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Įvadas 
Statybos technologijų programos bakalauro studijų baigiamasis 

darbas yra analitinio pobūdžio kvalifikacinis darbas, kuriuo užbai-
giama pirmoji universitetinių studijų pakopa. Jis rodo bakalauro pasi-
rengimą savarankiškam projektavimo darbui, gebėjimus savarankiš-
kai spręsti taikomuosius statybinių medžiagų gamybos ir pastatų 
renovavimo medžiagų bei darbų atlikimo gamybinius uždavinius. 
Baigiamuoju darbu studentas turi pateikti ne tik teorinę technologijų 
sampratą. Darbų turinyje būtina parodyti kuo daugiau praktinių 
sprendimų statybos produktų gamybos naujausių technologijų srityje. 
Apgynus baigiamąjį darbą įgyjamas statybos technologijų bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis ir baigiamos pirmosios pakopos studijos. 

Vadovaudamiesi Vilniaus Gedimino technikos universiteto bai-
giamųjų darbų rengimo reikalavimais, autoriai šiame leidinyje api-
bendrino ir pateikė studijų programos „Inovatyvios statybos medžia-
gos ir technologijos“ dvi pagrindines kryptis – „Statybos medžiagų 
technologija“ ir „Pastatų modernizavimas“ – pasirinkusių studentų 
baigiamųjų darbų rengimo, pateikimo ir gynimo reikalavimus. 

Šių metodikos nurodymų paskirtis – glaustai pateikti pagrindines 
baigiamųjų darbų rengimo gaires statybos fakulteto bakalaurams, 
studijuojantiems pagal technologijų studijų programą, atkreipiant 
dėmesį į ekonominius, gamybos, technologinius bei inžinerinius 
sprendimus, suvokiant gamybos kaštus. Joje išdėstytos metodikos, 
rekomendacijos, pagal kurias aiškinami svarbiausi šių programų bai-
giamojo darbo sandaros aspektai: temos pasirinkimas, galimas bai-
giamojo darbo pobūdis, baigiamajam darbui keliami reikalavimai, 
rašymo tvarka, darbo struktūra ir teoriniai skaičiavimai, atskirų dalių 
turinys bei apimtis, papildomos medžiagos pateikimas, darbo įformi-
nimas, gynimo procedūros ir vertinimas, darbo perkėlimo į elektro-
nines laikmenas ir pateikimo katedros archyvui tvarka. 

Leidinyje pateikti bendriausi darbų įforminimo reikalavimai, atsi-
žvelgiant į naujausius šalies baigiamiesiems darbams keliamus reika-
lavimus. 
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Metodikos nurodymai, kaip baigiamojo darbo rengimo pagrindas, 
pasitarnaus studentams ir vadovaujantiems bei konsultuojantiems 
dėstytojams. 

 
1. Baigiamojo darbo tikslai ir uždaviniai 
Baigiamojo darbo tikslai – susisteminti, pagilinti ir praplėsti teo-

rines bei praktines specialybės žinias, išmokti jas pritaikyti spren-
džiant konkrečius techninius, gamybinius ir ekonominius klausimus. 

Bakalauro baigiamuoju darbu bei jo gynimu studentas turi paro-
dyti savo kūrybingumą, gebėjimą kritiškai vertinti teorines ir prakti-
nes naujoves bei konkrečių statybinių medžiagų gamybos technolo-
gijų anksčiau atliktus panašaus pobūdžio sprendimus, socialinės bei 
komercinės aplinkos teisės aktų ir finansinių galimybių išmanymą, 
informacijos šaltinių paieškos ir kvalifikuotos jų analizės įgūdžius, 
gamybos technologijų skaičiuojamųjų metodų ir specializuotos pro-
graminės įrangos bei bendrosios paskirties informacinių technologijų 
naudojimo įgūdžius, gebėjimą aiškiai ir teisingai raštu pateikti savo 
atliktų projektinių sprendimų rezultatus.  

Baigiamojo darbo tematiką sudaro statybinių medžiagų, dirbinių 
gamybos, pastatų renovacijos medžiagų ir technologijų projektavi-
mas. 

Atliekant darbą yra naudojama programinė įranga, paruoštų 
sprendimų elementai, schemos, skaičiavimai, atskiri tipiniai brėži-
niai. Visa iš kitų šaltinių paimta ir kūrybiškai neapdorota informacija 
turi būti aptarta, nurodant tikslius šaltinius literatūros sąraše (pvz., 
konferencijos medžiaga „Statyba“ (Civil Enginerering) 2004, t. 7, 
Nr. 3, p.194–196.). 

Baigiamasis darbas atliekamas per du semestrus (7-tąjį ir 8-tąjį). 
Sudaroma bendra užduotis, kuri suskirstoma į tris dalis. Užduotis turi 
būti tokia, kad darbo imlumas atitiktų baigiamajam darbui skirtą 
trukmę. Darbo užduotį sudaro darbo vadovas ir suderina su studentu, 
kuriam vėliau vadovaus. Užduotyje gali būti nurodyti atskirų darbo 
dalių konsultantai, kurie skiriami iš kitos atitinkamo profilio katedros 
ar gamybinės organizacijos. Konsultantai pasirašo darbo užduoties 
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lape ir ant kuruojamo brėžinio lapo. Išlaikant baigiamojo darbo vien-
tisumą, konsultantas derina tą darbo dalį su darbo vadovu. Statybinių 
medžiagų katedros baigiamajam darbui vadovauja, kaip taisyklė, 
vienas dėstytojas. Konsultantai konsultuoja tik jiems nurodytas darbo 
dalis.  

Rašant darbą privalu laikytis tarptautinių, Europos Bendrijos, na-
cionalinių šalies ir kitų standartų, techninių reglamentų, techninių 
liudijimų, LR Statybos įstatymo ir direktyvų reikalavimų. 

 
2. Baigiamojo darbo temos  
Ruošiantis baigiamajam darbui, studentas turėtų suvokti mėgiamą 

ar jam artimą tolimesnės veiklos sritį, ieškoti neišspręstų problemų. 
Statybinių medžiagų katedra septintojo semestro pradžioje turi 

parengti preliminarių baigiamųjų darbų temų ir jų vadovų sąrašą. 
Statybinių medžiagų katedroje statybų technologijų studijų krypties 
diplomantams baigiamųjų universitetinės pirmosios pakopos (baka-
lauro) studijų sričiai yra „Inovatyvių statybos medžiagų ir technolo-
gijų studijų programa“ su dviem kryptim: „Statybos medžiagų te-
chnologijos“ ir „Pastatų modernizavimas“. 

Darbų temos parenkamos iš statybinių medžiagų ir dirbinių ga-
mybos technologijų, medžiagų ir dirbinių praktinio naudojimo, pas-
tatų apšiltinimo projektavimo ir technologijų srities. Populiariausios 
Statybinių medžiagų katedroje rengiamų bakalauro darbų (BD) te-
mos:  

− keraminių medžiagų ir dirbinių sienoms, perdangoms, apdailai 
gamybos technologijos; 

− normaliojo betono ir jo dirbinių su įvairiais užpildais gamybos 
technologijų projektavimas ir savybių tyrimas; 

− betono atliekų antrinio paruošimo ir naudojimo betono miši-
niams projektavimas ir tyrimai; 

− surenkamųjų gelžbetoninių dirbinių gamybos cechų projektai; 
− sieninių kompozitinių ir specialiosios paskirties keramzitbeto-

nio blokelių gamybos technologijų ir panaudojimo projekta-
vimas; 
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− sausųjų statybinių įvairios paskirties mišinių gamybos ir nau-
dojimo projektavimas;  

− akytojo dujų ir putų betono (cementinio ir silikatinio) dirbinių 
gamyba ir naudojimas statyboje; 

− tankių silikatinių plytų ir blokelių gamybos ir naudojimo pro-
jektavimas; 

− gipso blokelių sienoms gamybos ir naudojimo projektavimas; 
− drėgmei, ugniai atsparių gipso kartono plokščių gamybos pro-

jektavimas; 
− stiklo paketų gamybos linija. Stiklo grūdinimo ir laminavimo 

cechų projektai;  
− šilumą izoliuojančių medžiagų ir dirbinių gamybos projekta-

vimas; 
− elementų mediniams karkasiniams namams gamybos baro, 

medinių langų gamybos, rąstinių namų elementų gamybos, fa-
neruotų durų gamybos cechų projektavimas;  

− daugiasluoksnių panelių su termoizoliaciniu sluoksniu gamy-
bos, liktinių klojinių iš polistireninio putplasčio gamybos pro-
jektai; 

− langų ir kitų elementų gamybos cechų projektai; 
− dvisluoksnių polipropileno vamzdžių ir jungčių gamybos, 

vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių iš stikloplasčio gamy-
bos, didelių talpų iš stikloplasčio, daugiasluoksnių išorės nuo-
tekų tinklų vamzdžių iš PVC, plastikinių talpų gamybos pro-
jektai; 

− pastato rekonstrukcijos ar modernizavimo projektai; 
− lengvų sluoksniuotų atitvarų (sienų, stogų, perdenginių) apšil-

tinimo konstrukciniai projektai; 
− eksploatuojamų pastatų (daugiaaukščių, mažaaukščių) atitvarų 

konstrukcijų šiluminės varžos padidinimo konstruktyviniai 
sprendimų projektai; pastatų apšiltinimas; 

− mažaaukščių pastatų išorinių palengvintų atitvarinių konstruk-
cijų apšiltinimo sprendimai; 
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− pastatų su padidintu patalpų oro drėgnumu ir vidaus tempera-
tūra (pliusine ar minusine) atitvarų konstrukcijų renovacijos 
sprendimai; šaldymo kamerų konstrukcijos su vėdinamomis 
sienomis ir sutapdintais stogais renovacija; 

− profiliuotų metalinių lakštų vidaus apdailai gamybos techno-
logijos;  

− statinių rekonstrukcijos ir renovacijos projektai.  
Apie pasirinktą temą diplomantai turi pranešti studijų programą 

kuruojančios Statybinių medžiagų katedros reikalų tvarkytojai.  
 
3. Temos pasirinkimas 
Kiekvienas diplomantas baigiamojo darbo temą gali pasirinkti iš 

katedros pasiūlyto temų sąrašo arba savarankiškai sugalvoti ir siūlyti 
pageidaujamą baigiamojo darbo temą, pasitaręs su katedros paskirtu 
ar pasirinktu darbo vadovu. Temų sąrašas skelbiamas katedros skel-
bimų lentoje. Darbų temas gali siūlyti ir atitinkamos srities specialis-
tai, jas suderinę su katedros vedėju. Tema priklauso nuo reikalingos 
informacijos ir duomenų projektavimui pasiekiamumo, taip pat nuo 
darbo autoriaus asmeninių savybių ir pageidavimų. Kiekvienas stu-
dentas, prieš pasirinkdamas darbo temą, turėtų gerai apmąstyti, ko-
kioje srityje norėtų gilinti savo žinias. 

Galima atlikti ir kompleksinį baigiamąjį darbą, kai keli tos pačios 
specialybės studentai vadovaujant tam pačiam vadovui projektuoja 
sudėtingą objektą. Tokie darbai ruošiami gamybos technologijų srity-
je, projektuojant atskiras technologines linijas. 

Diplomantai darbo temą turi pasirinkti iki septintojo semestro 
spalio mėn. 1 dienos. Klausytojai, sudarę sutartis baigiamajam darbui 
atlikti ir ginti, baigiamojo darbo temą turi pasirinkti iki 8-tojo se-
mestro vasario mėn. 15 dienos. Katedros vedėjas paskiria darbo va-
dovą, kuris patvirtina sutikimą vadovauti baigiamajam darbui. Stu-
dentas apie baigiamojo darbo temos pasirinkimą praneša katedros 
reikalų tvarkytojai žodžiu arba elektroniniu paštu. 

Pasirinktos ir su vadovais suderintos temos tvirtinamos katedros 
posėdyje. Svarbus kriterijus, pasirenkant baigiamojo darbo temą, yra 
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galimybė gauti reikiamus duomenis, kuriais remiantis turi būti atlie-
kamas darbas. Temą galima keisti tik katedros vedėjui leidus ir darbo 
vadovui tarpininkaujant. Baigiamojo darbo temas galima koreguoti ir 
keisti iki aštuntojo semestro pradžios, kol jos nėra patvirtintos Staty-
bos fakulteto dekano įsakymu. Vėliau temos nekeičiamos. 

Studentui pasirinkus temą, baigiamojo darbo vadovas suformu-
luoja ir su diplomantu aptaria darbo užduotis. Užduotis skiriama tik 
atsiskaičiusiam už studijas studentui. Užduotyje nurodomas darbo 
tikslas, darbui atlikti reikalingi duomenys, papildoma informacija, 
atsiskaitymo datos ir kt. Galutinai su vadovu suderinęs temą, studen-
tas gauna užduoties lapą, kuriame, įrašęs gavimo datą ir parašu pat-
virtinęs jos tikrumą, vėliau įsega minėtą lapą į baigiamąjį darbą. Tin-
kamai įformintą užduotį tvirtina katedros vedėjas. Darbas rašomas 
lietuvių kalba. Studentui pageidaujant, suderinus su katedros vedėju, 
baigiamąjį darbą galima pateikti užsienio (anglų ir kt.) kalba, ypač jei 
darbas rengiamas užsienio aukštojoje mokykloje. 

Per peržiūras diplomantas katedrai pateikia vadovo pasirašytą ir 
patvirtintą darbo užduotį, kurioje nurodoma darbo tema, aiškinamojo 
rašto struktūra ir pagrindinės dalys, 5–6 brėžinių pavadinimai ir jų 
sudėtis, jei būtina, paskiriami atskiri darbo dalies ar dalių konsultan-
tai. Diplomantai, rengdami darbą, konsultuojasi su vadovu ir nustaty-
tu terminu atsiskaito už septintajame ir aštuntajame semestruose at-
liktus darbo etapus. Katedra sistemingai organizuoja baigiamojo 
darbo eigos patikrinimą. Pagal sudarytą grafiką studentas aštuntaja-
me semestre privalo atvykti į katedrą atlikto darbo peržiūrai. Pirma-
sis baigiamųjų darbų patikrinimas vykdomas aštuntajame semestre, 
užbaigus teorinį kursą ir atlikus 2-rąją dalį. Katedros vedėjo paskirta 
komisija patikrina darbo eigą ir nustato ar darbas vykdomas pagal 
planą-grafiką, kuriame numatyti atskirų aiškinamojo rašto skyrių ir 
brėžinių atlikimo terminai. Paskutinė peržiūra vykdoma gegužės 
mėnesio pabaigoje. Peržiūrai diplomantas privalo pateikti ne mažiau 
kaip 90% viso baigiamojo darbo apimties ir gauti katedros sutikimą 
viešajam baigiamojo darbo gynimui Valstybinėje komisijoje. 
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4. Baigiamojo darbo sudėtis ir struktūra 
Baigiamąjį darbą sudaro aiškinamasis raštas su naudotos literatū-

ros sąrašu ir priedais, grafinė dalis (A1 formato brėžiniai). 
 
A. Aiškinamasis raštas 
 
 Orientacinis puslapių skaičius 
Titulinis lapas (pirmas ir antras) 2 
Baigiamojo darbo užduotis 1 
Baigiamojo darbo deklaracija 1 
Anotacija (lietuvių ir anglų kalbomis) 2 
Baigiamojo darbo žiniaraštis (paveikslų ir lentelių sąrašas) 2 
Turinys 1–2 
Įvadas 1 
1. Bendras darbo apibūdinimas ir pagrindiniai rodikliai 
2. Techninis ekonominis pagrindimas 
2.1. Objekto statybos vieta ir charakteristikos 
2.2. Žaliavų ištekliai, jų charakteristikos ir aprūpinimo pagrįs-
tumas, inžinerinių sistemų ir tinklų būklė ir galimybės jais nau-
dotis 
2.3. Produkto apibūdinimas ir gamybos programos pagrindimas 
2.4. Statybos aikštelės (teritorijos) charakteristika bei pagrindi-
mas. Geologinės ir hidrologinės sąlygos. Sanitarinė ir kitos ap-
saugos zonos 

3. Architektūrinė dalis. Pastato konstrukcija 
3.1. Teritorijos ar jos dalies generalinis planas, vidaus transpor-
tas. Išorės elektros tinklai, lietaus nuvedimo sistema, kanalizaci-
jos tinklai, vandentiekio vamzdynai, priešgaisrinis vandentiekis 
3.2. Pastato planiniai tūriniai sprendimai (planai ir pjūviai su te-
chnologine įranga). Gamybos darbuotojų buitis ir gamybinė sa-
nitarija 
3.3. Laikančiųjų statybinių konstrukcinių elementų konstrukci-
niai skaičiavimai ir elementų konstravimas 

4.  Technologinė dalis 
4.1. Gamybos technologija ir įrengimai 
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4.2. Gamybos technologinė schema ir jos aprašymas (skaičiavi-
mas), pagrindimas ir pasirinktos technologijos privalumai 
prieš kitas analogiškas technologijas 

4.3. Žaliavų ir pagalbinių medžiagų kiekio apskaičiavimas pro-
duktui pagaminti. Gamybinių atliekų kiekio apskaičiavimas 
ir jų antrinis panaudojimas 

4.4. Technologinių įrengimų parinkimas, apskaičiavimas. Pa-
grindinių įrenginių charakteristikos. Produkto gamybos ap-
imčių patikslinimas. Technologinės įrangos orientacinė kai-
na. Įrengimų pakeičiamumo galimybės  

4.5. Energijos poreikio technologijai apskaičiavimas ir energeti-
nių įrengimų parinkimas, jų pagrindinės charakteristikos 

4.6. Technologinių procesų energetinis aprūpinimas 
4.7. Technologinių procesų ir produkto kokybės kontrolė 
4.8. Produkto kokybei įvertinti naudojami dokumentai 
4.9. Produkto įpakavimas ir sandėliavimo sąlygos 

5. Darbų sauga ir aplinkosauga 
5.1. Aplinkos tarša ir biosferos apsauga. Pagrindiniai aplinkos 
teršimo šaltiniai ir toksogenai  
5.2. Taršos išmetimo į aplinką normatyvai. Įstatyminiai aktai 

6. Ekonominė dalis 
6.1. Sąnaudų kiekio žiniaraščiai. Produkto gamybos ir pardavi-
mų apimtys 
6.2. Gamybos išlaidos, gaminių savikaina 
6.3. Verslo srities aprašymas: įmonės tikslai; rizikos faktoriai; 
marketingo strategija; kainos strategija; pardavimų skatinimas. 
Vartotojų–gamintojų rinkos tendencijos 
6.4.  Darbuotojų analizė 
6.5. Finansiniai ekonominiai sprendimai; investicinės politikos 
kryptys 

7. Civilinė sauga. Gaisrinė sauga 
8. Baigiamosios išvados 
9. Panaudotų informacinių šaltinių sąrašas 
10.  Priedai 
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B. Grafinė dalis 
 
Darbo grafinę dalį sudaro ne mažiau kaip 5–6 A1 formato brėži-

niai  
Brėžinių sąrašas: 
1. Statybos teritorijos planas (generalinis planas) 
2. Technologinės schemos 
3. Gamybinių patalpų planai ir įrengimų išdėstymas 
4. Gamybinių patalpų pjūviai 
5. Konstrukcinio elemento brėžinys 
 
2 Studijų programos kryptis „Pastatų modernizavimas“ 
 
A. Aiškinamasis raštas 
 Orientacinis puslapių skaičius 

Titulinis lapas (pirmas ir antras) 2 
Baigiamojo darbo užduotis 1 
Anotacija (lietuvių ir anglų kalbomis) 2 
Baigiamojo darbo deklaracija 1 
Baigiamojo darbo žiniaraštis (paveikslų ir lentelių sąrašas) 2 
Turinys 1–2 
Įvadas 1 
1. Bendras darbo apibūdinimas ir pagrindiniai rodikliai 
1.1. Techninis ekonominis pagrindimas 

2. Objekto statybos vieta ir charakteristikos, renovuojamų pas-
tatų tyrimų duomenys ir analizė 

2.1. Lengvų sluoksniuotų šiltinamų atitvarų (sienų, stogų, per-
dangų) konstrukciniai sprendimai, skirti įvairios paskirties pas-
tatams 
2.2. Šiltinimui naudojamos tradicinės ir netradicinės termoizo-
liacinės medžiagos. Pastato konstrukcijoms naudojamos šiltini-
mo medžiagos. Pagrindiniai šiltinimo medžiagų požymiai 
2.3. Pastatų su sausu ir normaliu patalpų temperatūriniu ir 
drėgmės režimu atitvarinių konstrukcijų apšiltinimo sprendimai 
2.4. Pastatų su padidintu patalpų oro drėgnumu ir vidaus oro 
temperatūra atitvarinių konstrukcijų apšiltinimo sprendimai 
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2.5. Esamų (eksploatuojamų) pastatų atitvarinių konstrukcijų ši-
luminės varžos padidinimo konstrukciniai sprendimai 
2.6. Pastato statybos aikštelės (teritorijos) charakteristika bei 
pagrindimas. Geologinės ir hidrologinės sąlygos. Sanitarinė ir 
kitos apsaugos zonos 

3. Technologinė dalis 
3.1. Pastatų apšiltinimo schemos. Šiltinimo technologijos 
3.2. Pastato šilumos nuostolių per atitvaras nustatymas ir įverti-
nimas. Termovizinių tyrimų įvertinimas. Pastato energetinio 
naudingumo įvertinimas 
3.3. Pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficiento skaičiavi-
mas (teorija ir praktika), aplinkos veiksnių įtaka  
3.4. Apšiltinamo pastato sienų, stogų, perdangų projekto sche-
mos 
3.5. Pastatų atitvarų, stogo, perdangų su sausu, normaliu ar pa-
didintu patalpų oro drėgnumu šilumos izoliacinio sluoksnio sto-
rio skaičiavimas 
3.6. Pastato rekonstrukcijos projektiniai sprendimai 
3.7. Konstruktyvinių elementų skaičiavimas 
3.8. Naujų pastatų šiltinimas 

4. Apšiltinimo darbų organizavimas  
4.1. Apšiltinamo ploto skaičiavimas. Darbo sąnaudos 
4.2. Technologijų pastato apšiltinimui sudarymas 
4.3. Technologinės kortelės sudarymas. Proceso kalendorinis 
grafikas 

5. Aplinkos tarša ir biosferos apsauga. Pagrindiniai aplinkos 
teršimo šaltiniai ir toksinių medžiagų išsiskyrimas. Taršos 
išmetimo į aplinką normatyvai. Įstatyminiai aktai 

6. Ekonominė dalis  
6.1. Apšiltinamo pastato sąmatiniai skaičiavimai. Sąnaudų kie-
kio žiniaraščiai  
6.2. Verslo srities aprašymas: rizikos faktoriai; marketingo stra-
tegija; apšiltinamo pastato rekonstrukcijos kainos strategija  
6.3. Finansiniai ekonominiai sprendimai; investicinės politikos 
kryptys 
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6.4. Metinis darbo laiko balansas 
7. Civilinė sauga. Gaisrinė sauga 
8. Baigiamosios išvados 
9. Panaudotų informacinių šaltinių sąrašas 
10. Priedai 
 
B. Grafinė dalis 
 
Darbo grafinę dalį sudaro ne mažiau kaip 5–6 A1 formato brėži-

niai  
Brėžinių sąrašas: 
1. Statybos teritorijos planas (generalinis planas) 
2. Apšiltinamo-rekonstruojamo pastato technologinės schemos. 

Technologinė kortelė 
3. Pastato planai ir pjūviai 
4. Apšiltinamo pastato fasadai 
5. Konstrukcinio elemento brėžinys 
 
Darbo užduotyje nurodomi pagrindiniai ir papildomieji duome-

nys projektui atlikti. Bendrieji gamybos įmonės (cecho, baro, re-
konstruojamo-apšiltinamo pastato) rodikliai (metinis našumas, staty-
bos produktai, planai, pjūviai); inžinerinių sistemų įrengimo, 
inžinerinių tinklų planas (gali būti bendras sklypo planas ir suvestinis 
inžinerinių tinklų planas); inžinerinių tinklų ir susisiekimo komuni-
kacijų situacijos planas su sanitarine ir kitomis apsaugos zonomis; 
sklypo planas (jeigu atliekama rekonstrukcija, tai esamų statinių iš-
dėstymo planas); sklypo vertikalus planas (sklypo aukščių planas); 
geologinės ir hidrogeologinės projektuojamo objekto statybvietės 
sąlygos; rekonstruojamo apšiltinamo namo tipas, darbo brėžiniai, 
konstrukciniai sprendimai; darbo atlikimo kalendorinis grafikas ir 
terminai. 

 
Privalomųjų projekto dokumentų sudėtis  
A. Aiškinamasis raštas.  
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Pirmajame tituliniame lape nurodoma: universiteto, fakulteto ir 
profilinės katedros pavadinimai; diplomanto vardas ir pavardė; bai-
giamojo darbo tema; studijų programa ir valstybinis kodas; speciali-
zacija; studijų kryptis; baigiamojo darbo rengimo vieta ir metai. Pir-
mojo titulinio lapo įforminimo pavyzdys pateikiamas 1 priede. 

Antrajame tituliniame lape nurodomi: universiteto, fakulteto ir 
profilinės katedros pavadinimai; tvirtinimo žymuo; diplomanto var-
das ir pavardė; baigiamojo darbo tema; studijų programa ir valstybi-
nis kodas; specializacija; studijų kryptis; baigiamojo darbo vadovo 
vardas ir pavardė; konsultanto vardas ir pavardė; baigiamojo darbo 
rengimo vieta ir metai. Antrojo titulinio lapo įforminimo pavyzdys 
pateikiamas 2 priede. Lape privalomi diplomanto, darbo vadovo , 
konsultanto ir katedros vedėjo parašai. 

Anotacijoje, kuri rašoma lietuvių ir užsienio (anglų arba vokiečių) 
kalbomis, nurodomi diplomanto vardas ir pavardė, dokumento ti-
pas – baigiamasis darbas; darbo parengimo vieta ir metai; darbo ob-
jektas, dalių skaičius; išdėstytas temos aktualumas, sprendimų ypa-
tumai ir naujumas, techniniai ekonominiai rodikliai, kiti svarbiausi 
rezultatai; žinios apie darbo apimtį (puslapių, brėžinių paveikslų, 
lentelių, priedų, bibliografinių šaltinių skaičius). Reikšminiai žodžiai 
nurodomi lotyniškos abėcėlės tvarka. Anotacijos rašymo pavyzdys 
pateiktas 3 priede. 

Turinys – tai detali darbo struktūra, kuriame eilės tvarka išvardinti 
visi baigiamojo darbo skyriai ir poskyriai, nurodant puslapius, kuriais 
jie prasideda. Turinys, anotacijos, paveikslų ir lentelių žiniaraštis, 
įvadas, literatūros ir panaudotų dokumentų sąrašas bei priedai ne 
numeruojami, o pateikiami kaip savarankiškos darbo dalys. 

Įvade nurodomi esminiai darbą apibūdinantys suformuluoti tikslai 
ir uždaviniai, teikiantys oponentui svarbiausius darbo pasiekimus ir 
rezultatus. Bendruoju atveju įvade rekomenduojama pateikti išvadą 
apie darbo esmę, kad jį perskaičius susidarytume bendrą teigiamą 
įspūdį apie baigiamąjį darbą. Pageidautina tiksliai suformuluoti pro-
blemą, jos aktualumą, sprendžiamus uždavinius, kaip ir kokiais bū-
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dais diplomantas juos sprendžia. Tikslinga aptarti naujas darbe varto-
jamas sąvokas. 

Temos aktualumas gali būti parodytas konkretaus gaminamo pro-
dukto kokybiniais rodikliais, kurie atsiranda suprojektavus efekty-
vesnį gamybos būdą ar parinkus naujus gamybos procesus. Darbo 
objekto nustatymas turi patikslinti ir apibrėžti analizuojamą seną 
gamybos technologiją, išryškinti naujų gamybos būdų ir procesų 
funkcionalumą ir galimybes. 

Darbo tikslas formuluojamas glaustai, nusakant, kodėl būtina ieš-
koti pateiktos problemos sprendimo. Paprastai technologijos baka-
lauro baigiamojo darbo tikslas – parengti atskiro produkto gamybos 
būdus ir technologinius atnaujinimus, pateikti naujų kokybinių cha-
rakteristikų medžiagas, geriau atlikti produkto įpakavimą ir išvaiz-
džiau pateikti vartotojui, parodant teorines gamybos procesų ir prak-
tines žinias, įgytas per įvairias specialybės disciplinų studijas, 
kursinio projektavimo ir kitus inžinerijos kursus. 

Analitinė apžvalga. Tikslas ir darbo uždaviniai reikalauja nagrinė-
jamo klausimo literatūros studijų, informacijos ir projektavimo do-
kumentų, standartų, internete esančios informacijos paieškos ir anali-
zės, kad pateiktos išvados bei pasiūlymai leistų tinkamai atlikti 
darbą. Informacijos šaltinių apžvalgos pabaigoje suformuluojamos 
išvados, nurodančios analizuojamo darbo aktualumą, iškeltą proble-
mą ir galimus jos sprendimo metodus. 

Nagrinėjant technologinius klausimus svarbu įmonės, cecho, ba-
ro, kuriam taikomi nagrinėjamieji techniniai sprendimai, galimybių 
analizė. Nagrinėjami tik tie klausimai, kurie turi įtakos sprendžiant 
darbo užduoties reikalavimus. 

Naudojant literatūros analizės metu surinktus teiginius ir konkre-
čias formuluotes, būtina nurodyti cituojamų apibrėžimų literatūros 
šaltinius cituojamos literatūros sąraše.  

Baigiamojo darbo užduotis. Standartinės formos užduotį teikia 
baigiamojo darbo vadovas. Joje nurodomas temos pavadinimas, aiš-
kinamojo rašto ir brėžinių turinys bei, jeigu būtini, darbo konsultan-
tai. Užduoties forma pateikiama 5 priede. Čia nurodomas darbo tiks-
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las, darbui atlikti reikalingi duomenys, atsiskaitymo datos, nes bai-
giamasis darbas skirstomas į tris dalis (1–oji – 7 semestre, 2-oji – 8 
semestre ir 3–ji – baigus teorinį kursą). Išdavimo datą įrašo ir užduo-
ties lape pasirašo ją gavęs studentas. 

 
4.1. Bendras darbo apibūdinimas ir pagrindiniai rodikliai 
Pagrindžiant projektuojamo cecho statybą, trumpai nurodoma, 

kuo remiantis pasirinkta statybos vieta, produkcijos apimtys, žaliavų, 
pagalbinių medžiagų, produkto nomenklatūra ir koks efektas bus 
pasiektas pardavus produktą. Be to, reikėtų surašyti duomenis pro-
jektavimo sąlygoms gauti, statybos galimybių studijas poveikio ap-
linkai vertinimus (dėl statybos techninio reglamento str. 
1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ pat-
virtinimo). Čia itin svarbu ekonomiškai pagrįsti projektuojamąją 
(rekonstruojamąją) statybą, medžiagos–produkto gamybą. Projektuo-
jant cechą, gamybos barą ar įmonę reikia aptarti energijos aprūpini-
mo šaltinius, susisiekimo su besivystančiais regionais, kuriuose pro-
duktas gali būti vartojamas, darbo jėgos ir kitus klausimus.  

Baigiamųjų darbų užduotys turi būti susietos su esamų įmonių 
gaminamais produktais. Diplominiai baigiamieji darbai tuomet ati-
tiks realią tikrovę. Diplomantas turėtų sudaryti bent apytikrį projek-
tuojamos įmonės įstatinį kapitalą (kurį sudarys akcininkų kapitalas ir 
skolintos banko lėšos,), darbo našumą (vid. metinį vieno darbuotojo 
išdirbį, tūkst. Lt), tiesiogines (kintamąsias) ir pridėtines (pastovią-
sias) išlaidas, pagrindinių priemonių amortizaciją (ilgalaikį turto nu-
sidėvėjimą), turto apyvartumą (produkto pardavimo ir vidutinės turto 
vertės santykį), investicijų apsimokėjimo laiką ir kitus veiklos duo-
menis. Suvokiant techninio ekonominio pagrindimo esmę yra suda-
roma techninė projektavimo užduotis, kurioje išdėstomi pagrindiniai 
reikalavimai techniniam projektui ir kuri yra bazė baigiamajam dar-
bui efektyviai atlikti. Visais atvejais projektavimą reikėtų pradėti 
gamybinės praktikos metu, nes daugumą duomenų galima gauti tik 
praktikos metu. 
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Detaliai reikėtų apibūdinti kuriamą produktą, pateikiant jo techni-
nes charakteristikas, lyginat su jau gaminamais analogais, paryški-
nant produkto privalumus bei konkurencingumą. (pateikiama lentelės 
arba aprašo forma). Pavyzdžiui, savaime išsilyginantis 2–10 mm storio 
sluoksnis, kuris gali būti naudojamas pagrindams po danga išlyginti: 

 
1 lentelė. Techniniai duomenys. Savaime išsilyginantis mišinys 

Savybės pavadinimas Savybių rodikliai 
Sudėtis Cementas, mineraliniai, užpildai, 

įmaišos 
Piltinis tankis, kg/m3 1100 

Vandens kiekis mišinio 25 kg kie-
kiui 

6,0 l 
Naudojimo temperatūra, °C +5 iki + 30 
Rišimosi pradžia, min 2 
Sunaudojimo trukmė, min iki 25 
Galima vaikščioti po, val 3 

Stipris gniuždant, MPa po 24 h,  
                                      po 3 dienų 
                                      po 28 parų 

>13,0 
>18,0 
>24,0 

Stipris lenkiant, MPa po 24 h,  
                                   po 3 dienų 
                                   po 28 parų 

>2,0 
>4,0 
>6,5 

Lipnumas, MPa >1,0 
Sąnaudos kiekvienam milimetro 
storiui kg/m2 

1,6 
+ 

 
1 pavyzdys. Įmonė gamina duris, medinius langus, dvikamerinius plasti-

kinius langus ir žaliuzes, kurių gamybai naudojama mediena, plastikas ir 
aliuminio konstrukcijos. Vienos arba dviejų kamerų stiklo paketai gamina-
mi iš poliruoto stiklo su specialia šilumą atspindinčia danga. Dėl mažo pa-
viršinių jėgų įtempimo stiklas nėra trapus, o tai mažina dūžio pavojų. Stiklo 
paketo dūžio pavojus dar labiau sumažėja, kadangi smūgio jėga į pirmąjį 
stiklą amortizuojama antrojo stiklo. Taip pat gaminami stiklo paketai su 
saugiu – trisluoksniu, armuotu – stiklu. Langai atitinka griežtus higienos, 
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ekologijos ir priešgaisrinės saugos reikalavimus. Oro garso izoliavimo koe-
ficientas siekia 33 decibelus. Tai reiškia, kad jei namas stovėtų šalia auto-
magistralės, jame triukšmas būtų stipriai sumažintas. Klijuotos sluoksniuo-
tosios medienos langai, kaustyti aliuminiu – moderni klasikinių medinių 
langų versija. Tai puikus dviejų tvirtų medžiagų derinys. Išorinė aliuminio 
danga užtikrina lango konstrukcijos tvirtumą bei ilgaamžiškumą. Tai pati-
kima ir ilgametė medienos apsauga nuo nepalankaus aplinkos poveikio: 
ultravioletinių spindulių, drėgmės, vėjo, šalčio ir t. t. Aliuminio apkaustai 
suteikia langui šiuolaikišką, naujovišką išvaizdą. Tokio lango rėmo nereikia 
perdažyti (dažytus klijuotos sluoksniuotosios medienos langus rekomenduo-
jama perdažyti kas 7–10 metų). Mediena vidinėje lango pusėje užtikrina 
gerą šilumos izoliaciją, leidžia pasirikti norimą dizainą, suteikia būstui jau-
kumo ir pan. 
 

2 lentelė. Techniniai duomenys. Keraminiai sienų blokeliai 
Savybės pavadinimas Savybių rodikliai 
Matmenys , mm 250×120×140 
Vieneto masė, kg 4,20 
Tankis, kg/m3 1100 
Stipris gniuždant, MPa 15,0 
Stipris lenkiant, MPa 1,60 
Šilumos laidumas, W/mK 0,50 
Atsparumas šalčiui, ciklais 25–35 
Sąnaudos vnt./1 m2 

Sienos storis 120 mm 
Sienos storis 250 mm 

 
25 
51 

Kiekis, vnt/1 m3 193 
 
Pateikti dirbiniai privalo tenkinti tai medžiagai šalyje arba įmonėje ga-

liojančius standartus. 
Be konkrečių numatomo gaminti produkto savybių būtina aprašyti ir 

konkurencingąsias produkto savybes. Svarbu gera idėja patraukti investuo-
toją ir gauti pinigų, kol nėra pagaminta nei vieno prekės egzemplioriaus. 
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Aprašant gaminamą produktą, būtina kiek galima tiksliau jį apibūdinti, nes 
investuotojus, kurie skolina pinigus, visuomet domina, kaip pasieksite ir 
garantuosite aukštą produkto kokybę. Reikia paaiškinti, kokią įtaką gamy-
bos procesas daro gamtos aplinkai. 

Tai pateikiama konkrečiais pavyzdžiais, akcentuojant firmos siekius ir 
produkto privalumus, lyginant su konkurentais konkrečiame rinkos segmen-
te. Pavyzdžiui, firmos X tikslas – tapti autoritetingiausia savo geografinia-
me regione kompanija, teikiančia visų rūšių paslaugas gaminant šiuos pro-
duktus. Tapti autoritetingiausia reiškia, kad bus gaminama visus kokybės 
reikalavimus atitinkanti produkcija, turinti papildomų savybių. 

2 pavyzdys: gaminant medienos skiedrų ir trupinių blokelius galima pa-
brėžti teigiamą poveikį aplinkai. Medžio skiedrų blokelių gamyba pasižymi 
šiomis gamtą saugančiomis savybėmis: ilgalaike žaliavų apsauga, naudojant 
antrines žaliavas (medienos atliekos ir perdirbta mediena; itin efektyvios 
medžiagos ir intensyvi perdirbimo technologija, įdiegus cirkuliacinį gamy-
bos procesą (frezavimo atliekos ir medienos perdirbimo likučiai vėl perdir-
bami; gaminant nėra nutekamojo vandens; aplinkai neigiamo poveikio ne-
daranti gamyba, nes nėra deginimo proceso. Be to, galima dar nurodyti, kad 
šis produktas padidina šilumos izoliaciją ir akumuliavimą, pasižymi puikia 
garso izoliacija, dėl tinkamos vandens garų difuzijos, sienos praleidžia ga-
rus, patalpoje yra higienos sąlygas atitinkantis mikroklimatas, mūrijant nėra 
šalčio tiltelių, taip pat turi kitus privalumus.  

3 pavyzdys: sausieji statybiniai mišiniai. Pasirinkus panašią baigiamojo 
darbo temą, galima pabrėžti, kokių privalumų turi sausieji mišiniai. Tai 
geresnė mišinių kokybė, tiksli daugiakomponentė sudėtis, padedanti pasiek-
ti gerą skiedinio ar betono kokybę, gabenimo atstumai neriboti, nes vežant 
savybės nepasikeičia, vežti tinka visos transporto priemonės, mišiniai pato-
gūs sandėliuoti, nes jų naudojimo terminų neriboja rišiklių kietėjimo laikas, 
vežami ir laikomi sandėlyje mišiniai neišsibarsto, sutaupoma apie 15–20 % 
rišamosios medžiagos, nereikia vežti vandens (šlapiame mišinyje jo yra apie 
15–20 %), mišinius patogu naudoti dideliais kiekiais, mažos darbų apimtys, 
juos nesudėtinga paruošti darbo vietoje. Gaminant įprastus šlapius skiedi-
nius reikia tikslios svėrimo ir maišymo įrangos, kuri įrengta gamyklose, o 
ne statybos aikštelėje. Todėl statybos aikštelėje sunku tiksliai atsverti ir 
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pagaminti norimų savybių šlapiuosius skiedinius. Dėl šių priežasčių daugiau 
prioritetų turi sausųjų mišinių gamyba ir naudojimas. Sausuosius mišinius 
naudotojas į aikštelę gali atsivežti įvairiais kiekiais. Neparuošti mišiniai gali 
išlaikyti savo savybes ilgą laiką, o tai yra labai svarbu. Naudoti sausuosius 
mišinius gana paprasta. Prieš naudojant, sausus mišinių miltelius reikia 
užpilti tam tikru kiekiu vandens ir gerai išmaišyti skiedinio masę. Pasirinkus 
sausųjų mišinių gamybos technologijos baigiamąjį darbą, dėl sausųjų staty-
binių mišinių įvairovės, galima pateikti įtikinamus argumentus. Spektras 
platus: dekoratyviniai tinkai apšiltinimo sistemoms, glaistai, mūro, hidroizo-
liacinio tinko, grindų pakloto/betono ir įvairūs restauraciniai-remontiniai 
mišiniai, mišiniai, skirti darbui žemose temperatūrose (iki –10 °C), plytelių 
bei smulkiųjų blokelių klijai ir glaistai, hermetikai, savaime išsilyginantys ir 
išlyginamieji grindų mišiniai ir kiti. 

Pradinės padėties analize ir aprašymu yra pagrindžiamas projek-
tuojamo naujo cecho, baro rekonstrukcijos, techninio pertvarkymo 
reikalingumas, pagrįstumas ir tikslingumas. 
 
4.2. Technologinė darbo dalis 
Technologinė schema – konkretaus produkto gamybos pagrin-

džiamieji skaičiavimai ir grafinis vaizdas, kuriame sutartiniais ženk-
lais pažymėti atskiri įrengimai, darbo vietos, mechanizmų (vežimė-
lių) judėjimo kryptys jų nuoseklumas, pateikiami trumpi 
technologiniai nurodymai, įrengimų ir mechanizmų tipai, produkto 
sandėlių vietos su kėlimo ir transporto mechanizmų judėjimo trajek-
torijomis, energijos, suspausto oro, technologinio vandens įvadų vie-
tos. Lentelėje, kuri talpinama brėžinyje, pateikiama atskirų įrengimų 
trumpas aprašymas ir techninės charakteristikos, kėlimo mechanizmų 
keliamoji galia, dokumentų, kurių pagrindu parengtas baigiamasis 
darbas, sąrašas (naudojamos medžiagos ir žaliavos medžiagai ar dir-
biniui pagaminti, renovacinės medžiagos, jų charakteristikos ir pa-
grindinės savybės, žaliavų sudėties skaičiavimas). Gaminant produk-
tą sudaromas produkto techninis liudijimas, renovuojant – 
sertifikatas.  
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Technologinėje dalyje pateikiami duomenys, apibūdinantys nau-
dotinas technologijas, trumpai aprašomos alternatyvios technologi-
jos. Iš alternatyvių technologijų parenkant optimalią, atsižvelgiama į 
pagrindines technologijų savybes, šaltinius ir įrengimų ar medžiagų 
įsigijimo būdus. Technologinėje dalyje, kuri yra svarbiausia baigia-
mojo darbo dalis, labai svarbu pasirinkti tinkamą gamybos ar reno-
vacijos technologinę schemą ir pagrindinius įrengimus ar įrenginius, 
įvertinant, kiek sumažėja medžiagų ir energijos sąnaudos, atpinga 
pagaminta produkcija. Šioje dalyje turi būti projektuojama produkto 
gamybos procesų technologija.  

Reikia konkrečiai numatyti gaminamo produkto asortimentą, na-
šumą (dažnai nurodomas darbo užduotyje) ir nomenklatūrą. Tai pa-
teikiama lentelėje. Pavyzdys – akytojo betono blokelių formatai. 
3 lentelė. Akytojo betono blokelių formatai 

Žymėjimas Gabaritiniai 
matmenys, mm 

Bloko 
masė, kg 

Blokų 
kiekis 

pakuotė-
je, vnt. 

Panau-
dojimas 

Lygus PB150 600×150×200 
(±1mm) 10,80 96 

Vidi-
nėms ir 
lauko 
sie-

noms 

Lygus su išėma 
PB200 

600×200×200 
(±1mm) 14,40 72 

Lygus su išėma 
PB240 

600×240×200 
(±1mm) 17,28 60 

Lygus su išėma 
PB300 

600×300×200 
(±1mm) 21,60 48 

Atitvaros išpildymas: sumūryta iš PORITO dirbinių, suspaustų ir 
surakintų tarpusavyje galiniuose paviršiuose esančiomis įlaidomis 
(„dantimis") arba sujungtų plonomis, iki 3 mm storio, vertikaliomis 
ir horizontaliomis siūlėmis, naudojant mūro skiedinį, atitinkantį LST 
EN 998-2:2004 M5 kategoriją. Atitvara iš abiejų pusių nutinkuota 10 
mm storio CSII skiediniu, atitinkančiu LST EN 998-1:2004 reikala-
vimus. 

Toliau reikėtų nurodyti pagrindinius technologinius procesus. Pa-
vyzdžiui (pateiktam variantui): mišinio paruošimas; mišinio supils-
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tymas į formas ir brandinimas; briketo išformavimas ir supjaustymas; 
gaminių kietinimas; sukietintų gaminių pakavimas ir sandėliavimas. 
4 lentelė. Visų pateiktų formatų blokelių techniniai reikalavimai 
Parametras Mat. 

vnt. 
Formatas 

PB150 PB200 PB240 PB300 
Tankio klasė kg/m³ 500±50 
Stipris gniuždant MPa 2,0–2,5 
Šilumos laidumo 
koeficientas (λ) 

W/m²K 0,14 
Atsparumo šalčiui 
markė 

Ciklai F25, F35 
Garso izoliacija dB 40 44 46 50 
*Atsparumas ugniai ≥min. R 120;  

EI 240 
REI 240 

* Atitvaros išpildymas: sumūryta iš PORITO dirbinių, suspaustų ir surakintų tarpu-
savyje galiniuose paviršiuose esančiomis įlaidomis („dantimis“) arba sujungtų plo-
nomis, iki 3 mm storio, vertikaliomis ir horizontaliomis siūlėmis, naudojant mūro 
skiedinį, atitinkantį LST EN 998-2:2004 M5 kategoriją.  

 
Sudaroma technologinė detali schema, technologinių operacijų 

aprašymas, įrengimų našumas ir jų skaičiaus parinkimas, darbo vietų 
schemos. Nurodoma technologinių operacijų eiliškumas ir trukmė. 
Atliekami sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai, techninės speci-
fikacijos. Sudaromos, pagrindžiamos ir aprašomos gamybos techno-
loginės schemos. Parenkami technologiniai įrenginiai, pagrindžiant 
našumo skaičiavimais ir jų parametrais. Skaičiuojamas pagrindinis 
įrenginys. Parenkami papildomi įrenginiai, nurodomos jų charakte-
ristikos. Vėliau įrengimų išdėstymas nurodomas brėžinyje tam tikra 
išdėstymo tvarka. Gamyba – tai procesų sistema, apimanti medžiagų 
judėjimą ir, jeigu viskas gerai apgalvota, kiekvienas gamybos etapas 
duos naudos (našumo). Remiantis gamybinio pajėgumo rodikliais 
apskaičiuojamas reikalingas gamybinis plotas. Aiškinamajame rašte 
reikia modeliuoti įrenginių išdėstymą, nes prastai išdėstyti įrengimai 
gali pristabdyti medžiagų tiekimą gamybos procesui. Įrengimų išdės-
tymo planas turi būti pritaikytas konkrečiai atskirai technologinei 
operacijai atlikti. Sudarant įrengimų išdėstymo schemą, būtina tin-
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kamai panaudoti gamybinę erdvę, atsižvelgiant į darbų saugos ir dar-
buotojų sveikatos reikalavimus. Nesvarbu, koks būtų įrenginys, jis 
turėtų būti lengvai prieinamas darbininkams. Įrengimų išdėstymas 
turi būti gerai apsvarstytas, kadangi įrengimai technologinėje linijoje 
gali stovėti ilgai. Nepaisant to, keičiantis rinkai, vartotojų porei-
kiams, atsirandant naujoms technologijoms, reikia numatyti techno-
logijų pakeičiamumo ir plėtros galimybes, nes produkto kokybei 
gerinti, ruošiantis naudoti naują produkciją, turi būti nuolat modifi-
kuojamos technologijos. 

Apskaičiuojama orientacinė technologinės įrangos kaina. 
 
Gamybinės programos apskaičiavimas 
Skaičiuojamas darbo laiko režimas – ištisi metai, atėmus visas iš-

eigines ir šventines dienas. Galima skaičiuoti ir kitokiai darbo laiko 
trukmei. Kai kuriose gamybos įmonėse cecho darbuotojai atostogau-
ja tuo pačiu laikotarpiu, pavyzdžiui liepos mėn., dėl to gali būti stab-
doma gamyba ir šios dienos atimamos iš bendrojo dienų skaičiaus. 
Tai – labiausiai tikėtinas normalaus pajėgumo įmonės režimas, kuris 
įvertinamas gamybos programos parametrais ir minimalaus dydžio 
ekonomiškų įrengimų parametrais. Labiausiai tikėtinas normalus 
pajėgumas turėtų būti nustatomas gamybos padaliniui, kuris pradės 
naujo produkto gamybą. 

 
5 lentelė. Gamybos programa 

Pro
du
kta

s, a
tli e

ko
s Viene-

tai, 
esant 
100 % 
našu-
mui 

 

Pirmieji metai Antrieji metai X-ieji 
metai našumas, 

galingumas, 
viene-
tai 

našumas, 
galingu-
mas 

viene-
tai 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Gamybos padalinio įrengimų profilaktinis remontas įvertinamas 

skaičiuojant našumą. Būtina įvertinti ir pagaminamo broko kiekį 
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procentais. Baigiamojo darbo užduotyje dažnai nurodomas projek-
tuojamo produkto gamybos padalinio našumas, todėl nurodytą našu-
mo dydį reikia padidinti, įvertinant broko kiekį procentais ir laiką, 
skirtą įrengimų profilaktikai ir patalpų sanitarijai. 

Apskaičiavus metinį našumą, būtina apskaičiuoti darbo pamainos 
ir valandinį našumą, nes tai reikalinga gamybai naudojamų žaliavų ir 
pagalbinių medžiagų kiekiams apskaičiuoti. Tai pateikiama lentelėje. 
6 lentelė. Gamybos padalinio realusis našumas 
Produkto 
pavadinimas 

Produkto gamybos našumas, matavimo vnt. 
per metus per pamainą per valandą 

1 2 3 4 
n1    
n2 – ir t. t.    

 
Žaliavos ir medžiagos turėtų būti klasifikuojamos taip: žaliavos 

(neapdirbtos arba pusiau apdirbtos); apdorotos pramoninės medžia-
gos (pusfabrikačiai, įmaišiniai priedai); pakavimo medžiagos (plėve-
lė, juosta, padėklai, realizavimo tara); atsargos (sudaromos toms me-
džiagoms, kurių sunaudojama nedideli kiekiai); pagalbinės 
medžiagos (eksploatacinės medžiagos, pvz. dujų silikato pjaustymui 
naudojama viela, ar kitos medžiagos).  

Apskaičiuojama gaminamo produkto sudėtis. Pvz., žaliavų kiekiai 
1 tonai, 1 m, 1 m2, 1 m3 arba kitam gaminamo produkto vienetui. 
Akytojo betono sudėties parinkimo pavyzdys pateikiamas 6 priede. 

Žaliavų ir medžiagų kiekiai surašomi į 7 lentelę: pavyzdys – dujų si-
likatinio autoklavinio betono mišinio sudėtis vienam kubiniam metrui. 
7 lentelė. Žaliavų ir medžiagų kiekiai 

Žaliavos pavadinimas Mat. vnt. Kiekis Mišinio kiekis 
Portlandcementis kg 30,30 

1 m³ 
Kalkės kg 121,2 
Smėlis kg 303,0 
Vanduo l  272,7 

Aliuminio pasta kg 0,403 
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Pateiktame pavyzdyje yra apskaičiuota tik vieno produkto sudėtis. 
Dažnai gaminami kelių tankių arba rūšių produktai, todėl žaliavų 
kiekius būtina apskaičiuoti kiekvienam gaminio tipui (tankiui). Vė-
liau sudaromi žaliavų normatyvai produkcijos vienetui pagaminti, 
kurie tvirtinami įmonės vadovo. Pagal žaliavų normatyvus atliekama 
tolimesnė žaliavų sunaudojimo apskaita. 

Sudaroma technologinė schema, parenkami pagrindiniai ir pagal-
biniai įrengimai. Pagrindinis įrenginys arba su juo susiję įrengimai 
nustatomi parenkant gamybos technologiją. Gamybos praktikoje, 
pagrindiniu laikomas įrenginys arba įrenginiai, kurie užtikrina gamy-
bos programos atlikimą. Pvz., silikatinių plytų gamybos procese pa-
grindinis įrenginys – dirbinių formavimo presas; betono paruošimo 
cechuose – betono maišyklė; keraminių dirbinių – pusfabrikačio 
formavimo presas. 

Konkreti betono mišinio gamybos technologinė schema pateikia-
ma 1 paveiksle. 

Mišinių ruošimo technologinė įranga cechuose išdėstoma pagal 
vertikaliąją schemą. Ruošiant mišinius pagal vertikaliąją schemą 
sudėtiniai komponentai vieną kartą pakeliami į reikiamą aukštį ir, 
veikiant gravitacinėms jėgoms, pereina per technologinius įrengi-
mus – mišinys paruošiamas. Praktikoje naudojama vertikalioji miši-
nių gamybos schema. Mišinių ruošimo cechą sudaro frakcionuotų 
užpildų (3), rišamųjų medžiagų (6), priedų ir įmaišų sandėliai (16), 
dozavimo, maišymo ir mišinių išdavimo skyriai (11–12). 

Mišinių ruošimo cechai turi universalią valdymo sistemą, aprū-
pintą valdymo programine įranga, kompiuterizuotu viso gamybos 
proceso valdymu ir vizualizacija. Yra savimokos funkcija – keičian-
tis dozuojamų medžiagų srautams arba medžiagų savybėms, valdy-
mo programa prisitaiko prie naujojo srauto. Neribotas receptų skai-
čius. Ceche sumontuojami daugiafunkciniai įrenginiai, skirti gaminti 
ir patiekti betono mišinius į technologines linijas ir tiekti prekinį be-
toną visais metų laikais, net ir žiemą. 
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1 pav. Betono mišinio ruošimo technologinė schema 

1 pav. paaiškinimai: 1 – automobilinis pakrovėjas; 2 – juostiniai transporte-
riai su juostinėmis svarstyklėmis, kurios turi juostos greičio matavimo įren-
ginį, skaitmeninį svorio daviklį bei valdiklį. Įrenginys įmontuojamas į esa-
mą juostinį konvejerį ir naudojamas medžiagų apskaitai; 3 – tarpinės 
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užpildų saugyklos; 4 – juostinis transporteris; 5 – užkrautuvas; 6 – cemento 
silosai; 7 – cemento iškrovimo iš silosų įranga; 8 – cemento pakrovimo į 
silosus įranga; 9 – pulsuojantys dulkių rankoviniai filtrai-gaudytuvai (3 
vnt.), rankovės–maišai 150×1500 mm skersmens ir ilgio (7 vnt.) iš medvil-
ninio audinio su stangrumo žiedais, rankovių sukratymo mechanizmu, 
pneumatine maišų valymo sistema (nuo dulkių), elektroniniu pulsuokliu, 
ASCO tipo žemo slėgio elektroniniais vožtuvais, su  lygio davikliais (3 vnt., 
silosui) matuojančiais  minimalų, maksimalų ir vidutinį kiekį silose; 10 –
 sraigtinis pneumatinis siurblys; 11,12 – užpildų dozatoriai-svarstyklės su 
tenzometriniais valdikliais–sklendėmis, 300 mm skersmens, valdomos su-
spaustu oru, svėrimo tikslumas: ± 2,0 kg kiekvienam įpylimui, įpylimą re-
guliuoja elektrovibratorius, veikiantis įpylimo metu, dviejų masių kiekio 
svėrimas atliekamas reguliuojant dažnumo moduliatoriui; 13 – cemento 
svarstyklės dozatorius su tenzometrais, reguliuojančiais svėrimo masę iki 
3×500 kg, su pneumatiniu valdikliu–sklende, 300 mm skersmens, kiekvie-
nam įpylimui, įpylimą reguliuoja elektrovibratorius, veikiantis įpylimo me-
tu, dviejų masių kiekio svėrimo atliekamas reguliuojant dažnumo modulia-
toriui, sklendė valdoma suspaustu oru  įrengta maišytuvo gale; 14 – vandens 
dozatorius; 15 – skystųjų įmaišų maišytuvas; 16 – įmaišų saugyklos su 
sraigtiniais ir reguliuojamais uždarais; 17,18 – svarstyklės-dozatorius įmai-
šoms; 19 – užpildų juostiniai maitintuvai srautų nustatymui bei dozavimui, 
našumas nuo 0,3 iki 440 t/h skirtingų užpildų, jų dozavimo tikslumas siekia 
±0,25 %; 20 – mišinio planetarinis maišytuvas su visų dangčių galiniais 
jungikliais, blokuojančiais maišymo mechanizmo darbą, kai vykdomi plo-
vimo arba remonto darbai, maišytuve gali būti iki keturių išpylimo angų; 
21 – paruošto mišinio iškrovimo reguliatorius-paskirstytojas skirtingiems 
vartotojams: dirbinių gamybai ar statybos aikštelei; betono paskirstymo 
mazgas avarijos atveju (kai dingsta elektra), komplektuojamas rankine 
pompa, kurios pagalba, sudarius slėgį hidraulinėje atidarymo sistemoje, 
galima atidaryti išpylimo dangtį, išvengiant betono  sukietėjimo maišyklėje; 
22 –automobilinis maišytuvas; 23 – pulsuojantys dulkių rankoviniai filtrai-
gaudytuvai; 24 – vandentiekio ir kanalizacijos įranga. 

 
Įrengus betono užsakymo, naudojant RFID korteles, sistemą ga-

lima racionaliai vykdyti betono gamybos procesą, optimizuojant ga-
mybą, esant kelioms išpylimo angoms. 

Betono drėgmės nustatymo sistema leidžia gaminti tiksliai nuro-
dyto drėgnumo betoną. Įrengus užpildų šildymo sistemą yra užtikri-
namas betono gamybos procesas ir žiemą. 
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Radarinė cemento silosų lygio kontrolės sistema (7) leidžia leng-
vai kontroliuoti silosų pripildymą, kontroliuoti cemento likučius silo-
suose. 

Įrengimų našumo pasirinkimas atliekamas pagal projektinį gamy-
bos našumą, įvertinant normatyvinius darbų režimo reikalavimus. 
Technologinio projektavimo normatyviniuose dokumentuose yra 
pateikiami reikalavimai technologinei ir darbų saugai. Įrenginiai 
komplektuojami pagal konkretaus betono gamybos mazgo ypatumus. 
Parenkant gamybos programą ypatingai svarbus tikslus medžiagų 
dozavimas ir gamybos proceso temperatūros  stabilumas.  

Įrengus visiškai automatizuotą sistemą pasiekiama gera gamybos 
proceso priežiūros ir valdymo kontolė. Sistema vykdo nepriklausomą 
sudėtinių komponentų rūšių (inertinių medžiagų, cemento, vandens ir 
įmaišų) dozavimą į atskiras svarstykles, vykdo jų apskaitą, kontro-
liuoja maišyklių nepriklausomą darbą, atlieka temperatūrų monito-
ringą ir kontrolę bei užtikrina viso betono gamybos technologinio 
proceso eigą. Sistemos veikimo principas: produkcijos išdavimo sky-
riuje kliento vairuotojas gauna radijo bangomis skaitomą kortelę, 
pastato transporto priemonę po bet kuria iš sistemos aptarnaujamų 
laisvų maišyklių ir prideda gautą kortelę prie kortelių skaitytuvo. 
Pasirinkus betono maišymo vietą ir užregistravus kortelę, sistema, 
gavusi informaciją iš duomenų bazės centrinio kompiuterio, perduo-
da gautą kortelės numerį valdikliui, kuris gautą užduotį vykdo. Au-
tomatiškai padalina užsakymą į porcijas, sumaišo ir išpila sumaišytą 
betoną pro tą išpylimo angą, po kuria stovi mašina. Dozavimui pasi-
baigus, sistema duoda vairuotojui signalą, kad užsakytas betonas 
pagamintas ir supiltas į transporto priemonę, galima važiuoti. Žymiai 
paprasčiau vykdoma ir technologinio betono gamyba bei tiekimas į 
formavimo įrenginius. 

Įdiegus karšto oro panaudojimą inertinių medžiagų šildymui žie-
mą jos dalinai išdžiovinamos ir tai palengvina vandens kiekio kore-
gavimą pagal inertinių medžiagų drėgnumą užduotam receptui, taip 
optimizuojant vandens-cemento santykį. Automatizuotas transporto 
srauto iškrovimo reguliavimas, intuityvi sistemos veikimo logika 
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nereikalauja specialaus pasirengimo, o klaidų tikimybė žymiai suma-
žėja, be to, užtikrinamas užsakymų priėmimo ir vykdymo efektyvu-
mas. Sistemos atmintyje saugomi duomenys užtikrina mišinio koky-
bės kontrolę, medžiagų ir darbuotojų darbo kontrolę, aukštą ir 
pastovią produkto kokybę. 

Automatizuota valdymo programa dirba su įmonės apskaitos sis-
tema, kuri suformuoja užduotį ir suderina ją su vairuotojui išduota 
radijo dažnių kortele. Sistema išsaugoja dozavimo rezultatus. Tai 
leidžia bet kada peržiūrėti bei atspausdinti kada buvo pagamintas 
konkretus mišinys, kiek kiekvienos medžiagos buvo į jį sudozuota.  

Sistema turi dozuojamų medžiagų drėgmės kontrolės įrenginį, už-
tikrinantį ypač aukštos kokybės ir reikiamo drėgnumo betoną. Proce-
so eiga šiuo atveju skiriasi nuo įprastinės: vanduo yra pilamas į mai-
šyklę porcijomis, kol nebus pasiekta užduota betono drėgmė. 
Svėrimo-dozavimo sistemų tikslumas ±0,03 %, drėgmės matavimo 
įrenginio tikslumas 0,3 %. 

Užpildų sandėliai yra rietuviniai ir pusbunkeriniai-uždarieji, nes 
atviruosiuose užpildų drėgmė yra kintama. Sandėliuojant svarbu už-
tikrinti drėgmės pastovumą. Į uždarą pusbunkerinį sandėlį užpildai 
atvežami savivarčiais automobiliais arba geležinkelio platformomis. 

Į rietuvinius sandėlius automobiliniu transportu atvežti užpildai 
supilami į pertvaromis suskirstytas sekcijas, kuriose laikomi skirtin-
gų frakcijų užpildai. Automobiliniu kaušiniu pakrovėju (1) iš atskirų 
rietuvių sekcijų užpildai paimami ir nuvežami ant juostinio transpor-
terio (su įrengtomis svarstyklėmis), kuris nugabena į juos betono 
mišinio paruošimo barą. Atskirais atvejais galima po rietuve įrengti 
galeriją su juostinių transporterių sistema, kuriais užpildai nugabe-
nami į betono ruošimo barą, tačiau tokia sistema neekonomiška ir 
sunkiai aptarnaujama.  

Sandėlių tipai parenkami įvertinant ekonominius rodiklius: ener-
gijos sąnaudas, medžiagų imlumą, gaminamų mišinių sudėtis. Beto-
no mišinio komponentai dozuojami pagal masę. Įrenginiai pasižymi 
kokybe bei tikslumu. Tikslūs porcijiniai svoriniai dozatoriai naudo-
jami iki 6-ių komponentų svėrimui, gali dirbti su grūdelinėmis ir 
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miltelinėmis medžiagomis, svėrimo našumas nuo 0,8 iki 2160 kilog-
ramų per valandą. 

Statybinių medžiagų gamybai naudojami daugiakomponenčiai 
mišiniai, kuriems keliami griežti maišymo reikalavimai, nes mišinio 
kokybė ypač priklauso nuo maišymo kokybės. Medžiagų sumaišymo 
tikslas – daugiakomponenčio žaliavų mišinio homogenizavimas, 
vienodesnio dispersiškumo gavimas. Stambiagrūdžių statybinių mi-
šinių maišymas susideda iš keleto elementarių veiksmų: sudedamųjų 
mišinio dalių perstūmimo iš vienos padėties į kitą (konvektyvus mai-
šymas), dalelių perskirstymo per atnaujinamą skyrimo (kirpimo) 
paviršių (difuzinis maišymas) ir šlyties deformacijos. Betonų ir skie-
dinių gamybai taikomi įvairūs maišymo būdai. Konsistenciniai beto-
no mišiniai sudaryti iš kietosios ir skystosios fazių. Šiems mišiniams 
būdingas laike kintantis klampumas. Tai priklauso nuo sudėtinių 
komponentų savybių, aplinkos temperatūros, fizikinio poveikio. Mi-
šinio klampumas priklauso nuo kietosios fazės tūrinės koncentracijos 
ir agregatinės būsenos. 

Betono ir skiedinio sausieji mišiniai ruošiami iš karto sumaišant 
visus atsvertus komponentus. Atskirai gali būti sumaišomos įmaišos 
su dalimi mišiniui skirto vandens. 

Įrengimai grupuojami į pagrindinius ir pagalbinius. Tinkamas jų 
parinkimas užtikrina ekonomišką bei nenuostolingą gamybą. Įrengi-
niai parenkami pagal gamybos metinį našumą su 1% neatitiktinių 
gaminių kiekiu bei atsižvelgiant į sudarytą gamybinę programą ir 
įrenginių darbo režimus. Pagrindiniai įrengimai gamybos schemoje 
yra: mišinio planetarinis maišytuvas; užpildų saugyklos; cemento 
silosai; cemento iškrovimo iš silosų įranga; cemento pakrovimo į 
silosus įranga; dozatoriai, siurbliai; transporteriai; transporto įrengi-
mai; automobilinis maišytuvas; pulsuojantys dulkių rankoviniai filt-
rai-gaudytuvai; skystųjų įmaišų maišytuvas; įmaišų saugyklos su 
sraigtiniais ir reguliuojamais maišytuvais; sausųjų įmaišų pakrovi-
mo–iškrovimo įranga; gamybos valdymo įranga; pagrindinių įrengi-
mų valdikliai. Šiuos įrengimus reikia parinkti pagal reikiamą gamy-
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bos našumą. Pavyzdžiui, juostinis transporteris parenkamas pagal 
tokias charakteristikas:  
8 lentelė. Juostinio transporterio charakteristikos 
Rodiklis Mato vnt. Charakteristika 
Transporterio ilgis m 10,5 
Juostos plotis  mm 800 
Juostos judėjimo greitis m/s 1,6 
Tipas   lovinis 
Elektros variklio galia kW 2,80 
Bendra masė kg 720 
 
Našumas skaičiuojamas pagal formulę: 

 3600 ,hV k F w≈ ⋅ ⋅ ⋅  (1) 
čia Vh – našumas; k – koeficientas, rodantis kiek lieka medžiagos ant 
pasvirusios juostos; F – transportuojamos ant juostos medžiagos 
skerspjūvio plotas; w – juostos judėjimo greitis. Atsižvelgiant į po-
svyrio kampą, koeficiento k reikšmė rekomenduojama tokia: kai 
kampas 10–15° – k ≈ 0,95; 16–20° – k ≈ 0,90. 

 
9 lentelė. Dozatoriaus charakteristikos 

Parametras Mat. vnt. Žymuo 
Modelis - PL800 

Sveriamo bunkerio talpa m³ 0,8 
Tarpinio bunkerio talpa m³ (x2) 2,0 

Našumas m³/val 48,0 
Svėrimo tikslumas % ±2 

Svėrimas - Elektroninis svėrimo 
prietaisas 

Tiekimas - Elektros varikliu val-
domas antdėklas Išpylimas - 

Galia kW 4,5 
Svoris kg 2250 

Matmenys (ilgis x plotis x 
aukštis), mm 1500×1200×2000 
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Dozatoriai parenkami pagal tam tikros medžiagos (užpildų, ce-
mento, įmaišų, vandens) didžiausią vieno svėrimo masės kiekį. 

Parinkus visus įrengimus, jie apibūdinami, nurodant jų skaičių, ti-
pą, energijos sąnaudas. Sudaromas pagrindinių ir papildomų įrengi-
mų sąrašas, kuriame atsispindi jų masė, energijos sąnaudos, kainos. 
Apskaičiuojamos energijos sąnaudos, technologiniai įrengimų kaštai. 

Kitas pavyzdys: sausųjų statybinių mišinių gamybos technologinė sche-
ma. Sausųjų statybinių mišinių gamybos technologinės schemos pavyzdys 
pateikiamas 2 paveiksle. 



 

35 

 
2 pav. Sausųjų mišinių gamybos technologinė schema 
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2 pav. paaiškinimai:1 – drėgno smėlio bunkeris (1 vnt.), pagamintas iš plie-
no St3 S, naudinga talpa 10 m³, su apsauginiu sietu, kurio akutės tankis 
100/100 mm, bunkerio apačioje įrengta užsklanda su galimybe reguliuoti 
smėlio srautą. Komplekte: 2 vnt. varžtais pritvirtintų prie bunkerio sienelių 
elektrovibratorių, susidariusių skliautų griovimui; 2 – atviras plokščias vib-
rotransporteris (1 vnt.), našumas 15 t/val, juostos plotis 400 mm, juostos 
ilgis 1 m, su metaline atramine konstrukcija, prie kurios sumontuotas elekt-
rovibratorius su dažnumo moduliatoriumi švelniam vibrotransporterio regu-
liavimui; 3 – kaušinis elevatorius PK-30 smėlio pakrovimui į džiovyklą (1 
vnt.), kurio aukštis 6,5 m, pagamintas iš konstrukcinio plieno, našumas 15 
t/val; mechaninis juostos įtempimas varžtų pagalba, kaušai su juosta sujung-
ti varžtais, 3 kW galingumo elektrinis variklis-reduktorius , plieninė pagal-
binė elevatoriaus konstrukcija su remontine darbo aikštele ir kopėčiomis; 
4 – būgninė smėlio džiovykla (1 vnt.), frakcija 0–20 mm, nominalus našu-
mas 12 t/val, kai maksimalus smėlio drėgnis prieš džiovinimą 8%, maksi-
mali sauso smėlio temperatūra po džiovinimo 70–80ºC, džiovinamas smėlis 
skystu kuru, degiklis sunaudoja kuro 21,6 kg/t. Variklis–reduktorius, 7,5 
kW galingumo; 5 – juostinis lovinio tipo transporteris (1 vnt.), uždaro tipo 
juostos plotis 400 mm (lovyje) su dulkių surinktuvu, konstrukcija iš konst-
rukcinio plieno St3 S, elektrinis variklis-reduktorius NORD tipo; 6 –
 kaušinis elevatorius PK-30 (1 vnt.), 8,5 m aukščio, 15 t/val našumo, kaušai 
pritvirtinti prie gumos juostos varžtais; mechaninės juostos įtempimos varž-
tais, 3 kW galingumo NORD tipo elektrinis variklis-reduktorius; 7 – pul-
suojantis dulkių gaudytuvas OP-80/2000 karštam orui (1 vnt.), su rankovi-
niais maišais iš šilumai atsparaus audinio NOMEX Aramid (Tmax = 
190 °C), rankovių skersmuo ir ilgis 150×2000 (80 vnt.) ir žemo slėgio elekt-
riniais vožtuvais ASCO tipo su ištraukimo ventiliatoriumi ir šilumine izo-
liacija, sunaudojantis 20 m³/val. suspausto oro, esant 0.5 MPa slėgiui, su-
jungtas su džiovyklos dulkių gaudytuvo vamzdynais, pulsuojančio dulkių 
gaudytuvo ventiliatoriumi, dėl garso termoizoliacinio apsaugos skydo, 
triukšmas patalpoje sumažinimas apie 15 dB.; 8 – smėlio, aušinamo oru 
arba vandeniu, aušintuvas (1 vnt.), kurio našumas apie 15 t/val., o išeinančio 
smėlio temperatūra 50–60ºC; 9 –pulsuojantis dulkių gaudytuvas (1 vnt.), 
filtro maišai–rankovės 150x2000 (80 vnt.) su žemo slėgio elektriniais 



 

37 

ASCO tipo vožtuvais, ištraukiamasis ventiliatorius ir vėsintuvo dukių gau-
dymo vamzdynas, izoliuotas šiluminės izoliacijos gaubtu ir triukšmą maži-
nančiu apsaugos skydu. Ventiliatoriaus garso triukšmas sumažinamas apie 
15 dB, kai suspausto oro sunaudojimas iki 20 m³/val, esant 0,5 MPa slėgiui; 
10 – uždaras juostinis lovinio tipo transporteris (1 vnt.) su NORD tipo va-
rikliu–reduktoriumi bei dulkių surinktuvu, juostos plotis – 400 mm (lovyje), 
atraminė konstrukcija iš konstrukcinio plieno St3 S; 11 – kaušinis elevato-
rius PK-30 (1 vnt.), 33,6 m aukščio, 15 t/val našumo. Kaušai pritvirtinti prie 
guminės juostos varžtais, juostos įtempimas mechaninis (varžtais), NORD 
tipo elektrinis variklis–reduktorius, kurio  galingumas 9.2 kW, laikanti 
konstrukcija pagaminta iš konstrukcinio plieno St3 S, įrenginio apsaugos 
laipsnis IP 55; 12 – uždaras juostinis lovinio tipo transporteris (1 vnt.), su 
dulkių surinktuvu, NORD tipo varikliu–reduktoriumi, juostos plotis: 400 
mm (lovyje). Atraminė laikanti konstrukcija iš konstrukcinio plieno St3 S; 
13 – rotacinis rūšiavimo firmos Minox įrenginys (1 vnt). Sijojamas sausas 
smėlis, kurio piltinis tankis yra apie 1,6 t/m³, o našumas 15 t/val, išsijoto 
smėlio frakcijos 0–0,5 mm, 0,5–1,0 mm, 1–2 mm; 14 – pagrindinių kompo-
nentų talpyklos–plieniniai 60 m³ silosai (3 vnt.) frakcionuotam smėliui, 
aukštis 11,5 m, su aptarnavimo aikštele, laiptais, patikros liuku, pakrovimo 
kontroliniu apsauginiu vožtuvu, vidaus apžiūros kopėčiomis, komponentų 
įkrovos 100 mm skersmens tiekimo vamzdynu; 15 – pulsuojantys dulkių 
rankoviniai filtrai-gaudytuvai (3 vnt.), rankovės–maišai 150×1500 mm 
skersmens × ilgio (7 vnt.) iš medvilninio audinio su stangrumo žiedais, 
rankovių sukratymo mechanizmu, pneumatine maišų valymo sistema (nuo 
dulkių), elektroniniu pulsuokliu, ASCO tipo žemo slėgio elektroniniais 
vožtuvais, suspausto oro poreikis sistemai – 7 m³/val., esant 0,5 MPa slė-
giui; 16 – lygio davikliai ILTCO 24V DC (3 vnt., silosui) – 3 komplektai, 
matuojantys minimalų, maksimalų ir vidutinį kiekį silose; 17 – mechaninės 
siloso sklendės 300×300 mm (3 vnt.) ir siloso aeracija, veikianti, kai dirba 
sraigtinis transporteris (3 komplektai), pakrovos vožtuvai VM100 (3 vnt.) 
su įkrovos rankove iš natūralaus, atsparaus dėvėjimuisi kaučiuko EDPM, 
specialaus antgalio su davikliu ir vožtuvu, valdomu suspaustu oru, kai pa-
krovimo žarna prijungiama iškraunant smėlį iš autocisternos; 18 – dviejų 
kamerų silosas (1 vnt.) anhidritui arba klinčių miltams, tūris 2×30 m³ su 
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100 mm skersmens vamzdynu komponentų įkrovai, aikštele su laiptais, 
apžvalgos liuku, apsauginiais vožtuvais bei kopėčiomis siloso viduje; 19 – 
plieniniai silosai (5 vnt.) rišamosioms medžiagoms (portlandcemenčiui, 
aliuminatiniam cementui, kalkėms, gipsui, mikroužpildams), bendras tūris 
5×60 m³ su 100 mm skersmens vamzdynu komponentų įkrovai, aikštelėmis 
su laiptais, apžvalgos liukais, apsauginiais vožtuvais bei kopėčiomis silosų 
viduje. Plieninė pilnai sumontuota gamybinio bokšto konstrukcija (1 komp-
lektas). 17 m aukščio plieninė lifto anga iš plieninio karkaso. Bokšto apsiu-
vimas: sienos – sieninės segmentinės plokštės, pripildytos poliuretaninio 
mišinio, storis 80 mm, stogas – skardinis, padengtas ruberoidu, šilumos 
izoliacija – iš mineralinės vatos, stogo kraštai apdėti cinkuota skarda, lietaus 
vamzdynai iš PVC, prijungti prie gamyklos bendros lietaus kanalizacijos, 
laiptinės aikštelė pagaminta ir sumontuota iš plieninių konstrukcijų, kartu su 
aikštelėmis, laiptais ir bordiūrais, silosų pastatų langai ir durys plieniniai ir 
aliuminiai, elektros laidai ir silosų bokštų apšvietimas, vidinis silosų bokštų 
apšvietimas, elektros technologinio skydo montažas, rozetės, perkūnsargis 
(skaičiuojamas atstumas – 100 m); 20 – rišamųjų medžiagų dulkių rankovi-
niai filtrai–gaudytuvai (7 vnt.), pagaminti iš plieno St3 S, rankovių–maišų 
skersmuo 150×1500 (po 7 vnt. kiekviename filtre) iš medvilninio audinio su 
stangrumo žiedais, rankovių sukratymo mechanizmu, pneumatine maišų 
valymo sistema (nuo dulkių), elektroniniu pulsuokliu, ASCO tipo žemo 
slėgio elektroniniais vožtuvais, suspausto oro poreikis sistemai – 5 m³/val., 
esant slėgiui 0,5 MPa; 21 – medžiagų lygio davikliai ILTCO 24V DC 
(3 vnt. silosui), 22 – mechaninės siloso sklendės 300×300 (7 vnt.), konst-
rukcijos metalas – St3 S. Siloso aeracija, veikia, kai dirba sraigtinis trans-
porteris (4 komplektai), pakrovos vožtuvai VM100 (4 vnt.) su įkrovos ran-
kove iš natūralaus, atsparaus dėvėjimuisi kaučiuko EDPM, specialiu 
antgaliu su davikliu ir vožtuvu, valdomu suspaustu oru, kai pakrovimo žar-
na prijungiama iškraunant rišančias medžiagas iš autocisternos; 23 – sraig-
tinis cemento padavimo transporteris (5 vnt.) su apžiūros liuku bei pneuma-
tiniu veikimo reguliatoriumi sraigtinio transporterio gale, našumas 
20 m³/val, darbinis sraigtų paviršius pagamintas iš anglinio HARTOX plie-
no. Pavara – elektros variklis su reduktoriumi. Suspausto oro sunaudojimas 
1 m³/val., esant minimaliam 0,5 MPa slėgiui; 24 – cementovežių prisijun-
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gimo vieta (pneumosiurbliai), reikalingas suspausto oro kiekis – 2 m³/val., 
esant min. 0,5 MPa slėgiui. Pavara – elektros variklis su reduktoriumi. Ap-
saugos laipsnis IP 55; 25 – Svarstyklės-dozatorius Vc=1,0 m³ (1 vnt.), fir-
mos Nuova tenzometrai (klasė C3) – svėrimo masė iki 3×500 kg, firmos 
EBRO 300 mm skersmens pneumatinis valdiklis–sklendė, suspausto oro 
sunaudojamas tūris – 2 m³/val, esant min. 0,5 MPa slėgiui, firmos Inventia 
svarstyklių procesorius, svėrimo tikslumas: ±2,0 kg kiekvienam užpylimui, 
įpylimą reguliuoja elektrovibratorius, veikiantis įpylimo metu, dviejų masių 
kiekio svėrimas atliekamas reguliuojamo Nord firmos dažnumo moduliato-
riaus, pagaminto iš rūgščiai atsparaus plieno 0H18N9, suspaustu oru val-
doma sklendė, įrengta maišytuvo gale, valdymui sunaudoja 1 m³/val. su-
spausto oro, esant min. 0,5 MPa slėgiui, sumontuota ant atskiro rėmo; 26 –
 sraigtiniai transporteriai smėliui (3 vnt.), našumas 20 m³/val., su specialiais 
apžvalgos liukais, sraigto elementai pagaminti iš plieno HARTOX, o korpu-
sas pagamintas iš anglinio plieno. Pavaros – elektros  varikliai su redukto-
riais. Apsaugos laipsnis IP 55; 27 – sraigtinis transporteris kalkėms (1 vnt.), 
našumas 20 m³/val, su apžvalgos liuku. Sraigto elementai pagaminti iš plie-
no HARTOX, o korpusas pagamintas iš anglinio plieno. Pavara: variklis–
reduktorius. Apsaugos laipsnis IP 55; 28 –  sraigtinis transporteris anhidritui 
(1 vnt.), našumas 20 m³/val, su apžvalgos liuku. Sraigto elementai pagamin-
ti iš plieno HARTOX, o korpusas pagamintas iš anglinio plieno. Pavara: 
variklis–reduktorius. Apsaugos laipsnis IP 55. Suspausto oro valdiklis ir 
sklendė įmontuoti sraigtinio transporterio gale. Suspausto oro tūris 
1 m³/val., esant min. 0,5 MPa slėgiui; 29 – svarstyklės–dozatorius, su ben-
dru svėrimo tūriu Vc=1,0 m³ (1 vnt.), firmos Nuova tenzometrai (klasė 
C3) – 3×500 kg, suspaustu oru valdoma EBRO firmos 300 mm skersmens 
sklendė, sunaudojanti 2 m³/val. suspausto oro, esant min. 0,5 MPa slėgiui. 
firmos Inventia svarstyklių procesorius užtikrina dozavimo tikslumą 
±2,0 kg kiekvienam užpylimui, nepertraukiamą tiekimą užtikrina elektro-
vibratorius, dirbantis įkrovos metu. Pakopinį svėrimą (pirma pakopa pasve-
ria 80–85 % svėrinio masės, antra – likusią masę) atlieka firmos Nord daž-
numo moduliatorius. Valdoma procesoriaus maišytuvo gale esanti įpylimo 
sklendė sunaudoja 1 m³/val. suspausto oro, esant minimaliam 0,5 MPa slė-
giui resiveryje. Svarstyklių būgnas pagamintas iš rūgščiai atsparaus plieno 
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0H18N9, sumontuotas ant atraminės sienelės rėmo; 30 – specialių įmaišų–
priedų iškrovimo vieta (1 vnt.), su maišo pakėlimo traversa ir rankiniu mai-
šų aukščių reguliatoriumi. Atraminė konstrukcija pagaminta iš konstrukci-
nio plieno St3 S, o elementai, turintys kontaktą su įmaišiniais priedais, pa-
gaminti iš rūgščiai atsparaus plieno 0H18N9; 31 – maišų BIG-BAG 
iškrovimo vieta (1 vnt.), su maišo pakėlimo traversa ir rankiniu maišų aukš-
čių reguliatoriumi. Atraminė konstrukcija pagaminta iš konstrukcinio plieno 
St3 S, o elementai, turintys kontaktą su įmaišiniais priedais, pagaminti iš 
rūgščiai atsparaus plieno 0H18N9; 32 – elektrinis 53 MT410H20V1 2/1 
6.5/20 tipo pakėlėjas (gervė) (1 vnt.), keliamoji galia 2000 kg, kėlimo aukš-
tis 20 m, kėlimo greitis 2–8 m/min., judėjimo greitis 6,5–20 m/min., įren-
gimai aprūpinti elektriniais darbų saugos valdikliais; 33 – sraigtinis trans-
porteris smulkioms medžiagoms (mikroužpildams, klinčių miltams, perlitui) 
(1 vnt.), našumas 20 m³/val, sraigtiniai elementai suvirinti iš kieto lydinio, 
korpusas pagamintas iš anglinio plieno, su apžvalgos liuku. Apsaugos laips-
nis IP 55. Suspausto oro valdiklis ir sklendė įmontuoti sraigtinio transporte-
rio gale. Suspausto oro tūris – 1 m³/val., esant minimaliam 0,5 MPa slėgiui. 
Pavara – elektros varikliai su reduktoriumi; 34 – svarstyklės–dozatorius, su 
bendru svėrimo tūriu Vc=0,50 m³ (mikroužpildams, klinčių miltams, perli-
tui) (1 vnt.), firmos Nuova tenzometrai (klasė C3) – 500 kg, suspaustu oru 
valdoma EBRO firmos 150 mm skersmens sklendė, sunaudojanti 
0,5 m³/val. suspausto oro, esant min. 0,5 MPa slėgiui. Firmos Inventia 
svarstyklių procesorius užtikrina ± 0,2 kg dozavimo tikslumą kiekvienam 
užpylimui, nepertraukiamą tiekimą užtikrina elektrovibratorius, dirbantis 
įkrovos metu. Pakopinį svėrimą (pirma pakopa pasveria 90–95 % svėrinio 
masės, antroji – likusią masę) atlieka firmos Nord dažnumo moduliatorius. 
Įpylimo sklendė, esanti maišytuvo pradžioje, valdoma procesoriaus sunau-
doja 1 m³/val. suspausto oro, esant minimaliam 0,5 MPa slėgiui resiveryje. 
Svarstyklių būgnas pagamintas iš rūgščiai atsparaus plieno 0H18N9, su-
montuotas ant atraminės sienelės rėmo (1 vnt.); 35 – automatinės cheminių 
įmaišų–priedų svarstyklės su specialiu dulkių filtru HWR80 komponentų 
įkrovai (1 vnt.), filtruojantis paviršius 80 m², filtruojanti medžiaga: poly-
pleat, plokšti gofruoti elementai medžiagos nusėsdinimui, dulkių surinkimas 
nuo cheminių įmaišų–priedų bunkerio sienelių su dulkių surinkimo vamz-
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dynu ir specialiu 7,5 kW galios ventiliatoriumi. Prie svarstyklių įrengtas 
alsuoklis su difuzoriumi. Elektros įtampa (įrenginio valdymui) – 24 V (AC 
arba DC); 36 – rankinio maišų iškrovimo mazgas (12 vnt.), pagamintas iš 
konstrukcinio plieno St3 S, su galimybe prijungti prie bendros dulkių gau-
dymo sistemos. Dulkių surinkimo talpyklos tūris – 100–200 litrų, su apsau-
ginėmis grotelėmis talpyklos viduje; 37 – sraigtiniai transporteriai cheminių 
įmaišų–priedų padavimui (12 vnt.), korpusai pagaminti iš rūgščiai atsparaus 
plieno 0H18N9, kiekvieno transporterio lovio skersmuo – 160 mm, su ap-
žvalgos liukais ir maišykle prieš patenkant žaliavai į sraigtinį transporterį. 
Pavara – elektrinis firmos NORD variklis–reduktorius, galingumas 2,2 kW, 
apsaugos laipsnis IP 55. Suspausto oro sklendė su valdikliu, įrengta sraigti-
nio transporterio gale, sunaudoja 1 m³/val. suspausto oro, esant minimaliam 
0,5 MPa slėgiui; 38 – dozatorius-svarstyklės (1 vnt.), su firmos NBC-Nuova 
tenzometrais (tikslumo klasė C3), firmos Inventia svarstyklių procesoriumi, 
pneumovibratoriumi, veikiančiu iškrovimo metu, esant svėrimo ribai iki 
8 kg ir svėrimo tikslumui ± 5–10 g kiekvienam sraigtui. Dviejų pakopų 
svėrimas–dozavimas atliekamas firmos Nord dažnumo moduliatoriumi. 
Suspausto oro sklendė po svarstyklių bunkeriu valdoma procesoriaus, įreng-
to ant atraminės sienelės sraigtinio transporterio pradžioje. Suspausto oro 
sunaudojama apie 2 m³/val., esant minimaliam 0,5 MP slėgiui. Aplinkos 
triukšmui sumažinti įrengta svėrimo bunkerių vibroizoliacinė sistema; 39 –
svarstyklės-dozatorius, svėrimo būgno tūris Vc=100 litrų (1 vnt.), su 
250 mm skersmens sklende, reguliuojama suspaustu oru ir įrengta svarstyk-
lių būgno dugne. Suspausto oro sunaudojama 7–10 m³/val., esant minima-
liam 0,5 MPa slėgiui. Firmos NBC tenzometrai (klasė C3) užtikrina 
3×50 kg svėrimo masę, kai viršutinė svėrimo riba iki 50 kg svėrimo tikslu-
mas ± 50 g kiekvienam sraigtiniam transporteriui, nepriklausomai nuo svė-
rimo trukmės. Firmos Inventia svarstyklių procesorius, suspausto oro vibra-
torius, veikiantis iškraunant. Dviejų pakopų svėrimas reguliuojamas firmos 
NORD dažnumo moduliatoriumi. Svarstyklių bunkeris pagamintas iš rūgš-
čiai atsparaus plieno 0H19N9. Suspausto oro sklendė įrengta prieš maišyk-
lę, ant atraminės sienelės; 40 – svarstyklės-dozatorius, Vc = 150 litrų 
(1 vnt.) su valdoma suspausto oro įkrovimo 250 mm skersmens sklende, 
svėrimo tikslumas ± 100 g kiekvienam sraigtiniam transporteriui, nepriklau-
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somai nuo svėrimo trukmės, suspausto oro sunaudojama 2 m³/val. esant 
minimaliam 0,5 MPa slėgiui, firmos Inventia svarstyklių valdymo proceso-
rius su dviejų pakopų svėrimo reguliavimu, firmos NORD dažnumo modu-
liatoriumi, firmos NBC tenzometrai (klasė C3) 3×50 kg, viršutinė svėrimo 
riba iki 70 kg, iškraunant automatiškai įsijungia vibratorius, veikiantis su-
spausto oro pagalba, iškrovimo liukas valdomas suspausto oro sklende, 
pritvirtinta prie atraminės sienelės. Svarstyklių bunkeris pagamintas iš rūgš-
čiai atsparaus plieno 0H19N9; 41 – maišyklė MT-750 (1 vnt.), būgnas pa-
gamintas iš plieno St3 S, sienelės storis 8 mm, mentės pagamintos iš plieno 
HARDOX su varžtais, pritvirtintais segmentiniais kietaus lydiniais, hori-
zontalus velenas su pritvirtintomis prie veleno kietlydinio mentėmis, sanda-
rinamas (lengvai keičiamu) riebokšliu. Darbinis maišymo būgno tūris – 
0,75 m³ esant 75 % užpildymui. Šeši įkrovos liukai su dulkių surinkimo 
vamzdžiu, sujungtu su filtravimo-nusodinimo kamera DN 200. Įrenginyje 
naudojami firmos FESTO suspausto oro valdikliai-pneumocilindrai. Kiek-
vienas apžiūros liukas su galiniais išjungėjais (blokuojasi atidarius bent 
vieną liuką darbo metu). Vienas iškrovimo liukas, valdomas suspausto oro 
pneumatine atidarymo sistema. Maišyklės mechanizmo pavara – elektros 
variklis 22 kW (IP 55) su firmos NORD reduktoriumi, Fr = 8,5 bei lanks-
taus sujungimo mova, variklio judesio perdavimas reduktoriui vykdomas 
diržine pavara. Maišymo trukmė – 1,5–4,5 minutės; 42 – komponentų pa-
skirstytojas (2 vnt.), pagamintas iš konstrukcinio plieno St3 S, valdomas 
firmos FESTO suspausto oro įranga, sunaudoja iki 1 m³/val., sistemoje 
esant minimaliam 0,5 MPa slėgiui; 43 – kaupimo bunkeris-dozatorius BIG-
BAG (1 vnt.), bendras tūris 2,5 m³, pagamintas iš konstrukcinio plieno 
St3 S, su apžiūros liuku ir dulkių surinkėju, pritvirtintu prie atraminės 
konstrukcijos. Bunkeryje įrengtas medžiagų lygio talpykloje valdiklis, lei-
džiantis reguliuoti iškrovimą; 44 – fasavimo įrenginys BIG-BAG tipo mai-
šams užpildyti (1 vnt.), elektroninės svarstyklės su firmos NBC-NUOVA 
tenzometrais 4 vnt. × 500 kg ir svarstyklių procesoriumi, reguliuojančiu 
dviejų pakopų nuoseklų svėrimą, svėrimo būdas – gravitacinis su pūtimo 
ventiliatoriumi. Įrenginio valdymas – firmos General Electric kontroleris 
FANUC VERSA MAX ir firmos FESTO suspausto oro įranga. Įrenginio 
dalys, besiliečiančios su statybinėmis medžiagomis, pagamintos iš rūgščiai 
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atsparaus plieno 0H18N9. Suspausto oro įranga valdomi BIG-BAG maišų 
laikikliai. Svarstyklių techninės charakteristikos: svėrimo vienkartinė masė 
iki 2000 kg, matavimo paklaida ±1,0 kg, svėrimo paklaida ±3,0 kg. Įrengi-
nys pagamintas iš rūgščiai atsparaus plieno 0H18N9. Našumas – (priklau-
somai nuo maišų kiekio) apie 10–20 maišų per valandą (esant maišo masei 
iki 1000 kg). 1000 kg svėrimo trukmė – apie 35–45 sekundes. Įrenginys 
lanksčia žarna prijungtas prie dulkių surinkėjo sistemos. Aptarnavimo aikš-
telė leidžia procesorių pagalba kontroliuoti užpildymo procesą. Užpildymą 
ir svėrimą kontroliuoja ir operatorius, padėdamas padėklą ant pakavimo 
mašinos stalo ir užkabindamas BIG-BAG maišą ant įpilimo angos. Nuspau-
dus reguliatorių „Start“, prilaikant maišą, automatiškai kalibruojamos svars-
tyklės, iškart dozuojant pildomas maišas. BIG-BAG maišas, jį pripildžius, 
nukeliamas ir nuvežamas į sandėlį autopakrovėju; 45 – pakavimo mašinų 
kaupiantysis bunkeris (1 vnt.), bendras tūris apie 5 m³, pagamintas iš plieno 
St3 S, skirtas periodiniam išpylimui į tris pakavimo įrenginius. Apžvalgos 
liukas, dulkių surinkėjas, mišinio lygio daviklis, matuojantis medžiagų mi-
nimumą bunkeryje, valdymo aikštelė aptarnaujančiam personalui sumon-
tuota ant atraminės pakavimo įrenginio konstrukcijos; 46 – turbininė svėri-
mo, dozavimo, pakavimo mašina su elektroninėmis svarstyklėmis (3 vnt.), 
skirta fasuoti biriems sausiesiems įvairios paskirties mišiniams ir kitoms 
birioms sausoms medžiagoms, pvz.: cementui, gipsui, gesintoms milteli-
nėms kalkėms. Svėrimo vienkartinė masė – 15–25 kg, su specialia sklende 
Nr. 11 (galimi įvairūs sklendės dydžiai). Vienkartinė svėrimo paklaida ±350 
g. Vienos pakopos svėrimas. Firmos GENERAL ELECTRIC FANUC kont-
roleris su firmos INVENTIA svarstyklių procesoriumi MWE – 0517 ir fir-
mos NBC tenzometrais. Našumas – 200–240 maišų/val., kai maišo masė iki 
25 kg (įvertinant medžiagos piltinį birumą). FESTO firmos suspausto oro 
įranga ir Schneider firmos turbinos pavaros 5,5 kW, esant kintamos elektros 
srovės įtampai 220/380 V, elektrinis valdymas. Maišų užpylimas – gravita-
cinis, per padidinto dilumo latako–rankovės turbinos ketaus korpusą su 
aeracine įpylimo angoje sistema. Mašinos korpuse įrengta rankinė sklendė 
leidžia avariniu atveju valdyti įrenginį be automatinio valdiklio. Įrenginys 
pajungtas prie dulkių gaudytuvo 3000 m³/val., slėgis – 2000 Pa. Suspaustas 
oras, kurio reikia apie 7 m³/val., esant minimaliam 0,5 MPa slėgimui, gau-
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namas iš resiverio. Popierinio maišo užpildymas ne daugiau 95 %; 47 – 
pneumatinė svėrimo, dozavimo, pakavimo mašina ir elektroninėmis svars-
tyklėmis PP25E tipo (3 vnt.), su automatine masės korekcija, atitinkančia 
pakavimo parametrus pagal fizikines medžiagos savybes; firmos GE 
FANUC elektroninis valdymas su kontroleriu, firmos Inventia svarstyklių 
procesorius MWE – 0517, firmos NBC tenzometras C3 klasės, svėrimo 
paklaida – ±250 g netto, svėrimo sistema su dviejų pakopų dozavimu, svė-
rimo intervalas – 15–30 kg. Trijų pozicijų perjungiklis nustatytam svėriniui 
(standartiškai 15; 20; 25 ir 30 kg, ir trečias programuojamas laisvai iš svars-
tyklių procesoriaus pulto). Įrenginio našumas – 220–300 maišų/val., kai 
maišo su mišiniu masė 25 kg (priklausomai nuo fasuojamos medžiagos); 
sklendė (įkrovai): Nr. 12, (galimi įvairūs sklendės išmatavimai pagal pro-
jektuojamą našumą). Įrengtas sklendės prapūtimas suspaustu oru pabaigus 
maišo pakavimo ciklą. Įrengtas automatinis ir rankinis maišo pakavimo 
režimas su automatiniu sveriamos masės korektoriumi bei automatinio arba 
rankinio užpildyto mišiniu maišo numetimo režimai. Žemo ir aukšto slėgio 
firmos FESTO suspausto oro įranga su valdikliais. Žemo slėgio suspausto 
oro sunaudojama 30–60 m³/val., esant minimaliam 0,08 MPa slėgiui, o 
aukšto slėgio suspausto oro minimalus poreikis – 0,5 m³/val, esant minima-
liam 0,4 MPa slėgiui. Suspausto oro slėgio davikliais reguliuojama pakro-
vimo į maišą pradžia. Pakavimo procesas nevyksta, jeigu maišas neprijung-
tas prie pakavimo mašinos sklendės arba sumažėjus aukštam slėgiui iki 
minimalaus, t.y. tokio slėgio, kuris užtikrintų normalų mašinos darbą. Įpy-
limo į maišą sklendė prijungta prie dulkių surinkimo sistemos, kurios dulkių 
surinkimo našumas 3000 m³/val., kai sistemoje minimalus 2000 Pa slėgis. 
Įrengtas skaitliukas masei ir maišų kiekiui skaičiuoti. Maišas užpildomas ne 
daugiau 95 %. Pakavimo procesas gali vykti aplinkos temperatūrai esant 0–
40 ºC. Papildoma įranga būtina normaliam pakavimo mašinos darbui; 48 – 
mišinio pakavimo siurblys Robox tipo RBS 15/1P, kurio našumas 170 
m³/val. Masė – 190 kg. Reikalingas suspausto oro darbinis slėgis: 600 mbar. 
Siurblio elektrinė pavara 5,5 kW su garsą sugeriančiu korpusu, maksimalus 
sukeliamas triukšmas – ne didesnis 70 dB (A). Siurblys aptarnauja 4 vnt. 
vienu metu veikiančių pakavimo postų. Prie siurblio – ne mažesnis kaip 
1000 litrų talpos  resiveris, kuris apsaugotas iš išorės nuo aplinkos korozi-
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jos. Įrengtas kontrolinis manometras ir apsauginis vožtuvas. Fasavimo ma-
šinos svėrimo įranga turi patvirtintą vyriausiosios matų kontrolės įstaigos 
matavimo prietaisų sertifikatą; 49 – automatas tuštiems maišams į pakavimo 
mašinas įkrauti (1 vnt.). Našumas apie 750 (15–30 kg) maišelių/val., firmos 
FESTO žemo slėgio įranga, suspausto oro sunaudojama 5 m³/val., esant 
minimaliam 0,5 MPa slėgiui, elektrinė pavara, valdymas suderintas su pa-
kavimo mašinos automatiniu arba rankiniu valdymu. Maišų sekcija su išrin-
kimo mechanizmu. Pakrovimo procesas gali vykti aplinkos temperatūrai 
esant 0–40 °C; 50 – juostinis maišų priėmimo transporteris (1 vnt.), ilgis 
3500 mm su maišų kreipiančiosiomis, juostos plotis 650 mm. Konstrukcija 
pagaminta iš konstrukcinio plieno su atramine sienele. Pavara: elektrinis 
variklis su reduktoriumi viename bloke; 51 –juostinis maišų priėmimo 
transporteris (1 vnt.), ilgis 2300 mm; juostos plotis 650 mm. Našumas apie 
850 (15–30 kg) maišelių/val., firmos FESTO žemo slėgio įranga, sunaudo-
jama 6 m³/val. suspausto oro, esant minimaliam 0,5 MPa slėgiui, elektrinė 
pavara: variklis–reduktorius, valdymas suderintas su pakavimo mašinos 
automatiniu arba rankiniu valdymu. Maišų kreipiančioji. Konstrukcija pa-
gaminta iš konstrukcinio plieno su atramine sienele, patikros aikštele. Regu-
liuojami priėmimo bortai su valdymo kasete; 52 – pulsuojantis dulkių gau-
dytuvas OP-80, užtikrinantis dulkių surinkimą technologinėje linijoje (1 
vnt.), maišai – rankoviniai filtrai-gaudytuvai, rankovės skersmuo – 
150×1500 (80 vnt.), iš medvilninio audinio su stangrumo žiedais, rankovių 
sukratymo mechanizmu, pneumatine maišų valymo sistema (nuo dulkių), 
elektroniniu pulsuokliu, ASCO tipo žemo slėgio elektroniniais vožtuvais, 
suspausto oro poreikis sistemai – 15 m³/val., esant 0,5 MPa slėgiui, filtraci-
jos plotas – 75 m². ASCO firmos žemo slėgio elektriniai vožtuvai. Elektrinis 
impulsatorius. Traukimo ventiliatorius – 85 dB (A). Ventiliatoriaus galin-
gumas – 11,0 kW. Apsaugos laipsnis IP 55. Suspausto oro tūris 15 m³/val, 
esant minimaliam 0,5 MPa slėgiui. Mechaninė filtrų užsklanda. Ant atrami-
nės sienelės sumontuotas  triukšmą mažinantis ventiliatoriaus korpusas 
sumažina triukšmą iki 15 dB. Įrengtas dulkes sugeriantis vamzdyno prapū-
timas; 53 – autokeltuvas, supakuotų sausųjų mišinių maišų nugabenimui į 
sandėlį ant europaletės (2 vnt.); 54 –sraigtinis transporteris pagamintos pro-
dukcijos pakrovimui (1 vnt.), našumas 20 m³/val, korpusas pagamintas iš 
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anglinio plieno, sraigto elementai pagaminti iš plieno HARDOX, sraigto 
apžiūrai įrengtas kontrolinis liukas. Pavaros sistema: elektros variklis vie-
name korpuse su reduktoriumi. Apsaugos laipsnis IP 55; 55 – kaušinis ele-
vatorius PK-30 (1 vnt.), našumas – 25 m³/val., pakėlimo aukštis 14 m, su 
mechaniniu kaušų juostos įtempimu varžtais. Kaušai prie juostos pritvirtinti 
varžtais su paslėptomis galvutėmis. Konstrukcija pagaminta iš konstrukci-
nio plieno. Firmos NORD elektros variklis su reduktoriumi sujungti specia-
lia lanksčia mova, galingumas 5,5 kW. Apsaugos laipsnis IP 55; 56 –
 komponentų paskirstytojas (1 vnt.), pagamintas iš konstrukcinio plieno St3 
S, valdomas firmos FESTO suspausto oro įranga, sunaudoja iki 1 m³/val., 
esant minimaliam 0,5 MPa slėgiui sistemoje; 57 – plieniniai silosai (2 vnt.), 
pagaminti iš St3 S konstrukcinio plieno, nugruntuoti ir nudažyti specialiais 
cheminėms medžiagoms atspariais dažais (RAL spalva), tūris 2×30 m³, 
iškrovos angos aukštis 6000 mm cementovežiui arba specialiems bunke-
riams–talpykloms pakrauti. Lygio davikliai silosuose ILTCO tipo 24V DC 
(3 vnt. silosui) (2 komplektai), matuojantys: minimumą, maksimumą ir 
vidurkį. Specialus montažinis vamzdelis. Iškrovimo įrenginys (2 komplek-
tai) su elektrine pavara 2,2 kW galios. Siloso aeracinė įranga veikia dirbant 
sraigtiniam transporteriui (2 komplektai). Rankiniam valdymui ir regulia-
vimui  įrengtos rankinės septynios sklendės 300×300, pagamintos iš konst-
rukcinio plieno St3 S. Laiptai išorėje – su remonto–apžvalgos aikštele ir 
reviziniu liuku bei apsauginiais vožtuvais, su 100 mm skersmens vamzdynu 
mišinių įkrovai bei kopėčiomis silosų viduje. Plieninė, pilnai sumontuota 
gamybinio bokšto konstrukcija (2 komplektai). Plieninė lifto anga iš plieni-
nio karkaso 17 m aukščio. Bokštas aptaisytas sieninėmis segmentinėmis 
plokštėmis, pripildytomis poliuretaninio mišinio, storis 80 mm, stogas – 
skardinis, šilumos izoliacija iš mineralinės vatos, lietaus vamzdynai iš PVC, 
pajungti į bendrą gamyklos lietaus kanalizaciją, laiptinės aikštelė pagaminta 
ir sumontuota iš plieninių konstrukcijų, komplekte su aikštelėmis, laiptais ir 
bordiūrais bei vidiniu silosų bokštų apšvietimu, įrengtas perkūnsargis; ran-
koviniai dulkių gaudytuvai tipo OP-7 (2 vnt.), pagaminti iš konstrukcinio 
plieno St3 S. Filtravimo maišai 150×1500 (7 vnt.) su suspausto oro maišų 
valymo nuo dulkių sistema, elektroninis impulsatorius užterštumo lygiui 
sistemoje matuoti. Elektromagnetinės žemo slėgio firmos ASCO sklendės–
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vožtuvai, veikiantys periodiškai automatiniu režimu. Pro filtrus prateka 5 
m³/val. suspausto oro, esant 0,5 MPa slėgiui; 58 – sraigtinis transporteris 
pagamintos produkcijos padavimui (2 vnt.) į autovežius arba specialias 
talpyklas, našumas 20 m³/val., transporterio korpusas pagamintas iš anglinio 
plieno, o sraigto elementai – iš plieno HARDOX. Įrengtas kontrolinis liu-
kas. Elektrinė pavara su sujungtu elektriniu varikliu ir reduktoriumi. Apsau-
gos laipsnis IP 55. Sraigtinio transporterio gale iškrovimo valdymui įrengtos 
suspausto oro sklendės (2 vnt.), sunaudojančios suspausto oro iki 1 m³/val., 
esant minimaliam 0,5 MPa slėgiui pneumatinėje sistemoje; 59 – įkrovimo 
rankovės sausiems mišiniams į automobilius arba specialius bunkerius–
talpyklas pakrauti (2 vnt.), pagamintos iš konstrukcinio plieno. Teleskopinė 
įranga reguliuoja rankovės aukštį iki automobilio įkrovimo angos 1500 mm 
ribose. Įkrovos vamzdis–rankovė pagamintas iš atsparios dilimui medžiagos 
(Neoprem-hypalon). Rankovės viduje patalpintos kūginės įvorės papildomai 
apsaugai nuo sudilimo, o rankovės viduje įmontuotas pulsuojantis dulkių 
surinkėjas–išmetėjas susirinkusioms dulkėms sukrauti į autocisterną. Iškro-
vimo sklendė su kūgine įvore ir cisternos pripildymo davikliu reguliuoja 
užpildymo tūrį. Rankovės elektrinis vertikalios padėties reguliatorius, užpi-
lamos masės kiekis valdomas specialia įranga iš valdymo pulto arba distan-
cinio valdiklio; 59 – automobiliai sausiesiems mišiniams gabenti. Talpose 
įkraunama nuo 8 iki 22 tonų. 

 
4.3. Technologinės schemos aprašymas 
Maišyklė aprūpinta papildoma specialia įranga. 80 litrų talpos 

bunkeris rankiniam įmaišų–priedų supylimui  į maišyklę, pagamintas 
iš rūgščiai atsparaus plieno 0H18N9, su įrengtu priedu bunkeryje – 
pneumatiniu vibratoriumi. Firmos EUROFLUID hidraulinė darbinio 
veleno apsaugos mova. Maišyklėje įrengta nuorinimo išvestis bei 
lygio daviklis, leidžiantis maišyklės turinį išpilti tik pasibaigus mai-
šymo procesui ir leidžiantis pilnai atsidaryti maišyklės dangčiui. Po 
maišykle – bunkeris-kaupiklis paruoštam mišiniui išpilti.  

Gamybos įmonėje naudojama automatizuota valdymo sistema 
vykdo nepriklausomą medžiagų tiekimą į atskiras svarstykles, vykdo 
jų apskaitą, kontroliuoja maišyklių nepriklausomą darbą, atlieka 



 

48 

temperatūrų monitoringą ir kontrolę bei užtikrina viso sausųjų miši-
nių gamybos technologinio proceso eigą. 

Programa veikia su įmonės apskaitos sistema, kuri suformuoja re-
ceptines užduotis ir, gavusi informaciją iš duomenų bazės centrinio 
kompiuterio, siunčia jas į gamybos technologinę sistemą, taip auto-
matiškai suformuodama gamybos užduotį. Ciklui pasibaigus, sistema 
automatiškai išsaugoja svėrimo, mišinio kiekio duomenis. Tai leidžia 
bet kada peržiūrėti gamybos ciklą, nustatyti kiek ir kokių medžiagų 
buvo sunaudota, kada buvo pagamintas konkretus mišinys, kiek 
kiekvienos medžiagos buvo į jį įdėta. Taip pat galima atsispausdinti 
produkcijos atitikties duomenis, suvestines pagal įvairius parametrus 
per pasirinktą laikotarpį. 

Pagrindinės sprendimo charakteristikos: 
− pradinių duomenų tikslumo ir patikimumo patikrinimas; 
− svarstyklių automatinis taravimas; 
− skaitmeninis nustatytų ir esamų gamybos parametrų sutikrini-

mas; 
− svėrimo-dozavimo sistemų tikslumas ± 0,03 %; 
− svėrimo trukmės ir svarstyklių bunkerių ištuštinimo kontrolė; 
− silosų iškrovimo įrangos paleidimas ir valdymas kaip svėrimo 

duomenų funkcija; 
− maišymo trukmės nustatymas ir kontrolė; 
− rankinio ar procesorinio valdymo pasirinkimas; 
− žaliavų kiekių ir užkrovimų balansai; 
− žaliavų sunaudojimo balansas; 
− smėlio drėgnio matavimo įrenginio tikslumas 0,3 %; 
− svėrimo įrangos veikimo temperatūrų diapazonas 

10 ºC ÷ 45 ºC; 
− prisijungimo prie įmonės apskaitos sistemos galimybė; 
− žaliavų kontrolė ir apskaita; 
− produkcijos gamybos balansas; 
− duomenų bazės valdymas; 
− energetinių sąnaudų balansas ir valdymas; 
− gamybos įrengimų sutrikimų fiksavimas; 
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− įrengimų profilaktikos atlikimo terminai;  
− savalaikis ir nesudėtingas gedimų nustatymas. 
− Sprendimo privalumai: 
− ypatingai tikslus medžiagų svėrimas ir gamybos proceso stabi-

lumas užtikrina gerą ir pastovią produkto kokybę; 
− visiškai automatizuota sistema sumažina žmogiškojo fakto-

riaus įtaką gamybos procesui; 
− gamybos proceso priežiūros ir valdymo koncentravimas vieno-

je darbo vietoje; 
− intuityvi sistemos veikimo logika sumažina klaidų tikimybę;  
− sistemos atmintyje saugomi duomenys užtikrina medžiagų 

kontrolę, produkto kokybės tikrinimo savalaikiškumą ir užsa-
kymų išpildymą. 

Šiuo metu sausųjų mišinių gamybos lyderiai yra Europoje, dau-
giausiai Vokietijoje. Pateikta sausųjų mišinių gamybos principinė 
schema atitinka visus modernios technologijos reikalavimus. Ji suda-
ryta pagal konkrečios veikiančios gamyklos sausųjų mišinių gamy-
bos linijos techninį projektą. Linija suprojektuota pagal vertikalios 
technologijos principą, tai yra užpildų, rišamųjų medžiagų, įmaišų 
talpyklas kartu su svėrimo įranga išdėstant laisvo sudėtinių kompo-
nentų byrėjimo kryptimi virš mišinių sumaišymo įrangos.  

Sausų mišinių gamybai smėlis atvežamas savivarčiu iš smėlio 
karjero. Atvežtas smėlis supilamas į drėgno smėlio bunkerį (1), tada 
plokščiu vibrotransporteriu (2) paduodamas į kaušinį elevatorių PK-
30 (3), kurio pagalba smėlis patenka į būgninę džiovyklą (4). Būgni-
nėje džiovykloje smėlis yra džiovinamas iki 0,5 % drėgnio. Smėlio 
džiovinimas vykdomas 70–90 ºC temperatūroje, būgninėje džiovyk-
loje, kurios našumas 12 t/val. Išdžiovintas smėlis patenka ant juosti-
nio lovinio transporterio (5), kuriuo yra nugabenamas iki kaušinio 
elevatoriaus PK-30 (6) tarpinio bunkerio, iš kurio smėlis pakeliamas 
į aušintuvą, pulsuojantį dulkių gaudytuvą OP–80/2000 karštam orui 
(7). Pulsuojantis dulkių gaudytuvas surenka išbyrėjusias smulkias 
dulkės, aušinamas (8) iki 50–60 ºC ir atvėsinamas. Atvėsintas smėlis 
patenka ant juostinio lovinio tipo transporterio (10), kuris nugabena 
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iki kaušinio elevatoriaus PK-30 (11). Kaušiniu elevatoriumi smėlis 
pakeliamas į 33,6 metrų aukštį ir patenka ant kito juostinio lovinio 
transporterio (12), kuriuo išdžiovintas sijojamas (13) ir suskirstomas 
į frakcijas: 

0 – 0,25 mm;  
0,25 – 0,5 mm; 
0,5 – 1 mm; 
1,0 – 2 mm; 
2 – 4 mm. 
Prasijotas smėlis yra paskirstomas į skirtingus silosus (14).  
Cementas cementovežiu pristatomas į gamyklą iš tiekimo firmos. 

Vienu cementovežiu pristatoma nuo 8 iki 22 tonų cemento (priklau-
somai nuo cementovežio talpos). Iškraunamas suspausto oro pagalba 
į jam skirtą silosą (19). Papildomo apdirbimo nereikalauja. 
Sandėliuojamas sausai, pagal klases. 

Kalkės ir gipsas į gamyklą taip pat pristatomi cementovežiu arba 
geležinkelio transportu. Vienu cementovežiu gali būti pristatoma nuo 
8 iki 60 tonų kalkių ir gipso (priklausomai nuo cementovežio talpos). 
Gamybai naudojamos miltelinės kalcitinės gesintos kalkės, kurios 
nereikalauja papildomo apdirbimo (gesinimo), todėl jų sandėliavimas 
ir naudojimas gamybai žymiai supaprastėja. Kalkės bei gipsas 
sandėliuojami jiems skirtame silose (18; 19), sausai. Papildomo ap-
dirbimo nereikalauja. 

Pigmentai bei specialieji priedai į gamyklą yra atvežami popieri-
niuose maišuose arba polipropileniniuose didmaišiuose (BIG BAG). 
Maišai gali būti medžiaginiai – masė 25 kg arba BIG BAG tipo – 
1000 kg. BIG BAG tipo maišai yra iškraunami jiems skirtoje maišų 
iškrovimo vietoje (30–33), o gervės pagalba yra paduodami į iškro-
vimo bunkerius–talpyklas. Popieriniai maišai yra iškraunami ranki-
nio maišų iškrovimo vietoje. Itin specialūs priedai, kurių reikia labai 
nedaug, yra iškraunami specialių priedų iškrovimo vietoje (61). Jie 
atsveriami ir supilami į maišyklę (41). 

Cementas, kalkės, smėlis, gipsas ir įmaišos dozuojami pagal masę 
automatizuotais dozatoriais–svarstyklėmis (29, 34; 38, 39; 40).  
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Iš atskirų bunkerių bei silosų atsvertos medžiagos į maišyklę (41) 
patenka ne vienu metu, o tam tikra nustatyta tvarka, paeiliui. Į mai-
šyklę automatiniu būdu pakraunamas reikalingas kiekis žaliavų. Mai-
šyklės darbinis tūris 0,75 m³ esant 75 % maišymo būgno užpildymui. 
Maišymas trunka 1,5–4,5 minutes. Paruoštas sausas mišinys patenka 
į medžiagos paskirstytoją (34), kuris paskirsto sumaišytą mišinį: ar 
jis bus pakuojamas į maišus ar bus pilamas į autotransportą. Po mai-
šykle esančių bunkerių talpos pakankamos visai mišinio partijai pa-
talpinti.  

Išoriniai bunkerių vibratoriai, užpildymo lygio procesoriai ir re-
guliuojamos iškrovimo angų sklendės užtikrina tolygų mišinio tieki-
mą ant paskirstomojo juostinio transporterio. 

Jei sausas mišinys bus pakuojamas į maišus, tai jis patenka į dar 
vienus medžiagos paskirstytojus (42), kurie paskirsto, į kokios talpos 
maišus bus pakuojami mišiniai. Mišinys būna pakuojamas į 25 kg 
maišus arba BIG BAG. BIG BAG maišų talpa – iki 1 tonos, užpil-
dymas – iki 95 % maišo.  

Jei mišiniai pakuojami į mažus, 10–25 kg, talpos maišus, tai supy-
limo technologija yra tokia: iš paskirstytojo (42) sausas mišinys su-
spausto oro įranga yra gabenamas į pakavimo bunkerį 5 m³. (45), o iš 
šio sausas mišinys byra į turbininę svėrimo, dozavimo, pakavimo 
mašiną su elektroninėmis svarstyklėmis (47). Užpildytas maišas nuo 
svarstyklių krenta ant juostinio maišų priėmimo transporterio (50) ir 
patenka ant sekančio juostinio maišų priėmimo transporterio (51). 
Maišai yra sukraunami ant palečių ir autokeltuvu (53) paletės keliau-
ja į pagamintos produkcijos sandėlį. 

Į didmaišius (BIG BAG tipo maišus) pakavimo technologija ana-
logiška: paskirstytojo (42), pneumotransporto pagalba sausas mišinys 
patenka į kaupimo 2,5 m³ talpos bunkerį–dozatorių, o iš šio bunkerio 
pilamas į fasavimo įrenginį (46), užpildomi BIG BAG maišai. Auto-
keltuvu (53) nugabenami į pagamintos produkcijos sandėlį. 

Pulsuojantis dulkių gaudytuvas (52) surenka iš fasavimo patalpų 
dulkes ir tiekia jas į aeracinę sistemą, kurioje sugaudytos dulkės grą-
žinamos atgal į technologinį procesą. 
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Jei sausas mišinys nepakuojamas, o tiesiog bus gabenamas į sta-
tybos objektus cementovežiais, tai jis nuo paskirstytojo (42) pilamas 
ant sraigtinio transporterio (54), kuriuo mišinys nugabenamas iki 
kaušinio elevatoriaus (54), juo yra pakeliamas į 14 metrų aukščio 
silosus–talpyklas. Per paskirstytoją (56) mišiniai supilami į silosus 
(57). Į cementovežį, įkrovimo rankovėmis (59), mišinys supilamas į 
transporto priemonę arba specialią talpą.  

Talpyklų apatinės dalys yra smailių kūgių formos. Taip išvengia-
ma užpildų segregacijos ir pagreitinamas visiškas silosų ištuštinimas 
tuomet, kai reikia pakeisti komponentų rūšį. Siekiant pagreitinti silo-
sų iškrovimą, apatinėse kūgių dalyse papildomai įmontuoti aeracijos 
prietaisai ir užpildų byrėjimą palengvinantys kūgiai. 

Atkreiptinas dėmesys į atskirų komponentų sandarius sraigtinius 
tiektuvus, kuriais tiekiamos medžiagos į svarstykles. Tikslų masės 
kiekį atsveria svarstyklės, nes tiektuvų sraigtų apsisukimų skaičius ir 
tiekimo greitis reguliuojamas plačiu diapazonu. Tam tikslui naudo-
jami specialiais dažnio konverteriais valdomi elektriniai varikliai. 
Kiekvienas sraigtinis tiektuvas yra aprūpintas greitai užsidarančiais 
elektropneumatiniais vožtuvais, įrengtais prieš pat svarstyklių talpos 
išpylimo angą. Šie vožtuvai neleidžia byrėti medžiagai pasibaigus 
svėrimo procesui. Sraigtinių tiektuvų skersmenys parinkti pagal rei-
kalingą atitinkamos rūšies užpildo padavimo greitį.  

Po svėrimo svarstyklių, bunkeris iškraunamas pro dviejų angų 
vožtuvus, nukreipiant žaliavas į maišyklę. 

Vienuolika smulkiam smėliui, mikroužpildams ir rišančioms me-
džiagoms skirtų silosų užpildomi suspausto oro siurbliais ir padavi-
mo vamzdžiais. Įmaišos sandėliuojamos 16-oje 1,5 m3 tūrio talpų. 
Įmaišos prastai byra, todėl talpyklos yra pailgos cilindrinės-kūginės 
formos su stačiomis sienelėmis. Suspausto oro aeracinės sistemos 
padeda išvengti įmaišų segregacijos. Talpyklų užpylimo lygio proce-
soriai iš anksto informuoja apie žaliavų kiekį ir papildymo būtinumą. 
Įmaišos tiekiamos supiltos maišuose ir su palete keltu pakeliamos į 
įmaišų sandėliavimo aikštelę. Pagal atskiras rūšis rankiniu būdu supi-
lamos į jiems skirtas talpas. Visos įmaišų talpyklos turi individualius 
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filtrus, sujungtus į vieną bendrą ištraukiamosios ventiliacijos sistemą 
(35). Sistemai normaliai veikiant, susidariusios dulkės grąžinamos į 
atskiras talpas ir cecho patalpoje išvengiama dulkių susidarymo. Visi 
priedų iš talpyklų tiektuvai yra su specialiais medžiagas išjudinan-
čiais ir bet kokius įmaišų gumulus suardančiais įrengimais.  

Įmaišos sveriamos ir iškraunamos į maišyklę. Svėrimo tikslumui 
pasiekti, sraigtiniai įmaišų tiektuvai reguliuojami skirtingo dažnio 
elektriniais varikliais. 

Pakavimo įrengimų reikalavimas – didelis jų veikimo patikimu-
mas, nes turi būti užtikrintas nepertraukiamas darbas bei reikiama 
mišinio masė pakuotėje. 

Pakavimo baro pagrindiniai technologiniai postai yra: rotorinis 
daugiapostis (aštuoni postai šioje technologinėje schemoje) popieri-
nių maišų užpildymo įrengimas, automatinis palečių pakrovėjas, ap-
sauginės plėvelės užtempimo įrenginys ir aprišimo juosta įrenginys. 
Tokio baro technologinė schema pateikiama 1 paveiksle.  

Pakavimo schemoje parodytas rotacinis, 8 postų, pilnai automati-
zuotas pakavimo įrenginys, į kurį tušti popieriniai maišai tiekiami iš 
maišų kasetės. Mašinoje užpildyti maišai sukraunami poste 3, ir, 
įgavę formą, konvejeriu juda į sudėjimo ant palečių postą 6. Princi-
pinė palečių pakrovimo modulio schema pateikiama 2 paveiksle. 
Tuščios paletės teikiamos ant konvejerio iš palečių kasetės. Maišais 
apkrauta paletė poste 9 aptraukiama susitraukiančia polietilenine 
plėvele. Po to mišiniai transporteriu (10) juda į sandėlį. 

Užpildyti mišiniu maišai ant paletės dedami tam tikra tvarka. Su-
dėjimo ant palečių eiliškumo schema pateikiama 3 paveiksle. 

Pateikta 2 paveiksle gamybos technologija yra pilnai automati-
zuota, išskyrus įmaišų pakrovimą į talpyklas. Šis procesas atliekamas 
rankiniu būdu. Užpildžius talpas, įmaišų likutis kontroliuojamas ati-
tinkamų procesorių, sujungtų į bendrą valdymo sistemą. 
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3 pav. Užpildytų sausuoju mišiniu maišų sudėjimo ant paletės schema 
 
Valdymo sistema leidžia automatiškai paleisti atskirus mišinių 

gamybos procesus ir kontroliuoti jų vykdymą. Gamybos užduotys 
yra suformuojamos ir surašomos sistemos valdiklio atmintyje. Ga-
mybos procesus valdo operatorius arba automatinis valdiklis net iki 
produktų pakrovimo į transporto priemones ir dokumentų įformini-
mo, tačiau gamybos valdymo operatorius bet kuriuo momentu gali 
pradėti valdyti procesus ir rankiniu būdu iš valdymo pulto. 

 
4.4. Energijos poreikio technologijai apskaičiavimas ir ener-
getinių įrengimų parinkimas, jų pagrindinės charakteristikos. 
Technologinių procesų energetinis aprūpinimas 
 
4.4.1. Energijos poreikis. Gamyklos energijos sąnaudas sudaro 

elektros ir šilumos energija, bei šaltas vanduo. Šiltą vandenį bei garą 
gamykla, turėdama boilerį, pasigamina pati. Energijos sąnaudos su-
sideda iš: 

− elektros energijos gamybos ir apšvietimo reikmėms; 
− šiluminės energijos technologijai ir šildymui bei darbininkų 

buities reikalams;  
− vandens poreikio technologijai ir darbuotojų buičiai. 
Įvairių rūšių energija sunaudojama įvairiais būdais. Baigiamajame 

darbe elektros energijos poreikis gamybos technologijai ir apšvieti-
mui, šiluminės energijos poreikis gamybai ir apšildymui bei vandens 

1
1 eilė             2 eilė           3 eilė            4 eilė 
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poreikis technologijai apskaičiuojamas tiesioginio skaičiavimo me-
todu. Šiluminės energijos ir vandens poreikis buičiai paprastai nusta-
tomas pagal faktines sąnaudas. 

 
4.4.2. Elektros energijos poreikis gamybai priklauso nuo įrengi-

mų variklių bendro galingumo, variklių galingumo panaudojimo 
koeficiento bei variklių panaudojimo metinio efektyvaus darbo laiko 
ir apskaičiuojamas, taip: 
 

.g j g g efekE P k T≈ ⋅ ⋅ ,  (2) 
čia Eg.j  – elektros energijos poreikis; Pg  – įrengimų variklių bendras 
galingumas; kg – variklių galingumo panaudojimo koeficientas;  
Tefek – variklių panaudojimo metinio efektyvaus darbo laikas. 

 
Įrengimų efektyvaus darbo trukmė priklauso nuo kalendorinio 

(metinio) periodo trukmės, nedarbo pamainų skaičiaus, planinio 
elektros variklių profilaktinio remonto trukmės, pamainos trukmės ir 
prastovų trukmės.  
 Df ≈ Dk – Dpš – Dpr , (3) 

čia Df – įrengimų efektyvaus darbo trukmė; Dk – nedarbo (poilsio ir švenčių) pamainų skaičius; Dpš – planinio elektros variklių profilak-tinio remonto trukmė; Dpr – prastovų trukmė. 
 
Įrengimų darbo laiko panaudojimo koeficientas, įskaitant plani-

nius-profilaktinius remontus ir neplanuotas prastovas, apskaičiuoja-
mas:  
 kg ≈ 1– pįr /100, (4) 
čia pįr– planinis-profilaktinis remontas ir neplanuotos prastovos. 

 
Metinis efektyvaus įrengimų darbo laikas apskaičiuojamas:  

 Tefek ≈ Dr·Tpam·npam·kg, (5) 
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čia Dr – darbo dienų skaičius metuose; Tpam – pamainos trukmė; 
npam – darbo pamainų skaičius paroje; 

 
Elektros energijos išlaidos apskaičiuojamos 

 EIš ≈ Eg.j ·Kelekt (6) 
čia Kelekt – elektros energijos kaina, Lt/kWh. 

Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui yra skirstomos į:  
− elektros energijos sąnaudas gamybinių patalpų apšvietimui; 
− įmonės administracijos patalpų apšvietimui ir kitiems reika-

lams. 
Apskaičiuojamos: 

 Eap.gam ≈ Ag Hg·Tšvg, (7) 
čia – Ag –·gamybinių patalpų apšvietimo plotai; Hg·– gamybinių pa-
talpų elektrinių šviestuvų normos; Tšvg – apšvietimo trukmė per me-
tus. 

 
Gamybinių patalpų išlaidos apšvietimui: 

 EIš,ap ≈ Eg.apm ·Kelekt, (8) 

čia Eg.apm – elektros energijos sąnaudos gamybinių patalpų apšvieti-
mui; Kelekt – elektros energijos kaina, Lt/kWh. 

 
Įmonės administracijos patalpų apšvietimui ir kitiems reikalams  

 Eap.admin≈ Aad Had·Tšvg1, (9) 
čia – Aad –·administracinių patalpų apšvietimo plotai; Had·– administ-
racinių patalpų elektrinių šviestuvų normos; Tšvg1 – apšvietimo truk-
mė per metus. 

 
Administracinių patalpų išlaidos apšvietimui: 

 Eap.admin ≈ Ead.adm ·Kelekt, (10) 
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čia E.ap adm– elektros energijos sąnaudos gamybinių patalpų apšvieti-
mui; Kelekt –elektros energijos kaina, Lt/kWh. 

 
Elektros energijos sąnaudos technologinėms reikmėms apskai-

čiuojamos pagal reikalingą įrengimų skaičių arba darbo trukmę per 
parą. Instaliuojamoji galia apskaičiuojama pagal pasirinktą įrengimų 
tipą ir skaičių. Tokias energijos suvestines reikia sudaryti kiekvie-
name technologinės krypties baigiamajame darbe. 

Bendras elektros energijos apskaičiuotas poreikis surašomas į su-
vestinę lentelę, kurios pavyzdys pateikiamas 10 lentelėje. 

 
10 lentelė. Elektros energijos sąnaudos ir instaliuojamoji galia 

Eil
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įre

ng
i-

nių
 

Pa
sir
ink

ta 
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o d
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2 3 4 5 6 7 8 9 
 
Pateikiame dujų betono gamybos proceso reikmėms sunaudoja-

mos elektros energijos poreikių suvestinę (11 lentelėje). 
Panašioje suvestinėje lentelėje reikėtų pateikti elektros energijos 

sąnaudas gamybinių ir administracinių patalpų apšvietimui bei ki-
toms reikmėms. Skaičiuojant įmonės gamybos kaštus, išlaidos elekt-
ros energijai  įrašomos į tiesiogines ir netiesiogines gamybos išlaidų 
suvestines: tiesioginėms priskiriamos elektros energijos išlaidos, 
susijusios su gamybos technologiniu procesu, o netiesioginėms pri-
skiriamos išlaidos, susijusios su gamybinių patalpų išlaikymu, įmo-
nės valdymu. 
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11 lentelė. Įrenginių ir prietaisų suvartojamos elektros energijos sąnaudos 
dujų silikato gamybai per metus 

Įrenginys 
(prietaisas) 

Kie-
kis, 
vnt 

Galia, 
kW 

Galia 
(10% 
galios), 
kW 

Sumi-
nė 

mak. 
galia, 
kW 

Vei-
kimo 
truk-
mė per 
mėn. h 

Nau-
din-
gumo 
koef., 
η 

El. kiekis 
per mėnesį 
(metus), 
kWh 

Rutulinis 
malūnas 1 180,0 18,0 198,0 304 0,90 54172,80 

(650073,60) 
Kaušinis 
elevatorius 1 2,2 0,22 2,42 304 0,85 625,33 

(7503,94) 
Svorinis 
dozatorius 1 4,5 0,45 4,95 152 0,95 714,78 

(8577,36) 
Maišyklė 1 13,0 1,3 14,3 152 0,80 1738,88 

(20866,56) 
Horizonta-
liojo 
pjaustymo 
įren. 

1 20,5 2,05 22,55 152 0,80 2742,08 
(32904,96) 

Išardymo 
staklynas 1 6,5 0,65 7,15 152 0,85 923,78 

(11085,36) 
Atliekų 
nuvertimo 
įren. 

1 3,0 0,3 3,3 152 0,95 476,52 
(5718,24) 

Pakavimo 
įren. 1 6,0 0,6 6,6 304 0,80 1605,12 

(19261,44) 
Formų 
apvertimo 
ir išardy-
mo kranas 

1 30,0 3,0 33,0 152 0,90 4514,40 
(54172,80) 

Pakrovimo 
kranas 1 25,0 2,5 27,5 304 0,90 7524,00 

(90288,00) 
Gaminių 
perkėlimo 
gnybtai 

1 35,0 3,5 38,5 380 0,90 13167,00 
(158004,00) 

Ritininis 
konvejeris 31 6,7 0,67 228,47 228 0,85 44277,49 

(531329,83) 
Atliekų 
transporte-
ris 

4 5,5 0,55 24,2 152 0,80 2942,72 
(35312,64) 
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11 lentelės pabaiga 

Įrenginys 
(prietaisas) 

Kie-
kis, 
vnt 

Galia, 
kW 

Galia 
(10% 
galios), 
kW 

Sumi-
nė 

mak. 
galia, 
kW 

Vei-
kimo 
truk-
mė per 
mėn. h 

Nau-
din-
gumo 
koef., 
η 

El. kiekis 
per mėnesį 
(metus), 
kWh 

Žiauninis 
trupintu-

vas 
1 5,5 0,55 6,05 152 0,80 735,68 

(8828,16) 
Vakuumi-
nis siublys 2 40,0 4,0 88,0 152 0,90 12038,40 

(144460,80) 
Pneumo 
siurblys 2 30,0 3,0 66,0 228 0,90 13543,20 

(162518,40) 
Lauko 

apšvieti-
mas 

80 0,03 0,003 2,64 300 1,00 792,00 
(9504,00) 

Patalpų 
apšvietmas 

100
0 0,01 0,001 11,0 200 1,00 2200,00 

(26400,00) 
Autokrau-

tuvas 3 31,7 3,17 104,61 380 0,85 33789,03 
(405468,36) 

Kita įran-
ga 1 20,0 2,0 22,0 192 0,80 33792,20 

(40550,40) 
Iš viso: 911.24  201902,40 

(2422828,85) 
 

4.4.3. Šiluminės energijos poreikis reikalingas gamybos pro-
gramai atlikti apskaičiuojamas pagal tokią formulę:  
 Qg ≈ ngj·qgj, (11) 
čia Qg – šiluminės energijos poreikis, reikalingas gamybos programai 
vienetui atlikti, apskaičiuojamas: ngj– gaminio tūris arba plotas; qgj – šiluminės energijos sunaudojimo norma gaminio tūrio ar masės vie-
netui pagaminti. 

 
Bendras šiluminės energijos poreikis gamybos technologijai ap-

skaičiuojamas: 
 Qgb≈ ΣQg, (12) 
čia Qgb– bendras šilumos energijos poreikis gamybai. 



 

60 

Kaštai šilumos energijai apskaičiuojami: 
 KšbQg ≈ Qgb Kš, (13) 
čia Kš – šiluminės energijos vieneto kaina, Lt/kWh. 

 
Analogiškai apskaičiuojamos šiluminės energijos sąnaudos ga-

mybinių patalpų ir administracinių patalpų šildymui. 
Bendras šiluminės energijos poreikis apskaičiuojamas: 

 Qb ≈Qg + Qgp+ Qad, (14) 
čia Qb – bendras šiluminės energijos poreikis įmonei; Qg – bendras šiluminės energijos poreikis produkto gamybos reikmėms; Qgp – ši-luma, sunaudota gamybinių patalpų apšildymui ir šilto vandens ruo-
šimui; Qad – šilumos energija, sunaudota administracinių patalpų 
apšildymui ir darbuotojų buities reikmėms. 

 
Šiluminės energijos technologiniams reikalams apskaičiavimas ir 

energetinių įrengimų parinkimas atliekami po detalaus poreikio skai-
čiavimų tiek pagrindiniuose, tiek pagalbiniuose cechuose. Šiame 
paragrafe pateikiami skaičiavimų suvestiniai duomenys. Jeigu te-
chnologiniams reikalams naudojama šiluma šildant vandenį, o šilu-
mos nešėjas yra garas ar kitas šilumos pernešimo agentas, pildoma 
12 lentelė. 

 
12 lentelė. Šilumnešio sąnaudos technologiniams reikalams  
Eil.  
Nr. 

Cecho, sky-
riaus ar apara-
to pavadini-
mas 

Šilumnešio charakteristika Sąnaudos 
Pavadi-
nimas 

Temperatūra slėgis kg/h kg/m 

 2 3 4 5 6 7 
 
Silikatinės plytos gaunamos kietinant jas autoklave 1,2 MPa slė-

giu 4-5 h, o 1,6 MPa slėgiu 4 h. Stipris yra mažesnis, kietinant 
1,6 MPa slėgiu. Pateikiame šiluminės energijos sąnaudų pavyzdį, 
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kietinant silikatines plytas autoklavuose. Kietinimo procesas gali būti 
vykdomas esant 175 °C, 191 °C ar 203 °C temperatūrai. Atitinkamai, 
kietinimo trukmė nuo 5–6 h sutrumpėja iki 4 h, tačiau sumažėja stip-
rumas gniuždant, o esant žemesnei kietėjimo temperatūrai (175 °C) 
dirbiniai yra optimalaus stiprumo, o energijos sąnaudos žymiai ma-
žesnės. 

Rekomenduojami kietinimo režimai pateikiami 13 lentelėje. 
13 lentelė. Rekomenduojami silikatinių dirbinių kietinimo režimai  

Pusfabrikačių kietinimo 
operacijos eiga 

Kietinimo trukmė, h, gaminių tipas ir 
kietinimo slėgis, MPa 

pilnaviduriai ir 
tuštymėtieji dirbiniai 

pilnaviduriai ir 
tuštymėtieji dirbiniai 

p = 0,8 p = 1,2 p = 1,6 
Pakrovimas 
Dangčio uždarymas 
Garo tiekimas: 

neperleidžiant garo 
perleidžiant garą 

Izoterminis laikymas 
Garo išleidimas 

neperleidžiant 
perleidžiant 

Dangčio atidarymas 
Plytų iškrovimas 
Autoklavo valymas 

1 
0,2 
 

1,1 
1,3 
6 
 

0,8 
1,1 
0,2 
0,25 
0,15 

1 
0,2 
 

1,15 
1,4 
5 
 

0,9 
1,1 
0,2 
0,25 
0,15 

0,25 
0,15 

 
1,5 
1,6 
4 
 

1,1 
1,3 
0,15 
0,25 
0,3 

Bendroji trukmė, h: 
neperleidžiant garo 
perleidžiant garą 

 
9,7 
10,2 

 
8,85 
9,3 

 
7,7 
8 

 
Atlikus kietinimą viename autoklave procesas gali būti nutrau-

kiamas tam tikram laikui arba vykdant garo perleidimą iš užbaigusio 
procesą autoklavo į kitą autoklavą. tai užtikrina tolygesnį kietinimo 
proceso režimą – tolygiau autoklave pasiskirsto šiluma, tolygiau 
įkaista pusfabrikačiai. Šiluminės energijos sąnaudos silikatinių dirbi-
nių kietinimui, kai, vykstant skirtingoms operacijoms, garas yra ne-
perleidžiamas iš vieno autoklavo į kitą, pateikiamas 14 lentelėje. 



 

62 

14 lentelė. Šiluminės energijos sąnaudos kietinant silikatinius dirbinius 
autoklave, neperleidžiant garo iš vieno autoklavo į kitą 

Šiluminės energijos 
sąnaudos, MJ 

Dirbinių tipas, autoklavų matmenys, m 
garo slėgis, MPa 

pilnavidurės 
plytos 

didesnio storio 
plytos, esant 
10 % tuštumų 

blokai, 
24 % 

tuštumų 
blokai, 
30 % 

tuštumų 
d = 2; l = 19 d = 2; l = 19 d = 2; 

l = 40 
d = 2; 
l = 21 

p = 0,8 p = 
1,2 p = 0,8 p = 1,2 p = 1,6 p = 1,2 

Šilumos sąnaudos: 
• pusfabrikačio 

pašildymas; 
• autoklavo 

įšildymas; 
• šiluminės 

izoliacijos 
pašildymas; 

• vežimėlių 
įkaitinimas; 

• nuostoliai į 
aplinką; 

• oro iš 
autoklavo 
pašalinimas; 

• laisvojo tūrio 
užpildymas; 

• kondensato 
periodinis 
pašalinimas  

 
 

11 980 
 

1265 
 

503 
 
 

637 
 

2090 
 

105 
 
 

394 
 

1165 

 
 

13 
620 

 
1360 

 
538 

 
 

683 
 

2030 
 

105 
 
 

566 
 

1280 

 
 

10 810 
 

1265 
 

503 
 
 

637 
 

2090 
 

105 
 
 

394 
 

1165 

 
 

12 310 
 

1360 
 

538 
 
 

683 
 

2030 
 

105 
 
 

566 
 

1280 

 
 

20 950 
 

2320 
 

953 
 
 

1174 
 

3810 
 

210 
 
 

1596 
 

2515 
 

 
 

10 152 
 

1392 
 

582 
 
 

775 
 

2045 
 

105 
 
 

679 
 

1280 
Iš viso 18 139 20 182 16 969 18 872 33 538 17 010 
Bendrasis garo 
kiekis, kg 

6540 
 

7220 
 

6120 
 

6780 
 

12 000 
 

6100 
 

Garo kiekis, kg, 
1000 vnt. sąlyginių 
plytų 

424 469 398 439 433 381 

Išleidžiant garą iš autoklavo atsiranda nemažas šilumos kiekis, 
kuris, neperleidžiant garo į kitus, su nekietintu pusfabrikačiu, autok-
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lavus, šalinamas į aplinką arba gali būti naudojamas kitoms reik-
mėms, pavyzdžiui, patalpoms šildyti. 15 lentelėje pateikiami duome-
nys apie kietinimo režimą, perleidžiant garą iš autoklavo, kuriame 
silikatinių dirbinių kietinimas jau pasibaigęs. 4 paveiksle iliustruoja-
mas kietinimo procesas atliekamas penkiuose autoklavuose. Už-
brūkšniuotoji dalis žymi, kad naudotas kietinimo procese jau dalyva-
vęs garas, o neužbrūkšniuotoji – kad garas šviežiasis, iš katilinės. 
Rodyklėmis parodytas garo perleidimo eiliškumas.  

 
15 lentelė. Garo perleidimo iš autoklavo į autoklavą, kietinant tankiuosius 
silikatinius dirbinius, režimai 

Re
žim

as Garo įleidimo į  
autoklavą stadijos 

Trukmė, 
h 

Slėgis autoklave 
ciklo 

pradžioje 
ciklo 

pabaigoje 
I Garo perleidimas iš antrojo 

autoklavo kietinimo 
pabaigoje; oro išleidimas 2 0,0 0,2 

II Garo perleidimas iš trečiojo 
autoklavo, kietinimui 
pasibaigus 

2 2 2,5 
III Šviežiojo garo įleidimas.  

Kondensato išleidimas 2 2,5 12,5 
IV Izoterminio kietinimo 

šviežiuoju garu režimas 8 12,0 12,0 
V Garo išleidimas izoterminiam 

ciklui pasibaigus  2 12,0 5,0 
VI Garo išleidimo iš autoklavo 

antroji stadija 2 5,0 1,0 
VII Garo išleidimas į termosus 1,25 1,0 0,0 
VIII Autoklavo dangčių 

atidarymas ir dirbinių 
iškrovimas 

0,75 – – 
 Kietinimo ciklo trukmė 20,0   
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4 pav. Silikatinių dirbinių kietinimo proceso, leidžiant garą iš baigusio kie-
tinimo procesą autoklavo į kitus autoklavus, schema: I–VIII – kietinimo 

režimo stadijos. Schemoje penki autoklavai 
 
Atliktais tyrimais nustatyta, kad galima sutaupyti 20–40 % šilu-

minės energijos. Iš autoklavų išleidžiamo garo kiekis, kilogramais, 
apskaičiuojamas pagal formulę: 
 ' 'v v v p p

g
g v

( ) ( ) ,G i i C G t t
G

i i
− + ⋅ ⋅ −

=
−

 (15) 

čia Gv – vandens dirbinių porose masė (maksimalus porų prisipil-
dymas – 95 %), esant tam tikrai gaminių temperatūrai prieš išlei-
džiant garą, kg; Cp – sauso dirbinio šilumos talpis, kJ (kg · ºC); Gp – 
sauso dirbinio, esančio autoklave, masė, kg; t – dirbinio temperatūra 
prieš išleidžiant iš autoklavo garą, ºC; t′– dirbinio temperatūra garą 
išleidus iš autoklavo, ºC; ig – garo entalpija prieš išleidžiant garą iš autoklavo, kJ/kg; iv – vandens entalpija prieš išleidžiant garą, kJ/kg; 
'
vi  – vandens entalpija išleidus garą, kJ/kg. 
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Garas iš autoklavo gali būti išleidžiamas esant slėgiui iki 0,25–
0,35 MPa. Perleidimo procesas trunka 0,5–0,75 h. Perleidžiamas 
garas įšildo dirbinius kitame autoklave ir slėgis pakyla iki 0,15–
0,25 MPa. Sutaupoma apie 20–25 % aštraus garo. Garo perleidimas 
organizuojamas tam tikra tvarka. Sudaromas kietinimo autoklavuose 
grafikas. Minimalus autoklavų skaičius – 4–5 vienetai. 

Šis pavyzdys rodo, kad ekonomiškai organizuojant gamybos te-
chnologinius procesus, galima žymiai sutaupyti šiluminės energijos, 
o tuo pačiu žymiai sumažėja kaštai produkcijos vienetui pagaminti. 
Analogiškų pavyzdžių galima pateikti ir kitų medžiagų gamyboje, 
kur naudojama šiluminė energija. Taupyti energijos resursus galima 
tik tuomet, kai gamybos technologinio proceso valdymas yra aukštos 
inžinerinės kultūros.  

Baigiamuosiuose darbuose, kuriuose technologiniams reikmėms 
tiesiogiai numatoma naudoti kurą, pvz., gipso, cemento gamyboje, 
pildoma kuro sąnaudų lentelė, kurios forma pateikiama 16 lentelėje. 

 
16 lentelė. Kuro sąnaudos technoginiams reikalams 

Eil. 
Nr 

Aparato, 
kuriame jis 
apskaičiuo-
jamas, pava-
dinimas  

Charakteristika Sąnaudos 
Pava-
dini-
mas 

Šiluminė 
vertė 

kg/h kg/m kg/ 
prod. 
vnt. 

kJ/ 
prod. 
vnt. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
Vandens poreikis gamybos technologijai ir buities reikalams. 

Vanduo gali būti naudojamas ir garo, ir šilumos gamybai. Įmonėms, 
kuriose produktui pagaminti vanduo reikalingas kaip šilumos nešė-
jas, vandens sąnaudos ir tam skirti kaštai įrašomi į gamybos techno-
logijai skirtą išlaidų lentelę. 

Vandens poreikis technologijai apskaičiuojamas: 
 Vgi    ≈ Bgj·Pnor;  (16) 
 Vbend≈Σ Vgi, (17) 
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čia Vgi – vandens poreikis produkto tūrio arba ploto vienetui; Bgj – 
produkto gamybos apimtis; Pnor – vandens sunaudojimo norma pro-
dukto tūrio arba ploto vienetui; Vbend – bendras sunaudojamo van-
dens kiekis gamybos procesui. 

 
Atlikti skaičiavimai surašomi į lentelę. 
Bendri vandens kaštai technologiniam procesui apskaičiuojami: 

 Kšvg ≈·Σ Kv Vbend, (18) 
čia Kšvg – bendri vandens kaštai; Kv·– 1 m3

 vandens kaina. 
 
16 lentelėje pateikti įrenginiai bei prietaisai ir jų suvartojamos 

elektros energijos sąnaudos, o 17 lentelėje – šalto vandens suvartoji-
mo sąnaudos. 

 
17 lentelė. Suvartojamo šalto vandens sąnaudos per metus 

Prietaisai, 
sanitari-
niai maz-
gai 

Kie-
kis, 
vnt. 

Van-
dens 
porei-
kis, 
l/val. 

Sumi-
nis 
van-
dens 
porei-
kis, 
l/val. 

Varto-
jimo 
trukmė 
per 

mėnesį, 
val. 

Suvarto-
to van-
dens 
kiekis 
per mėn., 
m³ 

Suvarto-
to van-
dens 
kiekis 
per me-
tus, m³ 

Autokla-
vas 5 167,0 835,0 456 380,76 4569,12 

Mišinio 
ruošimui - 3409,0 3409,0 576 1963,44 24543,0 
Tualetas 9 4,0 36,0 520 18,72 224,64 
Kriauklė 9 1,0 9,0 520 4,68 56,16 
Dušas 4 5,0 20,0 520 10,40 124,80 
Valgykla 1 15,0 15,0 520 7,80 93,60 

Iš viso: 4324,0  2385,8 29611,32 
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Technologinių procesų ir produkto kokybės kontrolės  
aptarimas.  
Produkto kokybei įvertinti naudojami dokumentai 
 
4.5. Atitikties kontrolė ir atitikties požymiai 
Kokybės atitikties kontrolė – tai veiksmai ir sprendimai, kurie at-

liekami pagal iš anksto priimtas taisykles, siekiant patikrinti, kad 
pagaminti dirbiniai atitinka nustatytus standartinius reikalavimus. 
Medžiagų ar dirbinių savybės nustatomos atitinkamais bandymais, 
kurių metodikos imamos iš atitinkamų standartų. Bandymų ir techno-
loginei įrangai bei prietaisams privalo būti atlikta metrologinė patikra 
ir patikrinta techninių reikalavimų atitiktis. Pavyzdžiui, standartas 
EN 206-1 svėrimo įrangai reikalauja taikyti EN 45501 standarto rei-
kalavimus, naudojant neautomatinę ir automatinę svėrimo įrangą, 
nors, jei svėrimo prietaisai neautomatiniai, svėrimo metu dalyvauja ir 
operatorius. 

Pradedant medžiagos ar dirbinio gamybą atliekamas pradinis pa-
tikrinimas, kurį su gamintoju atlieka patvirtinta sertifikavimo įstaiga. 
Pradinis bandymas – tai gamybos pradžios bandymais nustatyta tvar-
ka patikrinti, kaip naujas produktas atitinka visas specifikacijoje nu-
rodytas savybes ir nustatyti, ar numatytos savybės patenka į atitin-
kamas ribas. Turi būti atlikti pradiniai produkto naudojimo 
bandymai. Šie bandymai turi būti kartojami, jeigu pasikeitė naudo-
jamos medžiagos, arba pasikeitė reikalavimai, kuriais remtasi anks-
tesniuose bandymuose. Kiekvieno produkto pradiniame bandyme 
turi būti išbandytas nustatytas tam produktui bandinių skaičius. Be 
to, pradinio patikrinimo tikslas – nustatyti, ar tinkamai sukomplek-
tuotas personalas ir įranga tvarkingai gamybai ir atitinkamai gamy-
bos kontrolei vykdyti. Tikrinanti įstaiga privalo nustatyti, ar yra būti-
ni įrengimai ir kokybės tikrinimo įranga bei prietaisai, ar jie tinkami 
ir patikrinti, ar pakankamos gamybos, gamybos kontrolės personalo 
žinios ir patyrimas, ar atlikti pirminiai bandymai. 

Patikrinimo duomenys, gamybos kontrolės sistema, įforminami 
atitinkamu atestavimo protokolu. Tikrinimo įstaiga (sertifikavimo 
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centras) nustato kiekvienos produkcijos ar dirbinių rūšies pagrįstą 
periodinio privalomojo tikrinimo dažnumą. Periodinio patikrinimo 
duomenys ir bandymo rezultatai surašomi specialios formos protoko-
le ir tiekiami gamintojui bei sertifikavimo įstaigai. Protokolo rezulta-
tų pagrindu sertifikavimo centras išduoda gamybos kontrolės atitik-
ties sertifikatą, kurio pagrindu gamintojas turi teisę gaminti 
nustatytus produktus arba dirbinius. 

Pilnas tikrinimas atliekamas, įvertinant bandymo įrangos patikrą 
ir kalibruotę, žaliavų ir kitų gamybai naudojamų medžiagų, gamybos 
proceso, gamybos įrangos ir operacijų techninį lygį, kokybės valdy-
mo sistemos veiklos efektyvumą. Daugiausia dėmesio dažnai skiria-
ma pagaminto produkto kokybei: atitikties kontrolei, pagaminto ga-
minio atitikties reikalavimams. 

Pirminiam patikrinimui ir atitikties bandymams produkto ar jo 
dirbinių savybėms ir kokybei nustatyti imami ėminiai, kurie atren-
kami atsitiktinai ir imami pagal standarto reikalavimus. Ėminiai turi 
būti imami taip, kad atitinkamos produkto savybės ir sudėtis nuo 
ėminio ėmimo iki jo paskirties vietų iš esmės nepasikeistų. Už pro-
dukto gamybos kontrolę atsakingas gamintojas. 

Gamybos kontrolė apima visas priemones reikiamai produkto ko-
kybei palaikyti, užtikrinti savybių ir pagrindinių reikalavimų atitiktį. 
Sudaroma gamybos kontrolės sistema, kuri apima vadovaujančiojo ir 
vykdančiojo personalo pareigas, kompetenciją. Personalui suteikia-
mos teisės ir atsakomybė už kokybės kontrolę ir tinkamą atitikties 
kontrolės dokumentų tvarkymą. Visi kontrolės duomenys surašomi 
žurnale, o duomenys privalo būti saugomi ne mažiau kaip tris metus. 

Gamybos kontrolė susideda iš: medžiagų parinkimo; produkto 
sudėties projektavimo; gamybos; priežiūros ir bandymų; bandymo 
rezultatų naudojimo produkto komponentams ir įrangai; produkto 
transportavimo įrangos priežiūros; atitikties kontrolės vykdymo. 

Norint pagaminti kokybišką ir standartus atitinkantį produktą rei-
kia žinoti jo sudėtinių medžiagų savybes. Įsigyjant medžiagas, į ga-
myklas turi būti pristatomi ir tų medžiagų techniniai dokumentai: 
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atitikties deklaracijos. Deklaracijoje turi būti suprantamai aprašytas 
perkamas produktas. 

Kiekvienos produkcijos kokybės rodiklis – greta žymens nuro-
domos gamintojo deklaruojamos kategorijų verčių absoliutinės ribos. 
Medžiagos tiekiamos partijomis, kurių apimtis suderinama iš anksto 
užsakant medžiagas. Nustatytu dažnumu tikrinimo įstaiga (sertifika-
cijos centras) atlieka eilinius gamybos patikrinimus. Kad būtų užtik-
rintas pasitikėjimas gamintojo gamybos kontrole imant bandinius ir 
bandant, tikrinimo įstaiga eilinio patikrinimo metu ima lokaliuosius 
ėminius iš besitęsiančios gamybos. Ėminių ėmimas iš anksto neskel-
biamas. Eilinio patikrinimo rezultatai turi būti įrašyti protokole, per-
duoti gamintojui ir sertifikavimo įstaigai.  

Reikia atsižvelgti ir į specifinius reikalavimus. Tokiais atvejais 
standarte yra pateikiami reikalavimai pagal nustatytas produkto sa-
vybes ir sudėties ribines vertes. 

Atitikties vertinimas turi būti atliekamas pagal bandymų rezulta-
tus, gautus per ne ilgesnį kaip paskutinius 12 mėnesių, turi būti verti-
nama statistiniais rodikliais, standartiniu nuokrypiu, variacijos koefi-
cientu, rezultatų išsidėstymo anizotropiškumu ir kt. Produkto atitiktis 
nustatoma bandant bandinius, atsižvelgiant į bandymo rezultatų vidu-
tinę vertę ir kiekvieno pavienio bandymo rezultatą. Nustatoma pro-
dukto vidutinė vertė.  

Pavyzdžiui, sunkiojo betono atitiktis patvirtinama, jeigu yra ten-
kinami atitikties požymiai, pateikti 18 lentelėje. 

 
18 lentelė. Gniuždymo stiprio atitikties požymiai 
Gamybos pobūdis Bandymo 

rezultatų 
skaičius n 

1 požymis 2 pažymis 
„n“ rezultatų vid. 
vertė (fcm), N/mm2 

pavienio ban-
dymo rezulta-
tas, N/mm2 

Pradinė gamyba ≥3 ≥ fck + 4 ≥ fck – 4 
Nuolatinė gamyba ≥15 ≥ fcm +1,48σ ≥ fcm– 4 
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Vidutinis standartinis nuokrypis (vidutinis kvadratinis nuokrypis) 
σ apskaičiuojamas pagal formulę: 

 ( )2
,

ck cmf f
n
−

σ ≈
∑  (19) 

jei gamyba pradinė, standartinis nuokrypis turi būti apskaičiuotas iš 
mažiausiai 35 nuoseklių bandymo rezultatų, gautų per netrumpesnį 
kaip 3 mėnesių laikotarpį ir per kurį vyko gamybos atitikties tikrini-
mas. 

Standartinio nuokrypio σ vertė taikoma tolesnės gamybos produk-
tams vertinti. Įvertinti σ galima šiais iš anksto pasirinktais metodais: 

− pradinė standartinio nuokrypio vertė taikoma vėlesniame peri-
ode, jeigu paskutinių 15 rezultatų standartinis nuokrypis nesi-
skiria nuo priimtojo standartinio nuokrypio: 

 0,63 σ ≤ n15 ≤ 1,37 σ, (20) 
jeigu n vertė yra už šių ribų, nauja σ vertė turi būti nustatoma 
iš turimų paskutinių 35 rezultatų. 

− naujoji σ vertė gali būti įvertinama pagal nenutrūkstamą siste-
mą, tačiau sistemos tikslumas turi būti ne mažesnis kaip nuro-
dyta 5.142 metodo formulėje. 

Variacijos koeficientas υ, kuris gali apibūdinti betono stiprio 
gniuždant ir kitų rodiklių verčių santykinę sklaidą per tam tikrą laiko 
tarpsnį, apskaičiuojamas pagal formulę: 
 100,

cmf
σ

υ ≈ ⋅  (21) 
čia: υ – variacijos koeficiento vertė, %; σ – vidutinis standartinis 
gniuždomojo stiprio vertės nuokrypis; fcm – vidutinė statistinė betono gniuždomojo stiprio rodiklio, nustatyto per tam tikrą laiko trukmę, 
vertė.  

Bandomosios gniuždomojo stiprio rodiklio vertės stabilumas yra 
tuo didesnis, kuo mažesnė variacijos koeficiento vertė. Jei variacijos 



 

71 

koeficiento vertė neviršija 13 %, tai rodiklio vertės patikimumas yra 
apie 95 %. Toks savybės vertės patikimumas dažnai tenkina ben-
druosius tikslumo ir stabilumo reikalavimus. 

Pagal apskaičiuotą fcm, suapvalintą į mažesnę pusę iki standartinės 
vertės, parenkama betono stiprio gniuždant klasė. 

Betono gniuždomojo stiprio atitiktis patvirtinama, jeigu faktinis 
vidutinis ir minimalus bet kurio ėminio stipris gniuždant yra ne ma-
žesnis už reikiamą betono stiprį. 

Kitų reikiamų savybių atitiktis yra įvertinama remiantis vertinimo 
laikotarpiu gautomis reikiamo skaičiaus rezultatų vertėmis, nagrinė-
jant, ar jos tenkina nurodytas ribines vertes, klasių ribas arba nurody-
tų verčių leidžiamąsias nuokrypas. Reikiamų savybių atitiktis yra 
patvirtinama, jeigu visi atskiri bandymų rezultatai neviršija didžiau-
sių nuokrypų ribų. 

Norint sudaryti gniuždymo stiprio savybės rodiklio verčių sklai-
dos histogramą ir pasiskirstymo kreivę, reikia žinoti pasiskirstymo 
plotį. Jis nustatomas iš formulės: 
 max min ,R X X≈ −  (22) 
čia: R – rodiklio verčių pasiskirstymo intervalo plotis; Xmax ir Xmin – atitinkamai didžiausia ir mažiausia rodiklio vertės. 

Bandomos savybės rodiklio vertės stabilumas yra tuo didesnis, 
kuo mažesnė variacijos koeficiento vertė. Jei variacijos koeficiento 
vertė neviršija 13 %, tai rodiklio vertės patikimumas yra apie 95 %. 

Toks savybės rodiklio vertės patikimumas dažniausiai atitinka 
bendruosius standartų tikslumo ir stabilumo reikalavimus. 

Žinant preliminarias atskiros savybės tyrimo statistines charakte-
ristikas ( ,X  S, V), galima su pakankama tikimybe ir tikslumu ap-
skaičiuoti tyrimui reikalingų bandinių skaičių, reikalingų objektyviai 
medžiagos kokybei įvertinti. Bandinių skaičių galima apskaičiuoti 
pagal šią formulę: 
 2 2

2 ,δ
t Vn ⋅

≈  (23) 
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čia: t – patikimumo koeficientas, priklausantis nuo tikimybės, ga-
rantuojančios atrinkimų skaičių su pasirinkta tikimybe P. Atrinkimų 
skaičių galima pasirinkti iš 19 lentelės. 

 

 
5 pav. Statistinio kriterijaus geometrinė interpretacija: 1 – normalaus pasi-
skirstymo kreivė; 2 – vidutinės pasiskirstymo reikšmės; 3 – 5 % nuokrypio 

ribinis taškas; 4 – 5 % nuokrypio reikšmės. 
 
19 lentelė. Patikimumo koeficiento priklausomybė nuo tikimybės 

P, % t 
99 2,58 
95 1,96 
90 1,64 

 
4.6. Produkto įpakavimas ir sandėliavimo sąlygos 
Tyrimai rodo, kad produkto įpakavimas atlieka komercinę funkci-

ją, jis pritraukia potencialų pirkėją, skatindamas jo susidomėjimą 
produktu. Nuo pakavimo medžiagos priklauso ne tik gaminio išorinis 
efektas, bet ir jo pažeidžiamumas bei apsauga nuo aplinkos sąlygų. 
Yra būtina išnagrinėti produkto savybes ir pritaikyti atitinkamas pa-
kavimo medžiagas, atsižvelgiant į kriterijus, susijusius su gaminio 
transportavimu, perkrovimu, saugojimu ir t.t. Taigi, įvertinus gami-
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nio savybes, parenkamas efektyviausias transportavimo-įpakavimo 
būdas, kuris garantuotų produkto vertės išlaikymą pasiekus vartotoją. 
Produkto pakavimas yra neatsiejama nuo sandėliavimo dalis. Paga-
minta produkcija dažniausiai yra sandėliuojama, o ne iš karto patei-
kiama vartotojui, todėl reikia žinoti pagal kokią informaciją produk-
tai bus sandėliuojami: ar atsargos bus kaupiamos, ar grupuojamos. 
Norint kokybiškai bei efektyviai sandėliuoti produktus, reikia atitin-
kamai pasirinkti sandėliavimo tipą, maksimaliai išnaudojant sandėlio 
galimybes. Darbo uždaviniai yra įvardinti veiksnius, skatinančius 
pasirinkti vieną ar kitą produktų pakavimo būdą, išsiaiškinti, kokios 
gaminio savybės ir tolesni tikslai lemia sandėliavimo tipo pasirinki-
mą, kaip pakavimo medžiaga gali daryti įtaką produkto kokybės iš-
laikymui transportuojant, sandėliuojant, perkraunant.  

Statybinės medžiagos: plytos, blokai ir blokeliai dažnai pakuoja-
mi polipropilenine juosta (PP), kuri plačiai naudojama statybos, me-
dienos pramonėje, pakuojant ir transportuojant sunkesnius krovinius. 
PP juosta produktai perrišami, juosta įtempiama panaudojant įrankius 
ir sutvirtinama spynelėmis arba juosta sujungiama ją sulydant. Polip-
ropileninė juosta būna įvairių spalvų ir išmatavimų. Jos pasirinkimas 
priklauso nuo produkto, kurį ruošiamės pakuoti, masės. Naudojami 
specialūs rankiniai ir mašininiai įrankiai ir spynelės, skirtos PP juos-
tai sutvirtinti. Polipropileninė juosta PP plačiai naudojama statybos, 
medienos pramonėje, pakuojant ir transportuojant sunkesnius krovi-
nius.  

Dujų silikato blokeliai, sausieji mišiniai ir kiti panašūs produktai 
pakuojami polietilenine plėvele, kuri apsaugo produktą nuo įbrėžimų 
ir bet kokio mechaninio poveikio. Plėvelė puikiai sutvirtina krovinį ir 
užtikrina saugumą transportuojant. Rankinei plėvelei naudoti nerei-
kalingi jokie įrengimai, nes krovinys apvyniojamas rankiniu būdu. 
Mašininės pakavimo plėvelės apvyniojimui naudojami specialūs 
įrengimai. Termosusitraukianti plėvelė plačiai naudojama pakuojant 
statybinius produktus, apsaugant juos nuo mechaninio poveikio 
transportuojant, sandėliuojant. Pakavimas vyksta naudojant termotu-
nelį. Plėvelės rūšys: rankovė, pusiau rankovė ir juosta. Ji gaminama 
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su stabilizatoriais ir be jų. Jei produkcija bus saugoma atvirame san-
dėlyje, naudojama plėvelė turi būti su stabilizatoriumi. Termoplėvelė 
labiausiai paplitusi keraminių plytelių, plytų, blokų, medienos apdir-
bimo pramonėje ir kt. Pakuojant pagamintus produktus būtina pasi-
rinkti konkrečią pakavimo technologinę liniją.  

Sandėliai dažniausiai statomi iš metalinių surenkamų standartinių 
profilių konstrukcijų. Tai pasiekiama visų tipų sandėlių statiniams, 
pritaikant šalto valcavimo plieną, lengvo svorio galvanizuotą plieną, 
jie surenkami varžtų ir kitų jungiamųjų detalių pagalba, todėl greitai 
statomi, o produktai patikimai sandėliuojami, nes žiemos metu nesu-
šąla, jų neapsninga, gerai pakraunami mobiliais krautuvais į transpor-
to priemones. Produkto sandėliavimo klausimus sprendžia kiekvie-
nas studentas, įvertinantis produkto specifiką. Sandėlių tipas ir plotų 
skaičiavimai atliekami pagal RST reikalavimus ir LST EN ISO 7731 
Ergonomika. 

 
5. Statybiniai architektūriniai sprendimai (generalinis planas, 

pastato planai ir pjūviai) 
 
5.1. Generalinis planas 
Statomo cecho teritorijos ar jos dalies generalinis planas, turi būti 

atliekamas ant topogeodezinio pagrindo. Jame vaizduojamas pastatų 
kompleksas, jo išplanavimas. Jame nurodoma visų statinių vietos, jei 
galima, ir altitudės, tikslinamas esamos teritorijos užstatymas, plana-
vimas ir įrengimas (dangos, želdiniai ir pan.), vidaus transportas, 
transporto judėjimas ir kt., analizuojama, kaip jie atitinka vykdomos 
veiklos poreikius, atsižvelgiant į architektūrinius, planinius, sociali-
nius, sanitarinius, higieninius, estetinius ir ekonominius reikalavi-
mus. Būtina nurodyti inžinerinių komunikacijų: vandentiekio (terito-
rinio ar pramoninio), vidaus fekalinės kanalizacijos, lietaus 
kanalizacijos, šilumos ar garo tiekimo linijos, suspausto oro, pneu-
matinio medžiagų tiekimo linijas. Be to, nurodomos elektros trans-
formatorinės pastotės ir gaisro gesinimo hidrantų vietos.  
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Projektuojami pastatai ir inžineriniai įrenginiai išdėstomi įmonės 
teritorijoje, pažymint sutartiniais ženklais rekonstruojamus, griauna-
mus pastatus, statinius, inžinerinius įrenginius bei želdinius ir kitus 
teritorijos tvarkymo  elementus. 

Pažymimas statybinių koordinačių tinklas arba projektuojamų 
pastatų prijungimas prie esamų pastatų, teritorijos raudonųjų linijų ar 
kitų pastovių orientyrų, geodezinių tinklų. Svarbiausia pažymėti už-
statomos teritorijos ribas ir raudonąsias linijas. 

Generalinio plano brėžinio kairiajame kampe pažymimos pasau-
lio šalių kryptys, pagrindinė vėjų kryptis, o viršutiniame dešiniajame 
kampe teritorijos situacijos planas. Generalinis planas braižomas 
popieriuje masteliu 1 : 200, 1 : 500 arba 1 : 1000. Situacijos planas 
braižomas masteliu 1 : 5000. 

Pramonės pastatų generalinis planas rengiamas pagal teritorijų 
planavimo, normatyvinius statybos dokumentus ir normatyvinius 
specialių reikalavimų dokumentus. Būtina vadovautis statybos skly-
po geodezinių, geologinių, hidrogeologinių, aplinkos taršos ir kitų 
teisės aktų ar tyrimų duomenimis, o rekonstruojant, išplečiant ar kei-
čiant statinio paskirtį, taip pat paties gamybinio pastato ar statinio 
esamais dokumentais. Projektuojant naują gamybos cechą reikia va-
dovautis išduotomis techninėmis sąlygomis – inžinerinių tinklų ir 
transporto komunikacijų, prie kurių numatoma prijungti pastatą ar 
statinį, tinklų ar privačių savininkų komunikacijas eksploatuojančių 
įmonių išduotuomis sąlygomis. Specialios sąlygos, jeigu tokios rei-
kalingos, išduodamos valstybinės priežiūros arba savivaldos institu-
cijų. 

Įmonės generaliniame plane turi būti numatytas funkcinis teritori-
jos zonavimas, racionalus gamybos, susisiekimo kelių, inžinerinių 
tinklų, geležinkelio atšakų išdėstymas. Atstumai tarp pastatų, statinių 
ar įrenginių parenkami pagal priešgaisrines, sanitarines ir higienines 
normas ir reikalavimus. Būtina atkreipti dėmesį į transporto kelių 
išdėstymą, nes tai svarbu gamybos technologiniam ritmingumui ir 
spartai. Žalioji apsaugos zona numatoma tais atvejais, kai gamybos 
technologinio proceso metu išmetamos dulkės, kenksmingos žmo-
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gaus sveikatai dujos ar kitos medžiagos. Zonos plotis nustatomas 
atsižvelgiant į gamybos technologijų kenksmingumą. Generalinio 
plano fragmentas pateikiamas 6 paveiksle. 

 

 
6 pav. Generalinio plano bendras vaizdas 

Generalinio plano rodikliai yra: užstatomas plotas (pastatai, san-
dėliai, statiniai, keliai, pėsčiųjų praėjimai, geležinkelio atšakos, žel-
diniai, automobilių stovėjimo aikštelės), elektros, vandens, šiluminės 
energijos tiekimo, lietaus kanalizacijos ir surinkimo kolektoriai, san-
techninės komunikacijos, teritorijos aptvėrimas, situacijos planas, 
projekto orientacija. Įmonės teritorijos bendrąjį plotą sudaro aptver-
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tos teritorijos ir įmonei priklausančių statinių plotų suma. Kitas ro-
diklis, tai teritorijos panaudojimas – gamybos pastatų, statinių ir 
bendros įmonės teritorijos plotų santykis, kuris išreiškiamas procen-
tais. 

 
5.2. Pastato architektūriniai planiniai-tūriniai sprendimai 
(planai ir pjūviai su technologine įranga) 
Įmonių pastatų planinis-tūrinis sprendimas yra gamybos techno-

loginio proceso įrengimų ir įrenginių išdėstymas. Tai lemia gamybos 
cechų pastatų planinius matmenis ir aukštingumą, inžinerinių tinklų 
išdėstymą, vidaus ir išorės transportą. Statybinių medžiagų gamybos 
pastatai būna įvairaus aukštingumo: vienaaukščiai ir daugiaaukščiai. 
Reikia parinkti pastato konstrukcijų žingsnį, kuris kartotųsi kas 6 
metrai. Tai – 6; 12; 18; 24 m. Angos pločio žingsnį galima pasirinkti 
taip pat kartotinį, kas 6 m, tačiau galima parinkti ir kitus matmenis, 
priklausančius nuo technologinių gamybos įrengimų matmenų. Sta-
tybai naudojamos lengvos metalinės ir gelžbetoninės konstrukcijos. 
Pastatų tūris privalo būti minimalus, nes juos eksploatuojant būtina 
šildyti, vėdinti, šalinti dulkes, mažinti triukšmą, apšviesti, todėl sten-
giamasi mažinti eksploatacines išlaidas. Patalpos, kuriose vyksta 
kenksmingi žmogui technologiniai procesai, izoliuojamos, aprūpi-
namos aeracijos, priešgaisriniais įrengimais. Daugumoje statybinių 
medžiagų gamybos pastatų yra vienaaukščiai su daugiaaukščiais 
bokštais, papildomais silosais, talpyklomis, žaliavų ir produktų san-
dėliais. Kėlimo mechanizmai ir vidaus technologiniai transporto 
įrenginiai įrengiami pastato įgilinimuose, nes tiltiniai sunkiasvoriai 
kranai neracionaliai naudojami.  

Bekarkasiniai (kai išorines sienos mūrijamos iš silikatinių plytų 
arba silikatinių blokelių) pramonės cechai pastaruoju metu retai sta-
tomi. Tokie pastatai yra didelio kapitališkumo, brangesni, o be to, 
sunkiau galima keisti technologinių linijų išdėstymą rekonstrukcijų 
metu. 

Daugiaaukščiai gamybiniai pastatai statomi tuomet, kai gamybos 
procesą racionalu išdėstyti vertikliai. Tai betono, sausųjų mišinių 
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gamybos cechai. Pastatų sienoms naudojamos daugiasluoksnės meta-
linės plokštės su termoizoliaciniu intarpu (putų poliuretano arba kie-
tos akmens vatos), o pastato konstrukcijos gaminamos iš profiliuoto 
metalo karkaso. 

Daugiasluoksnės sieninės plokštės vaizdas pateikiamas 7 pav. 
 
a) 

 b) 

  
7 pav. Daugiasluoksnė sieninė plokštė 

7 pav. paaiškinimai: a – sieninės daugiasluoksnės plokštės skerspjūvis (ilgis 
14000 mm; plotis 1100 mm; storis 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 mm; 
šilumos perdavimo koeficientas U0 = 0,51–0,24 W/m2K (priklausantis nuo 
plokštės storio); šiluminė varža R = 1,98–8,49 m²K/W, užpildas – putų 
poliuretano; atsparumas ugniai 0,25 val.; atstumas tarp atramų 4–6 m; išori-
nės skardos profiliavimas L – linijinis, M – mikroprofiliavimas, G – lygus, 
vidinės skardos profiliavimas L – linijinis, G – lygus išorinės skardos pa-
dengimas; standartinės išorinės skardos spalvos: RAL 3016, 3011, 
8012, 8017, 9005, 9010, 1015, 1017, 1003, 7024, 6011, 6020, 6005, 9007, 
5010, 7035, 9006, 9002; viršutinė ir vidinė skarda – nerūdijančio plieno 
markių S280GD arba OH18N9); b – vertikalusis sandūros įrengimas su 
tvirtinimu prie konstrukcijos varžtais. Abipusis plokštės sandūros sulanks-
tymas (užraktas), padidinantis sandarumą ugniai ir palengvinantis montavi-
mą, vidinės plokštės sandūros paviršiaus cilindrinis pasvirimas, palengvi-
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nantis montavimą, gamybinio proceso metu įvedama ištisinė poliuretaninė 
arba nedegios medžiagos tarpinė kartu su aliuminio folija nepraleidžia van-
dens garų ir išlaiko šiluminės izoliacijos pastovų šilumos perdavimo koefi-
cientą, atitinkamas paviršiaus profiliavimas užtikrina puikų antikorozinių 
paviršių patvarumą, dažymas suteikia architektūrinę išvaizdą. 
 

Daugiasluoksnės plokštės atlaiko šoninę vėjo apkrovą nuo 0,56 
iki 1,58 kN/m2. Jos naudojamos pramonės pastatų sienoms ir sto-
gams. Netinka laikančioms perdangoms. 

Įmonės cechų planai braižomi masteliu 1: 100 arba 1: 200. Cechų 
išilginiai ir skersiniai pjūviai pasirenkami tose vietose, kur galima 
išryškinti pagrindinius technologinius įrengimus. Masteliai tie patys 
arba, atskirais atvejais, norint paryškint kokią tai detalę, gali būti 1 : 
50. Statybinė dalis pateikiama supaprastintai, nedetalizuojant atskirų 
konstrukcinių elementų. Planuose ir pjūviuose nurodomos pastato 
ašys, matmenys tarp statybinių konstrukcijų ir pasirinktinai tarp 
konstrukcijų ir pagrindinių technologinių įrengimų, bendri pastato 
matmenys. Matmenys žymimi milimetrais, o matmenų linijos apribo-
jamos brūkšneliais. Pjūviuose nurodomos aukščio ir įgilinimo altitu-
dės, įskaitant aukščius nuo pirmo aukšto grindų lygio. Matmenys 
žymimmi metrais, pirmo aukšto grindų lygis žymimas nuline altitude 
(0,000). 

Pasirenkant pastato konstrukciją reikėtų pasirinkimą pagrįsti. Tam 
tikslui būtina apskaičiuoti pasirinkto gamybinio pastato pagrindinius 
planinius-tūrinius rodiklius. Apskaičiavus pastato gamybinio, pagal-
binio, sandėlių bei kitus, reikalingus produkto gamybai plotus, ap-
skaičiuojami tūriniai planiniai koeficientai: 
 2

1 2
. , ;. ,

gamybinis plotas mK bendrasis plotas m≈   (24) 

 3
2 2

. , ;
. ,

statybinis tūris mK gamybinis plotas m≈  (25) 
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 2
3 2

. var . ,
. ,

išorinių atit ų plotas mK bendras plotas m≈ , (26) 
čia K1 – reikšmė didesnė, o K2 – mažesnė, tuo racionaliau panaudo-
jamas pastato plotas ir tūris. Kuo K3 – reikšmė mažesnė, tuo raciona-
liau išdėstyti įrengimai, mažiau bus sunaudojama energijos patalpų 
apšildymui ir ventiliacijai.  

Pastatų gamybinius plotus sudaro produkto gamybos procesams 
reikalingos patalpos (žaliavų, pakavimo, elektros energetinių pasto-
čių) ir pagamintos produkcijos sandėliai. Pagalbiniai pastato plotai – 
tai darbininkų buitinių patalpų plotai, sanitariniai plotai. 

Sėkmingam ir saugiam žmonių darbui gamybiniuose pastatuose 
projektuojamos ir buitinės patalpos. Jos, atskirais atvejais, gali būti 
projektuojamos atskirame pastate arba priestate, tačiau su gamybiniu 
pastatu sujungiamos praėjimais. Sanitarinės buitinės patalpos projek-
tuojamos, atsižvelgiant į gamybos procesų grupę ir sanitarinių normų 
ir standartų reikalavimus. 

 
5.3. Laikančiųjų statybinių konstrukcinių elementų  
konstrukciniai skaičiavimai ir elementų konstravimas 
Statybinių medžiagų gamybos specialybės studentui reikia pateik-

ti pastato konstrukcinio elemento skaičiuotę, pateikiant skaičiuoja-
mąją schemą bei detalius vienos konstrukcijos skaičiavimus ir konst-
ravimą, įvertinant konstrukcijų erdvinį darbą. Tai nearmuoto arba 
armuoto mūro (išorinės arba vidinės) sienos, gelžbetoninės armuotos 
sijos (įtemptąja arba neįtempta metalo armatūra), gelžbetoninės ko-
lonos, surenkamos sieninės gelžbetoninės (trisluoksnės arba vienas-
luoksnės) plokštės, arba kitas konstrukcinis elementas, kurio gamy-
bos technologija projektuojama. Konstrukcinis elementas turi būti 
projektuojamas taip, kad užtikrintų pastato stiprumą, pastovumą ir 
standumą eksploatacijos metu, kaip veikiant normalioms naudojimo 
apkrovoms, taip ir tada jei staiga pasikeistų apkrovų pobūdis, pavyz-
džiui, įvykus avarijai.  
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Galimi du skaičiavimo ir konstravimo būdai: nustatyti jau sukur-
tos konstrukcijos laikančiąją galią arba sukurti skaičiuotinį modelį, 
parenkant konstrukcijai medžiagas, nustatant leistinas apkrovas, ap-
skaičiuojant įrąžas, parenkant reikalingą skerspjūvį, konstruojant 
mazgus. 

 
8 pav. Gelžbetoninė sija su įtemptosios armatūros išdėstymo schema 
 
Pavyzdžiui: a) apskaičiuoti pateikto skerspjūvio sijos su įtemptosios ar-

matūros išdėstymo schema (8 pav.), lenkimo momentą. Betonas normalusis 
C40/50, armatūros lynai Y1770S7-12,5; lynų skaičius sijos viršuje 2, lynų 
skaičius sijos apačioje 10, lynų skersmuo 12,5 mm, vieno lyno skerspjūvio 
plotas 93 mm2, skaičiuotiniai išankstiniai įtempiai viršutiniuose lynuose 
800 MPa, kontroliuojamieji išankstiniai įtempiai viršutiniuose lynuose 
790 MPa, skaičiuotiniai išankstiniai įtempiai apatiniuose lynuose 
1300 MPa, kontroliuojamieji išankstiniai įtempiai apatiniuose lynuose 
1290 MPa. 
b) sukonstruoti surenkamą trisluoksnę sieninę plokštę ir apskaičiuoti jos 
laikomąją galią. Plokštė susideda iš šilumos izoliacijos sluoksnio bei vidinio 
ir išorinio gelžbetoninių sluoksnių, sujungtų tarpusavyje lanksčiais ryšiais iš 
nerūdijančio plieno, per kuriuos apkrova nuo išorinio sluoksnio savojo svo-
rio perduodama į vidinį laikantįjį sluoksnį. Išorinio sluoksnio storis yra 80–
90 mm, vidinio sluoksnio storis – 80–180 mm. Šilumos izoliacija dažniau-
siai įrengiama iš akmens vatos arba polistireninio putplasčio. Izoliacijos 
storis yra 100–180 mm. Plokštės išorinis sluoksnis gali būti gaminamas iš 
C30/37, vidinis iš C25/30 klasės betono, armuoto S500 ir S240 klasių arma-
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tūra. Rekomenduojami sieninės plokštės matmenys yra iki 7000×3400 mm. 
Maksimali elemento masė gali būti 16 tonų, tačiau statybos aikštelėje pato-
giausia, kai elemento masė neviršija 10 tonų. 

 
 
6. Ekonominė dalis 
 
6.1. Produkto gamybos išlaidos (kaštai)  
(nuo ekonomiškai pagaminto produkto priklauso pelno dydis, o 
tai projekto efektyvumo rodiklis, diplomanto sugebėjimų išraiška) 
Projektuojant gaminio gamybos cechą, barą ar gamybos atskirą 

liniją būtina apskaičiuoti išlaidas produktui pagaminti. Tokios išlai-
dos susideda: 

− tiesioginės kintamos gamybos išlaidos, kurios tiesiogiai pri-
klauso nuo gamybos apimčių. Jos priskiriamos tiesioginėms 
išlaidoms konkrečiam gaminiui (žaliavos, energija); 

− pastovios išlaidos yra tiesiogiai susijusios su gaminamu pro-
duktu, tačiau bendra suma atitinkamu laikotarpiu išlieka paly-
ginti pastovi keičiantis gamybos apimčiai (pagalbinės medžia-
gos, darbo užmokestis, amortizaciniai atskaitymai, mokestis 
aptarnaujančioms įmonėms). Tai netiesioginės išlaidos ir pri-
skiriamos tik taikant tam tikrą išlaidų pasiskirstymo būdą. 

Projektuojamos įmonės išlaidos dar priklauso nuo įmonės valdy-
mo struktūros, todėl tikslinga sudaryti gamybos sąnaudų ir veiklos 
sąnaudų planus. Produkto pilnos savikainos sudarymo schema pa-
teikiama 9 paveiksle. 
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9 pav. Pilnos produkto savikainos sudarymo schema 

 
Detalią gamybinių sąnaudų apskaitos ir jų įskaičiavimo į produk-

tų savikainą tvarką ir naudojamus produktų savikainos kalkuliavimo 
metodus įmonės nusistato pačios.  

Gamybos sąnaudoms priskiriamos žaliavos ir medžiagos, reika-
lingos produktams pagaminti, darbo užmokestis, energijos sąnaudos 
technologiniams tikslams (elektros, šiluminė) ir prieskaitos sociali-
niam draudimui bei kiti materialūs ir nematerialūs gamybiniai kaštai, 
taip pat ir produktų gamybos paruošimo išlaidos, nuostoliai dėl bro-
ko, daugelis kitų kaštų, priklausomai nuo įmonės veiklos pobūdžio.  
Produktų gamybos savikainą (gamybos kaštus) sudaro gamy-

binės išlaidos, kurios pagal įskaičiavimo į savikainą būdą skirs-
tomos į tiesiogines ir netiesiogines gamybos išlaidas. Dažnai įmo-
nei kyla klausimų, ar teisingai paskirstomi kaštai, kad būtų teisingai 
apskaičiuojama produktų savikaina. Norint teisingai apskaičiuoti 
produktų savikainą (šiuo atveju, gamybos savikainą), visus šias išlai-
das pirmiausia reikia tinkamai identifikuoti ir vėliau netiesiogines 
išlaidas racionaliai paskirstyti tarp numatytų objektų, kurių savikainą 
reikia apskaičiuoti. 
Tiesioginėmis gamybos išlaidomis laikomos tos išlaidos, kurias 

be didelių apskaitos darbo sąnaudų galima tiesiogiai priskirti gami-
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namai produkcijai, pavyzdžiui, pagrindines žaliavas (medžiagas), 
energiją, komplektuojamus gaminius ir tiesioginio darbo užmokesčio 
išlaidas, kurie sudaro gaminamo gaminio materialųjį pagrindą.  
Netiesioginėms gamybos išlaidoms priskiriamos pagalbinių ža-

liavų (medžiagų), netiesioginio darbo užmokesčio, nusidėvėjimo bei 
kitos gamybos išlaidos, kurių neįmanoma priskirti tam tikriems ga-
miniams ar jų grupėms nepatiriant didelių sąnaudų. Kalkuliuojant 
produktų gamybos savikainą, dažniausiai nekyla klausimų, kurie 
kaštai yra tiesioginiai, kurie – netiesioginiai. Paprastai gamyboje 
pakankamai ryškiai išsiskiria skirtumai tarp tų kaštų, kurie tiesiogiai 
dalyvauja produktų gamyboje, ir tų, kurių negalima tiesiogiai priskir-
ti produktams arba ekonominiu požiūriu tai daryti būtų netikslinga. 

Apskaičiavus gamybos savikainą, galima pamatyti, kiek ir kokių 
išlaidų įmonė padaro gamindama tam tikrus produktus. Tokia infor-
macija padeda nuspręsti, kokiu būdu ir kokius konkrečius gamybos 
kaštus galima sumažinti, pavyzdžiui, medžiagų keitimas kitomis, 
modernesnės gamybos įrangos įsigijimas, darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimas ir panašios priemonės paprastai sumažina gamybos kaštus. 
Diplomantas, konkrečių gamybos išlaidų priskyrimo tiesioginėms ar 
netiesioginėms bei netiesioginių gamybos išlaidų paskirstymo kriteri-
jus gali pasirinkti atsižvelgdamas į konkrečią gamybos specifiką. 
Apie tai, kokios išlaidų grupės įtraukiamos į gaminamos produkcijos 
savikainą, turi būti atskleista aiškinamojo rašto bendrosiose pastabo-
se. Apskaičiuojant produktų savikainą, sunkumų kyla tuomet, kai 
pradedamos skirstyti netiesioginės gamybos išlaidos. Skirstant netie-
siogines gamybos išlaidas produktams, reikia pasirinkti tinkamą 
skirstymo kriterijų, t. y. tokį, kuris kuo teisingiau parodytų skirstomų 
išlaidų ryšį su objektu, kuriam jos priskiriamos. Jeigu, pavyzdžiui, 
skirstomos to paties padalinio išlaidos iš esmės yra skirtingos, kiek-
vienai skirstomų išlaidų grupei geriausia parinkti atskirą skirstymo 
kriterijų, kad būtų gautas teisingesnis rezultatas. Egzistuoja gan daug 
netiesioginių išlaidų skirstymo kriterijų. Paprastai išskiriami pagrin-
diniai kriterijai, susiję su darbo apmokėjimu (pvz., aptarnaujančių 
gamybos procesą padalinių išlaidos gali būti paskirstytos gamina-
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miems produktams pagal gamybinių padalinių darbuotojų darbo už-
mokestį); darbuotojų skaičiumi; žaliavų ir medžiagų sunaudojimu; 
gamybinių ir kitų patalpų naudojimu. 

Netiesioginės išlaidos apima ir atsargų, sunaudotų produkcijai 
pagaminti, atsivežimo išlaidas. Sandėliavimo ir kitos išlaidos gali 
būti pripažintos sąnaudomis (pardavimo savikaina) tą patį laikotarpį, 
kai buvo patirtos.  

 
6.2. Gamybos sąnaudų normatyvai 
Skaičiuojant gamybos sąnaudas būtina nustatyti išlaidų normaty-

vus produkto gamybai, nes tuomet galima matyti gamybos veiksmin-
gumą, efektyvumą, nes gamybos veiksmingumas didėja, jeigu tas 
pats rezultatas pasiekiamas mažesnėmis sąnaudomis. Gamybos bū-
das vadinasi techniškai veiksmingas, jeigu nėra kito būdo, kurį pri-
taikius galima pagaminti tą pačią prekę, naudojant bent vienos ištek-
lių rūšies mažiau ir nedidinat kitų išteklių. Ekonomiškai veiksmingas 
gamybos būdas leidžia labiausiai sumažinti išlaidas ištekliams, nau-
dojamiems produktui pagaminti. 

Taikant šį normatyvinės savikainos skaičiavimo būdą, įvertina-
mas normalus žaliavų ir medžiagų, darbo, įrengimų našumo ir pajė-
gumų naudojimo lygis ir nustatoma normatyvinė produkcijos viene-
to savikaina. Ji yra reguliariai peržiūrima ir, jeigu reikia, keičiama, 
atsižvelgiant į pasikeitusias sąlygas. Normatyvai sudaromi vadovau-
jantis žaliavų ir medžiagų reikalingumu, kuris nustatomas skaičiuo-
jant sudėtis arba atliekant tyrimus, produkto vienetui pagaminti. Šis 
normatyvinės savikainos skaičiavimo būdas taikomas kai iš anksto 
parengiami produktų gamybos išlaidų normatyvai, kurie turi būti 
įtraukiami į visai įmonės veiklai skirtas sąnaudas. Nustatytos normos 
turi būti reguliariai peržiūrimos, nes koreguoti nustatytas normas 
nesudėtinga. Kur kas sudėtingiau nustatyti, kokios priežastys lėmė 
tokį pakeitimą ir kokią įtaką tai turės visai įmonės veiklai. 

Pateikiame normatyvų pavyzdį silikatinių plytų gamyboje. 
Sąnaudų normos 1000 sąlyg. vienetų silikatinių plytų: 
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kalkės – 520 kg/000 vnt.; smėlis – 4775 kg/000 vnt.; šiluminė 
energija – 0,65 Gcal/000 vnt.; elektros energija – 40,2 kWh/000 vnt.; 
technologinės plokštelės – 0,031 vnt./000 vnt. Gaminant spalvotas 
apdailos plytas papildomai pigmentas – 70 kg/000 vnt. Pasikeitus 
gamybos technologijai, įdiegus naujus įrengimus pateikti normatyvai 
gali būti kiti, pavyzdžiui, kalkių sąnaudos – 470 kg/000 vnt.; smė-
lio – 4300 kg/000 vnt.; šiluminės energijos – 0,51 Gcal/000 vnt. Pro-
dukto vienetui pagaminti būtina nustatyti konkrečias žaliavų sąnaudų 
normas. 

Kitas pavyzdys: apskaičiuoti žaliavų sąnaudas dujų silikatiniam betono 
mišiniui pagaminti. Jos apskaičiuojamos taip:  
rišamosios medžiagos – ( )

b.saus.
riš

c
,1P V

K C
ρ= ⋅

+
kg;  (27) 

portlandcemenčio –           c riš ,P P n= ⋅  kg;  (28) 
kalkių –                         ( )k riš 1 ,P P n= ⋅ −  kg;   (29) 
smėlio arba kitų SiO2 turinčių medžiagų kiekis –  
 s riš ,P P C= ⋅  kg;  (30) 
vandens –                       ( )v riš s ,P P P V /K= + ⋅  l,  (31) 
čia ρb.saus – nusistatytas akytojo betono (išdžiovinto) tankis; Kc – 
koeficientas, įvertinantis betono tankio padidėjimą dėl sujungtojo vandens 
kiekio, K2 = 1,1 (pradiniam skaičiavimui); n – cemento dalis mišriojoje 
rišamojoje medžiagoje. Dujodario arba porodario kiekiai apskaičiuojami:  

 ka yt b
d

d
,

P V
P

K
⋅

=
⋅α

 kg, (32) 
čia Pakyt – akytosios betono masės poringumas vieneto dalimis; Vb – numa-
tomo betono tūris, l; Kd – dujų arba putų išeiga iš vieno kilogramo dujodario 
arba porodario, l; kai aliuminio milteliai PAP 3, Kd = 1390 l, saponino pu-
tokšlio Kd = 40 l; α – koeficientas, įvertinantis sunaudojamą dujodario arba 
porodario kiekį. Pakyt  apskaičiuojamas radus santykį:  
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 akyt
s

ρ ,ρ  (33) 
čia ρakyt – akytojo betono tankis; ρs – skiedinio masės tankis iki sumaišant 
su dujodariu arba porodariu:  
 ( )b.sausakyt

c
1 ,V /K

K
ρρ = + kg/l,  (34) 

 s
1 / ,/

V K
V K

+ρ =
ω+

 kg/l,  (35) 
skaitiklyje sauso skiedinio lyginamoji rišamosios medžiagos masė, išreikšta 
vieneto dalimis, o vardiklyje 4-tos dalies tūris (ω – absoliutusis rišamosios 
medžiagos tūris vieneto dalimis). Taigi Pakyt apskaičiuojame pagal for-
mulę:  
 akyt

akyt
s

1 .P
ρ

= −
ρ

 (36) 
Kol nenustatytos faktinės ρakyt ir ρs reikšmės, skaičiavimams tai-

komos ω vertės pateikiamos 20 lentelėje. 
20 lentelė. Taikomos ω vertės, faktinės ρakyt ir ρs reikšmės 

ω Portland  
cementis C = 1 

Kalkės 
C = 3 

Mišri rišamoji medžiaga, 
C = 1,5 

Smėlio 
(ρ = 2.65) 0,34 0,38 0,36 
Pelenų 

(ρ = 2.36) 0,38 0,40 0,40 
21 lentelė. Apskaičiuotos žaliavų normos 1 m³ dujų silikato mišiniui 

Žaliava Mat. vnt. Norminis kiekis Mišinio kiekis 
Portlandcementis kg 30,30 

1 m³ 
Kalkės kg 121,2 
Smėlis kg 303,0 
Vanduo l  272,7 
Aliuminio pasta kg 0,403 
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22 lentelė. Savaime išsilyginančių sausųjų mišinių bazinės sudėtys, masės 
procentais  

Mineraliniai komponentai Kiekis masės procentais 
Gipsas α-modifikacijos (CaSO4·0,5 Н2О) 50,0 
Baltasis portlandcementis CEM I 42,5 R 1,0 
Kvarcinis smėlis, 0–0,25 mm 34,1 
Klinčių miltai, 10–20 µm; 10,0 
Gipso milteliai (CaSO4·2 Н2О) 0,50 
Įmaišos 
Plastiklis  1,4 
Redisperguojamosios  2,5 
Vandenį sulaikanti  – 
Rišimąsi reguliuojanti  0,04 
Putų gesiklis:  0,2 
Iš viso 100 
 
Savaime išsilyginančių sausųjų mišinių sudėtys yra nustatomos 

tyrimo būdu, todėl, nustatant gamybines sudėtinių komponentų nor-
mas, procentinius kiekius būtina perskaičiuoti į konkrečių žaliavų 
masės kiekius. 

Žaliavų ir medžiagų kainos gaunamos iš žaliavų tiekėjų arba jas 
galima rasti pardavėjų interneto svetainėse. 

Norint nustatyti produkto savikainą normatyvų metodu, reikia ži-
noti pasirinkto produkto gamybai sunaudojamų žaliavų ir medžiagų 
kiekius, vidutines bendrąsias išlaidas, vidutines kintamas produkto 
išlaidas ir vidutines pastovias išlaidas, t.y. visas išlaidas, tenkančias 
vienam produktui arba, kitaip, pilnąją produkto savikainą. Prie savi-
kainos pridėjus norimą gauti pelną, apskaičiuojama produkto grynoji 
(neto) kaina. Skaičiavimo pavyzdys pateiktas 22 lentelėje. 

Gaminio savikaina skaičiuojama (1 m³, 1 m2, kg) produkcijos 
vienetui. Skaičiuojant gaminio savikainą reikia įvertinti pastovias ir 
kintamas išlaidas. Kintamos išlaidos yra pateiktos 23 lentelėje. 
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23 lentelė. Kintamos išlaidos 
Išlaidų rūšis Lt/mat. vnt. Normatyvinis 

kiekis  Išlaidos, Lt 
Smėlis xx 

t 
303,50  Xx,xx 

Portlandcementis xx 30,50  Xx,xx 
Kalkės xx 122,0  Xx,xx 

Al. pasta xx kg 0,400  X,xx 
Elektros energija xx kWh 27.00 Xx,xx 
Šaltas vanduo xx l 329,0  Xx,xx 

Šiluminė energija xx Gcal Xx,x Xx,xx 
Plėvelė xx m² 7,2  X,xx 

darbo valandos × 
įrengimo valan-
dos darbo kaina xx h 1/10 val. ×  Xx,x. 

Kitos išlaidos - Xx,xx 
Iš viso Xxx,xx 

 
Ilgalaikis turtas gali būti apskaičiuojamas pagal formulę: 

 n = T1·/F, (37) 
čia n – ilgalaikio turto paskaičiuotas kiekis; T1 – ilgalaikio turto dar-bo imlumas; F – metinis faktinis darbo laikas;  

 
24 lentelė. Pastovios išlaidos 

Išlaidų rūšis Mat. vnt. Išlaidos, Lt 
Darbo užmokestis 

Lt/1 m³ 
Xx,xx 

*Įrenginių amortizacija, (10%) Xx,xx 
Įrenginių remontas X,xx 

Kitos išlaidos Xx,xx 
Iš viso 64,22 

* Įrenginių amortizacijos išlaidos yra skaičiuojamos 10% nuo įrenginių kainos per 
metus 1 m³ produkcijos arba pagal žemiau pateiktas formules. Norminiai amortizaci-
jos duomenys imami iš šalies finansų ministerijos norminių aktų sąvado. 

 ( ) 1 ,100F D d q s β ≈ − ⋅ −    (38) 
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čia D – metinis dienų skaičius; d – išeiginių dienų skaičius metuose; 
q – darbo pamainos trukmė; s – darbo pamainų skaičius paroje; β – 
darbo laiko nuostoliai (2–5) %;  
 V = k·n,  (39) 
čia V – ilgalaikio turto paskaičiuota vertė; k – ilgalaikio turto vieneto 
kaina. 

 
6.3. Darbo užmokestis 
Apmokėjimas už darbą visada buvo aktuali ekonominė ir teisinė 

problema. Sprendžiant darbo apmokėjimo klausimus, tiesiogiai susi-
duria darbuotojų ir darbdavių interesai. Šie klausimai sprendžiami 
laikantis vadinamosios socialinės partnerystės principų arba suprie-
šinant vienus su kitais. Darbo užmokesčio formų pagrindimas dabar-
tinėmis sąlygomis remiasi pagrindiniais darbo apmokėjimo organi-
zavimo modeliais: amerikietiškuoju, japoniškuoju ir Vakarų Europos 
šalių darbo apmokėjimo modeliu. Šie modeliai tarpusavyje susiję, 
pavieniai jų elementai susipina vienas su kitu, todėl jie gali būti iš-
skirti tik sąlyginai. Amerikietiškasis darbo apmokėjimo modelis api-
būdinamas atliekamo darbo turiniu ir darbuotojams keliamais reika-
lavimais, t.y. kvalifikacija, darbo stažu, dalykinėmis ir asmeninėmis 
savybėmis. Japoniškame darbo apmokėjimo modelyje darbo užmo-
kestis organizuojamas remiantis darbuotojų amžiumi, lytimi, išsila-
vinimu, darbo stažu ir samdos forma. Čia darbo rezultatai ir darbuo-
tojo kvalifikacija neatlieka tokio svarbaus vaidmens kaip 
amerikietiškame. Vakarų Europos šalių darbo apmokėjimo modelis 
yra tarpinis tarp amerikietiškojo  ir japoniškojo. Šiuo atveju, svar-
biausias kriterijus yra darbuotojo profesinis pasirengimas, kurio re-
miamasi vertinant darbo sudėtingumą. Mūsų šalyje šiuo metu taiko-
mos vienetinė ir laikinė darbo užmokesčio formos su tam tikromis 
atmainomis, skaičiuojant prie pagrindinio atlygio įvairius priedus: 
fiksuotus, asmeninius, netiesioginius, regresinius, diferencijuotus, 
akordinius. Kai taikoma tiesioginė vienetinio darbo užmokesčio 
forma, darbininko užmokestis tiesiogiai proporcingas jo išdirbiui, t.y. 
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pagaminto produkto kiekiui. Šiuo atveju darbo užmokesčio dydis 
skaičiuojamas už atlikto darbo vienetą (gaminį, užduotį ir pan.). Pro-
gresyvinės didelio dienos išdirbio atmainos esmė – už užduotyje nu-
matytą darbų apimtį apmokama pagal nominalius vienetinius įkai-
nius, o už darbus virš užduoties – pagal padidintus įkainius. 
Regresyvinės vienetinės darbo užmokesčio formos esmė – kuo aukš-
tesnis darbo normų įvykdymo procentas, tuo lėčiau auga darbo už-
mokestis. Diferencijuota (baudų) vienetinės darbo užmokesčio for-
mos atmaina labai sena. Ją pirmasis panaudojo F. Teyloras. Fiksuotų 
priedų vienetinės darbo užmokesčio formos atmaina skatina darbi-
ninkus didinti gamybos apimtį; už kiekvieną virš nustatytos normos 
pagamintą vienetą sumokamas fiksuotas priedas. Asmeninių priedų 
vienetinės atmainos esmė ta, kad tarifinis atlygis, pagal kurį apskai-
čiuojamas darbo užmokestis, susideda iš darbo tarifinio atlygio, pri-
klausančio nuo darbo sudėtingumo ir darbo rezultatyvumo bei asme-
ninio tarifinio atlygio (asmeninio priedo), kurį lemia amžius ir stažas. 
Akordinės vienetinės darbo apmokėjimo formos atmainai būdinga 
tai, kad atliekamų darbų apmokėjimo dydis nustatomas ne už kiek-
vieną gamybos operaciją atskirai, o už visą darbų kompleksą, t.y. už 
akordinę užduotį. 

Skaičiuojant vienetinį darbo užmokestį, labai svarbu pagrįsti įkai-
nio dydį. Tai atliekama diskontuojant tiesioginio darbo apmokėjimo 
kaštus pagal realizuojamo produkto kainą. Šiuolaikinėmis sąlygomis 
darbo užmokestis paprastai nebūna  didesnis kaip 40% realizuojamos 
produkcijos vieneto kainos. Vienetinis darbo užmokestis ir jo atmai-
nos būdingos darbo apmokėjimui tų darbininkų, kurie atlieka trumpo 
gamybinio ciklo, dažnai pasikartojančius darbus. Vienetinė darbo 
užmokesčio forma taikoma įmonėse, kur didelė kvalifikuoto darbo 
dalis. Statybinių medžiagų pramonėje darbininkams dažniausiai tai-
koma vienetinė darbo užmokesčio forma su priedais.  

Dabartinėmis mechanizuotos ir automatizuotos gamybos sąlygo-
mis, taikant reglamentuotus technologinius procesus, būtina palaikyti 
pastovų darbo ritmą. Šiomis sąlygomis darbo užmokesčio skatinamo-
ji funkcija – užtikrinti iš anksto numatyto darbo ritmo eigą, efektyvų 
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įrengimų panaudojimą, žaliavų taupymą ir produkto kokybės gerini-
mą. Šiuos reikalavimus labiausiai atitinka laikinė darbo užmokesčio 
forma su asmeniniais priedais. Paprastoji darbo užmokesčio forma 
numato privalomą įvykdyti normuotą užduotį. Laikantis šios siste-
mos, darbininkams mokama už dirbtą laiką pagal tarifinius atlygius. 
Jų atlyginimas už darbą nesiejamas su pagaminto produkto kiekiu. 
Darbininko darbo užmokestis nustatomas valandinį tarifinį atlygį 
dauginant iš dirbtų valandų skaičiaus. Šioje sistemoje svarbiausia 
pagrįsti valandinio atlygio dydį, kuris periodiškai keičiamas. Laiki-
niam darbo užmokesčiui su privaloma įvykdyti normuota užduotimi 
būdinga tai, kad darbininkui sumokama už nustatytą darbo laiką, 
tačiau darbuotojas privalo įvykdyti nustatytą darbo užduotį. Jei dar-
buotojas nepajėgia atlikti užduoties nustatytu darbo laiku, jam lei-
džiama baigti užduotį po darbo valandų ar per pietų pertrauką. Va-
landinis tarifinis atlygis gali priklausyti nuo darbo stažo įmonėje. 
Taikant šią sistemą gali būti keli valandiniai atlygiai. Vienas – bazi-
nis. Jis nustatomas darbininkams, vykdantiems darbo normas. Kitas 
atlygis, paprastai 20 procentų didesnis, nustatomas darbininkams, 
kurie viršija darbo normas. O tiems darbininkams, kurie darbo normų 
nevykdo, nustatomi 15–20 procentų mažesni valandiniai tarifiniai 
atlygiai. Šalyje 2011 metais minimalus valandinis atlygis yra 4,85 Lt, 
o minimalus darbo užmokestis 800,0 litų per mėnesį. 

Papildomas darbo užmokestis apskaičiuojamas nuo pagrindinio 
darbo užmokesčio. Jo dydis nustatomas remiantis įmonės duomeni-
mis. Nuo gautos darbo užmokesčio sumos apskaičiuojama socialinio 
draudimo įmokų suma. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio 
draudimo fondo biudžeto 2011 metų rodiklių patvirtinimo įstatymu 
(2009 12 09 Nr. XI-1212) patvirtinti bendrasis valstybinio pensijų, 
ligos ir motinystės, nedarbo socialinio draudimo ir sveikatos draudi-
mo įmokų tarifas – 30,8 procento. Jei bazinėje įmonėje taikoma kito-
kia darbo apmokėjimo metodika, studentas ja gali remtis savo skai-
čiavimuose. 

Konkrečius valandinius atlygius, mėnesines algas, kitas darbo 
apmokėjimo formas ir sąlygas, darbo normas įmonėse nustato įmo-
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nių savininkai (darbdaviai) ir įteisina darbo ir kolektyvinėse sutartyse 
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Darbuotojų darbo 
užmokestis negali būti mažesnis nei nustatytas minimalus valandinis 
atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA). Nuo 2008 m. liepos 1 d. 
MMA – 800 litų. 

Vadovų darbo užmokestis susideda iš pagrindinio ir papildomo 
darbo užmokesčio. Pagrindinis darbo užmokestis yra pastovus dydis, 
paprastai nustatoma mėnesinė alga. Skiriasi žemiausiojo, vidutinio ir 
aukščiausiojo lygio vadovų pagrindinis atlyginimas, juos tikslinga 
diferencijuoti. 

 
6.4. Produkto technologinis darbo imlumas 
Produkto technologinis darbo imlumas parodo pagrindinių gamy-

binių darbininkų darbo laiką, kuris susideda iš darbininkų ir įrengimų 
darbo laiko sumos, reikalingą produkto gaminiui pagaminti. Darbi-
ninkų-vienetininkų darbo užmokestis apskaičiuojamas nustatytą tari-
finį atlygį dauginant iš gamybos programos darbo imlumo arba nu-
statytą vienetinį įkainį dauginant iš darbų apimties natūriniais 
vienetais. Darbo užmokestis: 
 DUt = Tgn ·At· (40) 
arba  
 DUt·= Q· Įk.  (41) 
čia DUt – tiesioginio darbo apmokėjimo išlaidos; Tgn – gamybos pro-
gramos technologinis darbo imlumas; At – valandinis atlygis; Q – 
gamybos programa natūriniais vienetais; Įk – vienetinis įkainis natū-
riniais vienetais. 

 
Gamybos programos technologinis darbo imlumas (Tgn) parodo pagrindinių gamybinių darbininkų darbo laiką, reikalingą n–tąjam 

gaminiui pagaminti. Vieno gaminio technologinis darbo imlumas 
(Dn) parodo pagrindinių gamybinių darbininkų darbo laiką, reikalin-
gą n–tąjam gaminiui pagaminti:  
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 Tgn= ΣGap· Dn (42) 
Darbo išteklių sąnaudų normatyvai 
Produkto vienetinis įkainis natūriniais vienetais yra apskaičiuoja-

mas ir nustatomas įmonės administracijos ir tvirtinamas įmonės va-
dovo. Produkto įkainis natūriniais vienetais yra pagrindas apskai-
čiuoti darbininko atlyginimą. Produkto vienetui pagaminti 
normatyvai nustatomi skaičiavimų bei ekspertinio vertinimo būdu, 
orientuojantis į vidutines gamybos ir darbo sąnaudas. Normatyvus 
sudaro darbo sąnaudų, mechanizmų eksploatacijos sąnaudų ir me-
džiagų sąnaudų normatyvai, apskaičiuoti produkto vienetui pagamin-
ti. Normatyvu fiziniu matavimo vienetu išmatuojama technologiškai 
susijusių elementinių darbų bei operacijų, reikalingų tam darbui at-
likti, visuma. Darbo sąnaudų normatyvai parodo atitinkamos katego-
rijos (pagal darbo sudėtingumą) darbo sąnaudų poreikį darbų fizi-
niam vienetui atlikti. Mechanizmų eksploatacijos normatyvai parodo 
atitinkamų mechanizmų darbo kiekį (mašinų valandomis) darbų fizi-
niam vienetui atlikti. Kiekvieną darbo, medžiagų ir mechanizmų 
sąnaudų normatyvų rinkinį sudaro techninė dalis, darbų apimčių 
skaičiavimo taisyklės, normų koeficientai, neįtrauktų į normatyvus 
medžiagų ir gaminių sąrašai, darbų sudėčių aprašymai, vienetinių 
darbų aprašymai ir matavimo vienetai, vidutinės darbus atliekančių 
darbininkų kategorijos, darbo laiko sąnaudos, išreikštos žmogaus 
darbo valandų (žm. val.) skaičiumi, mechanizmų eksploatavimo są-
naudos, išreikštos rekomenduojamo pajėgumo mechanizmų eksploa-
tavimo valandų (maš. val.) skaičiumi.  

Projektinei dokumentacijai sudaryti pateikiame darbo sąnaudų 
skaičiavimo ir nustatymo pavyzdį. Įvairiems produktams gaminti ir 
apmokėti pagal vienetinę darbo apmokėjimo sistemą normatyvų su-
darymo metodai yra skirtingi. 

 
6.5. Darbo sąnaudos projektinei dokumentacijai sudaryti 
Projektavimo darbo sąnaudoms ir išlaidoms apskaičiuoti reikia: 

projektavimo procesą suskirstyti į etapus (pavyzdžiui, paruošiamasis, 
eskizinis, techninės užduoties sudarymas, darbo brėžinių rengimas, 
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derinimas, tekstinės dalies parengimas ir pan.); nustatyti reikalingos 
projektinės (konstrukcinės) dokumentacijos kiekį; nustatyti projekto 
tekstinės dokumentacijos apimtį; apskaičiuoti projektavimo darbo 
imlumą; apskaičiuoti darbo užmokestį projektavimui. 

Projektavimo etapai ir darbų apimtis, %: 
paruošiamasis – 5–10; eskizinis – 8–15; techninės užduoties suda-

rymas – 15—25; darbo brėžinių rengimas – 50–60; dokumentacijos 
koregavimas – 3–6; projekto tekstinės dalies parengimas – 8–15. 

Darbo brėžinių rengimui skiriama apie 50–60% viso numatomo 
projektavimui laiko ir pagal jį skaičiuojamos kitų etapų darbo apim-
tys. Projektinės (konstrukcinės) dokumentacijos vienam sąlyginiam 
A4 formatui paruošti apytikriai reikia nuo 5–16 nh (valandų norma) 
laiko, bet šios sąnaudos gali būti ir žymiai didesnės. Vienam sąlygi-
niam A4 tekstinės dokumentacijos formatui paruošti galima priimti 
2–4 nh arba pagal projektavimo įmonės patyriminius duomenis. Pro-
jektavimo (konstravimo) bendras darbo imlumas apskaičiuojamas:  
 T = Tp+Tt,  (43) 
čia Tp – projektinės (konstrukcinės) dokumentacijos darbo imlumas; 
Tt – tekstinės dokumentacijos darbo imlumas. Reikalingos projekti-
nės (konstrukcinės) dokumentacijos kiekis (pavyzdys) pateikiamas 
25 lentelėje. 

 
25 lentelė. Projektinės dokumentacijos kiekis 
Eil. 
Nr. 

Dokumento pavadi-
nimas 

Formatas Sąlyginis A4 
brėžinių kiekis 

1 2 3 4 
1. Principinė schema 8 
2. Struktūrinė schema 4 
3. Funkcinė schema 4 
4. Surinkimo brėžinys 13 
5 Montažinė schema 2 
6. Detalių brėžiniai 8 

Iš viso: 39 
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26 lentelė. Projekto tekstinės dokumentacijos apimtis (pavyzdys) 
Eil. 
Nr. 

Dokumento pavadinimas Formatas 
A4 (vnt.) 

1. Aiškinamasis raštas  
a. Projektuojamo objekto paskirtis 2 
b. Pagrindinės techninės charakteristikos 2 
c.  Sudėtis ir komplektiškumas 1 
d. Konstrukcija 4 
e. Įrenginio paruošimas ir darbas su juo 1 

2. Specifikacija 2 
3. Instrukcijos  

a. Operatoriui, eksploatuojančiam šią konstrukciją 5 
b. Reikalavimai darbų saugai 6 
c. Derinimui 3 

4. Eksploatavimo sąlygos 1 
27 lentelė. Projektavimo darbo imlumo skaičiavimas 
Eil. 
Nr. 

Projektavimo etapai Darbo  
apimtis, % 

Imlumas, 
nh 

1. Paruošiamieji darbai 8 118 
2. Eskizinis projektavimas 18 265 
3. Techninis etapas 26 383 
4. Darbinis projektavimas (darbo brė-

žiniai) 
38 560 

5. Derinimas ir dokumentacijos kore-
gavimas 

10 147 
 Viso 100% 1474 

28 lentelė. Darbo užmokesčio projektavimui skaičiavimas 
 
Projektavi-
mo etapai 

 
Vieneto 
projektavi-
mo imlumas 

 
Projektuotojo 
pareigos 

Mė
n e

sin
ė 

alg
a (

Lt)
 

Va
lan

din
is 

da
rbo

 už
m o

-
ke

sti
s (

Lt)
 

Da
rbo

 už
m o

-
ke

sči
o s

um
a 

(L
t) 

% nh    
Paruošiama-
sis 
Eskizinis 

8 118 Projekto  
vadovas 

2000 12 1416 

18 265 Vyr. inžinierius 1800 10,7 2836 
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Projektavi-
mo etapai 
 
 
Techn. dar-
bo brėžinių 
rengimas 
 Derinamasis 
 
Tekstinės 
dalies  
parengimas 

Vieneto 
projektavi-
mo imlumas 

Projektuotojo 
pareigos 

Mė
ne

s in
ė 

alg
a (

Lt)
 

Va
lan

din
is 

da
rbo

 už
m o

-
ke

sti
s (

Lt)
 

Da
rbo

 u ž
-

mo
ke

sči
o 

sum
a (

Lt)
 

% nh 
26 384 Konstruktorius 1600 9,5 3648 

38 560 Projektuotojas 
 

1450 8,6 4816 
10 147 Programuotojas 

 
1350 8,0 1176 

24 173 Projekto  
vadovas 

2000 12 2076 
Iš viso: 100 173 x x x 15 968 

 

6.6. Veiklos sąnaudos: valdymo išlaidos  
(darbo užmokestis + ryšiai + komandiruotės + literatūra + transporto 
priemonių išlaikymas + vadovų patalpų apšvietimo, apšildymo ir 
buitinėms reikmėms skirtos šiluminės energijos bei vandens išlaidos, 
pagalbinių medžiagų ir kompiuterinės įrangos + kiti kaštai); kokybės 
valdymo (darbo užmokestis + sertifikavimas + muitinės); mokesčiai 
(aplinkos taršos + kelių + žemės + nekilnojamo turto); pardavimų 
sąnaudos (reklama ir skelbimai, produkto transportavimas). 

Veiklos sąnaudos yra netiesioginės ir pastovios išlaidos, kurios 
atskiriems gaminiams priskiriamos proporcingai jų gamybos išlaidų 
be pagrindinių medžiagų ir energijos vertės struktūrai. 

 
6.7. Produkto kainos nustatymas 
Kaip pavyks Jūsų projektuojamo verslo įmonei įgyvendinti užsi-

brėžtą tikslą – gauti didžiausią pelną, labai priklauso nuo to, ar pasi-
seks tinkamai nustatyti rinkai siūlomo naujai sukurto produkto kai-
ną. Kaina – Jūsų suprojektuoto produkto vertė išreikšta pinigais. 
Nustatant produkto kainą, turėtų būti siekiama, kad: kaina būtų gana 
didelė, garantuojanti pelną; būtų pagal kišenę menamiems pirkėjams 
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ir kad jų būtų kiek galima daugiau; leistų konkuruoti su kitais analo-
giškų produktų gamintojais. 

Nustatant produkto kainą, reikia visada atsiminti, kad kaina yra 
gamybos veiksnių sąveikos rezultatas. 

 
Kainą lemiantys gamybos veiksniai: 

 Matome, kad produkto kainą veikia tiek pasiūla, priklausanti nuo 
gamybos išlaidų ir gamybos būdų, tiek paklausa, kurią sąlygoja vi-
suomeninis naudingumas bei vartojimo būdas. Todėl produkto kaina 
nustatoma atsižvelgiant į pateiktus teiginius. 

Žaliavų ir medžiagų tiekėjai paprastai parenkami priklausomai 
nuo jų prekės kainos, tiekimo terminų, jų produktų kokybės, ryžto, 
prireikus padėti. Šie veiksniai aptariami marketingo plane. 

Gaminio kainos skaičiavimo pavyzdys. Skaičiuojama 1 m³ betono 
produkcijai. Skaičiuojant gaminio kainą reikia įvertinti pastovias ir 
kintamas išlaidas (žiūr. 26 ir 27 lent.).  

Paskaičiuojame 1 m³ produkcijos pardavimo išlaidas. Šios išlai-
dos skaičiuojamos prie pastovių ir kintamų išlaidų sumos pridėjus 
3%. Tai daroma tam, kad įvertinti nenumatytas išlaidas (pvz. vagys-
tes ir pan.). (65.84 64.22 ) 1.03 133.96parS Lt Lt Lt= + ⋅ = . Pardavimo 
išlaidos ir bus 1 m³ produkcijos savikaina. 1 m³ produkcijos savikai-
na yra 133,96 Lt. Pakuotėje telpa 1,728 m³ produkcijos, o jos savi-
kaina – 231,48 Lt. Kiekvieno tipo blokelių kaina pateikta 29 lentelė-
je. 

 
 

Pasiūla 

Gamybos 
išlaidos 

Gamybos 
būdas Paklausa 

Vartojimo 
būdas 

Visuomeninis 
naudingumas 

Kaina 
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29 lentelė. Kiekvieno tipo blokelių kaina 

Blokelio tipas 
Gabaritiniai 
matmenys, mm 
(L×W×H) 

Blokų 
kiekis 
pakuotėje, 
vnt. 

Blokelio 
savikaina, 
Lt 

*Blokel
io kaina 
(30%), 
Lt 

Lygus PB150 600×150×200 
(±1mm) 96 2.41 3.13 

Lygus su išėma 
PB200 

600×200×200 
(±1mm) 72 3.22 4.19 

Lygus su išėma 
PB240 

600×240×200 
(±1mm) 60 3.86 5.02 

Lygus su išėma 
PB300 

600×300×200 
(±1mm) 48 4.82 6.27 

* Blokelio kaina paskaičiuota su 30% antkainiu. Tai tarpininkų, perparduodančių 
prekę, kainos nustatymo pavyzdys. Visuotinai naudojama prekyboje kainodara yra 
tam tikras bendrųjų išlaidų metodo variantas, t.y. prie įsigijimo kainos pridedamos 
pridėtinės išlaidos ir antkainis. Išlaidos prekei nupirkti paprastai sudaro svarbiausią 
prekybininko bendrųjų išlaidų dalį. Mažmeninėje prekyboje pardavimo išlaidos 
paprastai didesnės nei didmeninėje, todėl mažmeninėje kainoje priedas yra didesnis.  

 
6.8. Kainos strategija; pardavimų skatinimas.  
Vartotojų–gamintojų rinkos tendencijos 
Nustatant produkto kainą reikia žinoti išlaidų padengimo tašką. 

Nustatoma, kokia gali būti mažiausia pardavimo apimtis už nustatytą 
kainą, kai nėra nei pelno, nei nuostolio (10 pav.). 

Diplomantui pravartu mokėti sudaryti išlaidų, gamybos apimties 
ir pelno priklausomybes, sugebėti jas nagrinėti, norint priimti tinka-
mus sprendimus atliekant ekonominius ir techninius projektuojamos 
įmonės (cecho) pertvarkymus. Tam galima pasinaudoti 10 paveiksle 
sudarytu grafiku. Pavyzdžiui, pagal tokį grafiką galima greitai nusta-
tyti, koks bus išlaidų padengimo taškas, kai kaina dėl rinkos mena-
mos konkurencijos sumažės arba padidės, kaip pasikeis šis taškas, 
kai įmonėje, sumontavus modernius įrengimus, lyginant su veikian-
čiomis panašiomis įmonėmis, nekintamosios gamybos išlaidos padi-
dės, o kintamosios išlaidos dėl našesnio darbo sumažės ir pan. 
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10 pav. Išlaidų padengimo taško grafinis vaizdas 
 

Analizuodami grafiką matome, kad jeigu įmonė pagamins ir par-
duos produkcijos mažiau negu a1, turės nuostolių (įplaukos mažesnės 
negu išlaidos). Išlaidų padengimo taške (realizacijos taške a) nėra nei 
pelno, nei nuostolio, nes čia išlaidos lygios bendrosioms įplaukoms. 
Didinant gamybą ir pardavimą atsiranda pelno. Norėdama gauti 
konkretų pelną, įmonė turi padidinti pardavimą iki a11. Jei pardavimo 
kaina bus didesnė, išlaidų padengimo taškas – pardavimo apimtis a1, 
o norimą pelną įmonė gaus pardavusi mažiau savo produktų. Norint 
gauti didesnį pelną, reikia daugiau parduoti, tačiau, priimant tokį 
sprendimą, reikia atsižvelgti į produktų paklausą rinkoje. Kitaip sa-
kant, atsižvelgti, kaip pirkėjai vertina naują produktą. Nes pirkėjas 
nustato santykį tarp naujo produkto vertės ir jo kainos, lygindamas jį 
su kitų įmonių teikiamų analogiškų produktų kainomis. Šiuo atveju 
nustatydamas kainą, įvertindamas gamybos išlaidas, atsižvelgia kaip 
į ribojamą veiksnį, kurį peržengus pelno jau nebus. Padidėjus pro-

a a a 

Įplaukos 

Nekintamosios  
išlaidos 

Išl
a id

os 
Įpl

au
ko

s Įplaukos* 

pelnas 
išlaidos 
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dukto paklausai, įmonė jos kainą kelia, paklausai sumažėjus – maži-
na, nors gamybos išlaidos nesikeičia. Nustatant produkto kainą, pa-
prastai savo siūlomas prekes ar paslaugas reikia lyginti su konkuren-
tų teikiamais panašiais produktais. Atsižvelgiant į produkto 
išskirtines savybes: patvarumą, patikimumą, patogumą, panaudojimo 
sąlygas ir kt., galima nustatyti didesnę arba mažesnę savo produktų 
kainą nei nustatė konkurentai,. Juo išskirtinesnis naujas produktas, 
tuo daugiau laisvės nustatant kainą. Jeigu norite nustatyti savo pro-
dukto kainą, kuri skiriasi nuo nusistovėjusių rinkos kainų, turite būti 
tikras, kad jūsų produktas turi tikrai išskirtines savybes ir skirsis nuo 
rinkoje esančių kitų produktų, tuo sudomindamas pirkėjus. 

Kartais verslo įmonės nustato truputį mažesnes arba didesnes kai-
nas nei artimiausių ir stambiausių konkurentų. Bet kainos nekeičia-
mos kol to nedaro konkurentai. Šiuo atveju kainos nustatomos neat-
sižvelgiant į tai, kaip kinta paklausa arba prekės gamybos išlaidos. 
Tokia kainų nustatymo metodika remiasi tos verslo įmonės, kurios 
nesugeba nustatyti savo produkcijos vieneto gamybos išlaidų, todėl 
susidariusias rinkos kainas priima kaip pagrindą nustatyti savo kainą. 
Jos paprastai vadovaujasi nuostata, kad darbo patirtį turinčios įmonės 
išmano priimtinų rinkos kainų politiką. Baigiamajame darbe galima 
pabandyti pasamprotauti, žinant esamų prekyboje produktų kainas ir 
jų savybes. Aišku, jūsų gaminamas produktas turi pasižymėti išskir-
tinėmis savybėmis, kurias reikia įvardinti.  

Lūžio taško apskaičiavimas 
Lūžio taškas – taškas, iki kurio gaunamas pelnas arba iki kurio 

būtinos įplaukos padengti sąnaudoms realizuojant naujus produktus 
ar teikiant naujas paslaugas. Lūžio taškas:  
 P = (U * p) – (U * V) – F = U (p – V) – F,  (37) 
čia P – pelnas; p – gaminio kaina; U – parduotų produktų skaičius; 
V – kintamieji kaštai; F – pastovieji kaštai. 

 
Pateikiame pavyzdį lūžio taško apskaičiavimui N produktui: 
Pastovieji kaštai:  
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Komunalinės paslaugos (3 metams): 27 000 Lt;  
Telefono ir interneto išlaidos (3 metams): 9 000 Lt;  
Produkto gerinimo kaina (1 metams): 3 200 Lt;  
Nuomos kaina (3 metams): 288 000 Lt; 
                                   Iš viso: 366 200 Lt.  
Kintamieji kaštai:  
Produkto kaina: 300 Lt;  
Paketavimo ir atvežimo kaina: 300 Lt 
Reklamos kaina: 600 Lt 
                                    Iš viso: 1200 Lt 
P = 900 ( 1 700 – 1 200 ) – 366 200 = 83 800 Lt. 
Žinoma, kad F = 366 200 Lt, p = 1 700 Lt, o V = 1 200 Lt.  
Atlikus skaičiavimus: 366 200 / (1 700 – 1 200) = 733 vienetų.  
Tai reiškia, kad jeigu nebus pakeista kaina ar nesumažintos išlai-

dos, reikės parduoti 733 vienetus, kad įmonė pradėtų gauti pelną. 
 
6.9. Verslo srities aprašymas: įmonės tikslai; rizikos faktoriai; 
marketingo strategija  
Strateginis tikslas turėtų priklausyti nuo vidinių aplinkybių, t.y. 

reikia įvertinti kiekvieno padalinio ar jo vadovo ypatingus sugebėji-
mus, turimus išteklius, technologiją, šiuo metu praktikuojamą veiklą. 

Pradžioje, sudarant verslo planą, verta paaiškinti verslo idėją: 
kodėl pasirinkote plėtoti veiklą šioje srityje. Kokie projektuojamos 
įmonės (cecho) tikslai, aprašykite susidariusias aplinkybes, gaminamą 
produktą.  

Verslui vystyti reikalingos lėšos, kurios dažniausiai gaunamos iš 
komercinių bankų, todėl, skaitydamas šį skyrių, bankininkas bandys 
sužinoti, ar verslas, kurį norite plėtoti, yra pakankamai saugus: ar 
negresia pavojus, kad suteikta paskola bus įrašyta į negrąžinamų 
sąrašą. Verslas turi daug nematomų rifų. Ypač aktualu tiems, kurie 
naudoja gamtos išteklius. Bankai turi užsitikrinti, kad šis verslas 
nebus per daug rizikingas. 

Investuotojas, aišku, taip pat įvertins verslo riziką, bet jis reaguos 
kitaip nei bankininkas. Rizikingesnė verslo sritis dažniausiai atneša 
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didesnius pelnus, o investuotojas paprastai būna optimistas ir tikisi 
kaip tik to. Reikėtų parodyti, kad būsimasis pelnas turėtų būti pakan-
kamas, o galimai rizikai numatote konkrečius veiksmus. Jei verslo 
planas skirtas kaip tik investuotojo paieškai, tai šiame skyriuje rei-
kėtų pabrėžti verslo perspektyvumą ir išskirtines savybes. Kaip 
matote, šis verslo plano skyrius gali priklausyti ne tik nuo verslo 
pobūdžio, bet ir nuo to, kas skaitys verslo planą. Siūlytume parašyti 
tokias verslo aprašymo dalis, kurios gali labai skirtis tiek turiniu, tiek 
apimtimi: įmonės tikslai, produkto aprašymas, produkto privalumai prieš 
analogiškus produktus, atlikti tyrimai. 

Trumpai aprašykite verslo sritį, kurioje gaminamas produktas, 
tačiau tik tiek, kad investuotojas suprastų apie ką kalbama ir įsi-
vaizduotų pačią verslo sritį. Subtilybių dėstyti nereikia. Svarbu, kad 
firma, siūlydama naują produkto gamybos įrangą, gali pateikti nau-
jesnę gamybos technologiją, naujus įrengimus. Reikėtų pateikti 
kalendorinį projekto įgyvendinimo grafiką. Vienas iš galimų kalen-
dorinio projekto įgyvendinimo pavyzdžių galėtų būti pateikiama 
tokia forma (30 lentelė). Toks verslas yra mažiau rizikingas, nėra 
potencialių varžovų (nes technologija visiškai nauja). Reikėtų paro-
dyti, kad produkto gyvavimo ciklas nėra trumpas, o vėliau firmai 
nereikės daug lėšų skirti įrangai tobulinti, nereikės didelės reklami-
nės kampanijos, kad atsikovotų dalį rinkos iš jau esančių joje analo-
giškų paslaugų teikėjų. Tai lemia jos tikslai, kurie turėtų būti iškelti 
jau anksčiau. 
30 lentelė. Kalendorinis projekto įgyvendinimo grafikas 
Darbo pavadinimas 201x metų mėnesiai 

I II III IV V 
Paruošiamieji dar-
bai 

     
Pastato statybos 
darbai 

     
Įrengimų pamatai ir 
įgilinimai 

     
Įrengimų montavi-      
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mas 
Įrengimų derinimas 
ir produkto gamy-
bos pradžia 

     

Personalo komplek-
tavimas ir apmo-
kymas 

     

Žaliavų įsigijimas      
Darbo pradžia      
 
Aprašant verslo sritį, būtina pavaizduoti visą produkto kelią iki 

naudotojo. Pageidautina pateikti gaminio brėžinius ir nuotraukas, 
leidžiančias suvokti patį produktą. Čia galima paminėti apskaičiuotas 
produkto gamybos veiklos išlaidas ir produkto kainą. Retai kada 
gamintojas prekę parduoda tiesiog vartotojui. Paprastai į šį procesą 
įsitraukia įvairios prekybos firmos bei šią verslo sritį aptarnaujantys 
kiti verslininkai. Paminėkite visus, kurie gali daryti įtaką produkto 
realizacijai rinkoje. Kiekviename sėkmingame versle neabejotinai 
turi būti du esminiai dalykai: gera idėja ir tinkamas jos įgyvendi-
nimas, todėl verslo plane turi būti pateiktas ne tik firmos tikslų ir 
idėjos aprašymas. 

 
6.10. Rizikos faktoriai  
Verslai, ypač nauji, yra tarsi laboratorija, kur galima išbandyti 

idėjas, naujus produktus, paslaugas. Kaip mokslininkai atlieka ban-
dymus laboratorijoje, taip verslininkai – rinkoje. Verslo ir  gamybos 
pasekoje atsiranda naujas produktas, o verslininkas siekia gauti pel-
ną. Verslas – rizikinga veikla. Gerai organizuotam ir sumaniai tvar-
komam verslui gali grėsti mažiausia rizika. Skaičiuojantis, o ne ne-
sąmoningai dirbantis verslininkas rūpestingai pasirenka veiklos sritį 
ir verslą organizuoja taip, kad rizika tampa valdoma ir pateisinama. 
Kas gi priverčia firmas rizikuoti? 
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Pirmiausia, pats verslininkas, kuris ir yra atsakingas už tą riziką. 
Antra, jam dirbantys  asmenys. Įdomu, kad firmos, kurios domisi 
samdomų darbuotojų verslumo sugebėjimais, dažniausiai nežlunga. 

Išsigelbėjimas – tinkamai panaudotas kapitalas. Jeigu tikrai yra 
produktų poreikis, darbuotojai darys viską, kad jie būtų parduoti. 
Rizika atsiranda ir dėl vadybininkų nesumanumo. Turbūt galite pa-
teikti ne vieną pavyzdį, kai netikę vadovai nuskurdino anksčiau bu-
vusią turtingą firmą ir priešingai – ne viena įmonė atgimė, naujiems 
kompetentingiems vadovams parengus tinkamą taktiką. Šiuo atveju 
svarbu žmonės, o ne pats verslas. 

Didžiausia verslo rizika atsiranda dėl to, kad dauguma produktų 
gaminama remiantis tikėtina paklausa, kurios gali ir nebūti. Todėl 
pelnas ir yra atlyginimas verslininkui už tai, kad, prisiimdamas tą 
netikrumą, jis iškėlė verslo idėją ir ją įgyvendino. 

Verslui plėtoti būtinos sąlygos: privati nuosavybė; ūkininkavimo 
laisvė; konkurencija; teisinė apsauga ir verslo skatinimas. Be verslo 
laisvės negali būti rinkos, kaip ir be rinkos negali būti verslo laisvės. 
Konkurencija – keleto asmenų rungtyniavimas siekiant to paties tiks-
lo. Dažniausiai konkurencija suprantama kaip verslininkų, siūlančių 
tam tikrus produktus, kova dėl vartotojų. Konkurencija yra pagrindi-
nis akstinas, skatinantis verslininką gerinti produkto kokybę, kurti 
naują produktą, mažinti kainas, diegti naujas medžiagas ir technolo-
gijas.  

Rizikos sumažinimui yra sudaromos teisinės sutartys (jeigu ko ki-
ta nenustato įstatymai). Medžiagų tiekimo ar rangos sutartis, tai: me-
džiagų ar įrenginių, perduotų darbams atlikti atsitiktinio buvimo ar 
sugedimo rizika tenka ją davusiai šaliai. Darbų rezultato ar tarpinio 
darbų etapo rezultato, iki užsakovas ją priima, atsitiktinio buvimo ar 
sugedimo rizika tenka įmonei. Sutartimi viena šalis įsipareigoja tiekti 
savo pagamintą produktą ar atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal 
kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti pagamintą produktą užsa-
kovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti, 
tačiau praleidus medžiagų pagaminimo ar pristatymo, perdavimo ar 
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priėmimo terminą, numatyta rizika tenka terminą praleidusiai šaliai. 
Rizikos paskirstymas šalims dažnai numatomas sutartyje. 

Aprašyti teoriniai rizikos faktoriai galėtų būti pritaikyti konkre-
čiam produktui ir pasirinktai verslo sričiai. Naujo produkto, kuriam 
projektuojate gamybos technologiją, rizikos faktoriai turėtų būti pa-
rinkti, įvertinant realius faktorius.  

 
6.11. Marketingo planas 
Marketingas – tai įmonės veiklos organizavimo ir valdymo siste-

ma, kuria stengiamasi atsižvelgti į visą rinkoje vykstančių procesų 
kompleksą. Marketingo planas turi atsakyti į tris pagrindinius klau-
simus: kur mes esame, kur mums reikia patekti, kaip ten nuvykti. 
Svarbiausios iš jų yra: prekės koncepcija; pardavimo koncepcija. 
JAV mokslininkas R. Kotleris (Kotler) išskiria šias marketingo kon-
cepcijas: gamybos, prekių, pardavimo, marketingo. Taigi kokia šių 
koncepcijų esmė? Gamybos koncepcija – tai įmonės valdymo orien-
tacija, teigianti, kad prioritetą teikia gamybos tobulinimui (gamybos 
išlaidų mažinimui) ir esamų produkto prekybos kanalų efektyvumo 
didinimui. Įgyvendinant šią koncepciją, didėja gamybos mastai, ga-
lima organizuoti masinę gamybą, o kartu mažėja gamybos išlaidos ir 
produkto kaina. Prekės koncepcija – susijusi su tuo, kad produkto 
kokybė, pagrindinės charakteristikos ir eksploatacinės savybės yra 
geresnės nei kitų tokius pat produktus gaminančių įmonių ir tuomet 
produktas bus nesunkiai parduotas. Belieka orientuoti veiklą į pro-
dukto kokybės tobulinimą. Pardavimų koncepcija – reiškia, kad pro-
duktai bus parduoti ir pardavimų skatinimui reikia skirti pakankamai 
dėmesio. Marketingo koncepcija – produktai bus realizuoti, jei firma 
teisingai  nustatys rinkos poreikius ir juos patenkins efektyviau nei 
konkurentai.  

Rengiant marketingo programą reikia vadovautis ne viena minėta 
koncepcija, nes paprastai marketingo strategiją sudaro priemonių 
kompleksas, kuris rengiamas atlikus rinkos tyrimus, įvertinus firmos 
galimybes, pasirinkus palankiausią rinkos segmentą, t.y. išanalizavus 
išorinius ir vidinius veiksnius, galinčius turėti įtakos produkto pel-



 

107 

ningam pardavimui. Marketingo planas turi tapti pradedančiojo vers-
lą pagalbininku. Jau pats bandymas detaliai raštu išdėstyti įmonės 
tikslus ir uždavinius remiantis realiais faktais ir prielaidomis, numa-
tyti racionalų žaliavų ir išteklių panaudojimą, numatant finansinius ir 
darbo išteklius, atspindint numatytų tikslų įvykdymą yra labai nau-
dingas. 

Taigi, rinkos pažinimas ir marketingo veiksmai, galima sakyti, yra 
žvalgybos atitikmuo verslo pasaulyje. Pradedant verslą, reikia ištirti 
rinką, susipažinti su rinkos segmente galiojančiomis taisyklėmis, nes, 
nežinodami galiojančių taisyklių, nepažindami stiprių ir silpnų savo 
varžovų pusių, galite prarasti daug pinigų.  

Nė vienas verslas neprasideda savaime. Iš pradžių turite investuoti 
pinigus ir skirti tam laiko. Visada rizikuojate, tačiau, kad ir kaip būtų 
keista, rizika yra mažesnė tada, kai neturite pinigų. Tie, kas jų turi, 
retai kreipiasi į bankininkus ar investuotojus, todėl laisviau jaučiasi 
tvarkydami savo pinigus. Jų niekas papildomai nekontroliuoja. Tie, 
kurie neturi pakankamai pinigų, yra priversti jų skolintis, o kredito-
rius ar investuotojas visada paprašys verslo plano, kuriame turės 
būti marketingo skyrius. Jame turėsite parodyti kaip gaminsite pro-
duktą ir kaip jį parduosite. 

Plano dalyje būsimajam finansuotojui turite įrodyti, kad produktui 
pakankama rinka, galite pasiekti užsibrėžtą pardavimo lygmenį ir 
įveikti konkurentus. Tai labai nelengva. Šią dalį parengti yra bene 
sunkiausia jau vien dėl to, kad reikiama informacija nelengvai priei-
nama, o kai kurios visai nėra. Tenka remtis prielaidomis, kurias rei-
kia padaryti labai kruopščiai išnagrinėjus antrinius duomenis, nes čia 
priimti sprendimai atsilieps visai projektuojamos įmonės veiklai atei-
tyje. Šis skyrius reikšmingas ne tik dėl to, kad reikia įrodyti rinkos 
buvimą. Ne mažiau svarbu sukurti veiksmingą rinkos dalies atkovo-
jimo iš konkurentų planą. Marketingo strategija turėtų būti nukreipta 
į konkrečią pirkėjų dalį, kurios poreikius aiškiai suprantate, o pro-
dukto kokybė, kaina, reklama ir pardavimo metodai yra priimtini. 

Banko tarnautojai beveik kaip vienas teigia, kad ši verslo plano 
dalis paprastai būna prasčiausiai parengta. Diplomantų atvejis gali 
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būti toks: kai pagrindiniai konkurentai lengvatinei paskolai gauti tam 
pačiam bankui pateikė verslo planus, o juose rašė, kad "jų produkcija 
bus pigesnė, negu kitų dviejų konkurentų". Remiantis šiuo teiginiu, 
galima apskaičiuoti, kad savo produktą jie turėtų atiduoti veltui. Tai-
gi reikia rasti informacijos apie regiono, kuriame planuojama statyti 
projektuojama įmonė, bent kokį rinkos apibūdinimą, nes tik tuomet 
parodysite, kad suvokiate, kas tai yra pardavimų koncepcija. 

Bankuose dažniausiai dirba ne marketingo specialistai, bet finan-
sininkai. Jie bus labai patenkinti gavę verslo planą, kuriame marke-
tingo dalis bus parašyta vadovaujantis atliktais rinkos tyrimais, t.y. 
remiantis konkrečiais duomenimis (tegul ir neabsoliučiai patikimais). 
Banko tarnautojai labai mėgsta skaičius. 

Minėdami skaičius, būtinai nurodykite jų šaltinį. Atminkite, kad 
verslo plano skaitytojas projekto recenzentas gali pakankamai gerai 
išmanyti projektuojamą verslą ir turėti savo statistikos duomenų ban-
ką. Jei pateikiate duomenis apie  rinką, būtinai įsitikinkite, ar jie bent 
kiek teisingi, o, kad būtų įtikinamiau, puslapio apačioje nurodykite, 
iš kur juos paėmėte.  

Jei dar tik žadate stoti į verslininkų gretas ir nenorite, kad pradė-
tas verslas bankrutuotų, patariame atlikti nors patį paprasčiausią rin-
kos tyrimą, duomenų apie panašius rinkoje esančius produktus surin-
kimą. Įmonės veiklą įtakoja daugelis aplinkos veiksnių: ekonomika, 
demografija, kultūra, technologija, prekių paklausa ir pasiūla. Šių 
veiksnių verslininkas negali paveikti tiesiogiai. Jie nepriklauso nuo 
jo norų ir valios, bet atsižvelgti į juos būtinai reikia, nes jie gali suda-
ryti verslui tiek papildomų galimybių, tiek tam tikrų problemų. Pa-
vyzdžiui, technologiniai procesai leidžia sumažinti produkto savikai-
ną, kartu ir kainą, tačiau pirkėjai ne visada norės pirkti pigių prekių. 
Jei būsimasis verslininkas teisingai įvertins pirkėjų norus, taip pat 
konkurentų galimybes, jam bus suteikta papildoma galimybė – pasi-
telkus naujas technologijas gauti didesnį pelną. Diplomantas, suda-
rydamas marketingo planą, privalo nors trumpam tapti verslininku, 
įsijausti į projektuojamo produkto kelią į rinką. 
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Metodinių nurodymų autoriai bando pateikti kiek realesnę verslo 
aplinką. Jūsų atlikti projektai, baigiamojo darbo gynimo metu, paro-
dys kiek autoriams tai pavyko. 

Ekonominės aplinkos pakitimai labiausiai veikia mažas įmones. 
Turėtumėte stengtis numatyti galimus ekonominės aplinkos pakiti-
mus. Tai nelengva: numatymas dažnai gali nepasitvirtinti, nes dau-
gumas veiksnių sunkiai prognozuojami, tačiau visada verta būti pasi-
rengus. Daugelis autorių pateikia tokią marketingo schemą (11 pav.):  

 

 
11 pav. Marketingo sistemos schema 

 
Kaip matome iš pateiktos schemos (žr. 11 pav.), išorinių ir vidinių 

veiksnių analizė yra marketingo plano sudarymo išeities taškas. Išsi-

Grįžtamas ryšys 

Vidiniai veiksniai: 
• finansiniai ištekliai 
• personalas 
• tiekėjai 
• tikslai ir užduotys 

Verslininkas Strategija Taktika Rinka 

Marketingo  
planas 

Išoriniai veiksniai: 
• ekonomika; 
• demografija; 
• technologija; 
• paklausa; 
• įstatymai; 
• konkurentai;  
• pasiūla 
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aiškinus pagrindinius veiksnius ir juos įgyvendinus galima tikėtis 
sėkmingai įsitvirtinti rinkoje. 

Išoriniai veiksniai – tai sąlygos, kurių verslininkas paprastai nega-
li pakeisti, tačiau privalo įvertinti, kadangi jos turi įtakos jo verslui. 
Sudarant marketingo planą, reikia atkreipti dėmesį į besiklostančias 
tendencijas. Ekonomikoje svarbūs veiksniai yra: bendrojo nacionali-
nio produkto dinamika, bedarbių procentas pagal regionus, gyventojų 
pajamų lygis bei jų vystymosi perspektyva. Demografijoje yra svar-
bu darbingų žmonių skaičius regione, statybų, ypač gyvenamosios, 
vystymosi tendencijos. Technologijų pokyčiuose svarbu investicijos, 
kokiose šakose valstybė bei stambiosios įmonės gali plėtoti gamybą. 
Paklausos dinamikoje produktai rinkoje būna tam tikrą laiką, kuris 
vadinamas produkto gyvavimo ciklu.  

Kiekvienas gaminys turi savo gyvavimo trukmę, kuri susideda iš 
įdiegimo, augimo, brandos ir sunykimo. Labai svarbu išorinės ten-
dencijos, kurios gali paspartinti vystymąsi. Jei tik įmanoma, produktą 
reikia išlaikyti kiekvienoje vystymosi pakopoje. Nenaudinga būti tik 
brandos ar sunykimo stadijoje. Taip pat gali būti daug problemų 
įdiegimo stadijoje dėl didelių reklamos išlaidų. Sprendimas – žinoti, 
kurioje stadijoje produktas yra savo gyvavimo cikle. Prekės paklausa 
būna skirtinga, todėl, sudarant marketingo planą, į tai turi būti atsi-
žvelgta.  

Produkto gyvavimo ciklo įdiegimo stadijoje firma patiria didelių 
išlaidų dėl rinkos. Pramonė paprastai susijusi su mažu kvalifikuotų 
darbininkų našumu ir tai yra pertekliniai gamybos pajėgumai. Tai 
faktorius, lemiantis dideles gamybos išlaidas. Be to, pirkėjai nėra 
įtikinti pirkti produktą. Daugelis pirkėjų gali net nežinoti naujo pro-
dukto. Gera žinia tik ta, kad produkto įdiegimo stadijos dalyviai gali 
būti mažai ar visiškai nežinomi. Žinoma, nauda taip pat bus nedidelė. 
Šioje stadijoje pagrindinė užduotis įsikurti rinkoje ir įtikinti pirkti 
produktą. Tai faktorius, lemiantis dideles gamybos išlaidas. 

Augimo stadijoje situacija ima keistis. Produktas sėkmingai įsikū-
rė rinkoje. Pardavimai auga. Rezultatas – pritrauktos kitos kompani-
jos ir, turbūt, atsiras naujų dalyvių rinkoje, kurie gamins naują šio 



 

111 

gaminio versiją. Marketingo išlaidos vis dar aukštos, bet pramonės 
išlaidos šiek tiek sumažėjo. Apyvartinių lėšų nepakankamumas atsi-
randa dėl to, kad atsiranda palanki masinė produkcijos pamaina. Iš-
plitimo kanalai, turbūt, buvo riboti įdiegimo stadijoje dėl nepakan-
kamų išteklių. Kad būtų padidintos augimo tendencijos gali būti 
naudojami daugialypiai kanalai. Visi kiti veiksmai apgalvoti, ieško-
ma didžiausio pajamų šaltinio, dėl išaugusios paklausos kompanijos 
faktiškai realizuoja šios paklausos privalumus pakeldamos kainas. 
Šios stadijos strategija – įsiskverbti į rinką ir ją pasidalyti. Šių taktikų 
įgyvendinimas leidžia patobulinti produktą, atrasti naujus produkto 
platinimo kelius ir manipuliuoti produkto kaina ir kokybe.  

Produkto situacija brandos stadijoje vėl pasikeičia. Daugybė rin-
kos dalyvių gali išeiti iš augimo stadijos ir dalyvauti vis mažėjančios 
rinkos dalybose. Prasideda smulkių firmų išstūmimas. Mažiau pro-
duktyvūs dalyviai nusmunka ar visiškai iškrenta iš rinkos. Pirkėjai, 
kurie pirko produktą, toliau tai daro ir pradeda augti pardavimai, bet 
pelnas pradeda mažėti. Šioje stadijoje pramonės išlaidos yra daug 
mažesnės, bet dalyviai, besidalijantys mažesne rinka, galiausiai su-
mažina kainas. Šios stadijos strategija – įsitvirtinimas, taip pat įma-
nomas ir naujų rinkų ieškojimas. Įprastinė taktika sumažina pelno 
atsargų didinimą, kainų mažinimas prieš silpnesnius dalyvius ir pas-
tebimas pakilimas.  

Kaip ir įdiegimo stadijoje, nykime yra tik keletas dalyvių. Pirkė-
jai, kurie pirko produktą dabar yra išprusę ir labiau išrankūs. Gamy-
boje vėl atsiranda problemų dėl perteklinių gamybos pajėgumų dėl 
sumažėjusios paklausos. Rinkos išlaidos tikriausiai sumažės. Šioje 
stadijoje mažėja ir pelnas, ir pardavimai. Logiškiausia strategija šioje 
stadijoje yra kažkoks atsitraukimas, taip pat įsitvirtinimas kai kuriose 
rinkose trumpam laikui. Reikėtų sumažinti produkto platinimo bū-
dus, kurie vis dar pelningi, mažinti kainas, selektyvus. 

Efektyvi marketingo politika iš anksto numato produkto gyvavi-
mo ciklo trukmę ir tai leidžia laiku reaguoti į pasikeičiančią paklau-
są. 
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Įstatymai. Kuriant naują įmonę tenka spręsti įvairius juridinius 
klausimus, kurie gali turėti įtakos ir marketingo planui. Verslininkas 
privalo žinoti, kaip jis veiks, jeigu bus priimtas vienas ar kitas įsta-
tymas, įtakojantis gaminamo produkto kainą. 

Marketingo plano sudarymas turi prasidėti nuo konkurentų ir 
rinkos analizės. Konkurencinę aplinką įmonė turi gerai išanalizuoti 
ir įvertinti. Nustačius konkurentus, įmonė sužino jų veiklos ypatu-
mus, pranašumus bei trūkumus. Tai leidžia nuspėti jų elgseną arti-
miausioje ateityje ir suteikia galimybę juos pralenkti.  

Sisteminė esamos konkuruojančios įmonės padėties analizė – tai 
visos įmanomos informacijos apie rinką, kurioje veikia organizacija, 
bei apie pačią įmonę surinkimas ir interpretavimas. Esamos padėties 
įvertinimas leis nustatyti marketingo tikslus, galimybes bei būdus, 
kaip tuos tikslus įgyvendinti. Vienas iš tokių metodų – analizės me-
todas. Tai metodas, leidžiantis nustatyti įmonės stiprias ir silpnas 
puses bei suderinti tai su aplinkos galimybėmis bei pavojais. Jis pa-
deda geriau įsivaizduoti įmonės strategines situacijas. Analizės me-
todu stiprybės ir silpnybės faktoriai: kolektyvo darbingumas ir profe-
sionalumas; platus teikiamų paslaugų spektras; santykinai mažos 
produktų kainos; aukšta jų kokybė; gera įmonės geografinė padėtis 
(susisiekimas su didžiaisiais miestais); veiklos sezoniškumas; kapita-
lo, investicijų trūkumas; neišnaudotas pajėgumas; darbo patirtis. 

Galimos grėsmės: veiklos zonos išplėtimas; paslaugų spektro iš-
plėtimas; naujų technologijų diegimas; naujų klientų paieška; perso-
nalo kvalifikacijos kėlimas; didėjantis konkurentų skaičius; brangs-
tančios medžiagos, įrengimai; stambių konkurentų įtaka rinkai; 
infliacija. 

Suprantama, kad projektuojamo verslo sėkmė priklausys nuo to, 
ar sugebėsite įvertinti konkurentus ir konkuruoti, ar būsite pirkėjams 
patrauklesni už kitus gamintojus. Tam Jūs turite atlikti konkurentų 
analizę, kad galėtumėte įvertinti savo įmonės padėtį ir palyginti ją su 
rinkoje jau veikiančiomis įmonėmis. Reikia žinoti, kad produktą 
pirks tik tie klientai, kurie tikėsis sulaukti iš jo didesnės naudos nei 
pirkdami konkurentų gaminį ar paslaugą, todėl padėtį turėtumėte 
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vertinti atsižvelgiant  į klientus. Norint atlikti konkurentų analizę, 
apie juos reikia surinkti daug informacijos. Pasinaudokite visais in-
formacijos šaltiniais, kad galėtumėte įvertinti konkurentų privalumus 
ir trūkumus. Naudingos informacijos galima rasti specialiuose žurna-
luose, rinkos tyrimų studijose, įmonių asociacijų ir konfederacijų 
ataskaitose, Statistikos departamento, Pramonės, prekybos ir amatų 
rūmų, Patentų biuro, bankų leidiniuose, internete, taip pat bendrau-
jant su konkurentų klientais, darbuotojais, tiekėjais. Atsakymus galite 
gauti ir paskambinę į Jus dominančią įmonę (pvz., sužinosite, kada 
įmonė gali pradėti vykdyti darbus, kokias taiko nuolaidas, kokios 
prekių pristatymo sąlygos). Jei konkurentų daug ir kiekvienam iš jų 
tenka nedidelė rinkos dalis, tai analizuoti visus konkurentus per daug 
sudėtinga, todėl reikia pasirinkti svarbiausius arba išskirti rinkos ly-
derį ir dar kelis, kurie kelia grėsmę įmonei jau dabar.  

Praktikoje firmai tikslinga konkurentų analizę atlikti kuo idealiau. 
Galima pasiūlyti užsienio praktikoje naudojamą „12P konkurento 
lapą“. 

„12P konkurento lapas“ 
Veiksmo laikas 
1. Kompanijos kilmė: 
Pavadinimas 
Ar motininė kompanija, ar filialas?   
Jeigu filialas, tai kokios kompanijos? 
Kiek valdytojų (bendrasavininkių) turi kompanija? 
2. Fiziniai veiksniai (rodikliai): 
Kompanijos įmonių skaičius 
Jų išsidėstymo vieta 
Dirbančiųjų skaičius šiose įmonėse  
Kokia sėkmingiausia šios firmos teikiamų produktų geografija? 
3. Investavimo efektyvumo lygis (rodikliai): 
Finansinių metų pabaigoje 
Praėjusių metų pelno šaltiniai  
Praėjusių metų pelnas 
Rodiklių kitimo tendencijos per 2-3 metus 
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Kokios, nors neordinarinės, finansinės publikacijos (pvz., aprašai,  
inventorinės žinios, turinčios reikšmės kompanijos veiklai)? 
Bendroji kompanijos funkcinė padėtis: 
būdingi spartūs augimo tempai 
patenkinama finansinė būklė  
neaiški, įtartina, gresia bankrotas  
4. Kainodara: 
Kompanijos kainodaros principai: 
turi tvirtą tendenciją didėti  
turi tendenciją mažėti 
turi tendenciją žymiai mažėti 
Kaip kompanija reaguoja į kainų konkurenciją? 
5. Kolektyvo, dirbančio šioje kompanijoje, charakteristika: 
Ar egzistuoja profsąjunginiai susivienijimai, kokia jų sudėtis?  
2–3 įtakingų lyderių, dirbančių kompanijoje, vardai, pavardės .. 
Kokios jų pažiūros? 
Kokia jų, kaip verslininkų, reputacija? 
6. Kompanijos galimybės: 
Kokie produkcijos, gaminamos kompanijos įmonėse, ypatumai?  
Trumpalaikė šios kompanijos strategija  
Ilgalaikė strategija 
7. Kompanijos tikslai ir planavimas: 
Ar kompanijos pozicija pastovi, ar nuolat keičiasi?  
Ar kompanija stengiasi įsigyti kitų firmų, "praryti" kitas firmas?  
Ar kompanija didina gaminamos produkcijos asortimentą, teikiamas pa-
slaugas? 
8. Firmos-tiekėjos (teikiančios žaliavas, paslaugas) pagrindiniai 
rodikliai: 
Prekių pristatymo vidutinis laikas 
Kokios šios firmos teikiamų produktų silpnosios vietos?  
Sunkiai (ar lengvai) ši firma sprendžia vartotojų problemas?   
Su kuo, Jūsų nuomone, iš savo vartotojų firma pagerino  
draugiškus santykius? 
Kaip Jūs galvojate, ar firma dėl to neturi nuostolių? 
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Kokia šios firmos patirtis rengiant priėmimus, vakarus,  
prezentacijas? 
Kokie pagrindiniai šios firmos tiekėjai? 
Kokia jos veiklos reputacija (patikrinkite): 
pasižymi sąžiningumu, garbinga 
ne visai be priekaištų 
9. Prestižas verslo pasaulyje: 
Bendroji kompanijos reputacijos charakteristika  
Ar turi kompanija kokių nors tikrų ar įsivaizduojamų problemų? 
Ar turi motininė ar dukterinė firmos pastovių skolų, koks jų 
pobūdis (socialinis, pilietinis, labdaros)? 
Kompanijos administracijos viršūnės charakteristika  
Kokia pramonininkų nuomonė apie kompaniją?  
Kokia prekybininkų asociacijos nuomonė apie kompaniją?   
10. Surinktos informacijos tyrimas, analizė: 
Kokios firmos yra Jūsų konkurento produkcijos vartotojai, ar jie 
yra ir Jūsų produkcijos vartotojai? 
Kas turi patikimiausią informaciją apie vartotoją? 
Kaip Jūs manote, kas dar gali Jums pateikti informaciją apie firmą?  
Ar žinote, kaip kompanijos nariai Jus vertina (pvz., ar laiko Jus tinginiu, 
agresyviu, turinčiu puikiai techniškai aprūpintą firmą)? 
Paskutinės publikacijos spaudoje apie Jūsų konkurentą (jei tokių 
buvo – pridėkite jų kopijas) 
11. Pelno siekimas (Jūsų ir konkurentų firmų): 
Su kokiu vartotoju (arba su kuo konkrečiai) dirba Jūsų konkurentas, taip 
pat su kuo Jūs norėtumėte turėti reikalų?  
Kokios verslo sritys (įmonės vieta, atskiri rodikliai, būdingi tiriamai rin-
kai) daro didžiausią įtaką Jūsų konkurento pelno dydžiui?  
Kaip Jūsų kompanija gali panaudoti šią informaciją, kad gautų didesnį 
pelną? 
Ar kada nors pasisekė Jūsų kompanijai ar kam nors kitam pasiekti per-
galę konkurencinėje kovoje su Jūsų tiriamu „priešininku“?  
Jeigu taip, tai kokiu būdu?    
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12. Jūs įveiksite konkurentą jeigu teisingai numatysite būdus, kaip tai 
padaryti (t.y. nustatykite konkurencinės kovos tikslus ir priemones pagal 
penkis punktus ir užpildykite): 
A; B; C; D; E 
Taigi Jūs jau turite konkurento lapą ir tikriausiai Jus stebina kai kurių iš-

dėstytų klausimų ypatumai. 
Bet tai ne klausimai su aprašomojo pobūdžio atsakymais, o Jūsų 

konkurencinės kovos strateginis planas. Todėl pirmiausia būtina su-
rinkti informaciją, t.y. atsakymus į klausimus, ją susisteminti, išskai-
dant pagal rūšis, ir pradėti tyrimą. Tik tuomet konkurentų lapai padės 
Jums tiksliai parengti kovos su konkurentais strategiją. 

Pateikta konkurento tyrimo anketa yra informacinė. Jeigu baigia-
masis darbas būtų skirtas siekiant sudaryti išsamesnį marketingo 
planą, tai ta metodiką galima naudoti tikslingai. 

Pateikiame kitą konkurentų tyrimo pavyzdį: kaip reikėtų išsiaiš-
kinti ir įvertinti panašius produktus gaminančios įmonės veiklą. Sa-
kykime, pagrindiniai UAB „Stiklas“ konkurentai: firma ROmAS – 
lietuviško kapitalo įmonių grupė, kurią sudaro UAB ROmAS ir jos 
antrinės įmonės – UAB LAVAS ir UAB ROMO statyba. Per 11 dar-
bo metų ROmAS tapo vienas pirmaujančių langų bei aliuminio–
stiklo fasadų gamintojų ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. RO-
mO grupės veiklos sėkmę lemia stiprios pozicijos ir privačių, ir vers-
lo klientų segmentuose. Klientams pristatyti nauji produktai, stipriai 
išplėstas atstovybių tinklas visoje Lietuvoje ir padidinti gamybos 
pajėgumai leido sustiprinti pozicijas plastikinių ir medinių langų 
rinkose, o neslūgstanti statybų pramonės plėtra Lietuvoje ir dalyva-
vimas beveik visuose stambiausiuose statybų projektuose išaugino 
fasadų padalinį. ROmO langų sistemos bei aliuminio-stiklo fasadų 
sprendimai įdiegti pažangiausiuose pastarųjų metų statybų projektuo-
se: verslo ir pramogų centruose Europa, Forum Palace, prekybos 
centruose Ermitažas, biurų pastatuose Silvija, ACC, Baltijos centras, 
gyvenamųjų namų kompleksuose Finas, Aurio apartamentai, viešbu-
čiuose Aromatas, SBA biurų pastate Kaune, Aroma biurų pastate 
Klaipėdoje ir kituose objektuose. 2005 m. aliuminio ir stiklo fasadų 
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versle ROmAS orientuosis į projektavimą ir kompleksinius pastato 
apipavidalinimo sprendimus, kurie apims langus, aliuminio–stiklo 
fasadus, ventiliuojamus fasadus ir berėmes stiklo konstrukcijas. Gy-
venamųjų būstų statyba ir renovacija plėsis mažesniuose Lietuvos 
miestuose, čia augs ir administracinių pastatų statybų rinka, todėl 
pajėgumai bus stiprinami visoje Lietuvoje. 

Išnagrinėję įmonės “Stiklas” veiklą analizės būdu, galime išskirti 
stipriausias firmos puses. Tai – jaunas kolektyvas, platus teikiamų 
paslaugų spektras, santykinai mažos kainos, aukšta kokybė bei kvali-
fikuotas personalas. Šie privalumai suteikia nemažą pranašumą prieš 
įmones konkurentes. Dar viena įmonės stiprybė – patogi geografinė 
padėtis. Taip pat įmonė turi potencialą išplėsti veiklos zoną bei pa-
slaugų spektrą. Nuolatos tobulėjanti visuomenė pateikia vis naujų, 
dar nepatenkintų poreikių. Todėl labai svarbus tų poreikių išaiškini-
mas bei priemonių jiems patenkinti sukūrimas. Naudojant marketin-
go priemones, bus pritraukiama vis daugiau naujų klientų. Silpnybės 
ir grėsmės skatina įmonę ieškoti naujų būdų jas įveikti, t.y. skatina 
nuolatinį tobulėjimą, tai – kvalifikuotos darbo jėgos pritraukimas 
palankia darbo aplinka bei užmokesčiu, investicijų pritraukimas per-
spektyvia įmonės plėtra bei pažangiomis technologijomis. Dėl kai 
kurių darbų sezoniškumo, įmonė, norėdama gauti pastovias pajamas 
ištisus metus, priversta ieškoti įvairių papildomų paslaugų vartoto-
jams.  

Konkurentų grėsmė bus mažinama nuolatiniu jų stebėjimu bei 
analizavimu, pasinaudojant jų silpnosiomis savybėmis, taip pat geri-
nant teikiamų paslaugų kokybę bei palankia kainų politika. Tai pa-
vyzdys, kaip turėtumėme trumpai analizuoti projektuojamos įmonės 
konkurentus. 

UAB „Mituva” įkurta xxxx metais. Bendrovėje dirba 21 darbuo-
tojas. Kolektyvas jaunas – vidutinis amžius 26 metai. Įmonėje įdiegta 
aplinkos apsaugos sistema pagal standartą LST EN ISO 14001:1999 
ir kokybės vadybos sistema pagal standartą LST EN ISO 9001:2001 
šiose srityse: aliuminio, medžio konstrukcijų, langų, durų gamyba, 
montavimas, pardavimas, priežiūra. „Mituva” naudoja pažangiausias 
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„Hörmann“ (Vokietija) aliuminio konstrukcijų gamybos bei surinki-
mo technologijas. Langų ir durų matmenys gamybai apskaičiuojami 
konstruktorių-technologų skyriaus specialistų, kurie naudojasi spe-
cialiomis kompiuterinėmis programomis. Patyrę darbuotojai gamy-
bos-surinkimo ceche dirba su naujais bei tiksliais įrengimais, todėl 
užsakovams pateikiami kokybiški produktai. xxxx m. balandžio 1 d. 
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministras įregistravo UAB „Mituva” 
bendrovę „konstrukcijų iš aliuminio, medžio gamyba ir montavimo 
darbai“. Bendrieji „Mituva” ST 5370126.01:2001 gaminami produk-
tai atitinka visus Lietuvoje keliamus privalomus reikalavimus. Įmo-
nės produktai sertifikuoti Lietuvos statybos produkcijos sertifikavi-
mo centre. UAB „Mituva“ savo veiklą plėtoja įvairiose Lietuvos 
apskrityse: Alytaus, Klaipėdos, Kauno, Vilniaus, Marijampolės bei 
kitose. Vartotojų poreikiams tenkinti būtina orientuotis į tam tikrą 
vartotojų grupę. Įmonės „Mituva“ teikiamų paslaugų pagrindiniai 
vartotojai yra įvairios paskirties įmonės, įstaigos bei individualūs 
pirkėjai. Šiandieninis vartotojas labai mobilus, jis diktuoja savo pa-
geidavimus, kuriuos reikia besąlygiškai tenkinti. UAB „Mituva“ tiki-
si aptarnauti Vilniaus, Klaipėdos, Alytaus, Biržų, Panevėžio, Kauno 
miestų ir apylinkių gyventojus. Pagrindiniai šios įmonės klientai vis 
tik būtų Vilniaus apylinkių gyventojai, kadangi populiarėja naujos 
nedidelės (6-12 namų) gyvenvietės užmiestyje, toliau nuo miesto 
šurmulio.  

Remiantis šių įmonių patirtimi, galima nustatyti ir savo tikslinę 
rinką ir nusistatyti, kokias vartotojų grupes verta aptarnauti, nes ap-
tarnauti visą rinką ar tik vieną vartotojų grupę nėra tikslinga. Nau-
dingiausios firmai vartotojų grupės – įmonės bei privatūs asmenys. 
Taigi, galima atlikti rinkos segmentavimą ir pagal vartotojų grupes. 
Apklausus įmones, kurios tokiu verslu jau verčiasi, galima buvo iš-
skirti tokias klientų grupes. Beveik kiekvieno rinkos tyrimo pradinis 
ir, ko gero, pagrindinis klausimas yra nustatyti potencialų pirkėją: jų 
skaičių, jų charakteristikas, taip pat rinkos plėtotės tendencijas.  

Rinkos analizei atlikti reikia gana daug informacijos. Ją surinkti 
paprastai gana sunku, tai nemažai kainuoja ir atima daug brangaus 
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laiko. Geriau turėti kokios nors informacijos apie būsimuosius klien-
tus ir konkurentus, negu neturėti jokios. Informacijos detalumas dau-
giausia turėtų priklausyti nuo rinkos dalies, į kurią norite įsiskverbti, 
dydžio. Jei yra žinoma, kad rinkos potencialas iš tikro didelis, o Jūsų 
patraukiamų klientų nebus gausu ir tai nepadarys juntamos įtakos 
rinkai, informacija gali būti ne tokia detali. Ir, atvirkščiai, informaci-
ja turėtų būti labai detali, jeigu Jūsų verslas žada daryti didesnę įtaką 
rinkai. Aprašę rinkos ypatumus ir nustatę jos plėtotės tendencijas, 
toliau panagrinėkite savo potencialius klientus. Nė vienas verslas 
negali gyvuoti be pirkėjų. Dar daug verslininkų mano, jog kiekvienai 
prekei būtinai atsiras ir pirkėjas. Tai visiška nesąmonė. 

Marketingo teorija visus pirkėjus dar skirsto į vartotojus ir 
sprendimų priėmėjus. Verslo organizatoriai yra sprendimų priėmėjai. 
Nuo jų veiklos priklauso tolimesnis verslo likimas. 

Reziumuojant matome, kad įmonės tikslai: augantis pelnas; loja-
lūs klientai; naujų klientų pritraukimas; ilgas produkto gyvavimo 
ciklas. 

Uždaviniai: įmonės veiklos plėtra; naujo produkto įvedimas į rin-
ką; naujų klientų paieška; optimalios kainos nustatymas; pardavimų 
efektyvumas; naujų technologijų įdiegimas; kvalifikuotų darbuotojų 
paieška; naujų tiekėjų paieška; tiekiamų medžiagų kiekio didinimas; 
vartotojų poreikio tenkinimas; naujo produkto reklama; kokybės ir 
saugumo užtikrinimas; konkurentų veiklos analizė; esamų patalpų 
plėtimas.  

Nuostolingumo analizė. Kiek parduoti, norint uždirbti. Kiek pa-
jamų skirti kiekvienam pardavimo lygiui. Kaip vertės kitimas pa-
veiks pelningumą. Kaip kainos padidėjimas ar sumažėjimas skirtin-
guose pardavimo lygiuose paveiks pelningumą. Pardavimo 
prognozavimas ir nenuostolingumo analizė padės nustatyti, kiek lai-
ko truks pelno ir nuostolių susibalansavimas. 

Be išorinių veiksnių, yra ir vidinių, veikiančių įmonėje. Finansi-
niai ištekliai, personalas, gamybos specifika – tai tie vidiniai veiks-
niai, kuriuos įmonės vadovai gali įtakoti. Finansinių išteklių poreikis 
apskaičiuojamas firmos finansiniame plane. 
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Personalas (darbuotojai) ypač turi svarbią užduotį, nes nuo jų su-
gebėjimo ir kompetencijos priklauso visos įmonės pelninga veikla. 
Parinkus gamybos pajėgumus ir naudotinas technologijas, būtina 
komplektuoti visų valdymo lygmenų personalą. Gamyba ir kitokia su 
ja susijusi veikla turi būti nustatyta kartu su personalo rengimu, įvai-
riems projekto lygmenims ir skirtinguose projekto etapuose. Gamy-
bos programos technologinis darbo imlumas rodo, kiek reikia gamy-
binio personalo. Tokie rodikliai leidžia nustatyti pagrindinį 
darbininkų poreikį, nustatant alternatyvius komplektavimo poreikius. 
Metiniai darbo kaštai vertinami, esant minimaliam įmonės pajėgu-
mui. Šiuos veiksnius galima veikti ir šiek tiek kontroliuoti. Labai 
svarbu numatyti alternatyvius sprendimus ir kontrolės mechanizmą, 
kuris leistų laiku koreguoti veiklą pagal kintančias aplinkybes. Pra-
dinei informacijai kaupti ir tolesniems skaičiavimams atlikti galima 
duomenis suvesti į 31 ir 32 lenteles. 
31 lentelė. Personalo komplektavimas 
Darbininkai (kintamas ir pastovus darbas) 

padalinys darbo užmokesčio kategorijos 
funkcijos pamaina V V V U Iš viso bendras 

V U 
 I        

II        
III        

Iš viso        
Bendras darbuotojų 
skaičius 

       
* V – vietiniai darbininkai pagal atskiras kvalifikacines kategorijas; U – užsienio 
darbininkai. Ši lentelė gali būti pertvarkyta pagal poreikius 

 
 
 
 
 



 

121 

32 lentelė. Gamybos kaštų vertinimas 
Darbo užmokestis 
Padalinys Kintamų kaštų darbo užmokesčio 

kategorijos 
Pastovių kaštų  
kategorijos 

Nr. Pav. Į M Iš viso ben-
dras 

 
U V U V U V U V U V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Bendras darbi-
ninkų skaičius 

    x x x     

Darbo valandų 
skaičius per 
dieną 

    x x x     

Darbo dienų 
skaičius per 
metus 

    x x x     

Valandų skai-
čius per metus 

    x x x     

Atlyginimas 
per valandą 

    x x x     

Priemokos, %      x x x     
Atlyginimai 
per metus 

    x x x     

Bendras            
 
7. Pastato ir aplinkos šilumos mainai 
Šaliai yra būdingi vidurio klimatinės juostos orai, kurie vyrauja 

esančiose tarp 30° ir 60° šiaurės platumos lygiagrečių teritorijose. 
Labai didelę įtaką šalies klimatui turi Baltijos jūra, arti – šiltoji Golfo 
srovė. Dėl šių priežasčių šalies orus dažnai vienodai veikia ir jūrinis 
Vakarų Europos, ir žemyninis Rytų Europos klimatas. Dėl to aplink 
pastatus yra įvairus klimatas. Pakankamai dideli temperatūros, kritu-
lių, vėjo, oro drėgnio kaitos svyravimai ir jų poveikis pastatams bei 
gyventojams. Todėl į tai reikia atsižvelgti apšiltinant, renovuojant 
arba rekonstruojant pastatus. Mūsų šalis yra suskirstyta pagal klimatą 
į tris regionus: Vakarų Lietuvos, Vidurio Lietuvos ir Rytų Lietuvos. 
Visa pajūrio ir didesnė Nemuno žiočių dalis laikoma Vakarų Lietu-
vos klimatiniu rajonu. Čia vyrauja vakarų vėjai, kurie atneša nuo 
jūros drėgną orą. Žiemą dėl neužšąlančios jūros oro temperatūra daž-
niausiai yra teigiama arba aukštesnė negu kitose šalies vietovėse. 



 

122 

Vidurinėje šalies dalyje vyrauja lygumos, kurios plyti į rytus ir piet-
ryčius nuo rytinių Žemaitijos aukštumų iki Aukštaitijos kalvyno. Čia 
temperatūros pasiskirsto vienodai. Vasarą ir žiemą vidutinės tempe-
ratūros  maždaug lygios, vasaros vėsesnės, o žiemos šaltesnės, iš-
krenta mažiau kritulių. Labiausiai metinė temperatūra svyruoja Rytų 
Lietuvoje. Ją dengia storesnė sniego danga, kritulių iškrenta daugiau 
negu vidurio Lietuvos juostoje. Šalies oro temperatūros kaita ir sezo-
niniai svyravimai nepalankūs pastatams. Tuos svyravimus būtinai 
turi įvertinti projektuotojai projektuodami atitvaras ir skaičiuodami 
pastatų šilumos nuostolius per šildymo sezoną. Projektuodami atitva-
ras ir jų apšiltinimą būtina naudotis išsamia aplinkos temperatūrų 
kitimo sistema. Metų, sezono ir paros vidutinės ir didžiausios oro 
temperatūros svyravimo amplitudė apskaičiuojama iš daugiamečių 
meteorologinių stebėjimo duomenų. Projektuojant atitvaras būtina 
žinoti ne tik oro temperatūrą, bet ir aplinkos drėgnį, kuris turi įtakos 
šilumos mainams per atitvaras. Oro drėgnio duomenys atitinkamame 
regione būtini skaičiuojant drėgmės mainus atitvarinėse konstrukci-
jose, projektuojant jų apšiltinamą, kad jos nedrėktų ir drėgmė nesi-
kondensuotų ant apšildymo medžiagų ir konstrukcijų paviršiaus arba 
jų viduje. 

 
7.1. Šilumos perdavimo koeficientas ir visuminė šiluminė  
varža 
Pastatų atitvarų šiluminės-techninės savybės yra nustatomos skai-

čiavimu pagal parengtą metodiką. Skaičiavimo metodai yra pateikti 
ISO standartuose. Pagal standartinius metodus atitvarų šiluminės 
savybės skaičiavimo būdu nustatomos pakankamu tikslumu. Sunkiau 
yra apskaičiuoti pastatų išorinių sienų patvarumą klimato drėgmės 
poveikiams. 

Visiems šilumos perdavimo procesams būtinos energijos sąnau-
dos. Reikalingos šiluminės energijos sąnaudos konstrukcijos sluoks-
nio pasipriešinimui įveikti. Šis pasipriešinimas pereinančiai šilumai 
vadinamas šilumine varža ir žymimas raide R. Vienalytės atitvarinės 
konstrukcijos šiluminė varža m2·K/W yra:  
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 Rk = d/λ, (44) 
čia d – konstrukcijos storis, m; λ – konstrukcijos medžiagos šilumos 
laidumo koeficientas, W /(m·K). 

Statybinių ir šilumos izoliacinių medžiagų λ = 0,02–3,0 
W/(m·K). Šilumos izoliacinėmis vadinamos medžiagos, kurių λ< 
0,23 W/(m·K). Oro (p = 0,1 MPa) λ= 0,02–0,025 W/(m·K). Vandens 
λ = 0,52–0,56 W/(m·K). 

Šilumos laidumas priklauso nuo medžiagų drėgnio; įmirkusios 
medžiagos šilumos praleidžia kelis kartus daugiau negu sausos. Ši 
savybė labai svarbi atitvarinėms konstrukcijoms. Šilumos laidumo 
koeficientas – viena iš svarbiausių statybinių medžiagų charakteristi-
kų.  

Svarbiausias išorinių aitvarų parametrų yra šilumos perdavimo 
koeficientas U, kuris parodo išeinančios šilumos kiekį W pro atitva-
ros 1 m2 /h, kai išorės ir vidaus atitvarų temperatūrų skirtumui esant 
1 K arba 1 °C. Šilumos perdavimo koeficientas U yra tiesiogiai pro-
porcingas šilumos kiekiui Q, praeinančiam pro pastato išorines ati-
tvaras. Kuo šis koeficientas mažesnis, tuo mažiau šilumos energijos 
reikia pastatų šildymui, tuo mažesni statinių šilumos energijos nuo-
stoliai, mažiau sudeginama kuro, mažiau išmetama į atmosferą terša-
lų, sukeliančių šiltnamio efektą, pigesnė pastatų eksploatacija ir pa-
našiai.  
 ( )sesiQ U A T≈ θ − θ ⋅∑ , (45) 
čia: U – išorinių atitvarų šilumos perdavimo koeficientas, W/(m2K); 
θsi – patalpos vidaus oro temperatūra, °C; θse –vidutinė išorės oro temperatūra per apšildymo laikotarpį, °C; A – išorinių atitvarų plotas, 
m2; T– pastato apšildymo trukmė, h. 

 
Šilumos perdavimo koeficientas U yra valstybinės reikšmės pa-

rametras, reglamentuotas normatyviniais dokumentais. Išorinių ati-
tvarų šilumos perdavimo koeficiento U mažinimui yra naudojamos 
šilumą izoliuojančios medžiagos. Šilumos perdavimo  koeficientas U 
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yra atvirkščias dydis šiluminei varžai Rt. Apskaičiuojamas pagal U = 
1/Rt, W/(m2K), čia: Rt – atitvaros visuminė šiluminė varža; apskai-
čiuojama 
 Rt = Rsi+Rse+ΣRsluok (m2K)/W.    (46) 
čia Rsi – šiluminė varža atitvaros paviršiaus patalpoje; Rse – atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža; ΣRsluok – atitvaros suminė įvairių 
medžiagų sluoksnių šiluminė varža. 

 
 
7.2. Atitvarų termiškai vienalyčių sluoksnių suminė šiluminė 
varža 

 Rs = R1+R2+...+ n R+(gR+Rq+Ru), (47) 
čia R1 ; R2 ...; Rn – atitvaros atskirų termiškai vienalyčių sluoksnių 
šiluminės varžos; Rg – nevėdinamo arba ribotai vėdinamo tarpo šilu-
minė varža; Rq – plono sluoksnio šiluminė varža; Ru – nešildomos 
pastogės šiluminė varža. Rg , Rq , R u,  surandamos iš lentelių. 

Termiškai vienalyčio sluoksnio, kurio šiluminiai parametrai bet 
kuria kryptimi nekinta ir šilumos laidumo koeficientai žinomi, šilu-
minė varža skaičiuojama  
 R=d/λds (m2K)/W, (48) 
čia d – termiškai vienalyčio sluoksnio storis, parenkamas iš projekto 
arba apskaičiuojamas; λds– termiškai vienalyčio sluoksnio šilumos 
laidumo koeficientas. Koeficiento reikšmės tikslinamos dėl medžia-
gos įdrėkimo (∆λw), šiluminės konvekcijos (∆λcv). Reikšmės imamos 
iš pateiktų lentelių.  

Sluoksniuotų konstrukcijų šiluminę varžą sudaro visų sluoksnių ir 
paviršių šiluminių varžų suma. Sluoksniuotos konstrukcijos šiluminė 
varža lygi konstrukcijos sluoksnių šiluminių varžų sumai:  
Rk  = d1/λ1 + d2/λ2 + d3/λ3 + ...+ dn/λn = R1 + R2 + R3 +... + Rn,  (49) 
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čia d1, d2, d3, dn – konstrukcijos skirtingų sluoksnių storiai, m; λ1, λ2, 
λ3 , ..,λn – konstrukcijos pavienių sluoksnių šilumos laidumo koefi-
cientai. 

Žinant konstrukcijos šiluminę varžą Rk ir jos paviršių temperatūrą, 
galima nustatyti šilumos kiekį Q, einantį per šią konstrukciją, ir įver-
tinti konstrukcijos termoizoliacines savybes. Praktikoje svarbu nusta-
tyti, koks pasirinktos šilumą izoliuojančios medžiagos sluoksnio sto-
ris, užtikrinantis pastato atitvaros leistinas šilumos perdavimo 
koeficiento vertes. Atitvaros visuminė šiluminė varža lygi vidinio ir 
išorinio paviršių bei konstrukcijos šiluminių varžų sumai:  
Rt = Rsi+ R + Rse= Rsi+d/λ.+ Rse; 1 1

t
t vid išor

U
R R R R

 = =  + + 
; (50) 

 q= (θsi – θse)/(Rsi + R + Rse),W/m2, (51) 
Vienalytės atitvaros temperatūrinį lauką galime rasti 

 . : 0i e
si i si i si si se

t
R q R q qR

θ − θθ ≈ θ − ⋅ ≈ θ − ⋅ − ≈ ,  (52) 
tai bet kokio daugiasluoksnės atitvaros taško temperatūra (θn ): 
 

1
.

n
i e

n i si
t
R R

R
 θ − θθ ≈ θ − +   ∑  (53) 

Sluoksniuotų konstrukcijų šiluminę varžą sudaro visų sluoksnių ir 
paviršių šiluminių varžų suma 
 

1
.

n

t si se se se
dR R R R R R≈ + + ≈ + +
λ∑  (54) 

 
7.3. Atitvaros iš termiškai nevienalyčių sluoksnių suminė  
šiluminė varža 

 Rs = (R1+R11)/2  m2 ⋅ K/W,   (55) 
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čia: RI – didžiausioji suminės šiluminės varžos vertė, m2 ⋅ K/W;  
RII  – mažiausioji suminės šiluminės varžos vertė, m2 ⋅ K/W. Išraiška taiky-
tina, jeigu skaičiavimo rezultatų santykinė paklaida e, %, apskaičiuota pagal 
formulę, neviršija 15 %:  
 e=((R1+R11)·100/2 Rs.  (56) 

Didžiausioji ir mažiausioji varžų vertės apskaičiuojamos suskirs-
čius termiškai nevienalytę atitvarą į būdingąsias dalis ir sluoksnius. 
Pirmiausia atitvara dalijama į būdingąsias dalis plokštumomis, stat-
menomis šilumos srauto krypčiai, apskaičiuojama didžiausioji sumi-
nės šiluminės varžos vertė. Didžiausioji atitvaros suminės šiluminės 
varžos vertė RI, m2pK/W, atitinkanti vidutinę atitvaros šiluminę 
varžą pagal būdingąsias atitvaros dalis, apskaičiuojama  
 R1=A/[(Aa/Ra)+(Ab/Rb)+...+(Am/Rm],  (57) 
čia A – nagrinėjamos termiškai nevienalytės atitvaros skerspjūvio 
plotas, m2, 
 A = Aa + Ab +…+ Am; Aa= a ⋅ h, Ab= b ⋅ h, Am= m ⋅ h; Ra, Rb, …, (58)  

Rm – kiekvienos dalies šiluminė varža  
 

 Ra= R1a + R2a +…+ Rna , Rb= R1b + R2b +…+ Rnb , (59) 
 Rm = R1m +R2m +…+ Rnm. R1a = d1/ λ1a; (60) 
 R2a =d2/λ2a; Rna= d n /λ;), (61) 
 Rna= dn/λnm. (62) 

Atitvaros mažiausioji suminės šiluminės varžos vertė RII, m2K/W, 
atitinkanti būdingųjų sluoksnių vidutinių šiluminių varžų sumą, ap-
skaičiuojama  
 RII = R1 + R2 +…+ Rn,  (63) 
čia R1, R2, … Rn – atskirų sluoksnių vidutinės šiluminės varžos, m2 ⋅ K/W. 
Kiekvieno sluoksnio vidutinė šiluminė varža R1, R2 ... Rn , m2 ⋅ K/W, 
 R1 = A/[(Aa/R1a) + (Ab/R1b) +...+ (Am/R1m] = 
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 [d1·A]/( λ1a Aa+ Ab λ1b +An·λ1m)  (64) 
 Rn = A/[(Aa/Ran)+(Ab/Rnb)+...+(Am/Rnm] = 
 [dn·A]/( λna Aa+ Ab λnb +...+An·λnm), (65) 
čia Rna, Rnb, …, Rnm – n-tojo nevienalyčio sluoksnio vienalyčių dalių (a, b, … m) atitinkamos šiluminės varžos, m2 ⋅ K/W. 

 Jei termoizoliacinis sluoksnis praeina pro metalinės jungtis, jun-
giančias atitvaros vidaus ir išorės sluoksnius, atitvaros šilumos per-
davimo koeficientas apskaičiuojamas  
 U=1/Rt + ∆Umn, W/(m2K),  (66) 
čia ∆Umn – šilumos perdavimo koeficiento pataisa dėl papildomo 
šilumos nutekėjimo per metalines jungtis, apskaičiuojama 
 ∆Umn = α·λmn·nmn·Amn/dmn; W/(m2K),  (67) 
čia α –  struktūrinis daugiklis, parenkamas iš xx lentelės; λmn– jung-ties šilumos laidumo koeficientas, nmn – jungčių kiekis viename m2, 
parenkamas iš projekto; Amn – vienos jungties skerspjūvio plotas, apskaičiuojamas matematiškai; dmn – skaičiuojamasis jungties ilgis, 
prilygintas termoizoliacijos sluoksnio storiui, m. 

Atitvaros struktūrinio daugiklio reikšmės imamos iš normatyvinių 
dokumentų ir gali būti: 0 – sienoje tarp mūro ir medienos; 0,5 – sie-
noje tarp mūro ir betono; 0,6 – sienoje tarp dviejų betono sluoksnių; 
0,6 – kai yra metaliniai varžtai tarp stogo ritininės dangos ir metalo 
lakštų; 0,4 – kai yra metaliniai varžtai tarp stogo plastikinės dangos ir 
metalo lakštų; 0,8 – varžtai tarp metalinių lakštų.  

Vėdinimu laikomas išorės oru vėdinamas sluoksnio storis, kurio an-
gų plotas Av fasade ne mažesnis 15 cm2 kiekvienam atitvaros perimetro 
metrui, jei tarpas vertikalus ir ne mažesnis kaip 15 cm2 vienam kvadrati-
niam horizontalaus tarpo metrui. Atitvarų paviršiaus patalpoje ir išorėje 
šiluminės varžos Rvid ir Rišor randamos iš 33 lentelės. 

Pertvarų, skiriančių dvi patalpas su skirtingomis oro temperatū-
romis, abiejų paviršių šiluminė suminė varža prilyginama 
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0,25 (m2.K)/W. Horizontaliu vadinamas srautas, kurio kryptis verti-
kalios plokštumos atžvilgiu nesiskiria daugiau kaip ±30°. 

 
33 lentelė. Atitvarų paviršiaus patalpoje ir išorėje šiluminės varžos 
Šiluminė varža paviršiaus patalpoje Išorinio paviršiaus šiluminė 

varža 
Šilumos srauto kryptys 

Horizontali 

 

vertikali 
aukštyn 

vertikali 
žemyn 

visomis kryptimis 

0,13 0,10 0,17 0,04 0,04 0,04 
 
Kada įvertinamas vėjo poveikis, išorės paviršiaus šiluminės var-

žos imamos iš STR 2.05.01, įvertinant vėjo greitį (žr. 34 lent.). 
 

34 lentelė. Vėjo greičio įtaka šiluminės varžos vertei 
Vėjo greitis, m/s 1 2 3 5 7 10 
Šiluminė varža(m2K)/W 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 

Temperatūros pasiskirstymas vienalytėje atitvaroje, esant stacio-
nariajam šilumos perdavimui 

Ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficientas (Ψ) – 
šilumos srauto tankis, tenkantis šiluminio tiltelio ilgio vienetui, kai 
oro temperatūrų skirtumas abiejose atitvaros pusėse 1 K, 
W/(m ⋅ K);LLΨN – norminis ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo 
koeficientas, W/(m2   K); ΨMN  – leistinasis ilginio šiluminio tiltelio 
šilumos perdavimo koeficientas, W/(m2 ⋅ K); šiluminis tiltelis – ati-
tvaroje esantis šilumai laidesnės medžiagos intarpas, per kurį perei-
nančio šilumos srauto tankis yra didesnis negu pereinančio per šalia 
esančias atitvaros dalis. 
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35 lentelė. Pastatų atitvarų norminės šilumos perdavimo koeficiento UN, 
W/(m2 ⋅ K) ir ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficiento ΨN , 
W/(m ⋅ K) vertės 
Atitvaros rūšis Atitvarą 

žymintis 
poraidis 

Gyvenamieji 
pastatai 

Negyvenamieji pastatai 
viešosios 
paskirties  

pramonės 
1) Stogai R 

Un = 0,16k Un = 0,20k Un = 0,25k 2)Perdangos, kurios 
ribojasi su išore ce 
3)Šildomų patalpų 
atitvaros, kurios 
ribojasi su gruntu fg 

UN = 0,25 k UN = 0,30 k UN = 0,40 k 4)Perdangos virš 
nešildomų rusių ir 
pogrindžių cc 
5)Sienos w UN = 0,20 k UN = 0,25 k UN = 0,30 k 
Atitvaros rūšis 

Atitvarą 
žymintis 
poraidis 

Gyvenamieji 
pastatai 

Negyvenamieji pastatai 
viešosios pa-

skirties  pramonės 
6)Langai ir kitos 
skaidrios atitvaros wd UN = 1,6k UN = 1,6k UN = 1,9k 
7)Durys, vartai d UN = 1,6k UN = 1,6k UN = 1,9k 
8)Ilginiai šiluminiai 
tilteliai t ΨN  = 0,18⋅κ ΨN  = 0,20⋅κ ΨN = 0,25⋅κ 

Pastabos: 35 lentelėje k = 20/(θvid –θišor) – temperatūros pataisa. Kai pro-
jektinė patalpos oro temperatūra θvid, = 20 °C, o išorės – θišor= 0 °C, tada 
k = 1. Jei atitvara yra šildymo sistemos dalis (pavyzdžiui, šildomos grindys 
arba lubos), tokios atitvaros temperatūros pataisa k = 20/(/(θvid – θišor). Jeigu 
gyvenamųjų pastatų langų ir kitų skaidrių atitvarų plotas didesnis už 25 % 
pastato sienų ploto, visų skaidrių atitvarų šilumos perdavimo koeficiento 
norminė vertė turi būti 1,3 W/(m2K). Jeigu viešosios paskirties pastatų lan-
gų ir kitų skaidrių atitvarų plotas didesnis už 35 % pastato sienų ploto, visų 
skaidrių aitvarų šilumos perdavimo koeficiento norminė vertė turi būti 
1,3 W/(m2 ⋅ K). Parduotuvių ir panašios paskirties patalpų pirmųjų dviejų 
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aukštų langams ir kitoms skaidrioms atitvaroms leidžiama taikyti 
1,9 W/(m2 ⋅ K) vertę. 

1) Sutapdintieji plokštieji ir šlaitiniai stogai, perdangos po nešildoma pas-
toge. Perdangos po nešildoma pastoge šilumos perdavimo koeficiento vertė 
nustatyta įvertinus  nešildomos pastogės ir kitų virš jos esančių atitvarų 
elementų šilumines varžas bei pastogės vėdinimo sąlygas. 

2) Perdangos virš pravažiavimų ar praėjimų. Šiai grupei taip pat priskiria-
mos perdangos tarp patalpų su skirtingomis temperatūromis.  

3) Besiribojančios su gruntu šildomų patalpų rūsių sienos, rūsių grindys ir 
pan. Šių atitvarų šilumos perdavimo koeficiento vertė nustatyta įvertinus 
grunto šiluminę varžą ir šildomų patalpų matmenis. 

4) Perdangos virš nešildomų vėdinamų ir nevėdinamų rūsių ir pogrindžių. 
Perdangų virš nešildomų rūsių ir pogrindžių šilumos perdavimo koeficiento 
vertė nustatyta įvertinus susiliečiančių su gruntu rūsio atitvarų šilumines 
varžas ir vėdinimo sąlygas. 

5) Visos neskaidrios vertikalios atitvaros. 
6) Langai, stoglangiai, švieslangiai, įstiklintos balkonų durys  ir kitos 

skaidrios atitvaros.  
7) Išorinės viengubos ar dvigubos durys, išorinės ar vidinės durys į tambū-

rą,  durys iš šildomų patalpų į nešildomas laiptines ir pan. 
8) Sąramos virš langų ir durų, langų angokraščiai, gelžbetoninių plokščių 

sandūros ir pan. 
 
Šilumos perdavimo per langus koeficientas priklauso nuo šių 

veiksnių: rėmų ir įstiklinimo plotų santykio; lango perimetro santy-
kio su plotu; stiklų kiekio lange ir atstumo tarp jų; stiklų storio ir jų 
skaidrumo šviesai ir šilumai; nuo to, kuo pripildyta uždaroji ertmė 
tarp stiklų; nuo rėmo įstatymo į staktas ir jų įstatymo į atitvaras. Ši-
lumos perdavimo per langą koeficientas skaičiuojamas kaip suminis 
vidutinis šilumos perdavimo per lango rėmą ir įstiklintą dalį koefi-
cientas. Įstiklintos dalies šilumos perdavimo koeficientas priklauso 
nuo stiklų skaičiaus, stiklų rūšies, oro  tarpų storio ir dujų rūšies stik-
lo paketuose. 

 
 



 

131 

36 lentelė. Pastatų atitvarų leistinosios šilumos perdavimo koeficiento 
UMN, W/(m2 ⋅ K) ir ilginių šiluminių tiltelių leistinosios šilumos perdavi-
mo koeficiento ΨMN, W/(m ⋅ K) vertės 

Atitvaros rūšis Atitvarą 
žymintis 
poraidis 

Gyvenamieji 
pastatai 

 
Negyvenamieji pastatai 
viešosios 
paskirties  

Pramonės 

Stogai r 
UN<0,25 K UN<0,25 K UN<0,40 K Perdangos, kurios  

ribojasi su išore 
ce 

Šildomų patalpų  
atitvaros, kurios ribojasi 
su gruntu 

fg 

UN<0,35 K UN<0,40 K UN<0,50 K Perdangos virš nešildo- 
mų rūsių ir pogrindžių 

cc 

Sienos w UM<0,30 K UN<0,40 K UN<0,50 K 
Langai ir kitos skaidrios 
atitvaros 

wd UN<1,9 K UN<1,9 K UN<3,00 K 
Durys, vartai d U N <1,9 K UN<1,9 K UN<3,00 K 
Ilginiai šiluminiai  
tilteliai 8) t ΨMN ≤ 0,50 K ΨMN ≤ 0,60 K ΨMN ≤ 0,70 K 
 
37 lentelė. Iš išorės papildomai apšiltinamų gyvenamųjų ir negyvenamųjų 
viešosios paskirties pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U, 
W/(m2 ⋅ K) vertės 

Atitvaros rūšis Šilumos perdavimo 
koeficientas  
U, W/(m2 ⋅ K) 

Stogai 0,20 K Perdangos, kurios ribojasi su išore 
Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi su gruntu 

0,30 K Perdangos virš nešildomų rusių ir pogrindžių 
Sienos 0,25 K 
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Manoma, kad rėmo ploto lange dalis sudaro apie 30 %. Reikala-
vimai pastatų ir jų atitvarų sandarumui: pastato langų ir stoglangių oro 
pralaidumo klasės turi  būti ne mažesnės už pateiktas 38 lentelėje. 
38 lentelė. Reikalavimai pastato langų ir stoglangių oro pralaidumui 

Pastato aukštų skaičius Langų ir stoglangių oro pralaidumo klasės 
pagal LST EN 12207  

1 ir 2 2 
3 ir daugiau 3 

* Išorinės durys turi atitikti ne mažesnės kaip 2 oro pralaidumo klasės reikalavimus. 
Viešbučių, prekybos ir transporto paskirties pastatų išorinėms durims šis reikalavi-
mas netaikomas 

 
 

39 lentelė. Skaičiuojamoji langų stiklų šilumos perdavimo (Ug) vertė, pri-
klausanti nuo stiklų kiekio 
Stiklų 
skaičius 

Tipas Stiklų storis ir 
atstumai tarp 
stiklų, mm 

Ug ,W/(m2 ⋅ K) 
oras argonas kriptonas 

du 

Paprastas 
stiklas  
εn = 0,80 

4-6-4 3,3 3,0 2,8 
4-9-4 3,0 2,8 2,6 
4-12-4 2,7 2,7 2,6 
4-15-4 2,7 2,6 2,6 
4-20-4 2,7 2,6 2,6 

εn ≤ 0,40 

4-6-4 2,8 2,6 2,2 
4-9-4 2,6 2,3 2,0 
4-12-4 2,4 2,1 2,0 
4-15-4 2,2 2,0 2,0 
4-20-4 2,2 2,0 2,0 

εn≤0,20 

4-6-4 2,7 2,3 1,9 
4-9-4 2,3 2,0 1,6 
4-12-4  1,9 1,7 1,5 
4-15-4 1,8 1,6 1,6 
4-20-4 1,8 1,7 1,6 
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trys 
εn ≤ 0,80 

4-6-4-6-4 2,3 2,1 1,8 
4-9-4-9-4 2,0 1,9 1,7 
4-12-4-12-4 1,9 1,8 1,6 

εn ≤ 0,40 
4-6-4-6-4 2,0 1,7 1,4 
4-9-4-9-4 1,7 1,5 1,2 
4-12-4-12-4 1,5 1,3 1,1 

 
Skaičiuojamoji langų stiklų Ug vertė, priklausanti nuo stiklų kie-kio, stiklo paketų storio ir dujų rūšies paketuose pateikiama 39 lente-

lėje. 
Žinant naudojamo stiklo arba jo paketo šilumos perdavimo koefi-

cientą, galima įvertinti suminį šilumos perdavimo koeficientą, atsi-
žvelgiant į pasirinkto rėmo tipą. Kokybiškuose paketuose tarpas tarp 
stiklų yra sandarus ir užpildytas oru arba daugiau kaip 90 % koncent-
racijos dujomis. εn – spinduliavimo geba, kai spinduliai krinta stat-
menai į paviršių. 

 
7.4. Šilumos perdavimas per grindis 
Priklauso nuo to, kaip grindys įrengtos: ar jos yra tiesiog ant 

grunto, ar virš rūsio, kuris gali būti šildomas arba nešildomas, o jo 
sienos įgilintos į gruntą dviem trečdaliais, puse ar tik vienu trečdaliu 
aukščio. Grindys ant grunto gali būti apšiltintos visa plokštuma, tik 
kontūru arba gali būti vertikaliai apšiltinti ir patys pamatai. Todėl 
šilumos perdavimas tarp patalpos oro pro grindis į gruntą, rūsį arba 
pogrindį turi būti vertinamas skirtingai. Grindų konstrukcijos šilumi-
nė varža nustatoma tokiu pat būdu kaip ir kitų atitvarų, tačiau ji yra 
tik vienas funkcinis narys daugianarėje išraiškoje. 

Reikalavimai grindų šiluminiam imlumui: pastatų šildomų patal-
pų, kuriose nuolat būna žmonės, grindų paviršiaus šiluminis imlumas 
YP  turi būti ne didesnis už norminę YPN  vertę, pateiktą 40 lentelėje; grindų paviršiaus šiluminis imlumas YP  skaičiuojamas pagal: 
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40 lentelė. Grindų paviršiaus norminės šiluminio imlumo vertės 

Eil. 
Nr. Pastatų patalpos  

Norminė 
grindų pavir-
šiaus šilumi-
nio imlumo 
vertė YPN, W/(m2 ⋅ K) 

1 Gyvenamųjų pastatų ir negyvenamųjų gydymo 
paskirties pastatų šildomos patalpos, išskyrus ves-
tibiulius ir pagalbines patalpas 12 

2 
Kitų negyvenamųjų pastatų šildomos patalpos 
(išskyrus nurodytus šios lentelės 1 eilutėje), kurio-
se dirbamas lengvas fizinis darbas, išskyrus vesti-
biulius, koridorius ir pan. 

14 

3 Šios lentelės 2 eilutėje išvardytos pastatų patalpos, 
kuriose dirbamas vidutinio sunkumo fizinis darbas  17 

* Grindų paviršiaus šiluminis imlumas nereglamentuojamas: kai grindų paviršiaus 
temperatūra didesnė už 23 °C; kai patalpose nuolatinėse darbo vietose patiesiami 
mediniai skydai arba šilumai mažai laidūs kilimėliai 

 
Grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m2 · K), 

bendruoju atveju apskaičiuojamas pagal formulę:  
 U = U0 + 2∆Ψ/B1,   (68) 
čia: U0 – grindų ant grunto šilumos perdavimo pagrindinė dedamoji, 
priklausanti nuo grindų, ploto, jų formos ir grindis ribojančių sienų 
storio, W/(m2 · K); ∆Ψ – pataisa, įvertinanti pakraščių vertikaliojo ir 
horizontaliojo apšiltinimo įtaką; B′ – būdingasis grindų matmuo, 
apskaičiuojamas taip:  
 B1 = A/0,5P, (69) 
čia: A – bendras grindų ant grunto plotas, m2; P – grindų perimet-
ras, m.  

Dydžių A ir P vertėms apskaičiuoti imami pastato vidaus mat-
menys. Jei nagrinėjama patalpa turi ir vidines sienas, perimetrui ap-
skaičiuoti imami tik išorės sienų ilgiai. Grindų ant grunto su neapšil-
tintais pakraščiais šilumos perdavimo koeficientas U0 vertė 
apskaičiuojama taip:  
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 1
0 1

2
ln 1gr

tt

BU
dB d

λ  π≈ + π +  
.  (70) 

Papildomai apšiltintų grindų (dt < B′):  
 U0=λgr/(0,457B1+dt)  (71) 
čia: λgr – grunto projektinis šilumos laidumo koeficientas, W/(m·K), 
dt – atstojamasis grindų plokštės storis, išreikštas grunto sluoksnio 
storiu, m: 
 dt = d +λ(Rse+Rf+Rsi),  (72) 
čia Rf – grindų šiluminė varža, m2·K/W. Pastaba. Galima nevertinti 
grindų betoninės plokštės ir grindų dangos. Išlyginamojo grunto pa-
sluoksnio λ imamas toks pats kaip ir grunto, todėl jo šiluminė varža 
taip pat nevertinama. 

 
Grindų ant grunto su apšiltintais pakraščiais šilumos perdavimo 

koeficientas (U0 vertė) apskaičiuojamas pagal formulę. Po to apskai-
čiuojama R′ins: 

 R′ins = Rins – dins/λgr,.  (73) 
čia: R′ins – grindų ant grunto papildomoji šiluminė varža, esant pa-
kraščių apšiltinimui, m2·K/W; Rins – pakraščių termoizoliacinio 
sluoksnio šiluminė varža, m2·K/W; dins – pakraščių termoizoliacinio 
sluoksnio storis, m; λgr – grunto šilumos laidumo koeficientas, 
W/(m · K).  

 
Tada apskaičiuojamas atstojamasis papildomojo apšiltinančio 

sluoksnio storis (išreikštas grunto sluoksnio storiu), m: d′ = R′ins·λgr. Po to apskaičiuojama ∆Ψ vertė, priklausanti nuo papildomo pakraščių 
termoizoliacinio sluoksnio pločio arba gylio D, apšiltinamų pakraš-
čių šiluminės varžos bei tokio pat storio grunto sluoksnio šiluminės 
varžos: 
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 1ln 1 ln 1gr

t t

D D
d d d

 λ   ∆ψ ≈ − + − +   π +     
, (74) 

čia: dt – apskaičiuojamas pagal pagal anksčiau pateiktą formulę; d’ – 
apskaičiuojamas pagal d′ = R′ins·λgr formulę. 

 
Formulė taip pat taikoma, jei horizontalusis pakraščių termoizo-

liacinis sluoksnis įrengtas virš grindų plokštės arba išorinėje pamatų 
pusėje;  

Šildomo rūsio atitvarų požeminės dalies šilumos perdavimo koe-
ficientas perdavimo koeficientas Ubf, W/(m2·K), apskaičiuojamas:  

 ( ) ( )/bf bwU AU zPU A zP≈ + + , (75) 
čia: z – rūsio sienos požeminės dalies aukštis, m; Ubf – šildomo rūsio 
grindų šilumos perdavimo koeficientas; Ubw – rūsio sienų požeminės 
dalies šilumos perdavimo koeficientas; A – rūsio grindų plotas, m2; 
P – išorinių rūsio atitvarų perimetras, m. 

Dydžių A ir P vertėms apskaičiuoti imami pastato vidaus matme-
nys. Jei nagrinėjama patalpa turi ir vidines atitvaras, perimetrui ap-
skaičiuoti imami tik išorės atitvarų ilgiai. Neapšiltintų arba mažai 
apšiltintų rūsio grindų:  
 (dt + 0,5·z <B′), (76) 
  [ ( ) ] ( )( )1 1

12 / 0,5 ln / 0,5 1bf grU B z B d z≈ λ π + ⋅ π + + . (77) 
Gerai apšiltintų rūsio grindų (dt + 0,5·z ≥ B′):  

 ( )1
1/ 0,457 0,5bf grU B d z≈ λ + + .  (78) 

Ubf skaičiavimui reikia nustatyti dt ir B′. Tada rūsio grindų (su termoizoliaciniu sluoksniu) atstojamasis storis lygus:  
 dt = w + λgr·(Rsi + Rbf+ Rse), (79) 



 

137 

čia: Rbf – rūsio grindų (su termoizoliaciniu sluoksniu) suminė varža, 
m2·K/W. Apskaičiuojant Rbf, galima nevertinti grindų betoninės 
plokštės ir plonos grindų dangos. Išlyginamojo grunto pasluoksnio λ 
imamas toks pats kaip ir grunto, todėl jo šiluminė varža taip pat ne-
vertinama. 

 
7.5. Šildomo rūsio sienų šilumos perdavimo koeficientas Ubw ap-skaičiuojamas pagal formulę:  

 ( )( ) ( )1 12 1 0,5 / ln / 1 / .bf gr wU d d z z d z ≈ λ + + + π    (80) 
Formulė naudojama, kai dw ≥ dt. Jeigu dw < dt, tada vietoje dt imama  

 dw. dw = λgr(Rsi+Rbw+Rse), (81) 
čia: dw – atstojamasis rūsio požeminės dalies sienos storis, m; Rbw – rūsio sienos požeminės dalies suminė šiluminė varža, m2·K/W.  

 
Tuo atveju, jei tik po dalimi pastato yra rūsys, o kitoje dalyje – 

grindys ant grunto, skaičiuoti galima tiktai apytiksliai, tariant, kad po 
visu pastatu yra rūsys, tačiau jo įgilinimas imamas lygus pusei rūsio. 
Šildomų grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientas kai grin-
dų plokštėje yra šildymo sistema, tolygiai paskirstanti šilumą, skai-
čiuojamas padarius tokius pakeitimus: vidaus temperatūra θi pakei-čiama vidutine šildymo elementų plokštumos temperatūra θel; skaičiuojant dydžio dt vertę, reikia vertinti tiktai sluoksnių, esančių žemiau šildymo elementų plokštumos, šilumines varžas, sienų storį 
bei išorės paviršiaus varžą.  

Nešildomo vėdinamo rūsio atitvarų šilumos perdavimo koeficien-
tas, kai žinoma oro kaita rūsyje. Žemiau pateiktos formulės naudo-
jamos, jei nešildomi rūsiai vėdinami išorės oru. Šilumos perdavimo 
koeficientas apskaičiuojamas pagal formulę: 

 ( )( )1/ / 0,33f bf bw wR U A AU zPU hPU nV≈ + + + + ,  (82) 
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čia Uf – pirmo aukšto grindų perdangos šilumos perdavimo koefi-
cientas (tarp šildomos vidaus aplinkos ir rūsio), W/(m2·K); Uw – rū-sio sienų antžeminės dalies šilumos perdavimo koeficientas, 
W/(m2·K); n –  oro kaita, vėdinant išorės oru, kartais per valandą; V – 
rūsio tūris, m3; Ubf  – rūsio grindų šilumos perdavimo koeficientas, 
W/(m2·K); Ubw – rūsio sienų požeminės dalies šilumos perdavimo 
koeficientas, W/(m2·K); h  – rūsio sienų antžeminės dalies aukštis iki 
pirmo aukšto grindų viršaus, m; z  –  rūsio sienų požeminės dalies aukš-
tis nuo rūsio grindų plokštės apačios, m; P – pirmo aukšto grindų peri-
metras, m; A – pirmo aukšto grindų plotas, m2.  

 
Nesant duomenų apie oro kaitą rūsyje, priimama n = 0,3 karto per 

valandą oro kaita. Šilumos perdavimo koeficientas į išorę Uv priklau-so nuo vėdinamo angų ploto, vėjo greičio ir užuovėjos rodiklio:  
 Uvv= (2z Uw/B1)+1450 (Av v.fw/B1),  (83) 

čia Av – vėdinamo angų plotas perimetro vienetui, m2/m; fw – užuovė-jos perimetras, pagal žemiau pateiktos 41 lentelės duomenis.  
 

41 lentelė. Užuovėjos parametro fw vertės 
Pastatas apsaugotas nuo vėjo miesto viduryje fw= 0,02 

Vidutiniškai apsaugotas priemiesčiuose  fw = 0,05 
Neapsaugotas atvirose vietose fw = 0,10 

 
 
7.6. Atitvaros oro tarpo šiluminė varža 
Oro tarpų šiluminės varžos: kai oro tarpą riboja du lygiagretūs 

paviršiai, statmeni einančiam per juos šilumos srautui, o šių paviršių 
šilumos spinduliavimo geba εn ne mažesnė kaip 0,8; kai oro tarpo 
storis šilumos srauto kryptimi mažesnis kaip dešimtoji dalis vienos iš 
kitų dviejų matmenų (aukščio ir pločio), bet ne didesnis kaip 0,3 m; 
kai oro tarpe nesimaišo lauko ir vidaus oras. Nevėdinamojo oro tarpo 
šiluminė varža Rg imama iš 42 lentelės. 
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42 lentelė. Nevėdinamojo oro tarpo šiluminė varža Rg, m2·K/W 
Oro tarpo  

storis  
d, mm 

Šiluminė varža, Rg, m2·K/W 
Šilumos srauto kryptis 

Horizontali  → Aukštyn ↑ Žemyn ↓ 
5 0,11 0,11 0,11 
7 0,13 0,13 0,13 
10 0,15 0,15 0,15 
15 0,17 0,16 0,17 
25 0,18 0,16 0,19 
50 0,18 0,16 0,21 
100 0,18 0,16 0,22 
300 0,18 0,16 0,23 

 
Nevėdinamojo oro tarpo, ribojamo paviršiumi su atspindinčia 

danga, šiluminė varža, kai vienas iš paviršių padengtas atspindinčia 
danga (šilumos spinduliavimo geba 0,2 ≤ εn < 0,8), Rg vertės pateik-tos 43 lentelėje. 

 
43 lentelė. Nevėdinamojo oro tarpo šiluminė varža Rg, m2·K/W, kai vienas 
iš oro tarpą ribojančių paviršių yra padengtas atspindinčia danga, (spindu-
liavimo geba 0,2 ≤ εn < 0,8) 
Oro tarpo 
storis 

d, mm 
Šiluminė varža, Rg, m2·K/W 

Šilumos srauto kryptis 
Horizontali → Aukštyn ↑ Žemyn ↓ 

5 0,17 0,17 0,17 
10 0,29 0,23 0,29 
20 0,37 0,25 0,43 

50 – 100 0,34 0,27 0,61 
 
Atitvarų su ribotai vėdinamu oro tarpu visuminė šiluminė varža 

Rt, (m2·K/W) yra lygi oro tarpo ir sluoksnių, esančių tarp išorės ap-
linkos ir oro tarpo, šiluminių varžų sumos pusei, pridėjus likusių 
sluoksnių ir paviršių šiluminių varžų sumą. Vėdinamas oro tarpas – 
vėdinamas išorės oru oro tarpas, kai angų plotas Av – mažesnis kaip 
15 cm2 kiekvienam atitvaros perimetro metrui pridedama, kai oro 
tarpas vertikalus –  ne mažesnis kaip 15 cm2 vienam kvadratiniam 
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horizontalaus tarpo metrui. Ribotai vėdinamas oro tarpas – jeigu į 
oro tarpą per angas patenka iš išorės oras, kai angų plotas Av:– 5 cm2 
< Av ≤15 cm2 kiekvienam atitvaros perimetro metrui, kai oro tarpas 
vertikalus; – 5 cm2 < Av ≤15 cm2 vienam kvadratiniam horizontalaus 
oro tarpo metrui. 

 
7.7. Nešildomų pastogių ir jų ertmių šiluminė varža Ru imama iš 

44 lentelės.  
44 lentelė. Pastogių ertmių šiluminė varža Ru, m2·K/W 

Stogo rūšis Ru, m2·K/W 
Čerpių stogas be ritininės dangos, ištisinio lentų pakloto ir 
pan. 0,06 
Stogas su lakštine arba čerpių danga, su ritinine danga ir 
lentų paklotu 0,2 
Tas pats kaip ir 2 eilutėje, su papildomu aliuminio ar kitokiu 
atspindinčiu paviršiumi, nukreiptu į pastogės pusę 0,3 
Stogas su glaudžiai suleistų lentų ir ritininės dangos paklotu 0,3 
Pastaba. Šios vertės taikomos neapšiltintiems stogams ir pastogėms virš 

apšiltintos perdangos. Pastogė gali būti vėdinama, tačiau oro judėjimo grei-
tis ne didesnis kaip 1 m/s. 

 
7.8. Plonų sluoksnių šiluminė varža qR  

45 lentelė. Plonų sluoksnių (plėvelių, kartono ir kt.) šiluminė varža Rq, 
m2 · K/W 

Plono sluoksnio padėtis Rq, m2·K/W 
Glaudžiai prispaustas prie vieno iš atitvarinės  
konstrukcijų paviršių 

0,02 
Tarp atitvaros sluoksnių * 0,04 

* Šiluminė varža Rq apibūdina plono sluoksnio šiluminę varžą, įskaitant šiluminę 
varžą, atsirandančią dėl nepakankamo šio sluoksnio sąlyčio su kitomis atitvaros 
dalimis 
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7.9. Atitvarų drėgminė būklė 
Atitvaros turi būti suprojektuotos taip, kad šaltuoju metu jose su-

sikaupusi drėgmė šiltuoju metu išgaruotų. Metų eigoje atitvaroje 
susikaupiantis ir išgaruojantis drėgmės kiekis nustatomas skaičiavi-
mais ir neturi viršyti reikalavimų. Atitvaros turi būti suprojektuotos 
taip, kad nebūtų pelėsių augimo ant vidinio atitvaros paviršiaus rizikos, 
t. y. atitvaros paviršiuje santykinis oro drėgnis turi būti ne lengvos 
konstrukcijos, kurių vidinio paviršiaus temperatūra, keičiantis išorės 
oro temperatūrai, pakinta greičiau negu per parą, pvz., langų rėmai,  
turi atitikti reikalavimus. Kondensacija mediniuose pastato elemen-
tuose arba ant jų paviršių neleistina. Kondensacija apskaičiuojama. 
Pateiktais metodais nustatoma, kokia turi būti atitvaros vidaus pavir-
šiaus temperatūra, kad būtų išvengta pavojingo paviršiaus įdrėkimo, 
įskaitant pelėsių susidarymo galimybę. Šiais skaičiavimo metodais 
taip pat įvertinamas metų eigoje atitvarų viduje susikaupiantis ir iš-
garuojantis drėgmės kiekis. 

Atitvaros vidaus paviršiaus temperatūrinis faktorius (φRsi) – atitva-
ros vidaus paviršiaus ir išorės temperatūrų skirtumas, padalytas iš 
vidaus ir išorės oro temperatūrų skirtumo, apskaičiuotas įvertinant 
vidaus paviršiaus šiluminės varžos vertę  

 Rsi. fRsi= (θsi–θe)/ (θi– θe). θsi = θi– [Rsi (θi–θe)]/Rt. (84) 
Projektinis atitvaros vidaus paviršiaus temperatūrinis faktorius 

(φRsi.min) – minimali priimtina atitvaros vidaus paviršiaus temperatūri-
nio faktoriaus vertė: 

  fRs..mini= (θsi.min–θe)/ (θi– θe). θsi.min (85) 
θsi.min – minimali priimtina paviršiaus temperatūra. 

Minimali priimtina atitvaros vidaus paviršiaus temperatūra – 
mažiausia atitvaros vidinio paviršiaus temperatūra, kuriai esant pra-
deda augti pelėsiai. 

Vidinis drėgmės prieaugis ∆v – į patalpą patenkantis drėgmės 
srautas, padalintas iš oro pasikeitimo dažnio patalpoje ir patalpos 
tūrio:  
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 ∆v = G/n,. (kg/m3),  (86) 
čia G – į patalpą patenkantis drėgmės srautas, kg/h; n – oro pasikei-
timo dažnis patalpoje, h–1; V – patalpos tūris, m3. 

Vidaus oro dalinio vandens garų slėgio prieaugis (∆p) – į patalpą 
patenkantis drėgmės srautas, padaugintas iš dujų konstantos vandens 
garams ir temperatūros vidurkio tarp vidaus ir išorės oro, padalintas 
iš oro pasikeitimo dažnio patalpoje ir patalpos tūrio:  

 ∆p = (G·Rv) (Ti+Te)/2 nV, Pa,  (87) 
čia Rv – dujų konstanta vandens garams, Rv = 462 Pa⋅m3/(K⋅kg); Ti ir 
Te – vidaus ir išorės oro temperatūra, K. Pagal vidaus oro dalinį van-
dens garų slėgio prieaugį patalpos gali būti klasifikuojamos į penkias 
drėgnumo klases. 

Medžiagos sluoksnio garinei varžai lygiavertis oro sluoksnio sto-
ris sd (sutrumpintai – lygiavertis oro sluoksnio storis sd) –  atitinkamo 
storio nejudančio oro sluoksnis, turintis tokią pačią garinę varžą kaip 
ir medžiagos sluoksnis:  

 sd = µ·d, m. (88) 
Santykinis oro drėgnis (φ) – dalinio vandens garų slėgio santykis 

su vandens garų soties slėgiu esant tam tikrai temperatūrai:  
 φ = (p/psat)·100 %. (89) 

Vandens garų soties slėgis (psat) –  maksimalus vandens garų slė-
gis esant normaliam barometriniam slėgiui ir tam tikrai temperatūrai: 

 psat = 610,5 e17,269·θ/237,3+θ , kai temperatūra θ ≥ 0 °C; (90) 
 psat = 610,5 e21,8759·θ/265,5+θ, kai temperatūra θ < 0 °C (91) 

Sočiųjų vandens garų temperatūra – sočiųjų vandens garų tempe-
ratūra esant normaliam barometriniam slėgiui:  

 θ = [273,3·ln(psat/610,5)]/[17,269 – ln.(psat/610,5)],  (92) 
kai psat ≥610,5 Pa  

 θ = [265,5·ln(psat/610,5)]/[21,875 – ln.(psat/610,5)], (93) 
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kai psat<610,5 Pa Kritinis paviršiaus drėgnis – oro santykinis drėgnis prie pavir-
šiaus, kuris skatina paviršiaus gadinimą, ypač pelėsių augimą. 

Pateiktos matematinės išraiškos pastato elementų projektavimui ir 
renovacijai neleis susidaryti nepalankiems poveikiams dėl kritinio 
paviršių drėgnio, pvz., pelėsių augimui. Be išorės klimato (oro tem-
peratūros ir drėgnio), trys parametrai lemia kondensaciją paviršiuose 
ir pelėsių augimą: kiekvieno pastato elemento „šiluminė kokybė“, 
įvertinanti šiluminę varžą, šiluminius tiltelius, geometriją, vidinių 
paviršių varžas. Šiluminė kokybė gali būti išreikšta vidaus paviršiaus 
temperatūriniu faktoriumi fRsi., drėgmės kiekiu viduje, vidaus oro 
temperatūra ir šildymo sistema. Žemesnė patalpų temperatūra daž-
niausiai pavojingesnė. Ypač kambariams, kurie mažai šildomi, peri-
odiškai šildomi arba nešildomi ir vandens garai į juos gali patekti iš 
gretutinių šiltesnių patalpų. Šildymo sistema lemia oro judėjimą ir 
temperatūros pasiskirstymą patalpose, todėl atskiri šaltesni atitvarų 
paviršių plotai gali tapti kritiškesni. Norint išvengti pelėsių augimo, 
santykinis oro drėgnis atitvaros paviršiuje neturi viršyti 80. Kiekvie-
nam metų mėnesiui turi būti nustatyta išorės oro temperatūra; nusta-
tytas išorės oro vidutinis mėnesinis vandens garų dalinis slėgis pe; nustatyta projektinė vidaus oro temperatūra θi. Įvairios paskirties visuomeninėms ir gyvenamoms patalpoms ši temperatūra gali būti 
nustatyta, o pramonės ir žemės ūkio pastatų patalpų temperatūros 
imamos pagal nustatytus technologinius reikalavimus, patalpų oro 
dalinius vandens garų slėgius pi; apskaičiuotus minimalius priimtinus 
vandens garų soties slėgius psat(θsi), esant atitvaros paviršiaus tempe-
ratūrai θsi  ir maksimaliam priimtinam  santykiniam oro drėgniui ati-
tvaros paviršiuje 80 . Mėnuo, kurio temperatūrinis faktorius φRsi.min didžiausias, yra nepalankiausias. Šis didžiausias temperatūrinis fak-
torius žymimas simboliu φRsi.max. Atitvara turi būti suprojektuota taip, 
kad bet kurį metų mėnesį fRsi. būtų didesnis už φRsi.max , t. y. 
φRsi > φRsi.max.  Pradedant nuo mėnesio, kada pradeda vykti kondensacija atitva-
ros viduje, apskaičiuojamas atitvaroje susikaupiantis arba iš jos išga-
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ruojantis drėgmės kiekis kiekvieno iš dvylikos mėnesių laikotarpiu. 
Drėgmės kondensavimosi atitvaros viduje laikotarpiu susikondensa-
vusios drėgmės kiekis kiekvieno mėnesio gale palyginamas su sumi-
niu išgaravusios drėgmės kiekiu likusiu metų laikotarpiu. Priimama, 
kad sąlygos vienmatės ir nuostovios būsenos. Oro judėjimas per ati-
tvarą ar jos viduje nevertinamas.  

 
7.10. Termoviziniai tyrimai 
Tai nekontaktinis matavimas per atstumą, visiškai nedarant įtakos 

matuojamam paviršiui. Atliekami dvidimensiniai matavimai keliuose 
ar keliasdešimtyje taškų, juos lyginant tarpusavyje, darant temperatū-
rinius pjūvius, matuojant pasirinktų plotų vidutines temperatūras, 
išskiriant tik dominantį temperatūros intervalą. 

Matavimų esmė. Dėl įvairių medžiagose vykstančių tarpatominių 
ir tarpmolekulinių procesų kūnai gali spinduliuoti elektromagnetines 
bangas. Energijos šaltiniai bei spinduliuotės rūšys gali būti skirtin-
gos. Tačiau iš visų elektromagnetinės spinduliuotės rūšių galima 
išskirti vieną, būdingą visiems kūnams – tai šiluminį spinduliavimą. 
Kitaip sakant, visi kūnai, kurių temperatūra yra aukštesnė už absoliu-
tų nulį, išspinduliuoja įvairaus ilgio infraraudonųjų spindulių bangas. 
Išspinduliuojamos energijos intensyvumas proporcingas kūno tempe-
ratūrai arba kūno molekulių kinetinei energijai. Tai taip pat priklauso 
nuo medžiagos bei jo paviršiaus būklės, t.y. nuo kūno spinduliavimo 
gebos.  

Turint termogramą galima tiksliai nustatyti pastatų atitvarų šilu-
minius nuostolius realioje laiko trukmėje. Pramonei skirti termovizo-
riai geba skenuoti 50 Hz dažniu. Atliekant termovizinį tyrimą galima 
pamatyti visus pastatų šiluminės izoliacijos trūkumus, įvertinti ben-
drą šiluminį režimą, kiekybiškai įvertinti atskirų zonų šilumos nuo-
stolius, aptikti statybos defektus. Termovizinis tyrimas nepakeičia-
mas vertinant šilumą izoliuojančių medžiagų efektyvumą ir 
susidėvėjimą, izoliacijos pažeidimo vietas. 

Atlikdami termovizinį tyrimą mes turime galimybę vizualiai, tiek 
iš vidaus, tiek ir iš išorės parodyti, kur susidaro šalčio tiltai, pro ku-
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rias sandūras iškeliauja šiluma, įvertinti šiluminės izoliacijos stovį, 
stogo būklę, langų, durų bei jų įrengimo kokybę, grindų ir grindinio 
šildymo defektus. Tokia diagnostika praverčia, būstą padarant kiek 
įmanoma sandarų ir išeikvojant mažiau šilumos energijos, palengvi-
nant finansinę naštą, nes konkrečiai nustatoma, kokios pastato vietos 
yra blogiausiai izoliuotos, t.y. per kurias pastato vietas prarandama 
daugiausia šilumos. Renovavus pastatą ar jį perkant kaip naujos sta-
tybos, termonuotraukos pagalba galima įsitikinti atliktų darbų koky-
be, kas šiais laikais labai aktualu sprendžiant ar kainos ir darbų ko-
kybės santykis yra realus.  

 
7.11. Pastatų atitvarų šiluminės izoliacijos projektavimas. 
Pastato atitvarų savitieji šilumos nuostoliai. Šilumos kiekių 
balansas 
Išorinės atitvaros konstruojamos pagal daugelį parametrų: archi-

tektūrinį vaizdą, šilumos bei triukšmo pralaidumą, fizikinį stiprumą, 
ilgaamžiškumą, turimas medžiagas, jų kainą, statybos bei eksploata-
cijos kaštus. Pastatų šiluminė izoliacija parenkama konstruojant ati-
tvarą arba renovuojant pastatus. Šiluminė izoliacija parenkama jau 
išsprendus kitus pastato parametrus. Sparčiai auganti energijos kaina 
apsprendžia šiltesnių išorinių atitvarų naudojimo tikslingumą. Atitva-
ra – tai išorinės ir vidaus sienos, perdangos, stogas, grindys, išorinės 
durys bei vartai. Gyvenamų namų išorinių sienų šiluminių parametrų 
vertės yra: norminės UN = 0,20 W/(m2⋅K) arba RN=5,0 (m2⋅K)/W; 
leistinosios UN = 0,30 W/(m2⋅K) arba RN = 3,33 (m2⋅K)/W (norminės 
ir leistinosios vertės pateikiamos lentelėse). Taikant įvairioms namo 
atitvaroms šiluminių parametrų normines vertes pastato atitvarų ši-
lumos nuostoliai atitiks reglamentuojamus dydžius. Pastato šilumi-
nius nuostolius sudaro šilumos nuostolių per visas atitvaras: sienas, 
stogus, angas ir į gruntą, suma, kuri įvertinama per savituosius šilu-
mos nuostolius. 

Savitieji pastato atitvarų šilumos nuostoliai (HT) – šilumos srau-
tas, pereinantis per visas pastato atitvaras iš vidaus į išorę, kai tempe-
ratūrų skirtumas 1 K, W/K; HTN  – pastato atitvarų norminiai savitieji 
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šilumos nuostoliai, W/K; HTD – pastato atitvarų projektiniai savitieji šilumos nuostoliai, W/K.  
Pastato atitvarų norminių ir projektinių savitųjų šilumos nuostolių 

HTN ir HTD skaičiavimas: pastato atitvarų norminiai savitieji šilumos 
nuostoliai HTN:  

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ), / ,

TN r Nr ce Nce fg N fg

cc N cc w N w w d N wd
d N d N t t

H A U A U U U

A U A U A U
A U l W K

⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅

≈ ⋅ + ⋅ + ⋅ +

⋅ + + ⋅ + ⋅ +

⋅ + Ψ ⋅

∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑
∑ ∑

 (94) 

čia A – atitinkamos atitvaros plotas, m2' ; r, ce, fg, cc, w, wd, d, t  – 
poraidžiai, nusakantys atitvaros rūšį; UN  – atitinkamos atitvaros 
norminis šilumos perdavimo koeficientas, W/(m2⋅K);LΨN.t  – ilginio šiluminio tiltelio norminis šilumos perdavimo koeficientas, W/(m⋅K); 
lt – ilginio šiluminio tiltelio ilgis, m. 

 
Pastato atitvarų projektiniai savitieji šilumos nuostoliai: 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ), / ,

TD r Dr ce Dce fg D fg

cc D cc w D w w d D wd
d D d D t t

H A U A U U U

A U A U A U
A U l W K

⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅

≈ ⋅ + ⋅ + ⋅ +

⋅ + + ⋅ + ⋅ +

⋅ + Ψ ⋅

∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑
∑ ∑

 (95) 

čia UD – atitinkamos atitvaros projektinis šilumos perdavimo koefi-
cientas, W/(m2⋅K); ΨD.t  – ilginio šiluminio tiltelio projektinis šilu-
mos perdavimo koeficientas, W/(m⋅K). 

 
Pastato atitvarų projektiniai savitieji šilumos nuostoliai HTD turi būti ne didesni už pastato atitvarų norminius savituosius šilumos 

nuostolius HTN : HTD ≤ HTN. Reglamentuojami norminiai gyvenamųjų pastatų šilumos nuosto-
liai pateikiami 46 lentelėje. Jie sugrupuoti pagal apibendrintą atskirų 
atitvarų plotų projekciją. Aa m2 į apšildomo ploto Aš m2 yra panaši, 
atskirų atitvarų šilumos perdavimo koeficientai parinkti pagal normi-
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nes gyvenamųjų namų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų vertes. 
Varijuojant tarp normuojamųjų šilumos perdavimo koeficientų ir 
leistinųjų šilumos perdavimo koeficientų verčių galima didinti atski-
rų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų vertes, jas mažinant kitose 
atitvarose, jeigu tai ekonomiškai naudinga ir racionalu konstrukciniu 
požiūriu. 
46 lentelė. Pastato atitvarų norminiai savitieji šilumos nuostoliai HTN 
Eil. 
Nr. 

Panašaus šiluminio režimo 
pastatų grupė 

Bendras 
šildomas 
plotas  
Aš m2 

Norminiai 
pastato 
atitvarų 
šilumos 
nuostoliai 

qN*, 
kWh/m2 

1 Vienbučiai vienaaukščiai 
namai 

60 
120 

95 
195 

135 
2 Vieno-dviejų aukštų, įskaitant 

mansardas, vienbučiai namai 
100 
250 

130 
330 

110 
3 Vieno-trijų aukštų sudėtingos 

formos ir didelio tūrio vien-
bučiai namai 

180 
400 

220 
490 

100 

4 Dviejų aukštų blokuoti namai 250 
550 

275 
610 

90 
5 Daugiabučiai 3-4 aukštų  

namai 
500 
1800 

470 
1670 

75 
6 Daugiabučiai 5 aukštų namai 1500 

4000 
1320 
3500 

65 
7 Daugiabučiai bokštiniai 9–12 

aukštų namai 
2500 
5000 

2050 
4100 

55 
8 Dideli, įvairaus aukštingumo 

nuo 5 iki 12 aukštų namai virš 5000 0,7 – Aš 50 
* Racionalaus šiluminės energijos suvartojimo vertė per pastato atitvaras per šildy-
mo sezoną 

 
Pateikiame pavyzdį. Vėdinamos išorinės sienos su vėdinamu oro tarpu 

šiluminės izoliacijos storio d apskaičiavimas. 
Išorinė vėdinama siena skirta viešosios paskirties pastatui. 
Iš normatyvinių dokumentų (STR 2.05.01:2005) parenkame šilumos 

perdavimo koeficiento norminę reikšmę Un= 0,25 k (žr. 46 lentelę). Paren-
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kame patalpos oro projektinę temperatūrą θi= 20 °C, išorės oro temperatūra 
θe = 0 °C, tada k = 1. 

 

 
12 pav. Išorinės sienos fragmentas: 1 – ekranas – 120 mm storio silikatinių 
plytų mūras; 2 – 40 mm storio vedinimo tarpas; 3 – šiluminės izoliacijos 
sluoksnis; λ3.dec = 0,042 W/(mK); 4 – 250 mm storio laikantysis sienos 
sluoksnis iš keraminių tuštymėtų blokelių, λ4.dec = 0,80 W/(mK); 5 – kalkių 
ir smėlio tinkas, jo λ5.dec = 0,80 W/(mK); 6 – lankstūs metaliniai ryšiai, 
∅ 4 mm, Am =1,26·10-5 m2, nfn = 3 vnt/m2, λfn3fn =50,0 W/(mK), a = 0,5 

 
Išorinė siena yra iš silikatinių plytų, todėl yra ekranas ir vėdinamo 

oro tarpas skaičiavimuose neįvertinamas. Sienos paviršiuje šiluminė 
varža parenkama iš 46 lentelės: Rsi= 0,13 (m2 K)W. Sienos išorinio 
paviršiaus šiluminė varža parenkama iš 46 lentelės (atitvarų pavir-
šiaus patalpoje šiluminės varžos). Bet jeigu atitvaroje yra vėdinimo 
tarpas, Rse prilyginama Rsi, t. y. Rse = Rsi= 0,13 (m2 K)W. Kadangi 
sienoje nėra vėdinamo arba riboto vėdinamo tarpo ir plėvelių, o pri-
imame, kad siena nesiriboja su nešildoma pastoge, tai Rg, Rq ir Ru = 0,00 (m2 K)W. Šilumos perdavimo koeficiento pataisa ∆Ufn dėl pa-
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pildomo šilumos nutekėjimo per metalines jungtis skaičiuojama pa-
gal formulę:  

∆Ufn = (α.λfn·nfn·Afn)/dfm = 
(0,5 · 50f0 · 3 · 1,2 · '10-5)/0,18=0,005 W/(m2K), (96) 

čia α = 0,5, parinktas iš 46 lentelės; λfn = 50,0 W/(mK), parinktas iš 
STR 2.01.03:2003; nfn = 3 vnt./m2, parinktas iš projekto; Afn = 1,26·10~5vnt./m2, apskaičiuotas matematiškai; dfn = 0,18 m, pasirink-
tas iš 46 lentelės, sienai parenkamas polistireninis putplastis EPS 50, 
jo λ3f.dec = 0,042 W/(mK).  

Projektinė polistireninio putplasčio šilumos laidumo koeficiento 
pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkimo vėdinamoje konstrukcijo-
je ∆λw, = 0,003 W/(mK). Iš STR 2.01.03:2003, 46 lentelės parenka-
mas šilumos konvekcijos poveikio koeficientas Kcv.  Jei polistireninis putplastis vėdinamoje sienoje klijuojamas prie izoliuojamo pavir-
šiaus, Kcv = 0. Tuomet ∆λCV = λ 3.dec 'Kcv = 0,0. Projektinis polistire-ninio putplasčio EPS 50 šilumos laidumo koeficientas: 
 λ3.ds = λ3,dec + ∆λW + ∆λcv = 0,042 +  
 0,003 + 0,000 = 0,045 W/(mK).  (97) 

250 mm storio tuštumėtų keraminių blokelių mūro šiluminė varža 
apskaičiuojama:  
 R4 = d4/λ4.ds = 0,25/0,23 = 1,087 W/(m2K).  (98) 

15 mm storio kalkių ir smėlio tinko šiluminė varža apskaičiuoja-
ma:  
 R5 = d5/λ5.ds = 0,015/0,80 = 0,0187 W/(m2K). (99) 

Toliau pagal formulę apskaičiuojame polistireninio putplasčio 
norminį storį: 
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( )3 4 5 3.
1 ...

1 0,13 0,13 1,087 0,0187 0,045 0,1222 . (100)0,25 0,005

N si es n g q u ds
N fn

d R R R R R R R R
U U

m

 − − − − − − + + ⋅λ ≈ − ∆  
 − − − − ⋅ ≈ − 

Priimame šiluminės izoliacijos – putų polistireno plokštės storį 
120 mm. 

Kadangi d3 ≤ dm, tai dar kartą patikriname, ar naujai sukonst-
ruotos sienos šilumos perdavimo koeficientas neviršija leistino šilu-
mos perdavimo koeficiento  

 UMN< 0,40K W/(m2 ⋅ K).       (101) 
Apskaičiuojame sienos suminę šiluminę varžą Ru (m2K)/W.  

  Rt = Rsi + R3+ R4 + R5+ Rse = Rsi + d3 /λ3.ds + R4+ R5+Rse =  
0,13 + 0,12/0,045 + 1,087 + 0,0187 + 0,13 = 4,032 (m2K)/W.  (102) 

Apskaičiuotas sukonstruotos sienos šilumos perdavimo koeficien-
tas U (W/(m2K).  

 U= 1/Rt + ∆Ufn, = 1/4,032+ 0,005 = 0,253 W/(m2K);  (103) 
 U=0,253 <0,40 W/(m2K).  (104) 

Naujai sukonstruota siena atitinka standartų reikalavimus. Kadan-
gi šis polistireninio putplasčio storio skaičiavimas atliktas tik vienai 
atitvarai, patikros padaryti nėra galimybių. Ji daroma, kai yra žinomi 
visų statinio atitvarų šilumos izoliaciniai parametrai. 

Antras pavyzdys. Plokščio stogo šiluminės izoliacijos sluoksnio storio d 
skaičiavimas. 

Plokščias stogas projektuojamas viešosios paskirties pastatui. 
Iš STR 2.05.01:2005 parenkame šilumos perdavimo koeficientą 

UN=0,20k. Parenkame patalpos oro projektinę temperatūrą θi = 20 °C. Pa-
renkame išorės oro temperatūrą θe = 0 °C, tada k =1. 

Parenkama lubų paviršiaus šiluminė varža Rsi = 0,10 m2K/W\r, stogo iš-
orinio paviršiaus šiluminė varža Rse = 0,04 m2K/W. 
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Kadangi stoge nėra oro sluoksnių ir nešildomos pastogės, tai Rg ir Ra = 
0,00 m2K/W. Parenkamos projektinės šilumos laidumo koeficientų vertės: 
gelžbetonio λ1ds = 2,00 W/(mK); smėlio λ2.ds = 0,60 W/(mK); 

 

 
13 pav. Plokščio stogo šiluminės izoliacijos ir konstrukcijos fragmentas: 1 – 
200 mm storio gelžbetoninė plokštė; 2 – 50 mm storio (vidurkis) smėlio 
nuolydžio sluoksnis; 3 – 0,2 mm storio polietileno plėvelė – garo izoliacija; 
4 – apatinis polistireninio putplasčio EPS 80 sluoksnis; 5 – 40 mm storio 
kieta, neutrali mineralinės vatos plokštė; 6 – 2 ritininės hidroizoliacijos 
sluoksniai (storis 8 mm) 

200 mm storio monolitinės gelžbetoninės plokštės šiluminė varža: 
R1= d1 /λ1.ds = 0,20/2,00 = 0,100 m2K/W. 50 mm storio (vidurkis) 
smėlio sluoksnio šiluminė varža:  

R2 = d2/λ2.ds = 0,05/0,60 = 0,083 m2K/W.  
Parenkama garo izoliacijos – 0,20 mm storio polietileno plėve-

lės – šiluminė varža Rq = 0,04 m2K/W.  
Į stogą bus dedamas polistireninis putplastis EPS 80. Jo deklaruo-

tas šilumos laidumo koeficientas λ4.dec = 0,038 W/(mK). Parenkama 
šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl papildomo medžiagos įdrė-
kimo konstrukcijoje ∆λw= 0,004 W/(mK). Parenkamas šilumos kon-
vekcijos poveikio koeficientas Kcv. Jei polistireninis putplastis bus nevėdinamoje atitvaroje, Kcv = 0. Tada ∆λCV = λ3.dec KCV= 0,0. Pro-
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jektinis polistireninio putplasčio EPS 80 šilumos laidumo koeficien-
tas: 
λ4.ds = λ4.dec + ∆λw + ∆λcv = 0,038 + 0,004 + 0,0 = 0,042 W/(mK).(105) 

Virš polistireninio putplasčio dedamos kietos mineralinės vatos 
deklaruotas šilumos laidumo koeficientas λ5.ds = 0,036 W/(mK). Pa-
renkama šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl papildomo medžia-
gos įdrėkimo konstrukcijoje ∆λw = 0,002 W/(mK). Projektinis mine-
ralinės vatos šilumos laidumo koeficientas: λ5.ds = λ5.dec + ∆λw + ∆λcv = 0,036 + 0,002 + 0,0 = 0,038 W/(mK). 40 mm storio kietos akmens 
vatos sluoksnio šiluminė varža:  
 R5 = d5/ λ5.ds = 0,04/0,038 = 1,053 (m2K)/W. (106) 

Parenkamas projektinis ritininės hidroizoliacijos šilumos laidumo 
koeficientas λ6.ds = 0,17 W/(mK). 8 mm storio ritininės hidroizoliaci-
jos šiluminė varža:  
 R6 = d6/ λ6.ds = 0,008/0,17 = 0,047 (m2K)/W.  (107) 

Apskaičiuojamas norminis polistireninio putplasčio EPS 80 sto-
ris:  

4 1 2 5 6 4.
1

1 0,10 0,040 0,100 0,083 1,053 0,047 0,042 0,150 . (108)0,20

N si es ds
N

d R R R R R R
U

m

 − − − − − − ⋅λ ≈  
 − − − − − − ⋅ ≈  

Pasirinktas plokščio stogo polistireninio putplasčio storis d4 = 
150 mm. 

Trečias pavyzdys. Termiškai nevienalytės perdangos plokštės šiluminės 
varžos (Rn) nustatymas. 

Siekiant supaprastinti uždavinį, standartinė perdangos plokštė 
(PTK 42-10) su 5 cilindrinėmis tuštumomis (∅=160 mm) pakeičia-
ma į tokio pat tuštumingumo kvadratinio skerspjūvio tuštumų plotą. 
Cilindrinės 160 mm skersmens tuštumos skerspjūvio plotas:  
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Ag= πd2/4 = 200 cm2, d = 14,2 cm. Nagrinėjame plokštės vienos 
sekcijos (tipinės grandies) skerspjūvį. Schemą daliname į vienarūšes, 
lygiagrečias šilumos srautui dalis. Jų yra dvi. Apskaičiuojame jų plo-
tus, tenkančius vienam ilginiam konstrukcijos metrui: 

Al = 0,034 m2; d1 = d3 = 0,039 m;  
A2 = 0,142 m2  ir   d2=0,142 m. 
 

  
14 pav. Nevienalytės g/b perdangos skaičiuojamoji schema 

 
Pagal formulę R = d/λd.s— nustatome kiekvienos dalies šiluminę 

varžą. Gelžbetonio λd.s = 2,00 W/(mK).  
Oro sluoksnio šiluminė varža šilumos srauto kryptimi Rot= 0,16 m2.K/W, o statmenai šiam srautui Rot=0,17 m2K/W. 
Skaičiuojame plokštės šiluminę varžą Rpl kaip viršutinės (didžiau-sios) R' ir apatinės (mažiausios) R'' šiluminės varžos vidurkį: 
Rpl= (R'+ R'')/2;  

 R1= (d1+d2+d3)/ λ1= 0,220/2 = 0,11 m2K/W; (109) 
 R2 = (d1+d2)/λ1+R ot = 0,078/2,0+0,16 = 0,199 m2K/W; (110) 

R1= (A1+A2)/(A1/R1+A2/R2) = 0,176/ (0,034/0,11+ 0,142/0,190) = 0,172 m2 K/W.  (111) 
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Apatinė šiluminės varžos riba randama padalinus schemoje pa-
vaizduotą pjūvį į statmenus šilumos srautui sluoksnius. Nustatome 
kiekvieno sluoksnio šiluminę varžą:  

 R111=R311=d1/λ1= 0,039/2 = 0,0195 m2K/W.  (112) 
Antrasis sluoksnis nevienalytis. Jo šiluminė varža apskaičiuoja-

ma:  
R2''= 2

1 2

2 1 .

0,176 0,176 0,129 / .0,034 0,142 1,366
0,142 / 2,0 0,16/ o t

A m K WA A
d R

≈ ≈ ≈ ⋅
++

λ

 

  (113) 
Sumuojame: 

 11 11 11 11
1 3 2 2 0,0195 0,129 0,168R R R R≈ + + ≈ ⋅ + ≈  m2 · K/W. (114) 

Randame vidutinę šiluminę varžą: 
 1 11 0,172 0,168 0,1702 2pl

R RR + +
≈ ≈ ≈  m2 · K/W. (115) 

8. Pastato renovacinių technologinių procesų kortelė 
Pagal veikiančius įstatymus, statant, rekonstruojant ar kapitališkai 

remontuojant pastatus, atliekant statybos darbus sudėtingomis sąly-
gomis veikiančiuose gyvenamuose arba bendros paskirties pasta-
tuose sudaromas statybos darbų atlikimo technologijos projektas, 
kurį rengia rangovas arba paveda jį atlikti statinio statybos vadovui. 

Statybos darbų technologijos projekto sudėtis priklauso nuo 
konkretaus pastato sudėtingumo, paskirties, darbų pobūdžio, žemės 
sklypo, statybos darbų atlikimo vietovės. Į statybos darbų technologi-
jos projektą, kaip jo sudėtinė dalis, įtraukiama technologinė statybos 
procesų kortelė. Tai techninis dokumentas, kuriame aprašoma staty-
bos darbų pagrindinių ir pagalbinių operacijų technologija, naudoja-
mos medžiagos, įranga, darbo laiko normatyvai ir kt. 

Dažniausiai technologinėms kortelėms sudaryti naudojama ben-
dra schema, neatsižvelgiant į technologinį statybos proceso pobūdį. 
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Dažniausiai naudojamos tipinės technologinės kortelės, pritaikytos 
pritaikytos konkrečiam statybos objektui ir vietos statybos sąlygoms. 

Technologinėse pastatų renovavimo ar apšiltinimo kortelėse nag-
rinėjami statybos proceso technologijos ir organizavimo klausimai, 
pateikiami medžiagų, pusfabrikačių, instrumentų, įrangos poreikiai, 
technologinės darbų schemos, išlaidų kalkuliacijos, reikalavimai 
darbų kokybei, techniniai ekonominiai rodikliai. Pateikiami reikala-
vimai privalo užtikrinti efektyviausias statybos darbų atlikimo gali-
mybes. 

Kortelėje apibrėžiamos statybos proceso atlikimo sąlygos, konst-
rukcinių elementų ir jų dalių pastate charakteristikos; technologinio 
statybos proceso sudėtis. Nurodoma renovavimo ar apšiltinimo pro-
ceso atlikimo technologija ir organizavimas – reikalavimai paruo-
šiamajam darbų procesui, naudojamų mechanizmų ir įrenginių sudė-
tis, jų techninės charakteristikos, tipai, markės ir kiekiai. 
Paaiškinamas atliekamų operacijų arba procesų sąrašas ir technolo-
ginis jų atlikimo nuoseklumas, siekiant galutinės kokybiškos apdai-
los. Nurodoma darbų atlikimo, įrenginių išdėstymo schemos; darbi-
ninkų grandžių ar brigadų sudėtis; medžiagų ir konstrukcijų 
sandėliavimo vietos ir apsaugojimo nuo aplinkos schemos, reikala-
vimai, keliami darbų, procesų kokybei ir atlikimo priėmimui. Patei-
kiami kokybės tikrinimo metodai, naudojami prietaisai ir įranga dar-
bų kokybei įvertinti. Apskaičiuojamos darbų sąnaudos, mašinų darbo 
laikas, atlyginimas už atliktus darbus. Kortelėje pateikiami darbų ir 
mašinų darbo laiko normatyvai bei įkainiai; norminės žmogaus darbo 
sąnaudos. Nurodomi medžiagų kiekiai numatytiems darbams atlikti 
bei instrumentų ir inventoriaus normatyvai, darbų kalendoriniai gra-
fikai, technologinių operacijų nuoseklumas bei trukmė. Grafikai ren-
giami remiantis darbų sąnaudomis. Medžiagų tiekimas renovavimo 
ar apšiltinimo darbams. Techniniai ekonominiai rodikliai: darbininkų 
darbo sąnaudos, mašinų darbo sąnaudos, darbininkų darbo užmokes-
tis, darbo procesų atlikimo trukmė, vieno darbininko išdirbis per pa-
mainą, mechanizavimo darbų išlaidos.  
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Technologinės kortelės turi būti sudaromos, remiantis pažangiau-
siomis technologijomis, įvertinant naujausius mokslo ir praktikos 
laimėjimus, naudojant naujausias apšiltinimo medžiagas, renovavimo 
ar pastatų apšiltinimo mechanizuotus technologinius procesus, didin-
ti darbų našumą ir gerinti produkcijos kokybę bei mažinti produkci-
jos savikainą.  

Statybos proceso racionalusis variantas vertinamas pagal tokius ro-
diklius: darbų savikainą; darbų imlumą ir procesų atlikimo trukmę. 

Apšiltinimo proceso darbų savikaina parodo darbams atlikti reikalin-
gų sąnaudų piniginę išraišką. Savikaina įvertina sudaiktinto darbo są-
naudas (materialinių išteklių, energijos, pagrindinių fondų amortizacijos 
kainą) ir darbininkų bei inžinerijos ir technikos personalo darbo kainą. 
Proceso savikaina yra vienas svarbiausių rodiklių ir apskaičiuojamas 
taip:  

 S = (U + Km + Ke + Kt) kp  (116) 
čia U – darbininkų darbo užmokestis; Km – medžiagų, gaminių kaina, 
įskaitant gamybos, sandėliavimo ir transportavimo išlaidas; Ke – ma-
šinų, mechanizmų eksploatavimo kaštai; Kt – transporto kaštai; kp – koeficientas, įvertinantis pridėtines išlaidas, tenkančias administraci-
nėms-ūkinėms reikmėms, priešgaisrinei apsaugai, įrankių susidėvė-
jimui. 

Statybos technologinių procesų savikainos sudedamosios dalys 
apskaičiuojamos, naudojant veikiančius technologinius normatyvus, 
pagal kalkuliacijas, taikomas medžiagoms, gaminiams, mechanizmų, 
mašinų pamainai.  

Proceso darbų imlumas priklauso nuo darbo sąnaudų, reikalingų 
jam atlikti. Darbo imlumo matavimo vienetas yra žmogaus darbo 
valanda (žm. D. val.) arba žmogaus darbo diena. Šie vienetai parodo, 
kiek norminio žmogaus darbo laiko reikia technologiniam procesui 
atlikti. Laiko norma (Ln) – tai darbo laikas, reikalingas normatyvinės 
kokybės produkto vienetui pagaminti. Nustatant laiko normą būtinai 
vertinamas  tam tikros profesijos ir kvalifikacijos darbininko atlie-
kamas darbas. Išdirbio norma (In) – tai normatyvinės produkcijos 
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kiekis, kurį atliko tam tikros profesijos ir kvalifikacijos darbininkas 
per laiko vienetą. Išdirbio norma yra laiko normai atvirkščias dydis. 

 

 
15 pav. Technologinės kortelės schema 

 
Proceso darbų atlikimo trukmė nustatoma, siekiant atskiras ope-

racijas sujungti į vieną technologinį procesą ir sudaryti kalendorinį 
grafiką. Laiko sąnaudos konkrečiai darbo apimčiai atlikti priklauso 
nuo daugelio veiksnių įtakos: darbų rūšies bei apimties, darbų orga-
nizavimo lygio, darbininkų skaičiaus bei jų kvalifikacijos. Proceso 
atlikimo trukmė matuojama darbo valanda, pamaina, diena. 

Statybos projektas – tai planas nustatytam tikslui pasiekti: tradici-
niai, originalūs, modernaus dizaino, pageidaujamo dydžio, įvairių 
konstrukcijų ir medžiagų bei paskirčių pastatai, pritaikyti miestams, 
gyvenvietėms, sodyboms. Techninius projektus atlieka projektuoto-
jai-architektai, sukurdami originalų statybos dokumentą, inžinerinius 

Pastato statybos ar pastato renovavimo 
projektas 

Darbų apimčių ir  
sąnaudų skaičiavimai 

Normatyvai ir įkainiai 
Objekto skirstymas į 

darbų barus 
Darbų atlikimo ir technologinių procesų parinkimas 

Darbų trukmė Vieno darbininko išdirbis 
Darbininkų darbo užmokestis 

Medžiagų poreikio skaičiavimas Mechanizmų poreikio  
skaičiavimas 

Energetinių sąnaudų skaičiavimas 
Prognozuojami technologinio proceso rodikliai 
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darbo brėžinius. Teisingai suprojektuoti pastatai sumažina sąskaitas 
eksploatacijai šiandien ir padidina turto vertę ateityje.  

Statybos pramonės šaka yra viena iš sudėtingiausių savo komp-
leksiškumu ir procesų bei procedūrų įvairumu, todėl statybos projek-
tas yra labai sudėtingas, multiprocesiškas ir imlus darbui ėjimas nuo 
idėjos iki pagrindinio tikslo link. Vykstant statybos procesams pro-
jektų vadovas turi aprėpti tokias sritis: techninio projekto analizę, 
darbo projekto paruošimą (technologinės kortelės sudarymą); sąma-
tos sudarymą ir analizę, kalendorinio grafiko sudarymą, nuosekliai 
suplanuojant procesus ir paskirstant darbus subrangovams ir savo 
pajėgoms, darbuotojų pagal specialybes suplanavimą, derinant planą 
su kalendoriniu grafiku; medžiagų ir mechanizmų tiekėjų suplanavi-
mą tam tikram laiko periodui, finansinių atsiskaitymų kontrolę; 
veiksmų derinimą su projektuotojais, architektais, kitais suinteresuo-
tais asmenimis, kaip statytojais, atliktų darbų aktų sudarymą, kiekio 
ir kokybės kontrolę; finansinių rodiklių sekimą, resursų panaudojimo 
analizę ir darbų eigoje perplanavimą. 

 
8.1. Darbų apimtys ir sąnaudos  
Kam reikalinga sąmata?  
− apskaičiuoti statybos kainą 
− išrinkti optimalų darbų atlikimo variantą 
Statybos sąmata – tai projekto dalis, kurioje pagal normatyvinius 

paskaičiavimus nustatyta statomo arba rekonstruojamo objekto  bei 
statybos darbų sąmatinė vertė. Pagal parengtą sąmatą yra nustatomas 
statybos arba rekonstrukcijos finansavimo limitas ir atsiskaitoma su 
rangovais. Sąmatų normas nustato rinkos sąlygos, medžiagų ir gami-
nių kaina bei darbų įkainiai. Sąmatos sudarymo forma pateikiama 48 
lentelėje. 

Laiko ir išdirbio normoms nustatyti naudojami darbo normatyvai. 
Normatyvai – tai įrengimų pradiniai duomenys ir apskaičiuoti dy-
džiai, iš kurių apskaičiuojamos laiko normos. Statybos techninis reg-
lamentas STR 1.01.05:2007 išdėsto Lietuvos Respublikos Statybos 
įstatymu nustatytus statybos techninio normavimo pagrindinius prin-
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cipus, nacionalinių normatyvinių statybos techninių dokumentų sis-
temos sudarymo nuostatas, nustato normatyvinių statybos techninių 
dokumentų rengimo ir tvirtinimo tvarką, tarptautinių ir Europos or-
ganizacijų, užsienio valstybių (nacionalinių), užsienio valstybių or-
ganizacijų normatyvinių statybos techninių dokumentų įteisinimo 
Lietuvos Respublikos normatyviniais statybos techniniais dokumen-
tais tvarką. Statybos techninio reglamento reikalavimai privalomi 
visoms institucijoms, rengiančioms normatyvinius statybos techni-
nius dokumentus. Normatyvinių statybos techninių dokumentų nuo-
statomis turi būti siekiama optimizuoti statybos dalyvių veiklą staty-
bos srityje. 
48 lentelė. Sąmatos sudarymas 
Nr. Darbų ir resursų pavadi-

nimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis Kaina Suma 
1 Fasado šiltinimas (polis-

tirolas) 
m2    

2 Armavimo kampų mon-
tavimas 

m2    
3 Armavimo sluoksnio 

įrengimas 
m    

4 Langokraščių apdailos 
profilių montavimas 

m    
5 Dekoratyvinis tinkavi-

mas 
m2    

t. t.      
 
Privalomieji ir savanoriškai taikomi normatyviniai statybos te-

chniniai dokumentai. 
STR 1 – reglamentuoja statybos techninės veiklos naujų statinių 

statybos, rekonstravimo ir remonto darbus, statinio statybos techninę 
priežiūrą, statinio pripažinimą tinkamu naudoti, statinio naudojimą, 
statinio griovimą, statybos produktų atitikties įvertinimą;  
STR 2 – reglamentuoja statinių projektavimo ir statybos, statybos 

produktų (medžiagų, gaminių, dirbinių, konstrukcijų, statinio ele-
mentų) technines savybes bei charakteristikas.  



 

160 

Praktikoje sąmatiniai skaičiavimai atliekami naudojant kompiute-
rines programas. Pavyzdžiui: SAS – sąmatų automatizuoto sudarymo 
sistema, pagrįsta statinio informacinio modelio koncepcija (angl. 
Building Information Modelling, BIM), sujungia konstrukcinį pro-
jektavimą su sąmatiniais skaičiavimais bei kalendoriniu planavimu. 
Tai bendras autorių grupės „Statybų ekonominiai skaičiavimai“, 
UAB „Constructus“ bei UAB „IN RE“ produktas. Yra ir kitų pro-
gramų, pavyzdžiui: sąmatinė programa SES 2004, kuri pakankamai 
kompaktiška. 

Pastato apšiltinimo sienų plotui apskaičiuoti pateikiame supapras-
tintą variantą.  

Pastato išorės sienų ploto skaičiavimas apšiltinant pastatą (EO). 
EO – faktiškas apšiltinamų sienų plotas; EO × K1= Q; K1= 1,05–1,07 – koeficientas įvertina pastato perimetro padidėjimą bei kampų 

supjovimą; EF – išorės frontonų plotas; EF × K2 = F; K2 = 1,07–1,10 – įvertina frontonų nuolydį; EA – išorės langų angokraščių plo-
tas (šonai ir viršus); EA × K3 = A; K3 = 1,05–1,06 – įvertina angokraš-čių nuostolius; ED – išorės langų bei durų plotai. Pastato sienų ir 
angoraščių bendras plotas: Aišp = (Q + F + A – ED) K p ; Kp– koefi-cientas įvertinantis pastato sudėtingumą. Kp = 1,0–1,05.  
8.2. Pastato statybos arba rekonstrukcijos bei renovacijos 
kainos nustatymas 
Statybos kainą formuoja prekių rinka, atsižvelgdama į gamybos 

išlaidas ir pasiūlos-paklausos svyravimus. Statybos darbų aukštesnę 
kainos ribą nustato produkto vertė vartotojui, jo naudingumas, reika-
lingumas, o žemutinę – produkto bei darbų kainos. Šiuo metu pastatų 
statybos ar rekonstrukcijos skaičiuojamosios kainos nustatomos nau-
dojantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos įsakymu “Stati-
nio projektavimas“. Skaičiuojamoji statybos kaina yra orientuota į 
būsimųjų statybos sąnaudų arba tiesioginių išlaidų apskaičiavimą ir 
pagrindimą. Pagal kainos nustatymo principus, tiesiogines išlaidas 
sudaro darbams atlikti reikalingų materialinių ir darbo išteklių (staty-
bos resursų), t.y. medžiagų, mechanizmų eksploatacijos ir darbo už-
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mokesčio vertė, socialinio draudimo mokesčiai bei kitos, su darbų 
vykdymu susijusios statybvietės įrengimo, eksploatavimo ir valdymo 
išlaidos. 

 
8.3. Pastato statybos arba rekonstrukcijos skaičiuojamosios 
kainos nustatymo principai 
Statinių statybos ar rekonstrukcijos skaičiuojamoji kaina nusta-

toma atsižvelgiant į rinkos kainų lygį skaičiuojamuoju laikotarpiu. 
Skaičiavimuose priimtas statybos kainų lygis ir taikomi bendrieji 
ekonominiai rodikliai turi atspindėti rinkos būseną taip, kad apskai-
čiuota kaina būtų pakankama rangovų pardavimo savikainos ir veik-
los sąnaudų kompensavimui bei ekonominės naudos gavimui, atlie-
kant darbus normaliomis sąlygomis. 

Statybos darbų skaičiuojamoji kaina yra nustatoma apskaičiuojant 
tokias numatomas išlaidas, kurias galima būtų pripažinti tiesiogiai 
susijusiomis su statinio statybos ar rekonstrukcijos sutartimi, taip pat 
netiesiogines išlaidas, kurias pagrįstai galima būtų priskirti statinio 
statybos sutarčiai. 

Tiesiogines išlaidas sudaro tiesiogiai darbams atlikti reikalingų 
materialinių ir darbo išteklių, t.y. medžiagų, mechanizmų eksploata-
cijos ir darbo užmokesčio vertė, socialinio draudimo mokesčiai bei 
kitos, su darbų vykdymu tiesiogiai susijusios statybvietės įrengimo, 
eksploatavimo ir valdymo išlaidos. Apskaičiuojant tiesiogines išlai-
das, atsižvelgiama į tai, kad šių išlaidų sudėtyje numatomos tik tos 
išlaidos, kurios pagal savo pobūdį gali būti pripažįstamos rangovo 
pardavimo sąnaudomis.  

 
8.3.1. Medžiagų vertės apskaičiavimai tiesioginėse išlaidose 
atliekami tokia tvarka: 
1. Medžiagų vertė apskaičiuojama sumuojant darbų vienetui atlik-

ti reikalingų medžiagų vertę, apskaičiuotą skaičiuojamosiomis arba 
rinkos kainomis, padauginus jas iš darbų vienetų kiekio; 

2. Apskaičiuojant medžiagų vertę, taikomos medžiagų franko sta-
tybos vietos kainos, į kurias yra įskaičiuojamos medžiagų įsigijimo ir 
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jų pristatymo į statybos vietą išlaidos (pardavimo kaina, tiekėjų ant-
kainiai, taros, įpakavimo, rekvizito, pakrovimo, iškrovimo, paruoši-
mo, saugojimo bei transporto išlaidos); 

3. Tais atvejais, kai naudojami statybvietėje pagaminti ar iš ele-
mentų surinkti gaminiai, jų gamybos ar surinkimo statybvietėje išlai-
dos įskaičiuojamos į gaminio kainą; 

4. Jeigu statiniui remontuoti ar rekonstruoti bus naudojamos liku-
sios nuo išardytų konstrukcijų kokybiškos medžiagos, jų vertė į ben-
drą medžiagų vertę įskaičiuojama likutine verte; 

5. Jeigu medžiagų vertė apskaičiuota ne pagal detaliąją medžiagų 
ar kainų nomenklatūrą, pagalbinių ir kitų į apskaičiavimus neįtrauktų 
medžiagų įsigijimo išlaidos nustatomos procentais nuo apskaičiuotos 
medžiagų vertės. 

 
8.3.2. Mechanizmų eksploatacijos vertės apskaičiavimai  

tiesioginėse išlaidose atliekami tokia tvarka: 
1. Mechanizmų eksploatacijos vertė apskaičiuojama sumuojant 

darbų vienetui atlikti reikalingų mechanizmų eksploatacijos sąnaudų 
vertę, apskaičiuotą skaičiuojamosiomis arba rinkos kainomis, padau-
ginus jas iš darbų vienetų kiekio; 

2. Ilgalaikio naudojimo mechanizmų, aptarnaujančių keletą darbų 
vienetų, eksploatacijos kaina nustatoma atsižvelgiant į apskaičiuotą 
atitinkamo mechanizmo eksploatacijos sąnaudų bendrą poreikį; 

3. Į mechanizmų eksploatacijos vertę įskaičiuojamos visos tiesio-
ginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su mechanizmų priežiūra ir 
naudojimu, perkėlimu, pervežimu, montavimu ir demontavimu, bei 
mechanizmus nuomojančio juridinio ar fizinio asmens pelnas; 

4. Jeigu mechanizmų eksploatacijos vertė apskaičiuota ne pagal 
detaliąją mechanizmų ar kainų nomenklatūrą, smulkių mechanizmų 
eksploatavimo ir kitos į apskaičiavimus neįtrauktos išlaidos nustato-
mos procentais nuo apskaičiuotos mechanizmų eksploatacijos vertės. 

 
8.3.3. Darbo užmokesčio išlaidų apskaičiavimai atliekami tokia 

tvarka: 
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1. Darbininkų darbo užmokestis apskaičiuojamas sumuojant dar-
bų vienetui atlikti reikalingų darbo sąnaudų vertę, apskaičiuotą darbo 
valandos skaičiuojamosiomis arba rinkos kainomis, padauginus jas iš 
darbų vienetų kiekio; 

2. Darbininkų skaičiuojamąjį darbo užmokestį sudaro visų rūšių 
priskaičiuojamas darbo užmokestis, taip pat priedai už vadovavimą 
brigadoms, užmokestis už atostogų laikotarpį bei kitokie darbo už-
mokesčio priskaičiavimai; 

3. Apskaičiuojant darbo užmokestį, atsižvelgiama į atliekamų 
darbų sudėtingumą, reikalingą darbininkų kvalifikaciją (kategoriją), 
darbų sezoniškumą, sunkumą, darbo aplinkos sąlygas ir kitokią spe-
cifiką. Paprastai tai įvertinama apskaičiuojant vienos darbo valandos 
užmokestį. Darbo užmokestis diferencijuojamas pagal darbuotojų 
kvalifikaciją. Darbininko atlikti statybos procesai yra skirstomi į 6 
kvalifikacines kategorijas. Statybos darbininkų darbo užmokestis 
įvertinamas kvalifikacinių kategorijų koeficientu, kuris galioja nuo 
2006 01 01. 

 
Kategorijos 1 2 3 4 5 6 
Koeficientai 1,0 1,13 1,30 1,49 1,69 2,0 

 
Pagal šiuos koeficientus diferencijuojamas įvairių kvalifikacijų 

darbininkų darbo užmokestis. 
Socialinio draudimo išlaidos apskaičiuojamos procentiniu nor-

matyviniu dydžiu nuo apskaičiuotos darbo užmokesčio sumos. 
Kitą tiesioginių išlaidų dalį sudaro statinio statybvietės įrengimo, 

eksploatavimo ir valdymo išlaidos, įskaitant statybvietės darbuotojų 
darbo užmokestį kartu su socialinio draudimo lėšomis nuo šio užmo-
kesčio, taip pat papildomos kvalifikuotų darbininkų komandiruočių 
išlaidos, darbo pamainomis ar pakaitiniu būdu išlaidos, darbininkų 
pervežimo, elektros energijos, eksploatuojant mechanizmus, išlaidos, 
garo, kuro, šiukšlių bei statybinio laužo pristatymo, jo pridavimo į 
sąvartyną ir kitos išlaidos. Visos šios išlaidos apskaičiuojamos tie-
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sioginiu išlaidų kalkuliavimo būdu, parengiant atskirą žiniaraštį, arba 
apskaičiuojamos procentais nuo statybos darbų išlaidų.  

Statytojo netiesiogines išlaidas sudaro kainos skirtumas tarp nu-
matomos pasiūlymo (ar sutarties) kainos ir apskaičiuotų tiesioginių 
išlaidų. Apskaičiuojant skaičiuojamosios kainos netiesiogines išlai-
das, atsižvelgiama į numatomas rangovo pridėtines išlaidas, taip pat 
numatomą rangovo (genrangovo) pelną, įskaitant riziką ir skatina-
muosius mokėjimus. Skaičiuojamosios kainos netiesioginės išlaidos 
apskaičiuojamos tiesioginiu išlaidų kalkuliavimo būdu, atsižvelgiant 
į rinkos duomenis, analogus, ekspertinius vertinimus, arba ši kainos 
dalis nustatoma procentais nuo apskaičiuotų tiesioginių išlaidų su-
mos. Skaičiuojamosios kainos netiesioginės išlaidos gali būti detali-
zuojamos išskiriant pridėtines išlaidas ir numatomą rangovo (gen-
rangovo) pelną.  

Pridėtines išlaidas sudaro bendrųjų materialinių išlaidų ūkio 
reikmėms ir mokesčiams dalis, bendro naudojimo transporto išlaidų 
dalis, administracijos ir ūkio darbuotojų darbo užmokesčio bei socia-
linio draudimo mokesčių dalis. 

Bendrąsias materialines išlaidas ūkio reikmėms ir veiklos mokes-
čiams sudaro: administracijos ūkio išlaidos (pašto, ryšių, informaci-
nės, kanceliarinės, apsaugos, apšvietimo, apšildymo, vandentiekio, 
nuotekų šalinimo, patalpų valymo, komandiruočių ir kt.); ilgalaikio 
turto, inventoriaus, kuro, atsarginių dalių įsigijimo, nusidėvėjimo ir 
remonto išlaidos, kai jos neįskaičiuotos į tiesiogines išlaidas; staty-
bos darbuotojų aptarnavimo ir priežiūros išlaidos (sanitarinė ir higie-
ninė priežiūra bei buitinės paslaugos, žmonių sauga darbe, priešgais-
rinė sauga ir pan); kitos pridėtinės išlaidos (patalpų nuoma, 
privalomas draudimas, mokesčiai, gamybinio personalo parengimas, 
palūkanos už kreditus ir mokesčiai už banko paslaugas, juridinių 
kontorų paslaugas ir kt.).  

Pridėtinės išlaidos apskaičiuojamos procentais nuo statybos darbų 
išlaidų arba jose apskaičiuotos darbininkų darbo užmokesčio sumos. 
Tokios išlaidos taip pat gali būti apskaičiuojamos ir pagrindžiamos 
tiesioginiu išlaidų kalkuliavimo būdu. 
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Numatoma rangovo (genrangovo) pelno ir rizikos suma apskai-
čiuojama procentiniu normatyviniu dydžiu nuo tiesioginių ir pridėti-
nių išlaidų sumos. Visų apskaičiuotų išlaidų ir pelno suma sudaro 
bendrąją statybos darbų skaičiuojamąją kainą arba sąmatinę kainą. 
Įstatymais ir kitais norminiais aktais reglamentuota pridėtinė vertė 
yra apskaičiuojama pagal nustatytąjį norminį procentą nuo bendro-
sios statybos darbų vertės. Tais atvejais, kai statybos darbams ir pa-
slaugoms taikomos pridėtinės vertės mokesčio lengvatos, medžiagų, 
įrenginių ir kitų paslaugų kainos tiesioginėse išlaidose gali būti 
įtrauktos su pridėtinės vertės mokesčiu. 

Statinio įrenginiams priskiriami tokie įrenginiai, kurie yra būtini 
statinio bendrųjų inžinerinių ir technologinių inžinerinių sistemų bei 
statinio pagal jo paskirtį, funkcionavimui užtikrinti. Įrenginiai – tai 
mašinos, prietaisai, įtaisai energijai, medžiagoms gaminti ir informa-
cijai priimti, perduoti ar keisti. 

Projektavimo ir inžinerinių paslaugų kaina (įskaitant tyrimų, te-
chninių sąlygų gavimo, projektavimo, projektų ekspertizės ir konsul-
tacijų, derinimo, valdymo, statybos techninės ir  projekto vykdymo 
priežiūros ir kitas išlaidas) apskaičiuojama procentais nuo sklypo 
paruošimo, statinių ir jų dalių statybos bei įrengimo vertės, arba to-
kios išlaidos apskaičiuojamos tiesioginio sąnaudų kalkuliavimo, eks-
pertinio vertinimo būdu pagal užsakovo duomenis, sustambintus 
skaičiavimus, analogus ir pan. 

Kitos numatomos statinio išlaidos – statybos finansavimo, drau-
dimo, garantijų, bandomosios produkcijos gamybos, techninio per-
sonalo apmokymo eksploatuoti ir kitos pagal atitinkamus projekto ir 
užsakovo duomenis pagrįstos išlaidos – nustatomos tiesioginiu tokių 
išlaidų apskaičiavimo ir pagrindimo būdu. 

Užsakovo rezervo suma apskaičiuojama procentais nuo visos ap-
skaičiuotos statybos sklypo paruošimo, statinių ir jų dalių statybos, 
projektavimo ir inžinerinių paslaugų bei kitų statinio išlaidų sumos. 
Užsakovo rezervas apskaičiuojamas atsižvelgiant į numatomą papil-
domą statytojo išlaidų poreikį, kuris gali atsirasti dėl projekto spren-
dinių tikslinimo, dėl projekte nenumatytų ar į kainos apskaičiavimus 
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neįtrauktų, tačiau būtinų statiniui pastatyti (sumontuoti, nutiesti) pa-
pildomų darbų išlaidų bei kitais objektyviomis priežastimis pagrįstais 
ar pasikeitusių aplinkybių sąlygojamais atvejais.  

 
8.4. Medžiagų poreikio skaičiavimas 
Statybos sėkmę lemia ir medžiagų bei gaminių savalaikis prista-

tymas į statybos objektą. Pastato projektuose yra apskaičiuoti rei-
kiamų medžiagų, gaminių, konstrukcijų kiekiai ir specifikacijos. 
Remiantis jomis sudaromi komplektavimo tiekimo žiniaraščiai. Me-
džiagų kiekius ir komplektuojančias detales gali atlikti statybos įmo-
nės techninis personalas, statybos vadovas arba komercinės ir gamy-
bos įmonės, kurios patikimai gamina ir pigiau parduoda gerą 
produktą. Su jomis statybos įmonė sudaro medžiagų tiekimo sutartis, 
kuriose nurodomas reikiamas kiekis, rūšis, pristatymo terminai, kai-
na, kokybės dokumentai. Pagal objekto statybos grafikus yra suda-
romi reikiamų medžiagų aprūpinimo kiekiai kitai valandai (pavyz-
džiui, šlapieji skiediniai ar betonai), dienai, savaitei. Statybos objekte 
būtina turėti ekonomiškai pagrįstas medžiagų, gaminių atsargas, nuo 
to priklausys statybos darbų ritmingumas. Atsargų kiekiai priklauso 
nuo pristatymo trukmės, garantinio kiekio ir kitų veiksnių. Tai 
sprendžia statybos vadovas. 
8.5. Kalendorinio statybos organizavimo esmė ir tikslas 
Jį sudaro skaičiuojamoji ir grafinė dalis. Kartu pateikiamas darbi-

ninkų poreikio grafikas, medžiagų užvežimo ir poreikio grafikas, 
statybinių mašinų ir mechanizmų poreikio grafikas. Svarbu teisingai 
suderinti atskirų darbų ciklų pradžias ir baigmes. Rekonstruojamą ar 
statomą pastatą paprastai vykdo vienas rangovas, todėl į atskirus 
barus neskirstomas. Darbo dienos turi sutapti su kalendorinio grafiko 
darbo dienomis. Kalendorinis grafikas turi ir trūkumų, nes nerodo 
gamybinio proceso dinamikos, sunku nustatyti, kaip vyksta atskirų 
procesų darbai kiekvienu laiko momentu, neįmanoma nustatyti, kaip 
vienas ar keli uždelsti darbai veikia vėlesnių darbų ir bendrąją staty-
bos trukmę. Tačiau kalendorinis grafikas rodo principinį statybos 
darbų nuoseklumą. 
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Kalendorinis grafikas yra tekstinis–grafinis statybos dokumentas. 
Grafinėje dalyje būtina laikytis nuoseklios darbų technologijos, įver-
tinant darbų saugos reikalavimus. 

Kalendorinio grafiko apskaičiuoti parametrai grafiškai žymimi 49 
lentelėje. Sudarius realų darbų atlikimo grafiką, matome bendrąją 
statybos ar rekonstrukcijos darbų trukmę, vienu metu atliekamus 
darbus, darbininkų skaičių, kurie gali kisti. 

 
16 pav. Darbuotojų poreikio grafikas: A1 – „šokinėjantis“ darbininkų porei-

kio grafikas;  A2 – koreguotas darbininkų poreikio grafikas 
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Sudarius darbų vykdymo kalendorinį grafiką, braižomas darbi-
ninkų skaičiaus poreikio grafikas, dažniausiai po kalendoriniu grafi-
ku. Braižoma tokiu principu: sudedamas vienu metu statybos objekte 
dirbančių darbininkų skaičius ir tam tikru masteliu nubraižomas dar-
bininkų skaičiaus poreikio grafikas visam statybos laikui. Toks „šo-
kinėjantis“ darbininkų skaičius praktiškai mažina darbo našumą, 
todėl skaičius koreguojamas, keičiant darbų trukmę ir tuo pačiu dar-
bininkų skaičių taip, kad bendras darbininkų skaičius per visą staty-
bos laiką keistųsi kuo mažiau. Pagal koreguotą darbininkų poreikio 
grafiką apskaičiuojamas statybos efektyvumui įvertinti reikalingas 
vidutinis darbininkų skaičius: Nvid = ΣDpr/T. Čia Nvid – vidutinis dar-bininkų skaičius; Dpr – darbo sąnaudų suma darbo dienomis; T – sta-
tybos trukmė darbo dienomis. Norint statybos-renovavimo darbus 
atlikti laiku pagal nustatytus atskirų darbų vykdymo terminus būtina 
nuolat kontroliuoti darbų eigą, analizuoti atsilikimo priežastis, jeigu 
atsiliekama.  
8.6. Privalomųjų statybos projektui dokumentų sudėtis 
Su Statybos įstatymo papildymu ir daliniu pakeitimu yra susiję šie 

dokumentai: Statybos įstatymo pakeitimai iš dalies pakeitė sąvokas 
„Statinio rekonstravimas", „Statinio remontas", „Statinio kapitalinis 
remontas", „Statinio paprastasis remontas". 

Įstatyme buvo sutrumpinti minėtų sąvokų apibrėžimai. Detalesnis 
jų apibrėžimas perkeltas į Statybos techninį reglamentą STR 
1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys. Šis reglamentas patikslintas 
aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-824. 

Pagal nurodytą Statybos techninį reglamentą, statybos darbai, su-
siję su pastatų atnaujinimu (modernizavimu), jei neatliekami pastato 
kapitalinio remonto ar rekonstravimo darbai (t.y. nepertvarkomos 
pastato laikančiosios konstrukcijos, nekeičiami pastato išorės mat-
menys), pastatų apšiltinimu, pastato bendrųjų, atskirųjų, vartotojo 
inžinerinių sistemų įrengimu, keitimu ar demontavimu priskiriami 
paprastojo remonto darbams. Atvejus, kai statinio paprastojo remon-
to darbams privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą, nustato 



 

169 

Statybos techninis reglamentas STR 1/07.01:2010 „Statybą leidžian-
tys dokumentai". 

Iš esmės pakeistas Statybos įstatymo 20 straipsnis, reglamentuo-
jantis statinio projekto parengimą. Išnyko tokia sąvoka kaip „statinio 
projektavimo sąlygos“. Atsirado tokios sąvokos, kaip pastato atnau-
jinimo (modernizavimo) projektas, kapitalinio remonto projektas, 
paprastojo remonto projektas, kapitalinio remonto aprašas, paprasto-
jo remonto aprašas. 

Nauja redakcija išdėstytas statybos techninis reglamentas STR 
1.05.06.2010 „Statinio projektavimas". Šiame reglamente nustatyti 
reikalavimai tipiniam daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavi-
mo) projektui. Tipinis pastato atnaujinimo projektas rengiamas vienu 
etapu, kaip techninis darbo projektas. Tipinius daugiabučio atnauji-
nimo (modernizavimo) projektus tvirtins būsto ir urbanistinės plėtros 
agentūra. Paprastojo remonto projektą sudaro aiškinamasis raštas, 
paprastojo remonto darbų technologijos aprašas. Nustatyta, kad pas-
tato atnaujinimo (modernizavimo) atveju išduodamas leidimas atnau-
jinti (modernizuoti) pastatą. Tokį leidimą išduoda savivaldybės ad-
ministracijos direktorius ar jo įgaliotas tarnautojas. Leidimui 
atnaujinti (modernizuoti) pastatą pateikiami tokie dokumentai: pra-
šymas, pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas ir jo kompiu-
terinė laikmena, pastato kadastro duomenų byla, bendraturčių spren-
dimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą. Pastato atnaujinimo 
(modernizavimo) projekto atitiktį nustatytiems reikalavimams tikrina 
savivaldybės vyriausiasis architektas. Jei pastatas yra saugomoje 
teritorijoje ar kultūros paveldo objekto teritorijoje, atitinkamai sau-
gomos teritorijos direktorius ar Kultūros paveldo departamento įga-
liotas atstovas. Kitais atvejais išduodamas rašytinis įgaliotojo valsty-
bės tarnautojo pritarimas. 

Užbaigus statinio statybą, rekonstravimą, pastato atnaujinimą 
(modernizavimą) surašomas statybos užbaigimo aktas. Kitais atve-
jais, užbaigus darbus, surašoma deklaracija apie statybos užbaigimą. 
Dėl to nauja redakcija yra išdėstytas Statybos techninis reglamentas 
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STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai" ir Statybos te-
chninis reglamentas STR1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas". 

Čia pateikti statybos techninio reglamento pakeitimai, kurie būtini 
apšiltinant senus namus. Norint gauti leidimą naujo pastato statybai, 
galima naudotis žemiau pateikiamomis būtinomis rekomendacijomis. 

Veiksmų eiliškumas: sklypo statybai įgijimas ir įforminimas, fi-
nansavimas; statytojas (užsakovas); pirmoji sutartis su projekto va-
dovu; leidimų pastatą statyti ar renovuoti gavimas; projektavimo 
organizavimas, pastato projektas; derinimai ir derybos; antroji sutar-
tis su pagrindiniu rangovu; statyba; statybos dalyvių ryšiai; techninė 
priežiūra ir jos organizavimas (sutartis); baigto arba renovuoto pasta-
to pripažinimas tinkamu naudoti. 

Individualaus namo statyba prasideda nuo finansinių galimybių 
apskaičiavimo ir įvertinimo. Dar prieš pradedant statybas reikia gerai 
apskaičiuoti ir įvertinti kiek ir kas kainuos. Reikia įvertinti investiciją 
į žemės sklypą, jo kainą, namo statybos, interjero įrengimą, aplinkos 
sutvarkymą ir įrengimo kaštus. Individualiame name svarbiausia 
komunikacija – elektra. Todėl, renkantis sklypą, pirmiausia pasido-
mėkite ar elektros tinklai yra nutiesti iki sklypo. Jei elektros tinklai 
nenutiesti iki sklypo, sužinokite kiek Jums tai kainuos. Jei iki sklypo 
nenutiestos miesto komunikacijos, reiks kasti gręžinį. Todėl, dar 
prieš perkant sklypą, reikėtų išsiaiškinti kokiame gylyje ir kokios 
kokybės yra požeminiai vandenys. Jei nėra miesto kanalizacijos, 
galite įsirengti vietinius valymo įrengimus arba į žemę įkasti talpą, 
kurią paskui reikės valyti. Kaip kanalizuoti vandenis bus pažymėta 
techninių projektavimo sąlygų sąvade. Šildymas dujomis – pigiau-
sias, paprasčiausias ir itin ekologiškas individualaus namo šildymo 
būdas. Atkreipkite dėmesį į sklypo aukštį.  

Toliau reikia kreiptis į savivaldybės statybos skyrių ir gauti pro-
jektavimo sąlygas. Procedūra itin paprasta – užpildote savivaldybėje 
prašymą, o Jums išduodamas leidimas projektuoti. Paprastai šį darbą 
atlieka projektuotojas. Projektavimo sąlygų sąvade trumpai apibūdi-
namos projektavimo architektūrinės sąlygos: pastato aukštis, sklypo 
užstatomas plotas, atstumai nuo sklypo ribų ir kitos sąlygos. Sąvade 
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numatomos ir tinklų pajungimo sąlygos, kurios lemia tolesnę darbų 
eigą: kai kuriais atvejais gali tekti tiesiog nutraukti visus tolesnius 
darbus. 

Leidimų gavimo, projektų derinimo ir statybos proceso apžvalga. 
Tinkamo sklypo paieška. Žemės sklypą statybinio objekto realizavi-
mui galima įsigyti ar išsinuomoti iš privačių asmenų (fizinių ir juri-
dinių) ar valstybei priklausančią žemę. Toliau panagrinėsime, kokia 
yra valstybei priklausančio žemės sklypo įsigijimo tvarka. Valstybinę 
žemę galima įsigyti valstybinės žemės pardavimo arba nuomos auk-
cionuose. Juos organizuoja Savivaldybės ekonomikos departamentas, 
kuris taip pat užsiima miesto ekonomine plėtra, savivaldybės turto 
valdymu ir privatizavimu. Leidimus įsigyti žemės sklypą asmenims 
išduoda žemėtvarkos skyriai. Teritorinio planavimo departamente 
galima sužinoti ar pasirinktam sklypui reikės rengti detalųjį planą, 
išsiaiškinti galimus apribojimus ir planavimo sąlygas. Savivaldybės 
miesto plėtros departamentas atsako už urbanistinę miesto plėtrą: 
atlieka bendrąjį ir detalųjį planavimą, derina detaliuosius planus ir 
statybų projektus. Juos tvirtina miesto valdyba. Dokumentuose re-
gistruojami sklypo duomenys: dydis ir ribos, žemės paskirtis ir nau-
dojimo sąlygos.  

Projektų derinimo procesas.  
Šį procesą sudaro trys pagrindinai etapai. Pirmas etapas – sutartis 

su projekto vadovu. Antras etapas – projekto sąlygų nustatymas. Į 
projekto sąlygų nustatymą įeina paraiška dėl projekto rengimo, spe-
cialiosios projektavimo ir techninės sąlygos, projektavimo sąlygų 
sąvadas. Projektavimo sąlygų išdavimo ir projektų derinimo posky-
ryje užsakovas arba projekto vadovas užpildo paraišką dėl projekto 
rengimo. Projektas bus derinamas (projektų derinimo taryboje ar 
supaprastinta tvarka), koks teritorijų planavimo dokumentas galioja 
projektuojamojo statinio vietovėje. Dėl specialiųjų projektavimo ir 
techninių sąlygų rengimo reikia kreiptis į plėtros departamento ga-
mybinę grupę arba į kitą atestuotą įmonę. Čia pildoma paraiška dėl 
projektavimo sąlygų. Specialiosios projektavimo sąlygos gali būti: 
statinio architektūrai formuoti ir statybos sklypui tvarkyti, kultūros 
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paveldo objektų, saugomų teritorijų objektų, išsamiai įvertinti būsi-
mos ūkinės veiklos poveikį aplinkai (poveikio aplinkai vertinimas 
yra privalomas ir pagal ES direktyvas). Trečias etapas – projekto 
derinimas ir tvirtinimas. Projektas derinamas projektavimo sąlygas 
nustačiusiose institucijose. Jeigu jis neatitinka techninių statybos 
reglamentų ir norminių aktų, nukrypimus (juos kompensuojančius 
techninius sprendimus) reikia derinti reglamentus ir aktus patvirtinu-
sių institucijų teritoriniuose padaliniuose. Taip pat projekto sprendi-
niai, jei tai keičia šių asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygas, turi būti 
suderinti su trečiaisiais (juridiniais ir fiziniais) asmenimis. Galiausiai 
projektas pateikiamas projektavimo sąlygų išdavimo ir projektų deri-
nimo poskyrio vadovui. Suderintą projektą galiausiai tvirtina statyto-
jas (užsakovas). 

Trumpai apie sutartis. Teisingai parengta ir juridiškai įforminta 
sutartis tarp statytojo, projektuotojo, rangovo yra vienas svarbiausių 
sėkmingo pastato statybos ir jos užbaigimo garantų. Sutartis – tai 
savanoriškas susitarimas tarp užsakovo ir statybos proceso dalyvių, 
kuris reglamentuoja leidimų gavimą, projektavimą, statybos darbų 
atlikimą, pastato statybos ar renovacijos darbų užbaigimą. Visose 
sutartyse rekomenduojama aptarti ir įvertinti klausimus: sutarties 
apibūdinimą; sutarties dokumentus; projekto vadovo įsipareigojimus; 
finansiniai įsipareigojimus; pastato kainą ir sutarties vertę; darbų 
atlikimo terminus; mokėjimus ir atsiskaitymus; projektavimą ir dery-
bas; statybos darbų atlikimą ir medžiagų parinkimo tvarką; darbų 
saugą; aplinkos saugą; draudimą; rangovo atsakomybę; užbaigtų 
statybos darbų priėmimą; garantijas; licenzijas; sankcijas; arbitražą; 
sutarties atšaukimą; kitas sąlygas. 
Pavyzdys – technologinė kortelė  
Trumpa apšiltinamo pastato charakteristika: pastatas stambiap-

lokštis, sienos 35 cm iš keramzito betono, dviejų aukštų, šiluminė 
varža –1,0 W/m.K, keturių butų, pastato užstatymo plotas – 270 m2; 
gyvenamasis plotas – 206,6 m2; pastato išmatavimai tarp kraštinių 
ašių – 23,0 × 12,73 m. (žiūr. plano fragmentą 1.16 pav.). 
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Apšiltinimo aprašymas. Pastato sienos apšiltinamos termoizolia-
cinėmis putų polistireno ir akmens vatos plokštėmis. Prie pastato 
sienų tvirtinami antiseptikuoti mediniai tašai, kurie tvirtinami prie 
vertikalios sienos kas 61 cm žingsniu mūrvinėmis. Tašų matmenys 
parenkami kiekvienam konkrečiam atvejui. Apatinė ir viršutinė apšil-
tinamos sienos dalis prie sienos cokolio pastogės ribojama horizonta-
lia tašų eile. Ant karkaso specialiais medvaržčiais su poveržle arba 
plastikiniais laikikliais tvirtinama termoizoliacinė plokštė. Plokštė 
susideda iš dviejų sluoksnių: akmens vatos sluoksnio ir putų polisti-
reno. Išorės sienos apšiltinimo darbai: medinių tašų tvirtinimas prie 
sienos; akmens vatos tvirtinimas; putų polistireno plokštės tvirtini-
mas; sandūrų hermetizavimas. Akmens vata sudedama tarp medinių 
tašų ir įtvirtinama. Ant apatinio horizontalaus tašo tvirtinamas cin-
kuotos skardos profilis, apsaugantis apatiniąją plokštę nuo įdrėkimo. 
Polistireno plokštės visuose keturiuose kraštuose turi laiptuotus su-
jungimus, kurie užtikrina plokščių sandūrų hermetiškumą. Sienos 
kampuose polistireno plokštės perpjaunamos 45 ° kampu. Plokštės 
kampuose suspaudžiamos, įspaudžiant tarp jų hermetiko sluoksnį. 
Pastato angokraščiai apšiltinami specialiai supjaunant plokštę ir nau-
dojant specialų skardinį profilį. Siūlėms hermetizuoti dažniausiai 
naudojami įvairių firmų silikoniniai hermetikai. 

Apšiltinimo darbų sąnaudos. Darbus atlieka 10 darbininkų grupė, 
atlikimo trukmė 19 darbo dienų. Penki darbininkai penkias darbo 
dienas stato inventorinius surenkamus pastolius. Kita penkių darbi-
ninkų grandis lygiagrečiai atlieka plėvelės ir medinio karkaso tvirti-
nimo darbus. Po penkių dienų abi darbininkų grandys dirba kartu. 
Kalendorinis grafikas. 
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17 pav. Apšiltinamo namo pirmo aukšto planas (pusė namo) 
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51 lentelė. Pastato apšildomo ploto skaičiavimas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eil. 
Nr. 

Darbo 
vieta 

Atskiros sienos Angos Aptai-
symo 
plotas, 
m2 

ilgis, 
m 

aukšt., 
m 

plotas, 
m2 

plotis, 
m 

aukšt., 
m 

plo-
tas, 
m2 

angų 
kie-
kis, 
vnt. 

ben-
dras 
plotas, 
m2 

1. 1-1 8,8 5,40 47,7 1,6 1,5 2,4 2 4,8 42,9 
2. 5-5 8,8 5,40 47,7 1,6 1,5 2,4 2 4,8 42,9 
3. A-A 22,10 5,40 119,3 1,5 1,5 2,2

5 
4 9,0 91,4 

0,9 2,2 1,9
8 

4 7,92 

1,2 1,5 1,8 4 7,20 
0,9 2,1 1,8

9 
2 3,78 

   27,9 
4. B-B 12,50 5,40 67,50 1,6 1,5 2,4 4 9,6 57,9 
5. Laipt. 

aptaisy-
mas prie 
ašies 
B-B 

9,60 4,40 42,4   — —  42,4 
9,60 4,90 47,0 0,9 

0,9 
2,1 0,6 1,8

9 
0,5
4 

2 6 3,8 3,2 40,0 

7,0 

Viso: 371,6  30 54,10 317,50 
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52 lentelė. Pastato pašildomo ploto skaičiavimas 
Eil. 
Nr. 

Darbo 
vieta 

Atskiros sienos Angos Aptaisy-
tas plo-
tas, 
m2 ilgis, 

m 
aukšt., 
m 

plotas, 
m2 

plotis, 
m 

aukšt., 
m 

plotas 
m2 

angų 
kie-
kis, 
vnt. 

bendras
plotas, 
m2 

1. 1-1 8,8 5,40 47,7 1,6 1,5 2,4 2 4,8 42,9 
2. 3-3 8,8 5,40 47,7 1,6 1,5 2,4 2 4,8 42,9 
3. A-A 22,10 5,40 119,3 1,5 1,5 2,25 4 9,0 91,4 

0,9 2,2 1,98 4 7,92 
1,2 1,5 1,8 4 7,20 
0,9 2,1 1,89 2 3,78 

    27,9 
4. B-B 12,50 5,40 67,501,6 1,5 2,4 4 9,6 57,9 
5. Laipt. 

aptaisy 
prie 
ašies 
B-B 

9,60 4,40 42,4  — —  42,4 
9,60 4,90 47,00,9  

0,9 
2,1 
0,6 

1,89 
0,54 

2 6 3,8 3,2 40,0 

7,0 

Viso:  371,6  30 54,10 317,50 
 
53 lentelė. Angokraščių aptaisymo ploto skaičiavimas 
Eil. 
Nr. 

Darbo Vieta Angokraščio Kiekis, 
vnt. 

Bendras 
plotas, m2 ilgis, m plotis, m plotas, m2 

1. 1-1 4,6 0,15 0,69 2 1,38 
2. 3-3 4,6 0,15 0,69 2 1,38 
3. A-A 4,5 0,15 0,675 4 9,93 

5,3 0,15 0,795 4 
4,2 0,15 0,63 4 
5,1 0,15 0,765 2 
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4. B-B 4,6 0,15 0,69 4 2,76 
5. Laipt. aptaisym. 

prie B-B ašies 
5,1 0,15 0,765 2 3,42 
2,1 0,15 0,315 6 
  Viso 30 18,87 

 
 

54 lentelė. Termoizoliacinių plokščių montavimo prie sienų normatyvai  
Eil. Nr. Medžiagos pavadinimas Mato vnt. Kiekis 
A. Termoizoliacinės medžiagos tvirtinimas naudojant medinį karkasą 

1 Hermetikas  vnt. 20 
2 Medsraigčiai vnt. 1800 
3 Mūrvinių angaliai vnt. 1000 
4 Mūrvinės vnt. 1000 
5 Spec. vinys (diubeliai) vnt. 100 
6 Šoviniai vnt. 100 
7 Mediena m3 1,3 
8 Antiseptikas kg 12 
9 Sandarinimo medžiaga kg 2 
10 Vinys kg 3 
11 Cinkuota skarda kg 70 
12 Hidroizoliacinė plėvelė m2 20 

B. Termoizoliacinės medžiagos tvrtinimas naudojant medinius tašelius 
1 Hermetikas  vnt. 20 
2 Medsraigčiai vnt. 1800 
3 Spec. vinys (diubeliai) vnt. 1100 
4 Šoviniai vnt. 1100 
5 Mediena m3 1,3 
6 Antiseptikas kg 12 
7 Sandarinimo medžiaga kg 2 
8 Vinys kg 3 
9 Cinkuota skarda kg 70 
10 Hidroizolaicinė plėvelė m2 20 
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Medsraigčių ir vinių sunaudojimo normos 
1 Medsraigčiai cinkuoti 4 × 35 kg 360 
2 Medsraigčiai cinkuoti 4 × 40 kg 290 
3 Medsraigčiai cinkuoti 4 × 50 kg 230 
4 Medsraigčiai cinkuoti 4 × 65 kg 100 
5 Vinys cinkuotos    4 × 100 kg 100 
6 Vinys cinkuotos   4 × 120 kg 80 

 
Pagaminti 1 m3 tašelių sunaudojama 1,3 m3 medienos. 
Medžiagų sąnaudos 1 m2 sienos apšiltinti: termoizoliacinės plokš-

tės – 1,06 m2. 
 
9. Dažniausiai naudojamos šiltinamosios izoliacijos variantai 
Šiltinamoji izoliacija naudojama lygiems horizontaliems ir verti-

kaliems paviršiams izoliuoti. Dažniausiai ji naudojama atitvarinėms 
konstrukcijoms – lauko sienoms, denginiams, rūsio perdangoms – 
izoliuoti. 

Pagal įrengimo būdus šiltinamoji izoliacija skirstoma į: piltinę, 
surenkamąją, blokinę, apvelkamąją, liejamąją, teptinę ir plokštinę. 
Jai įrengti naudojamos efektyvios izoliacinės medžiagos iš minerali-
nės (akmens, stiklo) vatos arba iš sintetinių poringųjų medžiagų (pu-
tų polistireno, putų poliuretano, putų polietileno ir kt.). Taikomos dvi 
paviršių izoliacijos sistemos – bekarkasė ir karkasinė. Bekarkasėje 
sistemoje naudojama plokštinė izoliacija yra kaip laikančioji atitvari-
nės konstrukcijos dalis ir perima visas ją veikiančias apkrovas. Kar-
kasinėje sistemoje visos apkrovos tenka laikančiajam  karkasui iš 
medinių elementų, tarp kurių dedamos šilumos izoliacijos plokštės. 
Darant piltinę šilumos izoliaciją naudojamas šlakas, vermikulitas, 
keramzitas, mineralinė vata ir kt. medžiagos. Šiomis medžiagomis 
izoliuojamos perdangos, lengvesniojo mūro sienos ir kt. Tarpai tarp 
laikančiosios ir apsauginės konstrukcijos biriosiomis, šilumą izoliuo-
jančiomis medžiagomis užpildomi klodais, tolygiai, nepaliekant tuš-
tumų. Prireikus vibruojama. 
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Montuojamoji blokinė šiltinamoji izoliacija įrengiama iš gamyk-
lose pagamintų kalibruotų dujų silikato ir standžių mineralinės vatos 
plokščių, blokų ar segmentų. Montuojamą blokinę izoliaciją iš neor-
ganinių medžiagų galima montuoti bet kuriuo metų laiku, iš organi-
nių – tik palankiomis oro sąlygomis. Ją galima naudoti, izoliuojant 
karštus ir šaltus paviršius bei kt. Trūkumas tas, kad įrengiant 
izoliaciją yra daug siūlių, sudėtinga izoliuoti nelygius paviršius. 

Apvelkamoji šiltinamoji izoliacija iš minkštų termoizoliacinių 
medžiagų (demblių, pynių ir kt.) gali būti pasluoksniui klijuojama 
prie izoliuojamų paviršių mastikomis. Izoliacijos elementai 
klijuojami prie konstrukcijos plieniniu tinkleliu, tvirtinamu prie 
inkarų. Tinklelis yra cemento ir smėlio sluoksnio pagrindas. 
Apvelkamoji šiltinamoji izoliacija dažnai įrengiama izoliuojant 
vamzdynus. Teigiamos šio izoliato savybės: galimybė sparčiai jį 
surinkti, paprastumas įrengti. Ją galima įrengti nešildant izoliuojamų 
paviršių. Trūkumai: izoliato tūris kinta, be to, jis neatsparus 
vibracijoms.  

Liejamoji šiltinamoji izoliacija iš lengvų betonų (keramzitbetonio, 
šlakbetonio, putbetonio ir kt.) įrengiama, izoliuojant horizontalius, 
nuolaidžius ir vertikalius paviršius. Dažnai įrengiama torkretuojant 
betono mišinį ant 3–5 mm storio vielos metalinio tinklelio. 
Torkretuojant, gaunamas lygus izoliato sluoksnis, be plyšių, kavernų 
ir kitų defektų. Darbai vykdomi ne žemesnėje kaip 10 oC temp. Turi 
kietėti ne mažiau kaip 5 paras. Paprastai įrengiamas monolitiškas, 
labai atsparus mechaniniams poveikiams sluoksnis. Trūkumai: 
sunaudojama daug šiltinamosios izoliacinės medžiagos, gana ilgai 
trunka izoliavimo įrengimo ir kietėjimo procesas, darbų negalima 
vykdyti žemose temperatūrose. 

Teptinei izoliacijai naudojamos specialios mastikos, pastos, 
skiediniai arba betonai. Mastikos ir pastos ruošiamos iš įvairių 
medžiagų: sovelito, mineralinės vatos, stiklo vatos; perlito, 
vermikulito. Kaitrai atsparūs betonai gaminami iš purių 
termoizoliacinių komponentų, rišamosioms medžiagomis naudojant 
mineralines medžiagas. Teptinę izoliaciją paprasta įrengti ir 
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remontuoti, ji monolitiška, ja galima izoliuoti įvairios konfigūracijos 
paviršius. Tačiau tam reikia didelių darbo sąnaudų. Prieš įrengiant 
izoliaciją izoliuojamuosius paviršius būtina pašildyti. 

Ekovata puikiai sulaiko šilumą – jos skaičiuojamasis šilumos lai-
dumo koeficientas λ = 0,038 W/mK. Pastatą apšiltinus smulkiaplauše 
ekovata efektyviai užpildomi visi tarpai, plyšiai ir sunkiai prieinamos 
vietos, o susidaręs ištisinis sluoksnis užtikrina aukštą garso izoliaci-
jos lygį. Borokso dėka ekovata priskiriama sunkiai degių medžiagų 
(B-s1,d0) grupei, todėl gaisro atveju ji apsunkina ugnies prasiskver-
bimą prie pastato konstrukcijų. Ekovata nedega ir nesilydo, tik lėtai 
rusena. Gaisro metu neišskiria nuodingų dujų. Ekovata apsaugo ir su 
ja besiliečiančias konstrukcijas nuo puvimo, pelijimo ir grybelinių  
ligų. Joje negyvena ir nesiveisia  vabzdžiai ir graužikai. Smulkiap-
laušės struktūros. Ekovatos drėgmė priklauso nuo ją supančios aplin-
kos, t.y. jos drėgmė keičiasi kaip ir medienos. Ekovata sugeria ir 
išgarina drėgmę, taip sukurdama pastate “sveiką aplinką“. Keičiantis 
santykinei oro drėgmei, drėgmė patenka ant viršutinio ekovatos 
sluoksnio, jos plaukeliai sulimpa tarp savęs, sudarydami ploną plėve-
lę, kuri neleidžia orui patekti į ekovatą. Todėl, šiltinant namą, daž-
niausiai nebūtina naudoti drėgmę izoliuojančias plėveles. 

Putų poliuretanas turi nemažai privalumų prieš kitas izoliacines 
medžiagas. Pasižymi ypatingai geromis izoliacinėmis savybėmis. 
2,5 cm sluoksnis sukuria – 0,65 m2K/W, 15 cm – 3,68 m2K/W, 
25 cm – 6,58 m2K/W šiluminę varžą (R). Putų poliuretanas šiuo 
parametru lenkia kitas izoliacines medžiagas kelis kartus ir šiuo metu 
yra efektyviausia šiluminiu požiūriu medžiaga, jos šilumos laidumo 
koeficientas (įvertinus eksploatacijos sąlygas) yra nuo λ = 
0,022 W/m K (kai tankis 40 kg/m3) iki λ = 0,030 (kai tankis 
20 kg/m3). Ši savybė įgalina pasiekti labai gerą šiluminę varžą su-
formavus minimalų sluoksnį. Pavyzdys – buitiniai šaldytuvai, boile-
riai. Pakankamas atsparumas temperatūrai: nuo – 30 °C iki +90 °C. 
Leidžiamas trumpalaikis temperatūros poveikis iki +150 °C. Atspa-
rus pelijimui ir puvimui, nemėgstamas parazitų. Ilgaamžis, nes putų 
poliuretanas yra aukštos kokybės polimeras. Izoliacijos šiluminės 
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funkcijos, kokybė bei tarnavimo laikas priklauso nuo jį suformavu-
sios technikos. Naudojama stacionarios aukšto slėgio mašinos arba 
kilnojamos purškimo mašinos agregatai. Tačiau, lyginant su kitomis, 
tai brangoka medžiaga. 

Galima naudoti putų polistirolo arba mineralinės vatos plokštes. 
Kuo jos skiriasi? Putų polistirolis nesugeria drėgmės ir jo termoizo-
liacinės savybės veikiant vandeniui išlieka stabilios. Polistirolio 
plokštės yra labiau mechaniškai atsparios nei vata ir yra 10 kartų 
lengvesnės. Polistirolio plokštės yra maždaug 2 kartus pigesnės, jas 
žymiai lengviau apdoroti, dėl to darbo sąnaudos sumažėja apie 20-
30%. Pastatų šiltinimo sistemą su polistiroliu galima naudoti ir nau-
jų, ir senesnių pastatų šiltinimui. Šioje sistemoje numatytas plokščių 
klijavimas mineralinių klijų mišiniu. Apsauginis stiklo audinio tink-
lelis dengiamas mišiniu.  

Polistireninio putplasčio blokelių – liktinių klojinių sistema ati-
tvaroms (taikoma gyvenamosios, visuomeninės (švietimo ir gydymo, 
poilsio ir pramoginės), taip pat gamybinės paskirties, iki 25 m aukš-
čio pastatų statyboje). Ji įgalina projektuoti ir statyti 15 cm storio 
polistireninio putplasčio sluoksniu (10 cm storio atitvaros išorinėje 
pusėje ir 5 cm – vidinėje pusėje) apšiltintus pastatus (jų atitvaras ar 
atskiras pastatų dalis), kurių ilgis kartotinas 50 mm moduliui, taip pat 
atitvarų dalis ar atskiras pastatų ir statinių konstrukcines dalis – apšil-
tintas sienas, sąramas, sijas, kolonas, atramines sieneles bei pan. 

Putų polistirolo plokštės gaminamos supjaustant putų polistirolo 
blokus, kurie gauti formoje šiluminiu būdu išplečiant putų polistirolo 
granules. Putų polistirolo plokštės – tai poringa medžiaga su užda-
romis poromis, su antipireno priedais ar be jų. Plokštes galima nau-
doti kaip termoizoliacinę medžiagą iki +80 °C temperatūroje (atspari 
silpnoms rūgštims, šarmams, neatspari aromatiniams ir halogeni-
niams tirpikliams, esteriams, ketonams, aliejams, tepalams). Putų 
polistirolo plokštės yra nekenksminga aplinkai, pigi ir efektyvi ter-
moizoliacinė medžiaga, pasižyminti plačiu pritaikymo spektru: sta-
tyboje, šildymo ir šaldymo įrangai, sluoksniuotose konstrukcijose 
(Sandwich tipo plokštės). Priklausomai nuo markės, putų polistirolo 
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plokštės išlaiko didesnį arba mažesnį spaudimą. Patogiai ir paprastai 
naudojamos. Galima įvairi paviršiaus apdaila. Plokštes ir plokščių 
paketus galima transportuoti bet kokios rūšies transportu, sutinkamai 
su krovinių pervežimo sąlygomis šiai transporto rūšiai. Transporta-
vimo metu plokštės ir plokščių paketai turi būti apsaugoti nuo pažei-
dimų (reikia sukrauti horizontaliai, kad netyčia nepajudėtų, jų nega-
lima krauti ant kitų gaminių, ir ant jų negalima krauti kitų gaminių, 
kurie gali sugadinti plokštes ir pan.). Plokštės laikomos įpakavime, 
uždaroje, gerai vadinamoje patalpoje arba po stogine ant kieto, ly-
gaus, švaraus ir sauso pagrindo, ne aukštesnėse kaip 3 metrai krūvo-
se. Plokštes reikia saugoti nuo kritulių, tiesioginių spindulių poveikio 
ir mechaninių pažeidimų. Laikymo vieta turi būti įrengta pagal prieš-
gaisrinės apsaugos taisyklių reikalavimus. Plokštes naudoja kaip 
termoizoliacinę medžiagą statyboje: sienoms, grindims su ribota ap-
krova, pramoninių objektų grindims, izoliacija po išlyginamuoju 
betono sluoksniu, fasadų šiltinimui, padengiant tinku, sutapdintiems 
stogams, stogams po gegnėmis, keliams arba kitoms konstrukcijoms. 
Jų storis ir markė nustatoma projektuojant pagal statybines normas 
arba kitų normatyvinių dokumentų nustatytas projektavimo sąlygas.  

Akmens vata yra atspari aukštai temperatūrai, jos pluoštas be pa-
kitimų atlaiko 1000 °C temperatūrą. Taip pat ji atspari daugumos 
cheminių medžiagų poveikiui. Vata leidžia kvėpuoti apšiltintoms 
sienoms, o tai turi didelės įtakos patalpų drėgnumo sąlygoms. Vatos 
pluoštinis sluoksnis užtikrina geras akustines izoliacines savybes. 
Apšiltinimo sistema naudojant mineralinę vatą ir klijus taikoma dide-
liu drėgnumu pasižymintiems objektams (visuomeninio maitinimo 
įstaigų virtuvėms, skalbykloms, vandens paruošimo stotims, auto-
mobilių plovykloms, pirtims ir pan.), didelio triukšmo aplinkoje 
esantiems pastatams bei visur, kur esama didelio gaisro pavojaus. 
Pastatų išorės sienų šiltinimui ir fasadų atnaujinimui naudojamiems 
gaminiams iš akmens vatos būdingas matmenų stabilumas (jie nesi-
deformuoja dėl temperatūros pokyčių, bet eksploatacijos metu gali 
atsirasti nusėdimo deformacijos), itin geras laidumas vandens ga-
rams, bet nedidelis vandens įmirkis, tačiau svarbiausia jie yra nede-



 

188 

gūs. Be to, iš išorės akmens vata apšiltinto ir nutinkuoto pastato sie-
nos išdžius žymiai greičiau nei apšiltinto polimerinėmis medžiago-
mis, todėl akmens vata apšiltinto namo mikroklimatas bus geresnis. 
Dar reikia paminėti ir geras technologines fasadinių akmens vatos 
plokščių savybes – jomis galima pataisyti šiltinamos sienos nelygu-
mus, nesibijoma, kad tarp plokščių susidarys plyšiai, kaip kartais 
atsitinka su kitomis medžiagomis. Todėl jos be apribojimų naudoja-
mos įvairios paskirties pastatų šiltinimo išorės darbams. Plonas-
luoksniais tinkais tinkuojamiems fasadams šiltinti naudojamos ak-
mens vatos fasadinės plokštės arba plokštės su vertikaliai orientuotu 
pluoštu (statmenu šiltinamam paviršiui). Fasadų paviršiams su krei-
vumo spinduliu šiltinti, dėl lankstumo, geriau tinka akmens vatos 
plokštės su vertikaliai orientuotu pluoštu. Izoliacinės plokštės prie 
esamos sienos turi būti klijuojamos ir tvirtinamos smeigėmis, prade-
dant nuo apačios ir kylant į viršų, kai aplinkos temperatūra ne že-
mesnė kaip +5°C. Ant klijuojamos plokščių pusės kraštų užtepama 
5–8 cm pločio klijų juosta (visu perimetru) ir plokštės viduryje de-
dami 4–6 klijų masės taškai, kad klijais būtų ištepta ne mažiau kaip 
45–50 % gaminio ploto. Plokščių su vertikaliai orientuotu pluoštu 
paviršius turi būti pilnai padengtas klijais. Visos fasadinės plokštės 
turi būti tvirtinamos mechaniškai – smeigėmis, kurių skaičius nusta-
tomas skaičiavimais (vidutiniškai 4–8 vnt. 1 m2). Tvirtinimo smeigių 
forma bei ilgis parenkamas pagal šiltinimo sluoksnio storį ir šiltina-
mos sienos būklę bei medžiagą. Tepamų klijų ir smeigių turi būti 
tiek, kad užtikrintų gerą izoliacinės plokštės sukibimą su siena, todėl 
skaičiuojant atsižvelgiama į pagrindą, jo stiprumą, izoliacinės plokš-
tės storį bei pastato aukštį. Izoliacinės plokštės prie pagrindo turi 
priglusti visu paviršiumi, o tarp savęs patikimai suspaustos, kad ne-
liktų plyšių. Vertikalios siūlės tarp plokščių turi būti perstumtos vie-
na kitos atžvilgiu. Užklijuotų ir pritvirtintų plokščių paviršius turi 
būti sausas, švarus ir lygus. Šios akmens vatos plokštės dera su vi-
somis naudojamomis fasadų renovavimo-šiltinimo sistemomis. Kad 
pagerinti atitvaros drėgminę būseną, šiltinant išorės sienas įrengia-
mas oro tarpas ir užtikrinamas laisvas oro judėjimas, nes tarpsluoks-
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niuose dėl išorės poveikio susidaro sąlygos oro judėjimui, todėl suin-
tensyvėja drėgmės garavimas nuo medžiagų paviršių ir susidaro są-
lygos drėgmės pasišalinimui per sienos viršutinėje bei apatinėje daly-
se paliktas vėdinimo angas. Konstrukcijoje 2,5–5 cm oro tarpas 
paprastai būna įrengiamas tarp izoliacinės medžiagos bei išorės ap-
dailos. Šiltinant vėdinamus fasadus pirmiausiai prie esamos sienos 
tvirtinami mediniai ar metaliniai karkaso elementai, o izoliacinės 
plokštės gali būti montuojamos vienu ar dviem sluoksniais. Efekty-
viausios yra dvitankės akmens vatos plokštės, kurios montuojamos 
vienu sluoksniu ir joms nebereikia papildomos vėjo izoliacijos. Jei 
numatoma šiltinti dviem sluoksniais, tai pagrindiniam šiltinimo 
sluoksniui parenkama minkšta ar pusiau kieta akmens vata, kitam 
sluoksniui reikia naudoti kietas priešvėjines plokštes arba specialias 
plėveles (prieš termoizoliacijos sluoksnį). Jos parenkamos pagal sie-
nos oro tarpo vėdinimo intensyvumą (sienos vėdinimo angų plotą). 
Kietos priešvėjinės akmens vatos plokštės montuojamos taip, kad 
uždengtų minkštų ar pusiau kietų akmens vatos plokščių siūles. Jei 
vėjo izoliacijai naudojamos specialios plėvelės, jos turi patikimai 
priglusti prie izoliacinės. Vėdinamos trisluoksnio mūro sienos įren-
giamos: kai skaičiavimais nustatyta, kad drėgmė kaupsis termoizo-
liaciniame sluoksnyje (pvz.: kai vidinio sluoksnio garinė varža yra 
lygi ar mažesnė už išorinio sluoksnio garinę varžą); kai išorinis 
sluoksnis – silikatinių plytų mūras, arba apdailos mūras siauresnis 
nei 120 mm; kai išorinio mūro siūlės nerievėtos ir neužpildytos taip, 
kad sumažėtų sienos vandens įgėris ir vandens pralaidumas; kai išo-
rinio sluoksnio mūrijimui naudojamas skiedinys be vandens pralai-
dumą mažinančių priedų; kai siena atviroje, neapsaugotoje nuo vy-
raujančių vėjų ir kritulių vietovėje (stogo karnizas turi būti išsikišęs 
nuo sienos plokštumos mažiausiai 45 centimetrai). Mineralinės vatos 
sudėtyje esančių rišamųjų medžiagų ir hidrofobinių priedų terminio 
atsparumo savybės nėra labai geros, tačiau mineralinė vata yra lai-
koma nedegia medžiaga. Be to, mineralinė vata pasižymi dideliu 
atsparumu daugumos cheminių substancijų poveikiui. Vandens garo 
laidumo koeficientas yra labai aukštas ir sudaro maždaug 480×10-6 
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g/(mhPa). Tai leidžia netrukdomai prasiskverbti vandens garui. 
Anksčiau paminėtieji hidrofobiniai priedai riboja vandens ir ore 
esančio vandens garo kapiliarinės sugerties savybę. Fasadinėms mi-
neralinės vatos plokštėms būdinga didelė masė, mažas standumo 
laipsnis ir palyginti nedidelis atsparumas (stiprumas). Įtempimas, 
sukeliantis 10 proc. deformaciją, sudaro 30-–40 kPa. Tačiau, pluošti-
nės struktūros dėka, plokštės užtikrina gerą sienų garso izoliaciją. 
Taikant „lengvai-šlapią“ metodą naudojamos dviejų tipų plokštės. 
Pirmasis tipas – tai mišraus pluoštų išdėstymo mineralinė vata (tan-
kumas 120–160 kg/m3, atsparumas plėšimui plokštės paviršiaus at-
žvilgiu statmena kryptimi >10 kPa), plokščių ilgis 100–120 cm, o 
plotis 50–60 cm. Antrasis tipas – tai plokštės, kurių pluoštai išsidėstę 
statmenai sienos paviršiaus atžvilgiu, vadinamosios lamelinės plokš-
tės (analogiški dydžiai: 80–120 kg/m3 ir > 80 kPa), plokščių dydis 
paprastai yra 120×20 cm. 

 
9.1. Kokią termoizoliacinę medžiagą pasirinkti pastatų  
apšiltinimui 
Pagrindinės privalomos statybos taisyklės yra techninės sąlygos, 

kurias turi atitikti pastatai ir jų išdėstymas. Techninėse sąlygose api-
brėžiama sezoninio poreikio rodiklio E0 ribinė vertė, reikalinga gy-
venamiesiems pastatams šildyti. Ši vertė sudaro nuo 29 iki 37,4 kWh 
(m3 per metus), priklausomai nuo šildomų patalpų visų pertvarų su-
mos ir šių patalpų kubatūros santykio. Technines sąlygas skelbian-
čiame potvarkyje taip pat nurodomos šilumos laidumo koeficientų 
maksimaliosios vertės λmax. Ši vertė individualių namų sienų sluoks-
nių atveju yra 0,30 (W/m.K). Svarbu yra ir tai, kad pertvaros būtų 
projektuojamos taip, kad prie paskaičiuotos temperatūros ir oro san-
tykinio drėgnumo, sienos vidinio paviršiaus temperatūra būtų ne ma-
žiau kaip 10 °C didesnė už vandens garo kondensavimosi temperatū-
rą. Reikalavimuose rekomenduojama parengti duotojo pastato 
šiltinimo projektą. Be to, juose reikalaujama naudoti sisteminius šil-
tinimo sprendimus ir draudžiama naudoti skirtingų sistemų medžia-
gas. 
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Pasirenkant pastato šiltinimo sistemos termoizoliacinę medžiagą 
pagrindinis dėmesys tenka priešgaisrinės saugos problemai. Aukštų 
pastatų (virš 25 m), padidintos grėsmės pastatų (ligoninės, mokyklos, 
pramogų salės, kiti visuomeninės paskirties statiniai) ir degių me-
džiagų sandėlių atveju, kaip termoizoliacinę medžiagą, rekomenduo-
jama naudoti mineralinę vatą. Didelis vatos pralaidumas garui leidžia 
greitai pašalinti drėgmę (išdžiūti padidinto drėgnumo pagrindams). 
Mineralinę vatą patariama naudoti objektuose, kuriuose vyrauja dide-
lė drėgmė (visuomeninio maitinimo virtuvės, skalbyklos, vandens 
paruošimo stotys, automobilių plovyklos, pirtys ir t.t.), su sąlyga, kad 
iš patalpos pusės bus deramai įrengta garo izoliacija, kadangi van-
dens garo kondensatas neigiamai veikia mineralinės vatos šiluminės 
izoliacijos savybes. Tiesa, drėgnose patalpose sienos dažniausiai 
būna išklotos keraminėmis plytelėmis, tačiau medžiagos turi būti 
parenkamos remiantis šiluminių ir drėgmės procesų analize. Minera-
linę vatą taip pat patariama pasirinkti šiltinant pastatus, esančius pa-
didinto triukšmo zonose. Lanksčios mineralinės vatos plokštės pui-
kiai tinka lenkto kontūro pastatams. Termoizoliacinė medžiaga 
putplastis dažniausiai naudojama gyvenamiesiems daugiabučiams ir 
individualiems namams renovuoti ir šiltinti. Tai susiję su ekonominiu 
aspektu. Fasadinė vata yra brangesnė už polistireną. Polistirenas yra 
beveik dešimtkart lengvesnis už mineralinę vatą, be to, polistireną 
yra daug patogiau transportuoti ir sandėliuoti. Pigesni yra ir mecha-
niniai laikikliai, kurie gali būti gaminami iš plastmasės (mineralinės 
vatos atveju laikiklių šerdis turi būti metalinė). Polistireno plokštes 
daug lengviau apdoroti, jas lengva pjaustyti ir šlifuoti. Polistireno 
drožlės, priešingai nei vilnos pluošto dalelės, nedirgina odos ir glei-
vinės. Dėl šių visų veiksnių darbo sąnaudos naudojant mineralinę 
vatą yra 20–30% didesnės. Verta pažymėti, kad per keliolikos metų 
polistireno plokščių naudojimo laikotarpį (mineralinė vata naudoja-
ma daug trumpesnį laiką) ugnies plitimo per „lengvai-šlapiu" metodu 
apšiltintas sienas faktų neužfiksuota. Pasirinkus polistireną nereikia 
baimintis, kad pastato sienų konstrukcijai teks pavojingai didelė ap-
krova. Šiltinimo sistemos, kurios pagrindą sudaro polistirolas, 1m2 
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sveria ne daugiau kaip 11–15 kg. Tuo tarpu, šiltinimo sistemos, ku-
rios pagrindą sudaro mineralinė vata, 1m2 sveria virš 30 kg. Todėl, 
naudojant vatą sluoksninėms sienoms šiltinti, būtina atsižvelgti į tai, 
kad ją tvirtinant prie konstrukcinio sluoksnio turi būti naudojami 
atitinkamo ilgio mechaniniai laikikliai. Pastaruoju metu, priklauso-
mai nuo šalies regiono, 60–80% šiltinimo darbų atliekama naudojant 
polistireną. Sienos fragmento apšiltinimo variantas pateiktas 18 pa-
veiksle. 

 

 
18 pav. Išorinės sienos pašiltinimas plokštine šilumine izoliacija 
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10. Bendroji darbų sauga  
Darbų sauga yra teisinių, socialinių-ekonominių, techninių, higie-

ninių ir organizacinių priemonių sistema. Sistemos tikslas – užtikrinti 
saugų darbą, apsaugoti dirbančiųjų sveikatą, ilgam išsaugoti darbin-
gumą gamybos procese. Gamybos technologijos sparčiai kinta, kei-
čiasi ir kasdienis žmonių gyvenimas, todėl pirmaeilės svarbos reika-
las – užtikrinti saugų darbą, kurį privalo atlikti vyriausybės, firmų 
vadovai ir darbininkai. 

Visi projektuojami gamybiniai pastatai, įrengimai ir procesai turi 
atitikti galiojančias darbų saugos normas ir taisykles, sanitarines ir 
žmonių higienos normas. Reikia aprašyti su sprendžiamu klausimu 
susijusius galimus pavojus ir kenksmingus gamybos veiksnius, nuro-
dyti kenksmingas žmogui medžiagas ir kokiais kiekiais bus išmeta-
mas į aplinką užterštas dulkėmis oras, kitos žalingos įmaišos. Be to, 
reikia nurodyti įrengimus, kurie kels padidintą triukšmą, virpesius, 
spinduliuos padidintą temperatūrą. Palyginimui reikia pateikti di-
džiausius leistinus šių veiksnių dydžius, sudarant kiekybinio pavo-
jingumo lentelę (55 lentelė). 

 
55 lentelė. Pavojingų ir kenksmingų gamybos veiksnių kiekybinis  
įvertinimas 
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Sudarius šią lentelę, reikia nustatyti projektuojamo cecho sanita-

rinę klasę, sanitarinės apsaugos zonos dydį ir gamybinių procesų 
sanitarinę grupę, nurodyti gamyboje naudojamų medžiagų degumo ar 
sprogimo rodiklius ir numatyti patalpų, darbo vietų ar barų kategori-
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ją, darbų saugos, gaisringumo pavojų. Įrengimai privalo būti išdėstyti 
taip, kad būtų saugu juos valdyti, atlikti technines apžiūras. Įvertinti 
valdymo elementų išdėstymo patogumą, saugaus įjungimo ir išjun-
gimo, esant pavojingai situacijai, įtaisus, pavojingų zonų apsaugos 
patikimumą, aptvarus, blokavimą, apsauginius vožtuvus, reguliato-
rius, automatiką, izoliaciją, apsaugas nuo elektros, nuo statinių elekt-
ros krūvių ir t.t. 

 
10.1. Gamybinių procesų darbų sauga įmonėje. Aprašomi 

konkretaus gamybinio technologinio proceso darbų saugos reikala-
vimai, atsižvelgiant į projektuojamo statinio specifiką.  

 
10.1.1. Įrengimai bei mašinos patalpose turi būti komponuojami 

laikantis saugumo normų. Atviros besisukančios mechanizmų da-
lys – skriemuliai, velenai, diržai, krumpliaračiai ir kt. – aptveriamos. 
Apsauginių aptvarų konstrukcija turi būti tokia, kad besisukančios 
dalys būtų matomos, bet neprieinamos. Tam tikslui geriausiai tinka 
aptvaros, pagamintos iš kampuočių ir metalinio tinklo. Aptvaras ga-
lima nuimti tik remontuojant įrengimą, visai sustojus mašinai. Jos 
neturi trukdyti dirbti. Paleisti galima tik techniškai gerai sutvarkytą 
mašiną, įsitikinus, kad ją paleisti nepavojinga. Jei mašiną aptarnauja 
du ar daugiau darbininkų, tai prieš ją paleidžiant duodamas garso ar 
šviesos signalas. Tačiau, jei greta mašinos įrengtos kitų darbininkų 
darbo vietos, taip pat, jei paleista mašina atsitiktinai gali sudaryti 
pavojų aplinkiniams žmonėms, nors ją valdo ir vienas žmogus, būti-
nai duodamas įspėjamasis paleidimo signalas. Baigus darbą, įrengi-
mas ir darbo vieta išvaloma. Visi pašaliniai, nesusiję su darbu daiktai 
pašalinami. Praėjimai cechuose turi būti ne siauresni kaip 1,5 m. Ag-
regatų aptarnavimo aikštelės, esančios aukščiau grindų lygio, laiptai 
aptveriami tvirta, ne žemesne kaip 1,1 m tvorele. Tvorelės apačia 
apkalama 20 cm pločio lenta. Angos uždengiamos stipriomis grote-
lėmis su ne didesniais kaip 5 cm tarpais. Metalinės agregatų dalys, 
kuriomis atsitiktinai gali pradėti tekėti elektros srovė, elektros laidai 
bei įrengimai turi būti patikimai izoliuojami ir nuolatos prižiūrimi. 
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Remontuojant įrengimus, elektros srovė išjungiama, o įjungimo vie-
tose pakabinamos lentelės su užrašu „Neįjungti“. Dirbančių mašinų 
ar įrengimų komplekso negalima valyti, tepti ar remontuoti. Visos 
šios operacijos atliekamos mašiną ar kompleksą sustabdžius. 

 
10.1.2. Elektrosauga 
Parenkant elektros įrengimus, reikia numatyti apsaugos nuo elekt-

ros srovės priemones. Kokias apsaugos nuo elektros srovės priemo-
nes pasirinkti priklauso nuo naudojamos įtampos, srovės tipo (kinta-
moji ar nuolatinė), aplinkos klasės pagal elektros pavojingumą 
žmonėms. Iki 1000 V įtampos elektros tinkluose su tiesiogiai įžemin-
ta neutrale (380/220, 220/127, 660/380 V) elektros srovę turinčioms 
dalims izoliuoti dažniausiai naudojama apsaugos priemonė yra įnuli-
nimas. Prie šių tinklų prijungtus elektros įrenginius tiktai įžeminti, jų 
neįnulinant, neleidžiama, nes tai dažniausiai negarantuoja saugumo. 
Tokios įtampos tinklai tiekia elektros energiją visoms pramonės 
įmonėms. Įnulinimo skaičiavimus reikia atlikti pagal galiojančias 
standartines metodikas. Elektros įrengimus, kurie dirbs pavojingose 
zonose, reikia parinkti specialiai apsaugotus pagal tose zonose nau-
dojamų medžiagų charakteristikas. Tai galioja šuliniuose, karjeruose, 
dideliame aukštyje dirbančių įrenginių apsaugos priemonėms.  

Elektros srovės sukeltos traumos sudaro apie 1% visų nelaimingų 
gamybinių atsitikimų, iš jų didelė dalis yra mirtini. Todėl saugiam 
elektrinių įrengimų eksploatavimui skiriama itin daug dėmesio. Nuo 
elektros srovės nukenčiama, kai pamirštama apie jos keliamą pavojų, 
netinkamai įrengti ir netinkamai eksploatuojami elektros tinklai ir 
įtaisai, kai žmonės neišmokyti saugiai dirbti su šiais įrengimais, pras-
ta įrengimų techninė priežiūra, kai dirbama abejingai ir aplaidžiai.  

Sužalojimo elektros srove sunkumas priklauso nuo srovės, tekan-
čios žmogaus organizmu, stiprumo, jos tekėjimo trukmės, kelio, rū-
šies (kintamoji ar nuolatinė), dažnio ir nuo žmogaus individualių 
ypatybių bei jo odos būsenos (drėgna, prakaituota, tepaluota, užteršta 
metalo dulkėmis ar kitomis laidžiomis medžiagomis). Svarbiausia 
yra elektros srovės stiprumas, nes žmogaus organizmas labai jautrus 
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elektros srovei (jis pradeda jausti silpną dirginimą, kai kintamosios 
srovės stiprumas I=0,6–1,5 mA, o jei teka nuolatinė srovė, kai I =  
5–7 mA). Didesnio stiprumo srovė sukelia raumenų konvulsijas 
(mėšlungius) ir skausmą. Pagal Tarptautinės darbo organizacijos 
rekomendacijas 70 kg masės žmogui elektros srovės, dar nesukelian-
čios širdies fibriliacijos, stiprumą mA galima apskaičiuoti taip: 
 65 ,I =

τ
 (107) 

čia: τ – elektros srovės tekėjimo trukmė, s. 
 
Į organizmą patekus 100 mA ir didesnio stiprumo elektros sro-

vei, gali prasidėti širdies fibriliacija. Jei ši srovė veikia ilgiau kaip 2 s 
žmogus miršta, vadinasi, 100mA srovė jau yra mirtina. Jeigu srovės 
stiprumas didesnis kaip 5A, žmogus miršta iš karto. Beveik nepavo-
jinga yra tik iki 10 mA kintamoji ir iki 75 mA nuolatinė elektros sro-
vė. Pavojingiausia 40–60 Hz dažnio srovė. Didelio dažnio 
(500 000 Hz ir didesnio) elektros srovė nesudaro elektros smūgio ir 
nėra mirtinai pavojinga, bet ji gali labai nudeginti. Moterys yra jaut-
resnės elektros srovei. Kuo ilgiau elektros srovė teka žmogaus orga-
nizmu, tuo didesnė tikimybė, kad žmogus bus sunkiai ar net mirtinai 
sužalotas. Sužalojimo sunkumas priklauso ir nuo srovės kelio. Pavo-
jingiausia, kai srovės tekėjimo kryptis sutampa su organizmo išilgine 
ašimi. Ypač pavojinga, kai srovė iš dešinės rankos teka į kairiąją 
ranką, nes ji pažeidžia gyvybiškai svarbius organus.  

Leistinas įtampos didumas yra toks, kai, prisilietus prie elektros 
tinklo, pro žmogų prateka leistinojo stiprumo srovė. Lietuvoje, atsi-
žvelgiant į aplinkos bei gamybines sąlygas, leistinoji įtampa yra 12 ir 
42 V. Labai svarbu, kokiose patalpose yra eksploatuojami elektriniai 
įrenginiai. Drėgmė, elektros srovei laidžios dulkės labai susilpnina 
izoliaciją, todėl įtampa gali patekti į tuos įrenginius arba jų dalis, kur 
normaliomis darbo sąlygomis jos nėra. Pagal pavojingumą elektros 
srovės atžvilgiu patalpos skirstomos į normalias, pavojingas ir labai 
pavojingas. Būtina nustatyti projektuojamo gamybos cecho priklau-
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symą tai ar kitai pavojingumo elektros srovės atžvilgiu patalpų zonai. 
Pavojingoje patalpoje santykinė drėgmė viršija 75%, joje yra laidžios 
grindys (gelžbetonio). Pavojingose patalpose vietinio apšvietimo 
šviestuvai turi būti maitinami ne aukštesne kaip 42 V įtampa, o kil-
nojamosios lempos turi būti 12 arba 42 V įtampos. Svarbiausi apsau-
gos nuo elektros srovės būdai: srovinės įrenginių dalys turi būti 
įrengtos taip, kad būtų neįmanoma prie jų atsitiktinai prisiliesti; turi 
būti nuolat kontroliuojama izoliacijos būklė; įrenginiai turi būti įnu-
linti, turi būti numatytas apsauginis įrenginių įžeminimas, apsauginis 
išjungimas, apsauginės aptvaros. Kilnojamiesiems įrenginiams turi 
būti naudojama pažeminta iki 42 arba 12 V įtampa.  

Ten, kur eksploatuojami elektros įrenginiai, turi būti visi reikalin-
gi priešgaisrinės apsaugos, apsaugos nuo sprogimų bei elektrostatinių 
išlydžių įtaisai; antžeminiai pastatai ir įrengimai turi būti apsaugoti 
žaibolaidžiais.  

Nukentėjusiems nuo elektros smūgio turi būti skubiai suteikta 
medicinos pagalba. Kaip rodo statistika, suteikus pirmąją pagalbą per 
6 minutes, išgelbstima 80–85 % nukentėjusiųjų, suteikus ją po 8 mi-
nučių – tik apie 10 %. Todėl kiekvienas privalo mokėti suteikti nu-
kentėjusiam nuo elektros srovės pirmąją pagalbą. Tai gali būti įvardi-
jama baigiamajame darbe. Pirmiausia, nukentėjusįjį reikia kuo 
skubiau izoliuoti nuo elektros srovės, t.y. išjungti įtampą. Dažniau-
siai nukentėjusysis dar turi sąmonę, bet pats, dėl raumenų paraly-
žiaus, fiziškai nepajėgia atsitraukti nuo srovės šaltinio. Elektros srovę 
galima nutraukti keliais būdais: išjungti jungiklius, išimti saugiklius, 
nukirsti laidus (įrankio kotas turi būti izoliuotas), padaryti trumpąjį 
jungimą, t.y. užmesti ant laidų vielą, bet prieš tai vieną jos galą įže-
minti – prijungti prie atramos metalinės dalies arba prie įkalto į žemę 
metalinio strypo. Ant nukentėjusiojo užkritusį laidą galima numesti 
kokiu nors elektrai nelaidžiu daiktu (pvz.: sausa medine lenta arba 
lazda). Jokiu būdu negalima plikomis rankomis liesti nukentėjusiojo, 
nes srovė gali pradėti tekėti ir gelbėtojo kūnu. Dažnai gelbėtojas su-
trinka, elgiasi netinkamai ir, gelbėdamas kitą, žūva pats. Atitrauktam 
nuo elektros srovės nukentėjusiam reikia tuojau pat suteikti pirmąją 
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pagalbą. Pirmiausia apžiūrima, ar jis nesužalotas, ar nėra lūžusių 
kaulų. Po to, ne ilgiau kaip per 15–20 s, patikrinama, kaip kvėpuoja, 
ar yra pulsas. Jeigu nukentėjusysis be gyvybės požymių – nekvėpuo-
ja, neapčiuopiamas pulsas, akių vyzdžiai išsiplėtę ir nereaguoja į 
dirgiklius, reikia kuo skubiausiai pradėti daryti dirbtinį kvėpavimą ir 
masažuoti širdį.  

Kaip saugiai dirbti su elektros įrenginiais rašoma specialiose inst-
rukcijose. Vienos iš jų skiriamos įrenginius aptarnaujančiam perso-
nalui, kitos – remontininkams. Elektros įrenginius aptarnaujantys 
asmenys turi būti fiziškai ir psichiškai sveiki, periodiškai (vieną kartą 
per 2 metus) tikrinami gydytojų. Kiekvienas darbuotojas, paskirtas 
aptarnauti elektros įrenginius, turi būti išmokytas saugių darbo meto-
dų ir išlaikyti saugumo technikos egzaminą. Po to, kvalifikuota ko-
misija jam suteikia atitinkamos kvalifikacijos grupės specialybę. 

Atliekant visus su elektra susijusius darbus, turi būti griežtai lai-
komasi šių taisyklių: a) darbams atlikti turi būti išduota atsakingo 
asmens paskyra (kartais gali būti liepta žodžiu); b) darbus kartu turi 
atlikti ne mažiau kaip du žmonės; c) turi būti parengtos visos reikia-
mos organizacinės, techninės ir saugaus darbo priemonės. 

Cechuose turi būti švaru, erdvu ir šviesu. Kiekvienam darbininkui 
skiriama ≥13m³ gamybinės patalpos tūrio ir ≥4m² ploto, neužimto 
įrengimais, statybinėmis konstrukcijomis ir kt. Vietos apšvietimo 
įrenginių įtampa 12–24 V. 

 
10.1.3. Žaliavų transportavimo ir paruošimo taisyklės  
Statybinių medžiagų gamybos įmonėse dažnai tenka projektuoti 

saugų darbą specifinėse sąlygose. Tai – žaliavų gavybos karjerai, 
kuriuose dažnai yra išskirtinės sąlygos. Be elektrosaugos čia yra pa-
vojinga zona – karjerų kasavietė ir iškasų šlaitai, kurie nuo pasikeitu-
sios aplinkos drėgnio įgauna specifines sąlygas, čia gali atsirasti ir 
nedalyvaujančių gamyboje žmonių, todėl karjero šlaitų kampas turi 
būti ne didesnis kaip 50º. Aplink išeksploatuoto karjero duobę pasta-
tomi stulpai su iškabomis „Atsargiai – gili duobė“. Statusis duobės 
kraštas aptveriamas 1,5 m aukščio tvora. Atstumas nuo duobės kraš-
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to – 6 m. Ekskavatorininkais gali dirbti ne jaunesni kaip 18 metų 
amžiaus asmenys, baigę kursus pagal specialią programą ir gavę ati-
tinkamus pažymėjimus. Draudžiama stovėti ant dirbančio ekskavato-
riaus. Negalima valyti veikiančio ekskavatoriaus kaušų ir bunkerių, į 
kuriuos iš kaušų beriama medžiaga. Mašinistui draudžiama išeiti iš 
dirbančio ekskavatoriaus kabinos. Tai elementarios darbų saugos 
taisyklės, kurios surašomos karjero projekto brėžinyje. Apie tai, kad 
ekskavatoriumi pradedama dirbti, įspėjama dviem signalais, interva-
las tarp signalų 0,5–1 min. Elektrinių ekskavatorių kabinoje po eks-
kavatorininko kojomis turi būti guminis kilimėlis. Ekskavatoriaus 
bėgiai įžeminami. Elektros kabelis, kuriuo srovė teka į ekskavatorių, 
pakabinamas ant specialių pernešamų atramų. Karjere turi būti švaru. 
Visi nereikalingi gelžgaliai sudedami į tam tikslui skirtas dėžes, nes 
netvarkingai numestos bėgvinės, varžtai ir kitokie geležiniai daiktai 
gali pakliūti į žaliavas ir sugadinti įrenginius.  

 
10.1.4. Slėginių indų saugaus eksploatavimo taisyklės  
Kita svarbi statybinių medžiagų gamybos įmonėse darbų saugos 

taisyklių grupė – tai slėginių indų ir įrengimų saugaus eksploatavimo 
taisyklės. 

Eksploatuojami slėginiai indai gali sprogti, be to, iš jų gali nute-
kėti dujos. Suslėgtų dujų adiabatinio plėtimosi galia yra labai didelė, 
todėl, sprogus slėginiams indams ar įrenginiams, įvyksta didelių ava-
rijų. Kaip projektuojami, gaminami ir eksploatuojami visi slėginiai 
indai, aparatai ir vamzdynai, kontroliuoja Darbo apsaugos departa-
mento tarnybos. Slėginiai indai periodiškai bandomi hidrauliškai. Jei 
indo sienelių darbo temperatūra yra ≤200ºC, bandymo slėgis turi būti 
1,5 karto didesnis už darbinį slėgį. Slėginiuose induose (katiluose, 
balionuose, cisternose, kompresoriuose ir pan.) būtini kontroliavimo, 
matavimo bei apsauginiai įtaisai: manometrai, lygmačiai, prietaisai 
temperatūrai matuoti ir reguliuoti, apsauginiai įtaisai. Manometrai 
tikrinami ir plombuojami ne rečiau kaip kas 12 mėnesių. Be to, kas 6 
mėnesius privaloma papildomai patiems patikrinti darbinius mano-
metrus kontroliniais. Tikrinimo duomenys įrašomi specialiame žur-
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nale. Draudžiama naudoti neužplombuotus manometrus, be to, jei 
praėjęs numatyto tikrinimo terminas arba yra kokių nors defektų. 
Kiekviename garo katile turi būti įtaisai vandens lygiui stebėti – 
lygmačiai. Juose būna pažymėtas leistinasis viršutinis ir apatinis 
vandens lygis. Garo katiluose gaunamo garo temperatūrai matuoti 
būtinai įrengiami temperatūrą matuojantys bei užrašantys prietaisai. 
Svarbiausi apsauginiai įtaisai yra apsauginiai vožtuvai. Jų skaičius, 
dydis ir pralaidumas parenkami taip, kad darbinis slėgis slėginiame 
inde galėtų padidėti ne daugiau kaip: 0,05 MPa – kai ρV = 0,3 MPa, 
15 % – induose, kurių ρV=0,3–6 MPa ir 10 % – induose, kuriuose 
ρV=6 MPa. Aparatuose, kuriuose gali prasidėti kristalizacija ar kurie 
gali būti kaip nors kitaip užteršti, vietoj apsauginių vožtuvų įrengia-
mos apsauginės membranos. Apsauginiams įtaisams priskiriami ir 
atbuliniai bei redukciniai vožtuvai. Atbuliniai vožtuvai praleidžia 
dujas arba garus tik viena kryptimi. Redukciniai vožtuvai vartojami 
tada, kai aparate slėgis yra mažesnis už tiekiamąjį slėgį. 

Gaminant autoklavinius gaminius, draudžiama atidarinėti autok-
lavo dangčius, kai jame dar yra slėgis. Be to, neleistina priveržinėti 
autoklavo dangčio varžtų, kai jame yra 1,5 atm slėgis. Valant autok-
lavą, pasišviečiama 12 V įtampos kilnojamuoju šviestuvu.  

 
10.1.5. Darbų sauga pakrovimo-iškrovimo darbuose 
Dirbti šiuos darbus rankiniu būdu gali būti priimti ne jaunesni, 

kaip 18 metų amžiaus vyrai, turintys medicininį pažymėjimą apie 
tinkamumą dirbti tokius darbus. Automobilio pakrovimą-iškrovimą 
rankiniu būdu turi atlikti ne mažiau kaip du krovikai. Dirbant ke-
liems krovikams vienu metu, turi būti paskirtas vyresnysis arba bri-
gadininkas, kuris turi sekti, kad būtų teisingai atliekamos visos pa-
krovimo-iškrovimo operacijos ir neleistų pažeisti saugumo technikos 
taisyklių. Prieš pradedant pakrauti ar iškrauti kiekvieną naują krūvio 
rūšį, brigadininkas krovikus turi instruktuoti. Krovinių pakrovimas ir 
iškrovimas iš automobilių atliekamas tik atidarius platformos bortus. 
Draudžiama vienam krovikui kelti krovinius, sveriančius daugiau 
kaip 30 kg, o horizontaliai perkelti krovinius – daugiau kaip 80 kg. 
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Rankiniu būdu perkelti krovinius iki 80 kg leidžiama tik iki 25 m 
atstumu. Išimtinais atvejais keliems krovikams rankiniu būdu yra 
leidžiama perkelti daugiau kaip 80 kg krovinius. Pakrovimo-
iškrovimo darbai dažniausiai atliekami mechanizuotai. Kėlimo me-
chanizmų valdymui ir aptarnavimui gali būti paskirti asmenys, ne 
jaunesni kaip 18 metų, turintys medicininį pažymėjimą, be to, jie turi 
būti apmokyti ir atestuoti kvalifikacinės komisijos, kurią organizuoja 
įmonės vadovybė. Šių asmenų leidimas darbui įforminamas įmonės 
ar organizacijos įsakymu. Didžiausia krovinių pernešimo norma vie-
nam žmogui: 10 kg – moteriškos lyties paaugliams nuo 16 iki 18 
metų; 16 kg – vyriškos lyties paaugliams nuo 16 iki 18 metų; 10 kg – 
moterims, vyresnėms kaip 18 metų; 30 kg – vyrams, vyresniems kaip 
18 metų. 

Kėlimo kranų saugaus naudojimas. Kranai turi būti instaliuojami 
ir naudojami gamintojo numatytomis sąlygomis pagal gamintojo 
naudojimo dokumentuose (instrukcijose) nurodytus reikalavimus. 
Kranai, skirti dirbti darbo vietose, kuriose gali susidaryti sprogi ap-
linka, turi būti pritaikyti darbui tokioje aplinkoje. Rekonstruotas kra-
nas registravimo, paleidimo, naudojimo bei techninės būklės tikrini-
mo požiūriu traktuojamas taip pat kaip ir naujas kranas. Kranai turi 
būti sumontuoti taip, kad pakeltas krovinys būtų gabenamas ne že-
miau kaip 500 mm virš įrenginių, krovinių rietuvių, automobilių bor-
tų ir kitų daiktų. Operatoriui, nuo žemės valdančiam kraną, būtina 
palikti taką.  

 
10.1.6. Darbų saugos sistema statybinių medžiagų gamybos 
įmonėse 
Pramonės įmonėse darbdavys, siekdamas užtikrinti saugias darbo 

sąlygas, steigia darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą, susidedančią 
iš vieno ar daugiau darbuotojų – darbų saugos specialistų. Įmonėje 
už darbų saugą atsako jos vadovas. Priežiūros specialistai tik padeda 
tą darbą atlikti. 

Darbdavys organizuoja darbą įmonėje, nustatydamas darbo ir po-
ilsio režimą taip, kad būtų sudarytos sąlygos, skatinančios darbinin-
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kus jų laikytis. Įmonės vadovas darbų saugai užtikrinti savarankiškai 
organizuoja darbų saugos ir sveikatos būklės vidinę kontrolę. Tuo 
tikslu įvertina darbuotojų saugos būklę, sudaro darbų saugos būklės 
pasą, nustato vidines darbų saugos kontrolės priemones. Įmonės va-
dovas privalo įvertinti darbuotojo galimybes atlikti pavestą darbą, 
pritaikant darbo procesą prie darbininko galimybių, įrengiant darbo 
vietas, parenkant darbo priemones, darbo metodus, nustatant darbo ar 
gamybos tempą. 

Darbdavys, nustatęs darbuotojų darbo saugos sistemą, supažindi-
na darbuotojus su saugaus darbo reikalavimais ir kontrole. Susipaži-
nę pasirašo atitinkamuose dokumentuose. Paso forma ir pildymas yra 
patvirtinti LR Vyriausybės. Įmonės vadovas užtikrina, kad naujai 
priimtas į darbą darbuotojas gali pradėti dirbti tik praėjęs darbų sau-
gos instruktažą, skirtą konkrečiai darbo vietai ar konkrečiam gamy-
bos procesui atlikti. Supažindintas darbuotojas pasirašo dokumente ir 
tuomet jau gali pradėti veiklą.  

 
10.1.7. Darbų sauga statybos aikštelėje 
Mašinistui, valdančiam kraną iš kabinos, turi būti paliktas saugus 

laisvas praėjimas patekti į kabiną. Įlipimo laiptai turi būti neslidūs, 
pasvirę į horizontalę ne didesniu kaip 60º kampu, su turėklais. Turi 
būti išvengta prispaudimo pavojaus tarp judančių krano dalių ir neju-
dančių konstrukcijų, skirtų įlipti į kabiną. Kėlimo reikmenys turi būti 
saugomi taip, kad jie nesugestų ir nepablogėtų jų kokybė. Galima 
naudoti tik paženklintus kėlimo reikmenis. Jų ženklinimas turi leisti 
nustatyti esmines charakteristikas, reikiamas darbų saugai užtikrinti. 
Kranų savininkas privalo turėti ir pildyti kranų ir kėlimo reikmenų 
apskaitos žurnalą. Kranai privalo būti aiškiai paženklinti, nurodant: 
jų leistiną apkrovą, o prireikus, tinkamoje vietoje, reikia nurodyti 
leistiną apkrovą kiekvienai krano konfigūracijai, registruojamų kranų 
registracijos numerį ir artimiausią techninės būklės patikrinimo datą. 
Kranai, kurie neskirti žmonėms kelti, bet kurie gali būti panaudoti ne 
pagal paskirtį, privalo būti tinkamai ir aiškiai paženklinti, kokiam 
tikslui skirti, nurodant, kad jais kelti žmones draudžiama. Vadovauti 
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darbams su kranais statybos aikštelėje ar kitame kranų darbo bare 
turi būti paskiriamas darbų vadovas, atsakingas, kad šie darbai būtų 
tinkamai planuojami, koordinuojami, prižiūrimi ir atliekami saugiai. 
Savininko sprendimu nesudėtingiems pakrovimo ir iškrovimo dar-
bams kranų darbo vadovo pareigas leidžiama pavesti mašinistui, jei-
gu jis atestuotas ir kaip kranų darbo vadovas. Kranų darbo vadovas 
privalo: neleisti naudoti nepaženklintų kėlimo reikmenų, neatitinkan-
čių krano keliamosios galios ir krovinių rūšies;  nurodyti mašinis-
tams (operatoriams) ir stropuotojams krovinių sandėliavimo vietą, 
tvarką ir rietuvių matmenis; paskirti reikiamą skaičių stropuotojų ir, 
jei reikia, signalininkų; kontroliuoti, kad mašinistai ir stropuotojai 
vykdytų darbo instrukcijas, prireikus instruktuoti juos vietoje apie 
tai, kaip saugiai atlikti numatomus darbus. Ypatingą dėmesį kreipti į 
tai, kad kranai nebūtų perkraunami, strėliniai savaeigiai kranai darbo 
vietoje būtų teisingai statomi, kroviniai būtų teisingai aprišami arba 
prikabinami, kad vagonai, automobiliai ir platformos būtų tinkamai ir 
saugiai kraunami, stropuotojai laikytųsi asmeninio saugumo reikala-
vimų. Kroviniams užkabinti ar atkabinti, kai to negali atlikti krano 
mašinistas ar tai netikslinga pagal darbų pobūdį, skiriamas stropuoto-
jas (-ai), kuris tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuotų ir krano darbą. 
Jeigu mašinistas (operatorius) negali matyti viso perkeliamo krovinio 
kelio tiesiogiai ar su papildoma įranga, turi būti imtasi visų atsargu-
mo priemonių ir paskirtas atsakingas asmuo – signalininkas, kuris 
privalo palaikyti ryšį (radijo telefonu ar ženklais) su mašinistu ir tiks-
liai nukreipti krovinį. Šiuo asmeniu gali būti ir stropuotojas, jeigu jis 
gerai mato visą krovinio kelią, o jį mato mašinistas. Kai du ar dau-
giau kranų yra sumontuoti ar pastatomi taip, kad jų darbo zonos su-
tampa (persidengia), turi būti nustatyta jų darbo tvarka ir imtasi 
priemonių, padedančių išvengti krovinių ir pačių kranų ar jų dalių 
susidūrimo. Mobilūs kranai kroviniams kelti turi būti pastatomi lai-
kantis krano naudojimo instrukcijų reikalavimų ir turi būti imtasi 
visų priemonių apsaugoti, kad jie nepasvirtų, nevirstų arba nepajudė-
tų iš vietos ir neslystų. Darbų vadovas privalo tikrinti, ar šios prie-
monės tinkamai vykdomos. Visos kėlimo operacijos privalo būti 
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tinkamai planuojamos, atliekamos ir prižiūrimos. Ypatingų saugos 
priemonių privaloma imtis tais atvejais, kai krovinys keliamas keliais 
kranais. Būtina nustatyti ryšio priemones visiems mašinistams (ope-
ratoriams) ir užtikrinti koordinuotą visų mašinistų (operatorių) darbą, 
o darbų vadovas turi vadovauti ir kontroliuoti visą kėlimo proceso 
eigą. Kelti ir perkelti krovinius keliais kranais leidžiama tik tais atve-
jais, kai kiekvieno krano apkrova, keliant krovinį, nesusidaro didesnė 
už krano keliamąją galią ir darbai vykdomi pagal iš anksto parengtą 
projektą arba technologinę kortelę, kuriuose nurodomos krovinių 
stropavimo ir perkėlimo schemos, operacijų vykdymo eiliškumas, 
krovinio kėlimo lynų padėtis. Atliekant krovinių kėlimo darbus kra-
no veikimo zoną būtina pažymėti įspėjamaisiais ženklais. Tokiose 
zonose pašaliniams asmenims būti draudžiama. Pakabintų ir pakeltų 
krovinių palikti be priežiūros negalima, nebent krovinys saugiai pa-
kabintas ir laikomas, o tam užtikrinti numatytos reikiamos priemonės 
bei nėra galimybės patekti po pakeltu kroviniu. 

Už darbų saugą statybos aikštelėje atsakingas darbų vadovas. Jis 
privalo pravesti dirbantiesiems darbų saugos instruktažą, aprūpinti 
darbo įrankiais, darbo drabužiais ir asmeninėmis apsaugos priemo-
nėmis. Dirbant statybos aikštelėje kelioms subrangovinėms organi-
zacijoms, privalu vadovaujantis „Darboviečių rengimo statybvietėse 
nuostatais“ paskirti statybos saugos ir sveikatos koordinatorių. Prieš 
pradedant statybos darbus, būtina tinkamai paruošti statybvietę: nu-
matyti medžiagų ir gaminių sandėliavimo vietas – sandėliavimo aikš-
teles, laikantis gamintojų rekomendacijų konkrečiai medžiagai, o 
sandėliavimo schemas pateikiant projekto grafinėje dalyje; statybvie-
tėje turi būti patalpos su sanitariniais-buitiniais įrenginiais ir vande-
niu, kilnojamuose vagonėliuose, šaltuoju laikotarpiu šildant vietiniais 
šildymo prietaisais; statybvietėje numatomas elektros energijos tie-
kimas mechanizmams pajungti ir teritorijai tamsiu paros metu ap-
šviesti, įrengtas priešgaisrinis postas (skydas su gesintuvu ir kitu 
priešgaisriniu inventoriumi). 

Renovacijos darbai vykdomi, kur gali atsirasti pavojingi veiks-
niai, todėl darbus būtina vykdyti pagal paskyrą-leidimą. 
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Baigiamajame darbe reikėtų sudaryti bent vieno konkretaus darbo 
ar proceso darbų saugos instrukciją. Pavydžiai pateikti anksčiau.  

Instruktažai. Nustatyta, kad daugiausia (75 %) nelaimingų atsiti-
kimų įvyksta dėl to, kad darbuotojai nežino saugaus darbo reikalavi-
mų, nepažįsta įrengimų konstrukcijų, nesusipažinę su technologiniais 
procesais, nežino darbo vietos organizavimo metodų. Kad darbuoto-
jai galėtų sąmoningai laikytis darbų saugos reikalavimų ir taisyklių, 
tinkamai įsigilinti į gamybos procesus, dirbti su įrenginiais, prietai-
sais ir įrankiais, reikia darbuotojus instruktuoti, pirmiausia supažin-
dinant juos su tomis taisyklėmis, su specifiniais reikalavimais ir te-
chnologiniais pasikeitimais darbo vietose. Instruktažai būna 
įvadiniai, darbo vietoje, pakartotiniai, nuolatiniai. Be įvairių taisyk-
lių, būtina instruktuoti, kaip elgtis įvykus avarijai ar nelaimingam 
atsitikimui, kokių priemonių imtis gesinant gaisrą, kam pranešti, kur 
skambinti. 

Baigiamuosiuose darbuose dažnai kreipiamas mažas dėmesys į 
darbų saugą, nors ji daug svarbesnė už aplinkos ar kitas saugas, nes 
darbuotojas, tiesiogiai, kas minutę, valandą, susiduria su darbų atli-
kimu ir tuo pačiu turi saugiai atlikti darbą. 

 
11. Aplinkos tarša ir biosferos apsauga  
Pagrindiniai aplinkos teršimo šaltiniai ir toksogenai. Taršos išme-

timo į aplinką normatyvai. Įstatyminiai aktai. 
 
Aplinkos sauga 
Organizuojant gamybą, reikia stengtis, kad būtų mažesnė neigia-

ma įtaka aplinkai. Aplinkos srityje rekomenduotina analizuoti šiuos 
klausimus: oro, atmosferos, vandens apsaugą nuo taršos; žemės pa-
viršiaus bei gelmių apsaugą nuo taršos. Už aplinkos taršą įmonės 
moka mokesčius, kurie proporcingi išmetimų kiekiams. Tai būtina 
įvertinti skaičiuojant produkto savikainą. Viršijus nustatytą normaty-
vą, išlaidos už aplinkos taršą žymiai padidėja. Ekonominiai nuosto-
liai dėl aplinkos taršos skaičiuojami pagal šalies įstatymą ir Vyriau-
sybės patvirtintą metodiką. Įstatymas numato, kad jei išmetamas 
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teršalų kiekis mažesnis kaip 50 % DLT (didžiausia leistina tarša), 
teršėjas neapmokestinamas. Jei teršėjas įgyvendina aplinkos apsau-
gos priemones, taršos mokesčiai taip pat yra mažinami. Atliekant 
baigiamąjį darbą, būtina parinkti tokią produkto gamybos technologi-
ją, kad susidarytų minimalūs išmetamų teršalų kiekiai.  

Biosferos teršimas ypač padidėjo dėl intensyvaus pramonės, 
energetikos ir transporto vystymosi. Daugiausia išmetama azoto ok-
sidų (NOx), sieros oksidų (SO2), anglies monoksido (CO), dulkių ir 
pelenų (kietosios dalelės), angliavandenilių (CmHn), vanadžio oksido 
(V2O5).  Azoto oksidai sąveikoje su oro drėgme sudaro azoto rūgštį, kuri 
veikia kvėpavimo takus, plaučių alveoles, sukelia plaučių pabrinki-
mą. Tačiau labiausiai azoto oksidas žmogų veikia per kraują, jung-
damasis su hemoglobinu ir sutrikdydamas organizmo aprūpinimą 
deguonimi. Veikimo mechanizmas toks: hemoglobinas – raudonasis 
kraujo pigmentas – perneša deguonį iš kvėpavimo organų į audinius, 
ten jungiasi su anglies dvideginiu ir pastarąjį perneša į audinių kvė-
pavimo organus. Tokiu būdu, hemoglobinas atlieka audinių aprūpi-
nimo deguonimi ir CO2 iš jų pašalinimo funkciją. Jei ore yra CO ir 
NO2, hemoglobinas lengviau jungiasi su pastaraisiais, nei su O2 bei 
virsta patvariu junginiu – methemoglobinu, kuris neprisotina audinių 
deguonimi ir nepašalina iš jų CO2, o dėl to organizme vyksta apsi-
nuodijimas. 

Sieros junginiai veikia žmogaus kvėpavimo takus, blogina savi-
jautą. Nustatyta, kad egzistuoja koreliacija tarp užterštumo ir susir-
gimų bronchitu. Be to, sieros junginiai ypač žalingi augmenijai, jie 
suardo lapuose ir spygliuose esantį chlorofilą. 

Anglies monoksidas (CO) veikia žmogaus organizmą per kraują, 
taip pat kaip ir azoto oksidai. 

Angliavandeniliai erzina kvėpavimo takus, sukelia daug kitokių 
negalavimų, o kai kurie angliavandeniai yra kancerogeninės medžia-
gos, mažinančios organizmo imunologinį atsparumą ir sukeliančios 
piktybinius auglius. 
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Vanadžio oksidai yra toksiški, jie dažniausiai išmetami su suo-
džiais ir dūmais ir didina jų toksiškumą, sukelia bronchų ir plaučių 
ligas, įvyksta pakitimai kraujo ir medžiagų apykaitoje, nervų siste-
moje. Jie ypač pavojingi. 

Dulkės ir kitos kietosios dalelės sustiprina toksogenų žalingą po-
veikį, užkemša odos smulkias poras, sutrikdo prakaitavimą, nusėda 
plaučiuose, pažeisdamos jų funkciją. 

Norint išvengti aplinkos teršimo yra nustatytos tam tikros di-
džiausios leistinos toksogenų koncentracijos atmosferos ore (DLK). 
Pagrindiniai dokumentai: pramonės įmonių projektavimo sanitarinės 
normos. Jomis vadovaujamasi projektuojant, statant ir eksploatuojant 
bet kokios šakos įmones.  

Oro apsaugos nuo teršalų paragrafe analizuojami, vykstant gamy-
bai išmetamų dujų, dūmų ir kenksmingų garų valymo ir nukenksmi-
nimo įrenginiai. Būtina išanalizuoti visų teršalų, atsirandančių gamy-
bos procese sąlygas, įvertinti jų žalą, nukenksminimo galimybes, 
patenkinant gamtosauginius reikalavimus. Remiantis pavojingų ir 
kenksmingų veiksnių kiekybiniu įvertinimu, reikia nustatyti ar būtina 
taikyti apsaugos nuo kenksmingų medžiagų, triukšmo, virpesių 
priemones. Toms gamyboms, kurios gali teršti aplinką, reikia parink-
ti arba suprojektuoti vandens, oro valymo įrengimus, atliekų surin-
kimo vietas, rekuperacijos priemones. Būtina laikytis ekonominio 
optimumo principo. Pastarasis randamas analizuojant išlaidas gamtos 
apsaugos priemonėms realizuoti ir dėl to gautą ekonominį efektą, 
sumažėjus teršimui. Gamtosaugos priemonės dažnai būna brangios ir 
įmonė joms realizuoti negali tam tikru laiku skirti lėšų, vadinasi, 
reikia susitaikyti su tam tikrais nuostoliais. Tačiau, didėjant teršimo 
mastams ir su tuo susijusiems nuostoliams, gamtosaugos priemonės 
gali tapti ekonomiškomis. 

 
12. Civilinė sauga  
Esminis reikalavimas „Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga“ nu-

stato, kad gaminamas produktas turi būti suprojektuotas ir pagamin-
tas taip, kad nekeltų grėsmės žmonėms dėl šių priežasčių: kenksmin-
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gų dujų išsiskyrimo; pavojingų dalelių ar dujų buvimo ore; pavojin-
gos spinduliuotės; vandens ar dirvožemio taršos ir gyvųjų organizmų 
nuodijimo; netinkamo nuotėkų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų 
pašalinimo. Privalu laikytis STR 2.01.02:2003 „Civilinė sauga. 
Žmonių sanitarinio švarumo reikalavimai“. 

 
13. Gaisrinė sauga 
Darbuotojas, ne rečiau kaip kartą per 12 mėn. instruktuojamas 

pagal jo darbo vietą atitinkančią priešgaisrinės saugos instrukciją 
darbo vietoje, instruktavimą įregistruojant priešgaisrinių instruktavi-
mų darbo vietoje registracijos žurnale. Už šios instrukcijos pažeidi-
mus taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta drausminė, 
materialinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė.  

Pirminės gaisro gesinimo priemonės. Priešgaisrinio saugumo 
priemonės, laikant ir naudojant lengvai užsiliepsnojančius degiuosius 
skysčius (jeigu tokie naudojami). Bendros priešgaisrinio saugumo 
priemonės. Priešgaisrinių priemonių išdėstymas. Patalpų uždarymo 
tvarka baigus darbą, renovuojamo objekto apsauga. 

Už įmonės (visų ten esančių objektų) priešgaisrinę saugą yra at-
sakingas darbdavys. Jis privalo laikytis bendrosios priešgaisrinės 
saugos instrukcijos PS-01 reikalavimų. 

 
14. Baigiamojo darbo aprašo paruošimas 
Šioje dalyje pateikiami pagrindiniai techninio įforminimo reika-

lavimai baigiamajam darbui, supažindinama su citavimo ir nuorodų 
teikimo, literatūros bibliografinio aprašo, lentelių, paveikslų ir for-
mulių pateikimo tekste bei teksto apiforminimo taisyklėmis. 

Reikalavimai tekstui: tekstas rašomas balto neliniuoto popieriaus 
A4 formato lapuose, vienoje lapo pusėje. Rekomenduojami tokie 
puslapio parametrai: viršutinė ir apatinė paraštės po 20 mm, kairė – 
25 mm, dešinė – 15 mm. Baigiamojo darbo tekstas turi būti: ryškus; 
parašytas sklandžia ir taisyklinga lietuvių kalba, be gramatikos, sti-
liaus ir korektūros klaidų; kokybiškai atspausdintas; atitikti visus 
reikalavimus, keliamas tokio pobūdžio darbams. 
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Reikalavimai tekstui: pastraipa pradedama 1,27 cm įtrauka; teksto 
šriftas Times New Roman 12 pt; intervalas tarp eilučių – 1,5 eilutės; 
teksto lygiavimas pagal abu kraštus (justify). 

Puslapių numeracija: 
− puslapiai numeruojami, pradedant darbo turiniu (puslapių nu-

meriai skaičiuojami nuo titulinio lapo), baigiant paskutiniuoju 
darbo puslapiu; 

− titulinio puslapio numeris nespausdinamas; 
− puslapio numeris rašomas jo poraštėje (footer), dešinėje pusė-

je; 
− puslapio numeris rašomas arabiškais skaitmenimis, nededant 

nei taško, nei brūkšnelių; 
− neleidžiama puslapių  praleisti, kartoti tuos pačius numerius, 

prirašyti raidinius ženklus. Pagrindinis darbo tiriamosios dalies 
tekstas skaidomas į skyrius, poskyrius ir, jei reikia, skyrelius. 

Reikalavimai darbo skyriams ir poskyriams: 
− skyriai numeruojami arabiškais skaitmenimis (1., 2. ir t. t.); 
− nenumeruojami šių skyrių pavadinimai: turinys, paveikslų  są-

rašas, lentelių sąrašas, santrumpų sąrašas, įvadas, išvados ir 
pasiūlymai, santrauka, literatūros sąrašas ir priedai; skyrių bei 
poskyrių skaičius priklauso nuo temos pobūdžio, tačiau jie ne-
turėtų būti labai smulkūs (skyrių dažniausiai sudaro 2–5 po-
skyriai). Mažiausio struktūrinio vieneto apimtis neturėtų būti 
mažesnė kaip 1–1,5 psl.), poskyriai numeruojami skyriaus vi-
duje ir jų eilės numeris susideda iš dviejų arabiškų skaitmenų 
(1.1., 1.2., …. 2.1., 2.2. ir t.t.), kurie vienas nuo kito ir nuo po-
skyrio pavadinimo atskiriami taškais; 

− darbo skyriai pradedami naujame lape, jų pavadinimai rašomi 
didžiosiomis raidėmis, šrifto dydis 14 pt, lygiavimas centre 
(center), paryškinti (bold); 

− poskyrių pavadinimai rašomi mažosiomis raidėmis (išskyrus 
pirmąją antraštės raidę), lygiavimas pagal kairįjį  kraštą (left 
alignment), šrifto dydis 12 pt, paryškinti (bold); 
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− poskyrių pavadinimai išskiriami vienos eilutės tarpeliu prieš jį 
ir po jo esančio teksto; 

− poskyriai dėstomi nuosekliai tame pačiame puslapyje; 
− jei tekstas išdėstomas dar ir į skyrelius, tai šie rašomi tuo pačiu 

principu kaip ir poskyriai, skyrelio numeris susideda iš trijų 
arabiškų skaitmenų (1.1.1., 1.1.2. ir t.t.); 

− po skyriaus pavadinimo negali būti rašomas poskyrio pavadi-
nimas. Rekomenduojama kiekvieną darbo skyrių pradėti įva-
diniu tekstu, kuriame trumpai būtų aprašoma, kokia šio sky-
riaus paskirtis, kokie klausimai nagrinėti šiame skyriuje. 

Turinys: 
− turinyje surašomi visi darbe esamų skyrių, poskyrių  numeriai, 

jų pavadinimai ir puslapių, kuriuose prasideda skyriai ir po-
skyriai, numeriai; 

− žodis „TURINYS“ ir skyrių pavadinimai rašomi didžiosiomis 
raidėmis, o poskyrių pavadinimai – mažosiomis (išskyrus pir-
mąją, ji – didžioji) (turinio pavyzdys pateiktas 4 priede). 

 
Vertinimas  
Puikiai (10) – darbo tema išnagrinėta pagal užduoties ir vadovo 

reikalavimus. Aiškinamajame rašte ir brėžiniuose yra pateikta realių 
sprendimų produkto gamybai. Darbas nepriekaištingas dalykiniu ir 
techniniu požiūriu. Diplomantas baigiamojo darbo gynimo metu pui-
kiai, argumentuotai, sklandžiai ir aiškiai atsako į klausimus. 

Labai gerai (9) – darbo tema išnagrinėta pagal užduoties ir vado-
vo reikalavimus. Aiškinamajame rašte ir brėžiniuose yra pateikta 
realių sprendimų produkto gamybai. Darbas nepriekaištingas dalyki-
niu ir techniniu požiūriu. Diplomantas baigiamojo darbo gynimo 
metu labai gerai, argumentuotai, sklandžiai ir aiškiai atsako į klausi-
mus. 

Gerai (8) – darbo tema išnagrinėta pagal užduoties ir vadovo rei-
kalavimus. Aiškinamajame rašte ir brėžiniuose yra pateikta pakan-
kamai teisingų, bet tik akademinių sprendimų produkto gamybai. 
Darbas nepriekaištingas dalykiniu ir techniniu požiūriu. Diplomantas 
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baigiamojo darbo gynimo metu gerai, argumentuotai, bet ne visai 
sklandžiai ir nepakankami aiškiai atsako į klausimus. 

Vidutiniškai (7) – darbo tema išnagrinėta pagal užduoties ir va-
dovo reikalavimus, bet trūksta išbaigtumo. Aiškinamajame rašte ir 
brėžiniuose yra pateikta nepakankami realių sprendimų produkto 
gamybai. Darbas turi trūkumų dalykiniu ir techniniu požiūriu. Dip-
lomantas baigiamojo darbo gynimo metu vidutiniškai, neargumen-
tuotai ir nesklandžiai atsako į klausimus. 

Patenkinamai (6) – darbo tema pagal užduoties ir vadovo reika-
lavimus nepilnai išnagrinėta, trūksta išbaigtumo. Aiškinamajame 
rašte ir brėžiniuose yra pateikta nepakankami realių ir pagrįstų 
sprendimų produkto gamybai. Darbas nepilnai argumentuotas daly-
kiniu ir techniniu požiūriu. Diplomantas baigiamojo darbo gynimo 
metu patenkinamai, neargumentuotai ir nesklandžiai atsako į klausi-
mus. 

Silpnai (5) – tik minimaliai išnagrinėta temos užduotis, su daly-
kinėmis ir techninėmis klaidomis, o aiškinamajame rašte ir brėži-
niuose yra pateikta nepakankami realių ir pagrįstų sprendimų pro-
dukto gamybai. Ne į visus baigiamojo darbo komisijos narių 
pateiktus klausimus atsakyta. 

Nepatenkinamai – neišnagrinėti užduoties klausimai arba yra 
esminių klaidų, dalykinių, metodologinių, techninių trūkumų. Jeigu 
įrodyta, kad darbo dalis arba visas baigiamasis darbas yra nusirašy-
tas, tuomet nevertinama ir darbas yra neapgintas.  

Neapgynus baigiamojo darbo, leidžiama toliau rengti pasirinkta 
tema darbą arba, komisijai nusprendus, rengiamas naujas baigiamasis 
darbas nauja tema ir kita užduotimi.  

 
Citavimas ir nuorodos 
Ruošiant įvairius studijų darbus, autoriai dažnai dėsto ne tik savo 

mintis, bet ir perpasakoja kitų idėjas. Svetimų idėjų panaudojimas 
darbe yra sveikintinas dalykas, rodantis autoriaus išprusimą ir gebė-
jimą naudoti intelektualius darbo instrumentus. Galima išskirti keletą 
svetimų darbų panaudojimo tipų:  
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a) citavimas, kai pažodžiui atkartojamas kito darbo tekstas; 
b) perpasakojimas savais žodžiais, atpasakojamos kito darbo idė-

jos išlaikant nuoseklumą;  
c) idėjos paminėjimas, kai imama idėja, tačiau toliau autorius dės-

to vadovaudamasis savo logika ir nuoseklumu.  
Pagal tai, kaip svetimos idėjos naudojamos darbe, daromos ir 

nuorodos. Kiekvienam tipui yra keliami skirtingi reikalavimai, be to, 
nuorodos priklauso nuo autoriaus literatūrinio stiliaus. Nuorodų skai-
čius, jų pateikimo vieta ir forma tiesiogiai siejasi su žmogaus gebė-
jimu raštu dėstyti mintis, su tuo, kaip gerai jis įvaldė teorines sąvo-
kas, kaip atsirenka empirinę medžiagą.  

Nuorodos priartina skaitymą prie natūralios aktyvaus mąstymo 
formos. Nuorodoms labiausiai tinka originalios knygos, jų pirmieji 
arba naujausi leidimai. Taip pat gali būti nurodyti įvairūs mokslinės, 
kultūrinės reikšmės įvykiai, istorinės datos, įvairūs statistiniai duo-
menys, su tekstu susiję grafiniai dokumentai, kita unikali iliustracinė 
medžiaga. Būtina atsižvelgti į teksto ir nuorodų proporcijas, šriftą, jų 
erdvinį išdėstymą lape. Citavimas. Lotynų kalba „citatum“ reiškia 
pažodinė ištrauka. 

Citavimui reikia pasirinkti tokią ištrauką, kurioje būtų aiški, lo-
giškai išbaigta mintis. Dažniausiai pasitaikančios citavimo klaidos: 

Neišrankus citavimas. Cituojamas pasenęs ar neautoritetingas šal-
tinis, kuriame problema tik iškelta, bet neišspręsta, kuriame nagrinė-
jamas klausimas labai mažai susietas su nagrinėjama problema arba 
klausimu. 

Nesąžiningas citavimas. Dirbtinis citatų  panaudojimas, iškreipi-
mas, frazių ar posakių nutraukimas, norint suteikti kitą, norimą 
reikšmę. 

Besaikis citavimas sudaro įspūdį, jog autorius nemoka glaustai 
savo žodžiais atpasakoti kito autoriaus minčių, nesugeba referuoti. 

Plagijavimas (lot. plagium – pagrobimas). Tai svetimos autorys-
tės pasisavinimas, svetimo veikalo, išradimo, idėjų, minčių skelbi-
mas savais. Tai ypač smerktinas poelgis, tolygus vagystei. Studijų 
darbuose plagijuojama, jeigu, pateikus kito asmens mintis, idėjas 
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(pažodžiui arba perpasakojant), nenurodoma šių minčių autorystė, 
t.y. nepateikiama nuoroda į literatūros šaltinį.  

Citatų pateikimas: 
− prieš citatą dedamas dvitaškis, citata išskiriama kabutėmis, 

pradedama didžiąja raide; 
− ilgesnės citatos pradedamos nauja eilute; 
− citatos, sudarančios autoriaus sakinio dalį, rašomos kabutėse 

mažąja raide, praleistos vietos citatoje (kupiūros) žymimos 
daugtaškiu, skliausteliuose <…>, (…).  

Pateikus citatą būtina tiksliai nurodyti šaltinį, iš kur ji yra paimta, 
t. y. turi būti pateikti tikslūs bibliografiniai duomenys. Jie gali būti 
pateikti šiose vietose: 

− tekste; 
− puslapio išnašoje; 
− darbo pabaigoje; 
− aiškinamosios pastabos sudėtyje (pagalbiniame tekste).  
Paprastai nuorodos pateikiamos tekste. Naudojami skliaustai šal-

tiniui nurodyti, kur pateikiami beveik visi būtiniausi elementai: auto-
rius, leidimo metai, puslapis. Pavyzdžiui: 

(Jonaitis 1999: 135) (Brown 1999: 73) 
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VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS1 

STATYBOS FAKULTETAS2 
STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ KATEDRA2 

 
 

 
 

Studento vardas, pavardė3 
 

BAIGIAMOJO DARBO (PROJEKTO) PAVADINIMAS4 
(lietuvių ir anglų kalba) 

 
 Baigiamasis bakalauro darbas (projektas)3 
 

Inovatyvios statybos medžiagos ir technologijos studijų programa, 
valstybinis kodas 612J82001 5 
Statybų technologijos studijų kryptis5 

 
 

Vilnius, 20..…5 

 
                                                      

1 Times New Roman, 14 p., didžiosios raidės  
2 Times New Roman, 12 p., didžiosios raidės 
3 Times New Roman, 14 p. 
4 Times New Roman, 14 p., didžiosios raidės, pajuodintas šriftas 
5 Times New Roman, 12 p. 
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VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS 
STATYBOS FAKULTETAS 

STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ KATEDRA 
 

TVIRTINU 
Katedros vedėjas 
_______________________ 

(Parašas) 
_______________________ 

(Vardas, pavardė) 
_______________________ 

(data) 

BAIGIAMOJO BAKALAURO DARBO (PROJEKTO) UŽDUOTIS 
................……..  Nr. ............... 

Vilnius 
 Studentui (ei) ........................................................…............................................................ 

 (Vardas, pavardė ) 
Baigiamojo darbo (projekto) tema .......…..………............................................................. 
patvirtinta ................. m. ........................  mėn. ............ d. dekano įsakymu Nr. ................ 
Baigiamojo darbo (projekto) užbaigimo terminas .......... m. ..................... mėn. ........... d. 
BAIGIAMOJO DARBO (PROJEKTO) UŽDUOTIS: 
Duomenys: ..................................................................................................................................... 
...................……............................................................................................................................. 
Aiškinamasis raštas: ...................................................................................................................... 
....................……..................................……................................................................................... 
Brėžiniai: ........................................................................................................................................ 
...............................................…….................................................................................................. 
Baigiamojo bakalauro darbo (projekto) konsultantai: ……….................………………......…… 
 
Vadovas   .......................................        .............................................................................. 

                               (Parašas )                                                  (Moksl. laipsnis, vardas pavardė) 
Užduotį gavau 
………………………………….. 
                    (Parašas)   
……………………………....….. 
             (Vardas, pavardė) 

Statybų technologijos studijų kryptis 
Inovatyvios statybos medžiagos ir technologijos 
studijų programa, valstybinis kodas 612J82001 
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VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS6 
STATYBOS FAKULTETAS7 

STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ KATEDRA2 

 

TVIRTINU 
Katedros vedėjas 
____________________ 

(Parašas) ____________________ 
(Vardas, pavardė) ____________________ 

(Data)  
Studento vardas, pavardė8 

 
BAIGIAMOJO DARBO (PROJEKTO) PAVADINIMAS9 

(lietuvių ir anglų kalba) 
 Baigiamasis bakalauro darbas (projektas)3 
 

Inovatyvios statybos medžiagos ir technologijos studijų programa, 
valstybinis kodas 612J82001 10 
Statybų technologijos studijų kryptis5 

 
 

Vadovas__________________   _________  _________5 (Pe-
dag. vardas, vardas, pavardė)      (Parašas)            (Data)  

Konsultantas________________  ________  _________5 
(Pedag. vardas, vardas, pavardė)      (Parašas)            (Data)  

Konsultantas________________  _________ ________5 
Pedag. vardas, vardas, pavardė)      (Parašas)            (Data)  

Vilnius, 20..…5 
                                                      

6 Times New Roman, 14 p., didžiosios raidės 
7 Times New Roman, 12 p., didžiosios raidės 
8 Times New Roman, 14 p. 
9 Times New Roman, 14 p., didžiosios raidės, pajuodintas šriftas 
10 Times New Roman, 12 p. 
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56 pav. Kitų specifikacijos lapų pagrindinio įrašo lentelė 
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