BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
Objektas: Keturių vienbučių namų S. Banaičio g. 60, Kaune, statybos projektas. Nesudėtingi. Nauja statyba.
Eil.
Nr.
1

Pavadinimas

Mato
vienetas

Kiekis

I. SKLYPAS
1.1. sklypo plotas
1.2. sklypo užstatymas
1.3. sklypo užstatymo intensyvumas
1.4. apželdintas žemės plotas (žaliasis plotas)
1.5. automobilių stovėjimo vietų skaičius
1.6. sklypo užstatymo tankumas

ha
m2
%
m2
vnt.
%

0.1604
380
19
730
8
24
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m²
m³
vnt.
m
vnt.
-

74.87
74.87
388
1
4
1
A+
III
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m
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-

74.87
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1
4
1
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III
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m
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-

74.87
74.87
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1
4
1
A+
III

m²
m²
m³
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m
vnt.
-

74.87
74.87
388
1
4
1
A+

II. PASTATAI
BVienbutis gyvenamasis namas Nr. A
2
2.2. Gyvenamieji pastatai:
2.2.1. bendrasis plotas:
2.2.2. naudingasis
2.2.3. pastato tūris
2.2.4. aukštų skaičius
2.2.5. pastato aukštis
2.2.6. butų skaičius
2.2.7. energetinio naudingumo klasė
2.2.7. pastato atsparumo ugniai laipsnis
2.2.8. kiti specifiniai pastato rodikliai
Vienbutis gyvenamasis namas Nr. B
2.2. Gyvenamieji pastatai:
2.2.1. bendrasis plotas:
2.2.2. naudingasis
2.2.3. pastato tūris
2.2.4. aukštų skaičius
2.2.5. pastato aukštis
2.2.6. butų skaičius
2.2.7. energetinio naudingumo klasė
2.2.7. pastato atsparumo ugniai laipsnis
2.2.8. kiti specifiniai pastato rodikliai
Vienbutis gyvenamasis namas Nr. C
2.2. Gyvenamieji pastatai:
2.2.1. bendrasis plotas:
2.2.2. naudingasis
2.2.3. pastato tūris
2.2.4. aukštų skaičius
2.2.5. pastato aukštis
2.2.6. butų skaičius
2.2.7. energetinio naudingumo klasė
2.2.7. pastato atsparumo ugniai laipsnis
2.2.8. kiti specifiniai pastato rodikliai
Vienbutis gyvenamasis namas Nr. D
2.2. Gyvenamieji pastatai:
2.2.1. bendrasis plotas:
2.2.2. naudingasis
2.2.3. pastato tūris
2.2.4. aukštų skaičius
2.2.5. pastato aukštis
2.2.6. butų skaičius
2.2.7. energetinio naudingumo klasė

Pastabos

2.2.7. pastato atsparumo ugniai laipsnis
2.2.8. kiti specifiniai pastato rodikliai

III

Statinio projekto vadovas: Tomas Vaičiulis, ............................................... atestato Nr.: A1076, 2020-08-03
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDRIEJI DUOMENYS
Pagal užsakovo projektavimo užduotį, detalųjį planą bei LR galiojančias normas atliktas Keturių vienbučių namų S. Banaičio g. 60 , Kaune
statybos projekto projektiniai pasiūlymai.
Projektuojamo gyvenamojo namo adresas: S. Banaičio g. 60, Kaunas;
Žemės sklypo kadastrinis Nr.: 1901/0281:451
Statytojas: MB „ Spektas“
Projektas parengtas šių projektavimo duomenų pagrindu:
Projektavimo užduotis;
Detaliuoju planu;
Prisijungimo sąlygomis;
Kadastro ir registro duomenys;
Toponuotrauka;
Rengiant projektą vadovautasi:
LR „Statybos įstatymas“;
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
STR 2.02.01:2004 “Gyvenamieji pastatai”;
STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“;
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“
STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“;
STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;
STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai.“;
STR 2.05.13: 2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“;
STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ (Žin., 2009, Nr. 138-6095);
„Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, 2014-01-03 įsakymas Nr. 1-2;
„Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“ 2010 m. liepos 27 d. Nr. 1-223;
“Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės” 2011 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 1-64;
„Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, 2012-06-29 įsakymas Nr. 1-186;

SKLYPO PLANAS

Gyvenamieji namai projektuojamai vadovaujantis galiojančiomis normomis ir taisyklėmis. Gyvenamieji namai projektuojami tuščiame
nuo užstatymo sklype.. Pastatai projektuojami išlaikant norminius atstumus iki gretimų sklypų. Išlaikomi sklypo užstatymui keliami
reikalavimai.
Įėjimas ir įvažiavimas į sklypą formuojami iš S. Banaičio gatvės .
Sklypo reljefas sąlyginai lygus, reljefas nekeičiamas.
Danga važiuojamajai daliai – sustiprintų betono trinkelių danga, takų ir atgrindų įrengimui – betono trinkelių danga. Apie pastatus
numatoma 0.8 m pločio nuogrinda. Sklype medžių nėra.
Teritorijos sutvarkymo sprendimai pateikti sklypo dangų ir želdinių plane br. GP-3.
ARCHITEKTŪRINIAI - PLANINIAI SPRENDIMAI
Projektuojami keturi vienbučiai vieno aukšto pastatai , be rūsio.
S. Banaičio gatvėje pastatai projektuojami gretimai esamų ir numatomų statyti mažaaukščių gyvenamųjų namų .
Pietinėje , rytinėje ir sklypo pusėse esantys sklypai užstatyti mažaaukščiais gyvenamaisiais pastatais , šiaurinėje pusėje esantys
sklypai neužstatyti .
Įėjimai planuojami iš šiaurinės pusės.
Pastato išplanavimas: pastate per tambūrą patenkama į holą iš kur įeinama į virtuvę, svetainę su valgomuoju, san mazgą, taip pat
suprojektuota katilinė sklabykla, suplanuoti trys miegamieji kambariai.
Pirmo aukšto grindų altitudė svyruoja nuo 76.00 iki 76.20
Stogas sutapdintas . Stogo konstrukcija g/b plokščių , didžiausias tarpatramis 4.5 m. Stogas apšiltintas šiloporu ir mineraline vata .Stogo
danga 2sl. Bituminė.
Išorės sienos: armuotas keraminių blokelių mūras – 20 cm, termoizoliacija iš neoporas EPS-70 (25-30 cm). Išorės apdaila: struktūrinis
tinkas ir medis.
Grindų danga: svetainėje ir miegamuosiuose – medinės, virtuvėje, WC, katilinė – akmens masės plytelių.
Durys ir langai: plastiko su stiklo paketais .
Vidaus apdaila – sienos ir lubos glaistomos dažomos, virtuvėje ir WC dalis sienų iš akmens masės plytelių.

Pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U(A+) (W/(m2×K)) vertės A+ energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių)
atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių ir energinio naudingumo rodiklių skaičiavimui
5 lentelė

Eil.
Nr.
1.

Negyvenamieji pastatai
Atitvarą
žymintis
poraidis

Atitvarų apibūdinimas

2.
3.

Stogai

r

Perdangos6)

ce

Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi su
gruntu

fg

Gyvenamieji
pastatai

Viešosios
paskirties
pastatai1)

Pramonės
pastatai2)

0,12

0,13·k15)

0,17×k15)

0,14

0,16·k15)

0,21×k15)

Perdangos virš nešildomų rūsių ir pogrindžių

cc

Sienos
Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos
skaidrios atitvaros
6.
Durys, vartai
1), 2) , 5) , 6) žr. 3 lentelės 7 punktą.

w

0,13

0,15·k15)

0,19×k15)

wda

0,9

1,0·k15)

1,1×k15)

d

1,3

1,6·k15)

1,8×k15)

4.
5.

INŽINERINĖ ĮRANGA
Vandentiekis – projektuojama, jungiamasi prie centralizuotų tinklų;
Buitinės nuotekos – projektuojama, jungiamasi prie centralizuotų tinklų;
Elektros tiekimas – projektuojama, jungiama prie „Eso“ tinklų;
Šildymas – šilumos siurblys (oras - vanduo); Pasirenkant šilumos siurblį gamintojas ir montuotojas turi užtikrinti, kad šilumos siurblio
triukšmo lygis (šildant ir vėsinant) neviršys Lietuvos higienos normos: HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ keliamų reikalavimų.
Parenkamas šilumos siurblys (arba analogiškas): Vidinis blokas su integruotu boileriu „Daikin Altherma“ EHVX08S18CB3V; išorės
blokas ERLQ008CV3 (pridedama techninė lentelė – sekančiame puslapyje). Įrenginėjant šilumos siurblį vadovautis HN 33:2011
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“;
Pagal HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 1 lentelę,
didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje:
Eil.
Nr.
1
4.

Paros
laikas*

Objekto pavadinimas
2
Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų
(išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus)
aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą

Ekvivalentinis
Maksimalus garso slėgio
garso slėgio lygis
lygis (LAFmax), dBA
(LAeqT), dBA

3

4

5

diena
vakaras
naktis

55
50
45

60
55
50

Garso slėgio lygio sumažėjimas dėl atstumo ΔLA atstumas triukšmo šaltiniui apskaičiuojamas pagal formulę1:
ΔLA atstumas = 20lg(rn / r0) + 11, dBA ;
čia: rn – šaltinio atstumas iki skaičiuojamojo taško, m.
r0 – atstumas, kuriame nustatytas šaltinio garso galios lygis, m (skaičiavime priimama, kad triukšmo lygis nustatytas standartiniu
1m atstumu).
11 – konstanta, kuria įvertinamas garso galios perskaičiavimas į garso slėgio lygį;
Galimo garso slėgio lygio skaičiavimas bus atliekamas skaičiavimo taške ant šiaurinės sklypo ribos. Namo šilumos siurblio
išorinis blokas numatomas už 4,1m nuo sklypo ribos. Apskaičiuojamas triukšmo šaltinio skleidžiamo triukšmo slėgio lygio sumažėjimas
dėl atstumo iki sklypo ribos:
ΔLA atstumas blokas = 20lg(rn / r0) = 20lg(4,1/1) + 11= 23,3 dBA
Apskaičiuojamas bloko skleidžiamo triukšmo lygis ant sklypo ribos:
LA blokas ant sklypo ribos = LA blokas - ΔLA atstumas blokas = 62dBA – 23,3dBA = 38,7dBA;
Apskaičiuotas prognozuojamas triukšmo lygis ant sklypo ribos visais paros laikotarpiais neviršija HN 33:2011 nustatytų
„Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto
sukeliamą triukšmą“ ribinių verčių.

Šilumos siurblio techninė lentelė.

1

Pramoninės veiklos triukšmas: Lietuvos standartas LST ISO 9613-2:2004 „Akustika. Atviroje erdvėje sklindančio garso silpninimas.
2 dalis. Bendrasis skaičiavimo metodas“ (tapatus ISO 9613-2:1996)

Vidaus blokas statomas ant vibro pado (iš garsą ir vibraciją sugeriančių medžiagų).
Vėdinimas – priverstinis; Įrengiama mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema, rekuperatoriaus naudingumo koeficientas turi būti
ne mažesnis už 0,80, o rekuperatoriaus ventiliatorių naudojamas elektros energijos kiekis neturi viršyti 0,55 Wh/m³.
GAISRINĖ SAUGA
Statinys suprojektuotas ir turi būti pastatytas taip, kad, kilus gaisrui, laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką galėtų išlaikyti jas
veikusias ir dėl gaisro atsiradusias apkrovas; būtų apribota: gaisro kilimo galimybė ir ugnies bei dūmų plitimas pastate, gaisro išplitimas į
gretimus statinius; pastate esantys žmonės galėtų saugiai išeiti iš jo ar būtų galima juos išgelbėti kitomis priemonėmis; veiktų žmonių
įspėjimo ir gaisro gesinimo sistemos; ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti
Statinys suprojektuotas vadovaujantis:
„Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, 2014-01-03 įsakymas Nr. 1-2;
„Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“ 2010 m. liepos 27 d. Nr. 1-223;
“Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės” 2011 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 1-64;
„Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, 2012-06-29 įsakymas Nr. 1-186;
Gaisro plitimas į gretimus pastatus ribojamas, užtikrinant saugius atstumus tarp pastatų lauko sienų (toliau – priešgaisrinis atstumas),
nustatomus pagal 6 lentelę.
Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų
6 lentelė
Pastato
atsparumo
Atstumas (m) iki gretimų pastatų, kurių atsparumo ugniai laipsnis
ugniai laipsnis
I
II
III
I
6
8
10
II
8
8
10
III
10
10
15
Priešgaisriniai atstumai tarp pastatų, esančių tame pačiame ar skirtinguose sklypuose, gali būti neišlaikomi, kai jų užstatymo plotas,
įvertinant ir neužstatytą žemės plotą tarp jų, neviršija tos pačios paskirties pastatams nustatyto gaisrinio skyriaus ploto. Neužstatytas žemės
plotas tarp pastatų skaičiuojamas nuo pastato iki gretimo pastato norminiu atstumu nutolusių tolimiausių vietų (toliau – neužstatytas žemės
plotas);
Priešgaisriniai atstumai tarp P.1.1, P.1.2 ir P.2.21 grupės pastatų ir kitokios paskirties pastatų viename sklype nenormuojami;
Priešgaisriniai atstumai tarp P.1.1, P.1.2 ir P.2.21 grupės pastatų, esančių skirtinguose žemės sklypuose, gali būti neišlaikomi, kai jų
užstatymo plotas, įvertinant ir neužstatytą žemės plotą tarp jų, neviršija P.1.1 grupės pastatams nustatyto gaisrinio skyriaus ploto. Šio
punkto nuostatos taikytinos ir kitokios kitos paskirties pastatams, esantiems P.1.1, P.1.2 ir P.2.21 grupės pastatų skirtinguose sklypuose;

Projektuojami gyvenamieji namai priskiriamas grupei P.1.1. (vieno buto gyvenamieji pastatai). Statiniai sklype projektuojami,
išlaikant norminius atstumus iki sklypo ribų. Artimiausi esami kaimyniniai tos pačios grupės pastatai P.1.1. (vieno buto gyvenamieji
pastatai) yra už 13.3 m. pietinėje pusėje ir 16.7 m.iki pietvakrinėje puėje esančio pastato.
Projektuojami pastatai atsižvelgiant į jo gaisro apkrovos kategoriją ir jam statyti panaudotų konstrukcijų atsparumą ugniai,
priskiriamas II atsparumo ugniai laipsniui. Nuo kituose sklypuose esančių gyvenamųjų namų išlaikomas 10 m. priešgaisrinis atstumas.
iki rytinėje dalyje esančio negyvenamos paskirties pastato yra 4.86 m. atstumas , todėl gyvenamojo namo D rytinėje pusėje esanti siena
projektuojama kaip ugniasienė . Nuo pietinėje pusėje esančio negyvenamo pastato iki projektuojamo gyvenamojo namo A yra 6.7 m.
atstumas, todėl projektuojamo gyvenamojo namo A siena pietinėje pusėje projektuojama kaip ugniasienė . Tarp projektuojamų pastatų
sklype neišlaikomas priešgaisrinis atstumas todėl tikrinama ar jų užstatymo plotas, įvertinant ir neužstatytą žemės plotą tarp jų, neviršija
P.1.1 grupės pastatams nustatyto gaisrinio skyriaus ploto. Šio punkto nuostatos taikytinos ir kitokios kitos paskirties pastatams, esantiems
P.1.1, P.1.2 ir P.2.21 grupės pastatų skirtinguose sklypuose

GAISRINIO SKYRIAUS MAKSIMALAUS PLOTO Fg NUSTATYMAS

1. Kiekvienu atveju pastato gaisrinio skyriaus maksimalus plotas nustatomas pagal formulę:
Fg = Fs·G·cos(90KH),
čia:
Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas šio priedo 1 lentelėje, priklausantis nuo statinio paskirties, kv. m;
KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH =H/Habs;
H – aukštis nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie pastato žemiausios paviršiaus altitudės, o kai gaisrų
gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo įrengti nebūtina, – nuo nešiojamųjų gaisrinių kopėčių pastatymo žemiausios paviršiaus
altitudės, iki pastato aukščiausio aukšto (įskaitant mansardinį) grindų altitudės, m, kuris neturi viršyti skaičiuojamosios altitudės (Habs), m;
Habs – skaičiuojamoji altitudė, nurodyta 1 lentelėje, priklausanti nuo statinio paskirties, m;
G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas, bendruoju atveju laikomas lygus 1.
Koeficientas G nustatomas taip:
G = G1+…+G8, jeigu yra įvertinamas G1 koeficientas;
G = 1+(G2+…+G8), jeigu G1 koeficientas neįvertinamas;
čia: G1…G8 – statinio gaisrinės saugos įvertinimo daliniai koeficientai, priklausantys nuo pastate įdiegiamų gaisrinės saugos
sistemų ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos galimybių; jų skaitinės vertės pateiktos šio priedo 2 lentelėje.
G3, G4 dalinių koeficientų reikšmės taikomos tik pritarus valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai.

Statinio
grupė

P.1.1

Naudojimo paskirtis[10.5]

Gyvenamoji (vieno buto pastatai)

Statinio atsparumas ugniai
I
II
III
I
II
III
sąlyginis gaisrinio skyriaus
skaičiuojamoji
plotas FS (kv. m)
altitudė Habs (m)
P.1 grupė
2200
1400
1000
20
10
5

Gaisrinio skyriaus skaičiavimas Fg= 1400x1xcos(90x(0.4/10) = 1400 x 1 x cos (9) = 1400 x 0.99 = 1397 m2

Išeities duomenys:
Sklype projektuojami keturi vienbučiai gyvenamieji namai kurių kiekvieno užstatymo plotas 97 m2, aukščiausio aukšto grindų alt. prie
pastato žemiausios paviršiaus altitudės 0.4 m.. Bendras sklype projektuojmų pastatų ir kituose sklypuose esančių pastatų iki kurių
neišlaikomas priešgaisrinis atstumas užstatymo plotas įvertinant ir neužstatytą žemės plotą tarp pastatų - 974 m2 neviršija gaisrinio
skyriaus maksimalaus ploto.

EI 15
(o↔i)(3)

REI 20(2)

RE 20(4)

laiptatakiai ir
aikštelės, laiptus
laikančiosios
dalys

vidinės sienos

stogai

R 45(2)

aukštų, pastogės patalpų,
rūsio perdangos

REI 60(1)

lauko siena

laikančiosios
konstrukcijos

RN

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies
atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.)
laiptinės
gaisrinių skyrių
atskyrimo sienos ir
perdangos

II

Gaisro apkrovos kategorija

Statinio atsparumo ugniai
laipsnis

Reikalavimai statybinių konstrukcijų atsparumui ugniai
Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai

REI 30

R 15(5)

(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.
(2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.
(3) Lauko sienos ir perdangos, atitinkančios 2 lentelėje nustatytus reikalavimus, įrengiamos pagal 1 paveiksle pateiktus reikalavimus
(lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali būti nustatomi pagal LST EN 1991-1-2 serijos standartą, kai skaičiavimams taikoma
160 °C maksimali leistina liepsnos temperatūra prie aukštesnio aukšto lango). Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi,
kai:
a) statinio aukšto grindų altitudė (ji skaičiuojama nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie pastato žemiausios
paviršiaus altitudės, o kai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo įrengti nebūtina, – nuo nešiojamųjų gaisrinių kopėčių
pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės) neviršija 6 m;
b) visame statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema.
Pastraipos pakeitimai:
Nr. 1-127, 2020-03-20, paskelbta TAR 2020-03-20, i. k. 2020-05784
(4) Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių, atsparumo ugniai reikalavimai stogui nekeliami, išskyrus
teisės aktuose nustatytus atvejus. Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip
B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.
(5) Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, laiptus laikančiosioms dalims, kurios nuo kitų pastato patalpų atskirtos nustatyto atsparumo
ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, atitinkančiais 3 lentelės reikalavimus.

Statybos produktų degumo klasės

Patalpos

Evakavimo(si) keliai (koridoriai,
laiptinės, kitos patalpos ir pan.)
vertinami už evakuacinio išėjimo
iš patalpos, kai jais evakuojasi
iki
15 žmonių
Patalpos, kuriose gali būti iki
15 žmonių
Gyvenamosios patalpos
Techninės nišos, šachtos, taip pat
erdvės virš kabamųjų lubų ar po
dvigubomis grindimis ir pan.
Rūsiai ir buitinio aptarnavimo
patalpos

Konstrukcijos

Statinio, statinio gaisrinio
skyriaus atsparumo ugniai
laipsnis
II
statybos produktų degumo klasės

sienos ir lubos

RN

grindys

RN

sienos ir lubos
grindys
sienos ir lubos
grindys
sienos ir lubos
grindys

D–s2, d2(1)
RN
RN
RN
D–s2, d2
DFL–s1

sienos ir lubos
grindys

B–s1, d0
DFL–s1

Patalpos

Pirtis (sauna)

Statinio, statinio gaisrinio
skyriaus atsparumo ugniai
laipsnis
II
statybos produktų degumo klasės

Konstrukcijos

šildymo įrenginių patalpų
grindys
sienos ir lubos
grindys

A2FL–s1
D–s2, d2
RN

Stogas ir stogo danga
RN
Lauko sienų apdaila ir apšiltinimas
D–s2, d1
Ugniasienė
A2–s2, d0
(1)
Sienų paviršiai iki 15 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami statybos produktais,
kuriems degumo reikalavimai nekeliami.
RN- Reikalavimai nekeliami.
Gyvenamuosiuose pastatuose įrengiamos katilinės , kai jos gaisro apkrova viršija 600 MJ/kv. m, nuo kitų patalpų turi būti atskirtos ne
mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis. Angų užpildas sienose EI
45 turi būti ne mažesnio kaip EW 30-C5 atsparumo ugniai. Grindys katilinėje, įrengiamos iš statybos produktų, kurių degumo klasė DFL–
s1.
Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės
5 lentelė
Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo
ugniai laipsnis
Patalpos
Konstrukcijos
I
II
III
Patalpos, kuriose gali būti iki
sienos ir lubos
C–s1, d0
D–s2, d2(1)
RN
15 žmonių
grindys
DFL–s1
RN
RN
Gyvenamosios patalpos
sienos ir lubos
B–s1, d0(2)
RN
RN
grindys
RN
RN
RN

Cg, Dg, Eg kategorijų gamybos ir
sandėliavimo patalpos

sienos ir lubos
grindys

B–s2, d2
DFL–s1

D–s2, d2
DFL–s1

D–s2, d2(1)
–

(1) Sienų paviršiai iki 15 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami statybos produktais, kuriems degumo
reikalavimai nekeliami.
(2)
Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–s2, d2 degumo klasės statybos
produktais.
(3) Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami B–s1, d0 degumo klasės statybos
produktais.
RN – reikalavimai nekeliami.
Grindys katilinėje: DFL–s1
Katilinės varstomose duryse suprojektuota langas su orlaide.
Pastate turi būti vienas 4 kg gesintuvas.

Išorės gaisrų gesinimas. Artimiausias gaisrinis hidrantas yra šalia S. Banaičio g. iki 200 m. atstumu nuo projektuojamo pastato .
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos gyvenamuosiuose pastatuose įrengiamos vadovaujantis Gaisro aptikimo ir signalizavimo
sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis
Pastate numatoma įrengti autonominiai dūmų signalizatorius.
Autonominiai dūmų signalizatoriai, kai jų veikimo zonoje atsiranda dūmų, turi skleisti garsinį pavojaus signalą. Įrengiant ir
eksploatuojant autonominius dūmų signalizatorius būtina vadovautis LST EN 14604 serijos standartų reikalavimais, šiomis Taisyklėmis ir
gamintojo parengta autonominių dūmų signalizatorių naudojimo instrukcija (joje nurodyta, kaip signalizatorius turi būti tvirtinamas,
prijungiamas arba keičiamas jo maitinimo elementas). Autonominių dūmų signalizatorių išdėstymo reikalavimai pateikti 5 lentelėje.
5. lentelė. Patalpos, kuriose privaloma įrengti autonominius dūmų signalizatorius
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Patalpos pavadinimas [10.6.]

Autonominių dūmų
signalizatorių
įrengimas

Daugiabučių gyvenamųjų namų patalpos
+
Vienbučių–dvibučių, gyvenamųjų namų patalpos
+
Poilsio paskirties pastatų pat. (kempingai, vasarnamiai, medžioklės nameliai ir pan.)
+
Statybinio vagonėlio patalpos
+
1. Įrengiant GAS sistemas, papildomai įrengti autonominius dūmų signalizatorius, nebūtina.
2. Autonominiai dūmų signalizatoriai gali būti neįrengiami patalpose, kuriose žemas gaisro kilimo pavojus (dušai, tualetai ir pan.).
Vertinant riziką, atsižvelgiama į užsidegimo tikimybę, ugnies plitimo židinio patalpoje tikimybę, ugnies plitimo už gaisro židinio patalpos
tikimybę, gaisro pasekmes (mirtis, sužalojimas, turto netektis, žala aplinkai), kitų priešgaisrinės apsaugos būdų buvimą.

3. Patalpoje turi būti įrengiamas ne mažiau kaip vienas autonominis dūmų signalizatorius. Koridoriuje, jei jis ilgesnis kaip 12 m,
turi būti įrengti ne mažiau kaip du signalizatoriai (abiejuose koridoriaus galuose).
4. Maksimalus vieno autonominio dūmų signalizatoriaus saugomas plotas nustatomas pagal gamintojo reikalavimus, bet ne
didesnis kaip 60 kv. m.
5. Autonominis dūmų signalizatorius turi būti montuojamas patalpos centre ant lubų arba kuo arčiau centro, bet ne arčiau kaip 20
cm nuo sienų.
6. Nesant techninės galimybės įrengti autonominius dūmų signalizatorius ant lubų, juos galima tvirtinti prie sienos 10–15 cm
atstumu nuo lubų, bet ne arčiau kaip 20 cm nuo sienų kampo.
7. Jei patalpoje lubos yra nuožulnios arba stogas dvišlaitis, autonominiai dūmų signalizatoriai įrengiami ne toliau kaip 0,9 m nuo
aukščiausio lubų (pastogės) taško.
8. Patalpose, kuriose išsiskiria degimo produktų dalelių, autonominius dūmų signalizatorius reikia įrengti 6 m atstumu, o nesant
tokios galimybės – kuo toliau nuo minėtų dalelių šaltinių.
9. Autonominiai dūmų signalizatoriai turi būti keičiami naujais ne vėliau kaip praėjus 10 metų po jų pirminio apžiūrėjimo ir
išbandymo po įrengimo.
Žaibosauga projektuojama ir įrengiama vadovaujantis STR 2.01.06:2003 „Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo“.
Įrengiant šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemas, būtina vadovautis STR 2.09.02:1998;
Dujų sistemos gyvenamuosiuose namuose įrengiamos vadovaujantis STR 2.08.01:2004.
Elektros įrenginiai pastatuose įrengiami vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis;

Dūmtraukių įrengimas. Vadovaujamasi „Šildymo sistemų, naudojančių kietajį kurą , gaisrinės saugos taisyklėmis.“
Degimo produktai iš šildymo įrenginio turi būti šalinami per vertikalų dūmtraukį. Dūmtraukiai gali būti pasvirę nuo vertikalios
krypties ne didesniu kaip 45° kampu, o viršutinės dalies nuokrypis horizontalia kryptimi – ne didesnis kaip 1 m.
Kietojo kuro šildymo įrenginiams turi būti naudojami statybos produktai ne žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės.
Pastatuose, kuriuose yra šildymo įrenginiai, draudžiama:
įrengti vėdinimo sistemą su priverstiniu oro šalinimu, jeigu nenumatytas oro pritekėjimas;
kreipti dūmus į vėdinimo kanalus, dūmų kanaluose įrengti vėdinamąsias groteles, prie jų jungti vėdinimo kanalus.
Dūmtraukius, įrengiamus pastato išorinėse lauko atitvarinėse konstrukcijose, draudžiama šiltinti statybos produktais, kurių degumo
klasė žemesnė kaip A2–s1, d0.
Draudžiama šildymo įrenginių degimo produktus šalinti per kanalus arba dūmtraukius, prie kurių prijungti dujiniai arba skystojo
kuro šildymo įrenginiai.
Prie vieno dūmtraukio galima prijungti ne daugiau kaip du tame pačiame statinio aukšte esančius šildymo įrenginius. Dūmtraukis
įrengiamas laikantis vieno iš šių reikalavimų:
bendro dūmtraukio viduje, apatinėje dalyje turi būti įrengta iš tokių pat statybos produktų kaip dūmtraukis ne žemesnė kaip 1 m
aukščio pertvara, atskirianti jungiamųjų dūmtakių zonas. Skiriamosios pertvaros aukštis skaičiuojamas nuo atskirų šildymo įrenginių
prijungimo į dūmtraukį vietos;
ten, kur du šildymo įrenginiai su dūmtraukiu sujungiami iš skirtingų pusių, jų jungiamųjų dūmtakių aukščių skirtumas turi būti ne
mažesnis kaip 600 mm, o šildymo įrenginiai jungiamuosiuose dūmtakiuose turi turėti atskiras sklendes. Šiuo atveju abu šildymo įrenginiai
turi priklausyti vienam naudotojui.
Jeigu šildymo įrenginių degimo produktams šalinti skirtuose jungiamuosiuose vamzdžiuose nėra sklendžių (krosniakaiščių),
dūmtraukiuose būtina įrengti ranka valdomas sklendes su ne mažesne kaip 15 mm skersmens kiauryme arba jų plotas turi būti 5 proc.
mažesnis už dūmtraukio kanalo plotą.
Dūmtraukio aukštis nuo šildymo įrenginio pakuros apačios iki dūmtraukio viršaus turi būti ne mažesnis kaip 3 m.
Dūmų traukai mažinti gali būti naudojami traukos reguliatoriai, kurie įrengiami pagal gamintojo techninius reikalavimus. Dūmų
traukai padidinti leidžiama naudoti tam skirtus mechaninius ventiliatorius, montuojamus dūmtraukių viršuje. Jeigu mechaninis
ventiliatorius įrengiamas dūmtraukio apatinėje dalyje, dūmtraukis turi atitikti ne žemesnę kaip P1 slėgio klasę [8.7].
Dūmtraukio viršus, skaičiuojamas pagal aukščiausią stogą arba to paties ar priblokuoto statinio stogą, esantį mažesniu kaip 3 m
atstumu nuo dūmtraukio, kaip parodyta 2 paveiksle, turi būti:
ne žemiau kaip 1 m virš plokščio stogo;
ne žemiau kaip 0,5 m virš stogo kraigo arba parapeto, jeigu atstumas tarp dūmtraukio ir kraigo arba parapeto mažesnis kaip 1,5 m;
ne žemiau kaip stogo kraigas arba parapetas, jeigu atstumas tarp dūmtraukio ir stogo kraigo arba parapeto yra nuo 1,5 iki 3 m;
ne žemiau kaip linija, einanti nuo horizontalios ašies 10° kampu žemyn nuo kraigo, kai dūmtraukis nuo kraigo yra nutolęs daugiau
nei per 3 m;
ne žemiau kaip 1 m virš varstomo lango, jeigu atstumas horizontalioje projekcijoje nuo dūmtraukio iki lango yra 3 m arba
mažesnis;
statiniuose, kurių stogai priskiriami FROOF(t1) degumo klasei [8.3], dūmtraukio viršus turi būti 0,5 m aukščiau stogo.
Dūmtraukiai, atitinkantys darniųjų standartų reikalavimus turi būti:
parenkami atsižvelgiant į šildymo įrenginio gamintojo deklaruojamą degimo produktų temperatūrą, bet ne žemesnės kaip T400
temperatūros klasės;
ne žemesnio kaip N1 slėgio klasės, kai degimo produktai šalinami natūralia trauka, ir atitinkamai P1 (iki 200 Pa) arba H1 (iki 5000
Pa), kai degimo produktai šalinami priverstinai;
W arba D atsparumo kondensato poveikiui, atsižvelgiant į dūmtraukio veikimo sąlygas;
atsparumo korozijai klasės. Dūmtraukių atsparumas korozijai gali būti 2 klasės (deginant natūralią malkinę medieną, kurios
drėgnumas ne didesnis kaip 20 proc.) arba Vm klasės, kai atsparumas korozijai deklaruojamas pagal LST EN 1856 serijos standartus. V2
atsparumo korozijai klasės metalinių dūmtraukių vidinė sienelė turi būti ne plonesnė kaip 0,5 mm. Vm atsparumo korozijai klasės
metalinių dūmtraukių vidinės sienelės medžiagos tipas turi būti ne žemesnis kaip L20, o storis – ne mažesnis kaip 0,5 mm;
G atsparumo suodžių gaisrui klasės.

Dūmtraukiai įrengiami vadovaujantis gamintojo pateikta technine informacija arba turi būti pilnavidurių plytų .Mūrui turi būti
naudojami karščiui atsparūs skiediniai .Dūmtraukio sienelės storis – ne mažesnis kaip 120 mm.
Pilnavidurių plytų, išskyrus molio, dūmtraukiuose privaloma įrengti įdėklus (pamušalus) , apsaugančius juos nuo ardančių dervų ir
rūgščių kondensatų poveikio, atitinkančius 25 punkto reikalavimus. Metalinių įdėklų segmentai turi būti sujungiami nerūdijančio plieno
kniedėmis ar specialiais užraktais.
Metalinius dūmtraukius draudžiama įrengti vienasienius, neizoliuotus.
Turi būti numatyta galimybė dūmtraukius ir ilgesnius kaip 1000 mm jungiamuosius dūmtakius valyti, tam tikslui įrengiant valymo
ir apžiūros angas. Pravalos durelės (žr. 3 pav.) turi būti sandarios, iš karščiui atsparių, ne žemesnės kaip A1 degumo klasės statybos
produktų.
Jungiamieji dūmtakio vamzdžiai turi sudaryti vertikalia kryptimi ne didesnį kaip 90° kampą (žr. 3 pav.). Jungiamieji dūmtakio
vamzdžiai turi atitikti 25 punkto reikalavimus arba jų sienelės turi būti:
pilnavidurių molio plytų – ne plonesnės kaip 120 mm;
karščiui atsparaus betono – ne plonesnės kaip 60 mm;
keraminės arba ketaus – ne plonesnės kaip 4 mm;
daugiasluoksnio lanksčiojo metalo [8.10] – pagamintos iš ne žemesnio kaip L50 medžiagos tipo, ne plonesnės kaip 0,1 mm storio.
Jungiamojo dūmtakio skerspjūvis turi būti ne mažesnis kaip šildymo įrenginio, prie kurio jungiamas, angos skerspjūvis.
Nuo neizoliuoto keraminio, ketaus, betoninio ir metalinio jungiamojo dūmtakio sienelių turi būti išlaikomi ne mažesni kaip 500
mm atstumai iki statinio konstrukcijų, kurių degumo klasė mažesnė kaip A2–s1, d0, ir kitų degių medžiagų. Nuo keraminio, ketaus,
betoninio ir metalinio jungiamojo dūmtakio išorinių paviršių, izoliuotų ne mažesnio kaip 50 mm storio, ne žemesnės kaip A1 degumo
klasės statybos produktais, turinčiais maksimalią eksploatavimo temperatūrą, ne žemesnę kaip 600 °C [8.13], turi būti išlaikomi ne mažesni
kaip 250 mm atstumai iki statinio konstrukcijų, kurių degumo klasė mažesnė kaip A2–s1, d0, ir kitų degių medžiagų.
Mūrinių dūmtraukių viršų reikia apsaugoti nuo kritulių.
Ant dūmtraukių leidžiama įtaisyti lengvai nuimamus, apsaugančius nuo kritulių stogelius. Atstumas nuo dūmtraukio viršaus iki
stogelio turi būti ne mažesnis kaip dūmų kanalo skersmuo arba ilgiausioji jo kraštinė. Šiuo atveju stogo danga privalo būti
Broof (t1) degumo klasės.
Jei statinio stogo danga yra Froof (t1) degumo klasės, dūmtraukiai privalo turėti kibirkščių gaudiklius. Tam naudojami iš ne
žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statybos produktų pagaminti tinkleliai, kurių akutės ne didesnės kaip 15 × 15 mm.
Dūmtraukiams, atitinkantiems darniųjų standartų reikalavimus privaloma išlaikyti gamintojo nurodytus atstumus iki žemesnės kaip
A2–s1, d0 degumo klasės statinio konstrukcijų ir kitų degių medžiagų.
Atstumas nuo dūmtraukio sienelės išorinio paviršiaus iki statinio konstrukcijų, kurių degumo klasė žemesnė kaip A2–s1, d0, ir kitų
degių medžiagų (išskyrus ne žemesnės kaip DFL degumo klasės grindų dangas turi būti ne mažesnis kaip :
. 250 mm;
. 150 mm – iki žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statinio konstrukcijų, per visą konstrukcijos storį apsaugotų A2–s1, d0
degumo klasės karščiui atspariais statybos produktais, kurių šilumos laidumas ne didesnis kaip 0,065 W/m·K.
Atstumas tarp šildymo įrenginio (išskyrus metalinio) ir statinio konstrukcijų, kurių degumo klasė žemesnė kaip A2–s1, d0, ir kitų
degių medžiagų, turi būti ne mažesnis, nei nurodyta gamintojo reikalavimuose, arba:
250 mm – nuo šildymo įrenginio, kuris skirtas ne nuolatiniam patalpos šildymui;
500 mm – nuo kitokio šildymo įrenginio;
500 mm ir 1000 mm – nuo šildymo įrenginio ir neapsaugotų žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės lubų.
nurodytus atstumus galima sumažinti 50 proc., kai statinio konstrukcijos, kurių degumo klasė žemesnė kaip A2–s1, d0, ir kitos
degios medžiagos apsaugomos ne žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės karščiui atspariais statybos produktais, kurių šilumos laidumas
ne didesnis kaip 0,065 W/m·K, o storis ne mažesnis kaip 12 mm. Minėta apsauga turi būti papildomai 150 mm didesnė už šildymo
įrenginio išorinius matmenis .
Atstumas nuo pakuros iki priešais esančios bet kokio degumo statinio konstrukcijos ir kitų degių medžiagų turi būti ne mažesnis
kaip 1250 mm
Žmonių evakuacija. Numatant evakuaciją iš pastato vadovautis „Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais“ XIV skyrius.
Pagal „gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklių 4 lentelę evakuaciniam keliui projektuojamame pastate reikalavimai nekeliami.
P.1.1. grupės (vieno buto gyvenamieji pastatai) pastatuose bendras didžiausias evakavimo(si) kelio ilgis nuo tolimiausios žmonių
buvimo vietos patalpoje iki išėjimo į lauką arba laiptinę neturi viršyti 30 m.
STATYBOS DARBŲ ORGANIZACIJA
Prieš pradedant statybą reikia atlikti šiuos paruošiamuosius darbus:
Išvalyti teritoriją;
Įrengti laikinus kelius;
Įrengti laikinas sandėliavimo aikšteles.
Montuojant statybines konstrukcijas būtina laikytis saugumo technikos statybose taisyklių SNIP III-4-80 ir priešgaisrinės saugos
reikalavimų. Statybos sklypas turi būti aptvertas, visi elektriniai įrenginiai ir mechanizmai turi būti įžeminti. Statybos sklype turi būti
įrengtas priešgaisrinis stendas su būtiniausiu priešgaisriniu inventoriumi.
Statinys suprojektuotas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų rizikos.
APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI
Statybines atliekas pagal sutartį su atliekas tvarkančia įmone išvežti į savartyną. Tai liudijantys dokumentai saugomi iki statybos darbų
pabaigos.
Statytojui privalu sudaryti buitinių atliekų sutartį su šios paslaugos tiekėju.
Nepažeidžiant kaiminių sklypų savininkų interesų, rekomenduojama įrengti kompostavimo aikštelę augalinės kilmės atliekoms.
Draudžiama utilizuoti jas deginant.
projektas parengtas taip, kad neigiamo poveikio gamtinei aplinkai nenumatoma.
APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI. STATYBINĖS ATLIEKOS
Statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančias teisės aktais, atliekų tvarkymo įstatymais, atliekų
tvarkymo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-368 redakcija).

Atliekų tvarkymo taisyklės nustato reikalavimus atliekų rūšiavimui, laikinajam laikymui, surinkimui, vežimui, apdorojimui, taip pat
reikalavimus produktų platintojams, priimantiems vartotojų atiduodamas produktų atliekas, papildomus biologinių ir pavojingųjų atliekų
(įskaitant alyvos atliekų) tvarkymo reikalavimus, prekybos atliekomis ir tarpininkavimo organizuojant atliekų naudojimą ar šalinimą
ypatumus, atliekų tvarkytojų registravimo tvarką, reikalavimus atliekų naudojimo ar šalinimo techniniam reglamentui, atliekų apskaitos ir
tvarkymo dokumentų saugojimo tvarką.

Projekto vadovas
T.Vaičiulis

