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1. BENDROJI DALIS 

1.1. Prielaidos projektui rengti. 

Priešprojektiniai pasiūlymai  atlikti pagal, AB "LESTO" išduotas technines sąlygas 
Nr.41030-12-A561 išduotas 2012-10-22, UAB „Vilniaus gatvių apšvietmo tinklai, technines sąlyga, 
SB „Riešutas“ atstovo pageidavimus. 

1.2. Objekto adresas. 

Gurių Sodų, Gurių Sodų 17-oji, 19-oji, 21-oji, 23-oji, 27-oji, 29-oji, gatvės. Vilnius, Vilniaus 
m.sav.   

1.3. Esamos pad ėties įvertinimas. 

Elektros energija sodininkų bendrijoje „Riešutas“ tiekiama, per esamus AB LESTO elektros 
tinklus. Bendrijos teritorijoje yra 2 transformatorinės (KT-709 ir KT 1427). Didžioji dalis yra oro 
kabelių (OKL) linijos, išskyrus Gurių Sodų 23-osios, 27-osios  ir 29-osios gatvės, linija L-100 ir L-
600 ir KT-1427, kuriose yra įrengta oro linija.  

1.4. Projekte sprendžiami uždaviniai. 

- Suprojektuoti SB „Riešutas“ gatvių apšvietimo tinklus, įrenginius ir apšvietimo valdymą; 

- Suprojektuoti, AB LESTO, 0,4kV oro linijos rekonstrukciją Gurių Sodų 23-osios  ir 27-
osios gatvėse, pakeičiant oro liniją į oro kabelinę liniją.  

- Suprojektuoti elektros energijos apskaitą ir gatvių apšvietimo įrenginių prijungimą prie AB 
LESTO elektros tinklų; 

1.5. Privalom ųjų dokument ų sąvadas. 

Eil.
Nr. 

Dokumento pavadinimas  Santrauka  

1.  LR statybos įstatymo pakeitimo įstatymas 2001 11 08 
2.  LR elektros energetikos įstatymas  2004 07 01 
3.  LR kelių įstatymas  2001 10 03 
4.  LR žemės įstatymas  2010 07 01 
5.  Elektros įrenginių įrengimo taisyklės EĮĮT-2011 
6.  AB „LESTO“ techninės sąlygos Nr.  Nr. TS-41030-12-A561 
7.  UAB „VGAET“ techninės sąlygos Nr.  Nr. 26-13 
8.  Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo 

žaibo 
STR 2.01.06:2009 

9.  Statinio projektavimas STR 1.05.06:2010 
10.  Statinio projekto vykdymo priežiūra STR 1.09.04:2007 
11.  Žemės darbai STR 1.07.02:2005 
12.  Statybą leidžiantys dokumentai  STR 1.07.01:2010 
13.  Nesudėtingi statiniai   STR 1.01.07:2010 
14.  Ypatingi statiniai  STR 1.01.06:2010 
15.  Esminiai statinio reikalavimai.Apsauga nuo triukšmo STR 2.01.01(5):2008 
16.  Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir 

šilumos išsaugojimas 
STR 2.01.01(6):2008 

17.  Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga STR 
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2.01.01(4):1999,2002.09.25 
18.  Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga  STR 2.01.01:1999 
19.  Normatyviniai statybos techniniai dokumentai  STR 1.01.05:2007 
20.  Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį STR 1.01.09:2003 
21.  Statinio statybos rūšys STR 1.01.08:2002 
22.  Elektros tinklų apsaugos taisyklės 2010 03 29 
23.  Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos 

įrengimo taisykles 
2011 05 27 

24.  Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisykles 2011 12 15 
25.  Galios įrenginių įrengimo taisyklės 2012 01 02 
26.  Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros 

įrenginių įrengimo taisyklės 
2004 04 29 

27.  Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisykles 2011 12 20 
28.  Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodika 2007 12 27 
29.  Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės 2011 02 03 
 

1.6. Bendrieji techniniai reikalavimai. 

Eil.
Nr. 

Dokume nto pavadinimas  Santrauka  

1. Akustinis triukšmas. Lietuvos higienos norma HN 33:2007 
2. Elektros ir elektros tinklų ekspoatavimo taisyklės EETET-2002 
3. Elektros įrenginių eksploatavimo taisyklės EĮES-2004 
4. Elektros tinklų apsaugos taisyklės  2010 03 29 
5. Galios įrenginių įrengimo taisyklės  2012 01 02 
6. Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės  2005 02 18 
7. Energetikos objektu priesgaisrines saugos taisykles 1999 
8. Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje 

aplinkoje  
2000 06 27 

9. Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai 
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose 
bei jų aplinkoje  

2007 07 02 

10. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės 2001 12 21 
 

2. ELEKTROTECHNIKOS DALIS 

2.1. Bendrieji reikalavimai. 

Visi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, numatyti įrengti projektuojamame objekte, turi atitikti 
Europines normas ir standartus bei turi būti sertifikuoti ir įteisinti naudojimui Lietuvos Respublikoje. 

2.2. Darbų vykdymas. 

Visi montavimo darbų etapai, atjungimų derinimas, sprendžiamas darbo projekto metu, 
suderinus su atsakingomis organizacijomis. 

Projekto įgivendinimas nuamtomas II-iem etapais. 
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 I-ame atape bus sumontuotos visos oro kabelių linijos ir 66 šviestuvai. II-ame etape 
numatoma sumontuoti dar 48 šviestuvus. 

2.3. 0,4 kV elektros tinklai. 

2.3.1 Prisijungimas prie AB LESTO elektros tinkl ų. Elektros apskaita. 

Prijungimo prie AB LESTO tinklų ir  oro linijų rekosntrukcijos, projekto dalį žr. Byloje Nr. 
31813-14/103-TP-E1. 

Šalia esamos transformatorinės KT-709 numatyta elektros apskaitos spinta KAS. KAS 
pajungiama 0,4 kV KL iš KT-709. KAS pastatoma išorėje. 

  Spintoje pagal pareikalautą galią įrengiami elektros energijos skaitiklis ir automatiniis 
jungiklis. 

 
2.3.2 Gatvių apšvietimo valdymo spinta (MP). 

Šalia elektros apskaitos spintos projektuojama gatvių apšvietimo valdymo spinta, su visa 
reikiama komutacine ir skirstomąja elektros įranga, žr. Br.Nr.31813-14/103-TP-E2-03. 

MP komplektuojama su šviesos davikliu ant gembės, tvirtinant prie MP spintos korpuso. 

MP pajungiama paklojant 0,4 kV kabelinę liniją nuo KAS. 

VALDYMAS 

Apšvietimo valdymas numatomas: 

 a) automatiniu būdu — per foto relę arba astronominį laikrodį; 

 b) rankiniu būdu; 

 c)         nuotoliniu būdu, su signalizacijos, lempų prigesinimo sistema; 

 

2.3.3 0,4 kV kabeli ų linijos (KL). 

Nuo MP paklojami 0,4 kV kabeliai iki OL atramų  Nr. 200/1 (2 kabeliai) , 300/1 (2 kabeliai) 
iš KT-709 ir naujai projektuojamos OKL atramos Nr. 5.1. (žr. Br.Nr. 31813-14/103-TP-E2-01,02).  

Kabelinės linijos žemėje klojamos įtraukiant į PVC apsauginį vamzdį. Kabelio apsaugai, 
atramoje, montuojamas metalinis, cinkuotas gaubtas 

Kabelio apsaugai nuo viršįtampių sumontuojami 0,4 kV viršįtampių ribotuvai, OL atramose.  

 

2.3.4 0,4 kV oro kabeli ų linijos (OKL). 

Ant esamų (AB LESTO) oro linijos atramų L-200, L-300, L-400, L_500 iš KT 709 ir  L-100 
(100/6-100/18) ir L-600 (600/4-600/10) iš KT 1427, sumontuojamos oro kabelių linijos, gatvių 
šviestuvų pajungimui. Naujos OKL projektuojamos kaip antra  grandis išskyrus ruožuose tarp: atr. 
Nr. 200/1 – 200/2  ir 300/1 – 300/3 iš KT-709, kur projektuojama kaip trečia ir ketvirta OKL 
grandys.  

Gurių Sodų 27-oje gatvėje, numatoma pastatyti naują 0,4 kV oro kabelių liniją, įrengiant 
naujus G/B stiebus Nr.4.10 - Nr.4.19  (S96-21/6) iki esamos OL atramos Nr.600/10 iš KT-1427.   

Gurių Sodų 29-oje gatvėje, numatoma pastatyti naują 0,4 kV oro kabelių liniją, įrengiant 
naujus G/B stiebus Nr.5.1, Nr.5.2, Nr.5.3 (S96-21/6) iki esamos OL atramos Nr.501/3 iš KT-709. 
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2.3.5 Šviestuvai. 

Šviestuvai montuojami OL atramose tvirtinant juos viršūnėje, ant 1,5 m metalinių karštai 
cinkuotų gembių kurių  palinkimo  kampas-15°. Šviestuvai kompektuojami su 100 W aukšto slėgio 
natrio lempomis. Šviestuvas skirtas įrengti lauke. 

Šviestuvai montuojami ant kas antros atramos. (žr. Br.Nr. 31813-14/103-TP-E2-01,02). 
 

2.4. Įžeminimas. 

MP įžeminimo varža neturi viršyti 10 Ω.  
Naujos 0,4 kV OKL atramos Nr. 4.10, 4/19, 5.1, 5.3, įžeminamos, įžeminimo varža neturi 

viršyti 30 Ω. 
MP ir OL linjų atramoms įžeminti naudojami vertikalūs cinkuoti įžeminimo elektrodai iš ne 

mažesnio kaip Ø14,2mm variuotų įžeminimo strypų. Montuojant įžemiklio sekcijas reikia matuoti 
įžemiklio varžą. Įžemiklis įgilinamas iki tol, kol bus pasiekta reikiama varža. 

Tranšėjose pakloti įžeminimo laidininkai turi būti užpilti vienalyčiu, smulkiu ir rišliu gruntu. 
Įžeminimo laidininko prijungimo prie įrenginio gnybtas turi būti paženklintas apsauginio 

įžeminimo ženklu. Apsauginio įžeminimo laidininkai turi būti pažymėti žalia ir geltona spalvomis 
(IEC 446 standartas). 

 

2.5. Specifiniai darbai.  

Parinktos kabelinių linijų tiesimo trasos suderintos su suinteresuotais juridiniais ir fiziniais 
asmenimis.  

Vietose, kur elektros kabelinės linijos kerta kitus inžinerinius tinklus ar yra klojamos 
lygiagrečiai jų, tranšėjas kabeliams kasti rankiniu būdu. 

Kabelio sankirtose su drenažo vamzdynais, atsatyti drenažo vamzdyną-panaudojant PVC 
vamzdžius (po 2 m. į kiekvieną pusę, nuo sankirtos), tuo atveju jeigu jie bus pasiekti. 

Prieš kasant tranšėjas atlikti trasos valymo darbus. 
Atlikus inžinerinių tinklų tiesimo darbus, turi būti atstatytos visos buvusios dangos. 
Dangų ardymą ir atstatymą atlikti vadovaujantis STR1.07.02:2005 "žemės darbai" ir žemės 

darbų vykdymo ir gatvių dangų apsaugos Vilniaus mieste taisyklėmis.  
Prieš statybos pradžią gauti leidimą kasinėjimo darbams. Atliekant žemės kasimo darbus turi 

būti užtikrintas laisvas pravažiavimas gatve ir įvažiavimas į gyventojų sklypus. 
Viso objekto statybą vykdyti laikantis EĮĮT reikalavimų ir kitų galiojančių norminių aktų.     
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1. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

Šiame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų 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 instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam 
sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti 
brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. 

Visi elektrotechninėje, projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų 
montavimas, išbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinių ir nuorodinių 
dokumentų sąraše pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Taip pat visi 
projekte numatyti prietaisai, įrengimai, elektros aparatūra, elektros skydai , kabeliai, 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 specifikacijos reikalavimus. 
Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų 
reikalavimus turi būti paženklinti ,,CE” ženklu. 

Gaunami elektros įrengimai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją, 
ar yra specialūs instrumentai, būtini įrenginio montažui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir 
techninėms sąlygoms. Įrengimo stovis (ar nėra pažeidimų transportuojant). Pakrovimo, iškrovimo, 
transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniškai pažeisti elektros įrangos prietaisų. 
Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudžiama. 

Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų elektros įrangos detalių, laidų, kabelių, kol 
defektai nebus pašalinti nustatyta tvarka. Tuo pačiu metu būtina patikrinti su įrenginiu gauta 
privaloma techninė dokumentacija, surinkimo instrukcija ir schemos. 

Elektros įrengimai, kabeliai, šviestuvai ir kitos medžiagos privalo būti saugomos pagal 
reikalavimus, nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose. 

Elektros įrangos tvirtinimo vieta ir būdas parenkamas griežtai prisilaikant techninėje 
dokumentacijoje pateiktų nurodymų. 
Jungiamųjų plokštelių (šynų) sujungimai ar išsišakojimai atliekami jas suvirinant. Varžtais 
sujungiama tik ten, kur reikalingas išardomas sujungimas. Viengysliai laidai sujungiami juos 
susukant. Jų negalima virinti. Elektros montavimo darbai atliekami specialiais, tik tam skirtais 
įrankiais ir priemonėmis. 

Siūlydamas įrangą, Rangovas Užsakovo ir Inžinieriaus-projektuotojo įvertinimui turi pateikti 
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. 

Rangovas Užsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi išbandyti elektros instaliacijos veikimą ir 
suderinti su elektros įrangą priimančiomis organizacijomis. Pajungus elektros srovę, Rangovas turi 
perduoti visą savo įrangą užsakovui. 

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemų įranga ir medžiagos būtų tinkamos ir 
pakankamai galingos, kad būtų įvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai. 
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Rangovas turi atsakyti už pagal kontraktą atliktą darbą, pateiktas medžiagas ir įrangą. 
Užbaigus sistemos perdavimą, Rangovas turi pateikti Užsakovui išsamius atitinkamus visų sistemų 
ir įrangos valdymo, priežiūros ir duomenų vadovus bei instrukcijas lietuvių kalba. Turi būti atlikti visi 
elektros įrangos instaliavimui bei elektros paslaugų tiekimui būtini ir reikalingi statybiniai darbai. 

Baigti montuoti elektros įrengimai užsakovui privalo būti priduoti pagal aktą 

2. SĄLYGOS STATYBOS AIKŠTEL ĖJE 

2.1. Klimato s ąlygos 

Lauke      Maksimali   Minimali 
1. Temperatūra    +35°C    -35°C 
2. Santykinė drėgmė   80% 
3. Altitudė    100m virš jūros lygio 
 
Lauke      Maksimali   Minimali 
1. Elektros patalpos   +30°C    +5°C 
2. Valdymo patalpa   +25°C    +18°C 
3. Santykinė drėgmė   60% prie +25°C 

2.2. Mechanin ė apsauga 

Visos metalinės dalys turi būti atsparios korozijai arba atitinkamai apdirbtos. Lauke 
montuojama įranga, tokia kaip išvadų jungtys, paskirstymo skydai, valdymo aparatūra, turi būti 
apsaugota nuo mechaninio pažeidimo. Atskiri kabeliai, kertantys sienas ir grindis, turi būti 
montuojami įvorėse (dėkluose). 

Kabeliai turi būti apsaugoti nuo mechaninio pažeidimo iki 2m aukščio nuo grindų 
pakankamo storio plieniniais ar aliuminiais gaubtais. Apsauginiai gaubtai turi būti tvirtinami prie 
grindų ir sienų. 

Angos kabeliams, atlikus instaliavimą, turi būti užsandarinamos specialia kabelių 
sandarinimui skirta įranga, pagal RSN reikalavimus. Sandarinimo atsparumas ugniai mažiausiai 
90min. 

Apsauginiai jungikliai, valdymo įranga, sujungimo dėžutės, paskirstymo skydai ir kita visada 
turi būti montuojama ant plieninio cinkuoto pamato arba ant specialiai elektrinės įrangos 
montavimui skirtų įžemintų konstrukcijų. 

2.3. Korpus ų apsaugos klas ės 

Minimali korpusų apsaugos klasė IP44, nebent nurodoma kitaip. 
Pavojingose zonose, kur gali susidaryti sprogūs oro ir dujų mišiniai, turi būti naudojamos 

sprogimui atsparios medžiagos pagal IEC Leidinį 79. 

2.4. Žymės ir žym ėjimas 

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 
inventorinėm plokštelėm ir pozicijos numeriais, atitinkamai pagal pozicijas įrangos ir kabelių 
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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 abejuose 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. 

 

3. SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 

3.1. 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. 

3.2. Saugos priemon ės 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. 

 

4. ŽEMĖS DARBAI 

4.1. Bendrieji reikalavimai vykdant žem ės 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 
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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 kasimą, 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. 

4.2. Tranšėjų kasimas 

4.2.1 Geodezinis trasos nužym ėjimas 

Nužymėjimas vykdomas medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m; žymima 
trasos pradžia, pabaiga, ašis, šulinių vieta; 

Padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus. 
Nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, kas 20 m atliekamas trasos atkasimas. Atkasimas 
atliekamas pagal visa kasamos tranšėjos plotį ir gylį kasant 0,35 m pločio, 1,2 m. 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. 

 
4.2.2 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 10 cm 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; 
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-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 + 15 cm; 
-kasant tranšėjiniais ekskavatoriais + 10 cm. 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. 

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 110 mm 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. 

 

4.3. Kabeli ų klojimas 

4.3.1 Kabeli ų klojimo gyliai: 

0.4 kV, kontroliniai, žemos įtampos ir ryšio kabeliai - 0,70m; 
kabeliai po keliais, gatvėmis -1,0m; 
 

4.3.2 Minimal ūs atstumai tarp lygiagre čiai klojam ų kabeli ų: 

tarp jėgos ir kontrolinių kabelių- 0,10m; 
tarp kontrolinių kabelių - nenormuojama; 
tarp 0. 4 kV ir 10 kV kabelio ar kontrolinių kabelių- 0,1m; 
tarp klojamo kabelių ir esamo kabelio, priklausančio kitai organizacijai. - 0,5m. 

 
4.3.3 Kabelini ų linij ų paklojimo mažiausias leistinas gylis žem ėje 

Kabelio klojimo vieta        Kabelio gylis 
Iki 10 kV įtampos kabeliai tranšėjose      0,7m. 
Iki 10 kV įtampos kabeliai po gatvių ir aikščių danga    1,0m. 
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Iki 10 kV įtampos kabeliai ariamose žemėse      1,0m. 
 

4.3.4 Klojam ų kabeli ų mažiausieji leistini tarpusavio atstumai 

Tarp skirtingų kabelių, statinių ir vamzdynų   Minimalus atstumas 
Tarp35kVir10kVkabelių       0.25m. 
Tarp 35 kV ir kitų kabelių       0.25m. 
Tarp 10 kV ir žemos įtampos kabelių      0.1m. 
Tarp kontrolinių kabelių     Nereglamentuojami 
Tarp jėgos ir ryšių kabelių        0.5m. 
Tarp kabelio ir pastato sienos (pamato)      0.6m. 
Tarp kabelio ir medžių        2.0m. 
Tarp kabelio ir krūmų ( želdinių)      0.75m. 
Tarp kabelio ir šiluminių vamzdynų       2.0m. 
Tarp kabelio ir dujotiekio vamzdynų       1.0m. 
Tarp kabelio ir kitų technologinių vamzdynų     0.5m. 
Tarp kabelio ir kelio griovio        1.0m. 
Susikertant kabeliui ir šilumos vamzdynams     0.5m. 
Susikertant kabeliui ir technologiniams vamzdynams   0.25m. 

 

4.3.5 Kabeli ų apsauga juostomis 

Kabelių paklojimo vieta    Apsauginė juosta   Signalinė juosta 
6-10kV įtampos kabeliai mieste   0,7m gylyje    0,3m gylyje 
6-10kV įtampos kabeliai nedirbamose žemėse 0,7m gylyje    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 10 cm 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 380 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 35 kV įtampos su plastmasine arba gumos 
izoliacija ir apvalkalu iš pluoštinės medžiagos ir metaline juosta apsaugotu paviršiumi; 
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-15°C - kontroliniams ir jėgos kabeliams iki 10 kV 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 0,25 m. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kabeliu klojimo tranšėjoje pavyzdys 1 -10 kV kabelis; 2 - smėlis, 3 – apsauginė juosta; 
 
 

Montuojant kabelines linijas privalo būti išpildyti šie reikalavimai: 
1. Pakloti kabeliai privalo turėti ilgio atsargą., pakankamą kompensuoti galimą sėdimą ir 

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

taškuose, tiesiogiai prie galinės movos, abiejose išlinkimų pusėse, prie sujungimo 
movų. 

3. Kabeliai pakloti vertikaliai konstrukcijomis, sienomis siekiant išvengti apvalkalo 
deformacijos, privalo tvirtintis prie kiekvienos konstrukcijos. 

4. Mažiausias leistinas kabelio išlenkimo spindulys negali būti didesnis už spindulį 
nurodytą kabelio techninėse sąlygose. 

5. 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 
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protokolus, surašomas paslėptųjų darbų aktas, kuriuo leidžiama uždengti kabelinę 
tranšėją. 

6. Baigus darbus, atliekama požeminės kabelinės linijos geodezinė nuotrauka, pažymint 
plane jos koordinates esamų kapitalinių statinių arba specialiai tam tikslui įrengtų ženklų 
atžvilgiu. 

7. 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 0,3 m žemėje. 

4.4. Tranšėjų užpylimas 

Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 10 cm storio sluoksniu: 
priemoliuose - smėliu; 
smėliuose, priesmėliuose-gruntu iškastu iš tranšėjų be akmenų, statybinių šiukšlių. 

Įrengiama kabelių apsauga nuo mechaninių pažeidimų; 
Žemos įtampos kabeliai 0,35-0,70 m gylyje, persikirtimuose su įvažiavimais bei gatvėmis 
apsaugomi paklojant juos vamzdžiuose. 

Virš klojamo kabelio įrengiama signalinė juosta. Signalinės juostos plotis vienam kabeliui -
10 cm, storis -0,5 mm. Apsauginės juostos klojamos 0,3 m 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 20-30 cm 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 95 mm2, ir ne daugiau kaip 5 
movos, kai trijų gyslų kabelio skerspjūvis 120 - 240 mm2. Tranšėjose klojami kabeliai (tipai ir jų 
skerspjūviai) turi atitikti projekto specifikacijos reikalavimus. 

Prieš uždengiant tranšėją, būtina atlikti kabelių izoliacijos matavimus. Iki 1000 V įtampos 
kabeliams atliekami kabelio izoliacijos varžos matavimai, 0,6 - 10 kV 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. 
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5. IZOLIUOTŲ LAIDŲ IR KABELI Ų SUJUNGIMAS, ATSIŠAKOJIMAS IR GAL Ų 
APDIRBIMAS 

5.1. Bendri reikalavimai 

Laidų ir kabelių pajungimo vietose būtina numatyti laido atsargą, užtikrinančią pakartotiną 
pajungimą jiems nutrūkus. Sujungimo vieta privalo būti prieinama apžiūrai ir remontui. 
Daugiagysliai laidininkai pajungiami tiktai uždėjus, apipresavus antgalį. KL. montuojant kabelių 
movas atstumas tarp kabelių movos korpuso ir artimiausio kabelio turi būti ne mažesnis kaip 0,25 
m. 

Kabelio jungtims ir galams naudojamos firmos "Raychem" arba analogiškos kitų firmų 
movos, atitinkančios reikalavimus ir turinčios Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus. 
Suduriant klojamus kabelius, abiejose movos pusėse turi būti paliekama kabelio atsarga, 
pakankama movos permontavimui. 

5.2. Galinės movos. 

Galinė mova - susidedanti iš keturių apipresuotų ant kabelių gyslų antgalių izoliuotų ir 
hermetizuotų storesniais vamzdeliais kurių vidinis paviršius padengtas klijais. Analogiškai didesnio 
diametro termiškai susitraukiantis vamzdelis izoliuoja ir hermetizuota visus vidinius komponentus. 
Galinės movos gyslų ilgis 500 mm. 

Visos movos privalo būti atsparios korozijai. Drėgmės temperatūros rėžimas turi būti nuo -
50° C iki +100° C ir daugiau. 

6. ELEKTROS PASKIRSTYMO SKYDAI 

6.1. Bendri reikalavimai. 

Jėgos spintos skirtos elektros energijos paskirstymui kintamos 400 V/ 230 V Įtampos, 50 
Hz dažnio tinkluose su įžeminta neutrale ir nueinančių linijų apsauga nuo perkrovimų ir trumpo 
jungimo srovių. Jėgos spintose turi būti montuojama, įvadinė, paskirstymo, paleidimo ir valdymo 
aparatūra. Spinta privalo atlikti reikalavimus keliamus 0 tipo, prietaisams, skirtiems eksploatuoti 
vidutinio klimato zonoje. Spintą montuoti ant metalinių kampuočių. 

Įvadiniai aparatai tūri būti montuojami spintos viršutinėje dalyje, kairėje pusėje, o 
paskirstymo ir valdymo linijos į dešinę nuo įvadinių aparatų atskiroje spintos dalyje. Įvadinių 
aparatų gnybtai turi garantuoti reikiamo skerspjūvio kabelių gyslų prijungimą (pagal aparatų 
nominalias sroves). 

Jėgos spintų aptarnavimas vienpusis, iš priekio. Durys turi atsidaryti ne mažiau 120° kampu 
ir rakinamos vidine įleidžiama spyna. Vidinėje skydo durelių dalyje, skyde prie aparatų privalo būti 
lentelė su ėmėjų pavadinimu, linijos paskirtimi. Apsaugos laipsnis nemažesnis kaip IP44 jei kitaip 
nenurodyta. 

Maitinimo linijos prie automato (kirtiklio) reikalinga taip pajungti, kad jo judamoji dalis 
išjungtoje padėtyje neturėtų įtampos. 
Jėgos spintos turi turėti: 

nulinę šyną su gnybtais kabelių ir laidų nulinių laidininkų prijungimui, 
įžeminimo šyną, elektriškai sujungtą su korpusu, bei gnybtus kabelių ir laidų įžeminimo 
laidininkų prijungimui, 
elektrinę izoliaciją, atlaikančią 2500 V, 50 Hz bandymo kintamą įtampą, 1 minutę. 

Skydas turi turėti kabelio įėjimus apačioje ir/arba viršuje. 
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Skydas turi turėti 20% vietos rezervą išplėtimui ateityje. 
Kiti reikalavimai jėgos spintoms: 

šynos turi atlaikyti 10 kA trumpo jungimo srovę, 
vidaus jungiamųjų laidų izoliacija turi būti 660 V įtampai, 
metalinės spintų konstrukcijos turi būti pagamintos iš lakštinio plieno ir nudažytos 
antikorozine danga. 
Įrenginyje montuojamų elektros aparatūros prietaisų padėtis turi atitikti jų technines 
sąlygas. Visi valdymo ir apsaugos aparatai privalo turėti užrašą, nurodantį scheminę 
priklausomybę ir paskirtį. 
Skydai ir paneliai su skirtinga įtampa turi turėti užrašus, nurodančius skydo paskirti ir 
įtampą. 
Vidinėje skydo durelių dalyje, skyde prie aparatų privalo būti lentelė su ėmėjų pavadinimu, 
linijos paskirtimi. 
Visi valdymo ir apsaugos aparatai privalo turėti užrašą, nurodantį scheminę priklausomybę 
ir paskirtį. 
Elektros paskirstymo skydas turi būti metalinis, cinkuotas, pritaikytas uždaroms patalpoms. 
Prijungtos apkrovos turi būti tolygiai paskirstytos tarp fazių. 
Skydas turi būti pritaikytas aptarnavimui, kabelio prijungimui ir aparatų pakeitimui iš priekio. 
Visi metaliniai skydo elementai turi būti patikimai sujungti su įžeminimo kontūru. 

 

7. ĮŽEMINIMO ĮRENGINIAI 

7.1. Apibr ėžimai 

Įžeminimo laidininkas- laidininkas, įžeminamą įrenginį jungiantis su įžemintuvu. 
Įžemintuvas- elektrodų, jungiamųjų laidininkų ir išlyginamojo tinklo visuma. Įžeminimo elektrodas- 
plokštė, strypas ar kita priemonė žemėje, skirta užtikrinti sujungimą su žeme. Jungiamieji 
laidininkai- laidininkai, jungiantys elektrodus. Įžeminimo klaida- nepageidautinas susijungimas tarp 
fazinio laidininko ir žemės. Sisteminis įžeminimas- transformatoriaus neutralės susijungimas su 
žeme. Apsauginis įžeminimas- atvirų laidžių dalių sujungimas su žeme, siekiant apsaugoti žmones 
nuo pavojingo elektros srovės poveikio. 

7.2. Bendri reikalavimai. 

Visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir 
dėl to gali nukentėti žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti [renginiai, 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. 

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. 

Atvirai nutiesti įžeminimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos. Naujai montuojant 
juos reikia nudažyti geltona/žalia spalva. 

Potencialų išlyginimo tikslu tose patalpose ir įrenginiuose, kuriuose naudojami įžeminimai 
arba įnulinimai, statybinės ir gamybinės metalinės-gelžbetoninės konstrukcijos, visų paskirčių 
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metaliniai vamzdynai, technologinių įrengimų korpusai ir pan. - turi būti pajungti prie įžeminimo 
arba įnulinimo tinklo. Tam taip pat tinka natūralios metalinės jungtys. Vietose, kuriose nėra 
metalinių kontaktų, tarp konstrukcijos elementų, sujungimus atlikti metalinių jungčių iš lankstaus 
varinio laido pagalba. 

Išorės įžeminimo kontūras montuojamas 0.5 - 0.7 m gylyje iš 40 x 4 mm plieno juostos ir d-
18 mm įžeminimo elektrodų. 

7.3. Įžeminimo laidininkai 

Įžeminimui ir įnulinimui gali būti naudojami elektros grandinę užtikrinantys laidininkai ir 
konstrukcijos: 

papildomi izoliuoti laidininkai, 
specialiai nutiesti neizoliuoti metaliniai laidininkai, 
metalinės pastatų konstrukcijos, 
metaliniai elektros instaliacijos vamzdžiai, 
metaliniai elektros instaliacijos loviai ir lentynos, 
metaliniai technologiniai vamzdynai ir pan. 
Įžeminimui ir įnulinimui naudojami elementai turi būti patikimai sujungti, bei apsaugoti nuo 

korozijos. 

7.4. Neutrali ų ir apsaugini ų laidinink ų skerspj ūvio plotas ir izoliacija 

Įžeminimo laidai turi būti parinkti maksimaliai įžeminimo srovei, esant dvigubai įžeminimo 
klaidai. Įžeminimo laidininkų skerspjūvio plotas šiose sistemose turi būti lygus fazinio laidininko iki 
16mm2 plotui. Įžeminimo laidininko plotas turi būti 16mm2, jeigu fazinio laidininko plotas yra ≤ 35 
mm2. Kitais atvejais įžeminimo laidininko skerspjūvio plotas turi būti bent 50% fazinio laidininko 
ploto. 

Elektros instaliacijos turi būti aprūpintos sisteminiu ir apsauginiu Įžeminimu sutinkamai su 
IEC Leidinio 364 reikalavimais ir EĮĮT reikalavimais. 

Pastato viduje turi būti naudojami izoliuoti, o po žeme turi būti naudojami neizoliuoti 
įžeminimo laidai. Spintos, elektros prietaisų korpusai ir t.t. turi būti prijungti prie įžeminimo sistemos 
taip, kad jų atjungimas nenutrauktų įžeminimo grandinių. 

Prijungimai prie įžeminimo sistemos turi būti atlikti užspaudžiamų antgalių arba gnybtų 
pagalba. Kiekviename prijungimo taške turi būti prijungtas tik vienas įžeminimo laidas. Sujungimai 
ir atsišakojimai turi būti atlikti dvigubu užspaudimu, jeigu naudojami užspaudžiami antgaliai. Spintų 
viduje galima naudoti viengubą užspaudimą. 

Koncentriniai šarvai, naudojami kaip apsauginio įžeminimo laidininkai, turi būti pažymėti 
geltona/žalia spalva abejuose galuose. Kitų kabelių su apsauginio įžeminimo laidininku šis 
laidininkas turi būti geltonas/žalias. Geltonas/žalias laidininkas turi būti naudojamas tik kaip 
įžeminimo laidininkas. 

 

7.5. Montavimas 

Geriausias būdas įžeminimo įrengimui - kalimo metodas. Tam naudojami lengvi elektriniai 
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.). Transformatorinei pastotei montuojamas 
giluminis įžeminimo kontūras. 
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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 1,5m. Elektrodai tarpusavyje sujungiami 24 x 
4mm cinkuota juosta. Juosta prie elektrodo tvirtinama kryžmine jungtimi. 
Sukalus elektrodus ir nepasiekus norimos varžos būtina didinti elektrodų skaičių, arba jų įgilinimą. 
 

8. REIKALAVIMAI MONTAŽIN ĖMS MEDŽIAGOMS IR GAMINIAMS 

8.1. GELŽBETONINIAI STIEBAI 0,4 kV ELEKTROS ORO KAB ELIŲ LINIJOMS.TECHNINIAI 
REIKALAVIMAI 

 
Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Atitikmuo 

1 2 3 
1.  Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje 

laboratorijoje 
Pateikti bandymų protokolų kopijas 

2.  Turi būti pateikta pagal STR 1.03.02 Atitikties deklaracija 
3.  Stiebai gaminami pagal įmonės standartus 

suderintus 
Su  AB LESTO 

4.  Skirti naudoti Lauke 
5.  Aplinkos temperatūra -350 ...+350 C 
6.  Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤ 1000 m 
7.  Vėjo greitis ≥ 30 m/s 
8.  Apšalo sienelės storis ≥ 20 mm 
9.  Gelžbetoninis stiebas gaminamas  Iš normaliojo betono su įtempiamąja 

armatūra 
10.  Stiebo ilgis − 9,6 m; 
11.  Skaičiuojamasis lenkimo momentas 9,6 m ilgio stiebu     ≥ 21,6 ar  ≥ 30,3 kNm; 
12.  Įtempiamosios armatūros klasė Pagal stiebo darbo brėžinius: 

AtVI, AtV, AV ir AIII 
13.  Įtempiamosios armatūros skersmuo − ≥ 10 mm; 
14.  Įtempiamoji armatūra Be sudūrimų 
15.  Oro kabelių linijų montavimui naudojami 

plongalyje įbetonuoti du arba keturi ∅ 20 mm 
vidinio skersmens vamzdeliai 

- 115 mm ir 415 mm atstumu nuo stiebo 
plongalio viename šone 

16.  Įžeminimo laidininko skersmuo: 
- viršutinio (cinkuotas) 
- apatinio (necinkuotas) 

 
≥ 6 mm; 
≥ 10 mm 

17.  Įžeminimo laidininkas turi būti privirintas prie 
darbo armatūros strypo  

Iš abiejų pusių  
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18.  Įžeminimo laidininko suvirinimo siūlės ilgis 
vienoje pusėje  

≥ 6 laidininko diametrai 

19.  Plokštelė (cinkuota) įžeminimo įrenginio 
prijungimui atstumu nuo stiebo storgalio: 

- 9,6 m ilgio stiebui      2,2 m 

20.  Klasė pagal stiprį gniuždant C ≥ 30/37 
21.  Atsparumas vandens įsiskverbimui: 

- vidutinis 
- maksimalus 

 
≤ 20 mm; 
≤ 50 mm 

22.  Atsparumas šalčiui ≥ 150 F 
23.  Vandens ir cemento santykis V/C 0,4 ÷ 0,45 
24.  Kūgio nuoslūgis S1 ≤ 4 cm 
25.  Apsauginio betono sluoksnio storis: 

 - nuo išilginės armatūros stiebo galuose 
 - nuo išilginės armatūros stiebo viduryje 
 - nuo skersinės armatūros 

 
25 ±5 mm; 
25 +10 mm, -5 mm; 
≥ 15 mm 

26.  Stiebo betono stipris nuo projektinio: 
 - parduodant produkciją šaltu metų laiku 
 - parduodant produkciją šiltu metų laiku 

 
≥ 90 %; 
≥ 80 % 

27.  Betono paviršiaus įdubos: 
 - skersmuo 
 - gylis 

 
≤ 6 mm; 
≤ 3 mm 

28.  Stiebo skerspjūvis Lygiašonė trapecija 
29.  Priešingų nelygiagrečių šonų ilgis storgalyje - 9,6 m ilgio stiebui            265,4 mm; 
30.  Priešingų nelygiagrečių šonų ilgis plongalyje - 9,6 m ilgio stiebui             165 mm; 
31.  Plataus šono ilgis plongalyje ir storgalyje - 9,6 m ilgio stiebui               185 mm 
32.  Masė - 9,6 m ilgio stiebui    ≤ 0,96 t; 

33.  Kėlimo kilpos  Dvi – įbetonuotos stiebo plačiame šone 
34.  Kėlimo kilpų aukštis  60 ÷ 70 mm 
35.  Specialus žymeklis, kuriame nurodytas 

gamintojas, pagaminimo data bei užrašyti 
stiebo žymuo, masė bei TK žyma 

Įspaustas 3-3,5 metrų atstumu nuo stiebo 
storgalio 

36.  Įspaudas stiebo įgilinimo gyliui nustatyti 3 metrų atstumu nuo stiebo storgalio 
siaurajame šone lygiakraščio trikampio 
formos (35×35 mm) 

37.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
38.  Garantinis laikas ≥ 25 metai 

 
 

8.2. METALO KONSTRUKCIJOS 0,4 kV ELEKTROS ORO KABEL IŲ LINIJOMS 
TECHNINIAI REIKALAVIMAI  

 
Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Reikšm ė, sąlyga 

1. Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje 
laboratorijoje 

Pateikti bandymų protokolų kopijas 

2. Turi būti pateikta  Atitikties deklaracija 
3. Metalo konstrukcijos gaminamos pagal Lietuvos 

standartizacijos departamente įregistruotus įmonės 
standartus suderintus  

Su AB LESTO 
(iki 2001-12-31 su AB “Lietuvos energija”) 

4. Skirti naudoti Lauke 
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5. Aplinkos temperatūra -350 ... +350 C 
6. Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤ 1000 m 
7. Vėjo greitis ≥ 30 m/s 
8. Apšalo sienelės storis ≥ 20 mm 
9. Metalo konstrukcijų padengimas Karštas cinkavimas, pagal LST EN ISO 

1461 reikalavimus 
10. Vidutinis minimalus dangos storis, kai gaminio 

storis: 
− mažesnis už 1 mm     ≥ 50 µm; 
−               1 ... 4 mm     ≥ 60 µm; 
−      4 mm ir didesnis    ≥ 85 µm 

11. Varžtų ir veržlės didesnio kaip 9 mm skersmens 
vidutinis minimalus dangos storis 

 
≥ 50 µm 

12. Fasoninių liejinių vidutinis minimalus dangos storis  
≥ 65 µm 

13. 0,4 kV oro kabelio nešantysis nulinis laidas 
kabinamas  

Ant kablių arba traversų su kabliais 

14. Kablio:        -  strypo skersmuo 
-  vidinis spindulys 
-  žiočių plotis   

∅ 20 mm 
 R 20 mm; 
    24 mm 

15. Traversos   Gaminamos iš kampuočių 
16. Traversų ir kablių plieno rūšis St3 pagal galiojantį GOST 535 
17. Traversa su kabliais prie g/b stiebo tvirtinama  Apkabomis 
18. Apkabos:   - atstumas tarp galų 

- atstumas nuo galų iki statmenai 
užlenktos dalies 

- sriegio ilgis galuose 

185 ... 194 mm; 
 
228 ... 232 mm; 
70 ... 80 mm 

19. Plieninės apkabos strypo skersmuo ∅ 12 ... 16 mm 
20. Masė:         - kablio 

- traversos su kabliu 
- apkabos 

≤ 2,5 kg; 
≤ 3,8 kg; 
≤ 1,6 kg 

21. Apkabos plieno rūšis St3 pagal galiojantį GOST 535 
22. Metalo konstrukcijų įžeminimo laidininko skersmuo ≥ 6 mm 
23. Įžeminimo laidininko plieno rūšis Pagal galiojantį GOST 1050 
24. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
25. Garantinis laikas ≥ 25 metai 

 

8.3. GATVIŲ APŠVIETIMO VALDYMO SPINTA 

Gatvių apšvietimo maitinimo punktas skirtas trifazės arba vienfazės 400/230 V įtampos 50 
Hz dažnio elektros energijos paskirstymui, apšvietimo galios valdymui, linijų apsaugai nuo 
perkrovimų bei trumpųjų jungimų. Skyde turi būti sumontuota įvadinė, paskirstymo ir valdymo 
aparatūra. 

Montuojamos ant pamatų. Įvadiniai aparatai montuojami spintos viršutinėje dalyje, 
nueinančios linijos - į apačią ir į viršų. Įvadinio aparato įvadiniai gnybtai turi garantuoti reikiamo 
skerspjūvio kabelio gyslų prijungimą (pagal aparato nominalinę srovę). Apšvietimo spintų 
aptarnavimas vienpusis iš priekio; durys turi atsidaryti ne mažiau 120° ir turi būti rakinamos. 
Apsaugos laipsnis IP65 Apšvietimo spintos turi turėti: 

1. nulinę šyną, elektriškai sujungtą su korpusu bei gnybtus kabelių ir laidų nuliniams 
laidams prijungti, 

2. elektrinę izoliaciją, atlaikančią bandymo 2500V, 50Hz kintamą įtampą 1 minutę. 

Spintos valdymas, autonominis su nuotolinio valdymo, signalizacijos, lempų prigesinimo 
sistema.  
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Kiti reikalavimai skydams: 

1. metalinės skydo konstrukcijos turi būti pagamintos iš lakštinio plieno ir nudažytos 
antikorozine danga.  

Į skydo sudėtį įeina: 

8.3.1 Įvadinis kirtiklis 

Skirtas atjungti elektros srovę nuo skydelio šynų. Elektrinės dalies tarnavimo trukmė, Un ir 
In prie cos ϕ 0,6: daugiau nei 20 000 perjungimų; Mechaninės dalies tarnavimo trukmė: daugiau 
nei 5000000 perjungimų. 

 

8.3.2 Magnetinis kontaktorius 

Turi atitikti šias funkcijas: 

- elektros energijos imtuvų valdymą, 

- apsaugą nuo perkrovimų (šiluminė relė), 

- apsaugą nuo įtampos svyravimų +10% -15% (ritė), 

Darbo režimas – trumpalaikis - pakartotinas. 

Pagrindinių grandinių įtampa kintama, 230V arba 400V, 50Hz. 

Valdymo grandinių įtampa kintama 230V, 50Hz. Kategorija AC 3.  

Pritaikytas dirbti aplinkoje, kurios temperatūra -25°C - +55°C. 

Išpildymas IP00 montuojamiems spintoje, ir nuo IP22 iki IP67 - montuojamiems atvirai ant 
sienų,  

priklausomai nuo patalpos gaisringumo ar drėgmės sąlygų. 

8.3.3 0,4 kV įtampos 6÷63 V srov ės automatiniai jungikliai. Techniniai reikalavimai 

Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, s ąlyga 

1.  Standartas LST EN 60898-1:2003; 
LST EN 60898-2:2002 

2.  Automatiniai jungikliai pažymėti ženklu CE 
3.  Tipiniai bandymai turi būti atlikti 

akredituotoje laboratorijoje Pateikti bandymų protokolų kopijas 

4.  Automatiniai jungikliai gamykloje turi būti 
išbandomi 

Pateikti bandymų protokolus 
kartu su automatiniais jungikliais 

5.  Skirtas naudoti Uždaroje nešildomoje patalpoje 
6.  Aplinkos temperatūra -25 C … +35 C 
7.  Santykinė oro drėgmė ≤ 95 % 
8.  Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤ 1000 m 
9.  Vardinė įtampa 230 V/400 V AC 
10.  Maksimalioji įtampa  440 V 
11.  Vardinis dažnis 50 Hz 
12.  Vardinė izoliacijos įtampa ≥ 500 V 
13.  Vardinė impulsinė įtampa ≥ 4 kV 
14.  Vardinė srovė :≥ 6,10 A; 
15.  Atjungimo pajėgumas − ≥ 10 kA. 

16.  Atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų 
skaičius): 

 
− ≥ 10000; 
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Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, s ąlyga 

− elektrinis; 
− mechaninis 

− ≥ 20000. 

17.  Atjungimo charakteristika C 
18.  Apsaugos laipsnis IP2X 
19.  Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje 

fazėje) − 16 mm2. 

20.  Laidininko prijungimas − varžtiniais gnybtais; 
21.  Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai 

gnybtai) 
Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams 
laidams 

22.  Atkabiklio poveikis 
nuo šiluminės-elektromagnetinės 
apsaugos; 

23.  Atkabiklio poveikio reguliatorius 
− be reguliatoriaus; 

24.  Polių skaičius − 1;3. 
25.  Tvirtinimo būdas 

− kaiščių (-io) pagalba ant montažinio DIN 
bėgelio (šynos); 

26.  Korpuso medžiagos nedegumo kategorija FV0 pagal LST EN 60695-11-10:2000 
(arba V0 pagal UL94) 

27.  Ant automatinio jungiklio turi būti 
nurodoma 

− Vardinė srovė; 
− Kategorija; 
− Mnemoschema; 
− Įjungimo ir išjungimo padėtys. 

28.  Techniniai dokumentai: − Automatinio jungiklio pasas (bandymo 
protokolai); 

− Transportavimo, montavimo instrukcijos 
lietuvių ir anglų kalbomis; 

− Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir 
anglų kalbomis; 

− Gabaritinis brėžinys. 
29.  Tarnavimo laikas ≥ 25 metai 
30.  Garantinis laikas  24 mėnesiai 

 

8.3.4 4.9.4 0,4 kV vidaus tipo kirtikli ų-saugikli ų blokai. Techniniai reikalavimai 

 
Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, s ąlyga 

1.  Standartas LST EN 60947-3:2000; 
LST EN 60947-3:2000/A1:2002; 
LST EN 60947-3:2000/A2:2005 

2.  Kirtiklių-saugiklių blokai pažymėti ženklu CE 

3.  Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje 
laboratorijoje Pateikti bandymų protokolų kopijas 

4.  Skirtas naudoti Uždaroje nešildomoje patalpoje 



31813-14/103-TP-E2-TS 
Lapas Lapų Laida 

19 30 O 

 

5.  Aplinkos temperatūra -25 °C … +35 °C 
6.  Santykinė oro drėgmė ≤ 95 % 
7.  Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤ 1000 m 
8.  Vardinė įtampa 230/400 V AC 
9.  Maksimalioji įtampa ≥ 690 V 
10.  Vardinis dažnis 50 Hz 
11.  Vardinė izoliacijos įtampa ≥ 1000 V 
12.  Vardinė impulsinė įtampa ≥ 8 kV 
13.  Polių skaičius 3 
14.  Atjungimo būdas Poliai atjungiami kartu 
15.  Polių išdėstymas − vertikalus; 
16.  Vardinė srovė: 

− vertikaliems; − 10 A; 

17.  Smūginė srovė ≥ 40 kA. 
18.  Atsparumas susidėvėjimui (operacijų skaičius) Elektrinis ≥ 200; 

Mechaninis ≥ 800. 
19.  Apsaugos laipsnis: 

− atjungtoje padėtyje; 
− įjungtoje padėtyje. 

 
− IP2X; 
− IP3X. 

20.  Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) − 4 x 16mm2; 
21.  Laidininko prijungimo būdas Daugkartine veržiama apkaba be 

presuojamų antgalių 
22.  Padėties fiksavimas Prijungtos padėties fiksatorius 
23.  Saugiklių tipas NH tipo  
 
24.  Saugiklių dydis − 00; 
25.  Įrengimo būdas: 

− vertikaliems; 
− horizontaliems 

 
− Ant DIN sistemos bėgelių (šynų); 
− Varžtais ant montažinės plokštės. 

26.  Įtampos kontrolė Galimybė matuoti įtampą kiekvienoje 
fazėje 

27.  Matavimo transformatorių įrengimo vieta − be matavimo transformatorių 
įrengimo vietos; 

28.  Valdymo rankena Trijų fazių atjungimui 

29.  Korpuso medžiagos nedegumo kategorija FV0 pagal  
LST EN 60695-11-10:2000 
 (arba V0 pagal UL94) 

30.  Operatyvinių užrašų vieta Ant kirtiklių-saugiklių bloko priekinės 
dalies 

31.  Techniniai dokumentai: − Transportavimo, montavimo 
instrukcijos lietuvių ir anglų 
kalbomis; 

− Eksploatavimo instrukcija lietuvių 
ir anglų kalbomis; 

− Gabaritinis brėžinys. 
32.  Tarnavimo laikas ≥ 25 metai 
33.  Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai 
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8.3.5 0,4 kV saugikliai. Techniniai reikalavimai. 

 
Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai  Dydis, s ąlyga  

8.  Standartas LST EN 60269-1:2002; 
LST EN 60269-1:2002/A1:2005. 

9.  Saugikliai turi būti sertifikuoti Pateikti atitikties sertifikatą 
10.  Aplinkos temperatūra - 35 °C ... + 35°C 
11.  Saugiklio tipas NH (HRC) 
12.  Gabaritiniai matmenys pagal DIN 43620 pagal 1 lentelę 
13.  Taikymo klasė gG/gL 
14.  Korpuso medžiaga Keramika 
15.  Metalinės detalės Atsparios korozijai 
16.  Vardinė įtampa, V ≥ 500 V 
17.  Vardinė srovė, A pagal 2 lentelę 
18.  Ribinė atjungimo srovė, kA 120 kA 
19.  Vardinis dažnis, Hz 50 Hz 
20.  Saugiklio poveikio rodiklis − Be poveikio rodiklio; 
21.  Ant saugiklio korpuso turi būti nurodyta: − Vardinė srovė; 

− Vardinė įtampa; 
− Ribinė atjungimo srovė; 
− Saugiklio tipas ir dydis; 
− Taikymo klasė; 
− CE ženklas. 

22.  Techniniai dokumentai: − Saugiklio pasas; 
− Transportavimo, montavimo 

instrukcijos lietuvių ir anglų 
kalbomis; 

− Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir 
anglų kalbomis; 

− Gabaritinis brėžinys. 

 

Pastabos:  
− saugiklių vidutiniai gabaritiniai matmenys parenkami iš 2 lentelės ir 1 pav. 
− saugiklio vardinė srovė parenkama iš 1 lentelės, atsižvelgiant į saugiklio tipą ir gabaritinius 

matmenis. 

1 lentelė. Saugiklių vardinės srovės 

Eil. Nr.  Saugiklio tipas ir dydis  Saugiklio vardin ė srov ė, A 
1. NH-00 10 - - - - - - - - - - 
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1 pav. NH (HRC) saugiklių gabaritiniai matmenys 
 
 
2 lentelė. Saugiklių vidutiniai gabaritiniai matmenys 

Dydis 

Vardini ų 
srovi ų  
ribos, 

A 

Galios 
nuostoliai, 

W 

Vidutiniai gabaritiniai matmenys, 
mm 

a1 
 

a2 
(max) 

a3 
 

a4 
 

e2 
(max

) 

f 
(max

) 

b 
(min) 

c1 
 

d 
±0,5 

e1 
(max) 

00 16-160 12 78,5 
±1,5 54 45 

±1,5 
49 

±1,5 30 8 15 35 
±0,8 2 41 

Pastaba: galios nuostoliai pateikti atitinkamai pagal saugiklių dydį didžiausios vardinės srovės 
saugikliui 

8.3.6 Mygtukai 

Turi atitikti standartą IEC 669-1 ir IEC 947-5-1. Skirtingos paskirties mygtukai turi būti 
ženklinami skirtingai (spalva arba ženklu). Naudojami distanciniam elektromagnetinių aparatų 
valdymui (NA ir NU kontaktais). Apsaugos laipsnis IP 20,30,43. 

- nominalinė įtampa pagal izoliaciją - 600 V, 

- nominalinė darbo įtampa kintama 380/220 V, 50 Hz. 

- nominalinė srovė 10A 

- darbo režimas pertraukiamas – ilgalaikis. Elektrinis atsparumas ne mažiau 30000 ciklų 

- pritaikytas dirbti aplinkoje, kurios temperatūra -20 0C - +50 0C, drėgnumas iki 95%. 

- įmontuotų elementų skaičius – 2arba 3 

- keičiama neoninė indikacinė lemputė 0,8mA,230V ,AC1,2W max 

Įjungiami ir išjungiami - paspaudžiant cilindrinį mygtuką. Laidų ir kabelių gyslos 
prijungiamos varžtais. Montuojami atitinkamo išpildymo dėžėje su užraktu. 

Valdymo mygtukas su fiksacija 20A, vardinė įtampa 250V, su keičiama neoninė indikacinė 
lemputė 0,8 Ma, 230V, montavimui ant  bėgelio apšvietimo valdymo skydelyje. 
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8.3.7  Foto rel ė ir šviesos jutiklis 

8.3.7.1 Foto relė 

Atidaro arba uždaro kontaktą, kai foto daviklis nustato, kad buvo pasekta reguliuojama 
apšvietimo ribinė reikšmė. 

- Valdymas kintamąja srovę 
- Įtampa , 230V 
- Kontaktai 2na+2nu 
-Tvirtinimas prie 35mm DIN bėgio 
- apšvietimas įjungiamas, kai yra pasiekiama ribinė reikšmė. 
- vardinės kontaktų srovės:10 A 
- darbo temperatūra – 10+50 °C 
 
8.3.7.2 Šviesos jutiklis 

- Apšvietimo ribinė reikšmė: reguliuojama nuo 2 iki 200 liuksų. 

- foto daviklis sumontuotas  įtaiso - IP54 (montuojamas lauke, ant MP-1 stogo 
montuojamos gembės). 

 
8.3.8 Virš įtampi ų ribotuvai 

Viršįtampių ribotuvų paskirtis - vidinės apsaugos nuo žaibo viršįtampių, patenkančių į 
atskirus įrengimus, lygio sumažinimas. Žaibo išlydžio ir viršįtampio saugikliai elektros tinkluose 
suskirstyti į pakopas 1;2 ir 3 tipo. Pagrindiniai parametrai apibrėžiantys žaibo išlydžio ir viršįtampių 
ribotuvų savybes yra: 

- didžiausia statinė ir dinaminė perdegimo įtampa, 

- didžiausia darbo įtampa, 

- sumažinta įtampa, 

- vardinė ir ribinė smūginės srovės reikšmės 

2 tipo pakopos apsaugos nuo viršįtampių saugikliai įrengiami pastato instaliacijos 
atsišakojimo vietose: 

- apsaugos lygis < 1,5 ÷ 2,5 kV 

- srovinė apkrova 5 ÷ 15 kA 

8.4. GEMBĖ ŠVIESTUVAMS 

 
Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas  Parametro reikšm ė 

1. Medžiaga Plienas S235JR 
2. Cinkavimo rūšis Karštai cinkuota, atitinka EN ISO 1461  
3. Nukrypimų ribos ir dydžiai  Atitinka EN 40-2 
4. Gembės ilgis 1,0m 
5. Gembės palinkimo kampas 150 

 
 
 
 
 
 
 



31813-14/103-TP-E2-TS 
Lapas Lapų Laida 

23 30 O 

 

8.5. ŠVIESTUVAI 

Šviestuvai skirti darbui kintamos srovės tinkle su nominaline įtampą 230 V, dažnumu 50 
Hz. 

Šviestuvai turi paskirstyti šviesos srautą erdvėje, užtikrinti elektrinį lempų prijungimą bei jų 
stabilų darbą, fiziškai apsaugoti lempas ir jų paleidimo reguliavimo aparatus nuo aplinkos poveikio 
bei mechaninio pažeidimo, normaliomis darbo sąlygomis turi būti patvarūs ir ilgaamžiai, turi būti 
ekonomiški. 

Šviestuvų konstrukcija ir išpildymas turi atitikti nominalinei tinklo įtampai ir aplinkos 
sąlygoms. Su kiekvienu šviestuvu turi būti visi reikalingi priedai. 

Šviestuvų charakteristikos: 

Gatvių apšvietimui naudojamas kelių apšvietimo šviestuvas skirtas greitkelių ir pagrindinių 
kelių bei kitų kelių apšvietimui. 

 
8.5.1  S4 100 W Na šviestuvo technin ės charakteristikos  

Eil.Nr.  Parametro pavadinimas  Parametro dydis  

1 Hermetiškumo apsaugos laipsnis: optinės dalies                                                         
elektrotechninės dalies IP66/43 

2 Lempos laikiklis E40/27 
3 Šviestuvo darbo aplinkos temperatūra  -25 0 C-+ 25 0 C 
4 Elektrosaugos klasė  I 
5 Įtampa  190V-230V 50Hz 
6 Galios koeficientas 0,85 

7 Atsparumas smūgiams IK 08 (5J) pagal EN 
50102 

8 Šviesos paskirstymo kreivė Tolygi 
9 Šviesos paskirstymo kreivė max. reikšmė prie 50 0 350 cd/klm 

10 Šviesos srautas  Reguliuojamas 

11 Šviestuvo gaubtas ir korpusas pagamintas iš 
medžiagų atsparių UV spinduliams + 

12 Šviestuvo optinės dalies atšvaistas Poliruota anoduota 
aliuminio folga 

13 Sugedusios lempos iš šviestuvo beinstrumentinis 
demontažas + 

14 Šviestuvo svoris 4,5 
15 Tarnavimo laikas 15 metų 
16 Garantija 5 metai 
17 Sertifikatas ISO 9001 + 
18 Gamintojas turi CE ženklą + 

19 Šviestuvai atitinka standartus LST EN 60598-
1+A1+A12+A13+A14+AC 

 
 

8.6. IKI 1000 V KABELIAI PLASTIKINE IZOLIACIJA SKIR TI KLOTI ŽEMĖJE , 

PATALPOSE IR ATVIRAME ORE. 
TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

 
Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir 
reikalavimai Dydis, s ąlyga Atitinka  
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1. Standartas LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1;    
2. Tipiniai bandymai turi būti 

atlikti Europoje akredituotoje 
laboratorijoje arba.  
Akredituota laboratorija – 
laikoma tokia laboratorija, kuri 
yra akredituota Europos 
akreditacijos organizacijos 
(European co-operation for 
Accreditation) pripažįstamoje 
akreditacijos įstaigoje 
bandymų (testing) srityje.  

Pateikti: 
− akredituotos sertifikavimo įstaigos 

gaminio sertifikatą; 
− pilnus atliktų (pagal standarto aktualiąją 

redakciją) tipinių bandymų protokolų 
kopijas. 

 

 

3. Vardinė įtampa U0/U ≥ 0,6/1 kV  
4. Maksimalioji įtampa 1,2 kV  

5. Vardinis dažnis 50 Hz  
6. Eksploatavimo sąlygos patalpose; 

žemėje; 
atvirame ore; 

 

7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C  
8. Kabelio konstrukcija:   

8.1. Laidininkų skaičius • 4;  
8.2. Laidininkas • Atkaitintas aliuminis;  
8.3. Laidininko tipas 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 

standartą. 
 

8.4. Laidininkų izoliacija XLPE  
8.5.. Kabelio gyslų spalvinis 

žymėjimas 
Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba  IEC 
60757 

 

8.6.. Išorinis apvalkalas Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba 
UV spinduliams atsparus nepalaikantis 
degimo PE 

 

8.8. Apsauginis sluoksnis tarp 
gyslų izoliacijos ir išorinio 
apvalkalo 

• užpildas;  

9. Maksimali ilgalaikė kabelio 
laidininko temperatūra 

+ 90 °C  

10. Maksimali kabelio temperatūra 
esant trumpajam jungimui ( 5 
s) 

+ 250 °C  

11. Žemiausia klojimo temperatūra -10 °C kabeliams su aliuminėmis gyslomis 
-5 °C kabeliams su varinėmis gyslomis 
 

 

12. Kabelio konstrukcija ir 
techniniai parametrai 

Nustatoma užsakant pagal 1 lentelę  

13. Minimalus lenkimo spindulys   ≤ 12xD 
D – išorinis kabelio skersmuo 

 

14. Tarnavimo laikas > 40 metų  
15. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai  
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8.6.1 Iki 1000 V  kabeli ų su plastikine izoliacija techniniai parametrai 

 1 lentelė 
 

Laidininko 
skerspjūvio plotas, 

mm2 

Laidininko 
konstrukcija* 

Aktyvioji varža 
esant 20 °C, 

Ω/km 

 Ilgalaikė 
gyslos 
(+70°C) 
darbinė 
srovė 
grunte, 
A** 

 

Ilgalaikė 
gyslos 
(+90°C) 
darbinė 
srovė ore, 
A** 

 

Aliuminio gyslomis 
4x16 RE 1,91 78 80 
4x35  SM 0,868 125 125 

 
* RE  – apvalus monolitinis;  RM – apvalus daugiavielis;  SM - sektorinis daugiavielis. 
**Ilgalaikės darbinės srovės aliuminiams laidininkams nurodytos pagal LST 1702 (HD 603) 
standartą, kai grunto temperatūra +15 °C, oro +25 °C. 
***Ilgalaikės darbinės srovės variniams laidininkams nurodytos pagal LST 1702 (HD 603) standartą, 
kai grunto temperatūra +20 °C, oro +30 °C 
 

8.7. 0,23 - 0,4 kV ORO KABELIAI TECHNINIAI REIKALAV IMAI 

Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, s ąlyga 

1 2 3 
1.  Standartas LST 1790 (HD 626-5D ) 
2.  Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje 

akredituotoje laboratorijoje.  
Akredituota laboratorija – laikoma tokia laboratorija, 
kuri yra akredituota Europos akreditacijos 
organizacijos (European co-operation for 
Accreditation) pripažįstamoje akreditacijos įstaigoje 
bandymų (testing) srityje.  

Pateikti: 
− akredituotos sertifikavimo 
įstaigos gaminio sertifikatą; 

− pilnas atliktų (pagal 
standartą) tipinių bandymų 
protokolų kopijas. 

3.  Oro kabelis skirtas naudoti  Lauke 
4.  Aplinkos temperatūra -35°C … +35 °C 
5.  Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤ 1000 m 
6.  Vėjo greitis ≥ 30 m/s 
7.  Apšalo sienelės storis ≥ 20 mm 
8.  Vardinė fazinė/linijinė įtampa 0,6/1 kV 
9.  Maksimalioji darbo įtampa 1,2 kV 
10.  Vardinis dažnis 50 Hz 
11.  Oro kabelio sandara − Vieno/trijų izoliuotų laidų;  

− Laikantysis neizoliuotas 
nulinis laidas 

12.  Laidų išdėstymas kabelyje Izoliuoti laidai susukti aplink 
nešantį neizoliuotą nulinį laidą 

13.  Tvirtinimo būdas Oro kabelis kabinamas ant 0,4 kV 
įtampos gelžbetoninių atramų 
metalo konstrukcijų ir linijinės 
armatūros 

14.  Fazinio laido sandara − Izoliuotas; 
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− 16 mm2 apvalus vienavielis; 
− 25-120 mm2 apvalus 

daugiavielis sutankintas; 
− Aliuminis  

15.  Nulinio laido sandara − Neizoliuotas apvalus; 
− Daugiavielis sutankintas; 
− Aliuminio lydinys 

16.  Maksimali ilgalaikė oro kabelio laidininkų 
temperatūra 

− +70 °C 

17.  Maksimali oro kabelio temperatūra esant trumpajam 
jungimui (5 s) 

− +135 °C 

18.  Žemiausia oro kabelio temperatūra tiesimo metu − -20 °C 
19.  Minimalus oro kabelio lenkimo spindulys  ≤ 20xD 

D – išorinis kabelio skersmuo 
20.  Skerspjūvio plotas (mm2) − 3×16+25; 
21.  Laido varža esant +200 C temperatūrai  − 3×16+25    ≤ 1,91 Ω/km; 
22.  Maksimali leistinoji fazinio laido trumpojo jungimo 

srovė (1 s) 
− 3×16+25     ≥ 1 kA; 

23.  Nulinį laidą suardanti mechaninė apkrova − 3×16+25     ≥ 7,4 kN; 
24.  Išorinis kabelio skersmuo − 3×16+25     20 mm; 
25.  Kabelio masė  

− 3×16+25     ≤ 270 kg/km; 
26.  Izoliuojančioji medžiaga Atmosferos poveikiui atsparus 

juodas polietilenas (PE) 
27.  Izoliacijos savybės − Nepralaidi vandens sklidimui 

skersai izoliacijos; 
− Atspari ultravioletiniams 

spinduliams 
28.  Izoliuotų laidų žymėjimas Laidų fazių žymės (išilgai 

izoliacijos gūbriai) 
29.  Oro kabelio ilgis būgne  Nurodomas užsakant: 

− 500 m; 
− 1000 m 

30.  Tarnavimo laikas ≥ 25 metai 
31.  Garantinis laikas ≥ 12 mėnesių 

 
 

8.8. IKI 1 kV KABELI Ų PLASTIKINE IZOLIACIJA GALIN ĖS IR JUNGIAMOSIOS MOVOS. 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI  
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir 
reikalavimai Dydis, s ąlyga Atitinka  

1. Tipiniai movos arba komponentų 
bandymai turi būti atlikti 
akredituotoje laboratorijoje 

Pateikti tipinių bandymų protokolo arba 
atitikties deklaracijos kopiją pagal EN 
50393 (Cenelec HD 623 S1) standartą 

 

2. Vardinė įtampa 1 kV  
3. Maksimalioji įtampa 1,2 kV  
4. Vardinis dažnis 50 Hz  
5. Movos technologija Termosusitraukianti  
6. Eksploatavimo sąlygos • atvirame ore;  
7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C  
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8. Darbinė kabelio temperatūra ≥ +90 °C  
9. Kabelių izoliacija Plastiko  
10. Kabelio gyslų skaičius • 4 

•  
 

11. Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis 16;35 mm²;  
12. Galinės movos išorinės 

izoliuojančios medžiagos 
Atsparios: 
• atmosferos veiksniams 
• ultravioletinių spindulių poveikiui 

 

13. Jungiamosios movos išorinės 
izoliuojančios medžiagos 

Atsparios: 
• atmosferos veiksniams; 
• agresyvaus grunto poveikiui; 
• atsparios išilginiam; mechaniniam 

poveikiui; 

 

14. Jungiamosios movos 
termosusitraukiančių vamzdelių 
sienelių storis po užsodinimo 

• ≥ 2,0 mm varžtinių sujungiklių 
izoliavimui  

• ≥ 1,0 mm movos išoriniam apvalkalui 
 

 

15. Galinių movų antgaliai ir jungiamųjų 
movų sujungikliai 

Varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir 
aliuminiui) su nulūžtančiomis galvutėmis 

 

16. Galinės movos ilgis ≥ 2 skirtingi ilgiai   
17. Įžeminimo sujungimas ir kontaktų 

atstatymas movoje 
Visi kontaktai be litavimo 
(komplekte turi būti visos tam reikalingos 
medžiagos) 

 

18. Pateikiami dokumentai lietuvių 
kalba 

• Gamyklinis aprašmas 
• Montavimo instrukcija  

 

19. Sandėliavimo laikas Neribotas  
20. Tarnavimo laikas > 40 metų  
21. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesių  
 

8.9. ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAM Ų KABELI Ų APSAUGOS VAMZDŽIŲ IKI 125 MM 
IŠORINIO SKERSMENS  TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, s ąlyga 

1.  Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas elektros kabelių 
kanalizacijai 

2.  Vamzdis pagamintas iš plastiko PP, PE, PEHD, XSC 50  
3.  Vamzdžių gabaritiniai matmenys pagal 1 lentelę 
4.  Vamzdžio išorinė sienelė • gofruota. 
5.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  
6.  Vamzdžio vidinio skersmens ir kabelio su 

daugiavielėmis gyslomis skersmens santykis 
≥1,5 (kai vamzdžio ilgis < 35 m.) 
≥1,85 (kai vamzdžio ilgis ≥ 35 m.) 

7.  Plastikinių vamzdžių charakteristikos:  
8.1.   Tankis 800-960 kg/m3 
8.2.   Elastingumo modulis ≥750 MPa 
8.3. Mechaninis atsparumas  ≥750 N 
8.4.   Lydymosi indeksas 0,15÷0,5 g/10 min 
8.5.   Darbo temperatūra -20 ÷ +75  oC 
8.6.   Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparūs daugumai rūgščių ir šarmų 
9. Vamzdžių įrengimui reikalingas smėlio paklotas  
10. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
11. Garantinis laikas ≥ 5 metai 
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8.9.1 Kabeli ų apsaugos vamzdži ų gabaritiniai matmenys 

 1 lentelė 
Išorinis vamzdžio 

skersmuo, 
mm 

Vamzdžio ilgis, 
m   

Vamzdžio sienelės 
storis ≥, 

mm 

Minimalus vidinis 
vamzdžio skersmuo, 

mm 
110 3 (12)    * 7,8 91 
50 3 (12)    * 4,5 40 

*  lankst ūs vamzdžiai pateikiami rit ėse suvynioti  netrumpesni kaip 50 m  
 

8.10. KABELI Ų SIGNALINĖS JUOSTOS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

 
Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, s ąlyga 

8.  Pagaminta iš polietileno PE 
9.  Spalva Geltona 
10.  Skirta naudoti  Žemėje 
11.  Aplinkos temperatūra –35 … +35 oC 
12.  Pakavimo kiekis ≥ 50 m 
13.  Juostos storis ≥ 0,5 mm  
14.  Juostos plotis 100mm  
15.  Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas:  “Dėmesio! Kabelis” 
16.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
17.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 
 

 
 

8.11. 0,4 kV LAUKO TIPO VIRŠ ĮTAMPIŲ RIBOTUVAI.TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

 
Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir 
reikalavimai 

Dydis, s ąlyga Atitinka 

1.  Standartas IEC 61643-1  
2.  Tipiniai bandymai turi būti atlikti 

akredituotoje laboratorijoje 
Pateikti bandymų protokolų kopijas  

3.  Aplinkos temperatūra  -35... +35°C  
4.  Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤ 1000 m  
5.  Skirti naudoti Lauke ir viduje  
6.  Viršįtampių ribotuvo tipas Metalo oksido  
7.  Korpuso medžiaga Polimeras  
8.  Viršįtampių ribotuvai montuojami Tarp fazės ir žemės  
9.  Tinklo įtampa 230/400 V  
10.  Vardinis dažnis 50 Hz  
11.  Ilgalaikė maksimali darbo įtampa • ≥ 440 V  
12.  Vardinė iškrovos srovė ≥ 10 kA   
13.  Maksimali srovė ≥ 40 kA  
14.  Maksimalios srovės 4/10 µs 

impulsas 
≥ 100 kA   
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15.  Liekamoji įtampa paveikus 8/20 
µs, 10 kA žaibo impulsui 

• ≤ 1,2 kV (≥ 270 V Uc ribotuvui) 
• ≤ 1,8 kV (≥ 440 V Uc ribotuvui) 

 

16.  Ribotuvo klasė pagal IEC 61643-
1 

≥ 2  

17.  Viršįtampių ribotuvo 
komplektuojami  

• Su integruotu gedimo 
indikatoriumi dengtu šviesą 
atspindinčiais dažais  

• atjungimo įtaisu 
• fazės prijungimo gnybtu 
• įžeminimo gnybtu arba izoliuotu 

laidu  

 

18.  Viršįtampių ribotuvai prijungiami – prie izoliuotų oro linijų laidų; 
– prie galios transformatoriaus 0,4 kV 

gnybtų 

 

19.  Prijungimo gnybtai (laidininko 
tipas ir matmenys) 

  

20.  Tarnavimo laikas ≥ 25 metai  
21.  Garantinis laikas ≥ 12 mėnesių  
 
 

8.12. IŽEMINIMO ELEMENTAI CINKUOTITECHNINIAI REIKAL AVIMAI 

 
Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, s ąlyga Atitinka 

22.  Standartai ISO 9001:2000; 
ISO 14001:2004 

 

23.  Strypo medžiaga Plienas  
24.  Strypo padengimas ≥ 0,07 mm. Cinko 

danga (Plieniniam 
strypui) 

 

25.  Strypo diametras ≥ 14 mm.  
26.  Strypus jungianti mova žalvarinė arba varinė srėginė arba 

užsipresuojanti 
 

27.  Įžeminimo sistemos jungiamieji elementai plieno; cinkuoto 
plieno 

 

28.  Sistema nenaudojama   Visų tipų 
transformatorinėse 
ir 
skirstomuosiuose 
punktuose 

 

29.  Įžeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis ≥ 15 metai  
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8.13. ĮŽEMINIMO MEDŽIAGOS 

Jungiamoji mova. 
Naudojama strypų sujungimui, pagaminta iš labai atsparios žemės korozijai bronzos. Mova 

yra taip pagaminta, kad strypai susijungia movos viduryje ir jėga kalimo metu persiduoda ne per 
movą, o per strypus. Mova taip pat apsaugo strypų sriegius ir galus nuo korozijos.  

Įkalimo galvut ė. 
Pagaminta iš sustiprinto plieno. Jos dėka galime naudoti vibracinius plaktukus strypų 

įkalimui. Galvutės matmenys yra taip parinkti, kad kalant nebūtų sugadinamos movos. Jėgos 
persiduoda strypu, o ne mova.  

Plieninis antgalis. 
Pagamintas iš sustiprinto plieno , labai kietas. Montuojamas ant pirmojo įkalamo elektrodo 

galo. Palengvina strypo įkalimą kietame grunte. 
Kryžmin ė jungtis. 
Šis sujungimas leidžia įžeminimo strypą sujungti su apvaliais arba plokščiais privedimais 

(viela, juosta). Taip pat gali tarnauti kaip užbaigiamasis (galinis) sujungimas.  
Cinkuota juosta. 
Kaip įžeminimo laidininkas naudojama karštu galvaniniu būdu apdirbta gamyklinio 

cinkavimo cinkuota juosta,16x4mm montuojant pastato viduje ir 24x4mm klojant lauke grunte. 
Žemėje paklotos cinkuotos juostos cinko storis privalo būti nemažesnis kaip 150 µm. 
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1. DARBŲ  KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Nr. Pavadinimas ir technin ės charakteristikos 
Tech. 
spec. 

žymuo 

Mato 
vnt. 

Kiekis 
Pastab

os 

1.1. 0,4 kV ORO KABELI Ų LINIJŲ IR APŠVIETIMO ĮRENGINIŲ MONTAVIMAS 

1.1.1 0,4 kV kabeli ų linij ų tiesimas 

1.  Tranšėjų kasimas rankiniu būdu  m 63  

2.  Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu  m 63  

3.  Grunto tankinimas   m3 15  

4.  Plotų išlyginimas  m2 35  

5.  Žvyro dangos atstatymas  m2 23  

6.  Vejos atstatymas  m2 15  

7.  PVC vamzdžio paklojimas (atviru būdu)  m 106  

8.  0,4 kV kabelio tiesimas vamzdžiuose  m 106  

9.  Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom  m 10  

10.  Kabelio tiesimas OL atramose  m 45  

11.  Signalinės juostos paklojimas  m 63  

12.  Kabelių apsauga metaliniais gaubtais  vnt 5  

13.  Kabelio izoliacijos varžos matavimas   vnt 5  

14.  1 kV,4x35mm2 skersp. kabeliui galinės movos 
montavimas  

 vnt 2  

15.  1 kV,4x16mm2 skersp. kabeliui galinės movos 
montavimas  

 vnt 5  

16.  1 kV,4x16mm2 skersp. kabeliui galinės stulpinės 
movos montavimas 

 vnt 5  

17.  0,4 kV viršįtampių ribotuvų montavimas  OL 
atramose 

 vnt 15  

18.  Apšvietimo valdymo spintos montavimas išorėje  vnt. 1  

1.1.2 1 kV oro kabeli ų linijos 

19.  G/B atramos su ramsčiu pastatymas  vnt 2  

20.  G/B atramos pastatymas  vnt 13  

21.  Atramų išvežiojimas trasoje  vnt 17  

22.  Traversų montavimas OL atramose ant pastatytų 
OL atramų 

 vnt 123  

23.  Oro kabelio montavimas  m 4320  

24.  0,4kV OL atramų numeravimas  vnt 66  

25.  Elektros linijų fazavimas, kai įtampa tinkle 
daugiau kaip 1 kV  

 vnt 5  
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Nr. Pavadinimas ir technin ės charakteristikos 
Tech. 
spec. 

žymuo 

Mato 
vnt. 

Kiekis 
Pastab

os 

26.  Kabelio izoliacijos varžos matavimas   vnt 5  

1.1.3 Apšvietimo įrengini ų montavimas  

1.1.3.1 I etapas 

27.  
Kronšteino vienam šviestuvui montavimas OL 
atramose 

 vnt 66 
 

28.  Išorės apšvietimo šviestuvų montavimas  vnt 66  

29.  Lampų montavimas  vnt 66  

1.1.3.2 II etapas 

30.  Kronšteino vienam šviestuvui montavimas OL 
atramose 

 vnt 48  

31.  Išorės apšvietimo šviestuvų montavimas  vnt 48  

32.  Lampų montavimas  vnt 48  

1.1.4 Iki 1 kV elektros įrengini ų įžeminimas 

33.  Tranšėjų kasimas rankiniu būdu  m 10  

34.  Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu  m 10  

35.  Įžeminimo kontūro įrengimas   vnt 5  

36.  Įžeminimo juostos paklojimas tranšėjose  m 10  

37.  Įžemiklio prijungimas  vnt 5  

38.  Įžeminimo kontūro varžos matavimas   vnt 5  
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2. ĮRENGINIŲ, GAMINIŲ, MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Nr. Pavadinimas ir technin ės charakteristikos 
Tech. 
spec. 

žymuo 

Mato 
vnt. 

Kiekis 
Pastab

os 

2.1. 0,4 kV ORO KABELI Ų LINIJŲ IR APŠVIETIMO ĮRENGINIŲ MONTAVIMAS 

2.1.1 Iki 1 kV kabeli ų tiesimo darbai 

39.  PVC vamzdis d110mm (atviru būdu) T.S.p. 8.9 m 60  

40.  PVC vamzdis d50 mm (atviru būdu) T.S.p. 8.9 m 46  

41.  Signalinė juosta  T.S.p. 8.10 m 63  

42.  
Metalinis cink. gaubtas kabelio apsaugai su 
laikikliais 

T.S.p. 8.2 Kompl. 3  

43.  0,4kV aliuminiai galios kabeliai AL 4x35 T.S.p. 8.6 m 5  

44.  0,4kV aliuminiai galios kabeliai AL 4x16 T.S.p. 8.6 m 156  

45.  Kabelio lakikiklis LKT T.S.p. 8.2 vnt 20  

46.  1 kV,4x35mm2 skersp. kabeliui galinė mova  T.S.p. 8.8 vnt 2  

47.  1 kV,4x16mm2 skersp. kabeliui galinė mova  T.S.p. 8.8 vnt 5  

48.  1 kV,4x16mm2 skersp. kabeliui galinė stulpinė 
mova 

T.S.p. 8.8 vnt 5  

49.  0,4 kV lauko viršįtampių ribotuvai  T.S.p. 8.11 Kompl. 15  

50.  

Apšvietimo valdymo spinta MP:  
1). metalinė cinkuota spinta su durelėmis, durų 
užraktu -1 vnt; 
2).metalinis cinkuotas pamatas – 1vnt; 
3). Tripolis kirtiklis 63A -2 vnt; 
4). Kontaktorius 32A, 230V – 2 vnt; 
5). Automatinis jungiklis 10A – 3 vnt; 
6). Automatinis jungiklis 6A – 4vnt; 
7). Šildymo elementas su termostatu - 1 vnt; 
8). Blokas kirtiklis saugikliai su NH0/10A 
saugikliais– 5 vnt; 
7). Perjungėjas – 1 vnt; 
8). Mygtuka – 4 vnt;; 
9). Viršįtampių ribotuvai (2 tipo) - 3 vnt; 
10). Kištukinis lizdas ant DIN bėgelio – 1 vnt; 
11). Pozicinis jungiklis – 1 vnt; 
12). Režimų perjungėjas- 1 vnt; 
13). Signalinė lemputė 230V- 2 vnt; 
14). Prietemos jutiklis – 1 vnt; 
15). Astronominis laikrodis - 1 vnt ; 
16). kita reikalinga įranga; 

T.S.p. 8.3 

kompl 1 

 

51.  Cinkuota metalinė gembė (H-2m) tvirtinama prie 
MP. 

 vnt 1  
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Nr. Pavadinimas ir technin ės charakteristikos 
Tech. 
spec. 

žymuo 

Mato 
vnt. 

Kiekis 
Pastab

os 

2.1.2 1 kV oro  kabeli ų linijos  

2.1.2.1 I etapas 

52.  Šviestuvas lauko  vnt 66  

53.  Gembė cinkuota 1,0m  vnt 66  

54.  G/B stiebas S96-21,6 T.S.p. 8.1 vnt 16  

55.  Ramsčio tvirtinimo mazgas T.S.p. 8.2 vnt 2  

56.  Traversa Ik-1 T.S.p. 8.2 vnt 26  

57.  Trversa Tk-1 T.S.p. 8.2 vnt 97  

58.  Apkaba Ap16-2,7 T.S.p. 8.2 vnt 227  

59.  Laikomasis AMKA veržtuvas SO 28 T.S.p. 8.2 vnt 97  

60.  Tempiamasis AMKA veržtuvas SO 214 T.S.p. 8.2 Vnt43 32  

61.  Atsišakojimo gnybtas T.S.p. 8.2 vnt 7  

62.  Jungiamasis gnybtas  vnt 107  

63.  Įžeminimo laidininkas ŽL  vnt 135  

64.  Atramų žymenys  vnt 66  

65.  Oro kabelis AMKA 3x16+25  m 4320  

2.1.2.2 II etapas 

66.  Šviestuvas lauko  vnt 48  

67.  Gembė cinkuota 1,0m  vnt 48  

68.  Gnybtas VGA (neizoliuotas) T.S.p. 8.2 vnt 48  

69.  Gnybtas SL (izoliuotas) T.S.p. 8.2 vnt 48  

2.1.3 Iki 1 kV elektros įrengini ų įžeminimas 

70.  Cinkuotas strypas 14,2x1500 T.S.p. 8.12 vnt 50  

71.  Sujungimo movelė 14,2mm T.S.p. 8.13 vnt 45  

72.  Įkalimo galvutė 14,2mm T.S.p. 8.13 vnt 5  

73.  Antgalis 14,2mm T.S.p. 8.13 vnt 5  

74.  Kryžminė jungtis 1/4 T.S.p. 8.13 vnt 5  

75.  Cinkuota įžeminimo juosta 40x4mm T.S.p. 8.13 m 10  

 
 
1. Įžeminimo įrenginio elektrodų skaičius – tikslinamas darbų atlikimo metu, pagal savitąją vietinio 
grunto varžą kol bus pasiekta. 
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2. Skydų, ypač technologijos įrenginių prijungimui, komplektacija (apsaugos ir komutacinės įrangos 
charakteristikos) turi būti tikslinamos pagal konkrečią technologinę įrangą, pagal technines tos 
įrangos charakteristikas. 
3. Įvairios pagalbinės montažo ir instaliacinės medžiagos, priedai bei darbai šiame žiniaraštyje 
neįvertinti. 
4. Medžiagų, įrengos kiekius ir charakteristikas tikslinti darbo projekto metu. 
 
 
 



SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

O B J E K T I N Ė      S Ą M A T A

IS0024 INŽINERINIAI TINKLAIStatini ų
grup ė

2015.05.28

Objekto pavadinimas Statybos
montavimo
darbai

Įrenginiai

Lapas: 1

Skaičiuojamoji kaina  

Viso 
  su
PVM

(EUR)

Viso 
  be
PVM

    Darbo 
užmokestis

Medžiagos Mechanizmai Tiesioginės
   išlaidos

Objekto
 kodas
     

     1 43292.59 1500.00 44792.59 37279.00GATVIŲ APŠVIETIMAS. SB "RIEŠUTAS" I ETAPAS 2874.00 22810.00 3896.00 33213.00
     2 13720.19 13720.19 11339.00GATVIŲ APŠVIETIMAS. SB "RIEŠUTAS" II ETAPAS 712.00 7311.00 1467.00 10585.00

57012.78 1500.00 58512.78 48618.00 3586.00 30121.00 5363.00 43798.00Iš viso: (EUR)
196853.73 5179.20 202032.93 167868.23 12381.74 104001.79 18517.37 151225.73Iš viso: (Lt.)



L O K A L I N Ė      S Ą M A T A
Sudaryta pagal 2015.03 kainas

         1 0,4 kV KABELINI Ų LINIJŲ MONTAVIMAS

SĄMATA

Žiniaraštis

         1

IS0024 INŽINERINIAI TINKLAI

GATVIŲ APŠVIETIMAS. SB "RIEŠUTAS" I ETAPAS

Statini ų
grup ė

Statinys

SUDERINTA: ___________ TŪKST.LT. TVIRTINU:_______________TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS ______________

2009  M.            MĖN.    D.

ATSAKINGAS ATSTOVAS________________

2009 M.       MĖN.   D.

2015.05.28

Sąm.
eil. D.užm. Medžiagos Mechanizm. Iš viso  

Kiekis
Mato

vienetaskodas
Darbų ir išlaidų aprašymai

Lapas  15230.83 EUR (18061.01 Lt.)

Darbo

Suma žiniaraš čiui

EURKaina

   1 Montavimo darbai
   1 N1-428 Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2

kabeliams I-II grupės grunte iki 1m
gylio     k9=1.15

      0.063km    121.94  121.94

   2 N1-432 Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2
kabeliams III grupės grunte     k9=1.15

      0.063km     60.95   60.95

   3 N1-381-1 I-II grupės grunto tankinimas
vibroplokštėmis     k8=1.14, k9=1.15

      0.15100m3     4.98     12.29    7.31

   4 N1-360 Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai
gruntas II grupės     k9=1.15

      0.35100m2     17.83   17.83

   5 N42-15 10 cm storio pasluoksnio iš žvyro
įrengimas     k9=1.15

      0.23100m2    25.91     44.17   18.26

   6 R16-115 Vejos mažų plotų atnaujinimas,
papildant 10 cm augalinio grunto
sluoksniu     k9=1.15

      0.15100m2    34.5     53.98   19.48

   7 N34-89 Polietileninių 100 mm skersmens
vamzdžių paklojimas     k9=1.15

      1.06100m     84.66   84.66

   8 N21-13 Kabelio tiesimas tvirtinant
uždedamomis apkabomis, kai 1m
kabelio masė iki 3kg

      0.45100m    11.62     8.77     97.72   77.33

   9 N21-23 Kabelio tiesimas vamzdžiuose,
blokuose, laidadėžėse, kai kabelio
masė iki 1kg

      1.06100m    20.59    10.58     99.87   68.7

  10 N21-19 Kabelio tiesimas įrengtom
konstrukcijom arba loviais, tvirtinant
visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg

      0.1100m     2.54     1.61     11.67    7.52

  11 N21-6-1 Signalinės juostos paklojimas
tranšėjoje virš pakloto kabelio
k9=1.15

      0.063km      0.87    0.87

  12 N21-13-1 Kabelių apsauga metaliniais gaubtais       5.0vnt.      9.18    9.18

  13 D1-374-2 Kabelio izoliacijos varžos matavimas       5.0vnt.     25.02   25.02

  14 N21-601 Iki 1000 V įtampos iki 70mm2
skersp.kabeliui galinės movos su
terminiais vamzdeliais montavimas

      7.0vnt.     36.26   36.26

  15 N21-606 Iki 1000 V iki 70mm2 skersp. kabeliui
galinės stulpinės movos su terminiais
vamzdeliais montavimas

      5.0vnt.    103.6  103.6

  16 R33-30-1 0,4 kV viršįtampių ribotuvų montavimas
atramose

     15.0vnt.   229.95    331.8  101.85

  17 N21-457 Valdymo ir reguliavimo spintos
montavimas

      1.0vnt     2.11    16.2    132.27  113.96

Skyriuje    1      875        97      272      1244



2015.05.28

Sąm.
eil. D.užm. Medžiagos Mechanizm. Iš viso  

Kiekis
Mato

vienetaskodas
Darbų ir išlaidų aprašymai

Lapas  2IS0024 1 1Statinių grupė Statinys Žiniaraštis

Darbo EURKaina

   2 Medžiagos
   1 1035-64 PE gofruoti kabelių apsaugos

vamzdžiai (su movomis) 110/94mm

     60.0m   126.6    126.6

   2 810083 Signalinė juosta kabeliams      63.0m    10.71     10.71

   3 890054 Kabelio metalinė cinkuota apsauga su
apkabomis

      3.0vnt   121.65    121.65

   4 890061 Kabelio LKT       8.0vnt    32.4     32.4

   5 1035-62 PE gofruoti kabelių apsaugos
vamzdžiai (su movomis) 50mm

     46.0m    58.42     58.42

   6 3550-106 0.6/1kV univers. galios kabelis
(neturintis halogenų) AXPK-PLUS 4 G
16 RM mm2

    156.0m   246.48    246.48

   7 3555-75 0.6/1kV univers. galios kabelis
(neturintis halogenų) AXPK-PLUS 4 G
35 mm2

      5.0m    12.8     12.8

   8 890031 1 kV mova galinė (25-70mm2)       7.0vnt   223.02    223.02

   9 890034 1 kV mova galinė lauko  (25-70mm2)       5.0vnt   188.25    188.25

  10 890060 1 kV lauko viršįtampių ribotuvai      15.0vnt   738.6    738.6

Skyriuje    2      1759      1759

Viso žiniaraštyje   1      875      1856      272      3003

Papildomų medžiagų vertė   3.00%        56

Papildomų mechanizmų vertė   3.00%        8

Sezoniniai darbai  15.00% (331)       50

Specifiniai darbai  17.00%        1

Papildomas darbo užmokestis   8.00%(875+50+1)       74

Viso:     1000      1912      280      3192

Soc.draudimo išlaidos  31.00%(875+50+1+74)      310

Statinio statybos išlaidos Viso:     1310      1912      280      3502

Statybvietės išlaidos   9.00%       315

Iš viso tiesiogin ės išlaidos      3817

Pridėtinės išlaidos  30.00%(875+50+1+74)       300

Pelnas   5.00%(3817+300)       206

Iš viso netiesiogin ės išlaidos       506

Bendra vert ė be PVM      4323

Pridėtinės vertės mokestis  21.00%     907.83

Bendra vert ė su PVM    5230.83

Sudarė :

         /Pavardė/



ĮRENGINIŲ  POREIKIO  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2015.03 kainasSĄMATA

        1 0,4 kV KABELINI Ų LINIJŲ MONTAVIMASŽiniaraštis

         1

IS0024 INŽINERINIAI TINKLAI

GATVIŲ APŠVIETIMAS. SB "RIEŠUTAS" I ETAPAS

Statini ų
grup ė

Statinys

2015.05.28

Eil.
Nr.

Kiekis
Mato

vienetasKodas Įrenginių pavadinimas

Lapas  1

VertėKaina

Techniniai ir kiti duomenys EUR EUR

Suma žiniaraš čiui 1500 EUR  (5179.20 Lt.)

   2 Medžiagos
11 340753 vnt       1.000      1500.0     1500.0APŠVIETIMO VALDYMO SPINTA MP

Skyriuje     2     1500

žiniaraštyje   1     1500

Sudarė :

         /Pavardė/



L O K A L I N Ė      S Ą M A T A
Sudaryta pagal 2015.03 kainas

         2 APŠVIETIMO ĮRENGINIŲ IR  0,4 kV ORO KABELI Ų LINIJŲ ĮRENGIMAS

SĄMATA

Žiniaraštis

         1

IS0024 INŽINERINIAI TINKLAI

GATVIŲ APŠVIETIMAS. SB "RIEŠUTAS" I ETAPAS

Statini ų
grup ė

Statinys

SUDERINTA: ___________ TŪKST.LT. TVIRTINU:_______________TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS ______________

2009  M.            MĖN.    D.

ATSAKINGAS ATSTOVAS________________

2009 M.       MĖN.   D.

2015.05.28

Sąm.
eil. D.užm. Medžiagos Mechanizm. Iš viso  

Kiekis
Mato

vienetaskodas
Darbų ir išlaidų aprašymai

Lapas  138061.76 EUR (131419.64 Lt.)

Darbo

Suma žiniaraš čiui

EURKaina

   1 Montavimo darbai
   1 N33-79 Oro linijos 0.4 kV gelžbetonio atramų

stovų išvežiojimas trasoje traktoriumi

     17.0vnt   400.56    463.43   62.87

   2 N33-43 OL iki 1kV gelžbetonio atramų su spyriu
pastatymas     k9=1.15

      2.0vnt    35.23   143.38    252.33   73.72

   3 N33-42 OL iki 1kV gelžbetonio vienstiebių
atramų pastatymas     k9=1.15

     13.0vnt     1.35   465.97    732.13  264.81

   4 N21-517 Traversos montavimas ant atramos     123.0vnt   491.18    688.99  197.81

   5 R21-130-1 Oro kabelio 25 mm2 skerspjūvio
montavimas, dirbant nuo autobokštelių

      0.432km    52.98    115.64   62.66

   6 R33-489 OL atramų numeravimas (atrama)      66.0vnt     8.55     99.43   90.88

   7 D1-374-2 Kabelio izoliacijos varžos matavimas       5.0vnt.     25.02   25.02

   8 N21-334 Kronšteino vienam šviestuvui ant
atramos montavimas

     66.0vnt    22.81   851.0   1257.93  384.12

   9 N21-344 Išorės apšvietimo šviestuvų su
gyvsidabrinėmis lempomis montavimas

     66.0vnt     3.05  1106.31   1631.09  521.73

Skyriuje    1     1684        71     3511      5266

Papildomų medžiagų vertė   3.00%         2

Papildomų mechanizmų vertė   3.00%      105

Sezoniniai darbai  15.00% (339)       51

Specifiniai darbai  17.00%
Papildomas darbo užmokestis   8.00%(1684+51)      139

Viso:     1874        73     3616      5563

Soc.draudimo išlaidos  31.00%(1684+51+139)      581

Statinio statybos išlaidos Viso:     2455        73     3616      6144

Statybvietės išlaidos   9.00%       553

Iš viso tiesiogin ės išlaidos      6697

Pridėtinės išlaidos  30.00%(1684+51+139)       562

Pelnas   5.00%(6697+562)       363

Iš viso netiesiogin ės išlaidos       925

Bendra vert ė be PVM      7622

Pridėtinės vertės mokestis  21.00%    1600.62

Bendra vert ė su PVM    9222.62

   2 Medžiagos
   1 345006 G/b stiebasS96-21,6      16.0vnt.  2038.24   2038.24

   2 345551 Ramsčio tvirtinimo mazgasPTM-2,7       2.0kompl.     4.64      4.64

   3 890084 Apkaba AP 16-2,7     227.0vnt  1105.49   1105.49

   4 346677 Tempiamieji gnybtai      32.0vnt.   304.0    304.0

   5 346678 Laikomiejii gnybtai      97.0vnt.   711.01    711.01
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   6 346671 Gnybtai       7.0vnt.    31.99     31.99

   7 346676 Jungiamieji gnybtai     107.0vnt.   248.24    248.24

   8 890070 Įžeminimo laidininkas ŽLn-5     135.0vnt    82.35     82.35

   9 2500-158 Izoliuoti  oro linijų kabeliai AMKA
3x16+25 1kV

   4320.0m  5400.0   5400.0

  10 345225 TraversaIk-1      26.0kompl.    96.46     96.46

  11 345234 Traversa Tki-1      97.0kompl.   359.87    359.87

  12 890063 Atramų žymuo      66.0vnt   114.84    114.84

  13 342523 Šviestuvai      66.0kompl.  7590.0   7590.0

  14 345541 Gembė 1,0 m su apkaba      66.0vnt.  1980.0   1980.0

  15 890001 Cinkuotas įžeminimo strypas
14,2x1500

     50.0vnt   420.0    420.0

  16 890003 Sujungimo movelė 14,2mm      45.0vnt   286.65    286.65

  17 890004 Įkalimo galvutė 14,2mm       5.0vnt     8.7      8.7

  18 890005 Antgalis 14,2mm       5.0vnt    15.95     15.95

  19 890007 Įžeminimo juosta 40x4mm      10.0m    26.1     26.1

Skyriuje    2     20825     20825

Statybvietės išlaidos   9.00%      1874

Iš viso tiesiogin ės išlaidos     22699

Pelnas   5.00%(22699)      1135

Iš viso netiesiogin ės išlaidos      1135

Bendra vert ė be PVM     23834

Pridėtinės vertės mokestis  21.00%    5005.14

Bendra vert ė su PVM   28839.14

Viso žiniaraštyje   2   38061.76

Sudarė :

         /Pavardė/
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   1 Montavimo darbai
   1 N21-334 Kronšteino vienam šviestuvui ant

atramos montavimas

     48.0vnt    16.59   618.91    914.86  279.36

   2 N21-344 Išorės apšvietimo šviestuvų su
gyvsidabrinėmis lempomis montavimas

     48.0vnt     2.22   804.59   1186.25  379.44

Skyriuje    1      659        19     1424      2102

Papildomų medžiagų vertė   3.00%         1

Papildomų mechanizmų vertė   3.00%       43

Sezoniniai darbai  15.00% (0)
Specifiniai darbai  17.00%
Papildomas darbo užmokestis   8.00%(659)       53

Viso:      712        20     1467      2199

Soc.draudimo išlaidos  31.00%(659+53)      221

Statinio statybos išlaidos Viso:      933        20     1467      2420

Statybvietės išlaidos   9.00%       218

Iš viso tiesiogin ės išlaidos      2638

Pridėtinės išlaidos  30.00%(659+53)       214

Pelnas   5.00%(2638+214)       143

Iš viso netiesiogin ės išlaidos       357

Bendra vert ė be PVM      2995

Pridėtinės vertės mokestis  21.00%     628.95

Bendra vert ė su PVM    3623.95

   2 Medžiagos
   1 346671 Gnybtai      48.0vnt.   219.36    219.36

   2 346676 Jungiamieji gnybtai      48.0vnt.   111.36    111.36

   3 342523 Šviestuvai      48.0kompl.  5520.0   5520.0

   4 345541 Gembė 1,0 m su apkaba      48.0vnt.  1440.0   1440.0

Skyriuje    2      7291      7291

Statybvietės išlaidos   9.00%       656

Iš viso tiesiogin ės išlaidos      7947

Pelnas   5.00%(7947)       397

Iš viso netiesiogin ės išlaidos       397

Bendra vert ė be PVM      8344

Pridėtinės vertės mokestis  21.00%    1752.24

Bendra vert ė su PVM   10096.24
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Viso žiniaraštyje   1   13720.19

Sudarė :

         /Pavardė/


