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ĮVADAS 

Pagrindinis leidinio tikslas – supažindinti būsimus architektus ir aplinkos inžinierius su pas-
tato konstrukcijų praktinio projektavimo pagrindais. Praktinis konstrukcijų projektavimas yra 
vienas svarbiausių profesinių žinių ir įgūdžių šaltinių, padedančių geriau suprasti ir įsisavinti 
teorinę medžiagą. Projektuojant visos teorinės žinios, išmoktos studijuojant pastatų konstrukcijas 
ir kitus modulius, sujungiamos į struktūrinę visumą ir įgauna praktinę reikšmę. Projektavimo 
procese iškyla nemažai nestandartinių klausimų, kuriuos reikia išsiaiškinti, kūrybiškai ir inžine-
riškai išspręsti. Taip ugdomas būsimo specialisto savarankiškumas, kūrybiškumas. Įgytos šios 
statybos inžinerijos srities žinios bus naudingos būsimų specialistų praktinėje veikloje.  

Metodikos nurodymus sudaro penki skyriai ir priedai. Pirmajame skyriuje supažindinama su 
pagrindinėmis leidinyje vartojamomis sąvokomis ir terminais, aprašomi bendrieji reikalavimai 
statiniui ir jo projektui. Antrajame skyriuje aptariamas darnios gyvenamosios aplinkos principų 
įgyvendinimas projekte. Šis tikslas pasiekiamas užtikrinant šešis esminius pastato konstrukcijų 
reikalavimus. Trečiajame skyriuje trumpai apžvelgiami brėžinių braižymo principai. Ketvirtaja-
me skyriuje aprašomi pastato konstrukciniai elementai, penktajame – pastato projekto rengimo 
eiga. Prieduose pateikiami grafinių žymėjimų pavyzdžiai konstrukcijų brėžiniuose; atitvarų garso 
izoliavimo koeficiento apskaičiavimo principai; sienos konstrukcijos šilumos perdavimo koefi-
ciento skaičiavimo pavyzdys; statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projek-
tinės vertės; projekto konstrukcijų dalies aiškinamojo rašto ir konstrukcijų projekto dalies brėži-
nių pavyzdžiai. 

Leidinys skirtas Architektūros studijų programos dieninio skyriaus ir Aplinkos inžinerijos 
studijų programos dieninio bei neakivaizdinio skyrių studentams, studijuojantiems pastatų konst-
rukcijų modulius. 
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1. VARTOJAMOS SĄVOKOS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
STATINIUI IR JO PROJEKTUI 

1.1. Pagrindinės sąvokos ir terminai 

Pateikiami svarbiausių sąvokų, vartojamų leidinyje, paaiškinimai pagal Statybos įstatymą ir 
Statybos techninius reglamentus. 

Aiškinamasis raštas – projekto dalis, kuriame aprašoma ir paaiškinama projekto (dalies) 
sprendinių esmė. Pateikiami apskaičiuoti (nustatyti) projekto (dalies) techniniai rodikliai. 

Inžineriniai statiniai  – susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kanalai, taip pat visi 
kiti statiniai, kurie nėra pastatai. 

Laikančiosios konstrukcijos – konstrukciniai statinio elementai, kurių svarbiausia paskir-
tis – laikyti apkrovas (konstrukcijų, įrenginių, sniego, vėjo, žmonių, grunto ir pan.) ir užtikrinti 
statinio mechaninį atsparumą ir pastovumą. 

Normatyvinis statybos techninis dokumentas – dokumentas, kuris nustato statinio projek-
tavimo, statybos, statybos užbaigimo, statinio naudojimo, priežiūros ir nugriovimo reikalavimus, 
taisykles, bendruosius principus ir charakteristikas. Tai statybos techniniai reglamentai, statybos 
bei statinių naudojimo ir priežiūros taisyklės, standartai, techniniai liudijimai, metodiniai nuro-
dymai, rekomendacijos. 

Pastatas – apdengtas stogu statinys, kurio didžiausią dalį sudaro patalpos. 
Patalpa – sienomis ir kitomis atitvaromis apribota nustatytos paskirties pastato erdvė. 
Sąnaudų kiekių žiniaraščiai – projekto (dalių) sprendiniuose numatytų statybos produktų, 

įrenginių ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų ištek-
lių) kiekiai. 

Statinio architektūra – statinio, kaip meno kūrinio, vidaus erdvės ir išorės pavidalas, stati-
nio dalių išdėstymas, jų formų meninė išraiška ir visų statinio elementų tarpusavio santykis. 

Statinio architektūrin ė ir konstrukcin ė projekto dalys – statinio projekto visumos dalys, 
kuriose pateikti architektūros ar statinio konstrukcijų projektiniai sprendiniai (aiškinamasis raš-
tas, skaičiavimai, techninės specifikacijos, brėžiniai, darbų ir statybos produktų žiniaraščiai). 

Statinio inžinerinės sistemos – statinio patalpų inžinerinės sistemos (jų dalys, stovai), skir-
tos statinio naudojimo ir priežiūros tikslams, statinyje gyvenančių, dirbančių ar jį kitaip naudo-
jančių žmonių poreikiams tenkinti: vandentiekio, nuotėkų šalinimo, šildymo, vėdinimo, oro kon-
dicionavimo, dujų, elektros, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų), gaisrinės saugos ir gaisro 
aptikimo, pranešimo apie jį bei gesinimo, šiukšlių šalinimo, žmonėms vežti skirtų liftų ir kitos 
sistemos bei jų reguliavimo, valdymo, automatizavimo ir signalizacijos sistemos.  

Statinio projektas – normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties doku-
mentų, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (aiškinamoji dalis, projekto 
dalys, skaičiavimai, brėžiniai), skirtų statinio statybai įteisinti ir vykdyti, visuma. 

Statinio projektavimas – architektūrinė inžinerinė veikla, kurios tikslas parengti statinio 
projektą. 

Statinio projekto dalies rengėjas – architektas ar statybos inžinierius, kuris vienas rengia 
statinio projekto dalį ir yra šios statinio projekto dalies vadovas arba vienas rengia statinio pro-
jekto dalį, vadovaujamas kito šios projekto dalies vadovo. Statinio projekto dalies rengėju gali 
būti ir fizini ų asmenų grupė, sudaryta iš architektų ir statybos inžinierių. 

Statinio projekto rengėjas – architektas ar statybos inžinierius, kuris vienas rengia statinio 
projektą ir yra šio statinio projekto vadovas arba rengia konkretaus statinio projektą, vadovauja-
mas kito šio projekto vadovo. Statinio projekto rengėju gali būti projekto vadovo vadovaujama 
fizinių asmenų grupė, sudaryta iš projekto dalių vadovų, kitų architektų ir statybos inžinierių. 

Statinio projekto tvirtinimas  – statytojo (užsakovo) pritarimas parengtam statinio projek-
tui, įforminamas tvarkomuoju dokumentu – kai statytojas (užsakovas) yra Lietuvos ar užsienio 
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valstybės juridinis asmuo, arba statytojo (užsakovo) žyma „tvirtinu“ ir parašu statinio projekte – 
kai statytojas (užsakovas) yra Lietuvos ar užsienio valstybės fizinis asmuo. Abiem atvejais nuro-
domi pagrindiniai šio statinio techniniai ir ekonominiai rodikliai, aplinkos ir kraštovaizdžio rei-
kalavimai.  

Statinio projekto vadovas – architektas ar statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas staty-
tojo interesams, normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka organizuoja stati-
nio projekto rengimą, koordinuoja statinio projekto dalių sprendinius bei statinio projekto dalių 
vadovų veiklą, prižiūri ir atsako, kad statinio projekte būtų įgyvendinti įstatymų, kitų teisės aktų, 
normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties doku-
mentų, privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimai. 

Statinio projektuotojas – fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio organizacija, turintys 
Statybų įstatyme nustatytą teisę užsiimti statinio projektavimu. 

Statinys – pastatas arba inžinerinis statinys, turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos 
(ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus ir kuris yra nekilnojamasis 
daiktas. 

Statyba – veikla, kurios tikslas – statyti (montuoti, nutiesti) naują, rekonstruoti, remontuoti 
ar griauti esamą statinį. Ši sąvoka taip pat apima kultūros paveldo statinių tvarkomuosius staty-
bos darbus ar statinių statybą kultūros paveldo objektų teritorijose.  

Statybos produktas – pagamintas produktas, numatomas ilgam laikui įkonstruoti, įmontuo-
ti, įdėti ar instaliuoti į pastatą ar inžinerinį statinį. 

Statytojas (užsakovas) – Lietuvos ar užsienio valstybės fizinis ar juridinis asmuo, kuris in-
vestuoja lėšas į statybą ir kartu atlieka užsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar 
juridiniam asmeniui). 

Techninės specifikacijos – projekto dokumentas, kuriame pateikiamos būtinos projekto 
sprendinių įgyvendinimo sąlygos; pateikiami statinio (ar jo dalies), inžinerinės sistemos, konst-
rukcijos, statybos produktų (gaminių ir medžiagų) ir technologinės įrangos, inžinerinės įrangos 
(įrenginių, gaminių), statybos ir montavimo darbų techniniai, kokybės, kiti reikalavimai, charak-
teristikos, rodikliai. 

1.2. Esminiai statinio reikalavimai 

Statinys ar jo dalis turi būti suprojektuotas ir pastatytas iš tokių statybos produktų, kurių sa-
vybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų toliau išvardytus esminius 
statinio reikalavimus. 

1. Mechaninio atsparumo ir pastovumo, t. y. kad apkrovos, galinčios veikti statant ir nau-
dojant statinį, nesukeltų šių padarinių: viso statinio ar jo dalies griūties, didesnių deformacijų nei 
leidžiamos, žalos kitoms statinio dalims, įrenginiams ar sumontuotai įrangai; žalos dėl aplinky-
bių, kurių be didelių sunkumų ir išlaidų galima išvengti ar jas apriboti (sprogimas, smūgis, per-
krova, žmonių padarytos klaidos). 

2. Gaisrinės saugos, t. y. kad kilus gaisrui statinio laikančiosios konstrukcijos tam tikrą lai-
ką galėtų išlaikyti jas veikusias ir dėl gaisro atsiradusias apkrovas; būtų apribota gaisro kilimo 
galimybė ir ugnies bei dūmų plitimas statinyje, gaisro išplitimas į gretimus statinius; statinyje 
esantys žmonės galėtų saugiai išeiti iš jo ar būtų galima juos išgelbėti kitomis priemonėmis; 
veiktų žmonių įspėjimo ir gaisro gesinimo sistemos; gelbėtojai (ugniagesiai) galėtų saugiai  
dirbti. 

3. Higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, t. y. kad būtų nepažeistos statinyje ar prie jo 
esančių žmonių higienos sąlygos ir nekiltų grėsmė žmonių sveikatai dėl šių priežasčių: kenks-
mingų dujų išsiskyrimo, pavojingų kietųjų dalelių ar dujų atsiradimo ore, pavojingos spinduliuo-
tės, vandens ar dirvožemio taršos, nuotėkų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų netinkamo šalini-
mo, statinių konstrukcijų ar statinių vidaus drėgmės. 
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4. Saugaus naudojimo, t. y. kad statinį naudojant ar prižiūrint būtų išvengta nelaimingų at-
sitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, sužeidimo ar sužalojimo elektros srove, 
sprogimo) rizikos.  

5. Apsaugos nuo triukšmo, t. y. kad statinyje ar prie jo būnančių žmonių girdimas triukš-
mas nekeltų grėsmės jų sveikatai, leistų miegoti, ilsėtis ir dirbti normaliomis sąlygomis. 

6. Energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, t. y. kad naudojamas šiluminės energijos 
kiekis, atsižvelgiant į vietovės klimato sąlygas ir gyventojų poreikius, nebūtų didesnis už reikia-
mą (t. y. apskaičiuotą pagal higienos normų ir pastato ar jo patalpų paskirties reikalavimus). 

1.3. Statinio projekto dalys 

Statinio projektas dažniausiai rengiamas dviem etapais. Pirma parengiamas techninis projek-
tas, vėliau – darbo projektas. Kiek rečiau projektas rengiamas vienu etapu. Tuomet rengiamas 
techninis darbo projektas arba supaprastintas projektas. Techniniu darbo projektu pasiekiami 
techninio projekto ir darbo projekto tikslai. Supaprastintu projektu pasiekiami techninio darbo 
projekto tikslai. 

Bendruoju atveju techninis projektas, projektuojant pastatus, jų reikmėms skirtus inžineri-
nius tinklus ir susisiekimo komunikacijas, susideda iš šių dalių: 

1. bendrosios; 
2. sklypo sutvarkymo (sklypo plano); 
3. architektūros; 
4. konstrukcijų; 
5. gamybos (paslaugų) technologijos; 
6. susisiekimo; 
7. vandentiekio ir nuotekų šalinimo; 
8. šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; 
9. dujotiekio; 
10. elektrotechnikos; 
11. elektroninių ryšių (telekomunikacijų); 
12. apsauginės signalizacijos; 
13. gaisrinės signalizacijos; 
14. procesų valdymo ir automatizacijos; 
15. šilumos gamybos ir tiekimo; 
16. gaisrinės saugos; 
17. aplinkos apsaugos; 
18. branduolinės saugos; 
19. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; 
20. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; 
21. ekonominės; 
22. kitų. 
Techninio projekto sudedamosios dalys yra rekomendacinės ir gali būti tikslinamos įvertinus 

konkretaus inžinerinio statinio specifiką ir specialiuosius reikalavimus, nustatytus kituose įsta-
tymuose ir normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose. 

1.4. Projekto konstrukcijų dalies sudėtis 

Bendruoju atveju techninio projekto konstrukcijų dalį sudaro: 
1. aiškinamasis raštas; 
2. techninės specifikacijos; 
3. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai;  
4. brėžiniai;  
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5. sąnaudų kiekių žiniaraščiai. 
Aiškinamajame rašte pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir paaiškinami 

parengti projektiniai sprendiniai.  
Techninėse specifikacijose nustatomi bendrieji nurodymai, reikalavimai statybos (montavi-

mo) darbams, reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), gaisrinės gebos 
(gaisro apkrovos išlaikymas) reikalavimai, restauravimo ir atkūrimo darbų technologijos (kai 
reikia). 

Atliekami pirminiai skaičiavimai, pagal kuriuos rengiami statinio konstrukciniai sprendiniai 
(patikslinti ir galutiniai skaičiavimai atliekami rengiant projekto dalies darbo projektą), o jų re-
zultatai pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose.  

Parengiami šie brėžiniai: laikančiųjų konstrukcijų elementų išdėstymo schemos (konstrukci-
nės schemos). Jose pavaizduojama pagrindiniai laikantieji statinio antžeminės ir požeminės da-
lies elementai: sienos, kolonos, sijos, perdangos, stogo, pamato konstrukcijos; elementų sąlyginis 
žymėjimas, laikančiųjų elementų tipai; koordinačių ašys, lygiai, svarbūs matmenys; pamatų sch-
ema ar planas (M1:100–M1:200), kai reikia, su geologiniu pjūviu; svarbūs pjūviai ir junginiai 
sudėtingų konstrukcijų ir neįprastiems sprendiniams ir kai būtina grafiškai paaiškinti techninių 
specifikacijų reikalavimus; patalpų atitvarų (fasadų, vidaus sienų, perdangų), užtikrinančių reika-
lingus garso izoliavimo rodiklius, pjūviai su specifikacijomis. 

Bendruoju atveju darbo projekto konstrukcijų dalį sudaro: 
1. bendrieji sprendinių duomenys ir dokumentų sudėties žiniaraščiai; 
2. detalūs sprendinių skaičiavimai; 
3. brėžiniai; 
4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai (rengiami statytojui pageidaujant). 
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2. DARNIOS GYVENAMOSIOS APLINKOS PRINCIP Ų ĮGYVENDINIMAS 
PROJEKTE 

Darnios gyvenamosios aplinkos principai projektuojant mažaaukščių pastatų konstrukcijas 
įgyvendinami užtikrinant šešis esminius naujo statinio reikalavimus. Šie reikalavimai apžvelgti 
1.2. poskyryje. Šiame skyriuje supažindinama su jų įgyvendinimu projekto konstrukcijų dalyje. 

Mechaninio atsparumo ir pastovumo esminis reikalavimas užtikrinamas pasirenkant tin-
kamą pastato konstrukcinę sistemą bei konstrukcinius elementus (pamatus, išorines ir vidines 
laikančiąsias sienas, kolonas, sąramas, sijas, perdangas, stogo konstrukcijas ir kt.) atsižvelgiant į 
juos veikiančius nuolatinius ir kintamus poveikius. Svarbu parinkti tinkamas šių elementų jungtis 
ir priemones, užtikrinančias jų patikimumą ir ilgaamžiškumą. Šio esminio reikalavimo užtikri-
nimo informacija pateikiama 4 ir 5 skyriuose. 

Gaisrinės saugos esminis reikalavimas nurodo suprojektuoti statinį taip, kad jo konstrukcijų 
mechaninis patvarumas ir stabilumas sudarytų žmonėms saugias sąlygas tą laiko tarpą, per kurį 
jie priversti būti degančiame statinyje; padidinti ugniagesių gelbėtojų saugumą; nustatytą laiką 
apsaugoti pastatą nuo sugriuvimo; garantuoti, kad gaisrinės saugos įranga ir kiti gaisrinei saugai 
skirti statybos produktai nustatytą laiką galėtų atlikti savo funkcijas.  

Pagrindinis dėmesys skiriamas laikančiosioms konstrukcijoms su gaisro izoliavimo funkcija 
ir be jos: sienoms (vidinėms, išorinėms); perdangų ir denginių elementams; kolonoms, sijoms ir 
santvaroms; laiptinių elementams. 

Higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos bei Saugaus naudojimo esminių reikalavimų už-
tikrinimas menkai siejasi su projekto konstrukcijų dalyje priimamais sprendimais, todėl šiame 
leidinyje plačiau neaptariamas. 

Apsaugos nuo triukšmo esminis reikalavimas nustato, kokia akustinė aplinka žmonėms turi 
būti sukurta ir kokiais statinio arba jo dalių akustiniais rodikliais ji išreiškiama. Šiam esminiam 
reikalavimui užtikrinti reglamente STR 2.01.07:2003 nurodytos pastato atitvarų ir jo dalių akus-
tinių rodiklių vertės. Užtikrinus nurodytus rodiklius, pastatuose ir šalia jų girdimas triukšmas 
nekelia grėsmės žmonių sveikatai ir atitinka darbui, poilsiui bei miegui būtino akustinio komfor-
to kokybę.  

Pastato apsaugos nuo triukšmo kokybė išreiškiama penkių garso klasių (akustinio komforto) 
sistema. Šioms garso klasėms nustatyti naudojamos ore sklindančio ir smūgio garso izoliavimo, 
aidėjimo trukmės ir aplinkos triukšmo rodiklių vertės. Statinių akustinės klasės apibrėžia atitin-
kamų rodiklių vertes tam tikrame dažnių diapazone. Vienas iš klasifikavimo sistemos pranašumų 
yra tai, kad atsiranda galimybė suprojektuoti optimalios garso izoliacijos patalpas. Kiekvienai 
garso klasei nustatytos sienų ir perdangų ore sklindančio bei smūgio garso izoliavimo, patalpų 
aidėjimo trukmės ir aplinkos triukšmo rodiklių vertės.  

Užtikrinus minimalias pasirinktos garso klasės vertes, gaunama gerai subalansuota visų pas-
tato dalių akustinė kokybė. Akustinio komforto arba garso klasės: A – ypač gero, B – pagerinto, 
C – priimtino, D – nepakankamo, E – ribinio komforto. Vienbučių gyvenamųjų pastatų garso 
klasė projektuojama statytojo (užsakovo) pageidavimu, tačiau ne žemesnė kaip E (ribinio akusti-
nio komforto). 

Norint užtikrinti reikiamą pastato akustinę kokybę, bendruoju atveju reikia įgyvendinti šešis 
pastato apsaugos nuo triukšmo elementus: izoliuoti ore sklindantį garsą tarp patalpų, izoliuoti 
smūgio garsą tarp patalpų, izoliuoti iš išorinės aplinkos ore sklindantį garsą, perduoti vidaus gar-
są į išorinę aplinką, izoliuoti inžinerinių sistemų garsą, užtikrinti uždarų erdvių garso sugertį. 
Trys pastarieji apsaugos nuo triukšmo elementai susiję su kitų projekto dalių sprendiniais arba 
sprendžiami su akustikos specialisto pagalba. 

Konstrukcinėje projekto dalyje dažniausiai sprendžiami trys pirmieji apsaugos nuo triukšmo 
elementai. Iš išorinės aplinkos ore sklindančio garso izoliavimą dažniausiai užtikrina tinkama 
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fasado garso izoliacija. Ji parenkama atsižvelgiant į pasirinktą pastato akustinį komfortą, jo išo-
rinės aplinkos triukšmo lygį ir langų bei kitų fasado elementų garso izoliacijos santykį su išori-
nės sienos garso izoliacija.  

Tinkamą ore sklindančio garso izoliavimą tarp patalpų turi užtikrinti visos atitvaros. Patei-
kiamos mažiausios tariamojo garso izoliavimo rodiklio R′w arba standartizuotojo lygių skirtumo 
rodiklio DnT,W vertės (1 lentelė). 

Perdangos konstrukcijos papildomai dar turi tenkinti smūgio garso izoliavimo tarp patalpų 
reikalavimus. Pateikiamos didžiausios normuotojo svertinio smūgio garso slėgio lygio L′n,w arba 
L′n,w + CI,50–2500 vertės (2 lentelė).  

 
1 lentelė. Gyvenamųjų pastatų vidinių atitvarų ore sklindančio garso izoliavimo klasifikatorius 

Vidinių atitvarų garso klasė  

A  B  C  D  E 

Apsaugomos erdvės tipas Rodiklis (dB) 

 
R′w +C50–3150 

arba 
DnT,W+C50–3150 

R′w +C50–3150 

arba 
DnT,W+C50–3150 

R′w 

arba 
DnT,W 

R′w 

arba 
DnT,W 

R′w 

arba 
DnT,W 

Kambarių nuo negyvenamosios 
paskirties patalpų arba bendrojo 
garažo 

68 63 60 55 52 

Kambarių nuo kitų šalia esan-
čių to paties pastato patalpų 
(bendrojo naudojimo patalpų) 

63 58 55 52 48 

Bent vieno miegamojo (poilsio 
kambario) nuo kitų to paties 
pastato patalpų 

48 44 – – – 

 
C garso klasėje kaip A ir B garso klasėse rekomenduojama taikyti papildomą spektro patai-

sos sandą C50–3150, tada ribinės vertės sumažinamos 2 dB. Bent vienam miegamajam (ar poilsio 
kambariui) nuo kitų to paties pastato patalpų izoliuoti C garso klasėje taip pat rekomenduojama 
taikyti šį reikalavimą daugiau kaip trijų kambarių pastatams. Tuomet ribinė vertė yra 41 dB. 

 
2 lentelė. Gyvenamųjų pastatų perdangų smūgio garso izoliavimo klasifikatorius 

Perdangų garso klasė 
 

A  B  C  D  E 

Rodiklis (dB) 
Apsaugomos erdvės tipas L′n,w+ 

CI,50 –2500 

L′n,w+ 
C1,50–2500 

L′n,w L′n,w L′n,w 

Kambarių nuo negyvenamosios paskir-
ties pastato patalpų 

38 43 48 53 58 

Kambarių nuo bendrojo naudojimo 
patalpų 48 53 58 60 63 

Bent vieno miegamojo (poilsio kamba-
rio) nuo kitų to paties pastato patalpų 

53 58 – – – 

 
C garso klasėje kaip A ir B garso klasėse rekomenduojama taikyti papildomą spektro patai-

sos sandą C I,50–2500. Naudojant šį sandą C garso klasėje ribinės vertės nesikeičia. Bent vienam 
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miegamajam (ar poilsio kambariui) nuo kitų to paties pastato patalpų izoliuoti C garso klasėje 
taip pat rekomenduojama taikyti šį reikalavimą daugiau kaip trijų kambarių pastatams. Tuomet 
ribinė vertė yra 60 dB. Tai, kad lentelėje nepateikta skaitinė išraiška, rodo, kad rodiklis tokiam 
atvejui nereglamentuojamas. 

Atitvarų ore sklindančio garso izoliavimo tarp patalpų ir smūgio garso izoliavimo tarp patal-
pų reikalavimams užtikrinti naudojami skaičiavimo principai pateikti 3 priede. 

Energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo esminis reikalavimas projekto konstrukcijų da-
lyje užtikrinamas pasirenkant pakankamų šilumos izoliacinių charakteristikų atitvarų konstrukci-
ją. Pastato atitvarų projektiniai savitieji šilumos nuostoliai HTD turi būti ne didesni nei pastato 
atitvarų norminiai savitieji šilumos nuostoliai HTN : 

 HTD ≤ HTN, (1) 

Pastato atitvarų norminiai savitieji šilumos nuostoliai HTN skaičiuojami pagal 2 formulę, 
naudojant 3 lentelėje pateiktas normines UN ir ΨN parametrų vertes: 

 
,/,)()()()(

)()()()(

....

....

KWlUAUAUA

UAUAUAUAH

ttNdNdwdNwdwNw

ccNccfgNfgceNcerNrTN

∑∑∑∑
∑∑∑∑

⋅Ψ+⋅+⋅+⋅+

+⋅+⋅+⋅+⋅=
 (2) 

čia A – atitinkamos atitvaros plotas, m2; r, ce, fg, cc, w, wd, d, t – poraidžiai nusako atitvaros rū-
šį, kaip nurodyta 3 lentelėje; UN – atitinkamos atitvaros norminis šilumos perdavimo koeficien-
tas, W/(m2⋅K); ΨN.t – ilginio šiluminio tiltelio norminis šilumos perdavimo koeficientas, 
W/(m⋅K); l t – ilginio šiluminio tiltelio ilgis, m. 
 
3 lentelė. Pastatų atitvarų norminės UN, W/(m2⋅K) ir leidžiamosios šilumos perdavimo koeficiento UMN, 
W/(m2⋅K) vertės 

Atitvaros rūšis 
Atitvarą 
žymintis 
poraidis 

Norminės vertės 
Leidžiamosios 

vertės 

Stogai r 
Perdangos, kurios ribojasi su 
išore ce 

UN  = 0,16⋅κ UMN  ≤ 0,25⋅κ 

Šildomų patalpų atitvaros, kurios 
ribojasi su gruntu 

fg 

Perdangos virš nešildomų rūsių ir 
pogrindžių 

cc 
UN  = 0,25⋅κ UMN  ≤ 0,35⋅κ 

Sienos w UN  = 0,20⋅κ UMN  ≤ 0,30⋅κ 

Langai ir kitos skaidrios atitvaros wd UN  = 1,6⋅κ  UMN  ≤ 1,9⋅κ 

Durys, vartai d UN  = 1,6⋅κ UMN  ≤ 1,9⋅κ 

Ilginiai šiluminiai tilteliai t ΨN = 0,18⋅κ ΨMN  ≤ 0,50⋅κ 
 

Pastato atitvarų projektiniai savitieji šilumos nuostoliai HTD skaičiuojami pagal 3 formulę, 
naudojant projektines U ir Ψ parametrų vertes: 

 
,/,)()()()(

)()()()(

....

....

KWlUAUAUA

UAUAUAUAH

ttDdDdwdDwdwDw

ccDccfgDfgceDcerDrTD

∑∑∑∑
∑∑∑∑
⋅Ψ+⋅+⋅+⋅+

+⋅+⋅+⋅+⋅=
 (3) 

čia UD – atitinkamos atitvaros projektinis šilumos perdavimo koeficientas, W/(m2⋅K); ΨD.t – ilgi-
nio šiluminio tiltelio projektinis šilumos perdavimo koeficientas, W/(m⋅K). Atskirų atitvarų pro-
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jektinės šiluminių parametrų UD ir ΨD vertės turi būti ne didesnės nei leidžiamosios UMN ir ΨMN 
vertės; 3 lentelėje dydis κ = 20/(θi – θe) – temperatūros pataisa, θi – patalpų vidaus oro tempera-
tūra, oC, [4.7]; θe – šildymo sezono vidutinė išorės oro temperatūra arba gretimos patalpos pro-
jektinė vidaus oro temperatūra, oC. Kai patalpos vidaus oro projektinė temperatūra θi = 20 oC, o 
išorės – θe = 0 oC, tada κ = 1. Jeigu gyvenamųjų pastatų langų ir kitų skaidrių atitvarų plotas di-
desnis už 25 % pastato sienų ploto, visų skaidrių atitvarų šilumos perdavimo koeficiento norminė 
vertė turi būti 1,3 W/(m2⋅K). 

Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m2·K) apskaičiuojamas:  

 
tR

U
1

= , (4) 

čia Rt – atitvaros visuminė šiluminė varža W/(m2·K), apskaičiuojama pagal šią formulę: 

 Rt = Rsi + Rs + Rse, (5) 

čia Rsi – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža, m2·K/W; Rs – atitvaros sluoksnių suminė 
šiluminė varža, m2·K/W; Rse – atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža, m2·K/W. 

Apskaičiuotoji šilumos perdavimo koeficiento vertė suapvalinama vieneto šimtosios dalies 
tikslumu (iki dviejų skaitmenų po kablelio). 

 
4 lentelė. Vidinio ir išorinio paviršių šiluminės varžos Rsi ir Rse, m

2K/W 

Vidinio paviršiaus šiluminė varža, Rsi, m
2K/W Išorinio paviršiaus šiluminė varža, Rse, m

2K/W 
Šilumos srauto kryptis 

horizontali 
→ 

aukštyn  
↑ 

žemyn  
↓ 

Visomis kryptimis 

0,13 0,10 0,17 0,04 0,04 0,04 
 
Paviršių šiluminių varžų Rsi ir Rse vertės pateiktos 4 lentelėje. Pertvarų, skiriančių dvi patal-

pas, kuriose oro temperatūra skirtinga, suminė abiejų paviršių šiluminė varža (Rsi + Rse) prilygi-
nama 0,25 m2·K/W. Horizontaliuoju vadinamas srautas, kurio kryptis vertikaliosios plokštumos 
atžvilgiu skiriasi ne daugiau kaip ± 30º. 
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3. BRĖŽINI Ų BRAIŽYMO PRINCIPAI 

3.1. Formatai 

Brėžinių, tekstų ir skaičiavimo lapų formatai turi atitikti LST EN ISO 5457 reikalavimus. 
Pastatų konstrukcijų projekto grafinei daliai (brėžiniams) rekomenduojami šie formatai: A3 
(297×420 mm), A2 (420×594), A1 (594×841). Tekstinei projekto daliai ir skaičiavimams reko-
menduojami A4 (210×297) ir A3 (297×420) formatai. Lapų matmenys nurodyti milimetrais. A4 
formato lapai naudojami vertikaliai ilgąja kraštine. Kitų formatų lapai naudojami vertikaliai 
trumpąja kraštine. 

Brėžiniai braižomi lapuose su braižymo ploto rėmeliu ir pagrindinio užrašo lentelėje 
(1 pav.). Braižymo ploto rėmelis kairėje pusėje turi 20 mm pločio paraštę ir 10 mm pločio paraš-
tę kitose lapo dalyse (A4, A3, A2 formatams). A1 formato lapo rėmelio plotis turi būti ne ma-
žesnis kaip 20 mm. Rėmelis braižomas 0,7 mm pločio linija. Bet kurio formato lapo dešiniajame 
apatiniame kampe braižoma pagrindinio užrašo lentelė. Vieta ant brėžinio lapo padalijama į vie-
tas, skirtas brėžiniui, tekstui ir pagrindinio užrašo lentelei. 

 
1 pav. Pagrindinio užrašo lentelės pavyzdys 

3.2. Masteliai 

Projekto brėžinių masteliai turi atitikti LST ISO 5455 standarto reikalavimus. Statybiniuose 
brėžiniuose rekomenduojami šie pagrindiniai mažinimo masteliai: 1:50, 1:100, 1:200. Atskiroms 
konstrukcijoms, jų jungtims arba detalėms gali būti naudojami šie mažinimo masteliai: 1:2; 
1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20. Šiame projekte tokiems brėžiniams atlikti rekomenduojami ma-
žinimo masteliai: 1:5 arba 1:10. Didinimo masteliai nerekomenduojami. Kiekvienu atveju opti-
malus brėžinio mastelis parenkamas pagal brėžinio sudėtingumą, informacijos gausumą ir brėži-
nio paskirtį.  

3.3. Linijos 

Brėžiniuose naudojamos linijos turi atitikti LST EN ISO 128-20; LST EN ISO 128-21 ir 
LST ISO 128-23 reikalavimus. Dažniausiai konstrukcijų brėžiniuose naudojamos trijų tipų lini-
jos: siauroji linija – santykinis plotis 1; plačioji linija – santykinis plotis 2; labai plati linija – san-
tykinis plotis 4. Labai plati linija turi būti naudojama tam tikroms dalims akcentuoti. Viename 
brėžinyje gali būti naudojamos dviejų arba trijų skirtingų pločių linijos. Linijos gali būti įvairių 
tipų: ištisinės, brūkšniuotos taškinės, brūkšninės su dviem taškais, ranka brėžtos vingiuotos lini-
jos ir kt. 

Nustatyti tokie standartiniai linijų pokyčiai milimetrais: 0,25; 0,35; 0,7; 1,0; 1,4 ir 2. Jie pa-
renkami pagal brėžinio dydį, mastelį, paskirtį. Brėžinio rėmeliui, pagrindinei įrašų lentelei, spe-
cifikacijų ir kitoms lentelėms rekomenduojamas linijų storis – 0,7 mm. Koordinačių ašių žymė-
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jimo apskritimams rekomenduojamas linijų storis – 0,25 mm; 0,35 mm. Rekomenduojamas lini-
jų storis iškeltinų elementų užrašų apskritimams: vidiniams – 0,7 mm, išoriniams – 0,35 mm. 
Pagrindinio ir papildomų užrašų lentelių formos, jų svarbiausi duomenys ir užpildymo tvarka 
nustatyta LST 1516. 

3.4. Užrašai 

Brėžiniuose šriftą reikia naudoti pagal LST 1516 reikalavimus. Kai tekstas rašomas ranka, jis 
turi atitikti LST EN ISO 3098 standarto reikalavimus. Braižant brėžinius specializuotomis kom-
piuterinėmis programomis, rekomenduojama naudoti vieną iš lietuviškų šriftų. Standartinis šrifto 
dydis – 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20. Čia nurodytas didžiųjų raidžių aukštis milimetrais. Šrifto dydis 
parenkamas pagal brėžinio lapo formatą, brėžinio dydį ir sudėtingumą. Pateikiamame tekste rai-
džių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 1,5 mm.  

3.5. Matmenys 

Statybiniuose brėžiniuose matmenys žymimi milimetrais be paklaidų. Matmenų linijos daž-
nai išdėstomos uždaromis matmenų grandinėlėmis. Pirmoji matmenų linija brėžiama ne mažiau 
kaip 10 mm atstumu nuo matuojamojo kontūro, o atstumas tarp kitų lygiagrečių matmenų linijų 
turi būti ne mažesnis kaip 7 mm. Matmenų linijos žymimos 45° kampu pasvirusiu brūkšneliu. 
Matmenų linijos pasvirojo brūkšnelio ilgis lygus brėžinyje taikomo šrifto aukščiui. Pasvirasis 
matmenų linijos brūkšnelis žymimas tose vietose, kur matmenų linija susikerta su kontūro, iškel-
tine arba ašine linijomis. Iškeltinė linija gali prasidėti ne nuo matuojamojo kontūro, o su nedide-
liu tarpeliu. Tam, kad matmenų linijos nesusikirstų, tarpą tarp kontūro ir iškeltinės linijos galima 
palikti ir didesnį, jei nuo to nenukenčia brėžinio aiškumas. Iškeltinės, ašinės ir matmenų linijos 
pratęsiamos už susikirtimo taškų. 

Altitudės brėžiniuose nurodomos nuo pasirinkto sąlyčio aukščio lygio (nulinio lygio) met-
rais, milimetro tikslumu. Nuliniu lygiu paprastai pasirenkamas pirmo aukšto grindų lygis. Nuli-
nis lygis vertikaliuose vaizduose ir pjūviuose žymimas atvira rodykle, kurios viršutinis vidinis 
kampas yra 90°. Skaičius 0,000 rašomas be ženklo. Kitų lygių aukščiams žymėti naudojama atvi-
ra nepajuodinta rodyklė. Aukščiau nulinės altitudės aukštis žymimas su „+“ ženklu, o esantis 
žemiau žymimas su „-“ ženklu. Altitudės pjūviuose ir fasaduose žymimos ant iškeltinių linijų. 
Aukštų planuose altitudės rašomos stačiakampiuose rėmeliuose.  

Planuose plokštumų nuolydžiai nurodomi rodyklėmis, virš kurių užrašomas nuolydžio dydis 
laipsniais, procentais arba nurodomas aukščio ir ilgio santykis, pvz., 5°, 7%, 1:100. Projekte pa-
sirenkamas ir naudojamas vienas iš šių žymėjimo būdų. 

3.6. Konstrukcinių elementų žymėjimas brėžiniuose 

Norint atskirti skerspjūvyje pavaizduotas dalis vienas nuo kitų arba nuo vaizde pavaizduotų 
dalių, skerspjūvyje pavaizduotų dalių plotai gali būti braižomi skirtingų pločių linijomis arba 
užbrūkšniuojami ar užtušuojami (1 pav., 2 priedas). 

Laiptai plano brėžiniuose vaizduojami kaip nurodyta 2 priedo 2 paveiksle. Laiptai turi būti 
braižomi ištisine siaura linija. Kryptį žyminti rodyklė turi būti ant centrinės laiptų linijos ir turi 
būti nubrėžta ištisa siaura linija su tuščiaviduriu apskritimu, žyminčiu apatinę laiptų pakopą, ir 
atviros rodyklės smaigaliu, žyminčiu viršutinę pakopą. Laiptatakio nukirtimas turi būti parodo-
mas simboliškai siaura ištisine įžambia linija su zigzagais. 

Durys ir langai gali būti braižomi paprastai (3 pav., 2 priedas). Angos ir kiaurymės vaizde ir 
skerspjūvyje vaizduojamos dviem įstrižainėmis, kurios nubrėžtos ištisine siaura linija. Nišos 
vaizde ir skerspjūvyje vaizduojamos viena įstrižaine, kuri nubrėžta ištisine siaura linija (4 pav., 
2 priedas). 
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3.7. Pastato konstrukcijų brėžiniai 

Pastato konstrukcijos projektuojamos turint architektūrinės dalies brėžinius: aukštų planus, 
fasadus, pjūvį, stogo planą ir kitus. Konstrukcinę projekto dalį paprastai sudaro šie brėžiniai: 

a) aukštų planai; 
b) pamatų planas; 
c) sąramų ir sijų planas; 
d) perdangų planas; 
e) stogo laikančiųjų konstrukcijų (denginio) planas; 
f) stogo planas; 
g) pjūvis; 
h) mazgai, detalės; 
i) kiti brėžiniai. 
Aukšto planas – tai pastato horizontalaus pjūvio projekcija į horizontalią plokštumą arba 

vaizdas iš viršaus. Horizontalus pjūvis daromas šiek tiek aukščiau palangės, neviršijant lango 
aukščio ribų. Plane nurodomos išorinės ir vidinės laikančiosios sienos, pertvaros, langai, durys, 
laiptai, ventiliacijos kanalai, dūmtraukiai ir kiti elementai. Išorinėse sienose išskiriama laikančio-
ji jų dalis. Papildomi išorinės sienos sluoksniai rodomi detaliai arba sujungiami. 

Pamatų planas vaizduojamas atsižvelgiant į pamatų tipą. Juostinių pamatų atveju, naudojant 
standartinius gaminius, braižomas pamatų ir papėdės blokų išdėstymas plane. Kadangi pamato 
blokai dažnai išdėstomi keliomis eilėmis, brėžinyje vaizduojama apatinė jų eilė. Ten, kur nėra 
galimybės panaudoti standartinių gaminių, pažymimos monolitiniu gelžbetoniu užpildomos da-
lys. Pažymimi atskirieji pamatai po kolonomis, ventiliacijos ir dūmtraukių kaminais. Polinių pa-
matų atveju pažymimas rostverkas (pamatinė sija) ir punktyrais juo sujungiami poliai. 

Aukšto sąramų ir sijų plane vaizduojamos visos sienos ir pertvaros bei laiptai. Sąramos ir si-
jos pažymimos pozicijomis nurodant jų atrėmimo (apačios) altitudę. 

Perdangų planas braižomas atsižvelgiant į naudojamą perdangų konstrukciją. Medinės ir 
plieninės perdangos vaizduojamos išdėstant sijas. Gelžbetoninės perdangos konstrukcijos vaiz-
duojamos išdėstant standartines gamyklines arba statybos aikštelėje įrengiamas monolitines per-
dangos plokštes. Pažymimos ventiliacijos kanalų, dūmtraukių laiptinės ir kitos angos. Punktyrais 
žymimos konstrukcijos, ant kurių remiamos tarpaukštinės perdangos. 

Stogo laikančiųjų konstrukcijų planas braižomas šlaitinio stogo atveju. Plane vaizduojami 
lakančiųjų sienų kontūrai, medinis mūrtašis, vienodu atstumu išdėstytos medinės sijos, santvaros 
arba kitos konstrukcijos, jų susikirtimo vietos. Denginio planas braižomas plokščio stogo atveju. 
Jis vaizduojamas taip pat kaip perdangų planas.  

Stogo plane matomas pastato vaizdas iš viršaus. Šlaitiniam stogui nurodomi šlaitų susikirti-
mai ir nuolydžiai, vandens surinkimo latakai ir įlajos. Plokščiam stogui su vidinio vandens nuve-
dimo sistema pažymimi parapetai, vandens surinkimo įlajos. Be to, stogo plane nurodomi dūmt-
raukiai, vėdinimo šachtos, kiti konstrukciniai elementai. Punktyrine linija nurodomi pastato 
išorinių sienų kontūrai.  

Pirmiau išvardytuose planuose nurodomi pagrindiniai pastato ir jo konstrukcinių elementų 
matmenys, atstumai nuo ašių. Pažymima aukšto apatinio paviršiaus altitudė, pjūvio vieta, sutarti-
niai ženklai, medžiagų žiniaraštis, pastabos. Naudojamos medžiagos pažymimos sutartiniais 
ženklais, o konstrukciniai gaminiai – pozicijomis, vėliau juos detalizuojant žiniaraščių lentelėse. 
Medžiagų žiniaraščiai gali būti pateikti atskiruose lapuose. 

Pjūvis – tai vaizdas, gautas perpjovus pastatą vertikalia tiesia arba laužyta plokštuma. Kai 
kertančioji plokštuma yra lygiagreti išilginėms pastato sienoms, pjūvis vadinamas išilginiu. Kai 
kertančioji plokštuma yra statmena pastato išilginėms sienoms – skersiniu. Paprastai braižomas 
skersinis pjūvis. Pjūvio vaizde parodomi žemės paviršius, priegrindos, pamatai, sienos, pertva-
ros, laiptai, langai, durys, perdangos, stogas (denginys), dūmtraukiai ir kiti pastato konstrukciniai 
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elementai. Pažymimi pagrindiniai matmenys (dažniausiai atstumas tarp ašių) ir altitudės. Išna-
šomis (tekstu su matmenimis) aprašomos pagrindinės konstrukcijos (išorinės sienos, grindų ant 
grunto, tarpaukštinės perdangos, stogo ar denginio).  

Pjūviuose pažymimos mazgų, kurie detalizuojami atskirais brėžiniais, vietos. Tai yra pjūvio 
fragmentas (mazgas, detalė), kuris pažymimas apskritimu, o virš iškeltinės horizontaliosios lini-
jos arabišku skaitmeniu nurodomas jo eilės numeris. Kai fragmentas braižomas kitame lape, iš-
keltinės linijos apačioje arba skliausteliuose nurodomas to brėžinio numeris. Fragmento brėžiny-
je nurodomas jo numeris ir brėžinio numeris, kuriame fragmentas pažymėtas. Fragmentai 
dažniausiai braižomi masteliais 1:5; 1:10; 1:20. Šiuose brėžiniuose nurodomi fragmentą sudaran-
čių elementų pavadinimai, matmenys, markės ir medžiagos, užrašomi būtini paaiškinimai. Frag-
mentai, norint suteikti brėžiniui aiškumo, gali būti žymimi ne tik pjūvyje, bet ir plane apskritimu 
arba ovalu. Prireikus gali būti atliekami ir kiti konstrukciniai brėžiniai. Dažniausiai jais detali-
zuojami pirmiau išvardytuose brėžiniuose pateikiami konstrukciniai sprendiniai. 
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4. KONSTRUKCINIAI PASTATO ELEMENTAI 

Pastato konstrukcijos pradedamos projektuoti parenkant pastato konstrukcinę sistemą. Pa-
prastai parenkama sieninė individualių gyvenamųjų pastatų konstrukcinė sistema. Karkasinė 
konstrukcinė sistema naudojama gan retai. Sieninėje konstrukcinėje sistemoje sienos yra pagrin-
diniai vertikalūs laikantieji elementai, ant kurių remiamos perdangos ir stogo konstrukcijos. Sie-
nos šias apkrovas per pamatus perduoda į pagrindą – gruntą. 

Parinkus konstrukcinę sistemą, toliau projektuojami pastato konstrukcijos elementai: paren-
kamos išorinės ir vidinės laikančiosios sienos ir pertvaros, pamatai, perdangos, grindys, stogas, 
laiptai, langai, durys ir kt.  

4.1. Pamatai 

Pamatai yra požeminiai konstrukciniai pastato elementai, kurie savo ir viso pastato apkrovas 
perduoda pagrindui. Pagrindu vadinamas natūralus arba dirbtinis gruntas. Pamatų konstrukcija 
priklauso nuo konstrukcinės pastato sistemos, jiems tenkančių apkrovų, fizinių ir mechaninių 
grunto savybių. Geriausiai tinka natūralūs, stiprūs žvyriniai, smėliniai, moliniai gruntai. Pagal 
laikančiąją galią gruntai skirstomi į silpnus (uždurpėję ir kt.), vidutinio stiprumo (smėliniai, prie-
smėliniai) ir stiprius (moliniai, žvyriniai). Prireikus gruntas gali būti stiprinamas mechaninėmis 
arba cheminėmis priemonėmis.  

Sieninės konstrukcinės sistemos pastatams dažniausiai naudojami juostiniai arba poliniai 
pamatai. Juostiniai pamatai būna surenkami iš betono pamato ir papėdės blokų ir (arba) monoli-
tinio betono. Išorinių sienų pamatai įgilinami ne mažiau kaip 1,2 m nuo žemės paviršiaus. Pama-
tai po šildomų pastatų vidinėmis sienomis įgilinami ne mažiau kaip 0,5 m. Pastatuose, turinčiuo-
se rūsį, pamatai įgilinami 0,3–0,5 m žemiau rūsio grindų lygio. Pamato bloko plotis dažniausiai 
parenkamas didesnis už išorinės sienos laikančiosios dalies plotį, tačiau mažesnis už bendrą išo-
rinės sienos plotį. Pamato blokai dėl reikiamo minimalaus įgilinimo įrengiami keliomis eilėmis. 
Skirtingose eilėse blokai išdėstomi taip, kad jų siūlės nesutaptų nei tarpusavyje, nei su papėdės 
blokais, t. y. „perrišami“ užleidžiant vieną konstrukciją ant kitos tam tikru atstumu. Jei naudoja-
mi skirtingo aukščio pamato blokai, mažesnio aukščio blokas įrengiamas viršutinėje pamato da-
lyje. Pamato ir išorinės sienos jungtis konstruojama taip, kad išorinės sienos apdailos sluoksnis 
būtų išsikišęs iš už apšiltinto pamato konstrukcijos bent 30–50 mm. Grunto bei atitinkamai juos-
tinio pamato laikomoji galia auga didinant pamato pado plotį. Todėl po labiau apkrautomis sie-
nomis rekomenduojama naudoti platesnius pamatų arba papėdės blokus. Tarpus tarp papėdės 
blokų galima užbetonuoti arba palikti išskirstant juos tolygiai per visą pamato ilgį. Tarpai tarp 
pamato blokų privalo būti užbetonuoti.  

Pamatai virš žemės paviršiaus (cokolis) turėtų būti iškelti ne mažiau kaip 0,4 m. Tarp viršu-
tinės pamato dalies ir sienos konstrukcijos įrengiama horizontali hidroizoliacija. Jei pastatas turi 
rūsį, ant rūsio sienų išorinio paviršiaus įrengiamas papildomas vertikalios hidroizoliacijos 
sluoksnis, o tarp rūsio sienos ir pamato papėdės bloko – horizontali izoliacija. Papėdės bloko 
lygyje atitinkamu atstumu nuo pastato įrengiamas drenažas.  

Polinių pamatų atveju po laikančiosiomis sienomis įrengiamas rostverkas (pamatinė sija), 
kuris sujungia žemiau išdėstytus polius. Rostverko plotis parenkamas platesnis nei polio skers-
muo ir pagal tuos pačius principus kaip juostinio pamato papėdės blokas ties jungtimi su siena. 
Rostverkas įgilinamas ne mažiau kaip 0,2 m nuo žemės paviršiaus. Tuomet vienodu, maždaug 
1,5–2,5 m, atstumu išdėstomi 0,3–0,5 m skersmens poliai, kurie įgilinami nuo žemės paviršiaus 
2,5–3,0 m.  

Įrengiami atskirieji monolitiniai pamatai po kolonomis, ventiliacijos ir dūmtraukių kaminais. 
Įgilinami ne mažiau kaip 1,2 m nuo žemės paviršiaus. Viršutinės dalies matmenys plane artimi 



 19 

laikančiosios konstrukcijos matmenims. Jie apatinėje dalyje praplatinami ne mažiau kaip 0,3 m 
juosta visu kontūru.  

Įrengiami pamatai po mūrinėmis pertvaromis, o prireikus ir po kitais konstrukciniais elemen-
tais. Aplink pastatą iš atsparių atmosferos poveikiui medžiagų įrengiama 0,5–1,0 m pločio prie-
grinda su 3–6 laipsnių nuolydžiu nuo pastato.  

4.2. Sienos 

Sienos yra vertikalios plokščios atitvarinės pastato konstrukcijos. Jungdamos kitus konstruk-
cinius elementus, sienos suteikia pastatui standumo. Sienos skirstomos į vidines ir išorines. Išo-
rinės sienos apsaugo patalpas nuo atmosferos poveikio (temperatūros svyravimo, vėjo, drėgmės, 
saulės radiacijos ir kt.), triukšmo, padeda užtikrinti reikiamą mikroklimatą patalpose. Konstruk-
ciniu požiūriu jos skirstomos į laikančiąsias (perima savąją, perdangų, laiptatakių, stogo, sniego, 
vėjo ir kitas apkrovas), nelaikančiąsias (laiko savąjį svorį per visus aukštus ir vėjo apkrovas) ir 
nelaikančiąsias kabamąsias (laiko savąjį svorį per vieną aukštą ir yra tvirtinamos prie kitų konst-
rukcinių elementų). Pagal naudojamas medžiagas laikančiosios konstrukcijos dažniausiai yra 
medinės (rąstinės, karkasinės, skydinės ir pan.), mūrinės (plytų, blokelių ir pan.), gelžbetoninės 
(surenkamosios arba monolitinės) ir kt. Laikančiosios sienos konstrukcijos dažniausiai daromos 
iš stipresnių ir sunkesnių medžiagų. Nelaikančiosios ir nelaikančiosios kabamosios sienos konst-
rukcijos – iš lengvesnių. Išorinės sienos konstrukciją dažnai lemia esminiai pastato reikalavimai. 
Prieduose pateikiami skaičiavimo pavyzdžiai padės tiksliau parinkti reikiamą išorinės sienos 
konstrukciją. 

Vidinės sienos laiko perdangų bei kitų konstrukcinių elementų apkrovas ir suskirsto pastatą į 
atskiras patalpas. Paprastai būna mūrinės (plytų, blokelių), gelžbetoninės arba karkasinės. Vidi-
nės laikančiosios sienos storis priklauso nuo perdangos konstrukcijos ir jos atrėmimo sąlygų. 
Dažniausiai naudojamos 240–300 mm pločio vidinės laikančiosios sienos iš mūro. Vidinių sienų 
konstrukcija taip pat turi atitikti nustatytus garso izoliavimo ir priešgaisrinius reikalavimus. Šiose 
sienose dažnai įrengiami ventiliaciniai kanalai. 

4.3. Kolonos 

Kolonos yra vertikalios konstrukcinės statinio atramos. Kolonos laiko į jas atremtų konst-
rukcinių elementų (sijų, plokščių, skliautų ir kt.) bei įrenginių vertikalias apkrovas ir formuoja 
pastato išorės ir vidaus erdvę.  

Individualiuose gyvenamuosiuose pastatuose naudojamos mūrinės (iš tvirtų mūro gaminių), 
plieninės, rečiau kitų medžiagų kolonos. Kolonų matmenys priklauso nuo apkrovos dydžio, ilgio 
ir kitų sąlygų. Mūrinės kolonos matmenys priklauso nuo mūro gaminių matmenų ir dažniausiai 
būna 250 mm kraštinės ilgio kvadratinės formos. Plieninėms kolonoms naudotinas kvadratinės 
formos vamzdinis skerspjūvis, kurio kraštinė gali kisti 120–200 mm ir daugiau.  

4.4. Pertvaros 

Tai nelaikančiosios vidinės atitvarinės konstrukcijos, kuriomis atskiriamos patalpos. Pertva-
ros laiko tik savosios masės apkrovą. Skirdamos gretimas pastato patalpas, jos sugeria arba izo-
liuoja garsą, šilumą. Būna ir specialios paskirties pertvarų, kurios atsparios gaisrui, drėgmei ar 
ypač sandarios. Pertvara gali būti daroma aklina arba su angomis, stacionari arba kilnojama, išti-
sinė (nuo grindų iki lubų) arba dalinė (nesiekianti lubų). Gali būti įrengiamos ant perdangos lai-
kančiosios konstrukcijos arba ant grindų konstrukcijos.  

Pertvaros gali būti mūrinės, karkasinės su mediniu arba metaliniu karkasu ir gipskartonio 
lakštais, stiklo blokelių, skaidrių plastikų ir kitų medžiagų. Laisvai stovinčių mūrinių sienų storis 
dažnai sudaro 1/20–1/30 jos aukščio. Kitų tipų pertvarų (tarp jų ir tvirtinamų prie kitų konstruk-
cijų) storis gali būti labai įvairus. 
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4.5. Sąramos 

Virš mūrinėse sienose įrengiamų angų langams ir durims paprastai tenka įrengti sąramas. 
Virš kitų sienose esančių angų prireikus įrengiamos sijos. Sąrama konstrukciniu požiūriu taip pat 
yra sija. Sijos konstrukcija priklauso nuo sienos konstrukcijos. Medinių sienų konstrukcijose 
naudojamos medinės sąramos. Mūrinėse ir gelžbetoninėse sienose dažniausiai projektuojamos 
gelžbetoninės sąramos. Esant galimybei naudojamos surenkamosios (gamyklose gaminamos ti-
pinės) sąramos. Jei tokios galimybės nėra – monolitinės arba pusiau monolitinės. Sąramos sąly-
ginai skirstomos į laikančiąsias ir nelaikančiąsias. Nelaikančiosios sąramos laiko savąjį ir ribotą 
sienos konstrukcijos, esančios virš jos, svorį. Laikančiajai sąramai papildomai tenka kitų konst-
rukcinių elementų perduodamos apkrovos (perdangų, stogo ir kt.), jei atstumas nuo sąramos iki 
papildomą apkrovą perduodančio elemento yra mažesnis nei sąramos angos plotis.  

4.6. Perdangos 

Tai vidinės horizontalios konstrukcijos, dalijančios pastatą į aukštus ir skiriančios juos vieną 
nuo kito. Perdangos skirstomos į rūsio, tarpaukštines ir pastogės. Pagal konstrukcines medžiagas 
perdangos būna medinės, plieninės, gelžbetoninės (monolitinės, surenkamosios arba surenkamo-
sios monolitinės), mišrių medžiagų. Jos turi išlaikyti apkrovą nuo savojo, pertvarų, grindų, žmo-
nių bei baldų svorio ir perduoti jas laikančiosioms išorinėms ir vidinėms sienoms arba kolonoms. 
Perdangos prireikus turi izoliuoti šilumą ir garsą. Tinkamai suprojektuotos ir įrengtos perdangos 
didina pastato stabilumą ir standumą.  

Perdangos konstrukcija yra kompleksinė. Ją sudaro laikantieji elementai, grindų konstrukci-
ja. Laikantieji perdangos elementai pagal jų konstrukciją gali būti sijos, santvaros arba plokštės. 
Prie perdangos gali būti pritvirtintos kabamosios lubos. Pagal laikančiuosius elementus skiria-
mos sijinės ir besijės perdangos. Sijinių perdangų laikantieji elementai yra sijos ir plokštės. 
Plokštės dedamos ant sijų, kurios remiasi į kolonas arba sienas. Besijų perdangų plokštės remiasi 
tiesiogiai į kolonas ar jų kapitelius. Perdangoms plačiai naudojamos gelžbetoninės surenkamo-
sios kiaurymėtos plokštės. Plokščių galai dedami ant išlyginamojo skiedinio užleidžiant ant sienų 
ne mažiau kaip 120 mm. Tarpai tarp plokščių užtaisomi monolitiniu gelžbetoniu. Jei nėra gali-
mybės panaudoti surenkamąsias perdangos plokštes, gali būti įrengiama monolitinė gelžbetoninė 
perdanga. Ji gali būti sijinė arba besijė. 

4.7. Grindys 

Grindys – konstrukcinis pastato elementas, kuris remiasi į perdangos laikančiąją konstrukciją 
arba į gruntą. Grindis sudaro tarpinis (paruošiamasis) sluoksnis ir danga. Tarpinis sluoksnis pa-
gal grindų paskirtį gali būti sudarytas iš kelių sluoksnių. Tai gali būti garo, garso ir šilumos izo-
liacija, hidroizoliacija, išlyginamasis sluoksnis. Su perdanga ir sienomis grindys sudaro vientisą 
konstrukciją arba būna atskirtos tampriomis tarpinėmis (slankiosios grindys) siekiant geresnės 
garso izoliacijos. Grindys būna monolitinės (betoninės, mozaikinio betono, polimerinės, asfaltbe-
tonio, plūkto molio ir kt.), ritininės (kiliminės, polimerinės ir kt.) ir gabalinės (medinių trinkelių, 
medienos plaušo plokščių ir plytelių, parketo, keraminių plytelių ir kt.). Grindų konstrukcijos 
parenkamos pagal pastatų ir juose esančių patalpų paskirtį, mechaninį poveikį ir kitus veiksnius. 

4.8. Stogai 

Stogas – viršutinė pastato dalis, sauganti jį nuo atmosferos kritulių, vėjo, temperatūros svy-
ravimų ir kitų veiksnių. Stogai pagal šlaito nuolydį skirstomi į šlaitinius (nuolydis didesnis kaip 
7° arba 12,3%) ir plokščiuosius (nuolydis ne mažesnis kaip 1,4° arba 2,5% ir ne didesnis kaip 7° 
arba 12,3%). Šlaitiniai stogai susideda iš laikančiosios ir dengiančiosios dalių. Individualių namų 
laikančioji dalis dažniausiai yra iš medinių konstrukcijų – gegnių, sijų ar santvarų, kurios remiasi 
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į sienos konstrukciją per mūrtašį. Dengiančiąją dalį sudaro ištisinis ar išskirstytas paklotas ir sto-
go danga. 

Plokštieji stogai susideda iš laikančiosios dalies (dažniausiai gelžbetoninių plokščių), nuoly-
dį formuojančio, garus, šilumą izoliuojančio, garų slėgį išlyginančio ir hidroizoliacinės dangos 
sluoksnių. 

4.9. Langai 

Langas – šviesai laidi atitvarinė konstrukcija, skirta patalpoms apšviesti natūralia šviesa ir 
vėdinti. Daugeliu atvejų langai turi gerai izoliuoti šilumą ir garsą. Lango konstrukciją sudaro 
stakta – dalis, pritvirtinta prie sienos, rėmas (varčia) – varstomoji (išimama) dalis ir stiklas arba 
stiklo paketas. Pagal staktos ir rėmo medžiagą langai būna mediniai, metaliniai, plastikiniai, miš-
rių medžiagų. Šildomų patalpų langai dažniausiai stiklinami stiklo paketais, kuriuose tam tikru 
atstumu vienas nuo kito hermetiškai sujungiami keli stiklo lakštai. Stiklo paketai dažniausiai bū-
na su vienu arba dviem tarpais, užpildytais oru arba inertinėmis dujomis. Langų parametrai pa-
renkami pagal patalpų paskirtį. Langai, esantys aukščiau nei antrame aukšte, taip pat pirmo ir 
antro aukštų langai, kai prie pastato yra šaligatvis ar kita pėsčiųjų vaikščiojimo vieta, turi būti 
atidaromi į vidų. 

4.10. Durys 

Durys yra sienos arba pertvaros angoje įrengtas varstomas ar kitaip judinamas elementas. 
Duris sudaro įstatytos staktos ir prie jų pritvirtintos viena arba kelios sąvaros su apkaustais (ran-
kenomis, užraktais ir kitomis detalėmis). Pagal paskirtį durys gali būti išorinės, vidinės, specia-
liosios (nedegios, sandarios). Pagal sąvarų skaičių durys skirstomos į vienvėres ir dvivėres. Pagal 
konstrukciją durys klasifikuojamos į aklinąsias ir įstiklintas, viengubas ir dvigubas. Pagal atida-
rymo būdą – varstomosios (atidaromos į vieną arba į dvi puses), stumdomosios, sukamosios, 
pakeliamosios, lankstomosios. Išorinės durys būna su slenksčiu, o vidinės – dažnai ir be slenks-
čio. Pagal medžiagą durų sąvaros būna medinės, grūdintojo stiklo, metalinės, plastikinės ir kt. 

4.11. Laiptai 

Laiptai – konstrukcinis elementas, kuris jungia skirtingus pastato ar jo aplinkos lygmenis ir į 
juos remiasi. Laiptų paskirtis pastatuose – leisti vertikaliai judėti žmonėms ir pernešti nedidelius 
objektus iš vieno aukšto į kitą. Laiptus sudaro vienas ar keli laiptatakiai, prie kurių tvirtinama 
tvorelė su turėklais, ir laiptatakius jungiančios aukšto ir tarpaukštinės aikštelės. Laiptatakis yra 
svarbiausias laiptų elementas, susidedantis iš vienos ar dviejų laiptasijų ir skersinių plokščių (pa-
kopų). Pagrindiniai laiptų projektiniai rodikliai yra nuolydis, pakopų matmenys, laiptatakio ir 
laiptų aikštelės plotis. Laiptų nuolydis išreiškiamas pakopos aukščio ir pločio santykiu. Patogiau-
si laiptai tokie, kurių laiptatakius sudaro 9–12 pakopų. Rekomenduojamas pakopos aukštis 
15 cm (gali būti nuo 12 cm iki 20 cm), plotis – nuo 25 cm iki 30 cm. Laiptai pagal laiptatakio 
formą gali būti tiesūs, lenkti (vėduokliniai), sraigtiniai.  

Laiptai gali būti daromi iš medienos, metalo, gelžbetonio, akmens. Gelžbetoniniai laiptai gali 
būti monolitiniai arba surenkami iš laiptatakių, aikštelių, laiptasijų, pakopų, aikštelių sijų ir 
plokščių. Galimi ir skirtingų medžiagų laiptai, pavyzdžiui, iš plieninių laiptasijų ir gelžbetoninių 
pakopų. 

Laiptai ar nuožulnos, kurių plotis mažesnis negu 1,20 m, turi turėti bent vieną tvorelę su tu-
rėklais, o platesni nei 1,20 m ir spiraliniai laiptai – dvi tvoreles su turėklais. Laiptų tvorelės su 
turėklais aukštis – ne mažesnis kaip 0,9 m, o vertikalieji elementai (strypų) turi būti išdėstyti ne 
mažesniu kaip 120 mm atstumu vienas nuo kito. 
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5. PASTATO PROJEKTO RENGIMO EIGA 

5.1. Bendrieji reikalavimai 

Projektine užduotimi laikomi architektūriniai brėžiniai (aukštų planai, fasadai, kiti brėžiniai). 
Pirmiausia rengiami konstrukcinių sprendinių eskizai, vėliau braižomi brėžiniai.  

Parenkama pastato konstrukcinė sistema. Remiantis šiluminiais techniniais skaičiavimais 
(4 priedas) ir kitais esminių reikalavimų nurodymais parenkama išorinių ir vidinių sienų konst-
rukcija. Parenkamos laikančiosios stogo bei perdangų konstrukcijos ir preliminarus jų išdėsty-
mas. Tuomet parenkamos laikančiosios bei nelaikančiosios sienų konstrukcijos ir atsižvelgiant į 
stogo ir perdangos konstrukcijas – atstumai tarp jų. Pagal sienų išdėstymą parengiami stogo ir 
perdangų konstrukcijų išdėstymo planai. Parengiamas pamatų išdėstymo planas. Išdėstomos są-
ramos. Braižomas pjūvis, mazgai ir detalės. Nubraižius brėžinius, parengiamas projekto aiški-
namasis raštas. Projektas apiforminamas ir rengiamas ginti. 

5.2. Planų braižymas 

Parengiami aukštų planų brėžiniai. Per laikančiąsias sienas ir kolonas reikiamu masteliu 
braižomas koordinačių ašių tinklas. Parankiausia remtis architektūriniuose brėžiniuose išdėstytu 
ašių tinklu. Kitu atveju sienos su ašimis gali būti susiejamos įvairiai: ašys gali eiti per vidinių 
sienų ir kolonų vidurį arba kraštą. Ašys braižomos siauromis taškinėmis brūkšninėmis linijomis. 
Kairiojoje ir apatinėje plano pusėje ašys užbaigiamos 6–12 mm skersmens apskritimu, kuriame 
įrašomas ašies žymuo. Kai koordinačių ašys nesutampa su ašimis kitoje statinio pusėje, papildo-
mos ašys žymimos viršutinėje ir dešinėje pusėje. Skersinės pastato ašys žymimos arabiškais 
skaitmenimis iš kairės į dešinę (1, 2, 3, ...), išilginės – didžiosiomis lotynų kalbos abėcėlės rai-
dėmis iš apačios į viršų (A, B, C, ...). Ašims užrašyti šrifto dydis turi būti vienu arba dviem 
punktais didesnis už brėžinyje naudoto matmenų šrifto dydį. Jei ašis žyminčios linijos trukdo 
pažymėti kai kuriuos pastato elementus, ašys tose vietose gali būti nebraižomos. 

Reikiamo storio linijomis braižomos išorinės ir vidinės laikančiosios sienos, pažymimi venti-
liacijos kanalai, dūmtraukiai, angos ir nišos. Atstumas tarp laikančiųjų sienų turi būti suderintas 
su perdangos plokščių matmenimis, įvertinus ir būtiną plokščių atrėmimo ilgį. Sienose ir pertva-
rose nubraižomos langų ir durų konstrukcijos. Nubraižomi laiptai. Jų parametrai turi atitikti 
jiems keliamus reikalavimus. Laiptų kontūrai ir pakopos braižomi ištisine siaura linija. Jų kilimo 
kryptį žyminti rodyklė turi būti ant centrinės laiptatakio linijos ir turi būti nužymėta ištisa siaura 
linija su apskritimu, žyminčia apatinę pakopą, ir atviros rodyklės smaigaliu, žyminčiu vidinę pa-
kopą. Laiptatakio nukirtimas turi būti parodomas simboliškai siaura ištisine įžambia linija su zig-
zagais. Laiptų aikštelių lygmenys pažymimi kaip grindų altitudės. Nuožulna plano brėžinyje 
braižoma ištisine siaura linija. Kaip ir ant laiptatakio, jo centre rodykle nurodoma kilimo kryptis, 
nurodomas nuolydis. 

Pagal 0.0. poskyryje nurodytus reikalavimus užrašomi pagrindiniai matmenys ir atstumai 
milimetrais. Plano brėžinio išorėje ant pirmosios matmenų linijos užrašomi angų ir tarpangių 
pločiai, ant antrosios – atstumai tarp sienos žyminčių ašių ir ant trečiosios – viso pastato matme-
nys (patalpų matmenys, sienų ir pertvarų storiai, angų pločiai). Matmenys, nepažymėti išorėje, 
nurodomi vidinėje plano dalyje. Užrašomos grindų altitudės. 

Nurodoma skersinio pjūvio vieta. Pjūvio linija gali būti tiesi arba laužtinė tačiau būtinai turi 
kirsti angas sienose. Rekomenduojama pjūvį daryti per laiptus ir kitus elementus, kurių vaizdas 
suteiktų daugiau informacijos apie konstrukcinius elementus ir jų tarpusavio ryšį. Pjūvio pradžia 
ir pabaiga žymima už plano kontūro plačiomis 8–20 mm ilgio 3–4 mm pločio rodyklėmis, nuro-
dančiomis pjūvio vaizdo kryptį. Ši kryptis dažniausiai pasirenkama iš apačios į viršų ir iš dešinės 
į kairę. Pjūviai numeruojami arabiškais skaitmenimis arba didžiosiomis lotyniškomis raidėmis. 
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5.3. Pjūvio braižymas 

Dažniausiai braižomas skersinis pjūvis. Jis braižomas pagal planuose nurodytą vietą. Rei-
kiamo storio linijomis braižomos vertikaliosios išorinių sienų ašys, aukštų ir rūsio grindų viršaus 
bei perdangų apačios linijos. Ašys brėžinio apačioje žymimos atitinkamomis raidėmis ar skai-
čiais 6–12 mm skersmens apskritimuose. Pirmo aukšto grindų lygis pasirenkamas kaip nulinė 
altitudė (0,000 m). Perdangų storiai nustatomi pagal laikančiosios dalies, grindų ir lubų konst-
rukcijų matmenis.  

Pagal planų brėžinius braižomos išorinių ir vidinių sienų konstrukcijos išskiriant laikančiąją 
jos dalį. Išorinių sienų viršus nustatomas atsižvelgiant į stogo konstrukciją, pastogės erdvės pa-
naudojimą, o apačia sutampa su cokolio aukščiu. Nubraižomos rūsio sienos ir pamatų konstruk-
cijos. Naudojamų surenkamųjų pamatų gaminių storis suderinamas su gaminamų blokų matme-
nimis. Apatinėje pamato dalyje, atsižvelgiant į apkrovas ir grunto savybes, gali būti naudojami 
centriškai padėti pamatų papėdžių blokai, kurie pastatuose, turinčiuose rūsį, dedami bent 0,1–
0,15 m žemiau rūsio grindų viršaus. 

Nubraižomi rūsio grindų arba pirmo aukšto grindų, įrengtų ant grunto, sluoksniai. Nubrai-
žomos perdangos su grindimis, įrengtomis ant jų, ir kabamosiomis lubomis (jei yra). Nubraižomi 
laiptai. Nubraižomi langai, durys. Mūrinėse sienose langų ir durų angos perdengiamos sąramo-
mis. Laikančiosios sąramos parenkamos angoms, ant kurių remiamos perdangos arba stogo 
konstrukcijos. Nelaikančiosios sąramos parenkamos angoms, ant kurių neremiamos minėtos 
konstrukcijos. Pagal pasirinktą stogo konstrukciją nubraižomi stogo elementai. Nubraižomi bal-
konai, terasos, stogeliai virš įėjimų, balkonų, lodžijų, laiptų aikštelių, taip pat jų aptvarai, laiptų 
tvorelės ir turėklai. Nubraižoma įėjimo aikštelė, lauko laiptai ir kiti pjūvyje ir už pjūvio plokštu-
mos matomi pastato elementai. 

Kai statinio fragmentą reikia pavaizduoti detaliau, jis pažymimas apskritimu arba ovalu virš 
iškeltinės horizontalios linijos ir arabišku skaitmeniu nurodant eilės numerį, iškeliamas ir vaiz-
duojamas atskirai stambesniu masteliu. Kai fragmentas braižomas kitame brėžinyje, iškeltinės 
linijos apačioje arba skliaustuose nurodomas to brėžinio numeris.  

Nurodomi pagrindiniai matmenys, atstumai ir sąlyginiai grindų viršaus, perdangų ir denginio 
apačios laiptų aikštelių viršaus, laiptų ir durų angų apačios ir viršaus, stogelio ir kitų elementų 
aukščiai. Jei pjūvio mastelis M 1:50 ar stambesnis, į pjūvio plokštumą patekę pastato konstrukci-
niai elementai vaizduojami juos sudarančių medžiagų sutartiniais žymėjimais (1 priedas). 

5.4. Aiškinamojo rašto rengimas 

Aiškinamajame rašte pateikiami ir pagrindžiami priimti projektiniai sprendiniai. Pateikiama 
bendra informacija apie pastatą, jo elementus ir konstrukcinę sistemą. Aprašomi pastato konst-
rukciniai elementai: pamatai, sienos, perdangos, stogas ir kt. Pateikiamas išorinės sienos šilumos 
perdavimo koeficiento skaičiavimas, kitų konstrukcinių elementų šilumos perdavimo koeficientų 
vertės. Pateikiamos pastato ir jo konstrukcinių elementų garso klasės. 
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1 PRIEDAS 

Statybinių medžiagų ir statini ų elementų sąlyginis vaizdavimas 

   Grafiniai medžiagų vaizdavimo žymenys 

Medžiaga Žymuo 

 
1. Gruntas 
 

2. Smėlis 

3. Žvyras 

4. Mūras (iš keraminių, silikatinių medžiagų) 

5. Mūras (iš lengvų – efektyvių gaminių) 

 
6. Mūras (iš natūralaus akmens gaminių) 

 
 
 
7. Armuotas betonas (gelžbetonis) 
 
 
 
8. Nearmuotas betonas 
 
 
9. Lengvasis betonas 
 

10. Surenkami betono, gelžbetonio elementai 
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   lentelės tęsinys 
Medžiaga Žymuo 

11. Mediena 

12. Šilumos ir garso izoliavimo sluoksnis 

 
13. Hidroizoliacinis sluoksnis 

 
14. Sintetinė medžiaga (folija) 

 
 
 
15. Metalo folijos tarpiklis 
 
 
 
 
 
16. Lietas asfaltas 

 
17. Metalas 

18. Stiklas 
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2 PRIEDAS 

Statinių elementų žymėjimas brėžiniuose 

 
1 pav. Dalių kontūrų pavyzdžiai skerspjūviuose ir vaizduose (kairėje paveikslėlio pusėje vaizduojama 

dalis skerspjūvyje, dešinėje – dalis vaizde) 

 

 
a)          b) 

2 pav. Laiptų vaizdavimas planuose: a) be nukirtimo; b) su nukirtimu 

 

             
 

3 pav. Mažo mastelio plano brėžiniuose vaizduojamų durų ir langų pavyzdžiai 

              
a)                      b) 

4 pav. a) Elementų vaizdavimas plane ir pjūvyje: a) angų ir kiaurymių, b) nišų 
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   Statinių elementų žymėjimas brėžiniuose 

Pavadinimas Vaizdavimas masteliuose 

 1:50  ir  1:100 1:200 

Dūmtraukiai ir ventiliacijos kanalai   

1 Ventiliacijos šachtos ir kanalai 

2 Dūmtraukiai (kietasis kuras) 

3 Dūmtraukiai (skystasis kuras) 

4 Dūmtraukiai (dujinis kuras) 

 
 

 

 

 

5 pav. Vietos ant brėžinio lapo padalijimo pirmas variantas 

 
6 pav. Vietos ant brėžinio lapo padalijimo antras variantas 
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3 PRIEDAS 

Atitvar ų garso izoliavimo koeficiento apskaičiavimo principai 

Pateikiamos atitvarų ore sklindančio garso izoliavimo tarp patalpų ir smūgio garso izoliavi-
mo tarp patalpų reikalavimams užtikrinti naudojamos skaičiavimo išraiškos pagal LST EN 
12354 standartų seriją. 

Ore sklindančio garso izoliavimas tarp patalpų. Ore sklindančio garso sumažėjimo [izo-
liavimo] koeficientas tarp dviejų patalpų gali būti apskaičiuojamas pagal LST EN 12354-1:2004 
paprastąjį arba išsamųjį metodą. Abiem modeliais priimama, kad tarp gretimų patalpų triukšmas 
sklinda tiesiogiai per jas skiriančią atitvarą (tiesioginis sklidimas) ir netiesiogiai, apeinant ją (ne-
tiesioginis sklidimas). Netiesiogiai garsas gali sklisti ne tik per šonines aitvaras (šoninis sklidi-
mas), bet ir šalutiniais keliais per atitvarose esančias angas ar nesandarumus. Netiesioginiu keliu 
į patalpą prasiskverbęs triukšmas padidina tiesiogiai į patalpą patekusio triukšmo lygį (1 pav.).  

 

 

1 pav. Tiesioginis (Dd) ir netiesioginiai (Df, Fd, Ff) orinio triukšmo sklidimo keliai į gretimą patalpą 

Remiantis paprastuoju skaičiavimo modeliu, ore sklindančio garso sumažėjimo [izoliavimo] 
koeficientas apskaičiuojamas pagal išraišką:  
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čia , , ,Dd w s w Dd wR R R= + ∆  – tiesioginio perdavimo garso izoliavimo koeficientas, dB; ,s wR  – 

viensluoksnės atitvaros garso izoliavimo koeficientas, dB; ,Dd wR∆  – papildomų sluoksnių garso 
izoliavimo koeficientas, dB; RFf,w, RDf,w, RFd,w, – apylankinio garso izoliavimo koeficientai, dB. 

Apylankinio garso izoliavimo koeficientai nustatomi: 
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čia K – vibracijų sumažėjimo koeficientas dB; S – atitvaros plotas, m2; l f – bendras jungties ilgis, 
m; l f – atskaitos ilgis, m; l0 = 1 m. 

Viensluoksnių konstrukcijų, kurių plotinis tankis, kai m′ > 150 kg/m2, garso izoliavimo koe-
ficientas apskaičiuojamas pagal formulę: 
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 Rw = 37,5 lg(m′/m′0) – 42, dB, (5) 

čia m′– pagrindinio konstrukcijos elemento vienetinio ploto masė. m′0 = 1. 
Viensluoksnių konstrukcijų garso izoliavimo koeficientas gali būti padidintas naudojant pa-

pildomus sluoksnius. Izoliavimo koeficiento pagerėjimas dėl papildomos dangos iš principo pa-
remtas rezonansiniu dažniu f0. Daugeliu atvejų kuo žemesnis atitvaros rezonansinis dažnis, tuo 
aukštesnis garso izoliavimo koeficientas. Kai papildoma danga įrengiama tiesiogiai prie pagrin-
dinės konstrukcijos (be rėmų arba lanksčiais ryšiais), tokių elementų rezonanso dažnis f0 apskai-
čiuojamas pagal formulę: 
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+
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11
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sf0 , (6) 

čia s′ – izoliacinio sluoksnio dinaminis standumas; m′1 – pagrindinio konstrukcijos elemento vie-
netinio ploto masė; m′2 – papildomos dangos vienetinio ploto masė. 

Kai papildoma danga montuojama taikant metalinius arba medinius rėmus ar lentjuostes, ku-
rie tiesiogiai nesujungti su pagrindinės konstrukcijos elementu, ir kai tuštumos užpildytos porėtą-
ja izoliacine danga, kurios oro varža r > 5 kPa s/m2, tokių elementų rezonanso dažnis f0 apskai-
čiuojamas pagal formulę: 

 








′
+
′

=
21

11111,0
160

mmd
f0 , (7) 

čia d – tuštumos gylis.  
Sudėtingais statinio ir jo dalių akustinių charakteristikų skaičiavimo atvejais rekomenduoja-

ma naudoti išsamųjį modelį. Atliekant projektinius skaičiavimus pagal išsamųjį modelį, privalo-
ma remtis eksperimentiniais tyrimų rezultatais. 

Smūgio garso izoliavimas tarp patalpų. Smūgio garso izoliavimo tarp dviejų patalpų ro-
diklis yra normuotasis svertinis garso slėgio lygis, kuris kaip ir ore sklindantis garso izoliavimo 
rodiklis gali būti apskaičiuojamas pagal LST EN 12354-2:2004 paprastąjį arba išsamųjį metodą 
(2 pav.).  

 
2 pav. Tiesioginis (D) ir netiesioginiai (F) smūgio triukšmo sklidimo keliai į gretimą patalpą 

Remiantis paprastuoju metodu minėtas rodiklis nustatomas pagal išraišką: 
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 KLLL weqwnwn +∆−= ..,' , (8) 

čia 'log35164,, mL eqwn ⋅−=  – vienalyčių perdangų normuotasis smūgio garso slėgio lygis, dB; 

wL∆  – grindų dangos smūgio garso slėgio lygio sumažėjimas, dB; K – smūgio garso perdavimo 
per vienalytę apylankinę konstrukciją pataisa, dB. 

Izoliavimo rodiklio pagerėjimas nustatomas atsižvelgiant į dangos tipą ir į tai, ar yra priklau-
somas nuo rezonansinio dažnio f0. Cementinėms, gipsinėms grindims naudojama išraiška: 

 
0

lg30
f

f
L =∆ , (9) 

Bituminėms arba grindims be dangos: 

 
0

lg40
f

f
L =∆ , (10) 

Rezonansinis dažnis f0 nustatomas pagal formulę: 

 
'

160
m

s
f

′
=0 , (11) 

čia s′– garsą izoliuojančio sluoksnio dinaminis standumas, MN/m. 
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4 PRIEDAS 

Sienos konstrukcijos šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimo pavyzdys 

Pavyzdyje pateikiamas išorinės trisluoksnio mūro konstrukcijos sienos (1 pav.) visuminės ši-
luminės varžos ir šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. 

 

1 pav. Sienos konstrukcijos schema 

Apskaičiuojamos atskirų sluoksnių šiluminės varžos ir visuminė šiluminė varža. 
Išorinis, pirmasis sluoksnis – 70 mm storio pilnavidurių silikatinių plytų mūras, kurio 

λds = 1,0 W/(m⋅K): R1 = d1/λ1,ds = 0,07/1,0 = 0,07 m2⋅K/W. 
Antrasis sluoksnis – 40 mm storio vėdinamas oro tarpas. 
Trečiasis sluoksnis – 20 mm storio vėjo izoliacija iš mineralinės vatos, kurios 

λdec = 0,034 W/(m⋅K). Šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkimo 
konstrukcijoje ∆λω = 0,001 W/(m⋅K) (pagal STR 2.01.03:2003 „Statybinių medžiagų ir gaminių 
šiluminių techninių dydžių deklaruojamos ir projektinės vertės“ 4 lentelę vėdinamai atitvarai). 
Šilumos konvekcijos poveikio koeficientas Kcv = 0 (pagal STR 2.01.03:2003 7 lentelę, kai ter-
moizoliacinis sluoksnis vėdinamas, termoizoliacinio sluoksnio medžiagos grupė pagal oro pra-
laidumą l < 60 m3/(m·s·Pa), termoizoliaciniai gaminiai mechaniškai pritvirtinti prie izoliuojamo 
paviršiaus). Pataisa dėl šilumos konvekcijos: ∆λcv = λdec ·Kcv = 0,034 · 0 =  0 W/(m⋅K). Projekti-
nė šilumos laidumo koeficiento vertė: λds = λdec + ∆λω + λcv = 0,034 + 0,001 + 0 = 
0,035 W/(m⋅K). Trečiojo sluoksnio šiluminė varža: R3 = d3/λ3,ds =  0,02/0,035 = 0,571 m2⋅K/W. 

Ketvirtasis sluoksnis – 150 mm storio šilumos izoliacija iš mineralinės vatos, kurios 
λdec = 0,036 W/(m⋅K). Šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkimo 
konstrukcijoje ∆λω = 0,001 W/(m⋅K) (pagal STR 2.01.03:2003 4 lentelę vėdinamai atitvarai). 
Šilumos konvekcijos poveikio koeficientas Kcv = 0 (pagal STR 2.01.03:2003 7 lentelę, kai ter-
moizoliacinis sluoksnis vėdinamas, termoizoliacinio sluoksnio medžiagos grupė pagal oro pra-
laidumą 60 < l < 190, m3/(m·s·Pa), termoizoliaciniai gaminiai užpildo visą erdvę ir turi vėjo izo-
liacinį sluoksnį, įrengtą pagal to paties reglamento 8 lentelėje pateiktus reikalavimus). Pataisa dėl 
šilumos konvekcijos: ∆λcv = λdec · Kcv = 0,036 · 0 = 0  W/(m⋅K). Projektinė šilumos laidumo koe-
ficiento vertė: λds = λdec + ∆λω + ∆λcv = 0,036 + 0,001 + 0 = 0,037  W/(m⋅K). Ketvirtojo sluoks-
nio šiluminė varža: R4 = d4/λ4,ds = 0,15/0,037 = 4,054 m2⋅K/W. 
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Penktasis sluoksnis – 240 mm storio silikatinių blokų mūras, kurio projektinė šilumos lai-
dumo koeficiento vertė λds = 0,70 W/(m⋅K). Jo šiluminė varža apskaičiuojama: R5 = d5/λ5,ds = 
0,24/0,70 = 0,343 m2⋅K/W. 

Kadangi siena turi vėdinamą oro tarpą, oro tarpo ir sluoksnių, esančių į išorinę pusę nuo oro 
tarpo (išorinio plytų mūro sluoksnio), šiluminės varžos nevertinamos. Apskaičiuojama sienos 
suminė šiluminė varža: 

Rs = R3 + R4 + R5 = 0,571 + 4,054 + 0,343 = 4,968 m2⋅K/W. 
Sienos vidinio paviršiaus šiluminė varža, kai šilumos srauto kryptis horizontali – Rsi =  

 0,13 m2⋅K/W. 
Kadangi siena turi vėdinamą oro tarpą, išorinė šiluminė varža prilyginama vidinio paviršiaus 

šiluminei varžai – Rse = Rsi = 0,13 (m2⋅K)/W. 
Sienos visuminė šiluminė varža: 
Rt = Rsi + Rs + Rse = 0,13 + 4,968 + 0,13 = 5,228 m2⋅K/W. 
Sienos šilumos perdavimo koeficientas: 
U = 1/Rt = 1/5,228 = 0,191 W/(m2⋅K). 
Sienos visuminė šiluminė varža Rt = 5,23 m2⋅K/W, šilumos perdavimo koeficientas 

U = 0,19 W/(m2⋅K). 
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5 PRIEDAS 

Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektin ės vertės 

Šiame priede pateiktais duomenimis privalu naudotis tada, kai nesama kitų bandymais 
pagrįstų ir įteisintų duomenų apie čia pateiktų rodiklių vertes.  

 
    Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės 

Medžiagos ir gaminiai 
Tankis 
ρ, 

kg/m3 

Projektinis 
šilumos lai-
dumo koefi-
cientas λds, 
W/(m⋅K) 

Savitoji 
šiluminė 

talpa 
cp, 

J/(kg⋅K) 

Vandens 
garų varžos 
faktorius 

µ 

Asfaltas 2100 0,70 1000 50000 
Bitumas, grynas 1050 0,17 1000 50000 

Bitumuotas veltinis / lakštai 1100 0,23 1000 50000 
Betonas:       

vidutinio tankio 1800 1,15 1000 60 

 2000 1,35 1000 60 
 2200 1,65 1000 70 

didelio tankio 2400 2,00 1000 80 

armuotas (su 1 % plieno) 2300 2,3 1000 80 
armuotas (su 2 % plieno) 2400 2,5 1000 80 

Grindų dangos:     

guma 1200 0,17 1400 10000 
plastikas 1700 0,25 1400 10000 

akytoji guma arba akytasis plastikas 270 0,10 1400 10000 

veltinis 120 0,05 1300 15 
vilna 200 0,06 1300 15 

kamštis < 200 0,05 1500 10 

kamštis > 400 0,065 1500 20 
kilimas / tekstilės danga 200 0,06 1300 5 

linoleumas 1200 0,17 1400 800 

Dujos:     
oras 1,23 0,025 1008 1 

anglies dioksidas 1,95 0,014 820 1 

argonas 1,70 0,017 519 1 
sieros heksafluoridas 6,36 0,013 614 1 

kriptonas 3,56 0,0090 245 1 

ksenonas 5,68 0,0054 160 1 
Stiklas:     

natrio kalkių 2500 1,00 750 ∞ 
kvarcinis 2200 1,40 750 ∞ 

mozaikinis 2000 1,20 750 ∞ 
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    lentelės tęsinys 

Medžiagos ir gaminiai 
Tankis 
ρ, 

kg/m3 

Projektinis 
šilumos lai-
dumo koefi-
cientas λds, 
W/(m⋅K) 

Savitoji 
šiluminė 

talpa 
cp, 

J/(kg⋅K) 

Vandens 
garų varžos 
faktorius 

µ 

ledas -10 oC 920 2,30 2000  
ledas 0 oC 900 2,20 2000  

sniegas, naujai iškritęs (< 30 mm) 100 0,05 2000  
sniegas, minkštas (30 …70 mm) 200 0,12 2000  

sniegas, lengvai sutrintas  
(70…100 mm) 

300 0,23 2000  

sniegas, sutankintas (< 200 mm) 500 0,60 2000  
Vanduo 10 oC 1000 0,60 4190  
Vanduo 40 oC 990 0,63 4190  

Vanduo 80 oC 970 0,67 4190  
Metalai:     

aliuminio lydinys 2800 160 880 ∞ 
bronza 8700 65 380 ∞ 
žalvaris 8400 120 380 ∞ 

varis 8900 380 380 ∞ 
geležis, ketus 7500 50 450 ∞ 

švinas 11300 35 130 ∞ 
plienas 7800 50 450 ∞ 

nerūdijantysis plienas 7900 17 460 ∞ 
cinkas 7200 110 380 ∞ 

Plastikai:     

akrilas 1050 0,20 1500 10000 
polikarbonatas 1200 0,20 1200 5000 

politetrafluoretilenas (PTFE) 2200 0,25 1000 10000 

polivinilchloridas (PVC) 1390 0,17 900 50000 
polimetilmetakrilas (PMMA) 1180 0,18 1500 50000 

poliacetatas 1410 0,30 1400 100000 

poliamidas 1150 0,25 1600 50000 
poliamidas 6,6 su 25 % stiklo pl. 1450 0,30 1600 50000 

polietilenas, didelio tankio 980 0,50 1800 100000 

polietilenas, mažo tankio 920 0,33 2200 100000 
polistirenas 1050 0,16 1300 100000 

polipropilenas 910 0,22 1800 10000 

polipropilenas su 25 % stiklo pl. 1200 0,25 1800 10000 
poliuretanas (PU) 1200 0,25 1800 6000 
epoksidinė derva 1200 0,20 1400 10000 

fenolio derva 1300 0,30 1700 100000 
poliesterio derva 1400 0,19 1200 10000 
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    lentelės tęsinys 

Medžiagos ir gaminiai 
Tankis 
ρ, 

kg/m3 

Projektinis 
šilumos lai-
dumo koefi-
cientas λds, 
W/(m⋅K) 

Savitoji 
šiluminė 

talpa 
cp, 

J/(kg⋅K) 

Vandens 
garų varžos 
faktorius 

µ 

Guma:     
natūrali 910 0,13 1100 10000 

neoprenas 1240 0,23 2140 10000 

butilas, kietasis, karštai lydytas 1200 0,24 1400 200000 
putgumė 60–80 0,06 1500 7000 

kietoji guma (ebonitas)  1200 0,17 1400 ∞ 
EPDM (etileno propileno  

monomeras) 
1150 0,25 1000 6000 

poliizobutilenas 930 0,20 1100 10000 
polisulfidas 1700 0,40 1000 10000 
butadienas 980 0,25 1000 100000 

Sandarinimo medžiagos, hermetikai ir 
šilumos tilteliai: 

    

silikagelis 720 0,13 1000 ∞ 
silikonas, grynasis 1200 0,35 1000 5000 

silikonas su užpildu 1450 0,50 1000 5000 
silikono putos 750 0,12 1000 10000 

uretanas / poliuretanas (šiltinimo intar-
pai) 

1300 0,21 1800 60 

polivinilchloridas (PVC), su 40 %  
minkštikliu 

1200 0,14 1000 100000 

elastomero putos 60–80 0,05 1500 10000 

poliuretano (PU) putos 70 0,05 1500 60 
polietileno putos 70 0,05 2300 100 

Gipsas 600 0,18 1000 4 

Gipsas 900 0,30 1000 4 
Gipsas 1200 0,43 1000 4 
Gipsas 1500 0,56 1000 4 

Gipso plokštė (sausas tinkas) 900 0,25 1000 4 
Tinkas:     

izoliacinis gipso tinkas 600 0,18 1000 6 

gipso tinkas 1000 0,40 1000 6 
gipso tinkas 1300 0,57 1000 6 

gipso smėlio tinkas 1600 0,80 1000 6 
kalkių smėlio tinkas 1600 0,80 1000 6 

cemento smėlio tinkas 1800 1,00 1000 6 
Gruntas:     

molis ir sąnašos 1200–1800 1,5 1670–2500 50 

smėlis ir žvyras 1700–2200 2,0 910–1180 50 
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    lentelės tęsinys 

Medžiagos ir gaminiai 
Tankis 
ρ, 

kg/m3 

Projektinis 
šilumos lai-
dumo koefi-
cientas λds, 
W/(m⋅K) 

Savitoji 
šiluminė 

talpa 
cp, 

J/(kg⋅K) 

Vandens 
garų varžos 
faktorius 

µ 

Akmuo:     
natūrali, kristalinė uoliena 2800 3,5 1000 1000 
natūrali, nuosėdinė uoliena    2600 2,3 1000 200 

natūrali, nuosėdinė uoliena, lengva 1500 0,85 1000 20 
natūrali, porėtoji uoliena, lava 1600 0,55 1000 15 

bazaltas 2700–3000 3,5 1000 10000 

gneisas 2400–2700 3,5 1000 10000 
granitas 2500–2700 2,8 1000 10000 

marmuras 2800 3,5 1000 10000 

skalūnas 2000–2800 2,2 1000 800 
kalkakmenis, labai minkštas 1600 0,85 1000 20 

kalkakmenis, minkštas 1800 1,1 1000 25 

kalkakmenis, vidutinio kietumo 2000 1,4 1000 40 
kalkakmenis, kietas 2200 1,7 1000 150 

kalkakmenis, labai kietas 2600 2,3 1000 200 

smiltainis 2600 2,3 1000 30 
natūralioji pemza 400 0,12 1000 6 
dirbtiniai akmenys 1750 1,3 1000 40 

Čerpės (stogo medžiagos):     
molio 2000 1,0 800 30 
betono 2100 1,5 1000 60 

keraminės / porcelianinės 2300 1,3 840 ∞ 
plastikinės 1000 0,20 1000 10000 

500 0,13 1600 20 Mediena: 
700 0,18 1600 50 

Medienos gaminiai:     
Fanera  300 0,09 1600 50 
Fanera 500 0,13 1600 70 

Fanera 700 0,17 1600 90 
Fanera 1000 0,24 1600 110 

Medienos plokštės su cementiniu rišik-
liu 

1200 0,23 1500 30 

Medžio pjuvenų plokštės 300 0,10 1700 10 
Medžio pjuvenų plokštės 600 0,14 1700 15 

Medžio pjuvenų plokštės 900 0,18 1700 20 
Orientuotosios medžio skiedrų (OSB) 

plokštės 
650 

 
0,13 

 
1700 

 
30 

Medžio plaušo plokštės MDF 250 0,07 1700 2 
Medžio plaušo plokštės MDF 400 0,10 1700 5 
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    lentelės tęsinys 

Medžiagos ir gaminiai 
Tankis 
ρ, 

kg/m3 

Projektinis 
šilumos lai-
dumo koefi-
cientas λds, 
W/(m⋅K) 

Savitoji 
šiluminė 

talpa 
cp, 

J/(kg⋅K) 

Vandens 
garų varžos 
faktorius 

µ 

Medžio plaušo plokštės MDF 600 0,14 1700 12 
Medžio plaušo plokštės MDF 800 0,18 1700 20 

Keramzitbetonis su keraminiu smėliu 
ir putų keramzitbetonis: 

    

 1800 0,9 1000 20 

 1600 0,8 1000 15 
 1400 0,7 1000 15 
 1200 0,5 1000 12 

 1000 0,4 1000 10 
 800 0,3 1000 8 

 600 0,28 1000 6 

 500 0,24 1000 6 
Mūras:     

pilnavidurių keraminių plytų su ce-
mentiniu skiediniu 1800 0,8 1000 20 

pilnavidurių keraminių plytų su ce-
mento ir perlito skiediniu 

1600 0,7 1000 20 

pilnavidurių keramzitbetonio blokelių, 
kai šių blokelių tankis ne didesnis kaip 

1800 kg/m3 
1800 1,2 1000 20 

pilnavidurių keramzitbetonio blokelių, 
kai šių blokelių tankis ne didesnis kaip 

1200 kg/m3 
1260 0,6 1000 10 

pilnavidurių silikatinių plytų su ce-
mentiniu skiediniu 

1800 1,0 1000 20 

skaldytojo akmens (akmens tankis 
2800 kg/m3) su 15 mm storio siūlėmis 

2400 2,6 1000 20 

skylėtųjų keraminių plytų (1400 kg/m3) su 
cementiniu skiediniu 

1600 0,7 1000 20 

skylėtųjų keraminių plytų (1300 kg/m3) su 
cementiniu skiediniu 1400 0,6 1000 20 

skylėtųjų keraminių plytų (1000 kg/m3) su 
cementiniu skiediniu 

1200 0,5 1000 20 

skylėtųjų silikatinių plytų  
(1500 kg/m3) su cementiniu skiediniu 

1600 0,9 1000 20 

tuščiavidurių keraminių blokų (tušty-
mėtumas – 36 %, blokų tankis – 

800 kg/m3) 
950 0,27 1000 10 

tuščiavidurių keraminių blokų (tušty-
mėtumas – 36 %, blokų tankis – 

1300 kg/m3) 
1400 0,47 1000 10 
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    lentelės tęsinys 

Medžiagos ir gaminiai 
Tankis 
ρ, 

kg/m3 

Projektinis 
šilumos lai-
dumo koefi-
cientas λds, 
W/(m⋅K) 

Savitoji 
šiluminė 

talpa 
cp, 

J/(kg⋅K) 

Vandens 
garų varžos 
faktorius 

µ 

tuščiavidurių keraminių blokų (tušty-
mėtumas – 39 %, blokų tankis – 

700 kg/m3) 
760 0,23 1000 10 

tuščiavidurių keraminių blokų (tušty-
mėtumas – 39 %, blokų tankis – 

1050 kg/m3) 
1100 0,4 1000 10 

tuščiavidurių keraminių blokų (tušty-
mėtumas – 42 %, blokų tankis – 

850 kg/m3) 
1000 0,25 1000 10 

tuščiavidurių keramzitbetonio blokelių 
(tuštymėtumas – 15–20 %), kai keram-

zitbetonio tankis – 2000 kg/m3 
1700 0,8 1000 10 

tuščiavidurių keramzitbetonio blokelių 
(tuštymėtumas – 15–20 %), kai keram-

zitbetonio tankis – 2000 kg/m3 
1100 0,4 1000 15 

 

 



 40 

6 PRIEDAS 

Viršelio Architekt ūros fakulteto studentams pavyzdys 
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7 PRIEDAS 

Viršelio Aplinkos inžinerijos fakulteto studentams pavyzdys 
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8 PRIEDAS 

Projekto konstrukcij ų dalies aiškinamojo rašto pavyzdys 

Bendras projekto aprašymas 
Vienbutis gyvenamasis dviejų aukštų namas projektuojamas remiantis projektavimo užduo-

timi ir normatyviniais dokumentais. Statybos vieta – Vilniaus miestas. Sklypo matmenys: 30,0 x 
40,0 m, plotas – 1200 m2.  

Gyvenamojo namo su silikatinių blokelių sienomis, juostiniais surenkamaisiais gelžbetoni-
niais pamatais, medinių santvarų stogo konstrukcija ir šlaitiniu stogu su rulonine bitumine danga 
projektas. 

Tai dviejų aukštų gyvenamasis namas, turintis rūsį po visu pastatu. Rūsyje projektuojamos 
šios patalpos: katilinė, pagalbinė patalpa, sandėliukas ir laiptinė. Bendras rūsio plotas – 60,6 m2. 
Pirmame aukšte projektuojamos šios patalpos: tambūras, holas, svetainė, virtuvė, tualetas, laipti-
nė. Bendras pirmo aukšto plotas – 61,5 m2. Antrame aukšte projektuojamos šios patalpos: trys 
kambariai, vonia ir holas. Bendras antro aukšto plotas – 55,6 m2. Pastato aukštis nuo pirmo aukš-
to grindų iki stogo viršaus – 7,5 m. 

Pamatai 
Kadangi pastatas turi rūsį, o konstrukcinė sistema – sieninė, projektuojami juostiniai suren-

kamieji gelžbetoniniai pamatai. Po išorinėmis sienomis naudojami standartiniai pamato blokai 
B 9.6.3, kurie remiami ant papėdės blokų FL 6.12-3. Po vidinėmis sienomis naudojami pamato 
blokai B 9.6.4. Kadangi vidinei laikančiajai pastato sienai tenka didžiausia apkrova, po pamato 
blokais naudojamas platesnis pamato papėdės blokas FL 8.12-3. Tarpai tarp pamato blokų užpil-
domi monolitinio betono ruožais, kuriems naudojamas ne žemesnės kaip C20/25 klasės betonas. 
Kadangi pamato blokai įrengiami keliomis eilėmis, montuojant turi būti nesutapdindamos verti-
kalios pamatų blokų siūlės. Pertvaroms įrengiamas pastorintas betoninis pagrindas grindyse. Pa-
matai iš pastato vidaus visu perimetru apšiltinami vertikalia ne mažiau kaip 700 mm gylio polis-
tireninio putplasčio plokšte. Pastato mūro sienų apsaugai nuo drėgmės įrengiama horizontali 
hidroizoliacija iš dviejų sluoksnių ritininės dangos, užklijuotos šalta bitumine mastika. Vertikali 
pamato hidroizoliacija įrengiama iš specialios mastikos, bituminės ar plastiko ritininės dangos 
pagal gamintojų rekomendacijas.  

Sienos ir pertvaros 
Trisluoksnės mūrinės išorinės sienos konstrukcija susideda iš šių sluoksnių (nuo pastato vi-

daus į išorę): 240 mm laikančiojo silikatinių blokelių mūro, apšiltinamo 150 mm mineralinės 
vatos ir 20 mm kietos mineralinės vatos plokšte su 40 mm ventiliuojamu oro tarpu ir 70 mm sili-
katinių apdailos plytų mūru. Bendras sienos storis – 520 mm. Išorinės sienos šilumos perdavimo 
koeficientas U = 0,19 W/(m2K) ir atitinka jam keliamus reikalavimus. Išorinės sienos šilumos 
perdavimo koeficiento skaičiavimai pridedami (žr. lapą ...). Išorės sienų konstrukcijos ore sklin-
dančio garso izoliavimo garso klasė ne žemesnė kaip E.  

Vidinės laikančiosios sienos projektuojamos iš 240 mm silikatinių blokų. Jose iš silikatinių 
plytų suformuojami vėdinimo kanalai ir dūmtraukiai. Šiose vietose sienos storis – 380 mm. Vi-
dinės sienų konstrukcijos ore sklindančio garso izoliavimo garso klasė ne žemesnė kaip E. Pe-
rtvaros projektuojamos iš 120 mm pločio silikatinių blokų.  

Sąramos 
Mūro sienose ir pertvaros esančios langų ir durų angos perdengiamos monolitinėmis gelžbe-

toninėmis 240 mm pločio ir 185 mm aukščio sąramomis. Pirmajame aukšte, ašyse A, B ir C nau-
dojamos laikančiosios sąramos. Virš 0,9 m pločio angų esančios sąramos atremiamos ne mažiau 
kaip 120 mm, virš 1,2 m pločio angų – ne mažiau kaip 180 mm, virš 1,5 m pločio angų – ne ma-
žiau kaip 200 mm, virš 2,0 m pločio angų – ne mažiau kaip 240 mm. Ašyse 1 ir 2 naudojamos 
nelaikančiosios sąramos. Virš 0,9 m pločio angos sąramos atremiamos ne mažiau kaip 100 mm, 
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virš 1,2 m pločio angų – ne mažiau kaip 120 mm, virš 1,8 m pločio angų – ne mažiau kaip 
160 mm. Pertvarose virš durų ir kitų angų naudojamos nelaikančiosios surenkamosios gelžbeto-
ninės 120 mm pločio ir 90 mm aukščio sąramos. Virš angų iki 1,0 m pločio naudojamos SR 12-3 
sąramos, kurios ant pertvaros atremiamos ne mažiau kaip 100 mm.  

Perdangos 
Perdangų virš rūsio ir pirmo aukšto laikančioji konstrukcija projektuojama iš 200 mm 

skerspjūvio aukščio surenkamųjų kiaurymėtų PKE 20 tipo gelžbetoninių plokščių. Standartinis 
plokštės storis – 1200 mm. Jos atremiamos ant laikančiųjų išilginių sienų ne mažiau kaip 
120 mm. Didesni tarpai įrengiami iš monolitinio gelžbetonio naudojant ne žemesnės kaip C20/25 
klasės betoną ir skaičiavimais pagrįstą armatūros išdėstymą. Perdangos tarp nešildomo rūsio ir 
pirmo aukšto šilumos perdavimo koeficientas ne mažesnis kaip U = 0,25 W/(m2K). Tam tikslui 
perdanga iš rūsio pusės apšiltinama 100 mm storio mineralinės vatos sluoksniu. Perdangos tarp 
pirmo ar antro aukštų ore sklindančio ir smūgio garso izoliavimo garso klasė ne žemesnė kaip E. 

Grindys 
Rūsio patalpų grindų konstrukcija įrengiama ant sutankinto grunto. Ant sutankinto grunto pi-

lama sutankinta ir išlyginta skalda arba žvyras, apkrovas laikančio 100 mm polistireninio putp-
lasčio sluoksnis, atskiriamasis sluoksnis, armuotas betono išlyginamasis sluoksnis, klojama ke-
raminių plytelių grindų danga. Gyvenamųjų patalpų grindys susideda iš garsą izoliuojančio 
sluoksnio, įrengto ant gelžbetoninės perdangos, armuoto išlyginamojo sluoksnio ir grindų dan-
gos. Šlapių patalpų grindų konstrukcijoje papildomai įrengiamas hidroizoliacinės medžiagos 
sluoksnis. 

Laiptai 
Įėjimo į namą (išoriniai) laiptai – betoniniai. Prie jų aikštelės pritvirtinta plieninė tvorelė su 

mediniais turėklais. Vidiniai laiptai konstruojami iš plieninių laiptasijų, prie kurių jungiamos 
plieninės pakopos. Ant pakopų tvirtinami mediniai antpakopiai. Prie laiptasijų pritvirtinta plieni-
nė tvorelė su mediniais turėklais. Laiptus numatoma gaminti ir įrengti pagal atskirą projektą. 

Langai ir durys 
Langų konstrukciją sudaro polivinilchlorido (PVC) stakta ir rėmai, įstiklinti trijų kamerų 

stiklo paketu. Langų projektinis šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 1,6 m2K/W. 
Siekiant išvengti šalčio tiltelių, lango konstrukcija montuojama išorinės sienos izoliaciniame 
sluoksnyje naudojant papildomą rėmą, tvirtinamą prie laikančiosios sienos dalies. Langų ore 
sklindančio garso izoliavimo garso klasė turi užtikrinti ne žemesnę kaip E akustinio komforto 
klasės fasado garso izoliaciją. 

Išorinės durys plieninės. Durų šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 1,6 m2K/W. 
Išorės durų ore sklindančio garso izoliavimo garso klasė ne žemesnė kaip E. Patalpų vidinės du-
rys – medinės.  

Stogas 
Stogas dvišlaitis, laikančiosios konstrukcijos – medinės santvaros su metalinių dygiuotųjų 

plokštelių jungtimis. Stogo laikančiosios konstrukcijos išdėstytos 600 mm atstumu, tvirtinamos 
prie 150 x 150 mm skerspjūvio matmenų medinių mūrtašių. Jie inkaruoti prie išorinių sienų lai-
kančiojo mūro sluoksnio. Atstumas nuo kamino angos paviršiaus iki medinių neapsaugotų konst-
rukcijų ne mažesnis kaip 380 mm. Stogo konstrukcijos projektinis šilumos perdavimo koeficien-
tas ne didesnis kaip 0,16 m2K/W. Stogo ore sklindančio garso izoliavimo garso klasė ne žemesnė 
kaip E. 
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9 PRIEDAS 

Pradinių duomenų konstrukcij ų brėžiniams rengti pavyzdys 
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10 PRIEDAS 

Projekto konstrukcij ų dalies brėžinių pavyzdžiai 
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