s (4 km/h) iki 4,4 m/s (16 km/h) imtinai greičiui.
211. LST EN 12642:2007. Krovinių tvirtinimas kelių transporto priemonėse. 

Krovininių automobilių kėbulo sandara. Mažiausieji reikalavimai.
212. LST EN 12643:2000+A1:2009 (LST EN 12643:2000+A1:2009). Žemės 

darbų mašinos. Mašinos su pneumatinėmis padangomis. Vairo sistemų 
reikalavimai (ISO 5010:1992, modifikuotas).

213. LST EN 12643:2000+A1:2009/P:2010. Žemės darbų mašinos. Mašinos 
su pneumatinėmis padangomis. Vairo sistemų reikalavimai (ISO 
5010:1992, modifikuotas).

214. LST EN 12644-1:2002+A1:2008 (LST EN 12644-1:2002+A1:2008). 
Kranai. Naudojimo ir bandymo informacija. 1 dalis. Instrukcijos.

215. LST EN 12644-2:2001+A1:2008 (LST EN 12644-2:2001+A1:2008). 
Kranai. Naudojimo ir bandymo informacija. 2 dalis. Ženklinimas. 

216. LST EN 12927-1:2004. Lynų kelio įrangos, suprojektuotos žmonėms 
vežti, saugos reikalavimai. Lynai. 1 dalis. Lynų atrankos kriterijai ir jų 
galų tvirtinimai.

217. LST EN 12927-2:2004. Lynų kelio įrangos, suprojektuotos žmonėms 
vežti, saugos reikalavimai. Lynai. 2 dalis. Saugos veiksniai.
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218. LST EN 12927-3:2004. Lynų kelio įrangos, suprojektuotos žmonėms 
vežti, saugos reikalavimai. Lynai. 3 dalis. Ilgojo sunėrimo šešiavijai 
tempimo, vežimo ir tempimo bei vilkimo lynai.

219. LST EN 12927-4:2004. Lynų kelio įrangos, suprojektuotos žmonėms 
vežti, saugos reikalavimai. Lynai. 4 dalis. Galų tvirtinimai.

220. LST EN 12927-5:2004. Lynų kelio įrangos, suprojektuotos žmonėms 
vežti, saugos reikalavimai. Lynai. 5 dalis. Laikymas, gabenimas, 
įrengimas ir įtempimas.

221. LST EN 12927-6:2004. Lynų kelio įrangos, suprojektuotos žmonėms 
vežti, saugos reikalavimai. Lynai. 6 dalis. Nurašymo kriterijai.

222. LST EN 12927-7:2004. Lynų kelio įrangos, suprojektuotos žmonėms 
vežti, saugos reikalavimai. Lynai. 7 dalis. Tikrinimas, taisymas ir 
techninė priežiūra.

223. LST EN 12927-8:2004. Lynų kelio įrangos, suprojektuotos žmonėms 
vežti, saugos reikalavimai. Lynai. 8 dalis. Magnetinis lyno bandymas 
(MLB).

224. LST EN 12929-1:2004. Lynų kelio įrangos, suprojektuotos žmonėms 
vežti, saugos reikalavimai. Bendrieji reikalavimai. 1 dalis. Visos 
įrangos reikalavimai.

225. LST EN 12929-2:2004. Lynų kelio įrangos, suprojektuotos žmonėms 
vežti, saugos reikalavimai. Bendrieji reikalavimai. 2 dalis. Grįžtamųjų 
dvilynių kabamųjų lynų kelių be vagonėlio stabdžių papildomieji 
reikalavimai.

226. LST EN 12930:2004. Lynų kelio įrangos, suprojektuotos žmonėms 
vežti, saugos reikalavimai. Skaičiavimai. 

227. LST EN ISO 12944-1:2000. Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų 
apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 1-oji dalis. 
Bendrasis įvadas (ISO 12944-1:1998).

228. LST EN ISO 12944-2:2000. Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų 
apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 2-oji dalis. 
Aplinkos klasifikacija (ISO 12944-2:1998).

229. LST EN ISO 12944-3:2000. Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų 
apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 3-ioji dalis. 
Projekto ypatumų aptarimas (ISO 12944-3:1998).

230. LST EN ISO 12944-4:2000. Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų 
apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 4-oji dalis. 
Paviršiaus tipai ir paviršiaus paruošimas (ISO 12944-4:1998).
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231. LST EN ISO 12944-5:2007. Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų 
apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 5 dalis. 
Apsauginės dažų sistemos (ISO 12944-5:2007). 

232. LST EN 12999:2011. Kranai. Krovimo kranai.
233. LST EN 13000:2010. Kranai. Savaeigiai kranai.
234. LST EN 13000:2010/AC:2010. Kranai. Savaeigiai kranai.
235. LST EN 13001-1:2005+A1:2009/AC:2010 (LST EN 13001-

1:2005+A1:2009/AC:2010). Kranai. Bendrasis projektavimas. 1 dalis. 
Bendrieji principai ir reikalavimai.

236. LST EN 13001-2:2011. Kranų sauga. Bendrasis projektavimas. 2 dalis. 
Apkrovos poveikiai.

237. LST EN 13001-2:2011/AC:2012. Kranų sauga. Bendrasis projektavimas. 
2 dalis. Apkrovos poveikiai.

238. LST CEN/TS 13001-3-1:2006/AC:2006. Kranai. Bendrasis 
projektavimas. 3-1 dalis. Plieninių konstrukcijų ribinės būsenos ir 
tinkamumo patikrinimas. 

239. LST CEN/TS 13001-3-2:2009. Kranai. Bendrasis projektavimas. 
3-2 dalis. Lyninių pavarų vielinių lynų ribinės būsenos ir tinkamumo 
patikrinimas.

240. LST CEN/TS 13001-3-5:2010. Kranai. Bendrasis projektavimas. 
3-5 dalis. Kaltinių kablių ribinės būsenos ir tinkamumo patikrinimas.

241. LST EN 13015:2003. Liftų ir eskalatorių techninė priežiūra. Techninės 
priežiūros instrukcijų rengimo taisyklės.

242. LST EN 13107:2004. Lynų kelio įrangos, suprojektuotos žmonėms 
vežti, saugos reikalavimai. Civilinės statybos darbai.

243. LST EN 13135-1:2003+A1:2010. Kranai. Įranga. 1 dalis. Elektrotechninė 
įranga.

244. LST EN 13135-2. Kranai. Įrenginiai. 2 dalis. Neelektrotechniniai 
įrenginiai.

245. LST EN 13155:2003+A2:2009 (LST EN 13155:2003+A2:2009). Kranai. 
Sauga. Netvirtinamoji krovinio kėlimo įranga.

246. LST EN 13157:2004+A1:2010 (LST EN 13157:2004+A1:2010). Kranai. 
Sauga. Kranai su rankine pavara.

247. LST EN 13223:2004. Lynų kelio įrangos, suprojektuotos žmonėms 
vežti, saugos reikalavimai. Pavarų sistemos ir kita mechaninė įranga.

248. LST EN 13243:2004. Lynų kelio įrangos, suprojektuotos žmonėms 
vežti, saugos reikalavimai. Elektrinė įranga, kitokia negu pavarų 
sistemų.
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249. LST EN 13411-1. Plieninių vielos lynų galai. Sauga. 1 dalis. Plieninių 
vielos lynų kilpų antgaliai.

250. LST EN 13411-2. Plieninių vielinių lynų galiniai įtaisai. Sauga. 2 dalis. 
Vielinio lyno stropų kilpų supynimas.

251. LST EN 13411-3. Plieninių vielinių lynų galiniai įtaisai. Sauga. 3 dalis. 
Movos ir suspaudžiamos movos.

252. LST EN 13414-1. Plieninių vielinių lynų stropai. Sauga. 1 dalis. Stropai 
bendrosioms kėlimo reikmėms.

253. LST EN 13414-2. Plieninių vielinių lynų stropai. Sauga. 2 dalis. 
Gamintojo teikiamos informacijos apie stropo naudojimą ir techninę 
priežiūrą aprašas.

254. LST EN 13414-3. Plieninių vielinių lynų stropai. Sauga. 3 dalis. 
Žiediniai ir lyniniai stropai.

255. LST EN 13531:2002+A1:2009. Žemės kasimo mašinos. Apsauginės 
konstrukcijos (TOPS) apsaugai nuo mažagabaričių ekskavatorių 
apvirtimo. Laboratoriniai bandymai ir eksploatacinių charakteristikų 
reikalavimai (ISO 12117:1997, modifikuotas).

256. LST EN 13557:2004+A2:2008 (LST EN 13557:2004+A2:2008) Kranai. 
Valdytuvai ir valdymo postai.

257. LST EN ISO 13567-1:2003. Techniniai gaminių dokumentai. 
Kompiuterinio projektavimo (CAD) sluoksnių sandara ir pavadinimai. 
1 dalis. Apžvalga ir principai (ISO 13567-1:1998).

258. LST EN ISO 13567-1:2003/P:2007. Techniniai gaminių dokumentai. 
Kompiuterinio projektavimo (CAD) sluoksnių sandara ir pavadinimai. 
1 dalis. Apžvalga ir principai (ISO 13567-1:1998).

259. LST EN ISO 13567-2:2003. Techniniai gaminių dokumentai. 
Kompiuterinio projektavimo (CAD) sluoksnių sandara ir pavadinimai. 
2 dalis. Statybos dokumentuose vartojamos sąvokos, formatai ir kodai 
(ISO 13567-2:1998).

260. LST EN 13586:2004+A1:2008. (LST EN 13586:2004+A1:2008) Kranai. 
Prieigos.

261. LST EN 13814. Atrakcionų aikščių ir parkų įrenginiai bei statiniai. 
Sauga.

262. LST EN 13852-1:2004 (LST EN 13852-1:2004+AC:2007). Kranai. 
Jūriniai kranai. 1 dalis. Bendrosios paskirties jūriniai kranai.

263. LST EN 13852-1:2004/AC:2007 (LST EN 13852-1:2004+AC:2007). 
Kranai. Jūriniai kranai. 1 dalis. Bendrosios paskirties jūriniai kranai.



76

264. LST EN 13852-1:2004/AC:2007/P:2007. Kranai. Jūriniai kranai. 1 dalis. 
Bendrosios paskirties jūriniai kranai.

265. LST EN 13852-2:2005. Kranai. Jūriniai kranai. 2 dalis. Plaukiojantieji 
kranai.

266. LST EN 13627:2002. Žemės kasimo mašinos. Apsauginės konstrukcijos 
apsaugai nuo krintančių.

267. LST CEN/TS 13778:2004. Judamosios ardymo mašinos. Saugos 
reikalavimai.

268. LST EN ISO 13849-1. Mašinų sauga. Valdymo sistemų dalys, susijusios 
su sauga. 1 dalis. Bendrieji projektavimo principai.

269. LST EN ISO 13850. Mašinų sauga. Avarinio stabdymo įranga. 
Projektavimo principai (ISO 13850:2006).

270. LST EN 13852-1:2004 (LST EN 13852-1:2004+AC:2007). Kranai. 
Jūriniai kranai. 1 dalis. Bendrosios paskirties jūriniai kranai.

271. LST EN 13852-1:2004/AC:2007 (LST EN 13852-1:2004+AC:2007). 
Kranai. Jūriniai kranai. 1 dalis. Bendrosios paskirties jūriniai kranai.

272. LST EN 13852-1:2004/AC:2007/P:2007. Kranai. Jūriniai kranai. 1 dalis. 
Bendrosios paskirties jūriniai kranai.

273. LST EN 13852-2:2005. Kranai. Jūriniai kranai. 2 dalis. Plaukiojantieji 
kranai.

274. LST EN ISO 13855. Mašinų sauga. Apsauginės įrangos išdėstymas 
atsižvelgiant į žmogaus kūno dalių artėjimo greitį.

275. LST EN ISO 13857. Mašinų sauga. Saugūs atstumai, trukdantys 
viršutinėmis ir apatinėmis galūnėmis pasiekti pavojingąsias zonas.

276. LST EN 13889:2004+A1:2009 (LST EN 13889:2004+A1:2009). 
Kaltinės plieninės ąsos bendrosioms kėlimo reikmėms. D ir išlenktos 
ąsos. 6-oji klasė. Sauga.

277. LST EN ISO 13920. Suvirinimas. Bendrosios suvirintųjų konstrukcijų 
tolerancijos. Ilgių ir kampų matmenys. Forma ir padėtis.

278. LST EN ISO 14121-1. Mašinų sauga. Rizikos vertinimas. 1 dalis. 
Principai.

279. LST EN ISO 14122-1. Mašinų sauga. Nuolatinės priėjimo prie mašinų 
priemonės. 1 dalis. Priėjimo tarp dviejų lygių fiksuotų priemonių 
parinkimas.

280. LST EN ISO 14122-2. Mašinų sauga. Nuolatinės priėjimo prie mašinų 
priemonės. 2 dalis. Darbinės platformos ir praėjimo takai.

281. LST EN ISO 14122-3. Mašinų sauga. Nuolatinės priėjimo prie mašinų 
priemonės. 3 dalis. Laiptai, laiptinės kopėčios ir turėklai.
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282. LST EN ISO 14122-4. Mašinų sauga. Nuolatinės priėjimo prie mašinų 
priemonės. 4 dalis. Stacionariosios kopėčios.

283. LST EN 14238:2004+A1:2010 (LST EN 14238:2004+A1:2010). Kranai. 
Rankiniai krovinio manipuliatoriai.

284. LST EN 14334:2005 (LST EN 14334:2005). Suskystintų naftos dujų 
(SND) automobilinių cisternų tikrinimas ir bandymai.

285. LST EN 14439:2007+A2:2009 (LST EN 14439:2007+A2:2009). Kranai. 
Sauga. Bokštiniai kranai.

286. LST EN 14492-1:2007+A1:2010 (LST EN 14492-1:2007+A1:2010). 
Kranai. Varikliniai suktuvai ir keltuvai. 1 dalis. Varikliniai suktuvai.

287. LST EN 14492-1:2007+A1:2010/AC:2010. Kranai. Varikliniai suktuvai 
ir keltuvai. 1 dalis. Varikliniai suktuvai.

288. LST EN 14492-2:2007+A1:2010 (LST EN 14492-2:2007+A1:2010). 
Kranai. Varikliniai suktuvai ir keltuvai. 2 dalis. Varikliniai keltuvai.

289. LST EN 14492-2:2007+A1:2010/AC:2010 (LST EN 14492-
2:2007+A1:2010/AC:2010). Kranai. Varikliniai suktuvai ir keltuvai. 2 
dalis. Varikliniai keltuvai.

290. LST EN 14502-1:2010 (LST EN 14502-1:2010). Kranai. Žmonių kėlimo 
įrenginiai. 1 dalis. Kabamieji krepšiai.

291. LST EN 14502-2:2005+A1:2008 (LST EN 14502-2:2005+A1:2008). 
Kranai. Žmonių kėlimo įrenginiai. 2 dalis. Pakeliamieji valdymo postai.

292. LST EN 14658:2005+A1:2010. Tolydžiojo krovimo įranga ir sistemos. 
Rusvųjų anglių atvirosios gavybos tolydžiojo krovimo įrangos bendrieji 
saugos reikalavimai.

293. LST EN ISO 14890:2003. Konvejerių juostos. Bendrojo naudojimo 
guma ir plastiku dengtų tekstilinių konvejerio juostų konstrukcijos 
techniniai reikalavimai (ISO 14890:2003).

294. LST EN 14985:2007 (LST EN 14985:2007). Kranai. Kranai su 
pasukamąja strėle.

295. LST EN 15000:2009. Pramoninių krautuvų sauga. Kintamojo siekio 
savaeigiai krautuvai. Išilginės apkrovos momento rodytuvų ir ribotuvų 
techniniai reikalavimai, eksploatacinės charakteristikos ir bandymo 
reikalavimai.

296. LST EN 15011:2011. Kranai. Tiltiniai ir ožiniai kranai.
297. LST EN 15056:2007+A1:2009 (LST EN 15056:2007+A1:2009). Kranai. 

Konteinerių kėlimo griebtuvų reikalavimai.
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298. LST EN ISO 15147:2002. Lengvosios konvejerio juostos. Supjaustytų 
lengvųjų konvejerio juostų pločio ir ilgio tolerancijos (ISO 
15147:1999). 

299. LST EN ISO 15236-1:2005. Konvejerio juostos su plieniniu kordu. 1 
dalis. Bendrosios paskirties konvejerio juostų projektavimas, matmenys 
ir mechaniniai reikalavimai (ISO 15236-1:2005).

300. LST EN ISO 15236-2:2004. Konvejerio juostos su plieniniu kordu. 2 
dalis. Rekomenduojami juostų tipai (ISO 15236-2:2004).

301. LST EN ISO 15236-3:2007. Konvejerio juostos su plieniniu kordu. 3 
dalis. Juostų, naudojamų požeminiuose įrenginiuose, specialieji saugos 
reikalavimai (ISO 15236-3:2007).

302. LST EN ISO 15236-4:2004. Konvejerio juostos su plieniniu kordu. 4 
dalis. Vulkanizuotos juostos jungtys (ISO 15236-4:2004).

303. LST EN 15573:2008. Žemės darbų mašinos. Judėjimo kelyje 
projektavimo reikalavimai.

304. LST EN ISO 15607. Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir 
patvirtinimas. Bendrosios taisyklės.

305. LST CEN/TS 15730:2008. Žemės darbų mašinos. Balninių mašinų 
vibracijų poveikio vairuotojo kūnui įvertinimo gairės. Tarptautinių 
institutų, organizacijų ir gamintojų išmatuotų ir suderintų duomenų 
naudojimas (ISO/TR 25398:2006).

306. LST EN ISO 15785:2003. Techniniai brėžiniai. Klijuotų, lankstytų 
ir suspaustų jungių vaizdavimas ir žymėjimas simboliais (ISO 
15785:2002).

307. LST EN ISO 16851:2005. Austinės konvejerio juostos. Begalinės 
(sunertos) konvejerio juostos neto ilgio nustatymas (ISO 16851:2004).

308. LST EN ISO 21180:2007 (LST EN ISO 21180:2007). Lengvosios 
konvejerio juostos. Didžiausiojo tempimo stiprio nustatymas (ISO 
21180:2005).

309. LST EN ISO 21181:2007 (LST EN ISO 21181:2007). Lengvosios 
konvejerio juostos. Relaksacinio tampros modulio nustatymas (ISO 
21181:2005).

310. LST EN ISO 21182:2007 (LST EN ISO 21182:2007). Lengvosios 
konvejerio juostos. Trinties koeficiento nustatymas (ISO 21182:2005).

311. LST EN ISO 21183-1:2007 (LST EN ISO 21183-1:2007). Lengvosios 
konvejerio juostos. 1 dalis. Pagrindinės charakteristikos ir taikymas 
(ISO 21183-1:2005).
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312. LST EN ISO 21183-2:2007 (LST EN ISO 21183-2:2007). Lengvosios 
konvejerio juostos. 2 dalis. Lygiaverčių terminų sąrašas (ISO 21183-
2:2005).

313. LST EN ISO 22721:2007. Konvejerio juostos. Požeminių kasyklų 
tekstilinių konvejerio juostų, padengtų guma ar plastiku, techniniai 
reikalavimai (ISO 22721:2007).

314. LST EN 22768-1.  Bendrosios leistinosios nuokrypos. 1 dalis. Linijinių 
ir kampinių matmenų leistinosios nuokrypos, nenurodant atskirų 
leistinųjų nuokrypų žymėjimo (ISO 2768-1:1989).

315. LST EN 22768-2.  Bendrosios leistinosios nuokrypos. 2 dalis. Paviršiaus 
formos leistinosios nuokrypos, nenurodant atskirų leistinųjų nuokrypų 
žymėjimo (ISO 2768-2:1989).

316. LST EN ISO 26909:2010. Spyruoklės. Aiškinamasis žodynas (ISO 
26909:2009).

317. LST EN 29367-1+AC:2002. Jūra Ro/Ro laivais gabenamų kelių 
transporto priemonių aprišimo ir saugumo įtaisai. Bendrieji 
reikalavimai. 1 dalis. Versliniai automobiliai ir jų priekabos, išskyrus 
puspriekabes (ISO 9367-1:1989).

318. LST EN 29367-2:2002. Jūra Ro/Ro laivais gabenamų kelių transporto 
priemonių aprišimo ir saugumo įtaisai. Bendrieji reikalavimai. 2 dalis. 
Puspriekabės (ISO 9367-2:1994).

319. LST EN 30326-1:2000/A1:2007. Mechaniniai virpesiai. Laboratorinis 
transporto priemonės sėdynės vibracijos įvertinimo metodas. 1 dalis. 
Pagrindiniai reikalavimai. 1 keitinys (ISO 10326-1:1992/Amd.1:2007).

320. LST EN 30326-1:2000/A2:2012. Mechaniniai virpesiai. Laboratorinis 
transporto priemonės sėdynės vibracijos įvertinimo metodas. 1 dalis. 
Pagrindiniai reikalavimai. 2 keitinys (ISO 10326-1:1992/Amd.2:2011).

321. LST EN 45510-6-8:2001. Elektros stočių įrangos parinkimo vadovas. 
6–8 dalis. Pagalbinė turbinų įranga. Kranai.

322. LST EN 60204-1. Mašinų sauga. Mašinų elektros įranga. 1 dalis. 
Bendrieji reikalavimai.

323. LST EN 60204-32:2008. Mašinų sauga. Mašinų elektros įranga. 32 
dalis. Reikalavimai, keliami kėlimo mašinoms (IEC 60204-32:2008).

324. LST EN 61057:2001. Keliamieji įtaisai su izoliacinėmis strėlėmis 
įtampingiesiems darbams, esant aukštesnei kaip 1 kV kintamajai 
įtampai (IEC 61057:1991, modifikuotas).

325. LST EN 61057:2001/AC:2006. Keliamieji įtaisai su izoliacinėmis 
strėlėmis įtampingiesiems darbams, esant aukštesnei kaip 1 kV 
kintamajai įtampai (IEC 61057:1991, modifikuotas).
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326. LST EN 61310-1. Mašinų sauga. Rodymas, ženklinimas ir paleidimas. 
1 dalis. Reikalavimai regimiesiems, girdimiesiems ir lytimiesiems 
signalams (IEC 61310-1:1995).

327. LST EN 61310-2. Mašinų sauga. Rodymas, ženklinimas ir paleidimas. 
2 dalis. Ženklinimo reikalavimai.

328. LST EN 61310-3. Mašinų sauga. Rodymas, ženklinimas ir paleidimas. 
3 dalis. Paleidiklių išdėstymo ir veikimo reikalavimai.
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