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1. TP SUDĖTIES SĄVADAS
1.1. TP DALYS
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bendroji dalis
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Elektroninių ryšių dalis
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1.2. TECHNINIO PROJEKTO SUDĖTIS
Eil.Nr.

Žymuo

1.

TP-BD

2.

3.

4.

5.

TP-SP

TP-SA

TP-KS

TP-SVOK

6.

TP-VN

7.

TP-E

8.

TP-ER

Techninio projekto dalis (žymėjimas, sudėtis)
BENDROJI DALIS (BD)
1. Bendrieji rodikliai
2. Bendras aiškinamasis raštas
3. Bendrosios techninės specifikacijos
4. Priedai
SKLYPO PLANAS (SP)
1. Aiškinamasis raštas
2. Žiniaraščiai
3. Techninės specifikacijos
4. Brėžiniai
ARCHITEKTŪRINĖ DALIS (A)
1. Aiškinamasis raštas
2. Žiniaraščiai
3. Techninės specifikacijos
4. Brėžiniai

Skyrių sk.
1

1

1

KONSTRUKCIJŲ DALIS (SK)
1. Aiškinamasis raštas
2. Žiniaraščiai
3. Brėžiniai

1

ŠILDYMAS, VĖDINIMAS ir ORO KONDICIONAVIMAS (SVOK)
1.Aiškinamasis raštas
2.Žiniaraščiai
3.Brėžiniai

1

VANDENTIEKIO, NUOTEKŲ TINKLAI (VN)
1. Aiškinamasis raštas
2. Žiniaraščiai
3. Brėžiniai
ELEKTROTECHNINĖ DALIS (E)
1. Aiškinamasis raštas
2. Brėžiniai
3. Žiniaraščiai
ELEKTRONINIAI RYŠIAI (ER)
1. Aiškinamasis raštas
2. Žiniaraščiai
3. Brėžiniai

1

1

1

2. PRIVALOMŲ IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI
LR statybos įstatymas
LR Aplinkos apsaugos įstatymas
LR Saugomų teritorijų įstatymas
LR atliekų tvarkymo įstatymas
STATYBOS ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI IR TECHNINIAI DOKUMENTAI
STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI
STR 1.01.08:2002

„Statinio statybos rūšys“

STR 1.01.09:2003

„Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizė;
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STR 1.05.08:2003

„Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir
grafiniai žymėjimai“

STR 1.07.01:2010

„Statybą leidžiantys dokumentai“

STR 1.08.02:2005

„Statybos darbai“

STR 1.09.04:2007

„Statinio projekto vykdymo priežiūra“

STR 1.09.05:2002

„Statinio statybos techninė priežiūra“

STR 1.11.01:2010

„Statybos užbaigimas“

STR 1.12.06:2002

„Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“

STR 1.12.08:2002

Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“

STR 1.14.01:1999

„Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“

STR 2.01.01(1):2005

„Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“

STR 2.01.01(2):1999

„Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“

STR 2.01.01(3):1999

„Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

STR 2.01.01(4):2008

„Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“

STR 2.01.01(5):2008

„Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“

STR 2.01.01(6):2008

„Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“

STR 2.01.07:2003

„Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“

STR 2.02.02:2004

„Visuomeninės paskirties statiniai“

STR 2.03.01:2001

„Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“

STR 2.05.03:2003

„Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“

STR 2.05.05:2005

„Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“

STR 2.05.07:2005

„Medinių konstrukcijų projektavimas“

STR 2.05.09:2005

„Mūrinių konstrukcijų projektavimas“

STR 2.05.13:2004

„Statinių konstrukcijos grindys“

STR 2.05.20:2006

„Langai ir išorinės įėjimo durys“

STR 1.01.04:2013

„Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių
pastovumo

vertinimas,

tikrinimas

ir

deklaravimas.

Bandymų

laboratorijų

ir

sertifikavimo įstaigų paskyrimas“
STR 1.05.08:2003

„Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės naudojimo neturinčių darniųjų
techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas“

HIGIENOS NORMOS
HN 33:2011

„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei
jų aplinkoje“

HN 42:2009

„Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“

HN 50:2003

„Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo
reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose“

HN 105:2004

„Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos“

HN 36:2009

„Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“

HN 98:2000

„Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji
matavimo reikalavimai“
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KITI REIKALAVIMAI IR TAISYKLĖS
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (Žin. 2010, Nr. 146-7510)
Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (Žin. 2005, Nr. 26-852)
Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2011, Nr. 8-378)
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin.,
2010 Nr. 2-107)

Kiekvieno šių leidinių publikacija turi būti paskutinės redakcijos, priedai turi būti įsigalioję šio aiškinamojo rašto
išleidimo dieną, jei nėra nurodyta kitaip.
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•

22 m/s

galimas vieną kartą per 50 metų

3.2. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS
Statybos sklypas yra Kauno miesto

dalyje, vadinamoje Romainiais, naujai besiformuojančiame

gyvenamųjų namų kvartale
Žemės sklypas: Žemės sklypas K.Čerbulėno g. 100 yra 0.8032 ha, registruotas Nekilnojamojo turto registre
kadastrinis Nr.1901/0281:1384
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: Kita.
Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos.
Specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Elektros tinklų apsaugos zona (0,0134ha).
Teritorija, reljefas: Sklypo reljefas lygus, altitudės svyruoja nuo 82.11 iki 79.70. Aplinkos užstatymas
intensyvus.
Sklype esantys statiniai: Nėra.
Sklype ir šalia jo esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: Sklypo inžinerinių tinklų nėra
Sanitarinė ir ekologinė situacija: Sklype ir aplinkinėje teritorijoje nėra taršos ar triukšmo šaltinių; sklypo
sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų
medžiagų. Aplinkinėje teritorijoje nėra taršos ar triukšmo šaltinių, SAZ nustatyti poreikio nėra.
3.3.
SKLYPO PLANO SPRENDINIAI
Visi projekto sprendiniai atitinka Kauno miesto savivaldybės bendrojo plano korektūros 9(2019-05-14 Nr.T196) sprendinius
Esamų statinių išsidėstymas sklype Sklype statinių nėra.
Pastatų, inžinerinių statinių, tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymas sklype Projektuojamo
apartamentų viešbutį sudaro du trijų aukštų pastatai: A korpusas (pastato gabaritai projektuojami
85,50x11,30m, užstatymo plotas – 966,15m², viešbučio patalpų bendras plotas 1157,4 (51,6% ) , gyvenamų
butų bendras plotas 1085,8 (48,4% ) ir B korpusas (pastato gabaritai projektuojami 64,88x11,30m,
užstatymo plotas – 733,15m², viešbučio patalpų bendras plotas 1136,0 (51,6%) , gyvenamų butų bendras
plotas 552,80 (48,4% ). Sklypo užstatymo tankumas projektuojamas – 52%, užstatymo intensyvumas –
21,5% Projektuojami pastatai trijų aukštų, susidedantys iš atskirų sekcijų. Pastato aukštis nuo vidurkinio
projektuojamo žemės paviršiaus iki stogo dangos 10,10 m.
Projektuojamas įvažiavimas/išvažiavimas pagal detalų planą.
Aplinkos tvarkymas, teritorijos apželdinimas, poilsio zonų įrengimas, eksterjero elementai
Saugotinų želdinių sklype nėra. Žalioji zona projektuojama 4280,70 m², t.y. 53,35% žemės sklypo. Mažosios
architektūros elementai parenkami atskiru projektu.
Sklypo aptvėrimas ir apsaugos priemonės Sklypo aptvėrimas šiuo projektu nenumatytas.
Sklype įrengiami autotransporto privažiavimo keliai, stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai
Įvažiavimas į sklypą iš K.Čerbulėno gatvės. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės
keliai. Bendrieji reikalavimai." 30 lentelės, 1.3. punktu gyvenamosios paskirties paskirties (trijų ir daugiau
butų) projektuojama 1 vieta automobilių stovėjimui 1 butui ir 2.1 viešbučiai 1 vieta 2 kambariams.
Suprojektuotos viso 88 vietos automobilių stovėjimui, iš kurių 10 vietų elektromobiliams. Projektuojamos
penkios parkavimo vietos žmonėms su negalia.
Atliekų surinkimas ir tvarkymas
Visos statybinės atliekos – įvairios nuobiros ir likučiai pristatomi į kietų atliekų sąvartyną. Tvarkydamas
statybinės atliekas statytojas (užsakovas) privalo laikytis Kauno miesto savivaldybės numatytos tvarkos. Prieš
statybos pradžią privaloma pasirašyti sutartį dėl šiukšlių išvežimo. Šiaurės vakarų sklypo dalyje numatomas
3
3
statybinio laužo sąvartas. Numatomos statybinės atliekos: medienos 2.0 m , birios ir kitos atliekos 4,0 m .
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Gaisrinių mašinų įvažiavimas į sklypą, privažiavimas prie statinių ir apsisukimo (jei reikia) aikšteles
Gaisrinės technikos privažiavimas prie statinio numatomas nuo K.Čerbulėno gatvės Suprojektuoti
sklypo vidaus keliai užtikrina gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių apsisukimo galimybės. Tarp statinių ir
kelių gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti negali būti sodinami medžiai ar statomos kitos
kliūtys. Privažiavimo kelias neviršija 25 m, todėl apsisukimo aikštelė 12x12 neprivaloma.
Žmonių su negalia judėjimo ir jų transporto stovėji mo, judėjimo galimybes
Pėsčiųjų judėjimo takai suprojektuoti taip, kad ŽN galėtų jais laisvai ir saugiai judėti. Įėjimai į pastatą
neturi perkritimo, didesnio nei 2 cm, todėl nėra poreikio projektuoti pandusus.
Automobilių aikštelėje įrengtos 5 ŽN automobilio parkavimo vietos. ŽN automobilių stovėjimo vietose
numatyta galimybė jam išlipti iš automobilio, greta įrengiama 1,50 m pločio aikštelė.
Pėsčiųjų takai suprojektuoti taip, kad ŽN galėtų jais laisvai ir saugiai judėti.
Žemės sklypo pagrindiniai techniniai rodikliai:
1 lentelė: Žemės sklypo pagrindiniai techniniai rodikliai
Pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

2

8032

m

2

1699,3

3. sklypo užstatymo intensyvumas

%

52

4. sklypo užstatymo tankumas

%

21,5

5. apželdintas plotas

m

4280,7

6. automobilių stovėjimo vietų skaičius

vnt.

88

1. sklypo plotas

m

2. sklypo užstatymo plotas

2

Pastabos

Numatomas statybos darbų poveikis aplinkai
Statybos darbai neigiamo poveikio aplinkai, gyventojams ir kaimyninėms teritorijoms neturės.
3.4 TRUMPAS STATINIO PROJEKTINIŲ SPRENDIMŲ APRAŠYMAS
Pastatų architektūriniai-planavimo sprendiniai. Projektuojamo pastato planiniai sprendiniai parengti
vadovaujantis užsakovo-statytojo pateikta technine užduotimi, nepažeidžiant LR galiojančių statybos
techninių reglamentų bei statybos normų.
Projektuojamas viešbučio paskirties pastatas skirtas trumpalaikiam gyvenimui , kartu projektuojami
gyvenami butai sudaro 48%.
Viešbutį sudaro du korpusai - A ir B. Pastati sudaryti iš atskirų sekcijų. A korpuse – 5 sekcijos , iš jų
du – gyvenami butai; B korpuse – keturios sekcijos, iš jų – dvejose gyvenami butai. Tūris suprojektuotas
nesudėtingas, stačiakampių sekcijų konfigūracijos. Pastatų fasadų apdaila – dažytas tinkas. Pagrindiniai
įėjimai į pastatus suprojektuoti iš sklypo vidinės erdvės. Įėjimas į viešbučio administraciją suprojektuotas
šiaurinėje sklypo dalyje. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji
reikalavimai" XIII skyriaus, 124p. atstumas nuo greta esamų pastatų iki projektuojamų mašinų stovėjimo vietų
(po 8 vnt) suprojektuotas 10m.
Projektuojamas pastato aukštis - 10,10m, nuo vidurkinio projektuojamo žemės paviršiaus iki stogo dangos
viršaus.
Pastatų išplanavimas.
A korpusas. Suprojektuoti 24 viešbučio apartamentai, kurių kiekvieną sudaro bendra erdvė, miegamieji ir
sanmazgas. Jungtis per laiptinę laiptais. Dviejose sekcijose suprojektuoti vieno – dviejų kambarių butai, viso
24 butai.
B korpusas. Suprojektuoti 24 viešbučio apartamentai, kurių kiekvieną sudaro bendra erdvė, miegamieji ir
sanmazgas. Jungtis per laiptinę laiptais. Vienoje sekcijoje suprojektuoti vieno – dviejų kambarių butai, viso 12
butų.
Visos pirmo aukšto patalpos pritaikytos pagal STR „Pastatų prieinamumas“ reikalavimus
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Vidaus apdaila.
Pirmo aukšto patalpose, kitų aukštų pagalbinėse patalpoje, laiptinėse, san. mazguose suprojektuotos plytelių
grindų dangos. Administracinėse patalpose suprojektuota kiliminė grindų danga. Sienų projektuojama apdaila
lygi – dažomos, atspariais drėgmei dažais, san. mazguose, pagalbinėse patalpose projektuojamos plytelių
dangos. Vidaus inderjero projektas daromas atkirai, užsakius užsakovui.
Pastato konstrukcijos.
Pamatai. Projektuojami – g/b gręžtiniai.
Išorinės ir vidaus sienos. Pastato lauko bei vidaus sienos – mūrinės, daugiasluoksnė konstrukcija su
mineralinės vatos užpildu. Išorės apdaila – tinkas. Pastato viduje sienų apdaila – dažytas tinkas ir g/k.
Pertvaros. Vidinės pertvaros projektuojamos mūrinės – tinkuotos ir g/k pertvaros.
Stogas. Pastato stogas – sutapdintas, stogo nuolydis – i=1.5º. Stogo konstrukcija – g/b plokščių perdangos.
Stogo danga - ruloninė prilydoma bituminė.
Perdanga. Perdangos – surenkamos g/b plokštės, monolitinės.
Lietaus vandens nuvedimas. Numatytas išorinis lietaus vandens nuvedimas nuo pastato stogo
lietvamzdžiais.
Pastatų vidaus inžineriniai tinklai. Vandentiekio, nuotekų šalinimo, elektros projektuojami. Vidaus
inžinerinių tinklų projektiniai sprendiniai rengiami laikantis:
HN24:2003[3.30];.STR.2.09.02:2005[3, 20]; STR2.01.01(6):2008[3,7].
Elektros tinklai
Projektuojamas objektas yra II el.energijos patikimumo kategorijos, prijungimas prie operatoriaus tinklų
sprendžiamas atskiru projektu, statytojas AB ESO.
Projekte numatoma nuo įvadinės apskaitos spintos (ĮAS) su trifaziais apskaitos prietaisais ir 50 A
automatiniu jungikliu (projektuojamas atskiru projektu) iki pastato I aukšte projektuojamo el. paskirstymo
skydelio (EPS) atvesti kabelinę liniją pastato viduje.
Užsakovo pageidavimu numatoma galimybė įrengti kontrolines apskaitas atskiroms patalpų grupėms.
Projektuojama aktyvi žaibosauga.
Elektroniniai ryšiai
Projektuojamo pastato ryšių įvadui nuo esamos telefono dėžutės Nr. 73 s projektuojama nauja vieno
kanalo ryšių kanalizacija ir įrengiami įvadai į skydus įvadams pirmame aukšte.
Elektroninių ryšių tinklai
Laiptinėse montuojamos komunikacinės spintos, stovai ir paskirstymo dėžutės.
Vandentiekio, nuotekų ir lietaus tinklai
Pagal UAB „Kauno vandenys“ Prisijungimo sąlygas vandens tiekimui ir nuotekų šalinimui suprojektuota
buitinis vandentiekis, priešgaisrinis vandentiekis, buitinės gamybinės nuotekos ir lietaus nuotekos. Pastato
aprūpinimas vandeniu numatomas iš K.Čerbulėno g. esamų tinklų, prisijungimui projektuojamas šulinys,
kuriame įrengiamos dvi įvadų atjungimo sklendės. Į pastatus atvedamos dvi linijos . Nuotekų tinklai jungiamį į
esamą šulinį K.Čerbulėno gatvėje. Lietaus nuotekų tinklai į esmą lietaus kanalizacijos šulinį K.Čerbulėno
gatvėje. Vamzdynus numatoma kloti uždaru (prastūmimo) būdu.
Tinklų statybai valstybės žemėje NŽT sutikimas gautas.
4. GALIMA STATYBOS ĮTAKA APLINKAI, GYVENTOJAMS, GRETIMOMS TERITORIJOMS.
Statybos aikštelė
(Rangovas prieš pradėdamas darbus privalo parengti statybos darbų organizavimo projektą): Statybos
metu aptveriama dalis sklypo. Statybinės medžiagos sandėliuojamos žemės sklypo ribose. Krovininis
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transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdys kitam transportui pravažiuoti. Statybinės atliekos bus
kraunamos tam skirtoje žemės sklypo vietoje, konteineriuose ir krūvose ir išvežamos į sąvartas. Statybinio
laužo išvežimą įforminantys dokumentai turi būti laikomi iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti.
Statybos įtaka aplinkai
Priėjimai ir privažiavimai nebus apriboti. Kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti.
Naudojimo metu statinys neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms neturės.
Kultūros paveldo išsaugojimas. urbanistiniai sprend iniai. Apsauginės ir sanitarinės zonos
Sklypas nepatenka į KPD teisinio reguliavimo sferą.
Trečiųjų asmenų apsauga
Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios,
galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir
paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra:
1.
Statinių esamos techninės būklės nepabloginimas;
2.
Galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves;
3.
Galimybė naudotis inžineriniais tinklais;
4.
Patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir
darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas;
5.
Gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas;
6.
Apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės;
7.
Apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos statinių
bei priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų
želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas;
8.
Hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir
įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas;
5. ESMINIŲ STATINIO REIKALAVIMŲ IŠPILDYMAS PROJEKTE
5.1. MECHANINIS PATVARUMAS IR PASTOVUMAS.
Projekto sprendiniai atitinka statinio mechaninio atsparumo ir pastovumo statybos ir ilgalaikio
naudojimo metu pagal STR 2.01.01 (1):2005 reikalavimus.
5.2. HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA.
Pastatas neigiamų veiksnių, galinčių turėti neigiamą įtaką aplinkai (oro, vandens, grunto tarša,
triukšmas, elektromagnetinės bangos, radioaktyvumas ir kt.) neturės. Visos statybinės atliekos- įvairios
nuobiros ir likučiai pristatomi į kietų atliekų sąvartyną.
Drėgmės ir temperatūros rėžimas
Gyvenamų ir visuomeninių patalpų mikroklimato parametrai yra šie: oro temperatūra, temperatūrų
skirtumas, santykinė oro drėgmė ir oro judėjimo greitis.
Lankytojams skirtų visuomeninių patalpų mikroklimato parametrų ribinės vertės pateikiamos 1 lentelėje
(HN 42:2004 "Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas").
1. Lentelė. Gyvenamųjų patalpų ir lankytojams skirtų visuomeninių patalpų mikroklimato parametrų ribinės vertės

Eil.
Nr.

Ribinės vertės
Mikroklimato parametrai
o

Šaltuoju metų
laikotarpiu

Šiltuoju metų
laikotarpiu

18–22

18–28

3

3

1.

Oro temperatūra, C

2.

Temperatūrų skirtumas 0,1 m ir 1,1 m aukštyje nuo grindų,
o
ne daugiau kaip C

3.

Santykinė oro drėgmė, %

35–60

35–65

4.

Oro judėjimo greitis, m/s

0,05–0,15

0,15–0,25
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5.3. ENERGIJOS TAUPYMAS IR ŠILUMOS IŠSAUGOJIMAS
Namo pagrindiniai reikalavimai turi atitikti STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos
taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas". Pastatą numatoma šildyti aeroterminiu būdu (šilumos siurbliai oras vanduo). Šildymo
vėdinimo projektas rengiamas atskirai.
Energetinio naudingumo klasė. Gyvenamasis (vieno buto) namas projektuojamas "A+" energetinio
naudingumo klasės.
Energijos vartojimo efektyvumas. "A+" klasės pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklių C1 ir
C2 verčių skaičiavimo tvarka nustatyta STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas", šios vertės turi būti: 0,375 ≤ C1 < 0,5 ir C2 ≤ 0,85.
Suminės elektros energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai):

22,59

Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m²·metai):

0,90

Reikalavimai A+ energinio naudingumo klasės pastatams (jų dalims)
Pastatų (jų dalių)
energinio naudingumo
klasė
A+ klasės pastatai
(jų dalys)

Reikalavimai atitinkamos energinio naudingumo klasės pastatams (jų dalims)
1. Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklių C1 ir C2 vertės turi
atitikti 0,375 ≤ C1 < 0,5 ir C2 ≤ 0,85
2. Pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai negali būti
didesni už norminius HN.env(A) (W/K)
3. Jei pastate (jo dalyje) įrengta mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema,
rekuperatoriaus naudingumo koeficientas turi būti ne mažesnis už 0,65, o
rekuperatoriaus ventiliatoriaus naudojamas elektros energijos kiekis neturi viršyti
0,75 Wh/m3
4. Pastato (jo dalių) pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šiluminės savybės turi
atitikti normines vertes pateikiamas lentelėje žemiau
5. Pastato (jo dalies) sandarumas turi atitikti normines vertes pateikiamas lentelėje
žemiau
6. Šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti turi būti ne didesnės už
žemiau lentelėje nurodytas normines sąnaudas A+ klasės pastatams

Pastato atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai
Pastato atitvarų projektavimo reikalavimai:
Pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U(A) (W/(m2*K)) vertės A+ energinio naudingumo klasės
pastatų (jų dalių) atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių skaičiavimui
Negyvenamieji pastatai
Atitvarą
Gyvenamieji
Viešosios
Atitvarų apibūdinimas
žymintis
Pramonės
pastatai
paskirties
2)
poraidis
pastatai
1)
pastatai
Stogai
r
5)
0,12
0,11
0,16⋅κ1
6)
Perdangos
ce
Šildomų patalpų atitvaros, kurios
fg
ribojasi su gruntu
5)
0,14
0,16
0,25⋅κ1
Perdangos virš nešildomų rūsių ir
cc
pogrindžių
Sienos
Langai, stoglangiai, švieslangiai ir
kitos skaidrios atitvaros
Durys, vartai

5)

w

0,13

0,15

0,20⋅κ1

wda

1,0

1,3

1,4⋅κ1

5)

d

1,4

1,4

1,4⋅κ1

5)
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Ilginių šilumos tiltelių šilumos perdavimo koeficientų vertės pastatų (jų dalių) atitvarų norminių savitųjų šilumos
nuostolių skaičiavimui.
Negyvenamieji pastatai
Tiltelį
Eil.
Gyvenamieji
Viešosios
Ilginio šiluminio tiltelio apibūdinimas
žymintis
Pramonės
Nr.
pastatai
paskirties
2)
poraidis
pastatai
1)
pastatai
.
Ilginių šilumos tiltelių šilumos perdavimo koeficientų Ψ(A), Ψ(A+), Ψ(A++) (W/(m K)) vertės A, A+ ir A++ energinio
naudingumo klasės pastatų (jų dalių) atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių ir energinio naudingumo
rodiklių skaičiavimui
9
Tarp pastato pamatų ir išorinių sienų
0,1
0,1
0,1
f-w
10
Aplink langų angas sienose
wdp
0,05
0,05
0,05
11
Aplink išorinių įėjimo durų angas sienose
0,05
0,05
0,05
dp
12
Tarp pastato sienų ir stogo
0
0
0
w-r
13
Fasadų išoriniuose ir vidiniuose
0
0
0
c
kampuose
14
Balkonų grindų susikirtimo vietose su
bc-w
0,01
0,01
0,01
išorinėmis sienomis
15
Tarp perdangų, kurios ribojasi su išore, ir
0
0
0
c-w
sienų
16
Stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių
0,05
0,05
0,05
s
atitvarų angų perimetru
Pastato petvarų šiluminės savybės
Pastatų (jo dalių) su atskiromis (autonominėmis) ši ldymo sistemomis arba atskiromis
(autonominėmis) energijos vartojimo pastatui (jo da liai) šildyti apskaitomis projektavimo reikalavimai:
Naujų pastatų pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių, skiriančių tos pačios paskirties šildomus pastatus (jų
dalis) su atskiromis (autonominėmis) šildymo sistemomis arba atskira (autonomine) energijos vartojimo
pastatui (jo daliai) šildyti apskaita, projektinė šilumos perdavimo koeficiento vertė neturi būti didesnė už
norminę, nurodytą lentelėje. Per minėtas pertvaras ir perdenginius susidaro energijos nuostoliai dėl skirtingos
pastato vartotojų elgsenos skirtingose pastato dalyse ir šie nuostoliai neturi būti įskaičiuoti į pastato (jo dalies)
atitvarų savituosius šilumos nuostolius ir pastato (jo dalies) energijos sąnaudas.
Pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių, skiriančių naujus pastatus (jų dalis) su atskiromis (autonominėmis)
šildymo istemomis arba atskiromis (autonominėmis) energijos vartojimo pastatui (jo daliai) šildyti
2
apskaitomis, šilumos perdavimo koeficientų U2 (W/(m *K)) norminės vertės.
Pastato (jo
Gyvenamieji
dalies) energinio
Pastato elementai
pastatai
naudingumo
klasė
1
2
3
Pertvaros
A
0,13
Tarpaukštiniai perdengimai A
0,33
Naujų gyvenamosios paskirties pastatų pertvarų ir perdenginių tarp gyvenamosios ir viešosios paskirties
pastatų (jų dalių), skiriančių šiuos skirtingos paskirties pastatus (jo dalis) su atskiromis (autonomnėmis)
šildymo sistemomis arba atskira (autonomine) energijos vartojimo pastato daliai šildyti apskaita, projektinė
šilumos perdavimo koeficiento vertė neturi būti didesnė už norminę. Per minėtas pertvaras ir perdenginius
susidaro energijos nuostoliai dėl skirtingos pastato vartotojų elgsenos skirtingose pastato dalyse ir šie
nuostoliai neturi būti įskaičiuotiį pastato (jo dalies) atitvarų savituosius šilumos nuostolius ir pastato (jo dalies)
energijos sąnaudas.
Pastatų sandarumo reikalavimai:
A, A+ arba A++ energinio naudingumo klasės pastatai (jų dalys) turi būti suprojektuoti taip, kad jų
sandarumas, išmatuotas pagal LST EN 13829:2002 „Šiluminės statinių charakteristikos. Pastatų pralaidumo
orui nustatymas. Slėgių skirtumo metodas (modifikuotas ISO 9972:1996)“ reikalavimus esant 50 Pa slėgių
skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės, neviršytų lentelėje nurodytų oro apykaitos verčių.
Norminės oro apykaitos n50.N (1/h) vertės esant 50 Pa slėgių skirtumui
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Eil.
Pastato energinio
Pastato paskirtis
Nr.
naudingumo klasė
1
Gyvenamosios, administracinės, mokslo ir gydymo
A+
Pastaba. Pastatų (jų dalių) sandarumo matavimo tvarka nustatyta STR 2.01.09:2012

n50.N,
(1/h)
0,6

Su pastato energiniu naudingumu susiję pastato inži nerinių sistemų projektavimo reikalavimai:
Projektuojant naujus pastatus (jų dalis), turi būti įvertinta didelio naudingumo ir (ar) iš atsinaujinančių
energijos šaltinių gaunamos energijos naudojimą užtikrinančių statinio inžinerinių sistemų naudojimo
galimybė. Projektuojant efektyviausias energinio naudingumo požiūriu pastato (jo dalies) inžinerines
sistemas, pirmenybė turi būti teikiama tokioms sistemoms, kuriose energijos gamybai naudojamo energijos
šaltinio neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė mažiausia, atsinaujinančios pirminės energijos
faktoriaus vertė didžiausia, o šiose sistemose esančių įrenginių naudingo veiksmo koeficientas didžiausias.
Pastatų (jų dalių) energinio naudingumo projektavimui turi būti naudojamos lentelėje nurodytos
atsinaujinančios ir neatsinaujinančios pirminės energijos faktorių ir CO2 emisijos faktorių vertės. Šios vertės
taip pat turi būti naudojamos centralizuotai šilumą pastatams tiekiančių įmonių šiluminės energijos pirminės
energijos (neatsinaujinančios ir atsinaujinančios) faktorių ir CO2 emisijos faktorių vertėms, naudojamoms
pastatų energinio naudingumo skaičiavimuose, nustatyti.
Energijos gamybai naudojamų energijos šaltinių neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus fPRn (vnt.),
atsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus fPR,r (vnt.) ir CO2 emisijų faktoriaus MCO2 (kgCO2/kWh) vertės
fPRr,
MCO2,
fPRn,
Eil.
Energijos šaltinis
vnt
kgCO2/kWh
Nr.
vnt
Mazutas
0,28
1
1,1
0
Orimulsija
0,29
2
1,1
0
Dyzelinas, krosninis skystas kuras, skalūnų alyva
0,27
3
1,1
0
Suskystintos dujos
0,23
4
1,1
0
Tepalai
0,34
5
1,1
0
Durpės
0,37
6
1,1
0
Akmens anglis
0,34
7
1,2
0
Biokuras (mediena, šiaudai, biodujos, bioalyva ir kt.)
1
0
8
0,1
Gamtinės dujos
0
0,2
9
1,1
Elektra, gaminama hidroelektrinėse
1
0,01
10
0,06
Elektros įvairių gamybos būdų vidurkis
0
0,6
11
2,8
Fotovoltiniai Saulės kolektoriai
1
0
12
0,01
Vandenį
šildantys
Saulės
kolektoriai
1
0
13
0
Vėjo elektrinės
1
0
14
0,01
15
Šiluma iš šilumos tinklų (Lietuvos vidurkis)
0,91
0,40
0,17
Pastato (jo dalies) apšvietimo sistemos norminių en ergijos sąnaudų skaičiavimo ir energinio
naudingumo projektavimo reikalavimai:
Elektros energijos sąnaudos pastato (jo dalies) šildomose patalpose turi būti išskirstytos taip: pusė sąnaudų
turi būti priskirta šildomose patalpose esančiai elektros įrangai, pusė – apšvietimo sistemos elektros energijos
sąnaudoms;
Projektuojant apšvietimo sistemas, pirmenybė turi būti teikiama įrangai, kurios efektyvumo rodiklio η E (lm/W)
vertės didesnės. Apšvietimo sistemos elektros energijos sąnaudoms skaičiuoti turi būti naudojamos lentelėje
nurodytos apšvietimo įrangos efektyvumo rodiklio η E (lm/W) vertės.
Apšvietimo įrangos efektyvumo rodiklio η E (Lm/W) vertės.
ηE,
Patalpų apšvietimo įrangos apibūdinimas
lm/W
Šviestuvai su kaitrinėmis lempomis
15
Šviestuvai su halogeninėmis ar liuminescencinėmis (įskaitant „taupiąsias“) lempomis
50
Šviestuvai su šviesos diodų (LED) lempomis
150
Pastato (jo dalies) karšto buitinio vandens ruošimo sistemos norminių energijos sąnaudų
skaičiavimo ir energinio naudingumo projektavimo re ikalavimai:
Norminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti turi būti vertinamos pagal karšto vandens
ruošimo sistemos su cirkuliaciniu kontūru (turinčios vamzdynus tarp karšto vandens ruošimo įrangos ir
paskirstymo stovų bei paskirstymo stovų vamzdynus), neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų
rodiklius;
ETAPAS
TP
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LAPAS

LAPŲ

LAIDA

12

23

0

Įvairios paskirties pastatų (jų dalių) karšto buitinio vandens ruošimo sistemų rodiklių vertės norminių energijos
sąnaudų karštam buitiniam vandeniui ruošti skaičiavimams.
Eil.
ηN.hs ηR.hs
fR.PRn.H
Pastato paskirtis
Nr.
1.
Gyvenamosios paskirties vieno ir dviejų butų namai
0,9
0,80
1,2
2.
Kiti gyvenamieji pastatai (daugiabučiai namai)
0,9
0,88
1,31
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti:
A, A+ arba A++ energinio naudingumo klasės pastatai (jų dalys) turi būti suprojektuoti taip, kad metinės
šiluminės energijos sąnaudos jiems šildyti nuviršytų lentelėje nurodytų norminių sąnaudų.
A+ ir A++ energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) norminės šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo
daliai) šildyti.
B, A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasių pastatų norminės
Eil.
šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti, kWh/(m²
Pastato paskirtis
Nr.
metai)
A+
A++
B
A
Gyvenamosios paskirties
-0,25
-0,36
-0,30
-0,22
kh·175·Ap
kh·173·Ap
1
vieno ir dviejų butų pastatai
kh·383·Ap
kh·170·Ap
(namai)
Kiti gyvenamosios paskirties
-0,20
-0,36
-0,42
-0,28
kh·200·Ap
kh·311·Ap
kh·181·Ap
kh·208·Ap
2
pastatai (namai)
Pakankamos šiluminės aplinkos parametrai
Pakankamos šiluminės
aplinkos parametrai

Norminiai dydžiai
šildymo sezono metu

0

Oro temperatūra, C
0
Jaučiamoji (atstojamoji) temperatūra, C
Temperatūrų skirtumas 1,1 m ir 0,1 m aukštyje nuo grindų, ne daugiau kaip
0
C
Atitvarų temperatūros skirtumas nuo patalpos temperatūros, ne daugiau kaip
0
C
0
Grindų temperatūra, C
Santykinė oro drėgmė, %
Oro judėjimo greitis, m/s
Pakankamos šiluminės
aplinkos parametrai
0

Oro temperatūra, C
0
Jaučiamoji (atstojamoji) temperatūra, C
Temperatūrų skirtumas 1,1 m ir 0,1 m aukštyje nuo grindų, ne daugiau kaip
0
C
Atitvarų temperatūros skirtumas nuo patalpos temperatūros, ne daugiau kaip
0
C
0
Grindų temperatūra, C
Santykinė oro drėgmė, %
Oro judėjimo greitis, m/s
Pakankamo šiluminio komforto aplinkos parametrai
Pakankamos šiluminės
aplinkos parametrai
0

Oro temperatūra, C
0
Jaučiamoji (atstojamoji) temperatūra, C
Temperatūrų skirtumas 1,1 m ir 0,1 m aukštyje nuo grindų, ne daugiau kaip
0
C
Atitvarų temperatūros skirtumas nuo patalpos temperatūros, ne daugiau kaip
0
C
0
Grindų temperatūra, C
Santykinė oro drėgmė, %
Oro judėjimo greitis, m/s
ETAPAS
TP
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18–26
17–25
3
3
16–29
30–75
0,05–0,1
Norminiai dydžiai
nešildymo sezono metu
22-28
21-27
3
3
nenormuojama
30–75
0,15-0,5
Norminiai dydžiai
šildymo sezono metu
20-24
19-23
3
2
16–26
40-60
0,15

LAPAS

LAPŲ

LAIDA

13

23

0

Pakankamos šiluminės
aplinkos parametrai

Norminiai dydžiai
nešildymo sezono metu

0

Oro temperatūra, C
0
Jaučiamoji (atstojamoji) temperatūra, C
Temperatūrų skirtumas 1,1 m ir 0,1 m aukštyje nuo grindų, ne daugiau kaip
0
C
Atitvarų temperatūros skirtumas nuo patalpos temperatūros, ne daugiau kaip
0
C
0
Grindų temperatūra, C
Santykinė oro drėgmė, %
Oro judėjimo greitis, m/s

23-25
22-24
3
2
nenormuojama
40-60
0,25

Šildymo sezone minimali leistina oro temperatūra
0

Patalpos

Šildymo sezone minimali leistina oro temperatūra, C

Svetainės
Miegamieji
Koridoriai
Virtuvės
Valgomieji
Rūbinės
Vonios kambariai
Tualetai
Sandėliukai
Laisvalaikio kambariai
Bendro naudojimo patalpos:
Laiptinės
Sandėliai
Rūsiai
Rūbinės
Prausyklos
Skalbyklos
Džiovyklos

20
20
18
20
20
18
21–23
20
20
20
16
16
4
20
21
20
20

Projektuojamo pastato atitvarų šiluminės savybės.
Grindų ant grunto apšiltinta atitvara- GD-1
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5
6

Storis d,
m

Atitvaros sluoksnis
Grindų danga
Armuotas smulkiagrūdis betonas
Šiloporas Neo (EPS-80)
Armuotas smulkiagrūdis betonas
Sutankinta skalda
Ilginiai šiluminiai tilteliai

0,020
0,080
0,250
0,080
0,100
0

R
2
m ·K/W

λds
W/(m·K)

λdec
W/(m·K)
0,140
2,500
0,033
2,500
1,000
0,98

0,143
0,032
8,064
0,032
0,100
0

8,371
Rt - atitvaros visuminė šiluminė varža
Projektinis grindų ant grunto atitvaros GD-1 šilumo s perdavimo koeficientas Ut=1/Rt = 0,119/(m²K)
Reikalavimai pagal STR 2.01.02:2016 | 0.14 W/(m²K)
Lauko apšiltinta atitvara(apdaila - struktūrinis ti nkas)- ST-1
Eil.
Nr.
1
2
3
4

Storis d,
m

Atitvaros sluoksnis
Rse - išorės paviršiaus šiluminė varža
Struktūrinis tinkas/klijuojamos klinkerio plytelės
Šiloporas EPS-70N
Klijai šil. izoliacijai
ETAPAS
TP

0,010
0,250
0,010
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λdec
W/(m·K)

R
2
m ·K/W

λds
W/(m·K)

0,040
0,012
7,570
0,010

0,800
0,033
1,000
LAPAS

LAPŲ

LAIDA

14

23

0

5
6
7

Keramikinis blokelis (KERAPOR KS20+D2)
Vidaus tinkas
Ilginiai šiluminiai tilteliai

8

Rsi - vidaus paviršiaus šiluminė varža

0,200
0,015
0

0,180
0,800
0,98

1,111
0,019
0
0,130
8,892

Rt - atitvaros visuminė šiluminė varža
Projektinis atitvaros ST-1 šilumos perdavimo koefic ientas Ut=1/Rt = 0,112W/(m²K)
Reikalavimai pagal STR 2.01.02:2016 | 0.12 W/(m²K)

Apšiltinta perdanga- PD-1
Storis d,
m

Atitvaros sluoksnis

Eil.
Nr.
1
2
3
4
5
6

Rse - išorės paviršiaus šiluminė varža
Šilumos izoliacija - mineralinė vata (PAROC WAS 35T)
Šilumos izoliacija - mineralinė vata (PAROC eXTRA plus)
Šilumos izoliacija - mineralinė vata (PAROC eXTRA plus)
Gipskartonio kartono plokštė GKB x2
Ilginiai šiluminiai tilteliai

7

Rsi - vidaus paviršiaus šiluminė varža

0,050
0,250
0,050
0,025
0

λdec
W/(m·K)

λds
W/(m·K)

R
2
m ·K/W
0,040
1,515
7,353
1,470
0,463
0

0,033
0,034
0,034
0,054
0,98

0,010
10,851

Rt - atitvaros visuminė šiluminė varža
Projektinis stogo PD-1 šilumos perdavimo koeficient as Ut=1/Rt = 0,092W/(m²K)
Reikalavimai pagal STR 2.01.02:2016 | 0.10 W/(m²K)

Atitvarų šilumos perdavimo koeficientų projektinės ir norminės vertės:
Atitvaros
U projektinė vertė
U N norminė vertė
Stogas/apšiltinta perdanga
0,085
0,10
Sienos
0,100 ir 0,096
0,12
Grindys ant grunto
0,115
0,14
Langai
1,000
1,00
Durys, vartai
1,400
1,40
Projektuojamo pastato išorės atitvarų šiluminiai parametrai atitinka nustatytus STR 2.01.02:2016.
Pastato sandarumas
Pastato sandarumas, išmatuotas pagal LST EN 13829:2002 „Šiluminės statinių charakteristikos.
Pastatų pralaidumo orui nustatymas. Slėgių skirtumo metodas (modifikuotas ISO 9972:1996)“ reikalavimus
esant 50 Pa slėgių skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės, neviršytų lentelėje nurodytų oro apykaitos verčių.

Eil.
Nr.
1
2

10 lentelė: Norminės oro apykaitos n50.N (1/h) vertės esant 50 Pa slėgių skirtumui
Pastato energinio
n50.N,
Pastato paskirtis
(1/h)
naudingumo klasė
1,5
C, B
Gyvenamosios, administracinės, mokslo ir gydymo
A, A+, A++
0,6
C, B
2
Maitinimo, prekybos, kultūros, viešbučių, paslaugų, sporto,
A
1,5
transporto, specialioji ir poilsio
A+ ir A++
1
Pastaba. Pastatų (jų dalių) sandarumo matavimo tvarka nustatyta STR 2.01.09:2012.

Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti turi būti ne didesnės už lentelėje nurodytas normines
sąnaudas:

ETAPAS
TP
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LAPAS

LAPŲ

LAIDA

15

23

0

11 lentelė: B, A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) norminės šiluminės energijos
sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti
B, A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasių pastatų norminės
šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti,
Eil. Nr.
Pastato paskirtis
kWh/(m²·metai)
B
A
A+
A++
Gyvenamosios paskirties vieno
-0,22
-0,36
-0,25
-0,30
ir dviejų butų pastatai
383·Ap
175·A p
170·Ap
1
173·Ap
(namai)
Kiti gyvenamosios paskirties
208·Ap-0,36
200·Ap-0,42
311·A p-0,20
181·Ap-0,28
2
pastatai (namai)
Šildymo-vėdinimo projektas rengiamas atskirai.
5.4. NAUDOJIMO SAUGA
Patalpos suprojektuotos taip, kad naudojant ir prižiūrint jas būtų išvengta nelaimingų atsitikimų
(paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.) rizikos.
5.5. APSAUGA NUO TRIUKŠMO
Patalpų vidaus aplinkos garso klasė - C garso klasė – priimtino akustinio komforto sąlygų klasė (STR
2.01.07:2003).
Patalpos remontuojamame statinyje suprojektuotos taip, kad jame ir šalia jo esančių žmonių girdimo
triukšmo lygis nekeltų grėsmės jų sveikatai ir atitiktų jų darbui ir poilsiui būtinas komfortines aplinkos sąlygas.
Šio esminio reikalavimo nuostatos apima apsaugą nuo:
•

Statinių išorės aplinkoje ore sklindančio garso;

•
•

Gretimose patalpose ore sklindančio garso;
Statinio inžinerinių sistemų skleidžiamo triukšmo;

Aidėjimo trukmės patalpose;
Pagal HN 33-1:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose
bei jų aplinkoje" nustatomi didžiausi triukšmo ribiniai dydžiai:
•

2 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje
Eil. Nr.

Objekto pavadinimas

Paros
laikas, val.

Ekvivalentinis
garso slėgio lygis
(LAeqT), dBA

Maksimalus garso
slėgio lygis (LAFmax),
dBA

1

2

3

4

5

3.

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties
pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus)
aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo

6–18
18–22
22–6

65
60
55

70
65
60

4.

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

6–18
18–22
22–6

55
50
45

60
55
50

5.6. GAISRINĖ SAUGA
DUOMENYS APIE STATINĮ, PROJEKTAVIMO UŽDUOTYS
Projektuojamas viešbučio su gyvenamais butais paskirties pastatas adresu K.Čerbulėno g.100
Kaune. Projekto sprendiniai parengti vadovaujantis projekto rengimo metu galiojančiomis gaisrinę saugą
reglamentuojančiomis taisyklėmis.
Duomenys apie statinį:
A korpusas
2
Bendras plotas
2243 m
3
Pastato tūris
9660m
Aukštų skaičius
3
ETAPAS
TP
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LAPAS

LAPŲ

LAIDA
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23

0

Žmonių skaičius pastate:
Aukščiausio aukšto grindų altitudė (nustatoma pagal „Gaisrinės saugos
pagrindiniai reikalavimai“ nuostatas)
B korpusas:
Bendras plotas
Pastato tūris
Aukštų skaičius
Žmonių skaičius pastate:
Aukščiausio aukšto grindų altitudė (nustatoma pagal „Gaisrinės saugos
pagrindiniai reikalavimai“ nuostatas)

>100
6.20 m
1688 m2
3
7330 m
3
>100
6.20 m

Patalpose nenumatoma laikyti, naudoti ar kitaip sandėliuoti sprogius skysčius ar pavojingas
medžiagas.
PASTATO FUNKCINĖ PASKIRTIS, ATSPARUMO UGNIAI LAIPSNIS, GAISRO APKROVA
Projektuojamame pastate funkcinės grupės išsidėsčiusios sekančiai:
Aukštas
Paskirtis
Funkcinė grupė
Pirmas aukštas
Gyvenamos paskirties patalpos
P.1.2
Antras aukštas
Gyvenamos paskirties patalpos
P.1.2
Trečias aukštas
Gyvenamos paskirties patalpos
P.1.2
Ketvirtas aukštas
Gyvenamos paskirties patalpos
P.1.2
Projektuojamas pastatas pagal funkcinę grupę priskiriamas pagrindinei P1.2 grupei . Projektuojamas
pastatas atsižvelgiant į jo tūrinius planinius sprendinius yra priskiriamas II atsparumo ugniai laipsniui.
Gaisro apkrovos kategorijos nustatymas:
Šiluminės gaisro apkrovos tankiai, taikomi skaičiavimam yra skaičiuotinės reikšmės, pagrįstos
atsparumo ugniai reikalavimais, pateiktais reglamentuose.
Skaičiuotiną reikšmę nustatysime iš naudojamų patalpų gaisro apkrovų nacionalinio klasifikavimo.
Skaičiuotinė gaisro apkrovos q f,d reikšmė išreiškiama taip:
2
qf,d = qf,k · m · δq1 · δq2 · δn
[MJ/m ];
čia:
msudegimo koeficientas,
δq1 koeficientas, kuriuo įvertinama gaisro kilimo rizika dėl sekcijos dydžio,
δq2 koeficientas, kuriuo įvertinama gaisro kilimo rizika dėl naudojimo būdo.
10

δn =

∏δ

yra koeficientas, kuriuo įvertinamos įvairios priešgaisrinės saugos priemonės

ni

i =1

(sprinkleriai, aptikimas, automatinis pavojaus perdavimas);
2
qf,k charakteristinis gaisro apkrovos tankis grindų vienetiniam plotui [MJ/m ]
δq1 , δq2 koeficientai
2
Sekcijos grindų plotas A f [m ]
Gaisro kilimo pavojus δq1
640
1,57
Gaisro kilimo pavojus δq2
1,00

Naudojimo pavyzdžiai
Gyvenamos patalpos

δni koeficientai
Aktyviųjų priešgaisrinių priemonių δ ni koeficientų funkcija
Automatinis gaisro
gesinimas

Automatinis gaisro
aptikimas
ETAPAS
TP

Rankinis gaisro gesinimas
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LAIDA
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Stacionari Nepriklauso Automatinis gaisro
automatinė mi vandens
aptikimas ir
gesinimo
telkiniai
pavojaus signalas,
sistema
(Dūmams)
vandeniu
δn2
δn4
δn1
-

-

0,78

Kauno PGT
komanda

Saugūs
priėjimo
keliai

Priešgaisriniai
prietaisai

δn7

δn8

δn9

0,78

1,0

1,0

Dūmų šalinimo
sistemos
δn10
1,0

Projektuojamam pastatui δn= 0,57
Tada,
2
qf,d = 511 · 0,8 · 1,57 · 1,00 · 0,57 = 365,84 [MJ/m ];
SAUGŪS ATSTUMAI TARP STATINIŲ, PRIEŠGAISRINIŲ SIENŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI
Mažiausi priešgaisriniai atstumai tarp pastatų, priklausomai nuo ugniai atsparumo:
Atstumas, m, iki statinio, kurio ugniai atsparumo laipsnis yra
Projektuojamo pastato
atsparumas ugniai
I
II
III
I
6
8
10
Šalia projektuojamo pastato Vakarinėje pusėje esančiame sklype prie ašies 1 yra esamas pastatas
(sklypo plane žymimas 2MG.) iki kurio yra neišlaikomas priešgaisrinis atstumas. Projektuojamame pastate 1
ašyje projektuojama priešgaisrinė REI 180 atsparumo ugniai siena (ekranas).
Kitų pastatų mažesniu kaip 10 m atstumu nėra t.y. išlaikomas maksimalus reikalaujamas atstumas.

vidinės sienos

laiptatakiai ir
aikštelės, laiptus
laikančios dalys

stogai

aukštų, pastogės
patalpų, rūsio
perdangos

lauko siena

Vidinės sienos

laiptinės
laikančiosios
konstrukcijos

gaisrinių skyrių
atskyrimo sienos ir
perdangos

Gaisro apkrovos kategorija

Statinio atsparumo ugniai
laipsnis

STATINIO ESMINIAI PRIEŠGAISRINIAI PARAMETRAI
Reikalavimai pastato statybinių konstrukcijų atsparumui ugniai iš kurių konstrukcijos pagamintos
pateikiamos lentelėje:
Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar)
apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis k aip (min.)

REI 60

R 45

P.1.2 pastato gaisrinis skyrius
I

3

(1)

REI 180

(2)*

R 60

RN

EI 15
O<->I

(2)

(2)

REI 45

RE 20

(1)

Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s2, d0 degumo klasės statybos produktai.
Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.
* automobilių saugyklos patalpos perdangą laikančios konstrukcijos R 90
RN – reikalavimai netaikomi.

(2)

Stogą ir perdangas laikančiųjų konstrukcijų (sijų, rygelių ir kt.) laikymo geba R, gali būti laikoma
analogiška stogo ar perdangos atsparumui ugniai jeigu šios konstrukcijos neturi įtakos viso statinio
mechaniniam patvarumui ir pastovumui. Tai nustatoma konstrukcinėje statinio projekto dalyje.
Priešgaisrinėms užtvaroms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos
produktai.
Statybos produktų naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti degumo klasės turi
tenkinti reikalavimus, pateiktus lentelėje.
Patalpos

Konstrukcijos
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Patalpos

Konstrukcijos

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės) kuriais evakuojasi
iki 50 žmonių
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės) kuriais evakuojasi
daugiau kaip 50 žmonių
Patalpos, kuriose gali būti iki 15 žmonių
Patalpos, kuriose gali būti nuo 15 iki 50 žmonių
Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš kabamųjų
lubų ar po dvigubomis grindimis ir pan.

Statybos produktų
degumo klasės

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

B–s1, d0
BFL–s1
A2–s1, d0
A2FL–s1
C–s1, d0
DFL–s1
(2)
B–s1, d0
BFL–s1
B–s1, d0
A2FL–s1

(2)

Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–s2,
d2 degumo klasės statybos produktais.
Projektuojamo pastato stogas turi atitikti BROOF (t1) klasės reikalavimus pagal LST EN 13501.
Projektuojamo pastato išorinių sienų apdailai iš lauko nebus naudojami žemesnės kaip B–s3, d0
degumo klasės statybos produktai. Lauko sienų apdailos fragmentams galima naudoti C-s2, d1 degumo
klasės produktus jei tai sudaro iki 30 proc. kiekvienos atskiros lauko sienos (fasado) bendro ploto, ir D-s2, d2
degumo klasės produktus jei jie sudaro iki 15 proc. kiekvienos atskiros lauko sienos (fasado) bendro ploto.
Lauko sienas (fasadus) galima šiltinti D–s2, d2 degumo klasės statybos produktais, padengiant juos ne
plonesniu kaip 6 mm (angokraščiuose – 10 mm) ne žemesnės kaip A1 degumo klasės dangos sluoksniu.
Gaisrinių skyrių (ekrano) atskyrimo sienas reikia šiltinti ir apdailinti statybos produktais ne žemesnės
kaip A2–s2, d0 degumo klasės.
KONSTRUKCIJŲ IR KONSTRUKCINIŲ ELEMENTŲ ATSPARUMO UGNIAI UŽTIKRINIMAS
Statinio konstrukcijų mechaninis patvarumas ir stabilumas gaisro metu turi:
- sudaryti žmonėms saugias sąlygas tą laiko tarpą, per kurį jie priversti būti degančiame statinyje
(pastate);
- padidinti ugniagesių gelbėtojų saugumą, nustatytą laiką apsaugoti pastatą nuo sugriuvimo;
- garantuoti, kad gaisrinės saugos įranga ir kiti gaisrinei saugai skirti statybos produktai nustatytą
laiką galėtų atlikti savo funkcijas.
Laikančiųjų konstrukcijų atsparumas ugniai laikomas patenkinamu, jei tam tikrų jo elementų
atsparumas ugniai atitinka nustatytą ir yra vienodas, o mazgai nemažina laikančiųjų konstrukcijų atsparumo
ugniai. Atkreiptinas dėmesys į netiesioginį gaisro poveikį, kurį sukelia šiluminio plėtimosi pasekmės:
konstrukcijos elementų deformacijos ir (arba) suirimas.
Statinio laikančiųjų gelžbetoninių konstrukcijų atsparumas ugniai užtikrinamas pakankamu
normatyviniu apsauginiu sluoksniu iki armatūros.
Metalinių konstrukcijų atsparumas ugniai užtikrinamas naudojant atsparumą ugniai didinančias
dangas (antipirenus, dažus, lakus, pastas ar kt.).
Statybos produktų gaisrinis pavojingumas turi būti 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.
Reglamentuojamų statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių
savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi būti atliekamas pagal Reglamentuojamų statybos produktų
sąraše nurodytas eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas ir technines specifikacijas.
Statybos produktų atitiktį techninėse specifikacijose nustatytiems reikalavimams tiekėjas patvirtina
raštu. Nesant anksčiau minėtų duomenų, prieš naudojant statybos produktus, atitinkami parametrai turi būti
nustatomi gaisriniais bandymais arba skaičiuojant (esant normatyviniam pagrindui).
DŪMŲ IR ŠILUMOS VALDYMO SISTEMOS
2
Kiekvienoje laiptinėje viršutiniame aukšte, numatomi ne mažesni kaip 1,2 m atidaromi langai
dūmams išleisti su įtaisu kuris neleidžia jam užsidaryti.
Evakuacijos keliuose kuriais evakuojasi daugiau kaip 50 žmonių dūmų ir šilumos valdymo sistemos
neprojektuojamos, patalpoje yra įrengti langai kurių bendras geometrinis plotas virš 2,2 m nuo grindų sudaro
ne mažiau kaip 0,4 proc. nuo patalpos grindų ploto.
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Šios angos aptarnauja grindų paviršiaus plotą nuo angos nutolusi 15 m. spindulių, o naudingas šių
angų geometrinis plotas vertinamas esantis aukščiau kaip 2,20 m. nuo grindų.
Reikalingas angų plotas pateiktas lentelėje:
2

2

Patalpos Nr

Patalpos plotas [m ]

0,4 proc. angų ploto [m ]

4

24

0,10

apie gaisrą pradžios pradėtų veikti per laiką, ne ilgesnį kaip 60 sekundžių.
LAUKO GAISRINIS VANDENTIEKIS
Projektuojamo pastato gaisrui iš išorės gesinti reikalingas 20 l/s vandens kiekis, gaisrų gesinimo
trukmė - 3 val.
Vandens tiekimas gaisrų gesinimui numatomas iš ne mažiau kaip dviejų hidrantų į kiekvieną
saugomo pastato perimetro tašką.
Gaisro gesinimui iš išorės bus naudojami du esami hidrantai. Šie hidrantai nutolę nuo pastato
tolimiausio taško ne didesniu kaip 200 m atstumu matuojant jį ugniagesių tiesiama vandens linija.
Gaisrų gesinimui naudojami esami gaisriniai hidrantai iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti turi būti
patikrinti ir pateikta išvada apie jų techninę būklę.
PIRMINĖS GAISRO GESINIMO PRIEMONĖS
Projektuojamame statinyje kilus gaisrui, kurį galima priskirti įvairioms klasėms, pirmenybė turi būti
teikiama universaliam gesintuvui, todėl parenkamas ABC tipo gesintuvas.
Nešiojamieji gesintuvai
Eil. Nr.

1.

Gesintuvų laikymo vieta

Skaičiuojamasis
matavimo vienetas

Administracinė

Minimalus gesinimo medžiagos kiekis
gesintuvuose
2 kg (l)

4 kg (l)

6 kg (l)

-

-

2

500 m²

Kilnojamieji gesintuvai
Eil.
Nr.

1.

Gesintuvų laikymo vieta

Transporto priemonių stovėjimo aikštelės
(lengvieji automobiliai)

Skaičiuojamasis
matavimo
vienetas

Minimalus gesinimo medžiagos
kiekis gesintuvuose
20–25 kg (l)

40 ir daugiau kg (l)

1

-

100 vietų

Gesintuvai patalpose išdėstomi tolygiai, bei paženklinami specialiais ženklais (lipdukais) nurodančiais
gesintuvų laikymo vietą. Tiek patalpoje, tiek lauke gesintuvų laikymo vietą nurodantys užrašai turi būti gerai
matomi, įrengti 2–2,5 m aukštyje nuo grindų ar žemės paviršiaus.
Gesintuvai turi būti:
• laikomi lengvai prieinamose ir matomose vietose, ne arčiau kaip per 1 m nuo šildymo prietaisų;
• kabinami ne aukščiau kaip per 1,5 m nuo grindų iki gesintuvo apačios ir taip, kad atidarytos patalpos
durys netrukdytų jų paimti;
• statomi gaisrinių čiaupų spintelėse arba prie jų, gaisriniuose skyduose arba ant grindų, laikomi
specialiose spintelėse, dėžėse ar stovuose;
• laikomi taip, kad būtų matyti užrašai.
GAISRO IR DEGIMO PRODUKTŲ SKLIDIMO RIBOJIMO STATINYJE SPRENDINIAI
Projektuojamos priešgaisrinės perdangos bei pertvar os prie išorinių sienų, bei denginio bus sandariai
priglaustos.
Gaisro plitimas gali būti ribojamas žemesnės degumo klasės statybos produktus, naudojamus statinio
konstrukcijoms (išorinėms ir vidinėms), dengiant mažesnio gaisrinio pavojingumo statybos produktais. Ugnis
neturi plisti pastatų konstrukcijų viduje.
Projekte numatomas degimo produktų plitimo ribojimas bendrosios apykaitos, šildymo oru ir
kondicionavimo sistemų ortakiais, įrengiant angose bei ortakiuose, kertančiuose perdangas, komunikacijų
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šachtų pertvaras, sienas ir priešgaisrines pertvaras kurių atsparumas ugniai ne mažesnis kaip kertamos
konstrukcijos atsparumas ugniai. EI 60 ir didesnio atsparumo ugniai priešgaisrinėse užtvarose įrengiamų
priešgaisrinių sklendžių atsparumas ugniai turi būti EI 60, EI 45 priešgaisrinėse užtvarose įrengiamų
priešgaisrinių sklendžių atsparumas ugniai turi būti EI 30.
Kitais atvejais priešgaisrinės sklendės atsparumas ugniai turi būti toks pat, kaip ir ortakio, kuriam jis
skirtas, bet ne mažesnis kaip EI 15.
Gaisrinių skyrių atskyrimo sienose ir perdangose (REI 90) įrengiami ugnies vožtuvai turi būti su el.
pavara.
Ugnies vožtuvus reikia tvirtinti pertvaroje arba iš bet kurios pertvaros pusės taip, kad ortakio (nuo
pertvaros iki vožtuvo) atsparumas ugniai liktų ne mažesnis kaip pertvaros.
Vėdinimo įrangos patalpose klojamų ortakių ir kolektorių atsparumas ugniai nenormuojamas, išskyrus
tranzitinius ortakius ir kolektorius.
Atsižvelgiant kam skirti vėdinimo sistemos ortakiai - jų degumo klasės parenkamos pagal „Vėdinimo
sistemų gairinės saugos taisyklės“ VIII skyriaus nuostatas.
Angos vamzdžiams, ortakiams, elektros kabeliams kertant priešgaisrines pertvaras, sienas,
perdangas, sandarinamos, užtaisomos užpildu, kurio atsparumas ugniai yra ne žemesnis už pačios kertamos
statybinės konstrukcijos atsparumą ugniai, naudojamos tik konkrečioms inžinerinėms sistemoms skirtos
sandarinimo priemonės.
Gaisro metu angos priešgaisrinėse užtvarose turi būti uždarytos. REI 180 atsparumo ugniai sienoje
montuojamos EI2 60-C0 priešgaisrinės durys ir EI 2 60 priešgaisriniai nevarstomi langai, REI 90 atsparumo
ugniai sienoje montuojamos EI2 60-C0/3 priešgaisrinės durys, EI 45 atsparumo ugniai sienose montuojamos
EW 30-C0/3 priešgaisrinės durys, laiptinių durys projektuojamos priešdūminės C3Sm klasės.
Bendras angų plotas priešgaisrinėse užtvarose neviršija 25% užtvaros ploto.
Detalūs durų ir pertvarų išdėstymo sprendiniai pateikiami brėžiniuose.
EVAKUACIJA
Žmonių saugumas evakuacijos keliuose užtikrinamas planinėmis, ergonominėmis, konstrukcinėmis,
inžinerinėmis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis.
Evakuacijos keliai pastate užtikrina saugią žmonių evakuaciją iš patalpų. Nustatant evakuacijos kelių
apsaugą, užtikrinama saugi žmonių evakuacija, atsižvelgiant į evakuacijos kelią išeinančių patalpų paskirtį,
evakuojamųjų skaičių, pastato atsparumo ugniai laipsnį ir evakuacinių išėjimų iš aukšto ir pastato skaičių.
Durys evakuaciniuose praėjimuose atsidaro evakuacijos kryptimi. Evakuacijos keliuose grindys bus
lygios, leidžiamas grindų aukščių skirtumas – ne mažesnis kaip 45 cm, įrengiant ne mažiau kaip 3 pakopas.
Evakuacijos keliuose grindų nuolydis leidžiamas ne didesnis kaip 1:6. Durų angoje slenksčio aukštis turi būti
ne didesnis kaip 15 cm. Evakuaciniuose keliuose durys turi būti ne žemesnės kaip 2 m.
Evakuacinių išėjimų iš pastatų išorinės durys privalo turėti užraktus arba uždarymo mechanizmus,
atidaromus iš vidaus užtikrinant, kad evakuacines duris būtų galima atidaryti iš patalpos vidaus bet kuriuo
paros metu.
Evakuacinės išėjimo iš patalpų durys projektuojamos ne siauresnės kaip 0,80 m kai
besievakuojančiųjų skaičius pro jas iki 15 žmonių, 0,9 m kai besievakuojančiųjų skaičius nuo 16 iki 50 žmonių
ir 1,20 m kai besievakuojančiųjų skaičius daugiau kaip 50 žmonių.
Visų evakuacinių durų plotis vertinamas vidinio staktos išmatavimo atžvilgiu.
Evakuacijos keliuose neturi būti sieninių spintų, išskyrus spintas inžinerinėms sistemoms ir gaisriniams
čiaupams.
Evakuacija iš pastato aukštų numatoma dvejomis L1 tipo laiptinėmis. Evakuacinių laiptinių laiptų
plotis 1,20 m., laiptų nuolydis ne didesnis kaip 1:1. Pakopų aukštis ne didesnis kaip 22 cm., pakopų plotis ne
mažesnis kaip 25 cm. Patekimas į laiptines numatomas pro ne siauresnes kaip 0,90 m duris.
Evakuacijos keliuose numatomos slankiojančios automatinės durys kurios gaisro metu atsidarys
suveikus dūmų detektoriui ar paspaudus rankinį signalizavimo įtaisą. Šios durys turi autonominį maitinimo
šaltinį, užtikrinantį jų atidarymą vienos valandos bėgyje, dingus elektros įtampai.
Evakuacija iš automobilių saugyklos patalpos numatoma viena L1 tipo laiptine ir pro pakeliamus lauko
vartus. Patekimas į laiptinę numatomas pro ne siauresnes kaip 0,90 m duris.
Evakuacijos kelio ilgis aukštų patalpose iki artimiausio išėjimo neviršija 20 m. koridoriumi iš aklinos
dalies 20 m. tarp išėjimų 40.
Automobilių saugykloje evakuacijos kelio ilgis patalpoje neviršija 50 m.
Žmonių su negalia saugai gaisro metu užtikrinti 1,20 x 0,85 m saugos zonos projektuojamos
laiptinėse. Įrengiamos saugos zonos nesiaurina evakuacijos kelių pločių.
Dvivėrių evakuacinių išėjimų durų, atidaromos dalies plotis turi būti ne mažesnis kaip 1200 mm., o
pagrindinės atidaromos dalies plotis turi būti ne mažesnis kaip 900 mm.
Evakuacijos kelias laiptinėje nesusiaurinamas turėklų, projektuojami turėklai išsikiša už sienos
plokštumos iki 15 cm, turėklai įrengiami ne žemiau kaip 1 m. aukštyje.
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Norminio laiptinės bei laiptinės aikštelės evakuacijos kelio pločio nesumažina atidaromos durys,
šildymo prietaisai, elektros skydinės bei turėklai.
Tarp laiptatakių įrengiamas ne mažesnis kaip 50 mm. tarpas, skirtas gaisrinėms žarnoms nutempti.
Evakuacinių išėjimų durų, pro kurias evakuojasi nuo 50 iki 200 žmonių, evakuaciniai užraktai
parenkami pagal LST EN 179 serijos standarto reikalavimus. Evakuacinių išėjimų durų spynos turi būti ne
aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos – ne aukščiau kaip 1100 mm.
GAISRŲ GESINIMAS IR GELBĖJIMO DARBAI
Artimiausia PGT komanda yra Kauno PGT komanda esanti Žemaičių pl. 33, nutolusi 1,40 km.
atstumu, atvykimo greitis ~40 km/val. (remiantis Ekstremalių situacijų ir incidentų likvidavimo planų sudarymo
instrukcija), tuomet pirmieji gelbėjimo automobiliai vyks (1,4/40)·60=2,10 min. Atsižvelgiant į pastebėjimo laiką
(2 min.), pranešimo ir normatyvinį išvykimo iš tarnybos laiką (3,67 min.), kovinio išsidėstymo laiką (1 min),
gaisras bus pradėtas lokalizuoti 9 minute.
Patekimas ant pastato stogo projektuojamas iš laiptinės pro ne mažesnį kaip 0,6 x 0,8 m. liuką. Ant
pastato stogo, ugniagesių gelbėtojų saugai užtikrinti projektuojami 0,6 m. aukščio apsauginiai parapetai
GAISRINĖS TECHNIKOS PRIVAŽIAVIMAS PRIE STATINIO IR IŠORĖS GESINIMO PRIEMONIŲ
Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbams užtikrinti privažiavimas prie projektuojamo pastato
užtikrinamas ne didesniu kaip 25 m atstumu naudojant esamus kelius.
Keliai skirti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti yra ne siauresni kaip 3,5 m.
Privažiuoti prie gaisrinių hidrantų naudojamos motorizuoto susisiekimo gatvės ir keliai atitinkantys
teisės aktų nustatytus reikalavimus.
Keliai ir aikštelės gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti prie pastato ir gaisrinių
hidrantų turi būti visada laisvi, tam užtikrinti būtina statyti specialius ženklus ir aptvarus (iki 20 cm aukščio).
GAISRO IR GELBĖJIMŲ OPERACIJŲ MASTAS IR PASEKMĖS AVARIJOS ATVEJU (AVARIJŲ
LIKVIDAVIMO PLANAS)
Objektas yra nepriskiriamas prie ypatingos svarbos objektų, kuriuose gali būti saugomos ypač
kenksmingos ar kitaip pavojingos medžiagos viršijant leistinus ribinius kiekius, todėl kilęs incidentas negali
būti pavojingas lokaliai, gretimų teritorijų apsaugai nepadarant esminių nuostolių. Incidento likvidavimui
pakanka priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgų.
Žaibosauga
Statinio žaibosauga. Patartina įrengti aktyvios apsaugos nuo žaibo sistemą. Žaibolaidis statomas ant
paties aukščiausio pastato taško. Įžeminimo laidininkai 2 metrus nuo žemės paviršiaus apsaugomi nuo
aplinkos poveikio, jie paslepiami PVC vamzdyje. Laidininkas įrengiamas pastato išorėje.
5.7 TREČIŲJŲ ASMENŲ GYVENIMO IR VEIKLOS SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS
Statybos metu trečiųjų asmenų (kaimyninių teritorijų naudotojų) darbo ir kitos veiklos sąlygos
nesuvaržomos – išlieka galimybė patekti į vietinės ir valstybinės reikšmės kelius, išlieka galimybė naudotis
inžineriniais tinklais. Remonto darbai nepablogins trečiųjų asmenų valdų esamos techninės būklės ir
nesudarys prielaidų atsirasti veiksniams, galintiems vėliau (juos naudojant) pabloginti jų techninę būklę.
Projekto sprendiniai nepažeis trečiųjų asmenų gaisrinės saugos priemonių ir sistemų.
Statybinės medžiagos bus sandėliuojamos sklypo ribose. Atliekant remonto darbus būtina imtis
priemonių mažinančių dulkių sukėlimą ir jų patekimą į gretimas valdas. Darbai privalo būti vykdomi tik darbo
valandomis (07.00- 17.00). Triukšmą keliantys statybos darbai neužtruks ilgai, triukšmas gyventojams
neigiamos įtakos neturės.
5.8 NUMATOMAS STATYBOS DARBŲ POVEIKIS APLINKAI
Prieš pradėdama darbus rangos organizacija privalo parengti statybos darbų organizavimo projektą.
Statybos darbai neigiamo poveikio aplinkai neturės. Pastatas eksploatacijos metu nepadidins aplinkos
taršos, triukšmo lygio, elektros tiekimo trikdymo.
Reikalavimai visuomeninės paskirties pastatų atliekoms tvarkyti nustatyti HN 66:2000.
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5.9 STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS
Visos statybinės atliekos –įvairios nuobiros ir likučiai turi būti pristatomi į kietų atliekų sąvartyną.
Tvarkydamas statybinės atliekas statytojas privalo laikytis Kauno miesto savivaldybės numatytos tvarkos.
Prieš statybos pradžią privaloma pasirašyti sutartį dėl šiukšlių išvežimo.
Statybinės atliekos rūšiuojamos į:
- tinkamas panaudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių
medžiagų ir kt. nedegių medžiagų);
- tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos – betono, keramikos, bituminės medžiagos) pristatomas į
perdirbimo gamyklas;
- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis užteršta
tara ir pakuotė) išvežamos į sąvartas.
Orientacinės prognozuojamos statybos produktų atliekų kiekiai pateikiami Sąnaudų žiniaraštyje.
Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir sandėliuojamos uždarose talpose ar
kraunamos tiesiai į mašinas. Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai laikomi iki statinio
pripažinimo tinkamu naudoti.
Projektiniai sprendiniai atitinka Projekto rengimo dokumentams, esminiams statinio ir statinio
architektūros, kultūros paveldo apsaugos, aplinkos, kraštovaizdžio, trečiųjų asmenų interesų apsaugos
reikalavimams.
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