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BENDRIEJI NURODYMAI

Pratybų darbų tikslas išmokyti studentus spręsti inžinerinius staty-
bos darbų klausimus, pasitaikančius gamyboje, parinkti techniką ir nusta-
tyti darbų savikainą. Pratybas sudaro dvi dalys: I dalyje darbai priklauso 
vandens ūkio statybos technologijai, II dalyje – vandens ūkio statybos 
organizavimui. I dalyje apskaičiuojami darbų kiekiai, parenkami mecha-
nizmai ir padargai, aprašoma statybos darbų technologija. Pagal II dalyje 
išdėstytą metodiką nustatomas mechanizmų kiekis, apskaičiuojama dar-
bų trukmė ir savikaina. Pagrindiniai techniniai darbų duomenys nustato-
mi dėstytojo nurodymu pagal 1 lentelę.

I dalies pratybų darbus sudaro aštuonios užduotys:
• griovių įrengimas;
• griovio kanalizavimas;
• vamzdinės pralaidos statyba;
• tilto statyba;
• kelio statyba;
• drenažo rekonstrukcija;
• gyvenvietės gatvių tvarkymas;
• vamzdžių kalimas po keliu.
II dalies pratybų darbus sudaro šešios užduotys:
• darbo laiko sąnaudų, darbo užmokesčio ir mašinų darbo vertės 

nustatymas;
• statybos produktų kiekio ir vertės apskaičiavimas;
• mašinų ir darbininkų skaičiaus nustatymas;
• darbų trukmės apskaičiavimas;
• statinio statybos darbų savikainos apskaičiavimas;
• darbų grafi ko sudarymas.
Pratybų darbai turi būti atlikti per semestrą, iki dėstytojo nustatyto 

termino. Užbaigus pratybų darbus, studentas juos aprašo, susega į aplan-
ką, nustatyta tvarka pateikia dėstytojui. Gavus pritarimą, pratybų darbai 
ginami, paaiškinant atliktus skaičiavimus ir pasirinktus sprendimus. Pra-
tybų darbai vertinami atsižvelgiant į išdėstytų sprendimų, technologijų, 
darbų organizavimo aprašymo teisingumą, studento aiškinimus ir atsa-
kymus į dėstytojo klausimus, o taip pat į pratybų darbų apipavidalinimą. 
Laikant vandens ūkio technologijos ir organizavimo egzaminą, pratybų 
darbai sudaro 30 - 40 % dalyko įvertinimo.
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I DALIS. VANDENS ŪKIO STATYBOS 
TECHNOLOGIJA

1 lentelė . Darbų techniniai duomenys

Darbų pavadinimas Parametrai Mato 
vnt.

Pradiniai 
duomenys

Užduoties 
duomenys

I. Griovio įrengimas LG – griovio ilgis m 200+5⋅n
H – griovio gylis m 2,5+0,1⋅n
b – dugno plotis - dėstytojo nurodymu, m 
– šlaito koefi cientas - pagal gruntą

II. Griovio kanali-
zavimas

LK – kanalizuoja-
mo griovio iulgis

m B+250

D – vamzdžio skersmuo m 1,0
H, m – kaip kasamo griovio

III. Vamzdinė 
vandens pralaida 

D – pralaidos skersmuo m 0,5 + 0,02⋅n
Lpr – pralaidos ilgis m 6 + 0,1⋅n
Griovio parametrai kaip kanalizuojamo griovio

IV. Tilto statyba LT – tilto ilgis m 7+0,2⋅n
Angų skaičius – pagal ilgį
G – tilto plotis  pagal tipą

V. Kelio Iv įrengimas Lk – kelio ilgis m 1500+10⋅n
hk – kalio sankasos aukštis m 0,5

VI. Drenažo 
rekonstrukcija

LR – rinktuvų ilgis m 700+5⋅n
LR(ss) – rinkt. ilgis 
sunkiomis sąl.

m 25+5⋅n

Ls – sausintuvų ilgis m 6000+5⋅n

nf – drenažo šulinių kiekis vnt.
200

sL∑

VII. Gyvenvietės 
gatvių (8x2x2) 
tvarkymas

A – gyvenvietės ilgis m 850+10⋅n
B – gyvenvietės plotis m 720+10⋅n
nšul.lk. – kanalizaci-
jos šulinių kiekis

vnt.

100
A B+

VIII. Vamzdžių 
kalimas po keliu

Lv – vamzdžio ilgis po keliu m 7+0,1⋅n

Dv – vamzdžio skersmuo m 0,2+0,1⋅n
hv – vamzdžio pa-
klojimo gylis

m 1,5+0,1⋅n
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PRATYBŲ DARBAS NR. 1

GRIOVIO ĮRENGIMAS

Griovio kasimo ekskavatoriumi draglainu schema pateikta 1 pa-
veiksle. Paskaičiuojama: - griovio viršaus plotis, pašalinamo augalinio 
sluoksnio dirvožemio kiekis, sankasos (arba sankasų, jei pilama iš abiejų 
griovio pusių) parametrai (aukštis, pagrindo plotis, skersplotis), plani-
ruojamų griovio šlaitų plotas, humusingo dirvožemio, reikalingo užberti 
ant šlaitų, kiekis, pagal grunto tipą nustatomos dugno bei šlaitų tvirti-
nimo priemonės, griovio šlaitų koefi cientas, jei reikia, paskaičiuojamas 
kuolų ir žabų kiekis (m3) žabų tvorelei įrengti, velėnos kiekis (m2).

Apskaičiuojama:
griovio viršaus plotis pagal formulę:

 B = b + 2mH, (2)

griovio skersplotis pagal formulę:

 2
B b H+

ω = ⋅ , (3)

nukasamo augalinio dirvožemio kiekis pagal formulę:

 a a GV h B L= ⋅ ⋅ , (4)

reikalingas iškasti ekskavatoriumi draglainu grunto kiekis pagal 
formulę:

 GV L= ω⋅ , (5)

atstumas A pagal formulę:

 A = 0,5 B + c + 0,5 Bs, (6)

 2s s sB m= ω ,  (7)

 ωs = ω Kišp (8)

 

2 s
s

s
h

B
ω

= , (9)
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1 pav. Griovio kasimo ekskavatoriumi draglainu schema

griovio šlaitų plotas pagal formulę:

 S = 2 lšl LG, (10)

 
2 2 2

šll H m H= + , (11)

velėnos kiekis griovio šlaitams (1 m pločio papėdei) tvirtinti pagal 
formulę:

 Sv = 2 LG, (12)

žabų ir kuolų kiekis tvorelei pagal formulę:

 Sž = nž LG, (13)

 Sk = nk LG, (14)

čia: B - griovio viršaus plotis m;
 b - griovio dugno plotis m;
 H - griovio gylis m;
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 ω  - griovio skersplotis m2;
 V – iškasamas iš griovio grunto kiekis m3;
 m - griovio šlaito koefi cientas;
 c – bermos tarp griovio krašto ir sampynos plotis m; c = 2 ÷ 3 m;
 Bs - sampylos apačios plotis m;
 ω s - sampylos skersplotis m2;
 ms - sampylos šlaito koefi cientas;
 hS - sampylos aukštis m;
 S - griovio šlaitų plotas m2;
 lŠl - griovio šlaito ilgis m;
 Sv - velėnavimo plotas šlaitams tvirtinti m2;
 Sž - žabų kiekis, reikalingas tvorelei m3;
 nž - normatyvinis žabų kiekis, 100 m griovio nž = 1,20 m3;
 Sk - reikalingas kuolų kiekis m3;
 nk - normatyvinis kuolų kiekis, 100 m griovio nk = 0,86 m3.

Pagal paskaičiuotus griovio parametrus pasirenkamas vienakaušis 
ekskavatorius. Ekskavatoriaus techniniai duomenys turi būti:

 Hk ≥ H, Ri ≥ A, Hi ≥ hS, (15)

 A = 0,5 B + c + 0,5BS,  (16)

čia: Hk - kasimo gylis m;
 Ri - grunto išpylimo spindulys m;
 Hi - grunto išpylimo aukštis m.

Jeigu gauti duomenys neatitinka pasirinkto ekskavatoriaus parame-
trų, griovys kasamas dviem ar net trimis išilginiais ekskavatoriaus kasi-
mais.

Buldozeris parenkamas pagal reikalingo paskleisti iškasto grun-
to kiekį. Jo galingumas ir našumas turi būti pakankami iškasto grunto 
paskleidimui, neatsiliekant nuo ekskavatorinių darbų.

Technologija. Prie paruošiamųjų griovio įrengimo darbų priskirtini 
ženklinimo darbai, techninių duomenų grioviui kasti paruošimas. Gavus 
techninius duomenis griovio kasimui, pradedami griovio įrengimo dar-
bai. Aprašyme būtina pažymėti, kad pirmiausia buldozeriu nukasamas 
augalinis dirvožemis (nuo griovio viršaus pločio per visą griovio trasą). 
Po to griovys kasamas pasirinktu ekskavatoriumi ir būdu (išilginis kasi-
mas vienu ar dviem ėjimais, supilant gruntą į vieną griovio pusę ar į abi 
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puses arba išvežant, ypatingais atvejais gali būti taikomas skersinis kasi-
mas). Jei grunto išvežti nenumatoma (pavyzdžiui, užtvankos formavimui 
arba kanalizuojamam grioviui užversti), iškasto grunto sampylose griovio 
šonuose numatomi tarpai griovio tvirtinimui reikalingoms medžiagoms 
atvežti. Kasant griovį nurodoma, kokiose vietose ir kaip formuojami 
griovio šlaitų latakai. Kasant griovį ekskavatoriumi numatomas iškasto 
grunto sklaidymas buldozeriu arba, vykdant griovio kanalizavimo, už-
tvankos statybos darbus - grunto išvežimas į šias vietas autosavivarčiais. 
Sampylose gruntą numatoma išsklaidyti maksimaliai leistinu sluoksniu 
(nurodyti). Aprašyti griovio šlaitų planiravimą. Išvežant gruntą, nurody-
ti kiek ir kokių reikės transporto priemonių. Priklausomai nuo grunto, 
drėgmės sąlygų numatomos tikslingos griovio dugno ir šlaitų tvirtinimo 
priemonės. Aprašyti griovio įrengimo baigiamuosius darbus.
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PRATYBŲ DARBAS NR. 2

GRIOVIO KANALIZAVIMAS

Kanalizuojamo griovio parametrai tokie patys, kaip naujai kasa-
mam grioviui (2 pav.). Apskaičiuojama:

iškasamo grunto kiekis griovio praplatinimui ir pagilinimui:

 
2 ( )
3i K p p išV L b h D= ⋅ ⋅ + , (17)

 1,0p išb D= + ,  (18)

smėlio kiekis pagrindui paruošti:

 1s KV L V= ⋅ , (19)

gofruotų plastmasinių vamzdžių kiekis ir užimamas tūris:

 

K
v

v

Ln
l

= , (20)

2 pav. Kanalizuojamo griovio skerspjūvio schema

 

2

4
iš

v K
DV Lπ

= ⋅ , (21)
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grunto tūris, reikalingas kanalizuojamam grioviui užpilti:

 ( )u g v i išpV V V V K= − + ⋅ , (22)

Kanalizuojant griovį plastmasiniai vamzdžiai gali būti sujungiami 
moviniais sujungimais su elastingais žiedais arba išorinėmis apkabomis. 
Jungiant apkabomis sujungimas apvyniojamas geotekstile, kurios kiekis 
vienai apkabai pateiktas 2 lentelėje.

Geotekstilės kiekis visam vamzdynui bus toks:

 Sapv = Sap nv  (23)

3 pav. Kanalizuojamo griovio įtekėjimo ir ištekėjimo antgalių pagrindo tvirtinimas

Kanalizuojamo griovio įtekėjimo ir ištekėjimo antgalių pagrindas 
tvirtinamas kaip parodyta 4 paveiksle. Geomembranos Ga ir geotekstilės 
Sa bei šalčiui atsparaus grunto kiekis (vienam antgaliui) antgalių pagrin-
dui tvirtinti (3 pav.) imamas iš 2 lentelės.
čia: LK – kanalizuojamo griovio ilgis m;
 Vg – kanalizuojamo griovio tūris, m3;
 Vi - iškasamo grunto kiekis griovio dugnui praplatinti m3;
 b - griovio dugno plotis m;
 bp - praplatinimo plotis m;
 hp - griovio dugno pagilinimas m, hp= 0,15 m;
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 Diš - plastmasinio vamzdžio išorinis skersmuo m;
 Kišp - grunto išpurenimo koefi cientas;
 V1 – smėlinio grunto kiekis vamzdžių pagrindui tvirtinti 1 m griovio 

ilgio, nustatomas pagal 4 lentelę;
 Vr - grunto kiekis išlyginant griovio dugną rankiniu būdu m;
 Vs - smėlio kiekis pasluoksniui po vamzdžiais įrengti m3;
 nv – plastmasinių vamzdžių kiekis, reikalingas griovio kanalizavi-

mui;
 Vv - sumontuotų gelžbetoninių vamzdžių užimamas tūris m3;
 lv - plastmasinių vamzdžių ilgis m, lv = 6, 7, 8 m;
 Vu - grunto tūris, reikalingas kanalizuojamam grioviui užpilti, m3;
 Vt - rankiniu būdu tankinamo grunto tūris m3;
 V3 – šalčiui atsparaus grunto (skaldos, žvyro) antgalių pagrindo 

tvirtinimui kiekis m3;
 Sap, Sapv – geotekstilės kiekis atitinkamai vienai apkabai ir visam 

vamzdyno ilgiui m2;
 S ir SG – geotekstilės kiekis atitinkamai 1 m ir visam giovio ilgiui 

m2.
2 lentelė. Kai kurių darbų ir medžiagų kiekiai tiesiant plastmasinius gofruotus vamz-
džius

Vamzdžio
skersmuo 
D/Diš m

Smėlis 1 m 
pagr. tvirt.
V1 m

3

Geotekst.
grioviui
S m2/m

Geotekst.
apkabai
Sap m

2

Geomem-
brana 
antgaliui
Ga m

2

Geoteksti-
lė antgaliui
Sa m

2

Šalčiui 
atsp. 
gruntas
V3 m

3

0,3/0,364 0,07 5,60 0,40
0,4/0,477 0.09 6,21 0,70
0,5/0,593 0.11 6,81 0,80
0,6/0,724 0,13 7,41 1,05
0.8/0,970 0,17 8,61 1,60 4,4 11,20 4,35
1,0/1,175 0,22 9,81 2,2 4,8 12,00 4,80

Ekskavatorius skersiniam kasimui parenkamas pagal schemą (4 pav.)
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4 pav. Ekskavatoriaus parinkimo skersiniam kasimui schema

Pagal 4 pav. ekskavatoriaus parametrai turi būti tokie:

 Rk + Ri ≥ Ai, (24)

 Ai = B + c + mshs, (25)

čia: Rk - ekskavatoriaus kasimo spindulys m;
 Ri - grunto išpylimo spindulys m.

Buldozeris parenkamas toks pats kaip grunto sklaidymui įrengiant 
griovį.

Technologija. Šalia gyvenvietės iškastas griovys trukdo eismui 
gyvenvietėje, sukelia kitų nepatogumų. Pagal užduotį numatoma griovį 
kanalizuoti, t. y. įrengtame griovyje pakloti nustatyto skersmens plas-
tmasinius gofruotus vamzdžius ir jį užversti gruntu. Aprašomi griovio 
kanalizavimo paruošiamieji darbai. Numatoma dugno pagilinimo ir 
praplatinimo, sutankinimo, išlyginimo darbai, aprašoma vamzdžių klo-
jimo, jų sujungimo technologija. Aprašoma, iš kur imamas mineralinis 
gruntas, kaip atvežamas ir sandėliuojamas arba kaip iš karto užpilamas 
ant vamzdžių. Aprašoma grunto sutankinimo apie vamzdžius ir virš jų 
darbai, nurodant naudojamas tankinimo priemones. Aprašomi užbai-
giamieji darbai.
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PRATYBŲ DARBAS NR. 3

VAMZDINĖS PRALAIDOS STATYBA

Vamzdinės pralaidos statybos darbų kiekiai apskaičiuojami pagal 
schemą (5 pav.).

Apskaičiuojama:
iškasto grunto griovio praplatinimui ir pagilinimui pralaidos pa-

grindui ruošti kiekis:

 
2 ( )
3i pr p p išV L b h D= ⋅ ⋅ +  (27)

smėlio kiekis pagrindui įrengti:

 1s prV L V= ⋅  (28)

5 pav. Vamzdinės pralaidos statybos schema
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vamzdžių tūris:

 

2

4
iš

v pr
DV L π

= ⋅ , (29)

grunto kiekis pralaidai užversti:

 Vpr = (Vg - Vv – Vs + Vi) Kišp,  (30)

Geotekstilės kiekis grioviui tvirtinti pralaidos ribose paskaičiuoja-
mas pagal formulę:

 SG = S Lpr, (31)

Plastmasiniai vamzdžiai pralaidoje gali būti sujungiami moviniais 
sujungimais su elestingais žiedais arba išorinėmis apkabomis. Jungiant ap-
kabomis, sujungimas apvyniojamas geotekstile, kurios kiekis vienai apka-
bai pateiktas 2 lentelėje. Geotekstilės kiekis visai pralaidai bus toks:

 Sapv = Sap Nv (32)

Pralaidos įtekėjimo ir ištekėjimo antgalių pagrindas tvirtinamas 
kaip parodyta 3 paveiksle. Geomembranos Ga ir geotekstilės Sa bei šal-
čiui atsparaus grunto kiekis antgalių pagrindui tvirtinti (3 pav.) imamas 
iš 2 lentelės.
čia: Lpr - pralaidos ilgis m;
 Vg – griovio grunto kiekis (pralaidos ribose) m3;
 Vi - iškasamo grunto kiekis griovio dugnui praplatinti m3;
 Vr – rankomis atliktų darbų kiekis dugnui išlyginti m3;
 V1 – smėlinio grunto kiekis vamzdžių pagrindui tvirtinti 1 m griovio 

ilgio, nustatomas pagal 4 lentelę;
 Vv - vamzdžių užimamas tūris m3;
 Nv – vamzdžių pralaidai kiekis;
 Kišp - grunto išpurenimo koefi cientas;
 Vpr - grunto kiekis pralaidai užversti m3;
 V3 – šalčiui atsparaus grunto (skaldos, žvyro) antgalių pagrindo 

tvirtinimui kiekis m3;
 Sap – geotekstilės kiekis vienai apkabai m2;
 Sapv – geotekstilės kiekis visai pralaidai m2;
 S ir SG – geotekstilės kiekis atitinkamai 1 m ir visai pralaidai m2.
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Technologija. Vamzdinė pralaida įrengiama iškastame griovyje, 
naudojant plastmasinius gofruotus vamzdžius. Pirmiausiai numatomi 
paruošiamieji darbai: vandens pratekėjimo nukreipimo ar sustabdymo 
darbai, pralaidos įrengimo vietos nusausinimo būdai. Aprašomi dugno 
praplatinimo, pagilinimo, sutvirtinimo ir sutankinimo darbai, naudota 
technika, naudojamos medžiagos, jų sluoksnių storiai, pralaidos klojimo 
ir vamzdžių sandarinimo priemonės, pralaidos antgalių įrengimas, du-
gno sutvirtinimas po antgaliais. Išaiškinamos pralaidos užvertimo gruntu 
ypatybės, tankinimo priemonės ir grunto sluoksniai, dugno stiprinimas 
prieš pralaidą ir už jos, kelio pylimo virš pralaidos įrengimas. Aprašomi 
užbaigiamieji darbai.
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PRATYBŲ DARBAS NR. 4

TILTO STATYBA

Trijų angų tilto bendras vaizdas pateiktas 6 pav. Panašios išvaizdos 
yra vienos ir dviejų angų tiltai. Tilto statybos paruošiamųjų darbų kiekiai 
apskaičiuojami pagal pateiktą schemą (7 pav.).

Apskaičiuojama:
iškasamo grunto kiekis apvedamojo griovio įrengimui:

 
g g gV L= ω ⋅ , (33)

tilto statybos aikštelei įrengti (7 pav.) reikalingo grunto kiekis ap-
skaičiuojamas pagal formulę:

 T T T T s TV L B h B= ⋅ ⋅ + ω ⋅ , (34)

senvagei užtverti (7 pav.) reikalingų užtvankėlių grunto kiekis pa-
gal formulę:

 2Vu = ωs bvid, (35)

čia: Vg, ωg, Lg - apvedamojo griovio įrengimui iškasamo grunto tūris 
(m3), griovio skerspjūvis (m2) ir ilgis (m) (pagal laisvai pasirinktus 
griovio parametrus);

 LT, BT - aikštelės ilgis ir plotis m. Parenkami 5 – 10 m didesni nei 
tilto ilgis ir plotis;

 hT - grunto aikštelei įrengti supilto sluoksnio storis m; hT = 0,5 m;
 ωs - senvagės skersplotis m2 (pagal laisvai pasirinktus parametrus).

Iš tiltų katalogo pagal pasirinktą tilto dydį (vienos, dviejų ar trijų 
angų) ir kitus tilto parametrus pasirenkami tilto elementai, reikalingos 
medžiagos ir jų kiekiai.
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6 pav. Trijų angų tilto schema
1 – poliai; 2 – antpoliai; 3 – perdenginio plokštės; 4 – šalitiltės blokas; 5 – atraminės 
plokštės; 6 – pereinamosios plokštės; 7 – turėklai; 8 – ledlaužis; 9 – žvyro prizmė; 10 - 
sargšuliai

7 pav. Tilto statybos aikštelės ir apvedamojo griovio schema:
1 - upelio apvedimas; 2 – upelis; 3 – tilto statybos aikštelė; 4 – kelias; 5 – upelio užtvankos

Technologija. Aprašomi tilto statybos darbų paruošiamieji darbai. 
Tiltas statomas per upę ar upelį, todėl numatomas apvedamojo griovio, 
senvagės prieš tiltą ir už jo pertvėrimas pylimais, tilto statybos aikštelės 
įrengimas, nurodomi naudojami mechanizmai. Aprašomas polių kalimo 
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vietų žymėjimas, žymėjimo patikrinimas, polių kalimo būdas ir naudo-
jama technika. Nurodoma, kaip paruošiami poliai po įkalimo, kaip įren-
giami antpoliai. Turi būti akcentuota, kada ir kaip iškasama patiltėje upės 
vaga, kokiomis priemonėmis ir kaip ji sutvirtinama, paruošiama. Apra-
šoma atraminių plokščių, pereinamųjų plokščių įrengimo ypatybės, jų 
užvertimo gruntu (nurodomas tipas) būdas ir ypatybės. Aprašomi pagrin-
diniai darbai ir ypatybės montuojant perdengimo plokštes, šalitilčių blo-
kus, sandarinant siūles, akcentuojant hidroizoliacinius plokščių darbus. 
Aprašoma, kaip įrengiama danga, kaip ir kokia paklojama armatūra, kaip 
sujungiami strypai, kaip betonuojama danga, kaip paruošiamas dangos 
profi lis. Labai svarbu aprašant tilto įrengimo darbus nurodyti teisingą 
darbų seką, atlikimo kokybės reikalavimus ir darbų kokybės tikrinimo 
reikšmę bei būdus. Pabaigoje aprašomi baigiamieji tilto statybos darbai.
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PRATYBŲ DARBAS NR. 5

KELIO STATYBA

Pagal melioracijos normatyvinius dokumentus [10] pasirenkamas 
kelio tipas ir profi lis. Kelio statybos darbų kiekiai paskaičiuojami pagal 
pasirinktą kelio profi lį. Tokio profi lio pavyzdys pateiktas schemoje (8 
pav.). Kelio statyba pradedama nuimant augalinio dirvožemio sluoksnį iš 
viso kelio su šalikelių grioviais pločio T. Jo kiekis paskaičiuojamas taip:

 Va = ha T Lk, (36)

 T = Bk + 2 Bg, Bg = m1hg + m2hg, (37)

Kelio sankasai reikalingo grunto kiekis paskaičiuojamas taip:

 Vk = Bk hk Lk,  (38)

Smėlio kiekis:

 Vs = hsBkLk.  (39)

Žvyro kiekis kelio dangai:

 Vž = hžBkLk, (40)

čia: Lk - statomo kelio ilgis m,
 ha - augalinio dirvožemio sluoksnio storis m. Pasirenkamas 0,2 m;
 Bk - kelio sankasos plotis m;
 Bg - šalikelių griovių viršaus plotis m;
 hg – kelio šalikelės griovių gylis m, priimamas hg = 0,5 m;
 hk, hs, hž – kelio sankasos aukštis (priimamas 0,5 m), smėlio pa-

sluoksnio storis, žvyro dangos storis m;
 m1, m2 - šalikelio griovio šlaitų koefi cientai m1 = 5, m2 = 3.
 mk - kelio šlaitų koefi cientas mk = 3.
 Bk, hs, hž imama iš melioracijos normatyvinių dokumentų rinkinio 

Nr 7 [10] pagal pasirinktą kelio tipą, priklausomai nuo mašinų ju-
dėjimo intensyvumo projektuojamu keliu.
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8 pav. Kelio profi lio schema

Technologija. Aprašomi kelio įrengimo paruošiamieji darbai. Ke-
lias pagal anksčiau pasirinktą skerspjūvį įrengiamas iš vietinio grunto. 
Nurodoma kelio įrengimo technika. Pirmiausiai aprašoma, kaip ir nuo 
kokio pločio visoje kelio trasoje nuimamas augalinis sluoksnis, kur su-
pilamas ir sandėliuojamas nukastas gruntas. Aprašoma kelio sankasos 
įrengimo technologija, numatant grunto drėkinimo, tankinimo, sankasos 
profi lio formavimo darbus ir priemones, nurodant mechanizmų judėji-
mo schemas. Po to aprašomas smėlio pasluoksnio su visomis būtinomis 
technologinėmis ypatybėmis (smėlio vežimas, nevažiuojant mašinai su-
formuota kelio sankasa, smėlio sutankinimas, profi liavimas), nurodant 
mašinų su gruntu judėjimo, kitų mechanizmų darbo schemas. Po to bū-
tina aprašyti žvyro dangos formavimo darbų seką ir metodus bei darbo 
schemas. Aprašomi šalikelės griovių tvirtinimo ir nukasto augalinio dir-
vožemio paskleidimas bei kiti užbaigiamieji kelio įrengimo darbai.
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PRATYBŲ DARBAS NR. 6

DRENAŽO REKONSTRUKCIJA

Drenažo rekonstrukcijos darbų sudėtis yra tokia:
• drenažo linijų veikimo patikrinimas ir deformacijų (gedimų) su-

radimas;
• naujų drenažo linijų ir sistemų įrengimas;
• drenažo fi ltrų įrengimas.
Vadovaudamiesi normatyviniu rinkiniu MN – 96 su papildymais 

[8], nustatome medžiagų drenažui įrengti (drenažo vamzdžių pagal 
skersmenį, fasoninių ir sujungimo detalių, fi ltracinės medžiagos ir kt.) 
normas ir apskaičiuojame reikiamą jų kiekį objekte. Taip pat apskaičiuo-
jame buldozerio darbų ruošiant drenažo tranšėjas ir užverčiant iškastas 
trasas kiekį ir pasirenkame reikalingo galingumo buldozerį. Būtina nu-
rodyti drenažo įrengimo mašinų, buldozerio markes, šių mechanizmų 
techninius duomenis.

Technologija. Aprašomi drenažo įrengimo paruošiamieji darbai. 
Drenažo įrengimas pradedamas nuo drenažo trasų paruošimo. Nurodo-
ma, kokia tam tikslui naudojama technika, kaip paruošiami techniniai 
duomenys drenažo įrengimui. Turint techninius duomenis, įrengiamas 
drenažas. Nurodoma, kokia naudojama technika, kokie paruošiamie-
ji darbai prieš rengiant drenažą, kaip užvežami drenažo vamzdeliai ir 
apsaugos nuo uždumblėjimo priemonės. Pirmiausia aprašomas rinktuvų 
įrengimas, akcentuojant įrengimo ypatybes pagal užduotyje numatytas 
darbo sąlygas, numatoma rinktuvų užvertimo seka. Po to aprašomas sau-
sintuvų prijungimas prie rinktuvų, jų įrengimas, apsauga nuo uždumblė-
jimo. Nurodoma kada ir kaip sausintuvai užverčiami mineraliniu gruntu. 
Būtina nurodyti, kada ir kaip atliekamas drenažo įrengimo kokybės pati-
krinimas. Aprašomi drenažo įrengimo užbaigiamieji darbai.
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PRATYBŲ DARBAS NR. 7

GYVENVIETĖS GATVIŲ TVARKYMO DARBAI

Lietaus kanalizacijai ir šuliniams įrengti reikalingo iškasti grunto 
kiekis, kanalizacijos vamzdžių, gelžbetoninių žiedų šuliniams kiekis 
skaičiuojamas, vadovaujantis 1 lentelėje gautais gyvenvietės parame-
trais. Apskaičiuojama:

nukasamo augalinio dirvožemio kiekis:

 ( )a g aV b h A B= ⋅ + , (62)

lietaus kanalizacijai ir šuliniams įrengti iškasto grunto kiekis:

 ( )2
tr tr tr š š trV L N R h= ω ⋅ + π ⋅ , (63)

 

( )1,0
2

tr iš
tr tr

B d
h

+ +
ω = ⋅ , (64)

reikalingas vamzdžių kiekis kanalizacijai įrengti:

 

tr
v

v

LN
l

= ,   lv = 6, 7arba 8 m (65)

gelžbetoninių žiedų kiekis šuliniams įrengti:

 gb gb šN n N= ⋅ , ngb = 2, 3 vnt. (66)

smėlio kiekis, reikalingas pasluoksniui įrengti po važiuojamąja ga-
tvės dalimi:

 ( )s v sV b h A B= ⋅ + , (67)

žvyro kiekis, reikalingas pasluoksniui įrengti po važiuojamąja ga-
tvės dalimi:

 ( )ž v žV b h A B= ⋅ + , (68)

skaldos kiekis, reikalingas pasluoksniui įrengti po važiuojamąja ga-
tvės dalimi:

 ( )sk v skV b h A B= + , (69)

asfaltbetonio kiekis kelio dangai įrengti:
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 ( )af v afV b h A B= ⋅ + , (70)

smėlio kiekis pasluoksniui po šaligatvio plytelėmis įrengti:

 ( )sm š sV b h A B= ⋅ + , (71)

plytelių kiekis šaligatviui įrengti:

 

( )š
š

š

b A B
n

s
+

= , (72)

bordiūrų kiekis:

 

2 š
b

b

Ln
l

= , (73)

grunto kiekis lietaus kanalizacijos vamzdynui užversti:

 Vtr.u = (Vtr - Vv – Vs) Kišp, (74)

čia: bv - važiuojamosios dalies plotis m;
 hs, hž, hsk, haf - atitinkamai smėlio, žvyro, skaldos pasluoksnio ir as-

faltbetonio dangos storis m;
 bš - šaligatvio plotis m;
 hs - smėlio po šaligatvio plytelėmis sluoksnio storis m. hs = 0,1 ÷ 

0,15 m;
 sš - šaligatvio plytelės plotas m2.
 Lš - šaligatvių ilgis m;
 lb - bordiūro ilgis m;
 nš – šulinių skaičius.

Pagal elementų parametrus pasirenkama reikalinga technika, pa-
teikiami jos duomenys. Įvertinus mechanizmų techninius duomenis ir 
objekto elementų (atskirų darbų) parametrus, argumentuotai pateikiamos 
mechanizmų judėjimo darbo schemos.

Technologija. Aprašomi paruošiamieji gatvės įrengimo darbai. Ga-
tvių įrengimui turi būti naudojama kompaktiška ir universali technika. 
Pirmiausiai iškasamos lietaus kanalizacijos tranšėjos, aprašoma kana-
lizacijai numatyto vamzdyno klojimas, akcentuojant dugno paruošimą, 
klojamų vamzdžių sujungimą, hidraulinį išbandymą, užvertimą gruntu. 
Aprašomos kanalizacijos šulinių įrengimo ypatybės, galutinis kanaliza-
cijos tranšėjų užvertimas, akcentuojant grunto sutankinimą. Po to ap-
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rašomas pagrindo ruošimas gatvei ir šaligatviui įrengti, gatvės važiuo-
jamosios dalies pasluoksnių, dangos įrengimas, šaligatvių pasluoksnio 
paruošimo plytelių klojimo darbų ypatybės. Pateikiami gatvių tvarkymo 
baigiamieji darbai.
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PRATYBŲ DARBAS NR. 8

VAMZDŽIO KALIMAS PO KELIO SANKASA

Vamzdžio kalimo po kelio sankasa Grundoram tipo įranga techno-
loginė schema pateikta 12 paveiksle. Kalamo vamzdžio ilgis Lv parenka-
mas priklausomai nuo jo skersmens, Lv = 5 – 2 m (mažesnio skersmens 
vamzdžiai ilgesni, didesnio - trumpesni).

Vamzdžių kiekis nustatomas pagal formulę:

 nv = Lk/Lv,  (75)

čia Lk – kelio plotis, kurį reikia prakalti m.
Iškasamo grunto kiekis prieduobėms įrengti paskaičiuojamas pagal 

formulę:

 V = Bd Ld hν. (76)

Tas pats, kai prieduobės neišramstomos:

 V = (Bd Ld +bd ld)/2 h  (77)

čia: bd – iškasos dugno plotis m;

9 pav. Vamzdžio kalimo Grundoram tipo įranga technologinė schema [5].
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 ld – iškasos dugno ilgis m;
 hd – iškasos gylis m;
 Bd – iškasos viršaus plotis m; kai neišramstoma Bd = bd + 2mhd;
 Ld – iškasos viršaus ilgis m; kai neišramstoma Ld = ld + 2mhd;
 m – iškasos šlaito koefi cientas.

Technologija. Vamzdžių įrengimui po pylimais naudojamas vibra-
cinis smūginis metodas. Didžiausiu populiarumu garsėja įmonės Trakto 
– technik įranga Grundoram. Su šia įranga galima po žeme pakloti iki 
4000 mm skersmens ir iki 80 m ilgio vamzdžius I – V kategorijos grun-
tuose – po geležinkelio linijomis, po automagistralėmis, po upėmis ir kt. 
Aprašomi paruošiamieji darbai. Pirmiausiai priklausomai nuo grunto ka-
tegorijos, kalamo vamzdžio skersmens ir ilgio pagal pasirinktą Grundo-
ram įrangos tipą (3 lentelė) iškasamos prieduobės iš abiejų pylimo pusių. 
Aprašoma prieduobių reikalingi parametrai (gylis, plotis, ilgis, šlaitų ko-
efi cijentai arba šlaitų tvirtinimas), kaip jos kasamos ir koks naudojamas 
prieduobių šlaitų sutvirtinimo būdas priklausomai nuo grunto tipo, kaip 
paruošiamas dugnas. Nurodyti, kokiu kampu ir kaip paklojamos Grun-
doram įrangos kreipiamosios, kaip sumontuojama įranga, kaip prijun-
giama prie vamzdžio, ar reikalingas bentonito padavimas (priklausomai 
nuo grunto), kad palengvinti vamzdžio kalimą. Aprašoma, kokiu būdu iš 
vamzdžio pašalinamas gruntas. Aptariami užbaigiamieji darbai.
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II DALIS. VANDENS ŪKIO STATYBOS 
ORGANIZAVIMAS

9 PRATYBŲ DARBAS

DARBO LAIKO SĄNAUDŲ, DARBO UŽMOKESČIO IR 
MAŠINŲ DARBO VERTĖS NUSTATYMAS

Darbo laiko sąnaudos yra pagrindinis rodiklis darbo užmokesčiui 
ir mašinų darbo vertei nustatyti. Jos nustatomos žinant atliekamų darbų 
kiekius (W) bei atitinkamo darbo sąnaudų normas (DSn). Darbo sąnau-
dos (DS), o vėliau darbo užmokestis (DU) ir mašinų darbo vertė (MDV) 
apskaičiuojami 3 lentelėje taip: skiltyje,,Darbų pavadinimas” surašomi 
darbai arba darbų kompleksai technologiniu nuoseklumu, nurodant dar-
bų sąlygas, mašinų galingumą; ketvirta ir penkta lentelės skiltys užpil-
domos pagal užduotį; iš rinkinio,,Melioracijos darbo laiko sąnaudų ir 
materialinių resursų normos ir įkainiai” (MN-96 su papildymais), antras 
leidimas, 2004. Pagal atliekamo darbo sąlygas nustatomos darbininkų 
ir mechanizmų darbo sąnaudų normos (DSn), užpildant lentelės 6 ir 7 
skiltis, kartu užrašant normų pagrindo kodą 2 skiltyje bei darbininkų vi-
dutinę kategoriją - 11 skiltyje.

Mechanizmų ir darbininkų darbo sąnaudos apskaičiuojamos pagal 
formules:

- valandomis

 nDS DS W= ⋅ , (78)

- pamainomis (darbo dienomis)

 8,2
nDS WDS ⋅

= , (79)

čia DS – darbo sąnaudos val. arba pamainomis (darbo dienomis);
 DSn – darbo sąnaudų norma darbų vienetui atlikti val.;

Skaičiavimų rezultatai surašomi 5 lentelės 8, 9 ir 10 skiltyse.
Darbininkų darbo užmokestis apskaičiuojamas pagal formulę:

 s vU D U= ⋅ , (80)

čia U – darbo užmokestis Lt;
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 Ds – darbo sąnaudos val.;
 Uv – darbo užmokestis už darbo valandą priklausomai nuo vidutinės 

darbininkų kvalifi kacijos kategorijos.
Grandyje ar brigadoje darbininkų kvalifi kacija paprastai būna ne-

vienoda, todėl reikia apskaičiuoti vidutinę darbininkų kvalifi kacijos ka-
tegoriją. Ji apskaičiuojama pagal formulę:

 

1 1 1 2 2 2 6 6 6

1 1 2 2 6 6

...
...

s s s
vid

s s s

K D A K D A K D AK
D A D A D A

⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + + ⋅ ⋅
=

⋅ + ⋅ + + ⋅
, (81)

čia Kvid – vidutinė darbininkų kategorija;
 K1, K2...K6 – 1, 2,..., 6 darbininkų kategorijos pagal 6 kategorijų 

skalę;
 Ds1, Ds2... Ds6 – 1, 2,..., 6 kategorijų darbininkų darbo sąnaudos žm. 

val.;
 A1, A2... A6 – 1, 2,..., 6 kategorijų darbininkų darbo užmokestis už 

darbo valandą Lt.

Skaičiavimo pavyzdys
Molinių vamzdžių drenažo sausintuvo 100 m įrengti darbo laiko 

sąnaudų normos (žm.val.) yra tokios:
žemkasys (1) 3 kat. –1,81 žm. val.
drenažo vamzdžių klojėjas (1) 4 kat. –1,81 žm. val.
daugiakaušio ekskavatoriaus mašinistas (1) 6 kat. –1,81 žm. val.
daugiakaušio ekskavatoriaus mašinisto padėjėjas (1) 5 kat. –1 ,81 

žm. val.
buldozerio mašinistas (1) 5 kat. – 0,59 žm. val.
_________________________________________________

Viso darbo laiko sąnaudų – 7,83 žm. val.
Pastaba: skliausteliuose nurodytas darbininkų skaičius.

Darbininkų darbo užmokestis už darbo valandą 3 kategorijos – 
18,70 Lt, 4 kategorijos – 21,37 Lt, 5 kategorijos – 23,14 Lt ir 6 katego-
rijos – 26,50 Lt.

Vidutinė kategorija pagal formulę apskaičiuojama taip:
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3 1,81 18,70 4 1,81 21,37 5 0,59 23,14 6 1,81 26,50
1,81 18,70 1,81 21,37 0,59 23,14 1,81 26,50

612,3128 4,57
134,1443

vidK ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅
= =

⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅

= = .

Apskaičiuota vidutinė kategorija įrašoma 3 lentelės 11 skiltyje.
Darbininkų darbo užmokestis per valandą priklausomai nuo kvali-

fi kacijos kategorijos imamas iš lentelės “Darbo laiko melioracijoje skai-
čiuojamosios kainos”. Valandinį darbininkų darbo užmokestį nustato 
Vyriausybė. Jis kasmet keičiamas priklausomai nuo darbo vertės pabran-
gimo, besikeičiančio darbo našumo ir kitų ekonominių sąlygų.

Šiuo atveju pagal vidutinę kategoriją.... 3 lentelėje surandame va-
landinį darbo užmokestį... Lt (jį įrašome 3 lentelės 12 skiltyje). Valandi-
nį darbo užmokesį (... Lt) padauginę iš darbo sąnaudų (7,83), gauname 
darbo užmokestį už visą darbą (... Lt). Gautą rezultatą įrašome 3 lentelės 
13 skiltyje.

Mašinų darbo laiko sąnaudos apskaičiuojamos atskirai pagal for-
mulę:

 nMDS MDS W= ⋅ , (82)

čia MDS – mašinų darbo kaina visam darbui Lt;
 MDSn – mašinų darbo laiko sąnaudų norma darbų vienetui val.;
 W – darbų kiekis mato vienetais.
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Mašinų darbo kaina įvertinama mašinų darbo valandos kainomis 
(lentelė “Melioracijos mašinų darbo laiko skaičiuojamosios kainos”). Jas 
kasmet nustato ir koreguoja Vyriausybė. Viso darbo mašinų kaina ap-
skaičiuojama pagal formulę:

 vMK MDS MK= ⋅ , (83)

čia MK – mašinų viso darbo kaina Lt;
 MDS – mašinų viso darbo sąnaudos (maš. val.);
 MKv – mašinų darbo valandos kaina Lt.

Mašinų darbo valandos kainos surašomos 3 lentelės 15 skiltyje, o 
viso darbo kainos –16 skiltyje.

3 lentelės 3 skiltyje darbai grupuojami pagal darbų technologinį 
nuoseklumą, nurodant darbų sąlygas ir naudojamų mašinų markes bei 
galingumą. Skaičiavimo patogumui mašinų markės kartojamos 14 skiltyje.

Atlikus visus skaičiavimus, mašinų ir darbininkų darbo sąnaudos 
(8, 9 ir 10 skiltys) sumuojamos pagal darbų rūšis (pvz., parengiamieji 
darbai, drenažo įrengimas ir t. t., o viso statinio (iš viso).

Darbo sąnaudų, darbo užmokesčio ir mašinų darbo vertės skaičiavi-
mai studentui suteikia galimybę (ir būtinybę) apmąstyti viso statinio sta-
tybos technologiją, parinkti tinkamiausias mašinas ir darbininkus darbams 
atlikti. Tai lavina įgūdžius, kurie būtini vadovaujant statinių statybai.
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10 PRATYBŲ DARBAS

STATYBOS PRODUKTŲ KIEKIO IR VERTĖS 
APSKAIČIAVIMAS

Be darbininkų darbo užmokesčio ir mašinų darbo kainos, bendrai 
statinio statybos kainai didelę įtaką turi statybos produktų kaina. Sta-
tybos produktų (medžiagų, konstrukcijų, pusfabrikačių ir kt.) tinkamas 
panaudojimas lemia darbų kokybę, jų savikainą, statybos trukmę. Sta-
tybos produktų kiekis ir kaina apskaičiuojama 4 lentelėje. Skaičiavimai 
atliekami tokia tvarka:

• 4 lentelės 1, 2 ir 3 skiltyse iš 5 lentelės surašomi darbai, kuriems 
reikalingi statybos produktai

• pagal normas (rinkinys MN-96 su papildymais) surandamas sta-
tybos produktų pavadinimas ir kiekis darbų mato vienetui užpil-
dant 5 ir 6 skiltis;

• normą padauginus iš atliekamų darbų kiekio, gaunamas produktų 
visam darbui atlikti kiekis (užpildoma 7 skiltis);

• pagal statybos produktų ir jų pervežimo skaičiuojamąsias kainas 
surandama statybos produktų mato vieneto kaina (8 skiltis);

• vieneto kainas padauginus iš jų kiekio (7 skiltis), gaunama ben-
dra viso darbo kaina (9 skiltis).

Statybos produktų ir jų pervežimo kainos pateiktos lentelėje „Me-
džiagų ir gaminių melioracijos darbams ir jų pervežimo skaičiuojamo-
sios kainos“. Jos kasmet koreguojamos Žemės ūkio ministro įsakymu.
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11 PRATYBŲ DARBAS

MAŠINŲ IR DARBININKŲ SKAIČIAUS NUSTATYMAS

Mašinų rūšis, jų galingumas (našumas) ir markės parenkamos pa-
gal statinio statybos darbų kiekį, darbo sąlygas, numatomą statinio sta-
tybos trukmę. Parenkant mašinų skaičių būtina stengtis, kad visos ma-
šinos objekte dirbtų kuo ilgesnį laiką ir be pertraukų. Taip išvengiama 
nereikalingų mašinų pervežimo išlaidų iš vieno objekto į kitą. Tas pa-
čias mašinas būtina panaudoti įvairiems darbams, kuriuos jos gali atlikti 
objekte. Norint darbus atlikti greičiau, reikia parinkti daugiau mašinų, ir 
atvirkščiai. Tačiau reikia stengtis, kad mašinos objekte būtų panaudotos 
efektyviai (dirbtų be pertraukų). Parenkant mašinų skaičių lemiamą įtaką 
turi nustatyta statinio statybos ir atskirų darbų trukmė.

3 lentelėje apskaičiuotos mašinų darbo sąnaudos pagal normas. 
Faktiškos darbo sąnaudos priklauso nuo mašinų techninės būklės, mašinistų 
patirties, įgūdžių, pareigingumo. Gamyboje dirbantys specialistai tai pui-
kiausiai žino. Nustatant mašinų skaičių, minėtos aplinkybės įvertinamos 
normų įvykdymo koefi cientu (Kf). Mašinistai dažniausiai viršija numatytas 
normas, todėl normų įvykdymo koefi cientas dažniausiai būna didesnis už 
vienetą. Mašinų poreikis apskaičiuojamas pagal formulę:

 f

MDS
N

T n K
=

⋅ ⋅
∑ , (84)

čia MDS∑ – mašinų darbo sąnaudų suma atliekant skirtingus darbus 
objekte;

 T – statinio statybos arba atskiro darbo nustatyta trukmė darbo die-
nomis;

 n – pamainų skaičius per darbo dieną;
 Kf – faktiškas normų įvykdymo koefi cientas.

Mašinas prižiūrinčių darbininkų skaičius neskaičiuojamas. Ranki-
niams darbams (mūro, betono ir kt.) darbininkų skaičius apskaičiuoja-
mas pagal tą pačią formulę, tik pamainų skaičius neskaičiuojamas. Jei-
gu darbai vykdomi 2 pamainomis, tai darbininkai keičiasi, ir jų skaičius 
dvigubėja.

Mašinų skaičius apskaičiuojamas 5 lentelėje.
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5 lentelė. Mašinų ir darbininkų skaičiaus apskaičiavimas

Mašinų 
pavadinimas 

ir markė

Mašinų arba 
darbininkų 

darbo sąnaudų 
suma, pam. 

∑MDS ∑DS

Statinio 
statybos arba 
atskiro darbo 
trukmė d. d. T

Pamainų 
skaičius

n

Normų 
įvykdy-

mo koefi -
cientas Kf

Mašinų arba 
darbininkų 
skaičius N

apskai-
čiuotas

patiks-
lintas

1 2 3 4 5 6 7

Pastabos: 1. Mašinų skaičius apvalinamas iki sveikojo skaičiaus, didinant arba mažinant 
normų įvykdymo koefi cientą.
2. Pamainų skaičius (4 skiltis) taikomas tik mašinoms. Darbininkai 2 pamainomis nedir-
ba. Mašinai dirbant 2 ar 3 pamainomis, darbininkai keičiasi.
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12 PRATYBŲ DARBAS

DARBŲ TRUKMĖS APSKAIČIAVIMAS

Darbų trukmė apskaičiuojama 6 lentelėje. Šioje lentelėje darbai su-
rašomi pagal jų atlikimo technologinį nuoseklumą, sumuojant ta pačia 
mašina atliekamų darbų sąnaudas. Pvz., drenažo įrengimas. Sumuojamos 
darbo sąnaudos atliekant drenažo sausintuvų ir rinktuvų įrengimo darbus 
įvairiomis sąlygomis daugiakaušiu ekskavatoriumi. Tačiau negalima su-
muoti darbo sąnaudų įrengiant drenažą daugiakaušiais ir vienakaušiais 
ekskavatoriais, nes tai skirtingos mašinos.
Darbų trukmė (t) apskaičiuojama pagal formulę:

 f

MDSt
N K n

=
⋅ ⋅

 d.d. mechanizuotam darbui, (85)

 f

DSt
N K

=
⋅

 d.d. rankiniam darbui, (86)

čia D – darbo sąnaudos d.d.;
 N – mašinų skaičius arba darbininkų skaičius rankiniams darbams;
 Kf – darbo laiko panaudojimo koefi cientas.
6 lentelė. Darbų trukmės skaičiavimai

Eil.
Nr.

Darbų pavadinimas,
mašinų markė

Mato 
vnt.

Darbų 
kiekis

DS
pam. Kf

Pamainų 
skaičius N Darbų 

trukmė d.d.
I. GRIOVIO ĮRENGIMAS
1. Griovio kasimas 

ekskavatoriumi E-652 m3 1500 35 1,2 1 29

Pastabos: 1. Mašinų skaičių skirtingiems darbams nebūtinai imti tokį, koks apskaičiuo-
tas 10 lentelėje. Tos pačios markės mašinas galima naudoti vieniems darbams vienas, 
kitiems – kitas. Tačiau bendras jų skaičius turi sutapti su apskaičiuotu 10 lentelėje.
2. Darbų trukmę patartina skaičiuoti kartu sudarant darbų vykdymo grafi ką. Darbų vykdy-
mo grafi kas sudaromas kompleksiškai organizuojant visus darbo procesus. Tuomet paaiš-
kėja, kiek mašinų reikia vienam darbui, o kiek kitam. Kad geriau derintųsi darbų trukmė ir 
atlikimo terminai, mašinų skaičių galima didinti arba mažinti nurodant priežastis.



38

13 PRATYBŲ DARBAS

STATINIO STATYBOS DARBŲ SAVIKAINOS 
APSKAIČIAVIMAS

Statinio statybos darbų savikaina apskaičiuojama taip pat, kaip są-
matinė vertė (sąmatos). Tik neskaičiuojamas pelnas, nes jis gali būti, gali 
ir nebūti. Tai paaiškėja tik atlikus visus darbus (pastačius statinį). Pelnas 
yra pagrindinis statybos darbų organizavimo efektyvumo rodiklis.

Sąmatos sudaromos statinio projektavimo metu ir pateikiamos sta-
tytojui (užsakovui). Rangovams jos nežinomos.

Planinę darbų savikainą skaičiuoja rangovai ruošdamiesi dalyvauti 
konkurse, o faktišką – baigus statybos darbus pelnui nustatyti ir ekono-
minei analizei pagal savikainos sudedamąsias dalis.

Statinio statybos sąmatinė vertė apskaičiuojama vadovaujantis 
techninio projekto „Statybos organizavimo ir paruošiamųjų darbų spren-
diniais“, darbo užmokesčio, mašinų darbo ir statybos produktų kainos 
apskaičiavimo žiniaraščiais.

Statinio statybos darbų sąmatinė vertė susideda iš tiesioginių ir ne-
tiesioginių išlaidų.

Tiesiogines išlaidas sudaro 3 pagrindinės sudedamosios dalys: dar-
bo užmokestis, statybos produktų ir mašinų darbo kainos. Be to, priskai-
čiuojamos darbų sezoniškumo (melioracijos darbams), mechanizatorių 
papildomas darbo užmokestis, papildomų medžio ir vidaus transporto 
išlaidos, papildomos mašinų darbo išlaidos (melioracijos statinių rekons-
trukcijos ir remonto darbams), papildomos mašinų pervežimo išlaidos ir 
inžinerinių techninių darbuotojų (dirbančių statybos objektuose) darbo 
užmokestis.

Netiesiogines išlaidas sudaro pridėtinės išlaidos, soc. draudimas ir 
kitos išlaidos.

Be to, prie sąmatinės vertės priskaičiuojamas pelnas ir pridėtinės 
vertės mokestis.

Netiesioginės ir kitos išlaidos apskaičiuojamos tokia tvarka:
a) darbininkų darbo užmokesčio išlaidos dėl sezoniškumo pride-

damos prie darbo užmokesčio, skaičiuojant po 2,59 Lt už maši-
nų darbo valandų sumą (šios išlaidos skaičiuojamos tik melio-
racijos darbams);
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b) papildomas mechanizatorių darbo užmokestis, skaičiuojant po 
1,33 Lt už mašinos darbo valandą (3 lentelės 8 skilties suma);

c) papildomos statybos produktų ir vidaus transporto išlaidos pride-
damos prie statybos produktų kainos, skaičiuojant 5 % nuo ben-
drosios statybos produktų kainos;

d) papildomos mašinų darbo apmokėjimo išlaidos – 20 % nuo maši-
nų darbo kainos pridedamos prie bendros mašinų darbo kainos;

e) papildomos mašinų pervežimo išlaidos (mašinos su vikšrine va-
žiuokle – 100 Lt, ratine važiuokle – 50 Lt) pridedamos prie ma-
šinų darbo kainos;

f) linijinių ITD darbo apmokėjimo išlaidos pridedamos prie darbo 
užmokesčio – 17,3 % nuo darbininkų darbo užmokesčio sumos.

Visos šios išlaidos sudaro bendrą tiesioginių išlaidų sumą. Netiesio-
ginės išlaidos skaičiuojamos nuo tiesioginių išlaidų taip:

a) kitos išlaidos (laikiniesiems pastatams) – 2,5 % nuo visos tiesio-
ginių išlaidų sumos;

b) pridėtinės išlaidos (administracijai ir ūkiui) – 85 % nuo darbo 
užmokesčio sumos;

c) socialinio draudimo išlaidos – 31 % nuo bendros tiesioginių dar-
bo užmokesčio išlaidų sumos;

d) pelnas – 10 % nuo bendros išlaidų sumos;
e) pridėtinės vertės mokestis (PVM) – 18 % nuo visos sumos pagal 

sąmatą;
f) bendra sąmatinė kaina – visa suma pagal sąmatą pridėjus PVM.
Sąmatinės vertės skaičiavimo rezultatai surašomi į 7 lentelę.
Atliekant suvestinį sąmatinės vertės skaičiavimą (8 lentelė) visi 

sąmatinės vertės darbų savikainos skaičiavimai eilės tvarka surašomi 
skiltyje,,Objekto, darbų ir išlaidų pavadinimas”, nurodant statybos mon-
tavimo darbų apimtis pagal kiekvieną sąmatą. Papildomos išlaidos su-
vestiniuose skaičiavimuose apskaičiuojamos taip:

a) tyrinėjimo-projektavimo darbų – 4–7 % statybos montavimo dar-
bų vertės;

b) ekspertizė ir techninės priežiūros išlaidos – 7–15 % projektavimo 
darbų vertės;

P.S. a ir b suskaičiuotos išlaidos įrašomos,,KITŲ IŠLAIDŲ” skil-
tyje;
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c) rezervas – 10 % statybos montavimo darbų kainos ir kitų išlaidų 
sumos.

Pastaba. Suvestinės statybos kainos rangovų organizacijos neskai-
čiuoja, jeigu projektavimo darbus atlieka ne rangovinė, o kita projekta-
vimo įmonė.
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7 lentelė. Statinio statybos sąmatinės vertės apskaičiavimas
OBJEKTAS _________________________________ 
SUDARYTA _________ m. kainomis

Eil.
Nr. Darbų ir išlaidų pavadinimas Mato

vnt.
Darbų 
kiekis

Darbo 
už-
mo-
kestis 
Lt

Me-
džia-
gų 
kaina 
Lt

Ma-
šinų 
darbo 
kaina 
Lt

Iš viso
Lt

1. x x x x x x x

2.

3.

Darbo sezoniškumo iš-
laidos (2,59 Lt už maši-
nos darbo valandą)

x x

Papildomas mechanizatorių 
darbo užmokestis (1,33 Lt 
už mašinų darbo valandą)

x x

Papildomos medžiagos ir 
vidaus transporto išlaidos (5 
% nuo medžiagos kainos)

x x

Papildomos mašinų darbo 
apmokėjimo išlaidos (20 % 
nuo mašinų darbo kainos)

x x

Papildomos mašinų pervežimo 
išlaidos (VV-100 Lt, RV-50 Lt) x x

Linijinių ITD darbo užmokes-
tis (17,3 % darbo užmokesčio 
ir sezoniškumo sumos)

x x

Iš viso tiesioginių išlaidų: xxxx xx xxx xxxxxxx
Kitos išlaidos (2,5 % tie-
sioginių išlaidų) x

Pridėtinės išlaidos (85 % 
darbo užmokesčio sumos) x x

Soc. draudimas (31 % tiesiogi-
nių darbo užmokesčio išlaidų) x x

Išlaidų suma: x
Pelnas (10 % išlaidų sumos) x
Iš viso pagal sąmatą: x
Pridėtinės vertės mo-
kestis (PMV) 18 % x

Bendra sąmatinė kaina: x
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8 lentelė. Sąmatinės vertės suvestinė
Sudaryta ___________ m. kainomis  tūkst. litų

Pozicija

Skyrius 
arba 
sąmatų 
skaičia-
vimų Nr.

Objekto, darbų ir 
išlaidų pavadinimas

Statybos 
montavi-
mo darbų

Įrengi-
nių ir 
inven-
toriaus

Kitų 
išlai-
dų

Bendra 
sąmati-
nė kaina

I Statybos skly-
po išlaidos

II Statybos objektai
1.  x x x
2.  x x x
3.  x x x

Iš viso,,II”
x

III Projektavimas ir 
inžinerinės paslaugos
Tyrinėjimo-projek-
tavimo darbai (4-7 
% statybos monta-
vimo darbų vertės)

x

Ekspertizės ir techni-
nės priežiūros išlai-
dos (7-15 % projek-
tavimo darbų vertės)

x

Iš viso,,III”
x x

IV Finansavimo ir 
draudimo išlaidos

Rezervas 10 %
x

Iš viso:
x



43

14 PRATYBŲ DARBAS

DARBŲ GRAFIKO SUDARYMAS

Kaip minėta, darbų vykdymo grafi ką patogiausia sudaryti kar-
tu skaičiuojant darbų trukmę (6 lentelė). Popieriaus lapo apačioje (A3 
formatas, 10 pav.) braižomas laiko mastelis surašant mėnesius ir darbo 
dienas. Vienai darbo dienai patogiausia skirti 0,5 cm. Sudarant darbo 
dienų mastelį, šventinės ir nedarbo dienos nerašomos. Vertikalioje dalyje 
surašomi numatomi atlikti darbai užrašant jų pavadinimus.

Darbai vaizduojami linijomis darbų technologiniu nuoseklumu 
pagal apskaičiuotą jų trukmę (6 lentelė) darbo dienų masteliu. Linijos 
viršuje nurodomas konkretaus darbo pavadinimas ir kiekis, o apačioje – 
mašinų skaičius, markė ir darbų trukmė. Sudarant grafi ką, darbus būtina 
derinti pagal jų technologinį nuoseklumą. Braižant grafi ką, darbus reikia 
organizuoti lygiagrečiai vienus su kitais, derinant jų pradžias ir pabaigas. 
Esant reikalui (ilgai užsitęsia vieno darbo atlikimas), darbų trukmė didi-
nama arba mažinama padidinus ar sumažinus mašinų skaičių, laikantis jų 
bendrojo skaičiaus, apskaičiuoto 6 lentelėje.

Reikia stengtis, kad mašinų darbas objekte būtų nenutrūkstamas, 
ypač mašinų su vikšrine važiuokle, nes jų prastovos brangina objekto 
statybą. Ši sąlyga nebūtina mašinoms su ratine važiuokle (pavyzdžiui, 
ekskavatoriai New Holland MH – 3,6, MH – 5,6, JCB, Hitahi, pakrovėjai 
Volvo L60E, greideriai Volvo G710B ir pan.), nes jos yra manevringos ir 
lengvai pervažiuoja iš vieno objekto į kitą.

Darbų pradžia ir pabaiga grafi ke žymima įvykiais, juos sunumeruo-
jant eilės tvarka. Mašinų judėjimas nuo vieno darbo prie kito žymimas 
punktyrine rodykle. Baigus darbą kaip paskutinis įvykis pažymimas ro-
dykle mašinos išvykimas, užrašant jos markę.

Sudarius grafi ką aiškinamajame rašte nurodoma objekto statybos 
pradžia (metai, mėnuo, diena) ir pabaiga bei visos statybos trukmė darbo 
dienomis.

Įgijus patirties, darbų vykdymo grafi kams sudaryti galima taikyti 
kompiuterinę projektų valdymo programą Microsoft Project.
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