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BENDRIEJI DUOMENYS 
 Šiuo techniniu projektu sprendžiami Tado Ivanausko mokyklos Kaune sporto aikštelių ir valdymo adresu Vėtrungės g.1, 

Kaunas išorinio apšvietimo el. tinklai. 
Projektas parengtas vadovaujantis tokiais pagrindiniais normatyviniais statybos techniniais dokumentais: 
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” ir „LR statybos įstatymas“, 2013m; 
“Elektros įrenginių įrengimo taisyklės”, 2012m ir „Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės“, 2013m; 
2010m, “Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai”; 
STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo  

vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai 

įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas” 
Įsakymas „Dėl skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodikos patvirtinimo“, 2015m; 
STR 1.05.01:2017 ,,Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokuemntą padarinių šalinimas.”; 
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”; 
STR 2.01.01 (1 ):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“; 
STR 2.01.01 (2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga”; 
STR 2.01.01 (3): 1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga”; 
STR 2.01.01 (4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“; 
STR 2.01.01 (5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo"; 
STR 2.01.01 (6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“; 
LST 1516 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 
LST EN ISO  Techniniai brėžiniai. Bendrieji vaizdavimo principai. Linijos. Pagrindinės nuostatos; 
LST EN ISO 128-21 Techniniai brėžiniai. Bendrieji vaizdavimo principai. Linijos kompiuterinėse projektavimo (CAD) 

sistemose; 
LST ISO 128-23 Techniniai brėžiniai. Bendrieji vaizdavimo principai. Statybinių brėžinių linijos; 
LST ISO 5455 Gaminio konstravimo dokumentai. Techniniai brėžiniai. Masteliai; 
LST EN ISO 5457 Techniniai gaminio dokumentai. Brėžinių lapų formatai ir jų padėtys; 
Apšvietimo EĮĮT 2011; SP ir TP EĮĮT 2013; 
HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo 

reikalavimai“ 
HN75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“; 

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 
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HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“; 
STR1.07.02:2005 „Žemės darbai“. 
 
Nustojus galioti kuriam nors iš nurodytų dokumentų, galioja jį keičiantis dokumentas, taip pat atsižvelgiama į visus pirminio 

dokumento pakeitimus. 
 

1 Lentelė. Bendrieji projektuojamo objekto rodikliai 

Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos 
1.  Elektros tiekimo patikimumo kategorija  III  
2.  Įtampa V 230/400 ±10% 
3.  Elektros įrenginių įrengiamoji galia kW 8.12  
4.  Elektros įrenginių skaičiuojamoji galia kW 7  
5.  Metinis elektros energijos poreikis (apytikris): kWh 10000  
6.  Apšvietimo atramų skaičius vnt. 10  

Tiekiamos elektros kokybė turi atitikti Žemos įtampos viešo elektros tiekimo sistemų vardinės įtampos (HD 472S1) LST 

1567:1999 ir Bendrų skirstomųjų elektros tinklų įtampos charakteristikos LST EN 50160:2001 standartų reikalavimus.  

ESAMA PADĖTIS 
Esamas apšvietimas yra susidėvėjęs ir neužtikrina tinkamo sporto aikštelių apšvietimo. Oro linija į apšvietimo stulpą yra 

įrengta netinkamai, dėl to turi būti išmontuotas. 

PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 
Pilna projektavimo užduotis pateikta bendrojoje dalyje, ištrauka iš projektavimo užduoties aktuali šiai daliai yra pateikta 

šioje elektrotechnikos dalyje. 
Techninių sprendimų pritarimas pateiktas bendrojoje dalyje. 
Esama el. atrama ir oro linija į ją turi būti išmontuojama. 
Esant aikštelių išplanavimo pasikeitimui, prijungimo taškus tikslinti darbo projekto metu. 
Magistraliniai tinklai: 
Projektuojama apšvietimo valdymo spinta AVS-1 turi būti prijungta prie esamo apšvietimo skydo el. skydinėje 9 laisvos 

grupės, kabeliu Cu5x6. Esamoje apšvietimo spintoje turi būti įdėti 30-32A saugikliai (3 vnt.). Projektuojama spinta AVS-1 turi 
būti sumontuota ant sienos el. skydinėje rūsyje. Šios spintos valdymo panelis turi būti sumontuotas budinčiojo patalpoje. 

Valdymo panelį sudaro indikacinės lemputės ir 4 mygtukai (futbolo, krepšinio, tinklinio aikštelėms ir treniruoklių zonai). 
Iš AVS-1 išeinantys projektuojami du trifaziai kabeliai maitina po dvi zonas. 
Magistraliniai el. tinklai rūsio patalpomis nutiesiami sienomis arba perdanga plastikiniuose vamzdžiuose. Kabelių trasos 

gali būti keičiamos į patogesnes montavimo vietas, kur mažiau ortakių ir kt. 
El. tinklų perėjimai per sienas ir perdangas įvykdomi plastikiniuose vamzdžiuose.  
Apšvietimo tinklai:  
Patalpų apšvieta priimta pagal HN 98:2014 ir pagal Europos standartą EN 12464-1, EN 13201-3 ir EN 13201-4. Apšvietimo 

galia apskaičiuota kompiuterine programa. 
Šviestuvų (prožektorių) atramos yra 12m (projektuojamos futbolo aikštės apšvietimui) ir 8m (tinklinio, krepšinio aikštelėms 

ir treniruoklių zonai). Prožektoriai yra trijų rūšių, LED, sertifikuoti CE, su 5 metų garantija 400W su neakinančia optika 

(montuojami futbolo aikštės apšvietimui nukreiptam į vartus, 12m aukštyje), 400W (skirti krepšinio ir tinklinio aikštelėms 

montuojami 8 ir 12m aukštyje), bei 30W (skirti treniruoklių zonai, montuojami 6-8m aukštyje). Krepšinio aikštelės šviestuvai 

montuojami 8m aukštyje. 
Montuojami: 
Ant 1 ir 2 atramos (12m)- po 400W ir neakinanti 400W šviestuvai; 
Ant 3 ir 4 atramos (12m)- po dvi 400W ir viena neakinanti 400W šviestuvai; 
Ant 5 ir 6 atramos (8m)- po viena 400W šviestuvai; 
Ant 7 atramos (8m)- dvi 400W šviestuvai; 
Ant 8 ir 10 atramos (8m)- po dvi 400W ir viena 30W šviestuvai; 
Ant 9 atramos (8m)- po dvie 400W ir dvi 30W šviestuvai. 
Šviestuvai turi būti tiekiami su montažiniais laikikliais bei kitokiais papildomais priedais, palengvinančiais jo įrengimą. 

Šviestuvų atramos turi būti pritaikytos šviestuvo svoriui. Šviestuvai į statybos vietą pristatomi pilnai sukomplektuoti, su 

lempomis, tvirtinimo kronšteinais, laidais ir armatūra, pilnai  paruošti montavimui. 
Įžeminimo tinklai: 
Projektuojamas skydas AVS-1 įžeminamas prie esamo el. skydinės įžeminimo kontūro. 
Visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir dėl to gali nukentėti žmonės, 

įžeminamos per el. tinklo įžeminimo gyslą. 
Bendri 
Kabeliams kertant sienas ir perdangas jie montuojami A2 klasės vamzdžiuose ir hermetizuojami A2 klasės statybos 

produktais. Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvarinių konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai neturi 
sumažinti pačiai konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų. 

Vėdinimo įrenginių atjungimas gaisro metu, valdymo ir automatikos el. aparatūra ir el. tinklai nuo jos, visų cirkuliacinių 

siurblių, šiluminių mazgų, vėsinimo mašinos ir kondicionieriaus prijungimas sprendžiamas projekto automatikos dalyje.  
Visus elektros montavimo darbus atlikti vadovaujantis EĮĮT reikalavimais. 
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POVEIKIS APLINKAI 
Tiesiant KL nebus pakeičiamas kraštovaizdžio pobūdis ir teršiama aplinka. Atliekų taip pat nebus.  

DARBŲ ORGANIZAVIMAS 
Šiame projekte nėra sudėtingų statinių su neįsisavinta darbų technologija, todėl statybos – montavimo darbuose reikėtų 

vadovautis reglamentu STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ ir kitais statybos procesą reglamentuojančiais dokumentais. 

KABELIO TIESIMAS 
Kabelis tiesiamas 0.5m gylyje, po aikštelėmis jis klojamas 1m gylyje. Kabelis kerta lietaus nuotekų tinklus, ir ryšių kabelius, 

šiuose susikirtimuose ruožuose projektuojamas kabelis įveriamas į 50mm diametro plast. vamzdį, ir tiesiamas 0.4-1m gylyje, 
taip, kad išlaikytų 0.1m prošvaisą. 

Kabelis tiesiamas ir apšvietimo stulpai montuojami valstybinėje žemėje (gautas sutikimas). 
 
 
FUTBOLO AIKŠTĖS ATRAMŲ, PROŽEKTORIŲ MONTAVIMO SCHEMA IR APŠVIESTUMO SKAIČIAVIMAI 
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KREPŠINIO AIKŠTĖS ATRAMŲ, PROŽEKTORIŲ MONTAVIMO SCHEMA IR APŠVIESTUMO SKAIČIAVIMAI 
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 TINKLINIO AIKŠTĖS ATRAMŲ, PROŽEKTORIŲ MONTAVIMO SCHEMA IR APŠVIESTUMO SKAIČIAVIMAI 
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1. BENDROJI DALIS 
Šiame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis – pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, 

sumontuoti, pademonstruoti ir perduoti nurodytas sistemas užbaigtoje ir eksploatuojamoje būklėje.  
 Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti 

privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. 
 Siūlydamas įrangą, Rangovas Užsakovo įvertinimui pateikia visų siūlomų medžiagų ir įrangos katalogus, prospektus bei brėžinius. Be 
to, prieš pradedant tiekimo darbus, Rangovas turi gauti Užsakovo sutikimą dėl visų neatitikimų ir nukrypimų nuo projekto brėžinių ir 

specifikacijų. 
 Visa elektros įranga, pagalbiniai įrenginiai ir instaliacinės detalės turi atitikti eksploatavimui el. energijos tiekimo sistemoje, kurios 
charakteristikos yra tokios: 
 -įtampa 400/230 V; 
 -3 fazės, projektuojama – TN-S sistema; 
 -dažnis 50±1% Hz. 
 Įrenginiai turi būti sertifikuoti Lietuvoje. 
El. tinklų nutiesimas, jų gyslų sujungimas paskirstymo dėžutėse ir prijungimas prie el. aparatūros turi atitikti EĮĮT. Darbai turi būti atliekami 

prisilaikant “Saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius”. 
 Rangovas užsakovo atstovo akivaizdoje turi išbandyti elektros instaliacijos veikimą ir suderinti su elektros įrangą priimančiu asmeniu. 
 Pajungus elektros srovę, Rangovas turi perduoti visą įrangą Užsakovui. 
 Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemų įranga ir medžiagos būtų tinkamos, kad būtų įvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai. 
 Rangovas turi atsakyti už pagal sutartį atliktą darbą, pateiktas medžiagas ir įrangą. 
 Turi būti atlikti visi elektros įrangos instaliavimui bei elektros paslaugų tiekimui būtini ir reikalingi statybiniai darbai. 
 Rangovas privalo padaryti užrašus ant paskirstymo skydų pagal žymėjimus projekte, pritvirtinti schemas skydų durelių vidinėje pusėje, 

atitinkančias išpildymui, o išorinėje durelių pusėje priklijuoti lipdukus pagal Saugos taisyklių reikalavimus. 
 Užbaigus sistemos perdavimą, Rangovas turi pateikti Užsakovui išpildomuosius brėžinius, išsamius atitinkamus visų sistemų ir įrangos 
valdymo, priežiūros ir duomenų vadovus bei instrukcijas lietuvių kalba. 
Bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų, standartų ir taikymo kodų yra konsultacijų tarp Užsakovo ir Rangovo objektas. Galutinis 
sprendimas turi būti priimamas Užsakovo. 

2. REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBŲ VYKDYMUI 
Elektros laidininkus tiesti lygiagrečiai pastato architektūrinėms linijoms. Siekiant išvengti elektros traumų eksploatuojant pastatą, laidininkus 

privaloma tiesti tam tikslui skirtose zonose (žiūr. EĮĮT §2.1.54), paslėptai. 
Tiesiant laidininkus lygiagrečiai vamzdynams, juos tiesti 0,40m atstumu nuo dujotiekio arba degių skysčių vamzdynų, bei 0,1m atstumu nuo 
kitų vamzdynų. Elektros laidininkus tiesiant lygiagrečiai silpnųjų srovių tinklams, juos tiesti 0,25m atstumu. Elektros laidininkus tiesiant 
lygiagrečiai gaisro signalizacijos kabeliams, juos tiesti ne mažesniu kaip 0,5m atstumu. Leidžiama šį atstumą sumažinti iki 0,25m, kai 
lygiagrečiai tiesiamas tiktai vienas elektros laidininkas. Kai nurodytų atstumų išlaikyti negalima, gaisro signalizacijos kabeliai turi būti 

apsaugomi nuo elektromagnetinės indukcijos (ekranuoti). 
Kertant minėtų vamzdynų trasas, laidininkus tiesti 0,1m atstumu nuo dujotiekio arba degių skysčių vamzdynų, bei 0,05m atstumu nuo kitų 

vamzdynų. Jeigu atstumas nuo laidininkų iki vamzdžių yra mažesnis nei 0,025m, tai laidininkus būtina papildomai apsaugoti nuo galimų 

mechaninių pažeidimų po 0,025m į abi puses nuo vamzdžio. 
Laidininkus tvirtinti kas 0,5m tiesiuose trasos ruožuose ir 0,15m atstumu nuo posūkio kampo viršūnės, bei 0,05÷0,1 m atstumu nuo atšakų 

dėžučių arba aparatų (prietaisų). 
Patalpose su pakabinamomis lubomis, atšakų dėžutes montuoti: 
- virš pakabinamų lubų, kai ertmė virš jų yra lengvai prieinama, 
- 0,1m žemiau lubų, kai ertmė virš jų yra neprieinama. 
Kiti pagrindiniai reikalavimai darbams: 

1. Laidininkų tiesimui skirtus vamzdžius grindimis tiesti trumpiausiu atstumu, atsižvelgiant į kitų inžinerinių tinklų trasas. Vamzdžius 

grindyse tiesti tokiame gylyje, kad juos dengtų mažiausiai 20mm storio betono sluoksnis. 
2. Jeigu vamzdžių susikirtimo vietose neįmanoma patenkinti aukščiau nurodyto reikalavimo, vamzdžius reikia apsaugoti didesnio 

diametro tūtomis iš plieninio vamzdžio arba apsaugoti kitokiu būdu. 
3. Vamzdžius tiesti taip, kad juose negalėtų kauptis drėgmė (taip pat ir dėl ore esančių garų kondensacijos). Vamzdžių lenkimo spinduliai 

turi atitikti tiesiamiems laidininkams leistinus lenkimo spindulius. 
4. Traukiant laidininkus į vamzdžius, negalima viršyti jiems leidžiamos tempimo jėgos. 
5. Vertikaliuose trasų ruožuose kas 3÷4m vamzdžius tvirtinti nejudamai. Minėtuose ruožuose laidininkus tvirtinti kas 30m (iki 50mm2 

imtinai) ir kas 20m (70÷150mm2), įrengiant pratraukimo dėžutes. 
6. Laidininkų sujungimo ir šakojimosi vietos turi būti prieinamos apžiūrai ir remontui. Laidininkų sujungimo, atsišakojimo ir prijungimo 

vietose turi būti paliekama ne mažesnė kaip 50mm ilgio atsarga pakartotiniam sujungimui, atsišakojimui arba prijungimui. Laidininkų 

sujungimui turi būti naudojami jų gyslų medžiagą ir skerspjūvį atitinkantys varžtiniai arba spyruokliniai gnybtai. 
7. Visi kabeliai turi būti su nepalaikančia degimo izoliacija. 
8. Draudžiama naudoti apsaugos aparatus, kurių vardinės srovės ir apsaugos charakteristikos neatitinka projekte nurodytoms. 
9. Tam kad išvengti nepageidaujamos įrengiamų aparatų tarpusavio įtakos, būtina naudoti tiktai CE žymeniu ženklintus aparatus ir 

prietaisus. 
10. Turi būti atlikti visų naujų linijų varžų matavimai, bei pateikti matavimų protokolai užsakovui. 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
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3. KABELIŲ IR LAIDŲ PAKLOJIMAS 
Elektros instaliacija turi atitikti aplinkos sąlygas, statinio paskirtį, jo konstrukciją ir architektūrinius ypatumus. Iki 3kV įtampos kabelių 

leistinoji įšilimo temperatūra yra +80oC. 
Instaliacijos rūšis ir kabelių bei laidų klojimo būdai turi būti nustatomi laikantis saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius ir 

priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų. 
Kabelius ir laidus, instaliacijos įrengimo būdą reikia parinkti pagal aplinkos sąlygas. Instaliacija turi atitikti visas aplinkai būdingas sąlygas. 

Instaliacijai naudojamų kabelių ir laidų izoliacija ir apvalkalas turi atitikti klojimo būdą ir aplinkos sąlygas, bei tinklo vardinę įtampą. Vietose, 
kur galimi mechaniniai elektros instaliacijos pažeidimai, kabeliai ir laidai turi būti klojami vamzdžiuose, loviuose, atitvaruose arba 
instaliuojami paslėptai. Kabeliai ir laidai turi būti naudojami pagal paskirtį ir tik tokioje aplinkoje, kuri nurodyta kabelių (laidų) standartuose 

ir techninėse sąlygose. 
Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvarų konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, neturi sumažinti pačiai konstrukcijai 

keliamų gaisrinių reikalavimų. 
Visi kabeliai, pakloti tose vietose, kur galimi mechaniniai pažeidimai, turi būti apsaugoti iki 2m aukštyje nuo žemės arba grindų. 
Visi kabeliai, laidininkai ir laidai turi būti pažymėti patikimais ir pakeičiamais plastmasiniais žymekliais, pritvirtintais prie abiejų kabelio galų. 

4. REIKALAVIMAI SKIRSTOMIESIEMS SKYDAMS 
Paskirtis - elektros energijos paskirstymui kintamos 400/230 V įtampos, 50 Hz dažnio tinkluose su įžeminta neutrale bei nueinančių linijų 

apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių. Jėgos skydeliuose turi būti sumontuota įvadinė paskirstymo ir valdymo aparatūra. Skydeliai 

skirti montavimui sienų nišose, ant sienų arba grindų (pagal projektinius sprendimus). 
Skirstomieji skydai turi būti skirti modulinių aparatų, kurių gylis neviršija 70mm, įrengimui ant bėgelio DIN EN 50022, arba ant montažinių 

plokščių. Skydai privalo būti komplektuojami apsauginiais gaubtais aktyviųjų srovinių dalių apsaugai nuo prisilietimo su 45mm aukščio 

išpjovomis aparatams bei atskirais gnybtynais neutralės ir apsauginių laidininkų prijungimui. Visiems skirstomiesiems skydams būtina palikti 

talpos rezervą, ne mažesnį kaip 20% bendrosios skydo montažinės talpos. Spintos turi atitikti IEC 61439 -1:2 standarto reikalavimus. 
Skydai, skirti įrengimui nišoje, privalo turėti nuimamą dekoratyvinį rėmą. Skydų, įrengiamų elektros skydinėje ar tiktai aptarnaujančiam 

personalui prieinamose patalpose, apsaugos indeksas turi būti ne mažesnis nei IP30, jeigu aplinkos sąlygos nereikalauja aukštesnio apsaugos 

indekso. Skydų, įrengiamų kitose drėgnose patalpose, apsaugos indeksas turi būti ne mažesnis nei IP41, šlapiose bei dulkėtose patalpose 

apsaugos indeksas turi būti ne mažesnis nei IP54. 
Visi skydai, įrengiami pašaliniams asmenims prieinamose vietose, privalo būti užrakinami. Skydų durelės privalo atsidaryti 90° kampu. Jei 

esant atidarytoms skydo durelėms lieka siauresnis nei 1m praėjimas, skydo durelės privalo atsidaryti 180° kampu. 
Skydai gaminami iš lakštinio plieno, apdirbami elektroforeze ir padengiamas karštai kietėjančiais epoksidiniais poliesteriniais milteliniais 
dažais. Skydo spalva turi pateikti architektas arba užsakovas, nesant vieningai nuomonei, spalva turi būti parinkta pilka. 
Visi skydai komplektuojami pagal projekte pridėtas principines schemas. 

5. REIKALAVIMAI APSAUGOS APARATAMS 
Apsaugos aparatų vardinė įtampa ir srovės privalo atitikti elektros tinklo parametrus. Aparatų konstrukcija turi garantuoti jų patikimą tvirtinimą 

skyde ant montažinio profilio DIN EN 50022 arba ant montažinės plokštės. 
Žemos įtampos saugikliai turi tenkinti standarto IEC 269 reikalavimus. Saugiklių korpusai turi būti hermetiški ir atsparūs staigiems 
temperatūros pokyčiams. Saugiklių tirptukų eksploatacijos klasė turi atitikti saugomų elektros grandinių arba imtuvų funkcinę paskirtį. 
Atskirų grandinių saugiklių tirptukų srovės privalo atitikti projektą. 
Termomagnetinių automatinių jungiklių apsaugos charakteristikos (IEC 898/ EN60898 ) bei vardinės srovės privalo atitikti projektą. Atstumas 

tarp atviroje padėtyje esančių kontaktų turi būti ne mažesnis nei 3mm. 
Apsauginio atjungimo aparatai turi tenkinti standarto EN 61008 reikalavimus. Apsauginio atjungimo aparatų jautrumas, vardinės srovės ir 

klasė privalo atitikti projektą. Atjungimo laikas neturi viršyti 30ms, jeigu nenurodyta kitokia trukmė dėl apsaugos selektyvumo. Atstumas tarp 

atviroje padėtyje esančių kontaktų turi būti ne mažesnis nei 3mm. 
Visų apsaugos aparatų gnybtų konstrukcija turi garantuoti apsaugą nuo neatsargaus prisilietimo bei užtikrinti įvairių standartų srovėlaidžių ir 

maitinančių laidininkų prijungimo vienu metu galimybę. 
Apsaugos aparatai turi turėti aparato (grandinės) paskirtį nurodančios etiketės laikiklį bei kontaktų būklės indikaciją (0 = atjungta, 1 = įjungta). 

AUTOMATINIAI JUNGIKLIAI 
Automatinai jungikliai naudojami paskirstymo linijų įjungimui ir atjungimui (6-30 kartų per parą). Bei linijų apsaugai nuo perkrovimų 

ir trumpo jungimo srovių. Pagrindiniai reikalavimai: 
Jėgos grandinių įtampa -400/230 V, 50Hz; jėgos grandinių polių skaičius 1 arba -3; su maksimalios srovės atkabikliais (apsauga nuo 

perkrovimų ir trumpo jungimo srovių,), be laisvų blok-kontaktų, vidinių laidų sujungimai - užpakalinėje dalyje, stacionaraus išpildymo, 

apsaugos laipsnis IP 20, pritaikyti dirbti prie aplinkos temperatūros nuo - 25°C iki +40°C, santykinė drėgmė - 90 %, atjungimo geba  pagal EN 
/IEC 60947-2 ir darbinė atjungimo geba Ics(%), 160-250A automatiniuose jungikliuose- 25kA; 100 %; 400-630A automatiniuose jungikliuose 
-36kA, 100 %; 800A automatiniuose jungikliuose -50 kA; 75 %; 10-125A automatiniuose jungikliuose -25 kA įvadiniame skyde, 100 %; 10kA 
kitose skyduose, 100% iki 4A, likusieji 75%; darbo režimas- ilgalaikis; indikacija “ĮJUNGTAS-IŠJUNGTAS” ir turi būti  suveikimo 

indikatorius; automatiniuose jungikliuose nuo 160 iki 630A pakeitus tik apsaugos modulį be papildomo išplėtimo automatinis jungiklis turi 

atlikti srovių, įtampų, galingumų (P,Q,S), harmonikų, energijos ir kitus matavimus. 

KONTAKTORIAI 
Kontaktoriai turi atlikti šias funkcijas: 

 distancinį elektros energijos imtuvų įjungimą ir išjungimą, 
 apsaugą nuo įtampos svyravimų +10% ÷ -15% (ritė), 
 blokuotę su kitais aparatais (papildomi blok-kontaktai), 
 Darbo režimas - ilgalaikis. 
 Pagrindinių grandinių įtampa- 400V/230V, 50Hz. 
 Valdymo grandinių įtampa - 230V arba 400V, 50Hz.  
 Ilgaamžiškumas -1 mln. ciklų. Darbo aplinkos temperatūra -10°C ÷ +50°C. 

Valdomas kintamąja srove, tvirtinamas prie DIN bėgio, 400V, 50Hz, galingumas pagal valdomų grandinių apkrovą. Kontaktoriai skirti 

apšvietimo įrangos ir variklių distanciniam ir rankiniam valdymui. Visi apšvietimo įrangos ir variklių kontaktoriai turi turėti minimalų įjungimo 

ir išjungimo pajėgumą. Kontaktoriai turi turėti pagrindinius ir valdymo schemų papildomus kontaktus. Kontaktai turi būti pakeičiami ir su 

įrengtais elektros lanko gesinimo prietaisais. Kontaktorių ritės įtampa turi būti 230V±5% kintamos srovės, 50Hz. Mechaninė kontaktorių 

vidutinė darbo trukmė turi būti ne mažiau trijų milijonų operacijų. Apšvietimo įrangos kontaktoriai turi būti tinkami liuminescencinėms 
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lempoms. Variklių kontaktoriai turi būti reversiniai. Kontaktoriai turi būti valdomi bet kurioje padėtyje. Darbinė ritė ir pagrindiniai kontaktai 
turi būti pakeičiami iš priekio neatliekant didesnio ardymo ir kiekvienam pagrindiniam kontaktui turi būti įrengti vizualūs parodymai. 

Kontaktorius turi turėti ne mažiau dviejų atvirų ir dviejų uždarų atsarginių kontaktų. 

SAUGIKLIS 
Darbinė įtampa 400V AC; jungimo geba 6kA, 10kA, 15kA, 25kA, 36kA, 50kA (žiūr. SŽ); cilindriniai arba peiliniai, saugiklių tipas gG; 

montuojamas į saugiklių kirtiklių bloką. 

6. REIKALAVIMAI APŠVIETIMO ĮRANGAI 
Projekte numatyti būtinos elektrosaugos klasės ir būtino mechaninio atsparumo šviestuvai, todėl jų keitimas galimas tiktai gavus raštišką 

projekto autoriaus sutikimą. Keičiant šviestuvo parametrus ir pasirinkus konkretų gaminį darbo projekte reikia perskaičiuoti apšvietą kuris turi 

būti ne mažesnis kaip nurodyta projekte. Naudojamų lempų galia, šviesos srautas bei spalvų perteikimo geba turi atitikti projekte nurodytoms 

techninėms charakteristikoms. 
Ant degių paviršių galima įrengti tiktai tam skirtus šviestuvus su atitinkamomis charakteristikomis (paženklintus tai patvirtinančiu žymeniu). 
Minimalus atstumas tarp į pakabinamas lubas įleidžiamų šviestuvų ir perdangos konstrukcijos, įskaitant šilumos bei garso izoliacijos sluoksnį 

turi būti lygus 25mm. Jeigu šviestuvai yra skirti įrengimui ant degių paviršių ir paženklinanti tai patvirtinančiu žymeniu, šis reikalavimas 
netaikytinas. Minimalus atstumas tarp šoninių šviestuvų paviršių ir statybinių konstrukcijų privalo būti lygus 50mm. 
Šviestuvų tvirtinimui naudoti kartu su šviestuvais tiekiamus montažinius aksesuarus, užtikrinančius saugų ir patikimą atitinkamos masės 

šviestuvų įrengimą, bei leidžiančius prireikus juos nuimti ir vėl pakartotinai pritvirtinti. 
Prijungimui skirtų laidininkų ilgio atsarga turi užtikrinti pakartoti nuo prijungimo galimybę. 

7. ŠVIESTUVAI 
Šviestuvai skirti darbui kintamos įtampos tinkle, su nominaline tinklo įtampa 230V, 50Hz dažnumo. Šviestuvai turi ne tik paskirstyti šviesos 

srautą erdvėje, bet ir užtikrinti elektrinį lempų prijungimą bei jų stabilų darbą, fiziškai apsaugoti lempas ir jų paleidimo reguliavimo aparatus 
nuo aplinkos poveikio bei mechaninių pažeidimų, normaliomis sąlygomis turi būti patvarūs, ilgaamžiški it turi būti ekonomiški. Šviestuvų 

konstrukcija ir išpildymas turi atitikti nominalinei tinklo įtampai ir aplinkos sąlygoms. 

LED ŠVIESTUVAI 
Šviestuvai su LED efektyvumas turi būti ne mažiau 80Lm/W (jeigu nenurodyta kitaip). Tarnavimo laikas ne mažiau 30000val. Gaminiai turi 
būti sertifikuotas CE ženklu. Spalvinė temperatūra 2600-4000K. 

8. SKIRSTOMOSIOS (ATSIŠAKOJIMŲ, SUJUNGIMŲ) DĖŽUTĖS 
Skirstomosios dėžutės skirtos kabelių sujungimui. Į dėžučių instaliavimą turi įeiti visi darbai ir medžiagos, kad užbaigti visas instaliacijas iki 

pilnų darbo sąlygų. Visi paviršiuje sumontuoti instaliacijos elementai turi būti pateikti sukomplektuoti su atitinkančiomis to paties gamintojo 
montavimo dėžutėmis. Montavimo dėžutės turi būti pakankamai gilios, kad dėžutėje galima būtų sumontuoti atitinkamą instaliacijos elementą. 

Visos metalinės montavimo dėžutės turi būti pateiktos su prie dėžutės pagrindo prijungtais įžeminimo gnybtais. Visos montavimo dėžutės turi 

būti su gamykloje pagamintais lengvai nuimamais dangteliais. Prailginimo žiedai paslėptai montuojamoms montavimo dėžutėms turi būti iš 

tos pačios medžiagos ir pagaminti to paties gamintojo, kaip ir montavimo dėžutės. Apsaugos klasė priklauso nuo montavimo vietos ir patalpos 
kategorijos. 

9. KABELIAI 

JĖGOS KABELIAI 
Žemos įtampos jėgos kabeliai - skirti el. įrenginių, el. aparatūros ir prietaisų el. maitinimui. Nominali kabelių įtampa 0,6/1kV. Jėgos kabeliai 

turi atitikti projekte nurodytas sroves. Kiekvienos gyslos spalva turi būti aiškiai pažymėta ir neturi būti naudojama jokiems kitiems tikslams 

(pagal IEC 60757 arba analogiškas). 
Kabeliai turi būti su PVC arba XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu išskyrus, kur nurodyta kitaip. Patalpų viduje turi būti naudojami “C” klasės 

savaime gęstantys kabeliai. Vienfazėse sistemose turi būti naudojamas 3 gyslų kabelis. Trifazėse sistemose turi būti naudojamas 5 gyslų kabelis. 
Kabeliai turi būti atsparūs ilgalaikei 70 °C temperatūrai. Trumpo jungimo metu kabeliai turi būti atsparūs 250 °C temperatūrai. 
Laidų ir kabelių pajungimo vietose būtina numatyti laido atsargą, užtikrinančią pakartotiną pajungimą jiems nutrūkus. Sujungimo vieta privalo 
būti prieinama apžiūrai ir remontui. 
Visi kabeliai turi būti aiškiai sumarkiruoti abiejuose galuose, nurodant kabelio markę, ilgį,  paskirtį ir kt. 

SIGNALINIAI (KONTROLINIAI) KABELIAI 
Laidai turi būti montuojami paslėptai elektroinstaliaciniuose vamzdžiuose. Laidai turi būti naudojami pagal paskirtį ir tik tokioje aplinkoje, 
kuri nurodyta laidų standartuose ir techninėse sąlygose. Klojant laidus vamzdžiuose, turi būti numatyta laidų pakeitimo galimybė. Laidų perėjas 

per vidaus sienas bei tarpaukštines perdangas reikia įrengti taip, kad juos būtų galima lengvai pakeisti. Dėl to perėjos turi būti įrengtos 

vamzdyje, lovyje ir pan. Kontrolinis kabelis sudarytas iš varinių gyslų, padengtų PVC izoliacija ir turi bendrą apvalkalą taip pat iš PVC 

plastmasės. Nominali kabelio įtampa 450/750 V. Maksimali leidžiama kabelio gyslų įšilimo temperatūra, esant pastoviam apkrovimui +75 °C. 

10. VAMZDŽIAI 

PVC VAMZDŽIAI 
PVC vamzdžiai turi būti nepalaikantys degimo, skirti elektros instaliacijai. Ten kur reikalingas mechaninis atsparumas, naudotini plonasieniai 
plieniniai vamzdžiai, apsaugoti nuo korozijos. Praėjimų per sienas vietose kabeliai turi būti apsaugoti ugniai atspariais vamzdžiais. Vamzdžiai 

turi būti tvirtinami atitinkamų nerūdijančių sąvaržų sistema. PVC įvorių sujungimai turi būti besriegiai. PVC tvirtinimo detalės, sujungimai ir 

įvorės turi būti to paties gamintojo. Vamzdis pagamintas iš PVC (polivinilchlorido). Izoliacinė varža – 100 MΩ/m, nedegi ir nepalaikanti 
degimo medžiaga, eksploatavimo temperatūra nuo -20o iki +60o, per minutę išlaiko 125N slėgimą, atlaiko 0,5 J jėgos smūgį. Atitinka BN-
84/3067/01.01 kokybės ir BN-80/3067-01.00 priešgaisrines normas. 

11. ĮŽEMINIMO ĮRENGINIAI 

BENDRI REIKALAVIMAI 
Visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir dėl to gali nukentėti žmonės, sutrikti darbo režimas 
arba sugesti įrenginiai, turi būti įžemintos. 
Visi elektros įrenginiai arba jų elementai, kuriuos reikia įžeminti, turi būti prijungti prie įžemintuvo atskirais įžeminimo laidininkais. 
Neleidžiama įrenginių į įžeminimo grandinę jungti nuosekliai. 
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Įžeminimo magistralės ir laidininkai prie požeminių įžemintuvo dalių (įžeminimo kontūro, įžeminamųjų konstrukcijų) turi būti privirinami. 
Įžemintuvo elementams iš spalvotųjų arba jais padengtų metalų sujungimams turi būti naudojamos specialios jungtys. Įžeminimo laidininkai 
prie aparatų, konstrukcijų ir kt. gali būti pritvirtinami priveržiant varžtais arba įpresuojant. 

MONTAVIMAS 
Geriausias būdas įžeminimo įrengimui - kalimo metodas. Tam naudojami vibro plaktukai. Jų panaudojimas leidžia: 
 -įžeminimo strypų įkalimą iki 25÷30m; 
-įžeminimo įrengimą specialiose vietose (rūsiuose, po elektros linijomis, taip pat labai ankštose patalpose, sunkiai prieinamose vietose ir pan.). 
Šiuo metodu elektrinio vibro plaktuko smūgiai persiduoda tiesiai kalamam strypui. Apsauginiai elementai teisingam įkalimui yra plaktuko 

muštukas ir strypo galvutė. Sustiprinta galvutė neleidžia deformuoti sriegių, kalimo jėga persiduoda tiesiogiai strypui, todėl visada lengvai 
įsukamas sekantis. Lengvesniam praėjimui pro pasitaikančias žemėje kliūtis, yra uždedamas kietasis antgalis. 
Būtina kiekvieną kartą į srieginį sujungimą įpilti antikorozinės pastos. Ji palengvina sriegio susukimą, apsaugo nuo korozijos, o taip pat aušina 

laikiną sujungimą kalimo metu. 
Apatinis strypas užsibaigia kietu, specialiai užgrūdintu ir užgaląstu plieniniu antgaliu palengvinančių strypo įkalinimą į gruntą. Viršutinis 

strypas prasideda įkalimo galvute, pagaminta iš sustiprinto plieno. Galvutės matmenis būtina parinkti taip, kad nebūtų sugadinta sujungimo 
mova. Įžeminimo elektrodas į gruntą įkalamas dalimis po 1,4m. Elektrodai tarpusavyje sujungiami  plienine cinkuota juosta. Juosta prie 

elektrodo tvirtinama kryžmine jungtimi. 
Prieš kalimo darbus būtina atsikasti 2m gylio duobę rankiniu būdu ir įsitikinus,kad nebus pažeisti inžineriniai tinklai, pradėti kalimo darbus. 
Sukalus elektrodus ir nepasiekus norimos varžos būtina didinti elektrodų skaičių, arba jų įgilinimą. 

12. ŽEMĖS DARBAI 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI VYKDANT ŽEMĖS DARBUS 
Rangovas arba statant ūkio būdu statytojas (užsakovas) turi gauti leidimą kasti žemę, kurį išduoda miesto, rajono savivaldybė. 
Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 
Pradėti žemės darbus tik gavus leidimą, kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų žurnalą ir statinio nužymėjimo aktą su schema. 
Nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje 
esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsaugos zonoje 

tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą. 
Žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti 

statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos. 
Nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol neįrengtos leidime kasti žemę nurodytos apylankos 
bei techninės eismo reguliavimo priemonės. 
Prieš žemės kasima, veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, 
kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti elektros, šiluminių tinklų, naftotiekio, dujotiekio įmonės atstovo nurodymus (STR 

1.08.01:2002- ,,Statinio statyba"). 
Atkastieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. Iškasos kelių važiuojamoje dalyje, 
žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią šiai įmonei 

pranešama nevėliau kaip prieš parą. 
Visais atvejais , užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto 
sprendinius, taip pat turi būti atliktos statomų požeminių komunikacijų geodezinės išpildomosios nuotraukos. 

GEODEZINIS TRASOS NUŽYMĖJIMAS 
Nužymėjimas vykdomas medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50m; žymima trasos pradžia, pabaiga, ašis, šulinių vieta; 
Padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus. Nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, kas 

20m atliekamas trasos atkasimas. Atkasimas atliekamas pagal visa kasamos tranšėjos plotį ir gylį kasant 0,35m pločio, 1,2m. gylio skersines 
tranšėjos. Atkasimas atliekamas rankiniu būdu, esamas požemines komunikacijas atkasant kastuvais, dalyvaujant kabelį ir kitas esamas 
komunikacijas eksploatuojantiems darbuotojams. Esamų kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių ieškikliais; 
Sustatomas geodezinės trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema, dalyvaujant rangovui ir užsakovo techninės priežiūros 

inžinieriui. 

TRANŠĖJŲ KASIMAS 
Tranšėjų kasimas - vykdomas rankiniu - mechanizuotu būdu: 
neužstatytomis vietomis- vienakaušiais, daugiakaušiais ekskavatoriais arba netranšėjiniu būdu- kabelių klotuvais; 
iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5m atstumu nuo tranšėjos briaunos; 
iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; paruošiamas 10cm storio dugno pagrindas iš purios žemės, o molyje arba priemoliuose- smėlio 

pagrindas; 
Tranšėjų kasimas vykdomas iki 1,0m gylio vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo. Tranšėjų kasimas kabelių apsaugos zonoje mechanizuotai 
leidžiamas: 
-vienakaušiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0m atstumu nuo esamo kabelio ašies; 
-daugiakaušiais ekskavatoriais 1,0-1,5m atstumu nuo esamo kabelio; 
-kabelių klotuvais (netranšėjiniu būdu) -1,5m atstumu nuo esamo kabelio. Elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu; 
Leidžiami nukrypimai nuo projektinės dugno altitudės: 
-kasant vienakaušiais ekskavatoriais + 15cm; 
-kasant tranšėjiniais ekskavatoriais + 10cm. Grunto kasimas žiemos metu: 
- grunto purenimas pneumatiniais instrumentais kompresorių pagalba; 
-grunto atšildymas kasimo zoną uždengus gaubtais ir leidžiant šilumą nuo krosnelių; 
-grunto atšildymas elektra, aptvėrus šildomąjį plotą atstumu ne mažesniu kaip 3,0m ir pastačius įspėjamuosius ženklus; 
-draudžiama naudoti atvirą ugnį virš esamų kabelių; 
-galima kasti be išramstymų iki įšalimo gylio, išskyrus smėlį. 
Projektuojamus elektros kabelius kloti žemiau esamų kabelių. 
Prieš pradedant kasti ( esant požeminiam kabeliui ), reikia patikslinti kabelio vieta. ir gylį (atkasant kastuvais ir dalyvaujant kabelį 

eksploatuojantiems darbuotojams), pastatyti laikinus aptvarus, nurodančius žemės kasimo mašinų darbo ribas. 
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Naudoti žemės kasimo mašinas galima ne arčiau kaip 1m iki kabelio. Jei kasama virš kabelio, naudoti žemės kasimo mašinas, pneumatinius 
įrankius ir laužtuvus tik iki tokio gylio, kad iki kabelio ar jo mechaninės apsaugos liktų ne plonesnis kaip 0,3m grunto sluoksnis. Toliau gruntą 

reikia kasti kastuvais. 
Žemės darbų atlikimo metu, pastebėjus plane nepažymėtus kabelius, vamzdynus, požeminius statinius, sprogmenis, būtina sustabdyti darbą, 

kol bus išsiaiškintas rastų statinių pobūdis ir gautas atitinkamų organizacijų leidimas tęsti darbus. 
Persikirtimas su gatvių važiuojamosiomis dalimis atliekamas plastikiniame 110mm diametro vamzdyje. 
Tranšėjų tinkamumas požeminių kabelių praklojimui apiforminamas atitinkamu aktu ir įrašu statybos darbų žurnale Vienoje tranšėjoje galima 

kloti ne daugiau kaip šešis jėgos kabelius, jei nėra kito projektinio sprendimo. Sunkiasvoriai kabeliai klojami mechanizuotu būdu panaudojant 

kabelinį transporterį. Lengvasvoriai kabeliai gali būti klojami rankiniu būdu pasinaudojant kabelio ritės pakėlėjais. Kabelinių linijų paklojimo 

gylis žemėje nurodytas lentelėje. 

KABELIŲ KLOJIMAS 
Kabelių klojimo gyliai: 
 0.4kV, kontroliniai, žemos įtampos ir ryšio kabeliai – 0.5÷0.7m; 
 kabeliai po keliais, gatvėmis -1,0m; 
 Iki 10kV įtampos kabeliai tranšėjose - 0,7m; 
 Iki 10kV įtampos kabeliai po gatvių ir aikščių danga - 1,0m; 
 Iki 10kV įtampos kabeliai ariamose žemėse - 1,0m. 

Minimalūs atstumai tarp lygiagrečiai klojamų kabelių: 
 tarp 0.4kV ir 10kV kabelio ar kontrolinių kabelių- 0,1m; 
 tarp klojamo kabelių ir esamo kabelio, priklausančio kitai organizacijai. - 0,5m; 
 Tarp 10kV ir žemos įtampos kabelių - 0.1m; 
 Tarp kabelio ir pastato sienos (pamato) - 0.6m; 
 Tarp kabelio ir medžių - 2.0m; 
 Tarp kabelio ir krūmų ( želdinių) - 0.75m; 
 Tarp kabelio ir kelio griovio - 1.0m. 
 
Kabelių apsauga juostomis (apsauginė, signalinė juostos): 
 6÷10kV įtampos kabeliai mieste 0,7m ir 0.3m gylyje; 
 6÷10kV įtampos kabeliai nedirbamose žemėse 0,7m ir 0.3m gylyje; 
 6÷10kV įtampos kabeliai ariamose žemėse 0,5m gylyje. 
 
Kabelis klojamas sausoje tranšėjoje. Esant aukštiems gruntiniams vandenims, jie pažeminami siurbliais arba adatiniais filtrais, vandenis 
nuleidžiant į esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus. Tranšėja apvaloma nuo akmenų,, šiukšlių, įrengiamas dugno paruošiamasis 

sluoksnis iš purios ne mažiau 10cm storio žemės, priemolio, molio žemės -smėlio pagrindas. 
Prieš kabelio klojimą iškviečiamas techninės priežiūros inžinierius (užsakovas), kuris kartu su rangovu patikrina: 
tranšėjos gylį, posūkių kampus; 
kabelių atitikties deklaracijas ir sertifikatus; 
kabelių būgno patikrinimo aktus. 
Žiemą kasti gruntą kastuvais galima tik jį atšildžius. Šiuo atveju šilumos šaltinis negali priartėti prie žemėje esančių kabelių arčiau 15 cm. Jei 

gruntas šildomas elektra, šildymo ruožus reikia aptverti ir pakabinti įspėjimo ženklus. Atstumas tarp aptvaro ir šildymo ruožų turi būti ne 
mažesnis kaip 3m. Tamsiu paros laiku šildoma aikštelė turi būti apšviesta. Gruntą galima šildyti ne aukštesne kaip 400 V įtampa. Elektrodai 

prijungiami izoliuotais laidais ar kebeliais. Instaliacijos tvarkingumą reikia tikrinti kasdien ir kiekvieną kartą perklojus. 
Kabelinių linijų klojimas žiemos metu be pašildymo leidžiamas tik tais atvejais, kai oro temperatūra laike 24 val. iki klojimo darbų pradžios 

nenukrito (nors ir laikinai) žemiau: 
0°C - jėgos šarvuotiems ir nešarvuotiems kabeliams su popierine gyslų izoliacija ir švino bei aliuminio apvalkalu; 
-5°C - žemo ir aukšto slėgio, tepalu užpildytiems kabeliams; 
-70C - kontroliniams ir jėgos kabeliams iki 35kV įtampos su plastmasine arba gumos izoliacija ir apvalkalu iš pluoštinės medžiagos ir metaline 

juosta apsaugotu paviršiumi; 
-15°C - kontroliniams ir jėgos kabeliams iki 10kV su polivinilchloridine arba gumos izoliacija ir apvalkalu be pluoštinės medžiagos ir metaline 

juosta apsaugotu paviršiumi; 
-20°C - nešarvuotiems kontroliniams ir jėgos kabeliams su polietileno izoliacija, apvalkalu be pluoštinės medžiagos su apsaugotu paviršiumi 

ir gumine izoliacija su švino apvalkalu. 
Jei oro temperatūra buvo žemesnė, tai kabeliai turi būti šildomi ir paklojami po šildymo šiame laiko intervale: 
Ne ilgiau 1 valandos, kai oro temperatūra 0 ÷ -10°C; 
Ne ilgiau 40 minučių, kai oro temperatūra -10° ÷ -20°C; 
Ne ilgiau 30 minučių, kai oro temperatūra -200C ir žemesnė. 
Kabelių pašildymą galima atlikti apšildomose patalpose esant 20°C (reikalui esant, naudojami kaloriferiai). 
Kabelio jungtims ir galams naudojamos movos, atitinkančios reikalavimus ir turinčios Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus. 
Esant kabelinėje tranšėjoje kelioms kabelinėms jungtims, jų movų išdėstymo intervalas pagal tranšėjos ilgį turi būti ne mažesnis kaip 2m. Be 

to, turi būti paliekamos kabelio atsargos movų remontui ateityje. Atstumas tarp movos korpuso ir artimiausio kabelio turi būti ne mažesnis 

kaip 0,25m. 
Požeminiai kabeliai, movos, apsaugos įrenginiai, vamzdžiai privalo turėti pastovius orientyrus arba žymos stulpelius. Žymos stulpeliai statomi 

0,1m atstumu į lauko pusę nuo trasos posūkiuose, movų sujungimų vietose, iš abiejų pusių kertant kelius, komunikacijas susikirtimo vietose, 
prie įvadų į pastatą ir kas 100m lygioje trasoje. 
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Montuojant kabelines linijas privalo būti išpildyti šie reikalavimai: 
Pakloti kabeliai privalo turėti ilgio atsarga., pakankamą kompensuoti galimą sėdimą ir 

temperatūrinių deformacijų kompensavimą. 
Kabeliai pakloti horizontaliai sienomis, perdenginiu ir pan. privalo būti įtvirtinti galiniuose 

taškuose, tiesiogiai prie galinės movos, abiejose išlinkimų pusėse, prie sujungimo movų. 
Kabeliai pakloti vertikaliai konstrukcijomis, sienomis siekiant išvengti apvalkalo 

deformacijos, privalo tvirtintis prie kiekvienos konstrukcijos. 
Mažiausias leistinas kabelio išlenkimo spindulys negali būti didesnis už spindulį nurodytą 

kabelio techninėse sąlygose. 
Tranšėjose klojami kabeliai (tipai ir jų skerspjūviai) turi atitikti projekto specifikacijos 

reikalavimus. Prieš uždengiant tranšėją, būtina atlikti kabelių izoliacijos matavimus. Gavus 

teigiamus kabelių izoliacijos bandymo rezultatus bei užpildžius atliktų matavimų protokolus, 

surašomas paslėptųjų darbų aktas, kuriuo leidžiama uždengti kabelinę tranšėją. 
Baigus darbus, atliekama požeminės kabelinės linijos geodezinė nuotrauka, pažymint plane jos koordinates esamų kapitalinių statinių arba 

specialiai tam tikslui įrengtų ženklų atžvilgiu. 
Išvedant kabelį į žemės paviršių, kabelis po žeme ir virš žemės paviršiaus turi būti apsaugotas nuo mechaninių pažeidimų, 2m aukštyje nuo 

grindų arba žemės paviršiaus ir 0,3m žemėje. 

KABELIŲ SIGNALINĖS JUOSTOS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI 
2 Lentelė. Kabelių signalinės juostos techniniai reikalavimai 

Techn. parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga Techn. parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 
Pagaminta iš polietileno PE Juostos storis ≥ 0,5mm  
Ant juostos turi būti juodos spalvos 

užrašas:  
“Dėmesio! Kabelis” Juostos plotis Nustatoma užsakant: 

100÷310mm 
Skirta naudoti  Žemėje Spalva Geltona 
Aplinkos temperatūra –35o … +35oC Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
Pakavimo kiekis ≥ 50m Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 

TRANŠĖJŲ UŽPYLIMAS 
Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 10cm storio sluoksniu: 
priemoliuose - smėliu; 
smėliuose, priesmėliuose-gruntu iškastu iš tranšėjų be akmenų, statybinių šiukšlių Įrengiama kabelių apsauga nuo mechaninių pažeidimų; 
Žemos įtampos kabeliai 0,35-0,70m gylyje, persikirtimuose su įvažiavimais bei gatvėmis apsaugomi paklojant juos vamzdžiuose. 
Virš klojamo kabelio įrengiama signalinė juosta. Signalinės juostos plotis vienam kabeliui -10cm, storis -0,5mm. Apsauginės juostos klojamos 

0,3m gylyje nuo žemės paviršiaus su užrašu " Dėmesio! Kabelis". Užpilant tranšėją signalinė juosta turi būti išlyginta. 
Įrengus kabelių apsaugą, elektros įrenginių montavimo firmos ir statybinės organizacijos atstovai kartu su užsakovo technine priežiūrą vedančiu 

inžinieriumi patikrina trasą, sustato dengtų darbų aktą. Padaromos komunikacijų geodezinės nuotraukos. 
Gruntas sutankinamas 20-30cm sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis, sutankinimo koeficientas 0,98. Klojant kabelius per laukus, 

užpilta tranšėja netankinama. 
Perėjimuose per kelius, gatves tranšėja užpilama smėliu. 
10kVįtampos kabeliai turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. Kabeliai nuo mechaninių pažeidimų apsaugomi specialiais gaubtais, 

plokštėmis, degto molio pilnavidurėmis plytomis arba 5mm storio apsauginėmis juostomis 0,10 - 0,15m atstumu virš kabelio. Apsauginės 

juostos plotis vienam kabeliui 100mm. Kabelių apsaugai gali būti naudojami polietileniniai, cinkuoti plieniniai vamzdžiai arba profiliuotas 

plienas. 
Naujai įrengiamos 6 ÷ 10kV įtampos kabelinės linijos viename kilometre turi būti ne daugiau kaip 4 jungiamosios movos, kai trijų gyslų 
kabelio skerspjūvis yra iki 95mm2, ir ne daugiau kaip 5 movos, kai trijų gyslų kabelio skerspjūvis 120 ÷ 240mm2. Tranšėjose klojami kabeliai 

(tipai ir jų skerspjūviai) turi atitikti projekto specifikacijos reikalavimus. 
Prieš uždengiant tranšėją, būtina atlikti kabelių izoliacijos matavimus. Iki 1000V įtampos kabeliams atliekami kabelio izoliacijos varžos 

matavimai, 0,6 - 10kV įtampos kabeliams atliekami bandymai paaukštinta įtampa. 
Gavus teigiamus kabelių izoliacijos bandymo rezultatus bei užpildžius atliktų matavimų protokolus, surašomas paslėptųjų darbų aktas, kuriuo 

leidžiama uždengti kabelinę tranšėją. 
Baigus darbus, atliekama požeminės kabelinės linijos geodezinė nuotrauka, pažymint plane jos koordinates esamų kapitalinių statinių arba 

specialiai tam tikslui įrengtų ženklų atžvilgiu. 

DARBAI ŠALIA TELEKOMUNIKACIJŲ TINKLŲ TELEKOMUNIKACIJŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOS IR PROSKYNOS 
Telekomunikacijų tinkluose nustatomos apsaugos zonos ir įrengiamos proskynos želdiniuose bei miškų masyvuose. 
Apsaugos zonas (proskynas) sudaro: 
požeminių kabelių ir oro telekomunikacijų linijų 
– žemės ruožas išilgai tų linijų, kuris pažymimas lygiagretėmis tiesiosiomis, nutolusiomis nuo požeminio kabelio trasos arba nuo oro linijos 
kraštinių laidų po 2 metrus į abi puses; 
povandeninių kabelių telekomunikacijų linijų, nutiestų per laivybai ar plukdymui naudojamas upes, ežerus, vandenvietes ir kanalus 
– vandens ruožas per visą gylį nuo vandens paviršiaus iki dugno, esantis tarp lygiagrečių plokštumų, nutolusių nuo povandeninio kabelio trasos 
jūroje per 0,25 mylios ir nuo kabelio trasos po 100 metrų į abi puses, jei kabelis eina per upes, ežerus, vandenvietes; 
antžeminių ir požeminių neaptarnaujamų stiprinimo ir regeneracinių punktų 
žemės sklypas, kuris pažymimas uždara linija, nutolusia nuo šių punktų arba nuo jų apkasimo ribos per 3 metrus. 

DARBAI TELEKOMUNIKACIJŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOSE 
Apsaugos zonose (proskynose) be raštiško įmonės, eksploatuojančios telekomunikacijų tinklus, leidimo ir darbų metu nesant šios įmonės 

atstovo, draudžiama: 
kasti žemę giliau kaip 0,3 metro; 
statyti, montuoti įrenginius bei atlikti sprogdinimo darbus; 
naudoti smūginius įrankius (laužtuvus ir kt.) bei mechanizmus (buldozerius, ekskavatorius ir kt.); 

 
1 pav. Kabelių klojimo tranšėjoje pavyzdys 
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daryti gręžinius, šurfus, atlikti kitų požeminių komunikacijų paieškas; 
sodinti medžius, rengti lauko stovyklas, sandėliuoti įvairias medžiagas, pašarus ir trąšas, daryti žemės sampilus, kurti laužus, statyti statinius; 
rengti automobilių, traktorių bei kitų mechanizmų pervažas ar stovėjimo aikšteles, vežti po oro telekomunikacijų linijų laidais negabaritinius 

krovinius; 
griauti ir rekonstruoti pastatus, tiltus, pertvarkyti kolektorius, geležinkelio tunelius, jei statytojas nėra iškėlęs iš tos vietos telekomunikacijų 

tinklų. 
Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie netoli telekomunikacijų tinklų apsaugos zonų (proskynų) atlieka sprogdinimo, karjero darbus ir pan. ir gali 

sugadinti telekomunikacijų tinklus, privalo iš anksto pranešti telekomunikacijų tinklus toje apsaugos zonoje eksploatuojančiai įmonei apie 

tokių darbų atlikimo vietą ir laiką. 
Telekomunikacijų tinklų apsaugos zonose (proskynose) draudžiama: 
užversti ir laužyti technologinius ir įspėjamuosius ženklus, versti ant požeminių kabelių linijų trasų sunkius daiktus, rengti šiose trasose rūgščių, 

druskų bei šarmų nuotėkius; 
atidaryti neaptarnaujamų stiprinimo punktų (antžeminių ir požeminių) bei radiorelinių stočių, telefono kanalizacijos kabelių šulinių, 

skirstomųjų spintų ir kabelių dėžių duris bei angas, taip pat jungti prie telekomunikacijų linijų kokius nors prietaisus, išskyrus asmenis, 

prižiūrinčius šias linijas; 
atlikti kitokius veiksmus, dėl kurių gali būti sugadintos telekomunikacijų priemonės (pvz., gadinti oro linijų stulpus bei armatūrą, traukyti 

laidus, mesti ant laidų kokius nors daiktus ir t. t.). 
Fiziniai ir juridiniai asmenys, apsaugos zonose (proskynose) atliekantys aukščiau nurodytus nurodytus darbus, privalo turėti Ryšių ir 

informatikos ministerijos nustatytos formos raštišką įmonės, kurios žinioje yra telekomunikacijų tinklai, leidimą. 
Fizinis ar juridinis asmuo, atliekantis darbus telekomunikacijų tinklų apsaugos zonoje (proskynoje), prieš pradėdamas dirbti, privalo ne vėliau 

kaip prieš tris dienas iki darbų pradžios iškviesti įmonės, eksploatuojančios šiuos tinklus, atstovą, kad pagal techninius dokumentus, 
techninėmis priemonėmis ir atkasant tranšėjas tiksliai nustatytų požeminių kabelių ir kitų esamų ir projektuojamų požeminių telekomunikacijų 

tinklų vietas, jų paklojimo gylį. 
Patikslinta telekomunikacijų tinklų požeminių įrenginių trasa darbų zonoje turi būti pažymima įspėjamaisiais ženklais. Ženklai statomi 

tiesiuose trasos ruožuose kas 15–20 m, taip pat visose didesnėse kaip 0,5 m nukrypimo nuo trasos tiesiosios ašies vietose, trasos posūkiuose ir 

ant grunto kasimo ribos, kur darbai turi būti atliekami rankiniu būdu. 
Patikslinus telekomunikacijų tinklų trasą, telekomunikacijų įmonė darbus tinklų apsaugos zonoje atliekančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui 
išduoda nustatytos formos leidimą (žr. 2 priedą). Leidimas išduodamas per 1 darbo dieną. Išdavus leidimą, už pastatytų ženklų saugą ir 

telekomunikacijų tinklų saugumą atsako atliekantis darbus fizinis ar juridinis asmuo. 
Jeigu nėra raštiško leidimo darbams apsaugos zonoje (proskynoje) atlikti arba jei pažeidžiami kiti šių taisyklių reikalavimai, įmonės, 

eksploatuojančios telekomunikacijų tinklus, atstovas turi teisę nutraukti darbus ir surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolą. 
Fiziniai ir juridiniai asmenys, atliekantys darbus apsaugos zonoje arba proskynoje, privalo ne vėliau kaip prieš vieną dieną iki darbų pradžios 

telefonograma pranešti telekomunikacijų įmonei, eksploatuojančiai telekomunikacijų tinklus, kurią dieną ir valandą bus atliekami darbai, 
kuriuose privalo dalyvauti jos atstovas. 
Jeigu įmonės, eksploatuojančios telekomunikacijų tinklus, atstovai neatvyksta, juridiniai arba fiziniai asmenys, atliekantys darbus, privalo 

vienos paros laikotarpiu telefonograma apie tai informuoti minėtos įmonės vadovą. Neatvykus telekomunikacijų tinklus eksploatuojančios 

įmonės atstovui, draudžiama dirbti darbus, nurodytus Taisyklių 11 punkte, telekomunikacijų tinklų apsaugos zonoje. Mechanizmų ir darbininkų 

prastovų nuostolius privalo atlyginti telekomunikacijų tinklus eksploatuojanti įmonė. 
Jeigu požeminių telekomunikacijų tinklų trasose būtina įrengti laikinus kelius statybų mašinoms ir mechanizmams, tai organizacija, vykdanti 

statybos darbus, susitarusi su šių tinklų savininkais, privalo užkloti tinklų trasas apsaugos danga. Tai turi būti numatyta statybos projekte. 
Jeigu per projektuojamų pastatų ir įrenginių statybos aikštelių teritoriją eina telekomunikacijų tinklai, tai šių objektų statybos projektuose ir 
sąmatose, suderinus su įmonėmis, kurių žinioje yra telekomunikacijų tinklai, turi būti numatomos šių tinklų apsaugos užtikrinimo priemonės. 
Vežant aukštus krovinius pro oro ryšių linijų laidus, kad jie nenutrūktų, reikia laikinai laidus pakelti – pastatyti skersinius arba aukštesnius 

stulpus. Laidus reikia pakelti į tokį aukštį, kad tarpas tarp jų ir aukščiausio krovinio (mechanizmo) taško būtų ne mažesnis kaip 200 mm. Šiuos 

darbus atlieka liniją eksploatuojanti įmonė fizinio ar juridinio asmens, vežančio krovinius, lėšomis. 
Fizinis ar juridinis asmuo, kasantis tranšėjas ir duobes, kurios susikerta su telekomunikacijų tinklais, privalo juos saugoti. Jeigu atkastieji 
telekomunikacijų tinklai neapsaugoti nuo mechaninių sužalojimų, reikia įrengti laikiną jų saugą. 
Draudžiama perkelti esamus telekomunikacijų tinklus be juos eksploatuojančios įmonės sutikimo. 
Medžių, esančių oro telekomunikacijų linijų apsaugos zonoje, genėjimą miestų teritorijose tvarko savivaldybės, iš anksto suderinusios su 

telekomunikacijų tinklus eksploatuojančia įmone. 
Fiziniai ir juridiniai asmenys, atliekantys žemės darbus, radę požeminius telekomunikacijų tinklus arba signalinę juostą, nepažymėtus šių darbų 

techniniuose dokumentuose, turi iš karto nutraukti darbus, imtis priemonių telekomunikacijų tinklų saugumui užtikrinti ir apie tai pranešti 

artimiausiai telekomunikacijų įmonei. 
Jeigu kabelis iškeliamas inkaru arba žvejybos įrankiais, laivų kapitonai (laivų vadai) turi stengtis kabelį nuleisti saugiai, nepaisant to, kad 

netenkama inkaro arba įrankių. Apie kabelio pakėlimą laivų kapitonai (laivų vadai) nedelsdami per radiją praneša artimiausiam uostui ir nurodo 
vietos koordinates, laiką, kada kabelis buvo pakeltas, ir apie tai informuoja artimiausią telekomunikacijų tinklus eksploatuojančią įmonę. 

ŠALIGATVIO PLYTELIŲ (TRINKELIŲ) ATSTATYMO DARBAI 
Pagrindo paruošimas 
Gruntas sutankinamas. Dėmesį ypač reiktų skirti jo drenavimui. Jei gruntas drėgnas ir nelabai tvirtas, reiktų naudoti specialias geosintetines 

medžiagas. Kita vertus, jei gruntas smėlėtas, dažnai visiškai nereikia kloti laikančiojo sluoksnio.  
Atramos grįstai dangai paruošimas 
Skersinis atramos nuolydis turi atitikti skersinį išorinės dangos nuolydį. Atraminio sluoksnio storis būna 2–5 cm. Viršutinės ribos viršyti 

negalima, nes, veikiant eksploatacinėms apkrovoms, gali deformuotis išorinė danga. Kaip atraminis sluoksnis tinkamiausias yra 0–2 arba 0–4 
mm frakcijos smėlis, 1–3 arba 2–5 mm skalda, taip pat trupinto smėlio ir 0–5 mm skaldos mišinys. Stambių dalelyčių dydis neturi viršyti 8 

mm. 
Atkarpose, kur transportinė apkrova didesnė, kaip jungiamąją atraminio sluoksnio medžiagą rekomenduojama naudoti cementą arba kalkes. 
Vietose, kurias dengia stogai, atraminio sluoksnio medžiagos paprastai lieka sausos ir birios. Tokiu atveju betoninės plytelės (trinkelės) 

klojamos į sausą skiedinį ir atitinkamą skaldos masę, o baigus darbus visi tarpai tarp trinkelių užpildomi smulkiu smėliu.  
Klojimas 
Plyteles ar trinkeles reikia kloti tiksliai pagal aukštį, nuolydžio kampą ir įvertinus kelio kryptį, paliekant reikiamo dydžio plyšius.  
Siūlių išsidėstymą ir dydį šalia šaligatvio blokų ir kitų atitveriamųjų elementų ar pastatų būtina planuoti prisilaikant moduliavimo tinklelio. 

Šiuo atveju reiktų nepamiršti, kad, įvertinus grindinio elementų gamybos technologiją, leidžiama dydžių paklaida yra ±3 mm.  
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Siekiant, kad siūlės būtų tiesios, maždaug kas 3 m nutiesiamos išilginės virvelės. Žymint didelius plotus būtina virveles ištempti dviem 

kryptimis ir kas 1–3 m kontroliuoti, kaip išlaikomi tiesūs kampai. Kaip grįstų paviršių įrėminimą reikia naudoti į betoną klojamus bordiūrus 

arba kraštų elementus, kurie dažniausiai ganėtinai patikimai priima dangos kraštų apkrovas. Tokias užtvaras kloja prieš įrengiant išorinę 

grindinio dalį, kad būtų užkirstas kelias skersiniams nukrypimams ar akmenų sėdimui.  
Atsiremiančias į pastatus grindinio atkarpas kloja taip, kad paviršiniai vandenys tekėtų ne prie pastato, o nuo jo. Priešingu atveju būtina 

numatyti nutekamuosius griovelius ir lietaus vandens kanalizaciją prie pastato.  
Pagal DIN 18318 standartą paviršiniai nelygumai 4 metrų ilgio kontrolinėje trinkelių ar plytelių grindinio atkarpoje negali viršyti 10 mm. Šio 

kriterijaus, priklausomai nuo išorinės dangos struktūros, ne visada reikia laikytis. Betoninių trinkelių aukščio skirtumą galima kompensuoti 
klojant jas į sąlyginai purų smėlingą atraminį sluoksnį.  
Įrangos trinkelių klojimui pasirinkimas 
Vibracinės plokštės su darbine 130 kg mase ir išcentrine 18–20 kN jėga tinka tankinti grįstus iki 6 cm aukščio paviršius. 8–10 cm aukščio 

grįstų paviršių tankinimui naudojamos 170–200 kg vibracinės plokštės, kurių išcentrinė jėga ne mažesnė negu 20–30 kN. Dar storesniems 
grįstiems paviršiams tankinti reikia naudoti nuo 200 iki 600 kg masės vibracines plokštes, turinčias 30–60 kN išcentrinę jėgą. Vibracinėmis 

plokštėmis ne tik tankinamas gruntas, taip pat ir jungiamasis tranšėjose ar atvirose erdvėse, bet ir sutankinami sunkūs akmenys grįstuose 

grindiniuose. Vibracines plokštes lengva eksploatuoti, jei naudojamos papildomos standartinės plokštės. Nesunku, naudojantis hidrauline 
sistema, reguliuoti mašinos judėjimą pirmyn ir atgal, vibracinė plokštė turi elektrinį įjungimą ir papildomus greičio režimus.  
Vibracinis suklotų elementų tankinimas 
Sutankinus vibracine plokšte iki pastovios būklės, galima gauti lygų paviršių. Kai naudojamos vibracinės plokštės su reguliuojama išcentrine 

jėga, priklausomai nuo elemento storio, reikia rinktis mažiausia galingumą. 
Galutinis paviršiaus apdirbimas 
Baigtą tankinti išgrystą paviršių reikia apibarstyti smėliu, kuris turi kurį laiką pasilikti ant šio paviršiaus, kad gerai užpildytų visas siūles. 
Grindiniai, kuriais juda automobiliai, turi turėti tvirtu ir atspariu užpildu užpildytas siūles, kad postūmio jėga, kurią sukuria ratų apkrova, 

patikimai būtų perduodama nuo vieno elemento kitam, nes kitaip elementai pradės slinktis iš savo vietų. Ypač aktualus siūlių užpildymas yra 
mašinų plovimo aikštelėse ir degalinėse. Siūlių plotis neturi būti mažesnis negu 8 mm. Norint parinkti tinkamą užpildančią medžiagą, reikia 

įvertinti klimato ir eksploatacines sąlygas. Naudojamos bituminės ar analogiškos užpildymo medžiagos išsaugo tam tikrą grindinio paviršiaus 

elastingumą. 

INŽINERINIŲ TINKLŲ IR KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ, DANGŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGA 
Siekiant išvengti inžinerinių tinklų ir kitų inžinerinių statinių gedimų, sugadinimų, apsaugoti dangas bei želdinius vykdant grunto kasimo ir 
kitus su tuo susijusius darbus, būtina laikytis jų apsaugos taisyklių: 
1) Elektros tinklų apsaugos taisykles, Magistralinių naftotiekių apsaugos taisykles, Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių 

apsaugos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1998 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr.151 „Dėl Energetikos objektų, 

vamzdynų ir elektros tiekimo linijų apsaugos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 41-1119); 
2) Magistralinių dujotiekių apsaugos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 1993 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 

152 „Dėl Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1993, Nr. 74-1397); 
3) Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1993 m. 
gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 214 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ (Žin.,1993, Nr. 72-1368); 
4) Telekomunikacijų tinklų apsaugos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ryšių ir informatikos ministro 1997 m. rugsėjo 18 d. įsakymu 

Nr. 117 „Dėl Telekomunikacijų tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 89-2244); 
5) Riboženklių apsaugos instrukciją, patvirtintą Valstybinės žemėtvarkos ir geodezijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministerijos 1996 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 88 „Dėl Riboženklių apsaugos instrukcijos“ (Žin., 1996, Nr.85-2041); 
6) Praeinamų kolektorių ir techninių koridorių eksploatavimo taisykles, patvirtintas Komunalinio ūkio ir paslaugų departamento prie Lietuvos 

Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 35 (Žin., 1996, Nr. 63-1493); 
7) Vandentvarkos ūkio naudojimo taisykles, patvirtintas Statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 172 „Dėl 

Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių“ (Žin., 1996, Nr. 125-2923); 
8) Vandentvarkos darbų saugos taisykles DT 3-99, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 1999 m. 
vasario 13 d. įsakymu Nr. 51 „Dėl Vandentvarkos darbų saugos taisyklių tvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 20-579). 

13. ATRAMOS 
Projektuojamos atramos yra metalinės, cinkuotos, su įleistomis durelėmis IP-54 apsaugos klasės, montuojamos ant pamato. Kiekvienoje 

atramoje numatoma montuoti komutavimo arba apsauga nuo perkrovų ir trumpojo jungimo įrenginį. 

14. ŽYMĖS IR ŽYMĖJIMAI 
Visa įranga ir kabeliai turi būti patikimai sužymėti pagal Lietuvos Respublikos žymėjimo sistemą ir instrukcijas. Žymėjimas turi atitikti 
techninę dokumentaciją. Spintų, skydų, valdymo skydų, dėžučių korpusai turi būti su žymėmis, pažymėtomis kuriai įrenginių daliai priklauso 

įranga. Visa ant korpuso sumontuota įranga turi būti sužymėta. Ant visos korpuso viduje sumontuotos įrangos turi būti sužymėti pozicijų 

numeriai. Visa įranga, sumontuota aikštelėje, turi būti su inventorinėms plokštelėms ir pozicijos numeriais, atitinkamai pagal pozicijas įrangos 

ir kabelių sąrašuose. Kiekviename bloke terminalai turi būti sužymėti nuosekliai. Fazių žymėjimas turi būti pagal EĮĮT ir IEC 445 (L1, L2 ir 
L3). 
Daugiagysliai kabeliai turi būti su kabelio žyme, o kiekviena gysla su kabelio, gyslos ir terminalo pozicijos žymėmis. Jei gyslos sujungtos į 

eilę, būtina žymėti pirmą ir paskutinę gyslas. Jei kabelis yra su kištuku, turi būti pažymimas jungties pozicijos numeris. Daugiagysliai kabeliai 

su sužymėtomis gyslomis nereikalauja papildomo žymėjimo. Jungiamieji laidai tarp įrengimų ir terminalų turi būti su terminalo pozicijos 
žymėmis abejuose galuose. Laidai tarp dviejų įrengimo dalių turi būti su serijos numeriais abiejuose galuose. 
Inventorinės plokštelės korpusų ir įrengimų žymėjimui turi būti iš juodo, baltai laminuoto plastiko. Žymes prakertant baltame sluoksnyje, 
gaunamos juodos žymės baltame fone. Plokštelės prisukamos varžtais arba prikniedijamos. 
Individualus žymėjimas (įrengimų numeris korpuso viduje ir pan.) turi būti atliekamas nenuplaunamomis žymėmis. Šiam tikslui naudojama 
elastinė žymėjimo juosta. 
Laidų ir kabelio gyslų žymėjimas turi būti atliekamas pastoviomis žymėmis ar plastikinėmis žarnelėmis. 

15. BENDRI REIKALAVIMAI 
Visi elektrotechnikos projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas ir eksploatacija turi atitikti 
galiojantiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams: 
„Elektros įrenginių įrengimo taisyklės“, 2012; 
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Visa elektros įranga, pagalbiniai įrenginiai ir instaliacinės detalės turi būti sertifikuoti Lietuvoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir 

suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. 
Darbai turi būti atliekami prisilaikant “Saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius” ir „Darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų“. 
Rangovas privalo padaryti užrašus ant paskirstymo skydų pagal žymėjimus projekte, pritvirtinti schemas skydų durelių vidinėje pusėje, 
atitinkančias išpildymui, o išorinėje durelių pusėje priklijuoti lipdukus pagal Saugos taisyklių reikalavimus. 
Medžiagų tiekėjas ir įrenginių gamintojas privalo turėti ISO 9000 arba ekvivalentinį sertifikatą. Įrenginius komplektuojantys elektros aparatai 
turi būti pagaminti ir išbandyti pagal IEC standarto bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų reikalavimus. Taip pat turi būti 

nurodyta elektros aparatų gamintojas, jo adresas, prekinis ženklas, modelis, tipas ir techniniai duomenys. Operatyvinių elementų užrašai ant 

įrenginių turi būti suderinti su užsakovu. Kartu su įrenginiais turi būti pateikta techninė dokumentacija ir nurodymai montavimui valstybine 
kalba. 

16. SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 

SAUGOS REIKALAVIMAI 
Elektros įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybos vietoje dirbančiam 

personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims. 
Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojų keliančiomis elektros įrangos dalimis tuo 

laikotarpiu, kol nebus baigtas jų instaliavimas. Šie užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi 

SAUGOS PRIEMONĖS MONTUOJANT 
Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti naudojami gamykliniai PVC dangteliai. Plokštės, 

valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. 
Jei, tinkamai neapsaugojus  elektros įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo 

greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar geresnę būklę. 

17. STATYBOS PRODUKTŲ, NETURINČIŲ DARNIŲJŲ TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ, EKSPLOATACINIŲ 

SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMAS, TIKRINIMAS IR DEKLARAVIMAS 
Statybos produktui taikomą eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemą nustato Reglamentuojamų statybos produktų 

sąrašas, tvirtinamas aplinkos ministro įsakymu. 
Statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatus, gamybos kontrolės atitikties sertifikatus ir bandymų protokolus išduoda 
paskirtosios įstaigos – bandymų laboratorijos ar sertifikavimo įstaigos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos įgaliotos atlikti trečiosios 

šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą, atlikusios visus eksploatacinių savybių vertinimo ir 

tikrinimo sistemose numatytus veiksmus. 
Gamintojas, atlikęs eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą ir tikrinimą, parengia (Reglamento priedas) valstybine kalba eksploatacinių 

savybių deklaraciją (toliau – Eksploatacinių savybių deklaracija). 
Kai taikytina, kartu su Eksploatacinių savybių deklaracija teikiamas Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 31straipsnyje nurodytas saugos duomenų 

lapas ir (ar) 33 straipsnyje nurodyta informacija. 
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Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos 
1.  1. GAMINIAI 
1.1.  Apšvietimo valdymo spinta AVS-1 tvirtinama ant sienos, IP44 komplektuojama su: 

– tripolis automatinis jungiklis 3FC25A – 1 vnt.;  
– vienpolis automatinis jungiklis 1FC10A – 1vnt.;  
– vienpolis automatinis jungiklis 1FC16A – 1vnt.;  
– vienpolis automatinis jungiklis 1FC20A – 2vnt.;  
– vienpolis automatinis jungiklis 1FC6A – 1 vnt.;  
– magnetinis kontaktorius (In = 25 A, 1NA, Uvald = 230 VAC) – 4 vnt.;  
– indikacinė lemputė (žalia), 230 V – 1 vnt.;  
– komutaciniai srovėlaidžiai – 1 k-tas;  
– N ir PE kontaktų blokas – 1 k-tai;  
– jungiamieji laidai, įvairaus skerspiūvio – 1 k-tas  
(su montavimo ir komplektavimo darbais) 

proj. AVS-
1 

kompl. 1 TS.p.4;5 

1.2.  Apšvietimo valdymo panelė (skydelis), montuojamas ant sienos, budinčiojo patalpoje, 

komplektuojamas su: 
– indikacinė lemputė (žalia), 230 V – 1 vnt.;  
– modulinis mygtukas su fikacija ir lempute – 4 vnt.; 
– jungiamieji laidai, įvairaus skerspiūvio – 1 k-tas  
(su montavimo ir komplektavimo darbais) 

proj. AVS-
1 skydo 
valdymo 
panelė 

kompl. 1 TS.p.4;5 

1.3.  Cilindriniai saugikliai Gg tipo, 30-32A, analogiški esamame apšvietimo skyde (su 

montavimo darbais) 
Es. apšv. 

skydas 
kompl. 3 TS.p.5 

1.4.       

2.  2. MEDŽIAGOS 
2.1.  Paskirstymo dėžutė su dangteliu, pagaminta iš nedegios arba sunkiai degios medžiagos 

(su montavimo darbais)  kompl. 2 TS.p.8 

2.2.  Kabelis varinėmis monolitinėmis gyslomis su dviguba nepalaikančia degimo izoliacija 
(su montavimo darbais), skersp.:     Cu 3x1,5 mm2   m 200 TS.p.9, 3 

2.3.  Cu 5 x 4 mm2   m 370 TS.p.9, 3 

2.4.  Cu 5 x 6 mm2   m 10 TS.p.9, 3 

2.5.  Cu 8 x 1,5 mm2   m 30 TS.p.9, 3 

2.6.  PVC kabelių apsaugos vamzdis, Ø20, su tvirtinimo ir sujungimo elementais (su kabelio 
įtraukimo ir montavimo darbais)  m 200 TS.p.10 

2.7.  Taip pat, Ø32  m 200 TS.p.10 

2.8.  Įžeminimo laidas varine daugiaviele gysla su vienguba geltona-žalia izoliacija (su 
montavimo darbais), skersp.: 16mm2   m 15  

2.9.       

3.  3. IŠORINIAMS EL. TINKLAMS ĮRENGTI REIKALINGŲ MEDŽIAGŲ IR DARBŲ KIEKIAI 
3.1.  Tranšėjos iškasimas, kabelių paklojimas, tranšėjos užkasimas (mechanizuotai)  m 210 TS.p.12 

3.2.  Tranšėjos iškasimas, kabelių paklojimas, tranšėjos užkasimas (rankiniu būdu)  m 30 TS.p.12 
3.3.  Tranšėjos nužymėjimas  kompl. 1 TS.p.12 

3.4.  Išpildomoji nuotrauka  kompl. 1 TS.p.12 
3.5.  0,5 mm storio signalinė juosta su užrašu “Dėmesio! Kabelis” (su paklojimo darbais)  m 240 TS.p.12 

3.6.  Apšvietimo atrama (metalinė, cinkuota, h = 12 m), komplekte su pagrindu (ne 
mažesniu nei 1.8m), tvirtinamu į žemę ir kabeliu per stulpo ilgį bei prijungimo 

kontaktais, su gnybtynu ir C10A automatiniu(iais) jungikliu(ais). Antikorozinę apsaugą 

sudaro cinko sluoksnis, užneštas karšto cinkavimo būdu vidinėje ir išorinėje pusėje, su 

tvirtinimo elementu prožektorių(-io) sumontavimui 

 kompl. 4 TS.p.13 

3.7.  Apšvietimo atrama (metalinė, cinkuota, h = 8 m), komplekte su pagrindu (ne mažesniu 

nei 1.8m), tvirtinamu į žemę ir kabeliu per stulpo ilgį bei prijungimo kontaktais, su 
gnybtynu ir C10A automatiniu(iais) jungikliu(ais). Antikorozinę apsaugą sudaro cinko 

sluoksnis, užneštas karšto cinkavimo būdu vidinėje ir išorinėje pusėje, su tvirtinimo 
elementu prožektorių(-io) sumontavimui 

 kompl. 6 TS.p.13 

3.8.  400W LED diodinio šviesos šaltinio prožektorius, montavimui ant atramos, IP65 
apsaugos, ne mažesnis IK05 smūgio klasė. Galimas korpuso vertikalus pakreipimas, su 
sugraduota skale ± 20 ° ir reflektoriaus pakreipimas viduje +5 °-20 °. Integruotas 
paleidimo įrenginys 230V 50Hz, su spec. valdikliu kontroliuojančiu diodų temperatūrą 
sistemos viduje. Ne mažiau nei 32000lm. Sertifikuotas CE, ne mažesne 5 metų 

garantija, ne mažesniu nei 30000val. darbo laiku. 

 kompl. 16 TS.p.6;7; 

3.9.  Tas pats 400W LED, tik montuojama su neakinančia optika  kompl. 4 TS.p.6;7; 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
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Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos 
3.10.  Tvirtinamas prie atramos LED 1x30W lempoms(ai) šviestuvas, IP65 apsaugos, 

jungiamas prie 230V el. tinklo, su grūdintu stiklu,  su balastu, įvairioms atmosferos 

sąlygoms atsparus šviestuvas, apšvietimo kampas plataus spindulio,  spalvinė 

temperatūra derinama su architektu su montavimo, prijungimo darbais, komplekte su 
lempomis ir tvirtinimo, montažiniais elementais. 

 kompl. 4 TS.p.6;7; 

3.11.  D50mm plast. vamzdis   m 30  

3.12.  30Ω įžemintuvas iš 3 vnt. plieninių, atsparių korozijai, 1,4m ilgio, Ø18mm, tarpusavyje 

sujungiamų strypų su kalimo ir sujungimo detalėmis ir kontroline dėžute (su 
montavimo darbais) 

 kompl. 5 TS.p.11 

3.13.  Žaliųjų plotų sutvarkymas, pasėjant žoles  m2 50 TS.p.12 

3.14.  Esamos apšvietimo atramos išmontavimas  kompl. 1 TS.p.12 

3.15.  Esamos oro linijos išmontavimas  kompl. 1 TS.p.12 

3.16.       

 
Pastabos: 
1. Skydų komplektaciją tikslinti pagal projekte pateiktas schemas. 
2. Lempos komplekte su šviestuvais. 
3. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, rodikliui, pastato elementui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, 

pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes pastato (jo dalies) ar patalpų arba inžinerinių sistemų fizines, technines ir eksploatacines 
savybes. 

4. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Sąnaudų žiniaraščiuose nurodyti Rangovo įkainiai ir kainos turi apimti visą reikiamą Rangovo įrangą 

bei mechanizmus darbams atlikti, montavimą, nužymėjimą, Rangovo personalo darbą, medžiagas (išskyrus pateikiamas užsakovo), 
montažines-tvirtinimo medžiagas, atrėmimo konstrukcijas bei pagrindus, darbų kontrolę ir priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, 

netiesiogines išlaidas, Rangovo mokamus mokesčius, pelną kartu su pagrįstai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir įsipareigojimus 
apibrėžtus Sutartyje ar atsirandančius ją vykdant. Rangovo nurodyti įkainiai ir kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei 
toks pasitaikytų). 
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MOKYKLOS EL. TINKLŲ PLANAI
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IR APŠVIETIMO VALDYMO SCHEMA

PASTABOS:
1. Darbų metu galima keisti kabelių trasų vietas.

RŪSIO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS EL. TINKLAIS (M1:500) PIRMO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS EL. TINKLAIS (M1:500)

APŠVIETIMO VALDYMO SCHEMA




