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STATINIO TECHNINES BUKLES APZVATCA

1' Glvenamojo namo pastato Pagubes g. l7,Vilniuje,, technines brlkles ekspertize atlikla
remiantis 201 6- L 0-24 rangos sutartimi Nr. 03 -03 T/ 1 6.

2' Gyvenamojo namo pastato Pagubes g. lT,Vilniuje, technines bfrkles ekspertize atlikta
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos istatymu, Statybos techniniais reglamentais: STR
1'06.03:2002 "statinio projekto ekspertize ir statinio ekspertize',, STR 1.04.01:2005 .,Esamq

statiniq tyrimai", STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas ", STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrine sauga.,, STR
2'01'01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.., STR
2'01'01(4):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo saugaoo, STR 2.01.01(6):2005
,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos i5saugojimas;., STR 1.12.0 5:2002
,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme", STR l.l2.0l:2004 ,,Valstybei ir
savivaldybdms nuosavybes teise priklausandiq statiniq pripaZinimo avariniais tvarka,,.

3' Atliekant statinio ekspertizg, ivertinti Vilniaus miesto savivaldybes administracijos
Komunalinio ukio departamento Energetikos ir statiniq skyriaus z00g-t0-lg Gyvenamoj o 2 a.

namo Pagubes g. 17, Vilniuje, statinio prieZiuros patikrinimo aktas Nr.A32-gl3-(2.g.2.g-UK1),
UAB ,,verkiq b[stas" pateikti gyvenamojo namo Pagubes g. 17, Vilniuje, paZymeto indeksu
lMlp rfrsio, pirmojo ir antrojo aukstq planai, parengti Vilniaus teritorinio valstybinio
inventorizavimo, projektavimo ir paslaugq biuro ,,Valda" apZiuretos trijq ii astuoniq esandiq butq
patalpos, ivertintos Siq patalpq konstrukcijos ir jq technine bukle, patikrinta kaip Sios patalpos
atitinka Statybos istatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodyus esminius statinio reikalavimus,
normatyving statinio kokybg ir kitais teises aktais nustatlrtus reikalavimus.

4. Trumpas statinio apra5ymas ir bendrieji rodikliai:

Statinio paskirtis - gyvenamosios paskirties pastatas (STR 1.01.09:200 3 p.7 .3)
Statybos metai - 1934 m.
Auk5tingumas - dviejq auk5tq su rtisiu po pastato dalimi.

Konstrukciniai elementai :

Pamatai - lauko akmenq.
Sienos - plyq mtro.
Perdengimai - mediniq srjq, pakaltq lentomis, lubos pakaltos skalomis, tinkuotos.
Stogas -ketur5laitis, stogo danga - keraminiq derpiq, stogo dalyje - asbocementiniq lak5tq.
Pertvaros - medines, skydines, tinkuotos.



Grindys - medinds, lentq, daZytos.
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Langai - mediniai su dvigubais remais, dalyje butq plastikiniq remq su stiklo paketais.
Sildymas - krosninis.
Vandentiekis ir nuotekq sistema neirengta.
Elekhos tiekimas - nuo lauko elektros tinklq.

Techniniai rodikliai:

-8
- 3 butai,
- 2butai,
- 2butai
- I butas.

Butq skaidius
I5 to skaidiaus: vieno kambario

dviejq kambariq
trijq kambariq
keturiq kambarirtr

Bendras gyvenamojo namo plotas - 317,87 m2
Pagalbinis gyvenamojo namo plotas* - 60,16 m2
Gyvenamasis gyvenamojo namo plotas - 257,71 m2
Rtsio plotas
UZstatyrno plotas*

- 83,11 m2
- 174,58 m2

* - rodikliai nustaty'ti vadovaujantis pateiktais gyvenamojo namo planais, priedas Nr.1.

5. Statinio konstrukcijq technine blkle:

Tyrimo metu nustatyta:

5.1. Pamatai. Mlrinis dviejq auk5tq gyvenamasis namas pastatSrtas Slaite su irengtu riisiu po

pastato dalimi ir nevienodame lygyje igilintais juostiniais pamatais.

Tyrimo metu nustatyta, kad statinio eksploatacijos metu, del nevienodq, skirtingais igilintq
pamatq, nuosedZiq plytq muro sienose, Salia laiptines, per vis4 pastato auk5ti atsivere kiauryminiai

ply5iai.

5.2. Rflsio (cokolinio aukSto) i5orine siena ir lauko laiptai. Rtisio i5orine siena lauko akmenq

su dury ir langq angoka5diq apdaila molio plyomis. Lauko laiptq irengtq per vis4 rflsio (cokolinio

auk5to) auk5ti kokybes nepatenkinama - ta5ytq akmenq pakopos nevienodo aukSdio, iSsikraipg

(fotofiksacrla I poz.).

5.3. I5orines sienos. Molio plyq m[ro, trrjq plytq storio - 77 cm, su vidaus ir lauko tinku 80

cm storio. I5orinis mlro sienos priestato ir laiptines,,slogeliq, balkonq ir cokolio zonose smarkiai

imirkusios, padengtos pelesiq ir kerpini apna5omis (fotofiksacijos 1,2,3 poz.).Del neirengto

organizuoto vandens nuvedimo nuo stogo dangos i5oriniq sienq kamyzai imirkg ir apirg

(fotofiksac4os2,3,4,5 poz.), o ties lauko laiptine sienos mflras smarkiai apirgs (fotofik. 6 poz.).

Del nevienodq pamatq nuosedZiq i5orine siena per vis4 pastato aukSti Salia laiptines suplei5ejusi

(fotofiksacijos 7,8 poz.). Del nesandarios stogo dangos imirkusios, pelesiu padengtos lauko sienos

patalpq viduje (fitofiksacijos 9,10 poz.).

5.4. Perdengimas. Perdengimai medines konstrukcijos. Apkrovas laikantys elementai -
medines sijos, atremtos i mfrro sienas. Tarp srjq irengtos juodlubes, ant kuriq uZpiltas gars4

izoliuojantis sluoksnis. Lubos suformuotos iStisiniu lentq, pakalimu prie sijq apadios, sutvirtintos

skalomis ir nutinkuotos. VirS mediniq sijq irengtos medZio lentq grindys. Mediniq perdenginiq



kokybe nepatenkinama. Statinio eksploatacijos metu, del stogo dangos nesandarumo, perdengimq

medines konstrukcijos, ypad vir5 antrojo aukSto, buvo pastoviai veikiamos dregmes. Perdengimq

medines laikandios konstrukcijos smarkiai paveiktos puvinio, antro auk5to sijq skerspjuvis

sumaZejgs daugiau kaip 25 Yo, jos deformavosi, vietomis lubose atsivere kiaurymes (fotofiksacijos

Il, 12 poz.). Lubq konstrukcijos ilinkiai gerokai vir5ija ribines reik5mes ir yra didesni negu 1/50

tarpatraminio, ko pasekoje antro aukSto patalpq tinkuotos lubos smarkiai suplei5ejusios, galindios

bet kada igriuti (fotofiksacijos 13, 14 poz.).

5.5. Stogas. Stogas ketur5laitis gegnines konstrukcijos. Stogo dangakeraminiq derpiq, stogo

dalyje pakeista asbocementiniais lak5tais. ierpiq ir asbocementiniq lak5tq stogo danga

susidevejusi ir nesanaari. Slaitinio stogo laikandios medines konstrukcijos, del stogo dangos

nesandarumo paveiktos puvinio ir deformuotos. Buvg organizuoto vandens nuo stogo nuvedimo

elementai - lietloviai ir lietvamzdZiai susidevejg ir neiSlikg, vanduo ne tik drekina, bet ir ardo

i5ores sienq apdail4 ir m[r4 (fotofiksacijos 3,4,6 poz.).

5.6. Vidaus sienos ir pertvaros. Vidaus laikandios sienos plytq muro 25,51 ir 77 cm storio.

Pertvaros skydines, medines konstrukcijos pakaltos skalomis ir nutinkuotos. Vidaus atitvaros

vietomis suplei5ejE, apdaila imirkusi ir padengta pelesiais (fotofiksacijos 9,10,15 ,16 poz.).

5.7. Grindys. Kambariuose medines lentq grindys, daZytos. Dalis dengtos medZio plau5o

plokStemis, daZytos.

5.8. Krosnys patalpq ap3ildymui ir virykles. Patalpq ap5ildymui naudojamos kietu kuru

klrenamos krosnys ir virykles skirtos maisto gaminimui. Krosnys apdailintos glaz[ruotais arba

daZytais keraminiais kokliais. Virykles molio plytq, tinkuotos. Dalyje butq krosnys ir virykles

susidevejg, jq bukle bloga, del ko neatmestina gaisro galimybe. Dfmtraukiq technine bfrklo bloga

- jq mflras apirgs, sandarumas paZeistas (fotofiksacijos 1,3 poz.).

5.9. Langai. Langai mediniai su dvigubais remais. Dalyje butq irengti nauji langai

plastikiniais rdmais su stiklo paketais. Mediniq langrl remai stipriai paveikti puvinio, nesandar[s.

5.10. Elektros instaliacija. Elektros instaliacijos techninis stovis blogas. Instaliacija

susidevejusi, bendro naudojimo patalpose - laiptineje, koridoriuose elektros i5jungejai suirg ir
nefunkcionuoja. Susidevejusios instaliacijos pasekoje gali ivykti trumpas jungimas, sukeliantis

gaisr4.

BENDROJI STATINIO EKSPERTIZE

Pagal Statybos technini reglament4 STR I .06.03:2002,,Statinio projekto ekspertize ir
statinio ekspertize", statinio ekspertize - tar esamo ar statomo statinio technines btkles

ivertinimas, norint nustat5rti, ar statinys atitinka Statybos istatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatytus

esminius statinio reikalavimus (mechaninio atsparumo ir pastovumo, gaisrines saugos, higienos,

sveikatos ir aplinkos apsaugos, saugaus naudojimo, apsaugos nuo triuk5mo, energijos taupymo ir
Silumos i5saugojimo).
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1. Statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir

gyvavimo trukme" nustato statinio gyvavimo trukmg, teorini laikotarpi, per kuri statinys, normaliai

j! naudojant, atitinka esminius statinio reikalavimus. Sio reglamento 2.4 punktas nustato tiriamo

miirinio gyvenamosios paskirties statinio, 100 metq gyvavimo trukmg. Gyvenamasis namas

Pagubes g. 17, Vilniuje, pastatytas 1934 metais nevir5ija nustatytos teorinds gyvavimo trulones.

Sis reglamentas nenustato atskiry statinio elementq (apdailos, dury, langq, stogo dangos, irangos),.-.
inZineriniq sistemq, inZineriniq tinklq gyvavimo trukmes. Be to, reglamente nurodoma, kad

statinio gyvavimo trukme nustaqrta naudojant statini normalaus naudojimo s4lygomis ir per vis4

gyvavimo laikotarpi laiku atliekant bltinus statinio prieZitiros bei remonto darbus (STR

t.12.05 :2002 8 punktas).

Pagal dabartini statinio stovi galima pagristai dary1ti iSvad4, kad gyvenamojo namo

eksploatacijos metu statinio prieZifiros bei remonto darbai, apart stogo asbocementiniq lak5tq

dangos irengimo ir kitq smulkiq apdailos darbq, nebuvo atliekami.

2. Atlikus tyrim4, nusta[rta, kad gyvenamojo namo Pagubes g. 17, Vilniuje, technine bukle

neatitinka esminiq statinio reikalavimq:

2.1. mechaninio atsparumo ir pastovumo, t.y., kad statinio naudojimo metu galintys

poveikiai nesukelq tokiq pasekmiq: viso pastato ar jo dalies griuties, neleistinq

deformacijq, Zalos kitoms statinio dalims. Nagrinejamu atveju antro aukSto perdangos

laikandiq konstrukcijq deformacijos, ateityje gali lemti atskiry elementq gri[ti,

sukeliandiq Zal4 kitoms statinio konstrukcij oms;

2.2. higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, t.y., kad biitq nepaZeistos statinyje ar prie jo

esandiq Zmoniq higienos s4lygos ir nekiltq gresme Zmoniq sveikatai del Siq prieZasdiq:

konkrediu atvejq statinio konstrukcijq grititis gali sukelti pavojq besinaudojandiq statiniu

Zmoniq sveikatai, del susidevejusios stogo dangos, nesandariq i5oriniq sienq ir langq i
pastato vidq patenka dregme, ardo vidalrs apdail4, susidaro pelesiai, kas pavojinga

Zmoniq sveikatai;

2.3. 
_ 

saugaus naudojimo, t.y., kad statini naudojant ar priZiiirint b[tq i5vengta nelaimingq

atsitikimq. Nagrinejamu atveju susidevejusi gyvenamojo namo elektros instaliacija kelia

trumpo jungimo pavojq, o blogame stovyje esandios patalpq ap5ildymo kietu kuru

nesandarios krosnys, virykles bei dumtraukiai galimo gaisro pavojq;

2.4. energijos taupymo ir Silumos i5saugojimo, t.y., kad naudojamas energijos kiekis,

atsiZvelgiant i vietoves klimato sqlygas ir gyventojq poreikius, nebfitq didesni uZ

reikiam4 (t.y. apskaidiuota pagal higienos normq ir pastato ar jo patalpq paskirties

reikalavimams). Nagrinejamu atvejq gyvenamasis namas del susidevejusiq langq ir durq,



taip pat nepakankamo lauko sienq, perdangos virS patalpq ap5iltinimo, patiriami Zymiis

Silumos nuostoliai.
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3. Statybos techninis reglamentas STR l.l2.Ol:2004,,Valstybei ir savivaldybems nuosavybes

teise priklausandiq statiniq pripaZinimo avariniais tvarka" nustato statiniq galimos avarines btkles
poZymius. Statinio galimos avarines bukles poZymiai - tokie statinio laikandiq konstrukcijq

pokydiai, del kuriq gali buti neuZtikrintas tolesnis statinio mechaninis atsparumas ir pastovumas.

ISanalizavus gyverulmojo namo Pagubes g. 17, Vilniuje, mtriniq ir mediniq laikandiq

konstrukcijq techning buklE ir j4 palyginus su,,statinio avarines btkles poZymiais", pateiktais STR

l.l2.0l.2004 priede Nr.l, galima konstatuoti, kad tiriamo gyvenamojo rulmo m[rines ir medines

laikandios konstrukcijos yra avarines btikles: i5orineje plyq mlro sienoje ties laiptine per vis4

pastato auk5ti atsivergs kiauryminis, didesnis negu 5 mm ply5ys (reglamento priedo Nr.l 2.2

punktas), antro auk5to perdengimo laikandiq elementq i5linkiai didesni negu 1/50 tarpatramio,

mediena paleista puvinio ir biologiniq kenkejq, jq skerspj[vis sumaZejgs daugiau keup 25 %
(reglamento priedo Nr.l 4.1 punktas), del kuriq gali bUti neuZtikrintas tolesnis statinio mechaninis

atsparumas ir pastovumas, todel tolimesnis Sio statinio eksploatavimas yra nebesaugus.

EKSPERTIZES ISVADOS

l. Gyvenamojo namo pastato Pagubes g. 17, Vilniuje, technine bukld neatitinka esminiq
statinio reikalavimq (Lietuvos Respublikos Statybos istatyrnas, 4 straipsnis): mechaninio
atsparumo ir pastovumo, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, saugaus naudojimo, energijos
taupymo ir Silumos i5saugojimo.

2. Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR l.l2.Ol:2O04,,Valstybei ir
savivaldybems nuosavybes teise priklausandiq statinigpripaZinimo avariniais tvarka'i t prieao Z.tir 4.1 punktais, gyvenamojo namo Pagubes g. tz, Vitniuie, isores sienos ir perdengimo
konstrukcijos, priskirtinos prie konstrukcijq, turindiq avarines blkles poZ5rmius - pokydi-us ir
defektus, kurie toliau gali vystytis iki nevaldomo p.ocero.

3 Esminiq statinio reikalavimq atkiirimas, galimas kapitaliai remontuojant arba
rekonstruojant, todel bltina sprgsti nesaugaus gyuenamo.lo namo Lksploatacijos nutraukim4
galimai artimiausiu metu, paruo5iant statinio kapitaliifio remonto arba rekonstrukcijos projekte.

Priedas Nr.1. Gyvenamojo namo planai - 3 lapai.

Priedas Nr.2. Objekto fotofiksacija - 8 lapai.

Statinio ekspertizes vadovas
(kvalifikacij os atestatas Nr.2 1 1 5 1, i5duot as 2013

Vaclovas Zubrus


