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3. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
3.1. Pažintiniai duomenys apie žemės sklypą:. 
Geografinė vieta: UAB “Klasmann-Deilmann Šilutė” įsikūrusi Traksėdžių kaime šalia Šilutės 
miesto, prie kelio Šilutė- Klaipėda ir Pagėgiai-Klaipėda geležinkelio. Traksėdžių kaimas 
ribojasi su Šilutės miestu, Lapalių ir Aukštumalos kaimais. Iš rytų prieina Rudynų miškas, iš 
šiaurės vakarų 3 km atstumu- Aukštumalos durpynas, kuris patenka į Nemuno deltos 
regioninio parko teritoriją. 

Projektuojami statiniai yra 175267m2 dydžio sklype, esančio šiaurinėje Šilutės miesto pusėje 
esančiame Traksėdžių kaime,  adresu Šilojų g.2. Žemės sklypo kad. Nr.8874/0002:95. 

 
Sklypo tikslinė naudojimo paskirtis – kita. 
Naudojimo būdas- gamybos ir pramonės paskirties objektų teritorijos; 
Sklypo užstatymo tankumas- 9%; 
Sklypo užstatymo intensyvumas- 9%. 
Specialios žemės sklypo naudojimo 
sąlygos: 

 

Eil.Nr. Kodas 
Apribojim

o sk. 
Nr. 

Apribojimai 
Žemės 

plotas, 
m2 

1 1 I Ryšių linijų apsaugos zonos 2855 
2 2 II Kelių apsaugos zonos 1439 
3 3 III Geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zonos 142638 
4 6 VI Elektros linijų apsaugos zonos 7714 
5 14 XIV Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos 

zonos 
175267 

6 
20 XX Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) 

sanitarinės apsaugos zonos 

7850 

7 
21 XXI Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios 

melioracijos sistemos ir įrenginiai 

35142 

 

 

8 
27 XXVII Saugotini medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne 

miško žemėje 

159 

9 48 XLVIII Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos 7433 

10 
49 XLIX Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos 

tinklų ir įrenginių apsaugos zonos 

36118 

 

Sklype esantys servitutai: 

Eil.Nr. Kodas Servituto rūšis 
Žemės 
plotas, m2 

1 106 Servitutas – teisė tiesti požemines ir antžemines 
komunikacijas (viešpataujantis daiktas) 

2162 

2 108 Servitutas – teisė naudoti požemines ir antžemines 
komunikacijas (viešpataujantis daiktas) 

2162 

3 201 Kelio servitutas (tarnaujantis daiktas) 2729 

4 206 Servitutas - teisė tiesti požemines ir antžemines 
komunikacijas (tarnaujantis daiktas) 

175267 

5 207 Servitutas – teisė naudoti požemines ir antžemines 
komunikacijas (tarnaujantis daiktas) 

175267 
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6 208 Servitutas – teisė naudoti požemines ir antžemines 
komunikacijas (tarnaujantis daiktas) 

175267 

 

Teritorija, reljefas: 
Gamybinio statinio statybos  vietoje reljefas be žymesnių aukščių perkritimų, aukščių 
skirtumas svyruoja iki 0,5 m (absol. alt 7.20-7.60m). 
Vėjo greičio pagrindinės atskaitinės reikšmės, Vref,0: 

 

Vėjo greičio rajonas Vref,0 m/s 

I 24 

II 28 

III 32 

 
Pagal STR 2.05.04:2003 Traksėdžių kaimas priskiriama II-
jam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine vėjo 
greičio reikšme 28 m/s. 
 
 
 
 
 

 
Sniego antžeminės apkrovos Sk charakteristinės reikšmės 

 

Sniego apkrovos rajonas Sk, kN/m2 

I 1,2 

II 1,6 

 

 
Pagal STR 2.05.04:2003 Traksėdžių kaimas priskiriama I-am 
sniego apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine sniego 

apkrovos reikšme 1,2 kN/m2. 
 
 
 
Klimato sąlygos: pagal RSN 156-94 “Statybinė klimatologija” duomenis Šilutės mieste, 
rajone yra sekančios klimatinės sąlygos: vidutinė metinė oro temperatūra 6,8°C. Šildymo 
sezono vidutinė temperatūra 1,5 °C, santykinis oro drėgnumas 82%,vidutinis vėjo greitis 
3,9 m/s, vidutinis metinis kritulių kiekis 797 mm. 

 
3.2. Teritorijų planavimo sprendiniai: 
Projektuojami statiniai neprieštarauja 2008-12-18 Šilutės rajono savivaldybės Tarybos 
sprendimu Nr.T1-770 patvirtintam detaliajam planui, bei 2014-05-07 Šilutės rajono 
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-562 koreguotai statinių statybos 
zonos ribai. 

 
Vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais: Žemės naudojimo paskirtis-  kita; 
Žemės naudojimo būdas – Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. 
Projektuojami statiniai (gamybinis) yra kitos paskirties gali būti projektuojamas kitos paskirties 
žemėje,Leidžiamas pastatų aukštis – 20m (projektuojamas gamybinis pastatas -9,58m); 
Gamybos ir pramonės paskirties pastato vieta statybos vieta atitinka detaliojo plano statybos 
zonos koregavimu leidžiamą teritorijos užstatymą. 
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3.3. Sklype įregistruoti ir projektuojami statiniai: 

OB
J. 
NR
. 

 
OBJEKTO PAVADINIMAS 

 
PASTABOS 

ŽYMĖJIM
AS 

SKLYPO 
PLANE 

BENDRAS 
PLOTAS 

m2 

UŽSTAT
YMO 
PLOTA
S, m2 

1.  Subtratų fabrikas Nr. 5 ESAMAS 15P1p 5493,28 5875 

2.  Gręžinio anstatas ESAMA 18H1g 5,62 7 

3.  Pastatas -sandėlis ESAMAS 16F1p 498,89 569 

4.  Kiti inžineriniai tinklai-stoginė ESAMAS k   

5.  Kiti inžineriniai statiniai- aikštelė ESAMAS b5 7413  

6.  Kiti inžineriniai statiniai- aikštelė ESAMAS b6 7814  

7.  Kiti inžineriniai statiniai- aikštelė ESAMAS b7 9873  

8.  Kiti inžineriniai statiniai- aikštelė ESAMAS b8 7310  

9.  Kiti inžineriniai statiniai- aikštelė ESAMAS b14 9849  

10.  Kiti inžineriniai statiniai- aikštelė ESAMAS b15 9819  

11.  Kiti inžineriniai statiniai- aikštelė ESAMAS b16 6258  

12.  Kiti inžineriniai statiniai-kiemo  
aikštelė 

ESAMAS b9-b12 4271  

13.  Kiti inžineriniai statiniai- aikštelė ESAMAS b2 6362  

14.  Kiti inžineriniai statiniai- tvora ESAMAS t1 Ilgis 438 H=1.80 

15.  Kiti inžineriniai statiniai- aikštelė ESAMAS b1,b4 8838  

16.  Vandentiekio tinklai ESAMAS V5 Ilgis 207.49  

17.  Nuotekų šalinimo tinklai ESAMAS KL1 Ilgis 1267,82  

18.  Durbių substratų paruošimo ir 
pakavimo cechas  

ESAMAS 14P1g 8524,38 8863 

19.  Kiti inžineriniai statiniai-produkcijos 
saugojimo aikštelė 

ESAMAS 2b 19575  

20.  Vandentiekio tinklai ESAMAS V Ilgis 819,39  

21.  Šilumos tinklai ESAMAS 1i Ilgis 484,93  
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22.  Nuotekų šalinimo tinklai- buitinių 
nuotekų tinklai 

ESAMAS KF Ilgis 240,95  

23.  Nuotekų šalinimo tinklai- lietaus 
nuotekų tinklai 

ESAMAS KL Ilgis 2031,95  

 
 

3.4. Gretimybės: 
Artimiausi gyventojai nuo sklypo (žr. brėž.„Situacijos planas“): 

 
Eil.Nr. 

Gyventojų gyvenamieji namai įmonės 
teritorijos atžvilgiu 

Atstumas 
iki įmonės 
teritorijos 

Iki 
projektuoja
mo 
gamybinio 

1 Šiaurinė dalis 50 m 117 
2 Vakarinė dalis 89 m 202 
3 Pietinė dalis 35 m 290 

 

Informacija apie artimiausias kultūros vertybes: nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ar 
vietovių, bei jų apsaugos zonų projektuojamame sklype ir greta jo esančioje teritorijoje nėra. 

 
3.5. Sklype ir šalia jo esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: 
Nagrinėjamas  žemės  sklypas  pilnai aprūpintas reikiama inžinerinių tinklų bei susisiekimo 
komunikacijų infrastruktūra. Šalia sklypo praeinantys i r  teritoriją kertantys inžineriniai tinklai 
(elektros, šilumos  ,vandentiekio, nuotekų tinklų, ryšio linijos)  turi savo apsaugos zonas. 
Sklypo vakarinėje bei šiaurinėje dalyse yra vandens telkiniai (atstumas iki projektuojamo 
pastato >30m). 

3.6.Sklypo aptvėrimas ir apsaugos priemonės.  
Planuojamos teritorija yra aptverta metaline, ažūrine,segmentine tvora. Esama video 
stebėsenos sistema papildoma keliomis kameromis ant projektuojamo pastato fasadų bei 
patalpų viduje. 

3.7. Lengvojo ir sunkiasvorio transporto įvažiavimai į sklypo teritoriją, jų stovėjimo aikštelės, 
pėsčiųjų 

takai sklypo ribose. Transporto eismo organizavimas sklype ir jo prieigose nekeičiamas, išlieka 
esamas. Šiuo metu yra penki įvažiavimai/išvažiavimai: 
- Pagrindinis iš Lapalių/Šilojų g. sankirtos, prie kelio Šilutė – Klaipėda (pietrytinė sklypo dalis; 
- Iš Lapalių g. (šiaurinė sklypo dalis). Įvažiavimas esantis arčiausiai projektuojamo pastato; 
- Tiesiogiai iš Šilojų g. yra trys patekimai- du pietinėje sklypo pusėje, vienas- vakarinėje, ties 
geležinkelio atšaka. 
Sklype esamos kietos dangos yra tinkamos priešgaisrinės technikos judėjimui sklypo ribose. 
Gaisrinių mašinų apsisukimas bus vykdomas esamuose kelio išplatėjimuose iki 12 m pločio. 
Darbuotojų automobiliai statomi esamoje automobilių aikštelėje , esančioje prie administracinio 
pastato. Į teritoriją darbuotojų automobiliai neįleidžiami. 
Teritorijoje yra esama darbuotojų trumpalaikio automobilių stovėjimo aikštelė (87 vietos) SAZ– 
25m.; 
Esama sunkiojo transporto trumpalaikio automobilių stovėjimo aikštelė (10 vietų) –SAZ- 25m. 
Trumpalaikio automobilių (lengvųjų ir sunkiųjų) stovėjimų vietos ir atstumai nuo jų iki gyvenamuoju 
namų atitinka LR Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr.V-586, priedo 32.1p. 
reikalavimus. 
Susisiekimo sprendiniai, esamas automobilių vietų skaičius yra pakankamas ir atitinka STR 
2.03.02: 2005 „Gamybos, pramonės, ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“ ir STR 
2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ keliamus reikalavimus. 
Automobilių stovėjimo vietos (darbuotojams): Projektuojamam gamybiniam pastatui lengvųjų 
automobilių ir sunkvežimių stovėjimo vietų skaičius sklype nustatytas pagal STR 2.06.04:2014 
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“Gatvės ir vietinės reikšmės keliai“: 
Projektuojama Normatyvas 
1. Gamybos ir pramonės paskirties pastatai - 832 m2 (pristatoma pastato dalis) 
1 vt. kiekv. 100 m2 darbo patalpų ploto (iš viso reikia -8 vt.) 
Papildomos vietos numatytos prie pastato, naujai projektuojamoje aikšelėje. 

3.8. Gaisrinių mašinų įvažiavimas į sklypą, privažiavimas prie statinių ir apsisukimo aikštelės, 
artimiausių gaisrinių hidrantų ar vandens telkinių išdėstymas: 

Gaisrinių automobilių privažiavimas prie projektuojamo pastato yra numatytas iš Šilojų gatvės 
pusės. 
Privažiavimo kelias yra ne siauresnis 3,5 m ir nežemesnis nei 4,5m. 
Privažiavimas yra ir prie esamų priešgaisrinių vandens telkinių su vandens paėmimo šuliniu skirtų 
gaisrų gesinimui. Esamas vandens paėmimo šulinys yra ne toliau kaip 2,5m nuo kietos dangos 
aikštelės (privažiavmo kelio). Prie vandens telkinio yra projektuojama apsisukimo aikštelė (ne 
mažesnė kaip12x12m). 
Kadangi projektuojamo gamybinio pastato plotis viršija 18m, tai priešgaisrinės technikos 
rivažiavimas prie pastato yra numatomas iš dviejų išilginių pastato pusių. 
Išsamesnis atsakymas pateikiamas projekto „Gaisrinės saugos“ dalyje. 
 
3.9. Žmonių su negalia judėjimo ir jų transporto stovėjimo bei judėjimo galimybės: 
Vadovaujantis projektavimo technine užduotimi, projektuojamame pastate dėl technologijos 
specifikos, darbo vietos neįgaliesiems sukuriamos nebus – pagal STR 2.03.01:2001 "Statiniai ir 
teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms" 1 priedą , projektuojamas pastatas nėra 
priskiriamas prie žmonėms su negalia svarbių objektų sąrašo. Žmonių su negalia judėjimo 
galimybės teritorijoje neapribojamos. 
 
 
4.Pastatų funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai: 
 
4.1.Priestate vyksiantys technologiniai procesai: stambios medžio skiedros bus atvežamos 
sunkvežimiais. Pro suprojektuotus 2 vartus (ašys G/3 ir 0/1-1/1) iškrautos skiedros bus 
maišomos ir nustumiamos ant transporterių automatizuotų alkūnių pagalba. Toliau 
transporteriais žaliava bus tiekiama į plaušo gamybos malūnus. Iš malūnų pagamintas plaušas 
kitomis transporterių linijomis bus tiekiamas į atgal, bet į kitą patalpos dalį, atribotą 5m aukščio 
monolitinėmis sienomis. Iš čia frontalinių krautuvų  pagalba (dirba 1 žmogus) bus tiekiamas 
sijojimo salėje esančius įrenginius (dozatorius). 

 
4.2.Sanitarinio buitinio darbuotojų aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai: 
Vadovaujantis Statytojo pateiktu raštu, gamybinio pastato dalyje (patalpose 1,2 ir 3) nuolatinių 
darbo vietų nebus. 
Personalui esamos sanitarinės ir higienos patalpos, suprojektuotos pagal 2003-04-24 LR 
Vyriausybės nutarimo Nr. 501 ,,Dėl buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimus”: 
Vienas unitazas skiriamas 18 vyrų arba 12 moterų; vienas pisuaras skiriamas 18 vyrų; viena 
rankų praustuvė skiriama 48 vyrams arba moterims; moterų tualete įrengiama higieninis dušas. 
Šalia esamame pastate esantys 2 san. mazgai pilnai tenkina darbuotojų poreikius. 
Atstumas nuo darbo vietų gamybos patalpose iki tualetų, poilsio patalpų ne didesnis kaip 75 
metrai. Persirengimo patalpos, dušai, prausyklos, tualetai įrengti atskirai moterims ir vyrams. 
Dirbtinis tualetų patalpų apšvietimas ne mažesnis kaip 100 lx, poilsio patalpoje – ne mažesnis 
kaip 200 lx. Valgymo ir poilsio kambaryje vienam darbuotojui skiriama ne mažiau kaip 1 kv. 
metras, o viso kambario plotas didesnis kaip 22 kv. metrai. 

 
4.3. Neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimo sprendiniai: 
Vadovaujantis Užsakovo pateiktu raštu, gamykloje dėl darbo specifikos, fizinio krūvio nėra ir 
nebus numatoma įrengti darbo vietų pritaikytų ŽN. 
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4.4. Pagrindinių įėjimų, praėjimų išdėstymo sprendiniai: 
Naujo pastato L ašyje projektuojami 3 vartai: 2 skirti atvežti žaliavą (medžio skiedras), vartų (su 
durimis) į 3 patalpą paskirtis- malimo technologinės įrangos aptarnavimui. 
Į medžio plaušo gamybos cecho patalpą projektuojamos ir atskiros 1 m pločio durys tarp L-D ašies 
ir tarp E-F ašies. 
4.5.Pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų) tipai, medžiagos ir jų parinkimo 
motyvai: 
Kadangi UAB „Klasmann-Deilmann Šilutė“ įmonės administracinės paskirties pastatams 
naudota gelsvos spalvos apdaila, o gamybinių pastatų fasadų spalvos- šviesiai pilka 
(RAL7035) ir žalsva (RAL6011), tokia pati spalvinė gama pritaikyta ir gamybinio pastatui. 
Bus išlaikomas visos gamybinės įmonės vizualinis vientisumas. 

 

Sienos: fasadams naudojamos daugiasluoksnės plokštės su mineralinės vatos užpildu.  
Stogas: stogo konstrukcija susideda iš: bituminė ritininė stogo danga apat. ir virš. sl.; kieta 
akmens vatos plokštė; termoizoliacinė medžiaga; kieta akmens vatos plokštė; garo izoliacija. 
Stogas formuojamas metalinėmis sijomis su ilginiais, profiliuotu skardos lakštu (nuolydis- 6,2-
7,9%); Broof (t1) degumo klasės. 
Grindys: betoninės, sustiprintu paviršiumi. 
Vartai: Išoriniai- sekcijiniai su durimis, pakeliami vartai su el. pavara ir avariniu atidarymu 
rankomis, spalva – šviesiai pilka (RAL7035). 
Langai: išorinėje atitvaroje (sienoje) - pvc profilio, 5-jų kamerų, 1 stiklo paketas, U=1,9 W/m²K, 
rėmų spalva – šviesiai pilka (RAL7035); stoglangiai- skirti natūraliam apšvietimui, bei dūmų 
šalinimui. 
Vidaus apdaila: nei daugiasluoksnių plokščių atitvaroms, nei betoniniams paviršiams (kolonoms, 
monolitinėms sienoms) papildoma apdaila nenumatoma. 

 
4.6. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai, pastato (patalpos) šilumos nuostolių suma, 
energetinio naudingumo klasė: 
Pastatas nešildomas, todėl energetinio naudingumo klasė nenustatoma. 
4.7.Patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo, mikroklimato (drėgnumo, temperatūros) lygiai 
ir rodikliai, jų norminių lygių užtikrinimo sprendiniai: 
Natūralus apšvietimas. Patalpų natūralus apšvietimas suprojektuotas natūralus (pro langus 
vertikaliose sienose bei stoglangius) bei numatytas dirbtinis apšvietimas) sutinkamai „STR 
2.02.07:2012 Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, HN 
98:2000 
„Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo 
reikalavimai“. Natūralus apšvietimas numatytas pagalbinėse gamybinės patalpose ties ašimi 
P‘‘‘. Darbo vietose, kur natūralus apšvietimas nepakankamas, numatytas dirbtinis apšvietimas. 
Numatomas antrinis natūralus apšvietimas iš dirbtuvių per langus bei dirbtinis apšvietimas. 
Dirbtinio apšvietimo darbo vietų ir darbo patalpų parametrai projektuojami pagal HN 
98:2000 reikalavimus. 
Įstaigos darbo metu bus prisilaikoma šių higienos reikalavimų: 

- Sustabdomas darbas, įvykus vandentiekio tinklų avarijai, nutrūkus karšto, šalto 
vandens, elektros energijos tiekimui, taip pat atliekant pagrindinį patalpų valymą, 
remonto darbus. 

- Patalpos bus kasdien valomos drėgnu būdu; 

- Patalpose bus palaikoma švara, tvarka; 

- Plovimo, riebalų pašalinimo, dezinfekcijos tirpalai bus ruošiami ir naudojami pagal 

instrukcijas; 
- Įmonė bus aprūpinama visa reikalinga technologine įranga, gamybos inventoriumi, 

reikiamos žaliavomis darbui, darbuotojai: reikiamais darbo rūbais, avaline, specifiniams 
darbams atlikti; 

- Grindys bus lygios, lengvai valomos, atsparios, nepralaidžios vandeniui. Sienos 
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šviesios, nepralaidžios vandeniui, lengvai plaunamos, durys šviesios, atsparios puvimui 
ir korozijai, lengvai dezinfekuojamos. Reikiamose vietose durys turi būti išpildomos 
pagal priešgaisrinius reikalavimus. 

4.8.Numatoma pastato vidaus aplinkos garso klasė (klasės): 

Naujai įrengiamose gamybinėse paskirties patalpose, dirbantiesiems sudarytos darbo sąlygos 
atitinka sanitarinių normų reikalavimus. Gamybinės veiklos sukeliamas triukšmas gamybinėse 
patalpose neviršys leistino 80dB dydžio, pagal HN 33-1:2003 reikalavimus. Darbuotojai darbo 
zonose pagal  PML taisykles naudoja ausų kamštukus, ausines. Vibracijos šaltinių gamybinio 
pastato atskirose darbo zonose nėra. Elektros laukas pramoninio dažnio (50 Hz), elektrostatinis 
laukas, elektromagnetinis laukas 0,01 MHz-300 GHz dažniuose neviršija leidžiamų DLL dydžių. 
Jonizuojančios spinduliuotės įmonėje nėra. 
Patalpų apsauga nuo triukšmo užtikrinama naudojant sertifikuotas medžiagas, reikalingas 
numatytam akustinio komforto lygio užtikrinimui, parenkant tinkamus konstrukcinius atitvarų, 
langų mazgus. 
Pastato atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę, garso izoliaciją, langai įrengiami su garso 
lygį mažinančiais stiklo paketais. Vėdinimo sistemos įrengimai atitinka norminius reikalavimus 
garso lygiui. Atitvarinės pastato konstrukcijos yra mažiausiais laidžios smūginiam garsui. 
Atitvarose projektuojama nedidelio tankio mineralinė vata ir kitos prieštriukšminės priemonės, 
kurios leis užtikrinti reglamentuojamą triukšmo lygį projektuojamose patalpose. 

 
4.9.Prevencinės civilinės saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonės: 

Gamybos įmonės teritorija yra aptverta. Teritorijoje yra įdiegta vaizdo stebėjimo sistema. Duryse 
įstatomi patikimi užraktai. Teritorija nakties metu apšviesta. 
Naudojimo sauga: sprendiniai parinkti tokie, kad naudojant statinį būtų išvengta: kritimo 
paslydus, kritimo užkliuvus ar apvirtus. Tam tikslui naudojamos neslidžios grindų dangos. 
Žmonių judėjimo vietose lygūs grindų paviršiai. Įrengiamas judėjimo kelių, įskaitant avarinį ir 
evakuacinį apšvietimą. Ant stiklinių durų, pertvarų ar vitrinų, apsaugant nuo galimo susidūrimo, 
numatomi įspėjamieji ženklai. 

 
4.10.Projektinių sprendinių atitiktis Projekto rengimo dokumentams, teritorijų planavimo 
dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, 
nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų apsaugos 
reikalavimams: 

Sprendiniai ir sudėtis atitinka  Statytojo techninėje užduotyje, techninėse sąlygose patektus 
reikalavimus, o taip pat neprieštarauja Statybos Techniniams reglamentams, LR Statybos 
įstatymui, LR teritorijų planavimo įstatymui, Higienos normoms ir kitiems projektavimą 
reglamentuojantiems LR teisės aktams. 
Taip pat sprendiniai atitinka statiniui keliamus esminius reikalavimus, nepažeidžia jokių trečiųjų 
asmenų teisių interesų: 

- pastatas ir statiniai projektuojami taip, kad nebūtų pažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir 
veiklos sąlygos; 

- neapribojama galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves; 
- neapribojama galimybė naudotis inžineriniais tinklais, projektavimas bus atliekamas pagal 

išduotas technines sąlygas; 
- šalia nėra pastatų, kuriems būtų pažeidžiama insoliacija; 
- gaisriniu požiūriu išlaikomi norminiai atstumai iki greta sklype esančių pastatų; 
- projektuojamas statinys yra pramoninėje teritorijoje, todėl įmonės teritorijoje keliamas 

triukšmas darbo metu netrukdys žmonėms dirbti ir ilsėtis. 

 
 

5. GAISRINIŲ SPRENDIMŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

5.1. NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 
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- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (TAR 2016, Nr. 26687); 
- STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ (Žin., 2000, Nr.17-424); 
- Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (Žin., 2010, Nr. 146-7510) (galiojanti suvestinė 

redakcija nuo 2016-03-03); 
- Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklėmis (Žin., 2012, Nr. 

21-990); 
- Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklėmis (Žin., 2013, Nr. 106-5265); 
-  Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis (Žin., 2013, Nr. 106-

5264); 
- Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis (TAR., 2016-01-

06, Nr. 365); 
- STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai“ (Žin., 2003, Nr. 83-3804) (galiojanti suvestinė redakcija 2009-04-01); 
- STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ (TAR, 2014-06-

17, Nr. 7690); 
-  STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“ (Žin., 

2005, Nr. 80-2908) (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-08-25); 
- STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ (Žin., 

2001, Nr. 53-1898) (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2010-05-07); 
- STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ (Žin., 

2009, Nr. 138-6095); 
- „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklėmis“ (Žin., 2007, 

Nr. 25-953, aktuali redakcija nuo 2012-07-05); 
- „Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklėmis“ (Žin., 

2007, Nr. 25-953, aktuali redakcija nuo 2009-05-31); 
- „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir įrengimo taisyklėmis“ (Žin., 

2007, Nr. 25-953, aktuali redakcija nuo 2011-04-24); 
- Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis (TAR, 2015-11-24, Nr. 18581, aktuali redakcija 

nuo 2016-01-01); 
-  Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis (Žin., 2012, Nr. 18-816) (suvestinė 

redakcija nuo 2017-05-01); 
- Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis (Žin., 2012, Nr. 2-58) (suvestinė redakcija 

nuo 2017-06-01); 
-  Elektros įrenginių rėlinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklėmis (Žin., 2011, Nr. 67-

3199); 
- Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis (Žin., 2011, Nr. 17-815); 
- Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis (Žin., 

2004, Nr. 84-3051); 
- STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ (Žin., 2003, Nr. 59-2682); 
- Konstrukcijų gaisrinės saugos projektavimas atliktas vadovaujantis šių serijos standartų 

nuostatomis: 
- plieninių konstrukcijų LST EN 1993-1-2; 
- gelžbetoninių konstrukcijų LST EN 1992-1-2; 
- statybos produktai LST EN 13501. 
- LST EN 13501-5:2006+A1:2010 “Statybos gaminių ir statinio elementų klasifikavimas pagal 

atsparumą ugniai. 5 dalis. Klasifikavimas pagal stogų išorinio ugnies veikimo bandymų 
duomenis”; 

- Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų įranga. Valdymo ir rodymo įranga. LST EN 54- 
2+AC:2002(D), LST EN 54-2+AC:2000/A1:2007(D); 

- Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų įranga. Elektrinio maitinimo įranga. LST EN 54- 
4+AC:2002/A2:2006(D); 

- Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų įranga. Ranka valdomi pavojaus signalizavimo 
įtaisai LST EN 54-11:2002/A1:2006(D); 
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- Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų įranga. Pavojaus garsinio signalizavimo valdymo ir 
rodymo įranga. LST EN 54-16:2008(D); 

-  Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų įranga. Įėjimo ir (arba) išėjimo įtaisai LST EN 54- 
18:2006/AC:2007(D); 

-  Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, 
gaisrinės automatikos įrenginių privalomaisiais saugos reikalavimais (Žin, 2012, Nr. 93-4796); 

- LST EN 671-2:2003 „Sistemos, kuriose naudojamos plokščiosios žarnos“; 
- Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standartas (Žin., 2013, Nr. 44-2180); 
- Reglamentuojamų statybos produktų sąrašu (TAR. 2017-02-08, Nr. 2238); 
- Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimo įvykiams, ekstremaliems įvykiams likvidavimo 

plano rengimo instrukcija, įvykių likvidavimo plano rengimo tvarkos aprašu ir priešgaisrinių 
gelbėjimo pajėgų reikalingų gaisrui gesinti apskaičiavimo metodika (TAR. 2015-08-24, Nr. 12540). 

  
5.2. GAISRINĖS SAUGOS AIŠKINAMOJO RAŠTO APIMTIS IR UŽDAVINIAI 

 
Gaisrinės saugos aprašas atliekamas remiantis „Gaisrinės saugos pagrindiniais 

reikalavimais“, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais 
organizacinių tvarkomųjų statybos techninių reglamentų bei kitų galiojančių teisės aktų 
reikalavimais, taip pat užsakovo pateiktomis projektavimo užduotimis.  

Gaisrinės saugos aprašo pagrindinės funkcijos įrodyti, kad pastatas bus pastatytas iš tokių 
statybos produktų, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrins 
esminius statinio reikalavimus.  

Esminis statinio reikalavimas „Gaisrinė sauga“ nustato, kad kilus gaisrui: 

 statinio laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikys apkrovas; 

 yra ribojamas ugnies bei dūmų plitimas statinyje; 

 yra ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius; 

 žmonės gali saugiai išeiti iš statinio arba galima juos gelbėti kitomis priemonėmis; 

 pradės veikti gaisrinės saugos bei gaisro aptikimo, gesinimo, evakuacijos valdymo ir 
informavimo sistemos; 

 ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti. 
  
5.3.  DUOMENYS APIE STATINĮ 
 
 1 lentelė. Statinio, patalpų rodikliai ir keliami reikalavimai 
 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas Matmuo Rodiklis 

1. GS aukštis (iki lauko sienos viršaus) m ~ 9,95 

2. GS tūris (tarp EI-M sienų) kub. m. <10 000 (V <50) 

3. 

Aukštis nuo nešiojamų gaisrinių kopėčių pastatymo prie 

statinio žemiausios paviršiaus altitudės iki statinio 

aukščiausio aukšto grindų altitudės 

m 0,1 

4. GS aukštų skaičius vnt. 1 

5. Vienu metu galinčių būti žmonių skaičius pastate vnt. ~ 10 

6. Pastato plotis m ~ 30 

7. Statinio grupė pagal naudojimo paskirtį  P.2.8 

8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  III 

9. Statinio gaisro apkrovos kategorija  

Reikalavimai 

netaikomi (toliau - 

RN) 
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10. Statinio gaisrinio pavojingumo klasė  C3 

11. Statinio suskirstymas gaisriniais skyriais  
Projektuojamas 

naujas GS 

12. Statinio gaisrinio skyriaus didžiausias leidžiamas plotas (Fg) m2 5997 

13. Projektuojamo gaisrinio skyriaus plotas (Fp) m2 ~ 900 

14. Statinio kategorija pagal sprogimo ir gaisro kilimo pavojų  Cg 

15. Atstumas iki artimiausios priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos km 3,77 

16. Projektuojamo žemės sklypo plotas ha < 150 

 
 

Pastatų ir patalpų kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų 

Pastatas pagal projektavimo užduotį priskiriamas gamybos paskirčiai, pagal sprogimo ir gaisro 
pavojų jis priskiriamas Cg kategorijai. Projektuojamo pastato sklype ASgi, BSgi kategorijų pagal 
sprogimo ir gaisro kilimo pavojų nėra, sprogios zonos nesusidaro. Sprogimui pavojingų zonų dydžių 
skaičiavimai neatliekami. 
Pastate, pagalbinės paskirties patalpų nenumatoma.  

Statinių gaisrinio skyriaus nustatymas 

 

Fg, m
2 Fs, m

2 G H, m Habs, m 

5997 6000 1,0* 0,10** 5 

*- koeficientas be papildomų G koef. Vertinimo 
** - nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo paviršiaus žemiausios altitudės, m. 

Projektuojamas GS prie esamo pastato numatomas kaip atskiras gaisrinis skyrius. 
Projektuojamo GS maksimalus plotas neviršija skaičiuotino maksimalaus leidžiamo GS ploto, 
nustatyto statinio  
grupei P.2.8, todėl pastatas formuojamas kaip vienas gaisrinis skyrius. 

 

Saugūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų, priklausomai nuo jų ugniai atsparumo laipsnio 
pateikiami lentelėje 2. 
 
2 lentelė. Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp statinių 

Nagrinėjamo pastato 
atsparumas ugniai  

Atstumas (m) iki statinio, kurio ugniai atsparumo laipsnis yra 

I II III 

III 10 10 15 

 
Naujai projektuojamas gamybos paskirties pastatas priblokuojamas prie esamo gamybos 

paskirties pastato, kurio ugniai atsparumo laipsnis II, kategorija pagal gaisro kilimo pavojų - Cg. 
Naujai projektuojamas gamybos paskirties (P.2.8) pastatas formuojamas kaip atskiras gaisrinis 
skyrius kuris priblokuojamas prie esamo gamybos paskirties pastato (P.2.8) ir atskiriamas ne 
mažesnio kaip REI-60 atsparumo gaisrinių skyrių atskyrimo siena, su užlenkimais ir išsikišimais 0,3 
m. Gaisrinio skyriaus atskyrimo sienų konstrukcijoms įrengti turi būti numatomi ne žemesnės kaip 
A2-s3, d2 degumo klasės statybos produktai. Angų sandarinimo siūlės turi būti ne mažesnio 
atsparumo ugniai kaip EI 60. 

Sienos, dalijančios statinius į gaisrinius skyrius, atitinkančios 3 lentelėje nustatytus 
reikalavimus, įrengiamos pagal 1 paveiksle pateiktus reikalavimus. 
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a) b) 

Pav. 1 Horizontalaus ugnies plitimo ribojimo reikalavimai. 
a) statinio plano pjūvis arba vertikalus pjūvis; 
b) statinio plano pjūvis arba vertikalus pjūvis su išsikišančia priešgaisrine siena. 
A – priešgaisrinės sienos, atitinkančios 3 lentelėje nustatytus reikalavimus, ir (ar) stogo, kuris 

atitinka BROOF (t1) degumo klasės reikalavimus ir yra ne mažesnio kaip 3 lentelėje nurodyto 
gaisrinių skyrių atskyrimo sienų ir perdangų atsparumo ugniai, minimalūs matmenys; 

B – išsikišančios priešgaisrinės sienos, atitinkančios 3 lentelėje nustatytus reikalavimus, virš 
stogo ar sienos minimalus matmuo. 

 
 
 
Pav. 2 Horizontalaus ugnies plitimo ribojimo reikalavimai blokuotiems statiniams: a) statinių 

išdėstymas plane. 
Kitų statinių mažesniu kaip 10 m atstumu nėra.  
 

5.4. STATINIO KONSTRUKCIJŲ ATSPARUMO UGNIAI KLASĖS 
 
Statybinių konstrukcijų atsparumui ugniai ir statybos produktų degumo reikalavimai, iš kurių 

tos konstrukcijos pagamintos, pateikiami lentelėje: 
 

A

priešgaisrinė siena

C
B

α

α

B ≥ 6 m, kai α < 90
o

(A arba B arba C) ≥ 4 m, kai 90
o 
≤ α ≤ 135

o

(A arba B arba C) ≥ 2 m, kai α > 135
o

GS1

GS2

C
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3 lentelė. Konstrukcijų elementų atsparumas ugniai  
 III atsparumo ugniai 

S
ta

ti
n
io

/g
a

is
ri
n

i

o
 s

k
y
ri
a

u
s
 

k
o

n
s
tr

u
k
c
ijų

 

e
le

m
e

n
tų

 

a
ts

p
a

ru
m

a
s
 

u
g
n

ia
i 
(m

in
) Gaisrinių skyrių atskyrimo sienos ir perdangos REI 60 

Laikančiosios konstrukcijos RN 

Lauko siena RN 

Stogas RN 

 
Statybai naudojami statybos produktai privalo atitikti techninėse specifikacijose 

(standartuose, techniniuose liudijimuose) pateikus statybos produktų degumo ir atsparumo ugniai 
techninius reikalavimus. Statinio remontui naudojami statybos produktai turi atitikti reikalavimus 
nurodytus 

Reglamentuojamų statybos produktų sąraše, o jų atitiktis nurodytiems reikalavimams turi būti 
patvirtinta eksploatacinių savybių deklaracijomis. Nesant anksčiau minėtų duomenų, prieš 
naudojant statybos produktus, atitinkami parametrai turi būti nustatomi gaisriniais bandymais arba 
skaičiuojant (esant normatyviniam pagrindui). 

Laikančiųjų konstrukcijų atsparumas ugniai laikomas patenkinamu, jei tam tikrų jos elementų 
atsparumas ugniai atitinka nustatytą ir yra vienodas, o mazgai nemažina laikančiųjų konstrukcijų 
atsparumo ugniai. 

Laikančiųjų konstrukcijų atsparumas ugniai nustatomas normatyvinėmis vertėmis vertinant 
standartinę gaisro kreivę. 

Gaisrinės saugos dalyje konstrukcijų atsparumo ugniai skaičiavimai neatliekami ir priimami 
normatyviniai.  

Panaudojus papildomas atsparumą ugniai didinančias ar degumo grupę aukštinančias 
dangas ar antipirenus, minėtų dangų ir antipirenų techniniuose reikalavimuose turi būti nurodytas 
jų keitimo arba atnaujinimo periodiškumas, atsižvelgiant į eksploatavimo sąlygas, bei, joms 
netekus savo savybių, turi būti nedelsiant keičiamos arba atnaujinamos. Draudžiama jas naudoti 
tose vietose, kur nėra galimybės jų periodiškai keisti arba atnaujinti. 
 
4 lentelė. Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai(1) 
 

Priešgaisrinės 
užtvaros 

atsparumas 
ugniai 

Durys, vartai, 
liukai(2)(3) 

Angų, siūlių 
sandarinimo 
priemonės 

Inžinerinių 
tinklų kanalų 

ir šachtų  
atsparumas 

ugniai 

60 EI2 30–C3 EI 60 EI 60 
(1) Leidžiama angų užpildus įrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statinių nelaikančiose 

vidinėse sienose, lauko sienose ir stoguose, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. 
(2) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 žmonės, gali būti taikoma C0 klasė. 
(3) Priešgaisrinėse užtvarose įrengiamiems liukams savaiminio užsidarymo (C klasės) 

reikalavimai netaikomi. 
Inžinerinės komunikacijos, kertančios priešgaisrines pertvaras, sandarinamos priešgaisrinio 

sandarinimo sistemomis, kurios suteikia ne mažesnį ugniai atsparumą už kertamos pertvaros. 
Kiekvienai inžinerinei komunikacijai (kabeliams, ortakiams, vamzdynams) sandarinti turi būti 
naudojamos specialiai šiai inžinerinei komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos. 

 
Gaisro metu angos priešgaisrinėse užtvarose turi būti uždarytos. Bendras angų plotas 

priešgaisrinėse užtvarose, neturi viršyti 25% užtvaros ploto. 
 

Pastate numatomos priešgaisrinės sienos, perdangos ir kitos priemonės ugnies 
plitimo ribojimui 
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Angose ir ortakiuose, kertančiuose GS atskyrimo sieną, priešgaisrinių sklendžių atsparumas 

ugniai turi būti:  

- EI 60, kai priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 60 min.  

Priešgaisrinės sklendės EI 60 atsparumo ugniai privalo turėti automatinį nuo GAS sistemos ir 
rankinį nuo rankinių gaisrinių signalizatorių valdymą. 

Priešgaisrines užtvaras kertančių ar kitaip jungiančių ortakių atsparumas ugniai turi būti 
parenkamas pagal teisės aktų reikalavimus, nesumažinant priešgaisrinėms užtvaroms keliamų 
atsparumo ugniai reikalavimų. Ortakiai ir priešgaisrinės sklendės įrengiami pagal žemiau paveiksle 
pateiktus pavyzdžius 

 
 

5.5. KONSTRUKCIJŲ IR STATYBOS MEDŽIAGŲ DEGUMO KLASĖS 
 
Statinių konstrukcijoms ir (arba) jų apdailai būtina naudoti tokius statybos produktus, kurie 

nedidintų statinio gaisrinio pavojingumo. Statinio konstrukcijų ir statybos medžiagų degumo klasės 
pateiktos lentelėje. 
5 lentelė. Statinio konstrukcijų ir statybos medžiagų degumo klasės 

Statinio konstrukcijos ir patalpos Statybos produktų degumo klasė 
(III atsparumo ugniai) 

Fasadų degumaui reikalavimai nekeliami 

Stogas   BROOF (t1) degumo klasės reikalavimai netaikomi 

Laikančios konstrukcijos, 
stogo laikančios konstrukcijos  

Netaikomas 

 Sienos ir lubos Grindys 

Evakavimo(si) keliai 
(koridoriai, laiptinės, kitos 
patalpos ir pan.) vertinami už 
evakuacinio išėjimo iš 
patalpos, kai jais evakuojasi: 

Iki 15 žmonių RN 

Patalpos: Iki 15 žmonių RN 

Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš 
kabamųjų lubų ar po dvigubomis grindimis ir pan. 

D–s2, d2(1) - 

Pastabos: 
(1) Sienų paviršiai iki 15 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami 
statybos produktais, kuriems degumo reikalavimai nekeliami. 
RN- reikalaviami netaikomi 

Konstrukcijos turi būti pastatytos taip, kad gaisras ir jo produktai neplistų pastatų konstrukcijų 
viduje. 

Jeigu statybos produktų gaisrinis pavojingumas yra mažinamas naudojant priešgaisrines 
dangas (antipirenus, dažus, lakus, pastas ir kt.), šių dangų techniniuose reikalavimuose turi būti 
nurodytas jų keitimo arba atnaujinimo periodiškumas, atsižvelgiant į eksploatavimo sąlygas. 
Draudžiama juos naudoti tose vietose, kur nėra galimybės jų periodiškai keisti arba atnaujinti. 

Priešgaisrinės pertvaros, skiriančios patalpas su kabamosiomis lubomis, turi atskirti erdvę 
tarp patalpų su kabamosiomis lubomis ir perdangos (stogo). Erdvėje virš kabamųjų lubų negalima 
tiesti vamzdynų ir kanalų, skirtų sprogimui ar gaisrui pavojingoms medžiagoms tiekti. 

Priešgaisrines užtvaras kertančių ortakių atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis už 
kertamos pertvaros atsparumą ugniai. 

Ortakiai iš A1 degumo klasės statybos produktų privalomi: 
- bendrosios apykaitos ortakių tranzitinėse dalyse, kolektoriuose, vėdinimo sistemose  
- vėdinimo įrangos patalpose; 
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- techniniuose aukštuose ir rūsiuose. 
Bet kurios paskirties sistemų tranzitiniai ortakiai ir kolektoriai gali būti: 
- iš C–s2, d1 ir žemesnės degumo klasės statybos produktų, jeigu kiekvienas ortakis 

atskiriamas priešgaisrine užtvara, kurios atsparumas ugniai ne mažesnis kaip EI 30; 
- iš A2–s1, d0 degumo klasės statybos produktų, mažesnio nei normuojamo atsparumo 

ugniai, tačiau ortakių ir kolektorių atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis kaip EI 15. Ortakiai ir 
kolektoriai turi būti nutiesti bendroje šachtoje, kurios atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis kaip 
EI 30 
 
5.6. ŽMONIŲ EVAKUACIJOS REIKALAVIMAI 
  

Durų angoje slenksčio aukštis turi būti ne didesnis kaip 15 cm. Evakuacijos keliuose 
leidžiamas grindų aukščių skirtumas – ne mažesnis kaip 45 cm, įrengiant ne mažiau kaip 3 
pakopas, grindų nuolydis leidžiamas ne didesnis kaip 1:6. 

Evakuacinių išėjimų iš pastatų išorinės durys privalo turėti užraktus arba uždarymo 
mechanizmus, atidaromus iš vidaus. 

Evakuacinių išėjimų durų spynos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos 
– ne aukščiau kaip 1100 mm.  

Naudojant dvivėres evakuacinių išėjimų duris, atidaromos dalies - varčios plotis turi būti ne 
mažesnis kaip 1200 mm. Dvivėrių durų pagrindinės varčios plotis turi būti ne mažesnis kaip 900 
mm. 

Evakuaciniai išėjimai, kai pro juos evakuojama(si), turi būti ne siauresni kaip 0,85 m. 
Evakuaciniuose keliuose durys turi būti ne žemesnės kaip 2 m, evakavimo(si) keliai ne 

siauresni kaip evakuaciniai išėjimai, ne mažesnio kaip 2 m aukščio, 1 m. pločio. 
Gamybos, pramonės ir sandėliavimo patalpose leidžiama evakavimosi keliuose praeigos 

aukštį sumažinti iki 1,8 m, jei patalpose įrengti technologiniai įrenginiai, komunikacijos ar 
inžinerinės sistemos, veikiančios be priežiūros personalo. 

Evakuacija iš pastato numatoma: 
- iš patalpos ekspl. Nr. 1 - vienu evakavimosi keliu, vedančiu iš patalpų tiesiai į lauką; 
- iš patalpos ekspl. Nr. 2 - vienu evakavimosi keliu, vedančiu iš patalpų tiesiai į lauką; 
- iš patalpos ekspl. Nr. 3 - dviem evakavimosi keliais, vedančiais iš patalpos tiesiai į lauką. 
Evakavimo(si) kelio ilgis patalpose ekspl. Nr. 1 nuo tolimiausios patalpos vietos iki išėjimo į 

lauką numatytas ne didesnis kaip 27 m, patalpoje ekspl. Nr. 3 - ne didesnis kaip 14,3 m. 
Pristačius prie esamo pastato projektuojamą pastatą, dirbančiųjų esamame pastate 

evakavimosi sąlygos nepabloginamos. 
Gamybos paskirties pastato patalpose nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos patalpose iki 

evakuacinio išėjimo turi būti ne ilgesnis, kaip nurodyta žemiau pateiktoje lentelėje.  
 

Patalpos 
kategorija 

pagal 
sprogimo ir 

gaisro 
pavojų 

Aukšto 
altitudė, 

matuojama 
nuo žemės 
paviršiaus 
altitudės,  

A (m) 

Atstumas (m), kai patalpos tūris,  
V (tūkst. kub. m) 

V ≤ 15 

Cg 6 ≥ A ≥ 0 36,5 

 
Atstumas nuo labiausiai nutolusios patalpos vietos iki išėjimo į koridorių ir tiesiai į lauką 

reikalavimus tenkina.  
 
5.7. PERSPĖJIMO APIE GAISRĄ IR EVAKUAVIMO(SI) VALDYMO SISTEMA 

 
Pastate nebus daugiau 100 žmonių, todėl PGEV sistema nenuamtoma.  
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5.8. GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMA 

 
Pastate numatoma spindulinė (K-tipo) gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Gaisriniai 

signalizatoriai parenkami pagal jų technines charakteristikas, patalpų klimatines, mechanines, 
elektromagnetines ir kitas sąlygas, esančias jų įrengimo vietose ir LST EN-54 standartų 
reikalavimus. Pastate nuamtomi dūmų signalizatoriai. 

Patalpose, kuriose yra kabamosios lubos, virš jų, tose vietose, kuriose gali kilti ir išplisti 
gaisras (prie perdangos, denginio erdvėje virš kabamųjų lubų ir po jomis (prie kabamųjų lubų, 
patalpoje), turi būti įrengiami gaisro detektoriai. Įrengus detektorių virš kabamųjų lubų, būtina 
išvesti šviesos signalą po kabamosiomis lubomis detektoriaus pastatymo vietoje ir numatyti 
galimybę detektoriaus techninei priežiūrai. Leidžiama detektorių virš kabamųjų lubų neįrengti, jei 
erdvė tarp kabamųjų lubų ir perdangos ar denginio mažesnė kaip 0,4 m, neatsižvelgiant į statybos 
produktų, esančių toje erdvėje, degumo klasę, arba kai erdvėje virš kabamųjų lubų, neatsižvelgiant 
į atstumą nuo lubų iki perdangos, naudojami statybos produktai, kurių degumo klasė ne žemesnė 
kaip B-s1, d0, vamzdynų šilumos izoliacijos degumo klasė ne žemesnė kaip BL ir tiesiami nedegūs 
arba B1ca elektros kabeliai. 

Vėdinimo ortakių, kitų aklinų konstrukcijų ar įrenginių, kurių apatinė dalis nutolusi nuo lubų 
daugiau kaip 0,4 m ir jie įrengti didesniame kaip 0,7 m aukštyje nuo grindų, papildomai po jais 
būtina įrengti gaisro detektorius. 

Automatinė gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema užtikrins: 
- signalų apie gaisrą, gedimą automatinį formavimą ir perdavimą. 
- oro kondicionavimo, pritekamosios ir ištraukiamosios ventiliacijos ventiliatorių išjungimą; 
- automatinių evakuacijos durų atidarymą ar atblokavimą jei jos įrengiamos; 
- vidaus gaisirnio vandentiekio sistemos įjungimą;  
Garso ir šviesos signalai apie gaisrą savo tonu ir spalva skirsis nuo signalų apie gedimą. 

Leistinas garso lygis nebus žemesnis kaip 65 dB ir ne aukštesnis kaip 120 dB. 
Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai įrengiami evakuacijos keliuose, 

t.y. prie durų, gerai matomose vietose. Didžiausias atstumas nuo tolimiausios žmonių buvimo 
vietos iki artimiausio ranka valdomo pavojaus signalizavimo įtaiso neviršija 30 m. Ranka valdomi 
pavojaus signalizavimo įtaisai pirmiausia įrengiami netoliau kaip 3 m nuo evakuacinio išėjimo. 
Gaisro signalas nuo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos perduodamas į centralizuotą 
stebėjimo pultą. 

Žmonių evakavimo(si) valdymui pastate numatomas evakuacinis apšvietimas, užtikrinantis 
pakankamą saugiam žmonių judėjimui perėjų ir evakavimo (si) kelių apšvietimą, išsijungus 
pagrindiniam apšvietimui.  

Evakuacinio apšvietimo šviestuvai turi būti įrengiami:  
- prie kiekvienų durų, per kurias išeinama į evakavimo (si) kelius avarijų atvejais; 
- kiekvienoje evakavimo (si) kelių grindų lygio pasikeitimo vietoje; 
- kiekvienoje evakavimo (si) kelių posūkio vietoje; 
- kiekvienoje evakavimo (si) kelių šakojimosi vietoje; 
- visose išėjimo iš evakavimo (si) kelių į lauką vietose (kelių galuose ir lauke šalia išėjimų); 
- prie pirmosios pagalbos suteikimo postų ir prie gaisro aptikimo signalizavimo sistemų 

valdymo įrangos įrengimo vietų.  
Evakuacinis apšvietimas turi būti įrengtas taip, kad iš bet kurios patalpos vietos (taško) gerai 

būtų matomas bent vienas evakuacinio apšvietimo evakavimo (si) kelio nurodomasis ženklas. Šie 
ženklai turi būti įrengiami evakavimo (si) kelio posūkiuose, grindų nuolydžių pasikeitimo vietose, 
virš kiekvieno evakuacinio išėjimo ir įrengiami ne žemiau kaip 2 metrai ir ne aukščiau kaip 2,5 
metro nuo grindų paviršiaus. 

Patalpose, kuriose nuolatos dirba žmonės arba per kurias vaikšto darbuotojai, saugos ir 
evakuacinis apšvietimas gali būti nuolatos įjungtas kartu su darbiniu apšvietimu arba jis gali 
automatiškai įsijungti, kai išsijungia darbinis apšvietimas. Automatiškai įjungiamas autonominis 
šaltinis turi užtikrinti 50 procentų avarinės apšvietos lygį per 5 s ir normuotą lygį per 60 s.  

Darbiniam ir avariniam apšvietimui turi būti naudojami atskiri grupiniai apšvietimo skydeliai ir 
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atskiri valdymo aparatai. Bendri gali būti tik šių apšvietimo grandinių (signalinių lempų, įjungimo 
raktų ir pan.) valdymo įtaisai. Saugos ir evakuacinio apšvietimo grandines leidžiama maitinti iš 
bendrų skydelių.  

Evakuacinio apšvietimo evakavimo (si) kelių nurodomieji ženklai ir jų dydžiai parenkami 
vadovaujantis Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatais 
(Žin., 2005, Nr. 152-5630, Žin., 2011, Nr. 36-1754). 

Santykis tarp didžiausio atstumo, iš kurio ženklas yra įskaitomas ir figūra bei spalva 
pastebimos, ir ženklo aukščio kartu su atstumo faktoriumi Z yra aprašomas šia lygtimi: 

h = l / Z, 
čia: 
 h – ženklo aukštis;  
 l – pastebėjimo atstumas; 
 Z – atstumo faktorius = 1 / tan α; 
 α – ženklo kampinė skėstis (tan α = h / l); 
h ir l turi tuos pačius vienetus (žr. paveikslą). 

 

 
Z faktorius priklauso nuo ženklo aukščio, esminių detalių dydžio, ženklo skaisčio ir jo 

kontrasto aplinkos atžvilgiu. Santykis r, kuris yra ženklo aukščio ir esminės detalės dydžio dalmuo, 
turi būti 15 arba mažesnis. Kai r yra didesnis už 15, Z reikšmė turi būti koreguojama daugikliu 15 / 
r. Pagal šią geometrinę sąlygą nekoreguotas atstumo faktorius Z, galiojantis apšviestiems 
ženklams, turi būti 100, jeigu į ženklo paviršių krentanti apšvieta didesnė kaip 50 lx. 

Evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ir informacijos ženklai, nurodantys gesintuvų laikymo 
vietą, turi būti išdėstyti taip, kad iš bet kurios patalpos vietos (taško) gerai būtų matomas bent 
vienas kiekvienos rūšies ženklas 
 

5.9.  ELEKTROS INSTALIACIJA, ELEKTROTECHNINĖ ĮRANGA IR ELEKTROS TIEKIMO 
PATIKIMUMO KATEGORIJA 
 
Elektros įrenginiai įrengiami vadovaujantis elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis. Pagal 

elektros energijos tiekimo patikimumą gaisrinės saugos sistemų elektros imtuvai priskiriami 
pirmajai grupei, tarp jų: 

• automatinė gaisro signalizacija; 
• avarinis apšvietimas; 
• evakuacinis apšvietimas ir valdymas; 
• signalizacijos sistema; 
• priešgaisrinių durų/vartų, jeigu jos eksploatuojamos atidarytos, uždarymą; 
• inžinerinė įranga, ar inžinerinės sistemos, skirtos apsaugoti nuo gaisro, sustabdyti ugnies 

bei dūmų plitimą, pašalinti dūmus ir saugiems evakavimo(si) ir gelbėjimo darbams atlikti: 
- vėdinimo sistemų ugnį sulaikantys įrenginiai, 
- procesų automatinai valdymo įrenginiai. 
Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų elektros imtuvų maitinimas numatomas iš ne mažiau 

kaip dviejų nepriklausomų elektros šaltinių, įrengiant papildomus autonominius elektros energijos 
šaltinius (elektros generatorius, akumuliatorių baterija ir pan.): 

Avarinis – evakuacinis apšvietimas atsijungus pagrindiniams elektros maitinimo šaltiniui 
numatomas NMŠ (baterijos, akumuliatoriai). 

GAS sistema numatoma užmaitinti nuo elektros šaltinio, atsijungus pagrindiniam elektros 
šaltiniui yra numatomas NMŠ (nepertraukiamo maitinimo šaltinio (baterijos, akumuliatoriai)). 
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Naudojami elektros įrenginiai ir statybos produktai turi atitikti jiems taikomų techninių 
reglamentų ir Lietuvoje galiojančių standartų ir norminių teisės aktų reikalavimus. 

Jeigu projektuojamame pastato patalpose numatoma įrengti įrenginius kuriu saugos laipsnis 
yra mažesnio kaip IP 44 arba su atviromis, neizoliuotomis, elektros srovei laidžiomis dalimis SGGV 
sistemų veikimo schemoje privalo būti numatyta galimybė  išjungti elektros energijos tiekimą 
minėtiems elektros įrenginiams iki gaisro gesinimo pradžios. 

Elektros instaliacija turi atitikti „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“ 2011 m. 
gruodžio 20 d. Nr. 1-309.( Žin. Nr. 2-58). 

Grindyse ir aukštų perdangose kabeliai turi būti klojami kanaluose arba vamzdžiuose, kad 
eksploatavimo metu kabelius būtų galimybė pakeisti. Kabelius tiesiant vamzdžiuose ir angose, 
kertant perdangas, sienas ir pertvaras, tuštumos per visą konstrukcijos storį turi būti užtaisomos A1 
degumo klasės lengvai išardomais statybos produktais. 

Apsauginė signalizacija, gaisrinės saugos ir gaisrinės automatikos įrenginiai, nesvarbu, kokia 
yra vartotojo elektros tiekimo patikimumo kategorija, turi būti maitinami iš dviejų nepriklausomų 
šaltinių, o jei jų nėra – dviem linijomis iš vieno maitinimo šaltinio. Perjungimas iš vienos linijos į kitą 
turi būti automatinis. 

Atvirai tiesiant laidus (kabelius) su D ir žemesnės degumo klasės statybos produktų 
apvalkalais ir laidus be apvalkalo, atstumas nuo laido (kabelio) iki degių statybos produktų 
pagrindo, konstrukcijos, detalės paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 10 mm. Jeigu nurodyto 
atstumo išlaikyti nėra galimybės, tai laidą (kabelį) reikia atskirti nuo paviršiaus A1 degumo klasės 
statybos produktų sluoksniu, kurio kraštai būtų išsikišę į kiekvieną laido (kabelio) pusę ne mažiau 
kaip 10 mm, arba laidus (kabelius) tiesti A1 degumo klasės statybos produkto vamzdyje, lovyje ir 
pan. 

Paslėptai tiesiant laidus (kabelius) su D ir žemesnės degumo klasės statybos produktų 
apvalkalais ir laidus be apvalkalo uždarose nišose, statybinių konstrukcijų tuštumose (pavyzdžiui, 
tarp sienos arba pertvaros ir apdailos), grioveliuose ir pan., visur, kur yra degių konstrukcijų, laidai 
ir kabeliai turi būti nedegiuose vamzdžiuose. 

Atvirai tiesiant C-s2, d2 degumo klasės statybos produktų vamzdžius ir lovius A1 degumo 
klasės statybos produktų arba C-s2, d2 degumo klasės statybos produktų pagrindais ir 
konstrukcijomis, atstumas nuo vamzdžio (lovio) iki degių statybos produktų konstrukcijų ir detalių 
paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 100 mm. Jeigu nurodyto atstumo išlaikyti nėra galimybės, tai 
vamzdį (lovį) iš visų pusių nuo šių paviršių reikia atskirti ištisiniu ne plonesniu kaip 10 mm A1 
degumo klasės statybos produktų sluoksniu (specialios mastikos, tinko, alebastro, cementinio 
skiedinio, betono ir pan.). 

Paslėptai klojant C-s2, d2 degumo klasės statybos produktų vamzdžius ir lovius uždarose 
nišose, statybinių konstrukcijų tuštumose (pavyzdžiui, tarp sienos arba pertvaros ir apdailos), 
grioveliuose ir pan., vamzdžius ir lovius iš visų pusių nuo D ir žemesnės degumo klasės statybos 
produktų konstrukcijų ir detalių paviršių reikia atskirti ištisiniu ne plonesniu kaip 10 mm A1 degumo 
klasės statybos produktų sluoksniu. 

Kabelių inžineriniuose statiniuose ir gamybos patalpose, kur yra mechaninių pažeidimų 
pavojus, turi būti naudojami šarvuoti arba kitaip nuo mechaninių pažeidimų apsaugoti kabeliai. 

Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, perspėjimo 
apie gaisrą ir evakavimo(si) valdymo sistemos, statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos, 
lauko gaisrinio vandentiekio sistemos, dūmų ir šilumos valdymo sistemos), ugniagesių liftų ir kt. 
kabeliai turi būti apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio pažeidimo. Tokių sistemų kabeliai nuo 
tiesioginio ugnies poveikio turi būti apsaugoti ne mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai 
atitvarinėmis konstrukcijomis arba tam tikslui naudojami specialūs ugniai atsparūs kabeliai, kurie 
užtikrintų tokių sistemų darbą ne trumpiau kaip 60 min. gaisro metu. 

Apsauginė signalizacija, gaisrinės saugos ir gaisrinės automatikos įrenginiai, nesvarbu, kokia 
yra vartotojo elektros tiekimo patikimumo kategorija, turi būti maitinami iš dviejų nepriklausomų 
šaltinių, o jei jų nėra – dviem linijomis iš vieno maitinimo šaltinio. Perjungimas iš vienos linijos į kitą 
turi būti automatinis. 

Naudojami elektros įrenginiai ir statybos produktai turi atitikti jiems taikomų techninių 
reglamentų ir Lietuvoje galiojančių standartų ir norminių teisės aktų reikalavimus. Elektros 
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instaliacija priešgaisrinės saugos atžvilgiu turi būti įrengiama taip, kad: 
- nesukeltų gaisro; 
- aktyviai neskatintų gaisro; 
- ribotų gaisro plitimą; 
- kilus gaisrui, būtų galimybė imtis veiksmingų gaisro gesinimo priemonių ir atlikti gelbėjimo 

darbus. 
Kabeliai pagal atsparumą ugniai turi būti parenkami atsižvelgiant į statinio paskirtį. Savaime 

gęstančių (nepalaikančių degimo) ir ugniai atsparių kabelių kategorijos pateiktos Lietuvos standarte 
LST EN 60332 ,,Elektros ir optinių skaidulinių kabelių gaisriniai bandymai“. 

Elektros įrenginių patalpose reikia naudoti kabelius ir laidus su ugniai atspariu, savaime 
gęstančiu (nepalaikančiu degimo) apvalkalu arba izoliacija, o degius kabelius ir laidus - ugniai 
atspariame, B degumo klasės statybos produktų vamzdyje, dengtame lovyje ir pan. arba dažytus 
ugniai atsparia pasta. 

 
6 lentelė. Elektros laidų ir kabelių degumas 

Statinių (pastatų ir patalpų) požymiai ir techniniai rodikliai 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus 
atsparumo ugniai laipsnis 

III 

Elektros laidų ir kabelių klasė ne žemesnė 
kaip: pagal degumą, pagal dūmų 

susidarymą, pagal liepsnojančių dalelių ir 
(arba) dalelių susidarymą, pagal 

rūgštingumą 

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, vestibiuliai, 
fojė, holai ir pan.) 

Eca 

Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, tuneliai, 
techninės nišos, erdvės virš kabamųjų lubų, po 
pakeliamomis grindimis ir pan. 

Eca 

Gamybos, sandėliavimo patalpos Eca 

 
5.10. PASTATO ŽAIBOSAUGOS SISTEMA 

 
Pastatui turi būti numatyta apsaugos nuo žaibo sistema. 
Projektuojant statinių išorinę apsaugą nuo žaibo, įvertinta rizika, nustatytas statinio 

apsaugos patikimumas ir pagal jį – statinio apsaugos nuo žaibo klasė. Žaibosauga įrengiama pagal 
LST EN 62305 reikalavimus ir kitas Lietuvoje galiojančias normas. 

Statinių žaibosaugos sistemos detalesni sprendimai pateikiami elektrotechninėje projekto 
dalyje. 
 
5.11. PASTATO VĖDINIMAS IR DŪMŲ ŠALINIMAS 
 

 
 
Pastate priešdūminės vėdinimo sistemos projektuojamos vadovaujantis Priešgaisrinės  

apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 
d. įsakymu Nr. 1-249 "Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles“. 

Dūmų šalinimas gaisro metu užtikrina saugią žmonių evakuaciją bei palengvina 
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbą. 

Pastato patalpose nenumatomas dūmų ir šilumos valdymo sistemų (DŠVS) įrengimas. 
Minėtose patalpose lauko atitvarinėse konstrukcijose turi būti numatomi rankomis atidaromi langai, 
viršlangiai, stoglangiai arba vartai. Šių angų geometrinis plotas, esantis aukščiau kaip 2,2 m, turi 
sudaryti ne mažiau kaip 0,4 proc. apskaičiuoto patalpos ploto, atsižvelgiant į angas, nuo 
tolimiausios patalpos vietos nutolusias ne didesniu kaip 15 m atstumu. Skyrių ir angų geometriniai 
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plotai yra pateikiami lentelėje 
 

Patalpos pavadinimas ir Nr. Patalpos 
plotas 

Bendras patalpos angų geometrinis 
plotas 

Žaliavos padavimo ir maišymo 
patalpa (ekspl. Nr. 1) 

162,45 m2 0,7 m2 

Žaliavos padavimo ir maišymo 
patalpa (ekspl. Nr. 2) 

162,45 m2 0,7 m2 

Medžio plaušo gamybos cechas 
(ekspl. Nr. 3) 

397,90 m2 1,59 m2 

  
Šiuo atveju atsižvelgiama į angas, kuriuos nuo tolimiausios patalpos vietos yra nutolusias ne 

didesniu kaip 15 m atstumu. Patalpų tolimiausios vietos 15 m atstumu pasiekiamumo vertinimas. 

 
Pav. 3  Dūmų zonos pasiekiamumas 

 
Projektuojamame pastato patalpose kuriuose vienu metu nėra 50 žmonių DŠVS 

neprojektuojamos. Mažesnėse kaip 50 m2 Cg kategorijos patalpose DŠVS neprojektuojamos. 
Numatomas angų rankinis valdymas. 
Pristačius prie esamo pastato projektuojamą priestatą, dūmų ir šilumos šalinimo projektiniai 

sprendiniai esamame pastate nėra įtakojami. 
Detalesni projektiniai sprendiniai pateikti techninio projekto „Šildymas vėdinimas“ dalyje. 

 
5.12. STATINIŲ VIDAUS GAISRINIO VANDENTIEKIO SISTEMOS 

 
Pastate suprojektuotas gaisrinis vandentiekis pagal „Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio 

sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“. Projektuojamo gamybos paskirties pastato atsparumo 
ugniai laipsnis - III, kategorija pagal sprogimo ir gaisro kilimo pavojų - Cg. Pastato tūris (V) ≤ 50 
(tūkst. kub. m). 

Projektuojamame pastate numatomas šakotinis vidaus gaisrinio vandentiekio tinklų 
įrengimas. Čiurkšlių skaičius – 2 (kiekvienam patalpos taškui). Vienos čiurkšlės vandens srautas 
numatomas ne mažesnis kaip 162 l/min. (2,7 l/sek). 

Bendras pastato gesinimui iš vidas reikalingas vandens kiekis – 58,32 kūb. m. 
Vidaus gaisrinio vandentiekio gaisriniai čiaupai įrengiami 1,35 m aukštyje (montuojant nuo 

grindų iki sklendės) ir talpinami į spinteles. Kiekvienas gaisrinis čiaupas turės plokščiąją žarną ir 
vandens purkštą. Gaisriniai čiaupai pastate pirmiausia įrengiami prie evakuacinių išėjimų, ne  toliau 
kaip 3 m nuo durų angos, kitose lengvai prieinamose vietose (kad netrukdytų žmonių evakuacijai). 

Vidaus gaisriniam vandentiekiui naudojami A1 ar A2 degumo klasės statybos produktai. 
Vidaus gaisrinio vandentiekio armatūra turi atlaikyti darbinį slėgį ne mažesnį kaip 1 MPa. 
Uždaromoji armatūra įrengiama vidaus gaisrinio vandentiekio stovo (atšakos), maitinančios 5 ir 
daugiau čiaupų, pradžioje kas tris vidaus gaisrinio vandentiekio stovus su uždaromosios armatūros 
padėties signalizacija gaisrinio posto patalpoje. 

Pastate bus naudojamoms plokščiosios žarnos. Joms turi būti keliami šie reikalavimai: 
• plokščiosios žarnos skersmuo turi būti ne didesnis kaip 52 mm.; 
• plokščioji žarna turi būti ne ilgesnė kaip 20 m.; 
• purškiamas vandens srautas Q turi būti ne mažesnis kaip 162 l/min.; 
• uždorinio purkšto skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 11 mm. 
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Slėgis prie uždorinio purkšto turi būti ne didesnis kaip 0,6 MPa ir turi užtikrinti prie 
aukščiausiai ir toliausiai nuo įvado esančios plokščiosios žarnos gaisrinio čiaupo slėgį, kad čiaupą 
atsukus bet kuriuo paros metu kompaktinė (nepurslinė) vandens srovė būtų ne mažesnė už 
patalpos aukštį, matuojamą nuo grindų iki aukščiausio perdangos (denginio) taško. Visais atvejais 
horizontali vandens čiurkšlės projekcija imama ne didesnė kaip 5 m. 

Uždoriniai purkštai (švirkštai)  užtikrins šias valdymo padėtis: 
• uždarymo; 
• purškimo; 
• čiurkšlės. 
Detalesni sprendiniai pateikiami TP Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje. 
 

 
5.13. LAUKO GAISRINIO VANDENTIEKIO TINKLAI AR TELKINIAI 
 

Pastatas gamybos paskirties, tūris iki 20 tūkst. kūb. m, C3 gaisrinio pavojingumo klasės todėl 
numatomas 30 l/s vandens debitas lauko gesinimui. Gaisro gesinimo trukmė 3 val. 

Bendras pastato gesinimui iš lauko reikalingas vandens kiekis – 324 kūb. m. 
Gaisro gesinimas turi būti užtikrintas iš dviejų gaisrinių hidrantų kiekvienam pastato išorės 

perimetro taškui. Hidrantai turi aptarnauti kiekvieną pastato perimetro tašką ne didesniu kaip 200 m 
atstumu. 

Kiekvienas hidrantas turi užtikrinti ne mažesnį nei 30 l/s vandens tiekimą gaisro metu. 
Naudojant esamus gaisrinius hidrantus turi būti pateiktos vandens įmonės sąlygos 

garantuojančios vandens debito užtikrinimą.   
Lauko gaisrinis vandentiekis turi užtikrinti I vandens tiekimo patikimumo kategoriją (vandens 

tiekimas dėl avarijos sustotų ne ilgiau kaip 10 min., o siurblinės atitiktų STR 2.07.01:2003, 382 
punkto reikalavimus)  ir būti žiediniame vandentiekio tinkle. 

Nesudarius ankščiau minėtų sąlygų, reikia numatyti priešgaisrinius rezervuarus. 
 
5.14. STACIONARIOS GAISRŲ GESINIMO SISTEMOS 

 
Pastate SGG sistemos neprivalomos.   

 
5.15. GAISRO GESINIMAS, GELBĖJIMO DARBAI IR PIRMINĖS GAISRO GESINIMO 

PRIEMONĖS 
 
 
Privažiavimas prie pastato numatomas iš dviejų išilginių pastato pusių. Priėjimai numatomi iš 

visų pastato pusių užtikrinant ugniagesių patekimą prie pastato bei į pastato vidų. 
Priešgaisrinių automobilių pravažiavimų plotis priimamas atsižvelgiant į kompaktinį kelių, 

inžinerinių tinklų išdėstymą ir yra ne toliau kaip 25 m nuo pastato ir ne siauresnis kaip 3,5 m pločio 
ir ne žemesnis kaip 4,5 m aukščio. Privažiavimai prie pastato užtikrinami kietos dangos keliais. 
Numatant aklinas vietas įrengiama 12x12 m dydžio apsisukimo aikštelė. Gaisrinių automobilių 
privažiavimo keliai bei aikštelės turi būti visada laisvos, tam užtikrinti gali būti statomi specialūs 
ženklai ar aptvarai (iki 20 cm aukščio), naudojamas specialus žymėjimas. 

Automatiniai įvažiavimo į teritoriją vartai, užkardai ir kiti įrenginiai turi turėti rankinį valdymą, 
leidžiantį juos atidaryti bet kuriuo paros metu. 

Artimiausia valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Klaipėdos apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos Šilutės PGT (Lietuvininkų g. 22, Šilutė) randasi ~ 3,77 km. atstumu. (Žr. 
paveikslą Nr.4). PGT yra tinkamai aprūpinta ir parengta galimiems ekstremaliems įvykiams objekte 
likviduoti (turima visa reikiama technika gaisrams gesinti ir gelbėjimo darbams atlikti). 
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Pav. 4   Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų važiavimo kelias 

A – Klaipėdos APGV, Šilutės PGT (Lietuvininkų g. 22, Šilutė);  

B – Šilojų g. 2, Traksėdžiai, Šilutės sen., Šilutės r. sav. 

Apytikslis atvykimo laikas (standartinis gaisrinių automobilių judėjimo greitis - 40 km/val.) –  

(3,77/ 40) • 60 = 5,66 min. Atsižvelgiant į gaisro aptikimo laiką (5 min.), normatyvinį pranešimo 

priėmimo - perdavimo laiką (3,75 min.), normatyvinį išvykimo iš tarnybos laiką (1 min.) ir kovinio 

išsidėstymo laiką (3 min.), gelbėjimo darbai ir pirmosios gesinimo priemonės į gaisravietę gali būti 

pateiktos per 18,41 min. 

Pastatas nepriskiriamas prie ypatingos svarbos objektų, kuriuose gali būti saugomos ypač 

kenksmingos ar kitaip pavojingos medžiagos, viršijant leistinus ribinius kiekius. Sprogimo požiūriu 

pavojingi technologiniai procesai pastate nevykdomi, todėl kilęs incidentas gali būti pavojingas 

lokaliai, gretimų teritorijų apsaugai nepadarant esminių nuostolių. Vertinime į įstaigos darbuotojų 

įtaką gaisro plitimui neatsižvelgiame. 

Skaičiuojame galimo incidento metu gaisro plotą, kuris visais atvejais priklauso nuo linijinio 

ugnies plitimo greičio (Vlin ) t.y.- liepsnos fronto plitimo tam tikra kryptimi per laiko vienetą (m/min.) 

ir laisvo degimo greičio. 

Laisvo degimo laikas - Tlaisvo tai laikas nuo gaisro pradžios iki gesinimo medžiagų 

panaudojimo. 

Tlaisvas = T pastabėjimo + T atvykimo + T kovinio išsidėstymo 

Tpastebėjimo - laikas nuo gaisro pradžios iki jo pastebėjimo = 5 min.; 
Tatvykimo - atvykimo laikas = 10,41 min.; 

Tkovinio išsidėstymo - kovinio išsidėstymo laikas =3 min.; 

Tlaisvas = 5 + 10,41 + 3 = 18,41 min. 

Skaičiavimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. 
balandžio 17 d. nutarimu Nr. 354, Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standartu, 4.1., 4.2 p., 4.3 
p., 4.4 p). 

 
Priimame, kad gaisras gamybinėje zonoje, dega mediena ir jos gaminiai bei atliekos, gaisras 

plinta apskritimo forma. 

Sgaisro =  (5Vlin + Vlin *1)
2, m2, kai laisvo >10 min., 1 = laisvo–10; 
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kur: 
Sgaisro – gaisro plotas (m2); 
Vlin. – linijinis liepsnos plitimo greitis (m/min.) 1 (m/min.); 

laisvo – laisvo degimo laikas (min.); 

1 – laikas, per kurį liepsna plinta tam tikrą atstumą, kai  laisvo >10 min. (min.); 
Tada: Sgaisro = ~564,24 m2. 

Išnagrinėjus išdėstytą, galima daryti prielaidą, kad aktyviųjų gaisro stabdymo sistemų 

(gaisrinės automatikos įrenginių - skirtų gaisrą pastebėti ir pranešti apie jį) įdiegimas yra pagrįstas 

ir tai užtikrins gaisro lokalizavimą ankstyvojoje stadijoje. 

Pastato aukštis nuo gaisrinės technikos privažiavimo kelio iki karnizo mažiau 10 m (0,1 m), 
todėl užlipimai ir apsauginės tvorelės ant pastato stogo nenumatomi, automobilinių gaisrinių 
kopėčių privažiavimas prie pastato neprojektuojamas. Ugniagesiai gelbėtojai pateks ant stogo su 
ištraukiamomis kopėčiomis. 

Nešiojamų ištraukiamų gaisrinių kopėčių pastatymo prie pastato schema. 

 
Projektuojant pastatą žmonių buvimo vietos numatomos visame pastate. Pastato grindų 

altitudė mažiau kaip 15 m, todėl gelbėjimas kitomis priemonėmis nenumatomas. 
 
Pirminės gaisro gesinimo priemonės 
Pastate kilusį gaisrą, galima priskirti įvairioms klasėms, todėl pirmenybė turi būti teikiama 

universaliam gesintuvui  (parenkamas ABC tipo gesintuvas). Pastate viso numatoma 5 vnt. 6 kg. 
Gesintuvų (kiekvienoje patalpoje po vieną). 

 
7 lentelė. Nešiojamųjų gesintuvų skaičiaus nustatymas 

Eil. 
Nr. 

Gesintuvų laikymo vieta 

Skaičiuojamasi
s 

matavimo 
vienetas 

Minimalus gesinimo medžiagos kiekis 
gesintuvuose (miltelių ar angliarūgštės – 

kilogramais, vandens ar putokšlio – 
vandens mišinio litrais) 

2 kg (l) 4 kg (l) 6 kg (l) 

1. Gamybos paskirties 
patalpos, priklausančios 
šioms pagal sprogimo ir 
gaisro kilimo pavojų 
kategorijoms: 

    

1.1
. 

Cg 400 m2  3 2 

 
Nešiojami gesintuvai patalpose išdėstomi tolygiai, o išdėstymo vietos pažymimos specialiais 

ženklais.  
 
Gesintuvai turi būti: 
- laikomi lengvai prieinamose ir matomose vietose, ne arčiau kaip per 1 m nuo šildymo 
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prietaisų; 
- kabinami ne aukščiau kaip per 1,5 m nuo grindų iki gesintuvo apačios ir taip, kad atidarytos 

patalpos durys netrukdytų jų paimti; 
- laikomi taip, kad būtų matyti užrašai. 
 

5.16.  RIZIKOS VERTINIMAS 
 

Pastato techniniame projekte numatyti sprendiniai atitinka pagrindinius gaisrinės saugos 
reikalavimums, todėl gaisro rizikos vertinimas nėra atliekamas. 

 
 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 
 

II. PASTATAS 
   

1. Gamybos pastatas   
Neypatingas 

1.1. paskirties rodikliai    

1.2. pastato bendrasis plotas* m2 832 
 

1.3. pastato pagrindinis plotas* m2 832 
 

1.4. pastato tūris* m³ 7328 
 

1.5. aukštų skaičius vnt. 1  
1.6. pastato aukštis* m 9,58  
1.7. energinio naudingumo klasė  -  
1.8. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų 
klasė 

 D  
1.9. statinio atsparumo ugniai laipsnis  III  

 
  




