
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

MOTERIŠKI BATAI 

1. Moteriški bateliai (toliau – bateliai) – tai klasikinio stiliaus, odinė kasdieninė avalynė, 

skirta avėti pavasario, vasaros ir rudens sezonų metu. Bateliai turi užtikrinti kojų komfortą, leisdami 

kojai kvėpuoti.  

2. Bateliai turi išlaikyti savo savybes visą eksploatacijos laiką, avint pavasario, vasaros 

ir rudens laikotarpiu, esant aplinkos temperatūros svyravimams nuo + 25°C iki –5 °C. 

3. Batų konstrukcija ir jų kokybė turi atitikti ergonominius reikalavimus ir šiuos 

reikalavimus. 

4. Bateliai klasikinio stiliaus, juodos spalvos, be spalvotų detalių, su paminkštintu 

užkulnio kraštu, apvalėjančioms noselėms, prisilaikant mados krypties. 

5. Batelių viršus juodos natūralios odos (odos storis 1,2 – 1,4 mm). Oda atspari drėgmei, 

lankstymui. Batelių priekyje turi būti 4 poros tamsintų akučių, kurios suvarstomos batraiščiais. 

Batraiščiai iš poliesterio, vaškuoti. 

6. Padas prie batviršio turi būti pritvirtintas klijuotiniu arba lietiniu tvirtinimo metodais. 

Pado storis turi būti 1,0 ± 0,5 cm, pakulnės aukštis 2,5-3 cm, auliuko aukštis kulno dalyje iš išorės 

pusės be pado 6,5 ± 0,2 cm. Padas nepralaidus drėgmei, atsparus lūžimui, slydimui. 

7. Bateliai turi būti lengvi, geros prekinės išvaizdos, kokybiškai pasiūti, be raukšlių, 

kreivų siūlių ar kitų defektų.  

8. Pamušalas ir įklotas 0,9-1,5 mm storio, turi būti natūralios raguočių pamušalinės 

odos, juodos spalvos. Pamušalas turi būti geros kokybės, nedažantis kojinių. 

9. Užkulnis – standus, formuotas iš avalyninio kartono. 

10. Bateliai, kulno srityje, turi būti suformuoti taip, kad apgaubtų visą kulną, išlaikytų 

užkulnio formą, užtikrinant stabilumą kulnui. 

11. Batelių pagrindiniai fizikiniai mechaniniai rodikliai turi būti ne blogesni už 

nurodytus 1 lentelėje, o batelių gamybai naudojamų medžiagų pagrindiniai fizikiniai mechaniniai 

rodikliai ne blogesni už nurodytus 2 lentelėje.  

12. Avalynės ženklinimas turi atitikti „Medžiagų, naudojamų pagrindinėms vartotojams 

parduodamos avalynės sudedamosioms dalims gaminti, ženklinimo techninį reglamentą“, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-129. 

13. Avalynė gaminama 35-42 dydžių pagal pateiktą dydžių skalę.  

14. Avalynės dydžiai turi atitikti LST ISO 9407 reikalavimus. 

15. Avalynė poromis pakuojama į dėžutes. 

16. Avalynės pavyzdys turi būti pateiktas 39 dydžio. 

17. Tiekėjas turi pateikti batelių 2012 metų bandymų protokolą (originalą). Protokole 

privalomi duomenys: laboratorijos pavadinimas, bandymo objekto aprašymas, rodiklio 

pavadinimas, bandymo metodas, nustatyto rodiklio reikšmė, laboratorijos vadovo pavardė ir 

parašas. Bandymai turi būti atlikti akredituotoje pagal tarptautinius standartus laboratorijoje. 

Bandymai turi būti atlikti pagal 1 ir 2 lentelėse nurodytus standartus. Rodiklių reikšmės turi atitikti 

1 ir 2 lentelėse reikalaujamas reikšmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAGRINDINIAI FIZIKINIAI MECHANINIAI RODIKLIAI MOTERIŠKIEMS 

BATAMS 

 

1 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Rodiklis, dimensija Bandymo metodas Reikšmė 

1. Pado tvirtinimo stiprumas, 

N/mm 

LST EN ISO 20344 ≥ 4  

2. Viršaus detalių siūlių 

stiprumas, N/mm 

LST EN 13572 ≥11,5  

 

 

2 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Rodiklis, dimensija Bandymo metodas Reikšmė 

Išviršio oda 

1. Odos storis, mm LST EN ISO 2589 1,2 – 1,4  

2. Odos atsparumas plėšimui, N LST EN ISO 3377-2 ≥120 

PADAS 

3. Atsparumas lankstymui, mm LST EN ISO 20344 ≤4,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOTERIŠKI ŽIEMINIAI IR DEMISEZONINIAI BATAI 

1. Žieminiai moteriški batai (toliau – batai) – tai klasikinio stiliaus, juodos spalvos 

aulinukai, be spalvotų detalių. Ši kasdieninė avalynė skirta avėti šaltojo sezono metu (ruduo, žiema, 

pavasaris). Avalynė apvalėjančioms noselėm, prisilaikant mados krypties. 

2. Moterų žieminiai batai iš natūralios juodos spalvos odos. 

3. Padas – priklijuojamo padų tvirtinimo arba lietinio tvirtinimo metodais, atsparus 

lūžimui. Padas formuotas, nelūžtantis, nelaidus drėgmei, atsparus šalčiui, neslidus. 

4. Viršaus oda – natūrali, elastinė, odos storis 1,4-1,6 mm. 

5. Batai, kulno srityje, turi būti suformuoti taip, kad apgaubtų visą kulną, išlaikytų 

užkulnio formą, užtikrinant stabilumą kulnui. Užkulnis standus, formuotas iš avalynei skirto 

kartono. 

6. Pamušalas ir pado įklotas dirbtinio, tamsaus kailio 
7. Tarp vidpadžio ir įkloto įdėtas prakaitavimą ir drėgmę mažinantis intarpas. 

8. Pado storis turi būti 1,0-1,5 cm; pakulnės aukštis 2,5-3 cm. 

9. Batai turi būti lengvi, geros prekinės išvaizdos, kokybiškai pasiūti, be raukšlių, 

kreivų siūlių ar kitų defektų.  Batai turi išlaikyti savo savybes visą eksploatacijos laiką, avint žiemos 

laikotarpiu, esant aplinkos temperatūros svyravimams nuo + 5 °C iki –25 °C. Batų konstrukcija ir jų 

kokybė turi atitikti ergonominius reikalavimus ir šiuos reikalavimus. 

10. Batų pagrindiniai fizikiniai mechaniniai rodikliai turi būti ne blogesni už 

nurodytus 1 lentelėje, o batų gamybai naudojamų medžiagų pagrindiniai fizikiniai mechaniniai 

rodikliai ne blogesni už nurodytus 2 lentelėje.  

11. Avalynės ženklinimas turi atitikti „Medžiagų, naudojamų pagrindinėms 

vartotojams parduodamos avalynės sudedamosioms dalims gaminti, ženklinimo techninį 

reglamentą“, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-129. 

12. Avalynė gaminama 35-42 dydžių . 

13. Avalynės dydžiai turi atitikti LST ISO 9407 reikalavimus. 

14. Avalynė poromis pakuojama į dėžutes, kurios sudedamos į dėžes po 10 porų. 

Kiekvienoje dėžėje turi būti vieno dydžio avalynė. 

15. Avalynės pavyzdys turi būti pateiktas 39 dydžio. 

16. Tiekėjas turi pateikti batų 2012 metų bandymų protokolą (originalą). Protokole 

privalomi duomenys: laboratorijos pavadinimas, bandymo objekto aprašymas, rodiklio 

pavadinimas, bandymo metodas, nustatyto rodiklio reikšmė, laboratorijos vadovo pavardė ir 

parašas. Bandymai turi būti atlikti akredituotoje pagal tarptautinius standartus laboratorijoje. 

Bandymai turi būti atlikti pagal 1 ir 2 lentelėse nurodytus standartus. Rodiklių reikšmės turi atitikti 

1 ir 2 lentelėse reikalaujamas reikšmes. 

17. Moteriški demisezoniniai batai analogiški kaip ir žieminiai, tik batų pašiltinimas ir 

pado įklotas iš juodo trikotažo, flanelės arba veltinio. 

 

 



 
 

 

PAGRINDINIAI FIZIKINIAI MECHANINIAI RODIKLIAI MOTERIŠKIEMS 

ŽIEMINIAMS IR DEMISEZONINIAMS BATAMS 

 

1 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Rodiklis, dimensija Bandymo metodas Reikšmė 

1. Pado tvirtinimo stiprumas, 

N/mm 

LST EN ISO 20344 ≥ 4  

2. Viršaus detalių siūlių 

stiprumas, N/mm 

LST EN 13572 B metodas ≥11,5  

 

2 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Rodiklis, dimensija Bandymo metodas Reikšmė 

IŠVIRŠIO ODA 

1. Storis, mm LST EN ISO 2589 1,4-1,6  

2. Vandens skverbtis, g LST EN ISO 20344 ≤ 0,2  

3. Vandens sugėrimas, proc. LST EN ISO 20344 ≤ 30  

PADAS 

4. Atsparumas lankstymui, mm ≤4,0 LST EN ISO 20344 

5. Atsparumas šalčiui –25 °C LST EN ISO 20344 

 


