PROJEKTAVIMUI REIKALINGI DOKUMENTAI

VIDAUS (PASTATO) DUJTIEKIUI:

·	Galiojančios prisijungimo sąlygos
·	Pastato Registrų centro išrašas arba statybų leidimas
·	Pastato planas (pageidautina DWG) formate.
·	Patalpos aukštis
·	Katilo galingumas (kW)

Pastaba: Pastato dujų sistemos projektavimą, įrengimą reglamentuoja Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės (2012-01-02 patvirtintos LR energetikos ministro įsakymu Nr. 1-2, vadovaujamasi galiojančia aktualia redakcija)   C tipo dujinius katilus (iki 100kW) leidžiama įrengti patalpose, jei dujinio prietaiso įrengimo patalpos tūris ne mažesnis kaip 7,5 m3. Patalpoje turi būti natūralios ventiliacijos kanalas bei varstomas langas į lauką.  Lango angos plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,05 m2 kiekvienam patalpos tūrio kubiniam metrui. Jei patalpos tūris 20 m3 ir didesnis, lango angos plotas turi būti ne mažesnis kaip 1 m2. Jei patalpoje yra įrengta uždujinimo signalizacija ir automatinis dujų išjungimo vožtuvas lango angos plotas nereglamentuojamas. Dujinius prietaisus įrengti galima patalpose, kurių aukštis ne mažesnis kaip 2,2 m. Rūsiuose, negyvenamosiose patalpose, patalpose su nuožulniomis lubomis dujinius prietaisus leidžiama įrengti, kai patalpų aukštis jų įrengimo vietoje yra ne žemesnis kaip 2 m. Draudžiama įrengti dujinius prietaisus miegamuosiuose kambariuose.

LAUKO (POŽEMINIAM) DUJOTIEKIUI (nuo įvadinės dėžutės iki pastato):

Pastaba: Lauko (požeminės) dujų sistemos projektavimą, įrengimą reglamentuoja Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės (2016-05-17 patvirtintos LR energetikos ministro įsakymu Nr. 1-162, vadovaujamasi galiojančia aktualia redakcija)   
·	Galiojančios prisijungimo sąlygos
·	Žemės sklypo Registrų centro išrašas su žemės sklypo planu 
·	Topo nuotrauka suderinta ir kampiniu štampu DWG ir PDF ar JPEG formate, galiojanti 
(ne senesnė nei 5 metų).
·	Suvestinis inžinerinių tinklų planas DWG, jei yra
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1.
Dūmtraukių ir vėdinimo sistemos patikros aktas
(DF-15 forma)



2.
 Dūmtraukio įdėklo, dūmtraukio-ortakio įrengimo aktas



3.
Katilo ir degimo produktų šalinimo sistemos deklaracijos



4.
Elektros įrenginių, kabelio izoliacijos varžos matavimų ir įžeminimo grandinės  protokolai
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