
Rekomendacijos rangovams, 
atliekantiems gatvių apšvietimo 

tinklų įrengimo darbus



Rekomendacija
Pamatų montavimas

• Pamatai įrengiami atsižvelgiant į 
vertikalinį (aukščių)/dangų planą.

• Būtina užtikrinti laisvą priėjimą prie 
atramos tvirtinimo varžtų. 

• Rekomenduojamas atramos tvirtinimo 
varžtų aukštis yra 2 - 5 cmvirš gatvės 
borto.

• Pamatai negali būti pažeisti (apdaužyti).



Rekomendacija
Gnybtynų montavimas

• Gnybtynas sumontuotas laiptuotai, 
užtikrinant saugų priėjimą.

• Kabeliai privalo turėti markiruotes 
(atsparias meteorologinėms sąlygoms).

• Įžeminimo laidas atramose turi būti 
priveržtas, o varžtas su poveržle suteptas.

• Kabeliai neturi būti per ilgi ar pažeisti.

• Saugiklinė/automatinis jungiklis turi būti 
įtvirtinti.

• Kabelių pirštinės turi būti kokybiškai 
užpresuotos, be galimybės patekti 
kondensatui.



Rekomendacija
Atramų, gembių, šviestuvų montavimas

• Atramos, gembės montuojamos vertikaliai.

• Gembė, šviestuvai, mirksiukai montuojami 
statmenai kelio/tako ašiai, nebent 
techniniame projekte nurodyta kitaip. 

• Gembė, šviestuvai, mirksiukai montuojami 
vienoje linijoje (būtina atsižvelgti į gatvės 
parametrus).



Rekomendacija
Atramų, gembių, šviestuvų montavimas

• Atramos durelės montuojamos priešingoje 
pusėje nei eismo kryptis arba į šaligatvio pusę.

• Atramų numeracija turi būti matoma 
vairuotojams iš važiuojamosios dalies arba 
klijuojama į kelio pusę.

• Durelės turi būti pažymėtos ženklu „Atsargiai, 
elektros smūgio pavojus“.

• Durelės turi užsidaryti sandariai, be tarpų.

• Atramos numeruojamos juodais dažais ant 
šviesių cinkuotų atramų, pilkais dažais ant 
tamsių atramų. Numeracijos šriftas - „Arial“, 
aukštis 7 cm.

• Prieš pradedant darbus, numeraciją privaloma 
suderinti su UAB „Vilniaus apšvietimas”.



Rekomendacija
Atramų, gembių, šviestuvų montavimas

• Cinkuotos įžeminimo juostos nupjovimo vieta 
turi būti padengiama cinku.

• Cinkuota įžeminimo juosta turi būti žymima 
geltona/žalia spalvomis.

• Jei cinkuotos atramos dažytos – cinkuotos 
juostos priveržimo vieta negali būti uždažyta.

• Būtinas įžeminimo sujungimų, durelių 
užrakto mechanizmo sutepimas.



Rekomendacija
Gerbūvio atstatymas

• Gerbūvis privalo būti atstatomas iki esamo 
lygio.

• Gruntas sutankintas, užpilamas juodžemis, 
pasėjama žolė arba atstatomos išardytos 
plytelės, trinkelės, borteliai ir pan.

• Išvežamas perteklinis gruntas ir kitos atliekos.



Pagrindinės klaidos

• Montuojant pamatus, nepakankamai sutankinamas 
gruntas, dėl ko pamatas kliba.

• Atramos nepriveržtos ir kliba.

• Atramos, gembės, šviestuvai sumontuoti kreivai.

• Atramos sumontuojamos prieš tai neapgenėjus medžių.

• Atramoje nepriveržta įžeminimo juosta/saugiklinė.

• Atramų įtvirtinimui pamatuose naudojami pašaliniai 
objektai.

• Pamatas įkasamas nelygiai, atramos tvirtinimui pamate 
naudojami netinkami varžtai.

• Nėra kabelių markiruočių/markiruotėse klaidinga 
informacija.



Svarbu!

3 darbo dienos iki pradedant darbus 
privalote raštu/el. paštu informuoti UAB 
„Vilniaus apšvietimas“ apie darbų 
pradžią ir gauti  leidimą.

El. paštas: 
Informacija@vilniausapsvietimas.lt
Tel. 8 686 17097

mailto:Informacija@vilniausapsvietimas.lt

