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Šilumos perdavimo tinklai

Šilumos perdavimo tinkl vado  pastat  J. Janonio g. 3, Klaip doje rekonstravimo
projektas

JA21-06-PP-BDŽ
Lapas 1 Lap 1 Laida 0

TEKSTINI  DOKUMENT  ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo
Lap

sk.
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos

Lapo (-

) Nr.

JA21-06-PP-BDŽ 1 0 Bylos dokument  žiniaraštis

JA21-06-PP-VS 1 0 Vietov s schema

JA21-06-PP-AR 8 0 Aiškinamasis raštas

BR ŽINI  ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo
Lap

sk.
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos

Lapo (-

) Nr.

JA21-06-PP.B-01 1 0 Šilumos tiekimo tinkl  planas



Šilumos perdavimo tinklai

Šilumos perdavimo tinkl vado  pastat  J. Janonio g. 3, Klaip doje rekonstravimo projektas JA21-06-PP-VS
Lapas 1 Lap 1 Laida 0

VIETOV S SCHEMA

Projektuojamas statinys
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Šilumos perdavimo tinklai

Šilumos perdavimo tinkl vado  pastat  J. Janonio g. 3, Klaip doje
rekonstravimo projektas

JA21-06-PP-AR
Lapas 2 Lap 7 Laida 0

1. BENDROSIOS ŽINIOS

Statinio projekto pavadinimas - Šilumos perdavimo tinkl vado  pastat  J. Janonio g. 3, Klaip doje

rekonstravimo projektas.

Statybos vieta – J. Janonio g., Klaip dos miestas

Statybos darb  r šis – rekonstravimas.

Statinio kategorija – neypatingasis.

Pagrindas projektavimui – projektavimo užduotis.

Statinio pagrindin  naudojimo paskirtis – šilumos tinkl .

Statytojas – AB „Klaip dos energija“

Rangovas – UAB „Plung s lag na“

Projektuotojas – UAB “Jandas” JAR data: 2019-10-29;

Projekto vadovas – Marius Ra kauskas, kvalifikacinio atestato Nr. 38001

Projektiniai pasi lymai parengti pagal Statytojo pateikt  projektavimo užduot . Rengiant projekt

išnagrin ti visi galiojantys teritorij  planavimo dokumentai (TPD). Projekte priimti sprendiniai nesikerta su

galiojan iais TPD sprendiniais.

Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokument  ir esminius statiniams keliamus

reikalavimus.

Rengiant pasi lymus buvo atlikta topogeodezin  nuotrauka. Topogeodezin  nuotrauk  atliko MB

„Geo dinamika“, geodezininkas Mindaugas Eitutis 2021 m. 03 m n. Aukš i  sistema: LAS 07. Koordina i

sistema: LKS–94.

Projektas gyvendinamas naudojant Statytojo nuosavas l šas.

2. PROJEKTO DALIES NORMATYVINI  DOKUMENT  S RAŠAS

Eil.
Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Pastabos

1. LR Statybos statymas
2. LR Energetikos statymas
3. LR Šilumos kio statymas
4. LR Speciali j  žem s naudojimo s lyg statymas

5. STR 1.05.01:2017

Statyb  leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos
padarini šalinimas. Statybos pagal neteis tai išduot
statyb  leidžiant  dokument  padarini  šalinimas

6. STR 1.01.03:2017 Statini  klasifikavimas
7. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertiz
8. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieži ra
9. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

10. STR 2.01.01(3):1999
Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga

11. STR 2.01.01(1):2005
Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas
ir pastovumas

12. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
13. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos r šys
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Šilumos perdavimo tinkl vado  pastat  J. Janonio g. 3, Klaip doje
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Eil.
Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Pastabos

14. STR 2.06.04:2014
Gatv s ir vietin s reikšm s keliai. Bendrieji
reikalavimai.

15. STR 2.05.05:2005 Betonini  ir gelžbetonini  konstrukcij  projektavimas
16. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai reglamentai

17. KPT SDK 19
Automobili  keli  standartizuot  dang  konstrukcij
projektavimo taisykl s.

18. TRA SBR 19
Automobili  keli mineralini  medžiag  mišini ,
naudojam  sluoksniams be rišikli , technini
reikalavim  aprašas.

19. TRA ASFALTAS 08
Automobili  keli  asfalto mišini  technini  reikalavim
aprašas

20. TRA BITUMAS 08/14
Automobili  keli  bitum  ir polimerais modifikuot
bitum  technini  reikalavim  aprašas.

21. TRA BE 08/15
Automobili  keli  bitumini  emulsij  technini
reikalavim  aprašas

22. T SBR 19
Automobili  keli  dangos konstrukcijos sluoksni  be
rišikli rengimo taisykl s.

23. T ASFALTAS 08
Automobili  keli  dangos konstrukcijos asfalto
sluoksni rengimo taisykl s

24. T TRINKEL S 14
Automobili  keli  dangos konstrukcijos iš trinkeli  ir
plokš i rengimo taisykl s

25. MN TRINKEL S 14
Automobili  keli  dangos konstrukcijos iš trinkeli  ir
plokš i rengimo metodiniai nurodymai

26. TRA TRINKEL S 14
Automobili  keli  dangos konstrukcijos iš trinkeli ,
plokš i  ir kit  medžiag  technini  reikalavim
aprašas

27. 305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas

28. LST EN 253

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanali
karšto vandens tinkl  pramoniniu b du  neardomai
izoliuotos vamzdži  sistemos. Vamzdžio s ranka,
sudaryta iš pagrindinio plieninio vamzdžio,
poliuretanin s šilumin s izoliacijos ir išorinio
polietileninio apvalkalo

29. LST EN 448

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanali
karšto vandens tinkl  pramoniniu b du  neardomai
izoliuotos vamzdži  sistemos. Jungiam j  detali
s rankos, sudarytos iš plienini  pagrindini  vamzdži ,
poliuretanin s šilumin s izoliacijos ir išorinio
polietileninio apvalkalo

30. LST EN 488

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanali
karšto vandens tinkl  pramoniniu b du  neardomai
izoliuot  vamzdži  sistemos. Plienini  vamzdyno vad
plienini  sklendži  s rankos su poliuretanine šilumine
izoliacija ir išoriniu polietileniniu apvalkalu

31. LST EN 489

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanali
karšto vandens tinkl  pramoniniu b du  neardomai
izoliuotos vamzdži  sistemos. Plienini  atšakini
vamzdži  jung i  s rankos, poliuretanin  šilumin
izoliacija ir išorinis polietileninis apvalkalas

32. LST EN 13941
Centralizuoto šilumos tiekimo pramoniniu b du
neardomai izoliuot  vamzdži  sistem  projektavimas ir
rengimas

33. LST EN 14419
Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanali
karšto vandens tinkl  pramoniniu b du  neardomai
izoliuotos vamzdži  sistemos. Steb jimo sistemos
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Eil.
Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Pastabos

34. LST EN 10217-2

Suvirintiniai plieno vamzdžiai, tinkami naudoti esant
sl giui. Technin s tiekimo s lygos. 2 dalis.
Aukštesn je temperat roje nurodyt  savybi
nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai, suvirinti
elektra

35. LST EN 10217-5

Suvirintiniai plieno vamzdžiai, tinkami naudoti esant
sl giui. Technin s tiekimo s lygos. 5 dalis. Lankinio
suvirinimo po fliusu, aukštesn je temperat roje
nurodyt  savybi  nelegiruotojo ir legiruotojo plieno
vamzdžiai

36. LST EN 1340 Betoniniai bordi rai. Reikalavimai ir bandymo metodai
37. LST EN 12620 Betono užpildai

38. LST EN 206
Betonas. Specifikacija, eksploatacin s savyb s,
gamyba ir atitiktis

39. LST EN 13480-5
Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir
bandymai

40. LST EN ISO 9606-1
Suvirintoj  kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis
suvirinimas. 1 dalis. Plienai

41. LST EN ISO 9692-1

Suvirinimas ir panaš s procesai. Jung i  paruošimo
tipai. 1 dalis. Plien  rankinis lankinis suvirinimas
glaistytuoju elektrodu, lankinis suvirinimas lydžiuoju
elektrodu apsaugin se dujose, dujinis suvirinimas, TIG
suvirinimas ir pluoštinis suvirinimas

42. LST EN ISO 14731 Suvirinimo koordinavimas. Uždaviniai ir atsakomyb

43. LST EN ISO 15607
Metal  suvirinimo proced r  aprašas (SPA) ir
patvirtinimas. Bendrosios taisykl s

44. LST EN ISO 12944:2018
Dažai ir lakai. Plienini konstrukcij  apsauga nuo
korozijos apsaugin mis daž  sistemomis.

45. LST EN 14303:2016
Pastat rangos ir pramonini rengini
termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai mineralin s
vatos (MW) gaminiai. Specifikacija

46. LST EN 14707:2013

Pastat rangos ir pramon s rengini  termoizoliaciniai
gaminiai. Gamyklin s vamzdži  izoliacijos
didžiausiosios eksploatavimo temperat ros
nustatymas

47. LST EN 13467:2018
Pastat rangos ir pramon s rengini  termoizoliaciniai
gaminiai. Suformuotos vamzdyn  izoliacijos matmen ,
statmenumo ir tiesiškumo nustatymas

48. LST EN 13501-1:2019
Statybos gamini  ir pastato element  klasifikavimas
pagal atsparum  ugniai. 1 dalis. Klasifikavimas pagal
atsako  ugn  bandym  duomenis

49. LST EN 13472:2013
Pastat rangos ir pramon s rengini  termoizoliaciniai
gaminiai. Gamyklin s vamzdži  izoliacijos trumpalaikio
mirkio iš dalies panardinant  vanden  nustatymas

50. LST EN 13469:2013
Pastat rangos ir pramon s rengini termoizoliaciniai
gaminiai. Gamyklin s vamzdži  izoliacijos garo
praleidimo savybi  nustatymas

51.
Lietuvos Respublikos

energetikos ministro 2011-
06-17 sakymas nr.1-160

Šilumos tiekimo tinkl  ir šilumos punkt rengimo
taisykl s

52.
LR energetikos ministro
2012 m. rugs jo 12 d.

sakymu Nr. 1-176

Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinkl  ir j rengini
apsaugos taisykl s

53.
LR energetikos ministro
2017 m. rugs jo 18 d.

sakymu Nr. 1-245

rengini  ir šilumos perdavimo tinkl šilumos
izoliacijos rengimo taisykl s



Šilumos perdavimo tinklai

Šilumos perdavimo tinkl vado  pastat  J. Janonio g. 3, Klaip doje
rekonstravimo projektas

JA21-06-PP-AR
Lapas 5 Lap 7 Laida 0

Eil.
Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Pastabos

54.
LR aplinkos ministro 1999
m. liepos 14 d. sakymu Nr.

217
Atliek  tvarkymo taisykl s

55.
LR aplinkos ministro 2006
m. gruodžio 29 d. sakymu

Nr. D1-637
Statybini  atliek  tvarkymo taisykl s

56. LR aplinkos ministro 2010
m. kovo 15 d. Nr. D1-193 Želdini  apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykl s

57.
LR aplinkos ministro
2008 m. sausio 31 d.

sakymu Nr. D1-87

Saugotin  medži  ir kr m  kirtimo, persodinimo ar
kitokio pašalinimo ši  darb  vykdymo ir leidim  šiems
darbams išdavimo, medži  ir kr m  vert s atlyginimo
tvarkos aprašas

58.

Lietuvos Respublikos
Vyriausyb s

2008 m. kovo 12 d. nutarimu
Nr. 206

Kriterij , pagal kuriuos medžiai ir kr mai, augantys ne
mišk kio paskirties žem je, priskiriami saugotiniems,
s rašas

59.

Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2008 m.

sausio 18 d. sakym  Nr. D1-
45

Medži  ir kr m  prieži ros, vandens telkini , esan i
želdynuose, apsaugos, vej  ir g lyn  prieži ros
taisykl s

60.

Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2007 m.
gruodžio 29 d. sakymu Nr.

D1-717

Medži  ir kr m  veisimo, vej  ir g lyn rengimo
taisykl s

61.

Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2007 m.
gruodžio 14 d. sakymu Nr.

D1-674

Sodmen  kokyb s reikalavimai

62.

Priešgaisrin s apsaugos ir
gelb jimo departamento

prie Vidaus reikal
ministerijos direktoriaus

2010 m. liepos 27 d.
sakymo Nr. 1-223

Bendrosios gaisrin s apsaugos taisykl s

63.

Lietuvos Respublikos
vyriausiojo

valstybinio darbo
inspektoriaus

2000 12 22 sakymu Nr. 346

Saugos ir sveikatos taisykl s statyboje DT 5-00

3. STATYBOS SKLYPO CHARAKTERISTIKOS

Statom  šilumos perdavimo tinkl  teritorijoje yra suformuoti žem s sklypai, valstybin  žem ,

paklot  inžinerini  tinkl  (nuotek  šalinimo, elektros tiekimo, ryši ). Statybos sklypo reljefas lygus.

4. ESAMA B KL

Šilumos tiekimo tinklai pakloti nepereinamuosiuose kanaluose.

Šilumos tiekimo tinkl  statybos metai 1960. Statinio apži ros metu buvo apži r ti šilumos tiekimo

tinklai. Apži ros metu nustatyta, kad šilumos tiekimo tinkl  b kl  bloga. Vamzdyn  šilumin  izoliacija

praradusi technines savybes, sukritusi. Vamzdynai, paslankios bei nejudamos atramos pažeistos korozijos.

D l ši  priežas i  išaugusi inžinerini  tinkl  avarijos tikimyb .
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Šilumos perdavimo tinkl vado  pastat  J. Janonio g. 3, Klaip doje
rekonstravimo projektas

JA21-06-PP-AR
Lapas 6 Lap 7 Laida 0

5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektuojami požeminiai šilumos perdavimo tinklai skirti sujungti patalp  šildymui ir karšto vandens

ruošimui. Rekosntruojam  tinkl  apsaugos zonos plotas – 0,0831 ha.

1 lentel . Rekonstruojam  inžinerini  tinkl  technin s charakteristikos

DN
Projektin

temperat ra, oC

Projektinis

sl gis,  bar
Terp

Paduodama linija, T1
40 130; 16

Termofikacinis

vanduoGr žtama linija, T2

Projektuojami šilumos perdavimo tinklai montuojami bekanaliu b du naudojant pramoniniu b du,

poliuretano putomis, izoliuotus plieninius vamzdžius su integruota gedim  kontrol s sistema. Požemini

vamzdyn  izoliacijos apsaugai naudojamas polietileno apvalkalas (PEHD). Vamzdynai montuojami ant 10

cm sm lio pagrindo. Sumontavus, vamzdžiai užpilami 10 cm sm lio sluoksniu, tranš ja užpildoma prieš

tai iškastu gruntu. Išardytos dangos atstatomos pagal suderint  statybviet s dang  atstatymo plan .

Šilumos tiekimo tinklai normatyviniais atstumais kertasi su kitomis komunikacijomis (detalizacija

pateikta išilginiuose profiliuose).

Vamzdyno temperat riniams poslinkiams kompensuoti naudojami tinkl  pos ki  kampai. Priimti

vamzdyn  kompensavimo b dai bei konfig racija atitinka vamzdyno gamintoj  keliamus reikalavimus bei

projektavimo taisykles.

Ties pramoniniu b du izoliuot  vamzdži  pos ki  kampais vamzyno izoliacijos išoriniam sluoksniui

apsaugoti dedamos kompensacin s pagalv s arba naudojamas kitas vamzdyno gamintojo nurodytas

b das. Montavimas nurodytas montažin je schemoje.

Šilumos tiekimo vamzdynai, izoliuojami akmens vata, padengiami antikorozine danga.

Elektrokorozin  apsauga užtikrinama vamzdynus rengiant g/b kanaluose bei išlaikant normatyvinius

atstumus iki elektros kabeli .

Šilumos perdavimo tinklai projektuojami suformuotuose žem s sklypuose bei valstybin je žem je.

Šilumos perdavimo tinklai suprojektuoti pagal LST EN 13491-1:2019 keliamus reikalavimus.

Vamzdyn  ašiniai tempimai neviršyja leistin .

Pagal LST EN 13491-1:2019 projektas priskiriamas A kategorijai. Projektuojam  šilumos

perdavimo tinkl  eksploatavimo resursas 30 met .

Užbaigus statybos darbus visos dangos, išardyti statiniai, miesto infrastrukt ros elementai ir pan.

pilnai atstatomi  neblogesn  nei prieš statybos darbus buvusi  b kl . Esamo žem s paviršiaus reljefo

pakitimas nenumatomas.
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0 2021.05.29 Visuomen s informavimui

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Projektuotojas
Kvalifikacij

patvirtinan io
dokumento Nr.

Pareigos Vardas, pavard Parašas

UAB “Jandas”

38001 SPV Marius Ra kauskas




