
 
Task name (English) Atliekamas darbas (Lietuviškai) 

2.1 Preparation (scaffold, unloading, buying material in shop) 2.1 Paruošiamieji darbai (pastoliai, medžiagų iškrovimas, medžiagų pirkimas parduotuvėse) 
2.2 Wall frame (bunnsvill, stender, toppsvill) 2.2 Karkaso rėmas (apatinis vainikas, tasai\stendai, viršutinis vainikas) 
2.3 Roof (Bjelkelag, OSB, møne, roof joist, gavel) 2.3 Stogas (sijos, OSB, kraigas\statramstis, gegnės, galinės sienos) 
2.4 Tyvek (on walls and roof, lekt outside) 2.4 Tyvekas (ant sienų ir stogo, "penketukai" lauke) 
2.5 Roof (roof board, shingel/turf/planks) 2.5 Stogas (stogo lentos, šingelis\ žolė\ lentos) 
2.5.5 Outsite panel 2.5.5 Lauko lentos 
2.6 Drain system and Vindski boards 2.6 Lietvamzdžių sistema ir vėjalentės 
2.7 Closing cabin outside (windows, doors, design, 15 degrees and outside painting) 2.7 Namo užbaigimas iš lauko (langai, durys, dizainai, 15 laipsnių ir dažymas lauke) 
2.8 Terrace (beams, boards, design, railing) 2.8 Tersasa (sijos, lentos, dizainai, turėklai) 
3.1 Insulation, dampsperre and lekt inside 3.1 Izoliacija, plevelė nuo drėgmės ir vidaus "penketukai" 
3.2 Lekt, isolation and OSB on floor 3.2 "Penketukai", izoliacija ir grindų OSB 
3.3 Tile work (concrete, gips, membrane, skifer, tiles) 3.3 Plytelės (betonavimas, gipsas, membrana, siferis, plyteles) 
3.4 Inside panel (walls and ceiling) 3.4 Vidaus lentos (sienos ir lubos) 
3.5 Parkett 3.5 Parketas 
3.6 Inside doors and lists (on ceiling, foring, around windows/ door and floor) 3.6 Vidinės durys ir apvadai (ant sienų, furingai,aplink langus/ duris ir grindis) 
3.7 Kitchen, stairs and fire place (mounting) 3.7 Virtuvė, laiptai ir židinys (montavimas) 
3.8 Extra time for special changes (beds, closets, wall mount toilet etc.) 3.8 Papildomas laikas nestandartiniams pakeitimams (lovos, spintos, ant sienos montuojamas 

WC ir pan.)
3.9 Inside beis 3.9 Vidaus dažymas 
4.1 Cleaning (inside and outside) 4.1 Valymas (vidaus ir aplinkui lauke) 
4.2 Moving snow 4.2 Sniego valymas
4.3 Finishing repair work before handover 4.3 Baigiamieji taisymo darbai prieš pridavimą
5.1 Transport between projects 5.1 Kelionė tarp projektų ARBA Kelionė tarp darbo vietų 
5.2 Sick leave 5.2 Praleista dėl ligos ARBA nedarbingumo lapelis dėl ligos 
5.3 Training 5.3 Apmokymai 
5.4 Warranty works 5.4 Garantiniai darbai
8.1 Administrative work 8.1 Administravimas ir panašūs darbai
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1.0 Foundation (Preparing ground, placing elements, isolating, radon, concrete) 1.0 Pamatas (žemės paruošimas, elementetų dėjimas, isoliacija, radono plevelė, betonas)  
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