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1. VĖDINIMAS 
1.1. Bendrieji duomenys 

Ruošiamo daugiabučio gyvenamo namo, kurį sudaro 3 laiptinių 2 aukštų pastatas Stoties g. 6, 
Plungėje, atnaujinimo (modernizavimo) projekto, šildymo-vėdinimo dalis atitinka privalomuosius 
projekto rengimo dokumentus ir esminius statinių reikalavimus. Gyvenamojo namo šildymo, vėdinimo 
techninio – darbo projekto dalis atlikta vadovaujantis užsakovo patvirtinta projektavimo užduotimi. 
Projektiniai sprendiniai suderinti su kitų projekto dalių sprendiniais, užsakovu ir namo gyventojais. 

Šildymo - vėdinimo projektas  suprojektuotas naudojantis toliau išvardijamomis kompiuterinėmis 
programomis: Progecad 2020 Professional; Instal-therm 4.13; Open Office 4. 

 

Normatyviniai dokumentai ir esminiai statinių reikalavimai kuriais vadovaujantis 
parengta ši projekto  dalis. Normatyvinių dokumentų sąrašas: 
 STR 1.04.04:2017 - Statinio projektavimas, projekto ekspertizė (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-

01). 
 STR 2.01.02:2016 – Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas, (Galiojanti suvestinė 

redakcija nuo 2019- 11- 05). 
 STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015- 

03- 27). 
 STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai (Suvestinė redakcija nuo 2018-04-21). 
 HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“. 
 HN 33:2011 „TRIUKŠMO RIBINIAI DYDŽIAI GYVENAMUOSIUOSE IR VISUOMENINĖS 

PASKIRTIES PASTATUOSE BEI JŲ APLINKOJE“ (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-02-14). 
 RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“. 
 LR Aplinkos ministro įsakymas Nr.1-338; 2010-12-07 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, (Galiojanti 

suvestinė redakcija nuo 2016-03-03). 
 LST EN 1366-3:2009 “Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3dalis. Angų sandarinimo 

priemonės”. 
 2004 m. liepos 16 d. LRSA ir DM ir LRSAM Nr. A1-184/V-546  „DARBO SU ASBESTU NUOSTATOS“. 
 LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 
 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 305/2011 2011 m. kovo 9 d. kuriuo 

nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB. 
 LST EN 16798-1:2019 Pastatų energinis naudingumas. Pastatų vėdinimas. 1 dalis. Pastatų energinio 

naudingumo projektavimo ir vertinimo vidaus aplinkos įvesties parametrai, susiję su patalpų oro kokybe, 
šilumine aplinka, apšvietimu ir akustika. M1-6 modulis. 
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1.2. Skaičiuotini lauko oro parametrai: 
Šildymo ir šilumos tiekimo sistemos įrengimai bei vėdinimo sistemų įrengimai pasirenkami 

atsižvelgiant į RSN 156-94 pateiktus klimatinius duomenis. 
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Normuojamos vertės 
Pastabos Šaltuoju metų 

laiku 
Šiltuoju 

metų laiku 
1 2 3 4 5 6 

1. Projektiniai lauko oro parametrai:     

1.1. Temperatūra °C -21,0 24,1 RSN 156-94 4.6 
lentelė 1.2. Entalpija kJ/kg -19,6 52,2 

1.3. 
Vidutinė šildymo sezono oro 
temperatūra 

 
°C 0,7  

RSN 156-94 2.6 
lentelė 

1.4. Šildymo sezono trukmė paros 225  RSN 156-94 2.6 
lentelė 

1.5. 
Vidutinė šalčiausio mėnesio per 
žiemos sezoną oro temperatūra 

 
°C -6,5  

RSN 156-94 2.10 
lentelė 

1.6. Santykinis oro drėgnumas % 81  
RSN 156-94 
3.2 lentelė 

 

1.3. Vidaus oro parametrai 
Patalpos pavadinimas Temperatūra 

Gyvenamieji kambariai: 
miegamieji, svetainės, virtuvės, koridoriai 

Šaltuoju metų laikotarpiu +21 oC 

Bendrojo naudojimo patalpos: 
laiptinės 

+16 oC 
 

Pastaba: Vidaus oro parametrai užtikrinami esamais šildymo prietaisais. 
 

2. Esama situacija, projektiniai sprendiniai 
Pastato šildymo sistema atnaujinta – naujais pakeisti radiatoriai, vamzdynai, modernizuotas 

šilumos punktas. Šildymo sistema dvivamzdė. Būtų languose įrengtos oro pritekėjimo grotelės. Remiantis 
projektavimo užduotimi esamos šildymo sistemos keitimas nenumatomas. Butas nr. 5 – įsirengęs mini 
rekuperatorių.  

 

3. VĖDINIMAS 
Remiantis projektavimo užduotimi, numatomas esamų natūralaus vėdinimo kanalų biocheminis 

valymas, dezinfekavimas, sandarinimas, kad kanalo skerspjūvis būtų pakankamas reikiamo oro kiekio 
pasišalinimui ir trauka neapsigręžtų. Vėdinimo kanalų dalies įskaitant stogelius virš stogo remontas, 
skardinimas ir apsauginių tinklelių nuo paukščių įrengimas numatyti statybinių konstrukcijų dalyje. 
Vėdinimo kanalo viršus turi būti 0,4 m aukščiau už nuotekų stovo viršų.  Remiantis investiciniu planu 
numatomas esamų grotelių (WC, vonia, virtuvė) keitimas ir mini rekuperatorių butuose įrengimas. 
 

3.1. Minimalūs normatyviniai oro kiekiai patalpose 
Minimalių normatyvinių oro kiekių patalpose palaikymui, kambarių languose yra įrengtos 

reguliuojamos oro pritekėjimo orlaidės. Oro kiekis, kuris priteka per langų groteles šalinamas per WC, 
vonios ir virtuvės patalpose įrengtas (projekte keičiamas į naujas) sienines oro šalinimo groteles. Atlikus 
oro šalinimo grotelių įrengimą – atlinkti jų oro srauto pralaidumo reguliavimą. Normatyvinis šalinamo oro 
kiekis pagal STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, 19 lentelę:  

 

Patalpos pavadinimas Mato vnt. Padavimas Ištraukimas Pastabos 

Virtuvė l/s patalpai - 10 
Per natūralios 

ventiliacijos kanalą 
Vonia l/s patalpai - 15 

Tualetas l/s patalpai - 10 

Gyvenamosios patalpos Butui l/s 1m2 0,35   
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3.2. Mini rekuperatoriai 
Kadangi, butuose, remiantis investiciniu planu, numatoma įrengti tik po vieną mini rekuperatorių  – 

numatoma naudoti įrenginį, kuris vienu metu tiektu ir šalintu orą. Veikimo principas paremtas priverstiniu 
mechaniniu oro tiekimu bei šalinimu ir ištraukiamo iš patalpos oro šilumos panaudojimu, patalpą tiekiamo 
oro pašildymui. Šilumos mainai vyksta be tiekiamo ir šalinamo oro srautų tiesioginio maišymosi. 

Bute nr. 5 mini rekuperatorius jau įrengtas – keitimas nauju nenumatomas.  
 

3.3. Vėdinimo kanalų valymas ir dezinfekavimas 
Nuo ventiliacijos kanalų (šachtų) vidinių paviršių šalinamas susikaupusių teršalų kiekis. Valymas 

atliekamas sausu būdu nuo dulkių ir kt. susikaupusių nešvarumų. Valymą sudaro ventiliacijos kanalų 
vidinio paviršiaus gramdymas lankstaus veleno pagalba su įvairaus agresyvumo ir diametro 
besisukančiais šepečiais. Naudojami atitinkamai pagal šachtos diametrą: apvalūs šepečiai Ø100, Ø150, 
Ø200 ir Ø250 arba kvadratiniai šepečiai 100x100, 150x150, 200x200 ir 250x250. 

Dulkėms iš ventiliacijos kanalų ištraukti naudojama vakuumine ištraukimo įranga: dulkės ir 
šiukšlės nešamos oro srovės patenka į siurblių filtrus. Jeigu šachtoje yra įstrigusios stambios ir sunkios 
atliekos, pavyzdžiui buteliai ar plytos, tokiu atveju šių daiktų pašalinimas sprendžiamas kiekvienu atveju 
individualiai. Gali būti, kad vienintelis būdas tokias atliekas pašalinti yra tik pro bute esančią vėdinimo 
angą.   

Visiškai užtikrinti vėdinimo kanalų vidinio paviršiaus švarą, atliekama vėdinimo kanalą baigiamoji 
dezinfekcija, kuriai naudojamas žmonių sveikatai nekenksmingas, patentuotas dezinfekantas biocidas. 
Ventiliacijos šachtą sienelės apdorojamos nuo kenksmingų žmogaus sveikatai mikroorganizmų (pelėsių, 
virusų, bakterijų, alergenų), jeigu reikia ir nuo parazitų (žmonių kirmšlinių ligų įvairių sukėlėjų - 
askaridžių, spalinių, mažojo kaspinuočio kiaušinėlių). 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
BENDROJI DALIS 

Brėžiniai, techninės specifikacijos ir medžiagų žiniaraščiai papildo vieni kitus, netgi jei jie būtų 
parodyti ar paminėti vien tik viename iš jų. Techninių specifikacijų paskirtis - naudotis jomis pasirenkant 
įrenginius ir medžiagas sistemoms. 

Vamzdynų įrengimas turi būti pagrįstas brėžiniuose nurodytais matmenimis. Brėžiniai pateikia 
bendrą vamzdynų ir įrangos išsidėstymą, tačiau nenurodo fasoninių detalių ir atšakų, kurių gali prireikti 
jungiant vamzdynus prie įrengimų ir pan. bei derinantis su kitomis dalimis. Vamzdynų sistemos turi būti 
montuojamos atlikus matavimus vietoje. Reikalingos fasoninės dalys turi būti pateiktos be papildomų 
kaštų. Vamzdynų matmenys brėžiniuose atitinka jų vidaus išmatavimus, kuriuos Rangovas, esant 
reikalui, gali pakeisti kitais išmatavimais, kad nesusidarytų trukdymų kitiems įrengimams bei derinant 
sistemas tarpusavyje. 
 

KRITERIJAI GAMINIAMS  
Visi statybos produktai turi atitikti darniojo standarto ar techninio liudijimo reikalavimus, t.y. 

paženklinti „CE“ ženklu. 
 - standartiniai gaminiai: medžiagos ir įrengimai turi būti standartinė gaminama produkcija, kurios 
nenutrūkstama gamyba buvo vykdoma bent penkerius metus. 
 - sukomplektuoti įrengimai. Kitų gamintojų produkciją naudojantys įrengimų komplektų gamintojai 
pilnai atsako už galutinį produktą. 
 - pavadinimų lentelės: ant įrengimo matomoje vietoje turi būti pritvirtinti gamintojo pavadinimą 
nurodanti lentelė arba aiškus prekinis ženklas. Jie gali būti įspausti ir pačiame įrengime arba 
neišblunkančiai pažymėti ant kiekvienos įrengimo dalies; 
 - komponentų standartizavimas: siekiant minimizuoti būsimai techninei įrenginių priežiūrai skirtų 
atsarginių dalių sandėliavimą, o taip pat supaprastinti darbą objekte, rangovas turi stengtis standartizuoti 
įvairių į šią specifikaciją įeinančių sistemų komponentus. 

Standartizavimas turi apimti šias sritis: variklius, diržus, vožtuvus, izoliacines medžiagas, 
elektros ir reguliavimo įrenginių komponentus. 

Pasirenkant komponentus ypatingą dėmesį privalu atkreipti į jų patikimumą ir nesudėtingą 
įsigijimą, reikiamą funkcionavimą, priežiūrą ir eksploatavimą, eksploatacijos aiškumą, atsparumą dirbant 
nepalankiomis sąlygomis, atsparumą triukšmui ir vibracijai. 

Kartu su įranga turi būti pristatyti visi įrengimų montavimui ir eksploatacijai numatyti įrankiai 
bei kiti reikmenys. Visų įrenginių į aplinką skleidžiamo triukšmo lygis neturi viršyti atitinkamoms 
patalpoms keliamų reikalavimų darbo aplinkoje. 

 

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 
Techninis darbo projektas ruošiamas statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos kainai 

nustatyti, suderinimams atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti. Šiame ir kituose susijusiuose 
projekto dokumentuose numatytų darbų paskirtis - pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, 
pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje. 
Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais montavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų 
eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba 
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apibūdinti šiame dokumente ar ne. Visi šildymo, vėdinimo projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai 
ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti galiojančius Lietuvos 
Respublikoje normatyvinius dokumentus. Taip pat visi projekte numatyti, prietaisai, įrengimai, 
montažinės medžiagos ir gaminiai, numatyti įrengti projektuojamame objekte turi būti sertifikuoti 
Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus 
arba technines sąlygas. Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo 
standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, – nacionalinės 
techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų 
specifikacijų, – statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės 
specifikaci jos reikalavimus. Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų 
techninių specifikacijų reikalavimus turi būti paženklinti „CE“ ženklu. 

Gaunami šildymo, vėdinimo įrengimai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: 
komplektaciją, ar yra specialūs instrumentai, būtini įrenginio montažui, atitikimas specifikacijoms ir 
techninėms sąlygoms, ar nėra išorinių mechaninių pažeidimų. Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti 
draudžiama. Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų įrangos detalių, kol defektai nebus 
pašalinti nustatyta tvarka. Tuo pačiu metu būtina patikrinti su įrenginiu gauta privaloma techninė 
dokumentacija, surinkimo instrukcija ir schemos. Įrengimai ir kitos medžiagos privalo būti saugomos 
pagal reikalavimus, nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose. Įrangos tvirtinimo 
vieta ir būdas parenkamas griežtai prisilaikant techninėje dokumentacijoje pateiktų nurodymų. 
Siūlydamas įrangą, Rangovas Užsakovo ir Inžinieriaus-projektuotojo įvertinimui turi pateikti visų 
siūlomų medžiagų ir įrangos katalogus, prospektus bei brėžinius.  

 

1. VĖDINIMAS 
1.1. Ventiliacijos kanalų (šachtų) valymas 

1. Nuo ventiliacijos kanalų (šachtų) vidinių paviršių šalinamas susikaupusių teršalų kiekis. 
Valymas atliekamas sausuoju būdu nuo dulkių ir kt. susikaupusių nešvarumų. Valymą sudaro 
ventiliacijos kanalų vidinio paviršiaus gramdymas lankstaus veleno pagalba su įvairaus agresyvumo ir 
diametro šepečiais. Naudojami atitinkamai pagal šachtos diametrą: apvalūs šepečiai Ø100, Ø150, Ø200 
ir Ø250 arba kvadratiniai šepečiai 100x100, 150x150, 200x200 ir 250x250. 

2. Jei šachtoje yra įstrigusios stambios ir sunkios atliekos, pvz.: plytos ar buteliai, tokiu atveju šių 
daiktų pašalinimas sprendžiamas kiekvienu atveju individualiai, pvz.: pro bute esančią vėdinimo angą. 

3. Vidinio paviršiaus švarai užtikrinti, atliekama kanalų baigiamoji dezinfekcija, kuriai 
naudojamas žmonių sveikatai nekenksmingas, patentuotas dezinfekantas biocidas. Ventiliacijos šachtų 
sienelės apdorojamos nuo kenksmingų žmogaus sveikatai mikroorganizmų (pelėsio, virusų, bakterijų, 
alergenų, parazitų) ir nuo parazitų (žmonių kirmėlinių ligų įvairių sukėlėjų - askaridžių, spalinių, mažojo 
kaspinuočio kiaušinėlių). Atliekant dezinfekcijos darbus su biocidinias dezinfekcijos preaparatais, 
darbuotojai aprūpinami asmens apsaugos priemonėmis: kvėpavimo apsaugos respiratoriais, apsauginiais 
kostiumais, apsauginiais akiniais, batais ir kt. darbo apranga. 
 

1.1.1 Vėdinimo kanalų dezinfekciją atliekanti įmonė PRIVALO: 
 turėti Valstybinės Akreditavimo Sveikatos Priežiūros Veiklos Tarnybos prie SAM išduotą 

Visuomenės Sveikatos Priežiūros Veiklos licenciją. 
 užtikrinti, kad gyventojų butuose būtų sandariai uždengtos vėdinimo kanalų angos; 
 atlikti darbus saugiai laikantis darbų saugos reikalavimų ir naudojamo biocidinio dezinfekcijos 

preaparato gamintojo saugaus darbo aprašymo; 
 pateikti atliktų darbų pridavimo dokumentaciją, atliktų dezinfekcijos darbų aktus; 
 pateikti naudotinų biocidinių preaparatų saugos lapus; 
 įspėti gyventojus, kad vėdinimo kanalų angos gali būti atidengtos tik praėjus dviem valandom po 

dezinfekcijos. 
 

Negalint užtikrinti, kad bute dezinfekcijos metu ir dvi valandas po jos bus sandariai uždengtos 
vėdinimo kanalų angos, to buto vėdinimo kanalų dezinfekcija neatliekama. 
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1.2. Minirekuperatoriai 
1.2.1. Įrenginys su srauto judėjimu abiem kryptimis vienu metu 

Decentralizuotas vėdinimo įrenginys su šilumos atgavimu naudojant šilumokaitį su oro srautų 
judėjimu dviem kryptimis vienu metu. Įrenginio veikimo principas paremtas priverstiniu mechaniniu oro 
tiekimu bei šalinimu ir ištraukiamo iš patalpos oro šilumos panaudojimu, į patalpą tiekiamo oro 
pašildymui. Šilumos mainai vyksta be tiekiamo ir šalinamo oro srautų tiesioginio maišymosi. 
 

Techninės charakteristikos: 
Įtampa 50-60 Hz [V] 1~230 
Šilumokaičio tipas Priešpriešinių srautų 

Šilumos grąžinimo koeficientas iki 85% 
Galia [W] iki 10W 

Max oro kiekis [m3/h] 20 25 35 
Triukšmo lygis 3m [dB] 28 32 35 

Apsaugos klasė IP 24 
Leistina lauko temperatūra Nuo -20 iki 35 oC 

Korpūso ir dangčio medžiaga Polistirenas 825 
Filtrų klasė G3 

Ortakių diametras 80 mm 
Svoris 8kg 

 

 Specifinės energijos sąnaudos – 0,105 W/m3/h. 
 Įrenginio energetinio efektyvumo klasė A. 
 Decentralizuoto vėdinimo įrenginio montavimo darbai turi būti vykdomi remiantis gamintojo 

pateiktomis montavimo instrukcijomis. 
 Komplektacija: rekupetarius (1vnt.), maitinimo šaltinis (1vnt.), lauko grotelės (2vnt.), sandarinimo 

žiedai (2vnt.), tvirtinimo varžtai (3vnt.), ortakiai (2vnt.), izoliacinė medžiaga (1vnt.), skylių gręžimo 
trafaretas (1vnt.).     

 

 
         

1.3. Priešgaisrinis sandarinimas 
Degių vamzdžių kertamas angas privaloma užsandarinti priešgaisrinėmis sistemomis 

užtikrinančiomis EI90. Nudegęs vamzdis vistiek sudarys erdvę dūmų ir gaisro plitimui. Prevencijai ant 
vamzdžio korpuso užmaunama priešgaisrinė tarpinė. Gaisro metu temperatūros veikiama tarpinė 
išsiplečia ir užsandarina angą. Sandarinami praėjimai tarp aukštų ir atskirų patalpų (butų), pertvarinėse 
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sienose montuojamos vamzdyno gilzės. Visi gaminiai turi būti sertifikuoti Lietuvoje ir turėti 
išduotus Gaisrinių tyrimo centro sertifikatus. 
 

1.4. Ventiliacijos grotelės sieninės 
Oro tiekimo ir oro šalinimo plastmasinės grotelės su judamomis horizontaliomis plokštelėmis. 

Grotelės su reguliavimo vožtuvu ir vienos krypties oro srauto reguliavimu. Gaminys turi būti 
pagamintas ir atestuotas pagal Europos standartus. 
 

2. Montavimo atliekų tvarkymas, sandėliavimas, utilizavimas 
Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo (VIII-787) 31 straipsnių 

nustatyta tvarka. Asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti šalinamos pagal Atliekų sąvartynų 
įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse nustatytus reikalavimus. 
Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į: 

 tinkamas naudoti vietoje atliekas, kurias planuojama panaudoti dangų pagrindams, įrenginių ar 
priklausinių statybai; 

 tinkamas perdirbti atliekas, kurios pristatomos į perdirbimo gamyklas; 
 netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas, kurios išvežamos į utilizuojančią įmonę. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos 
teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. 
Statybinių atliekų turėtojas atsako už atliekų tvarkingą laikymą, rūšiavimą, jų pakrovimą ir pristatymą. 
Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie 
netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į atliekas utilizuojančią įmonę. Bendras išvežamų 
atliekų kiekis numatomas iki 0,75t. 
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

Vėdinimas  

1. 

Lauko sienoje montuojamas minirekuperatorius. 
Komplektacija: rekuperatorius, maitinimo šaltinis, 
lauko grotelės, sandarinimo žiedai, tvirtinimo varžtai, 
ortakiai, izoliacinė medžiaga, skylių gręžimo 
trafaretas.     

TS-
1.2.1 

vnt. 12 

„Litvent MV-
5“ arba 

analogas 
Derinti 

individualiai 

2. 
Plastikinės grotelės. Keičiama vonioje, WC ir 
virtuvėje. Viso 13 butų. 3 vienetai butui 

TS-1.4 butai 13 Derinti 
individualiai 

Darbai ir montavimas 

3. 
Horizontalių skylių gręžimas pastato išorinėse 
sienose 

TS-1.2 vnt. 24  

4. Mini rekuperatorių įrengimas išorinėse sienose TS-1.2 vnt. 12  

5. 
Mini rekuperatorių prijungimas prie elektros ir 
valdymo tinklų 

TS-1.2 vnt. 12  

6. Mini rekuperatorių veikimo patikrinimas TS-1.2 vnt. 12  

7. 
Natūralaus vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas, 
dezinfekavimas 

T.S-1.1 butai 13  

8. Vėdinimo grotelių keitimas T.S-1.4 butai 13 Derinti 
individualiai 

 

Pastaba: 
1. Mini rekuperatorių kiekį, poreikį derinti su butų savininkais. Montavimo vieta tikslinama darbų 

metu įvertinus esamą situaciją.   
2. Mini rekuperatorių išorinių lauko grotelių spalvą derinti su miesto architektu.  
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