




PROJEKTO STATINIO BENDROSIOS DALIES

TURINYS 

Eilės
Nr 

Dokumento pavadinimas Lapų
skaičius 

Pastabos 

1 Projekte naudotų privalomųjų dokumentų, pagrindinių 
normatyvinių dokumentų sąrašas.

2 

2 Bendrieji statinio rodikliai 1 

3 Bendrosios dalies aiškinamasis raštas 17

4 Bendroji techninė specifikacija 11

Priedai.

1 Statytojo projektavimo užduotis.   8

2 Specialieji reikalavimai 1

3 Specialieji architektūros reikalavimai 2

4 Specialieji paveldosaugos reikalavimai 2

5 AB „Energijos skirstymo operatorius“ . Elektros tinklų ir įrenginių
perkėlimo (Rekonstravimo ) sąlygos NR ISK 19-7 -1093 

2

6 Prijungimo sąlygos Nr 19-18035D 2

7 Statinio projekto dalių tarpusavio sprendinių derinimo lentelė 1

8 Naudotos programinės įrangos sąrašas 1

GRAFINĖ DALIS

Žymuo Lapų
skaičius

Laida Pavadinimas 

(19-17)-TDP-SP-01 1 0 Sklypo sutvarkymo planas M1:500

(19-17)-TDP-SP-02 1 0 Sklypo vertikalus planas, matmenys M1:250

(19-17)-TDP-IT-1 1 0 Suvestinis inžinerinių tinklų planas M 1:500.

(19-17)-TDP-SA-01 1 0 Rūsio planas M1:100

(19-17)-TDP-SA-02 1 0 Pirmo aukšto planas M1:100

0 2019-07 Pirminė projekto laida.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

UAB „MEDPROJEKTAS“
Ateities g. 10,

08303 VILNIUS
Tel.: 261 37 96

statinio projekto pavadinimas

Daugiabučio gyvenamojo namo Sėlių g. 43,
Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) projektas

1073 PV R. Vailionis statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas LAIDA

Dokumentų žiniaraštis 0

LT

Statytojas ir (arba) užsakovas dokumento žymuo LAPAS LAPŲ

UAB  Mano Būstas  Vilnius (19 – 17) – TDP – BD – DŽ 1 2



(19-17)-TDP-SA-03 1 0 Antro  aukšto planas M1:100

(19-17)-TDP-SA-04 1 0 Trečio   aukšto planas M1:100

(19-17)-TDP-SA-05 1 0 Pastogės planas M1:100

(19-17)-TDP-SA-06 1 0 Stogo planas M1:100

(19-17)-TDP-SA-07 1 0 Pjūvis A-A  M1:100

(19-17)-TDP-SA-08 1 0 Fasadas tarp ašių 1-4 M1:100

(19-17)-TDP-SA-09 1 0 Fasadas tarp ašių A-C M1:100

(19-17)-TDP-SA-10 1 0 Fasadas tarp ašių 4-1 M1:100

(19-17)-TDP-SA-11 1 0 Fasadas tarp ašių C-A M1:100

(19 – 17)– TDP–SK– 01 1 0 Antro, trečio aukšto planas M 1:100

(19 – 17)– TDP– SK– 02 1 0 Balkono konstrukcijos M 1:20

(19 – 17)– TDP– SK– 03 1 0 Karnizo detalė M 1:10

(19 – 17)–TDP– SK– 04
1

0
Pastogės perdangos šiltinimas. M 1:10
(Praėjimo tako nešiltintoje pastogėje įrengimo detalė)

(19 – 17)– TDP – SK– 05 1 0 Cokolio ir lauko sienos šiltinimo detalė M 1:10

(19 – 17)-TDP-VN-2
1 0 Rūsio planas su projektuojamais vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo tinklais M 1:100.

(19 – 17)-TDP-VN-3
1 0 1 aukšto planas su projektuojamais vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo tinklais M 1:100.

(19 – 17)-TDP-VN-4
1 0 2 aukšto planas su projektuojamais vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo tinklais M 1:100.

(19 – 17)-TDP-VN-5
1 0 3 aukšto planas su projektuojamais vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo tinklais M 1:100.

(19 – 17)-TDP-VN-6
1 0 Pastogės planas su projektuojamais nuotekų šalinimo 

tinklais M 1:00.

(19 – 17)-TDP-ŠV-BR2 2 0 Šildymas-vėdinimas. Rūsio planas. M1:100

(19 – 17)-TDP-ŠV-BR3 3 0 Šildymas-vėdinimas. Pirmo aukšto  planas. M1:100

(19 – 17)-TDP-ŠV-BR4 4 0 Šildymas-vėdinimas. Antro  aukšto  planas. M1:100

(19 – 17)-TDP-ŠV-BR5 5 0 Šildymas-vėdinimas. Trečio  aukšto  planas. M1:100

(19 – 17)-TDP-ŠV-BR6 6 0 Šildymas-vėdinimas. Pastogės   planas. M1:100

dokumento žymuo
(19 – 17) – TDP – BD – DŽ

LAPAS LAPŲ LAIDA

2 2 0









AIŠKINAMASIS RAŠTAS

      1.1   BENDRIEJI DUOMENYS
        Statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas:

Objektas:  - Daugiabučio gyvenamo namo Sėlių  g.43, Vilniuje  atnaujinimo 
(modernizavimo) projektas

Adresas: Sėlių    g. 43, Vilnius  ;
Statytojas:UAB  Mano Būstas  Vilnius 
Statybos rūšis: Paprastasis remontas  
Statinio klasifikatorius: Daugiabutis gyvenamas namas 
Sklypo unikalus Nr 4400-2145-8899
Remontuojamo  pastato unikalus Nr 1096-1032-0012
Statinio kategorija – Ne ypatingas 
Projekto etapas – Techninis-darbo  projektas; 
Projektą rengia - UAB “Medprojektas ”
Projekto vadovas –  R. Vailionis At. Nr. 1073

   Objekto projektas rengiamas vadovaujantis:  
       užsakovo pateikta projektavimo užduotimi;

• LR įstatymais;

• statybos techninių reglamentų nuostatomis;

• higienos normomis;

• kitais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais.
   Statybos  įtaka  aplinkai,  gyventojams,  kaimyninėms  teritorijoms,  tretiesiems  asmenims:
neigiamos įtakos aplinkai, tretiesiems asmenims ir gyventojams nebus;
Licenzijuotos kompiuterinės programos, kuriomis naudojantis parengta projekto dalis:
1. Autodesk Autocad LT 2009.
2. OpenOffice.
Esama pastato architektūrinė padėtis: 
 Statybos įtaka aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms, tretiesiems asmenims: neigiamos
įtakos aplinkai, tretiesiems asmenims ir gyventojams nebus;

Kultūros paveldo išsaugojimas, urbanistikos, priešgaisrinės, civilinės saugos priemonių
principiniai sprendimai, apsauginės sanitarinės zonos: 

statinys  suprojektuotas  taip,  kad  kilus  gaisrui  statinio  konstrukcijos  tam  tikrą  laiką
išlaikytų apkrovas, būtų ribojamas ugnies ir dūmų plitimas, žmonės galėtų saugiai išeiti iš pastato
arba galima būtų juos gelbėti kitomis priemonėmis, galėtų saugiai dirbti ugniagesiai gelbėtojai;
projektiniai sprendiniai atitinka teritorijų planavimo dokumentus;pastatas atitiks esminius statinio ir
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statinio architektūros reikalavimus; 
atnaujinamas pastatas nėra nekilnojamojo kultūros paveldo objektas, statinys patenka į Vilniaus
senamiesčio  vizualinės  apsaugos pozonį.  Kadangi  pastatas  bus modernizuojamas  atliekant  tik
paprastojo  remonto  darbus,  o  išorės  išvaizda  bus  keičiama  tik  tiek,  kiek  tai  bus  susiję  su
modernizavimo (atitvarų apšiltinimo, statinio elementų remonto, pakeitimo) darbais, todėl statinys
savo aukščiu, apimtimi, išraiška nenustelbs saugomų kultūros paveldo objektų ar jų grupių, žiūrint
iš  apžvalgos vietų nebus iškilęs  virš  matomo saugomo kultūros paveldo  objekto ar  jų  grupės,
nebus matomas artimoje saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės aplinkoje, vizualiai savo
apimtimi ar aukščiu nekonkuruos ir  nebus didesnis už saugomą kultūros paveldo objektą ar jų
grupę.  Pastato išorės apdailai  skirtos medžiagos,  spalvos,  paviršiai  ir  kiti  elementai  parenkami
atsižvelgiant į aplinkinius statinius, vietovės kontekstą.    
 Modernizuojamas  pastatas  yra  Žvėryno  rajone,  Vilniaus  miesto  dalyje,  esančioje  į
šiaurės vakarus nuo centrinės dalies. Žemės reljefas, pastato zonoje, yra su iki 0,6 m perkritimais. 
Statiniai.  Gretimybėje vyrauja 5 aukštų daugiabučiai  gyvenamieji  namai,  1-4 aukštų komercinės
paskirties pastatai, nuo senesnių laikų išlikęs pavienis sodybinis gyvenamųjų namų užstatymas.
Inžineriniai  tinklai  ir  įrenginiai. Sklype  yra  nutiesti  inžineriniai  tinklai:  vandentiekio,  nuotekų,
elektros, ryšių, šilumos ir karšto vandens tiekimo, dujotiekio tinklai. Sklype taip pat yra suformuoti
šaligatvio betoninių plytelių takai, asfaltbetonio aikštelės, kiti inžineriniai statiniai.
      Želdiniai.  Prie pastato auga vidutinio aukščio lapuočiai, spygliuočiai medžiai, dekoratyviniai
krūmai, prie vakarinio fasado glaudžiasi vijokliniai augalai, vietomis pakilę iki gyvenamojo namo
karnizo aukščio, kietomis dangomis neužimtuose plotuose auga veja.  
    Higieninė ir ekologinė situacija. Sklypo higieninė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra
susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų.

Numatomo  modernizuoti  pastato  statybos  metai  -  1961.  Daugiabutis  gyvenamasis
namas yra 3 aukštų su rūsiu. Butų skaičius – 11. Laiptinių skaičius  - 1. Dalis pastato patalpų yra
įregistruotos  kaip  negyvenamos  paskirties  ir  turi  atskirus  įėjimus  tiesiai  iš  lauko.  Statinys  yra
kompaktiško tūrio su šlaitiniu stogu. Pastogė - neeksploatuojama. 
 Išorinės  sienos  –  silikatinių  plytų  mūro,  neapšiltintos,  dalinai  tinkuotos.  Matomi  išorinių  sienų
paviršiaus patamsėjimai dėl drėgmės skverbimosi į atitvarą. Dalis sienų yra ištepliotos grafičiais.
Pamatai - gelžbetonio, tinkuoti, nešiltinti. Bendra sienų, rūsio sienų, pamatų būklė - patenkinama.
Nuogrinda  -  išsikraipiusi,  atitrūkusi  nuo  pamato,  vietomis  nuogrindos  apskritai  nėra.  Stogas  -
keturšlaitis,  nešiltintas.  Danga  -  asbocementinių  banguotų  lakštų,  susidėvėjusi,  blogos  būklės.
Stogo  apskardinimai,  lietaus  nuvedimo sistemos  elementai  yra  įrengti  iš  plieno  skardos ir  yra
blogos  būklės,  didžiojoje  dalyje  vietų  jie  yra  neigiamai   paveikti  korozijos.   Stogo  laikančios
kostrukcijos  -  patenkinamos  būklės.  Pastato  perdangos   -  gelžbetonio,  rūsio  perdanga  nėra
apšiltinta. Perdangų būklė - patenkinama. Vidaus laiptai – gelžbetonio, plieno elementų, turėklai –
metaliniai  su  mediniais  porankiais,  būklė  patenkinama.  Lauko  laiptai,  aikštelės,  prieduobių
konstrukcijos – gelžbetonio, prieduobės yra su metalo elementų ir kanalinio polikarbonato plokščių
konstrukcijų uždengimais,  elementų būklė – patenkinama. Balkonų laikančiosios konstrukcijos -
plieno,  armuoto  betono,  balkonų  plokštės  yra  susidėvėjusios,  vietomis  metalinės  dalys  yra
neapsaugotos  tinkamos betono sluoksniu,  plokštės vietomis aptrupėjusios,  neigiamai  paveiktos
drėgmės. Didžioji dalis langų, balkono durų yra pakeisti naujais, plastikinio profilio, seni langai -
mediniai,  nesandarūs.  Išorinės  durys  –  metalinės.  Pakeisti  langai,  durys  yra  geros  arba
patenkinamos būklės. 
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Esamos statinio inžinerinės sistemos.
 Šildymo inžinerinės  sistemos.  Pastato šilumos mazgas –  nepriklausomas,  automatizuotas,  su
moduliais šildymui ir  karšto vandens ruošimui.  Pastato šildymo sistema – vienvamzdė, apatinio
paskirstymo. Magistralinių vamzdynų izoliacija vietomis susidėvėjusi. Sistemoje balansinių vožtuvų
nėra. Dalis radiatorių pakeista naujais,  kiti  – seni.  Termostatinių ventilių  nėra. Atsijungusių nuo
pastato šildymo sistemos butų nėra. Pastato laiptinė – šildoma. 

Karšto  vandens  inžinerinės  sistemos.  Visi  butai  karštą  vandenį  gauna  iš  pastato
šilumos  mazgo.  Magistralinių  vamzdynų  izoliacija  susidėvėjusi,  stovai  –  neizoliuoti.  Balansinių
ventilių nėra. 

Vandentiekio inžinerinės sistemos. Buitinis šaltas vanduo gaunamas iš miesto 
vandentiekio tinklo. Magistraliniai vamzdynai dalinai susidėvėję.
Nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos. Buitinių nuotekų sistema – centrinė, nuotekos šalinamos į 
miesto nuotekų tinklą. Dauguma sistemos elementų yra nusidėvėję. Lietaus nuotekų sistema – 
išorinė, dalinai susidėvėjusi. 
Vėdinimo  sistema  pastate  –  natūrali.  Virtuvėse  bei  sanmazguose  oras  šalinamas  kanalais.
Kambariai vėdinami orlaidėmis arba atidarant langus. Oro apykaita patalpose yra pakankama. 
Elektros instaliacijos pastate būklė yra patenkinama. Dalis elementų yra atnaujinta.  
 Esama pastato energetinio naudingumo klasė - F, sertifikato Nr. KG-0424-01772
 Projektuojami darbai 
Statinio architektūra
 Kadangi bus atliekami tik esamo pastato atnaujinimo darbai neperplanuojant patalpų, statinio 
vieta, funkciniai ryšiai, zonavimas, įėjimai, praėjimai išlieka esami. Aplink pastatą įrengiama nauja 
vėdinama nuogrinda, prie pagrindinio įėjimo esantis takas sutvarkomas taip, kad įėjimas būtų 
pritaikytas žmonėms su negalia. Statybos darbų metu pažeistos dangos bus pilnai atstatytos, 
atsodinama veja.
   Didžioji dalis butų ir bendrojo naudojimo patalpų langų yra pakeisti, seni langai keičiami naujais 
bešvinio PVC profilio langais su 2 stiklų paketais, kurių vienas iš stiklų su selektyvine danga. Stiklo 
paketai gaminami su inertinių dujų užpildais. Keičiamos įėjimo į laiptinę ir rūsio patalpas (iš 
tambūro) durys naujomis, apšiltintomis metalinėmis durimis. Langų U≤1,3 (W/m²K), keičiamų durų 
U≤1,6 (W/m²K). Langai varstomi dviejomis padėtimis su trečia – mikroventiliacija, jei brėžiniuose 
nenurodyta kitaip. Langų ir balkonų durų varstymo kryptys pateikiamos projekte.
Remontuojamos esamos balkonų plokštės pagal techninio darbo projekto konstrukcinę dalį. Esami,
neatitinkantys  reikalavimų  aptvarai  demontuojami,  įrengiami  nauji  ažūriniai  metalo  elementų
turėklai, dažomi milteliniu būdu. Balkonų tvarkymo darbai bus atliekami atskiru projektu. 
 Prieš  pradedant  stogo  modernizavimo  darbus  visos  antenos,  suderinus  su  eksplotuojančia
organizacija  nuimamos,  baigus  darbus,  reikalingos  pritvirtinamos,  mechaniškai  nepažeidžiant
stogo dangos. Demontuojami kiti nereikalingi stogo elementai, nuardoma esama asbocementinių
banguotų  lakštų  danga  (laikantis  saugaus  darbo  ir  pavojingų  medžiagų  laikino  sandėliavimo,
utilizavimo  reikalavimų),  taip  pat  nuardomi  stogo  apskardinimai,  lietaus  vandens  nuvedimo
elementai.  Pastogė  sutvarkoma,  išvalomos  šiukšlės.  Šiltinama  pastogės  perdanga,
termoizoliacinės plokštės iš akmens vatos kartu su garo, vėjo izoliacijos sluoksniais įrengiami ant
esamų perdangos plokščių.  Neeksploatuojamos pastogės erdvės ir  konstrukcijos bus natūraliai
vėdinamos per įrengtas angas stogo plokštumose. Esamas patekimo į pastogę liukas keičiamas
nauju,  apšiltintu,  įrengiami  vaikščiojimo  takai.  Stogo  danga  -  čerpinio  profilio,  nuo  korozijos
apsaugoti, plieno skardos lakštai. Įrengiama apsauginė metalinė tvorelė, kurios aukštis nuo naujos
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stogo dangos  turi  būti  ne  mažesnis  kaip  600  mm,  montuojami  kiti  stogo  saugumo elementai.
Atnaujinama lietaus nuvedimo sistema.  Ant stogo esančios ventiliacijos šachtos remontuojamos,
valomos, dezinfekuojamos. Ant visų šachtų įrengiami nauji metalinio karkaso apskardinti stogeliai,
kanalų  apsaugos  nuo  paukščių.  Buitinių  nuotekų  alsuokliai  pakeliami  virš  stogo  konstrukcijos,
montuojami  su  kepurėlėmis  nuo  kritulių.  Stogo  dalys  apskardinamos  naudojant  plastizuotos
skardos gaminius. 
 Judėjmo keliuose,  nenumatoma slenksčių ir  peraukštėjimų,  didesnių nei  20mm. ŽN
pritaikytų  durų,  jas  atidarius,  angos  bekliūtis  plotis,  matuojant  tarp  varčios  ir  staktos  vidaus,
numatomas ne mažesnis kaip 850 mm.

Dvivėrių durų varstomosios varčios plotis projektuojamas toks, kad, atidarius plačiąją
varčią,  bekliūtis  angos plotis  būtų ne mažesnis  kaip 850 mm. Koridoriuose ir  kitose patalpose
žmonės  su  regėjimo  sutrikimais  bus  apsaugoti  nuo  atsitrenkimo  į  žemai  įrengtus  atsikišusius
elementus  ir  konstrukcijas.  Jei  koridoriuose žemiau kaip  2  100  mm ir  aukščiau  kaip  800 mm
kabinami ženklai, šviestuvai ar kiti elementai, atsikišantys nuo sienos daugiau nei per 100 mm, po
jais ant grindų būtina įrengti ne žemesnį kaip 50 mm bortelį arba perspėjantį barjerą, įtvirtintą ne
aukščiau kaip 700 mm nuo grindų. 
 Projektuojami  pastato  atitvarų  šilumos  perdavimo  koeficientai  atitiks  normines
reikšmes, pagal žemiau pateiktą  lentelę. Pastatas projektuojamas taip,  kad atitiktų privalomas
energetinio naudingumo klasės keliamas sąlygas atnaujinamam daugiabučiui namui.
 Pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U(C) (W/(m²×K)) vertės C energinio naudingumo 
klasės pastatų (jų dalių) atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių ir energinio naudingumo 
rodiklių skaičiavimui

Atitvarų apibūdinimas
Atitvarą 
žymintis 
poraidis

Negyvenamieji pastatai
Viešosios paskirties 
pastatai

Stogai r
0,16

Perdangos ce
Sienos w 0,20
Langai wda 1,3
Durys d 1,6

Statinio konstrukcijos 
 Palėpės perdanga  visų pirma nuvaloma, išklojama garo izoliacine plėvele. Perdanga
apšildoma  200mm  mineralinės  vatos  sluoksniu  ir  30mm  kietos  mineralinės  vatos  sluoksniu,
apsaugai nuo vėjo. Palėpėje įrengiami vaikščiojimo takai iš medinių tašų ir lentų. Keičiant stogo
dangą, taip pat išardyti ir esamus medinius grebėstus. Įrengiami nauji išilginiai  tašai,  po kuriais
pritvirtinama hidroizoliacija. Taip pat įrengiami skersiniai grebėstai prie kurių tvirtinsis stogo danga.
Ties  karnizais  prikalamos  naujos  priegegnės,  karnizas  apšiltinamas,  įrengimą  žiūrėti  SK-03
brėžinyje. Stogo konstrukcijos padengiamos antiseptinėm antipireninėm medžiagom.
Vandentiekis -nuotekinė 
 Projektas parengtas pagal projektavimo užduoties reikalavimus. Projekte numatomas
pastato  esamos  vandentiekio  sistemos  modernizavimas.  Esami  šalto  ir  karšto  vandentiekio
magistraliniai vamzdynai rūsyje, esami šalto ir karšto vandentiekio stovai bei uždarymo armatūra
keičiami iki buto vandens apskaitos prietaiso. Prie keičiamų vamzdynų numatomas esamų buto
šalto  ir  karšto  vandentiekio  vamzdynų  prijungimas.  Karštą  vandenį  numatoma  ruošti  pastate
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esamame šilumos mazge. Nuo jo keičiami karšto ir cirkuliacinio vandentiekio  vamzdynai.
Vandentiekio  tinklai  suprojektuoti  iš  plastmasinių  vandentiekio  vamzdžių.  Atšakoms nuo

magistralių į stovus ir į butus numatoma atjungimo armatūra. Visi naujai suprojektuoti vamzdynai
izoliuojami. 

Modernizuojamo pastato vidutinis norminis suminis šalto vandens poreikis – 0,8 m3/h,
11 m3/parą.
 Projekte  numatomas  pastato  esamos  buitinių  nuotekų  šalinimo  sistemos
modernizavimas. Esami nuotekų šalinimo vamzdynai bei nuotekų stovai keičiami naujais. Keičiami
nuotekų stovai per visus pastato aukštus numatant alsuoklio iškėlimą virš stogo. Prie naujų stovų
numatytas butų esamo nuotekų tinklo prijungimas. Projekte numatomas esamo nuotekų išvado iš
pastato pakeitimas iki pirmo lauko šulinio. Jis numatytas uždaru betranšėjiniu būdu. 

Šildymo -vėdinimo dalis 
  Vadovaujantis projektavimo užduotimi ir investicinių projektu projekte numatoma keisti šildymo 
sistemos magistralinius vamzdynus pastogėje ir rūsyje , atjungimo ir reguliavimo armatūra . Prie 
šildymo prietaisų numatoma nauji didelio pralaidumo termostatiniai ventiliai. Šie ventiliai numatomi 
prie esamų šildymo prietaisų vietoje neveikiančių  dvigubo reguliavimo čiaupų. Kadangi šildymo 
sistema  dvigubo yra viršutinio paskirstymo tai automatinių balansinių ventilių, nepriklausomų  nuo 
slėgio ne priklausomus  įrengti techninių galimybių nėra techninių galimybių , todėl numatomi  
paprasti balansiniai ventiliai.
   Vadovaujantis projektavimo užduotimi ir investicinių projektu numatomas esamų mūrinių kanalų 
išvalymas , remontas ir dezinfekavimas. 
 Nuo ventiliacijos kanalų (šachtų) vidinių paviršių šalinamas susikaupusių teršalų kiekis. 
Valymas atliekamas sausu būdu nuo dulkių ir kt. susikaupusių nešvarumų. Valymą sudaro 
ventiliacijos kanalų vidinio paviršiaus gramdymas lankstaus veleno pagalba su įvairaus 
agresyvumo ir diametro besisukančiais šepečiais. Prie besisukančio šepečio pritvirtinama video 
kamera. Kameros pagalba mes matome  valymo eigą ir įsitikiname, kad išvalome visus 
išsišakojančius kanalus. Darbai vykdomi nuo stogo per ventiliacijos kanalų kaminėlius. Naudojami 
atitinkamai pagal šachtos diametrą: apvalūs šepečiai diametru nuo 100 iki 315 mm.
 Reikalavimai kanalų dezinfekavimui aprašomi techninėse specifikacijose
 Šiuo metu esamam šiluminiame mazge sumontuotas šilumos skaitiklis , kuriuo nominalus 
debitas G=3,0 m3 / val. (Duomenis paiimti iš ankstesnio projekto , kuris gautas iš AB VŠT )  
Kadangi naujos aritmetinės reikšmės skiriasi nežymiai , todėl šilumos skaitiklis paliekamas 
esamas. 
 Taip pat buvo atlikti patikrinamieji skaičiavimai šildymo sistemos plokštelinio šilumokaičio . 
Šilumokaitį galima naudoti tolesnei eksploatacijai. 
 Dviejų eigų vožtuvas su elektros pavara , kuriuo Kvs -3,3 taip pat tinkamas tolesniam naudojimui. 
 Nauji vamzdžiai pjaunami į esamus vamzdynus prie šilumokaičio . Armatūra numatoma nauja. 
Pažeista izoliaciją būtina atstatyti. 
Aplinkos apsauga 
 Projektuojamame objekte susidarys komunalinės atliekos , o pastato rekonstravimo metu 
statybinis laužas.  Atliekų tvarkymo projekto dalis sudaryta remiantis STR 1.05.05:2004 „STATINIO
PROJEKTO APLINKOS APSAUGOS DALIS“ iR  ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖMIS.  Bendras 
statybinių atliekų kiekis , susidarantis statybos proceso metu sudaro apie 68 tonos.  Atliekas 
tvarkančių įmonių registrą tvarko Aplinkos ministerija. Įmonės, užsiimančios atliekų surinkimo, 
vežimo, naudojimo ir šalinimo veikla, bei įmonės, kitų įmonių pavedimu organizuojančios atliekų 
naudojimą ar šalinimą, tarp jų - atliekas importuojančios ir eksportuojančios įmonės, turi būti 
įregistruotos Atliekas tvarkančių įmonių registre.  Įmonė gali užsiimti tik tokiomis atliekų tvarkymo 
veiklos rūšimis, kurios nurodytos atliekas tvarkančios įmonės registracijos pažymėjime. Norėdama 
pakeisti atliekų tvarkymo veiklos rūšis ar užsiimti naujomis veiklos rūšimis, įmonė turi 
persiregistruoti  atliekų tvarkymo  taisyklių 24-26 punktuose nustatyta tvarka. Atliekas naudojanti ar
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šalinanti įmonė turi turėti atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą. Įmonės ir 
organizacijos, kurių veikloje susidaro atliekos, privalo jas rūšiuoti susidarymo vietose. Nepavojingų 
atliekų apskaitos dokumentai saugomi trejus metus atitinkamoje įmonėje arba kitoje vietoje, 
suderintoje su Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentu.Visus esamus 
želdinius numatoma išsaugoti. Statybos metu pažeistas gerbūvis privalo būti 
atstatytas.Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių
ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų 
apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio 
kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, 
Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi 
pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi 
Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 
„Statybos darbai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. 
įsakymu Nr. 211 (Žin., 2002, Nr. 54-2150). Šio punkto reikalavimai netaikomi ūkio būdu statant 1–2
butų gyvenamuosius namus, sodo namus ir (ar) nesudėtingus statinius.  Statybvietėje turi būti 
rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui tinkamos 
konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės žaliavos, pavojingos atliekos. 
Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus 
nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės 
atliekos turi būti saugomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip
3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų 
pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.  Inertinės (nepavojingos) statybinės atliekos gali būti 
smulkinamos mobilia įranga statybvietėje, kaip nustatyta šių Taisyklių 12–15 punktuose.   Asbesto 
turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti tvarkomos pagal šių Taisyklių 26–27 punktuose 
nustatytus reikalavimus. Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (toliau – PCB/PCT) turinčios 
statybinės atliekos statybvietėje turi būti surenkamos pagal Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų 
terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. 
rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 473 (Žin., 2003, Nr. 99-4469), ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies 
keičiančio direktyvą 79/117/EEB, reikalavimus. Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos 
dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos šios 
atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką.  Pavojingos statybinės atliekos turi būti 
vežamos laikantis Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytų reikalavimų. Statybines atliekas 
naudojančios (ar) šalinančios įmonės turi nustatyti priimamų naudoti ir (ar) šalinti statybinių atliekų 
sąrašą ir šių atliekų kokybės reikalavimus.
 Naudojimui ir (ar) šalinimui atvežtas statybines atliekas patikrina statybines atliekas naudojanti ir 
(ar) šalinanti įmonė. Jei statybinių atliekų turėtojo atvežtos statybinės atliekos neatitinka statybines 
atliekas naudojančios ir (ar) šalinančios įmonės nustatytų atliekų kokybės reikalavimų ir todėl 
nepriimamos, atliekas naudojanti ir (ar) šalinanti įmonė turi nedelsdama informuoti apie tai Aplinkos
ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentą, kurio kontroliuojamoje teritorijoje veikia ši 
statybines atliekas naudojanti ir (ar) šalinanti įmonė.Statybinės atliekos, kurių perdirbti ar kitaip 
panaudoti nėra galimybių, turi būti šalinamos pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, 
uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse nustatytus reikalavimus. PCB/PCT turinčios 
statybinės atliekos naudojamos ir (ar) šalinamos pagal Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų 
(PCB/PCT) tvarkymo taisyklių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl 
patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiančio direktyvą 79/117/EEB reikalavimus.Visus esamus
želdinius numatoma išsaugoti. Statybos metu pažeistas gerbūvis privalo būti atstatytas. 
Darbų sauga 
Darbdaviai, vykdydami statybos darbus ir rengdami įmonės norminius dokumentus, turi vadovautis 
Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, 
Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais, Saugos ir sveikatos 
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apsaugos ženklų naudojimo nuostatais, šiomis Taisyklėmis ir kitais galiojančiais darbuotojų saugos
ir sveikatos teisės aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais. Prieš 
statybos darbų pradžią veikiančios įmonės teritorijoje statybos rangovas(-ai) ir įmonės vadovas 
privalo įforminti aktą - leidimą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą. 
Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos (nustatomos) 
pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.   Darbų 
vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, 
nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra-leidimas.   Rangovas 
pradėti statinio statybos darbus gali tik parengęs darbų technologijos (vykdymo) projektą. Statybos 
darbų technologijos (vykdymo) projekte turi būti numatyti darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti 
sprendimai, atitinkantys „SAUGOS IR SVEIKATOS TAISYKLĖS STATYBOJE“ DT 5-00. 
PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 12 22 
įsakymu Nr. 346, 5 priedo reikalavimus. Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, 
įrenginiai ir technologinė įranga turi atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus ir turi būti nurodyti 
statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte ar technologinėse kortelėse. Visi asmenys, 
esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus. Statybines atliekas iš statomų statinių 
reikia nuleisti žemyn uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse - konteineriuose ar panašiais 
nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų ar kitų priemonių leidžiama iš ne didesnio
kaip 3 m aukščio. Vieta, į kurią metamos šiukšlės, turi būti aptverta. Transporto ir pėsčiųjų judėjimo
keliai, priėjimai prie darbo vietų ir darbo vietos turi būti reikiamai prižiūrimi, valomi nuo šiukšlių ir 
sniego, neužkraunami sandėliuojamomis medžiagomis, konstrukcijomis. Priemonės darbo vietai 
paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir kitos) ir jų naudojimas turi atitikti standartų reikalavimus.     
Pagalbinę technologinę įrangą veikiančios apkrovos neturi viršyti apskaičiuotų projektinių ar 
gamintojo instrukcijose nurodytų dydžių.  Pastolių tikrinimo ir priežiūros tvarką nustato darbdavys 
(jei tokia tvarka nenurodyta gamintojo dokumentuose) vadovaudamasis Darboviečių įrengimo 
statybvietėse nuostatų 59 punktu.  Naudojamus pastolius ir kopėčias darbų vadovas turi apžiūrėti 
ne rečiau kaip kartą per 10 dienų.     Ardant pastolius visos pirmo aukšto durys ir kitų aukštų 
išėjimų durys į balkonus turi būti uždarytos (ardymo zonoje). Ant durų turi būti pakabinti įspėjamieji 
ženklai. Užlipimui ant pastolių ir nulipimui nuo jų turi būti įrengtos ne didesnio kaip 60% nuolydžio 
kopėčios. Pristatomas kopėčias be darbo aikštelių leidžiama naudoti užlipimui tarp atskirų statomo 
statinio aukštų bei darbams, kuriuos atliekant neprireiktų papildomai remtis į statinio konstrukcijas. 
Pristatomos kopėčios turi būti su įtaisais, neleidžiančiais joms pasislinkti ar virsti darbo metu. 
Pristatomų kopėčių matmenys turi būti tokie, kad darbuotojas galėtų dirbti stovėdamas ant 
pakopos, esančios ne mažesniu kaip 1 m atstumu iki kopėčių viršaus. Leidžiama naudoti ne 
ilgesnes kaip 5 m pristatomas medines kopėčias. Dirbant ant pristatomų kopėčių aukščiau kaip 1,3
m, reikia naudoti saugos diržą, pritvirtintą prie pastato konstrukcijos arba kopėčių, jeigu šios 
patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos. Ant pristatomų kopėčių draudžiama:- dirbti šalia ar 
virš neapsaugotų veikiančių mašinų besisukančių dalių ir transporterių;- naudoti rankines elektros 
mašinas ar parakinį įrankį;- virinti dujomis ar elektra;- tempti laidus ar prilaikyti aukštyje sunkias 
detales. Šiuos darbus leidžiama atlikti naudojant pastolius, aikšteles ir kitas priemones. Prieš 
naudojimą ir naudojimo metu kopėčios bandomos gamintojo dokumentuose nurodyta tvarka. 
Įrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi būti naudojami saugos diržai, patikimai 
pritvirtinti prie specialių tvirtinimo įtaisų ar statinio konstrukcijų. 60. Monolitinių gelžbetoninių 
konstrukcijų klojiniai turi būti įrengiami, naudojami bei išardomi statybos darbų technologijos 
(vykdymo) projekte nurodyta tvarka. Perkeliant ar paduodant į darbo vietą plytas ar smulkius 
blokus kėlimo kranais, būtina naudoti padėklus, konteinerius ir krovinių kėlimo įrangą, neleidžiančią
keliamiems kroviniams nukristi. Mūrijant sienas, žemesnes kaip 0,7 m nuo perdangos paviršiaus, ir
esant didesniam kaip 1,3 m aukščiui už sienos iki žemės (perdangos) paviršiaus, būtina naudoti 
kolektyvines saugos priemones (aptvarus, tinklus ar kitas priemones).Angos sienose, prie kurių 
paklotas (perdengimas) yra tik iš vienos pusės ir atstumas nuo pakloto iki angos apačios sienoje 
yra mažesnis negu 0,7 m, turi būti aptvertos arba uždengtos. Montuotojams draudžiama pereiti 
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nuo vienos konstrukcijos ant kitos be tam skirtų kopėčių, perėjimo tiltelių ar lipynių su 
aptvarais. Draudžiama montuotojams vaikščioti konstrukcijomis ir jų elementais (santvaromis, 
rygeliais ir kt.), ant kurių nėra galimybės įrengti reikiamo pločio perėjimo su aptvarais, be specialių 
apsauginių įtaisų. Pastačius (sumontavus) į projektinę padėtį konstrukcijas ar jų elementus, jas 
būtina patikimai įtvirtinti.  Kai stogo nuolydis didesnis kaip 200 arba stogas ar kitas paviršius yra 
pagamintas iš trapios medžiagos, galinčios lūžti ar kitaip suirti ir darbuotojas gali nukristi, turi būti 
įrengiami ne siauresni kaip 0,3 m pritvirtinti trapai darbuotojui atsistoti. Ant stogo sukrauti 
medžiagas galima tik statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte nurodytose vietose, imantis 
visų atsargumo priemonių, kad medžiagos nenukristų žemyn. Draudžiama montuotojams vaikščioti
konstrukcijomis ir jų elementais (santvaromis, rygeliais ir kt.), ant kurių nėra galimybės įrengti 
reikiamo pločio perėjimo su aptvarais, be specialių apsauginių įtaisų.Darbas su asbestu.• 
izoliuoti darbų vietą ir užtikrinti kitų sauga;
• suplanuoti darbą, kad kiek įmanoma būtų sumažintas ar užkirstas kelias asbestos turinčių 
medžiagų trikdymui;
• padengti paviršius 125 µm storio [PE 500] ar 250 µm storio polietilenu (kuris, užbaigus darbus, 
bus utilizuotas kaip medžiaga, kuri gali būti užteršta asbestu);
• atlikti darbą, dalyvaujant kuo mažiau darbuotojų;
• taikyti būdus, kurie kiek įmanoma sumažina ore esančių asbesto plaušelių pasklidimą (pvz., 
lydimasis siurbimas, drėkinimas purškiant);
• naudoti tinkamą asbesto kategorijos kvėpavimo takų apsaugą (pvz., EN 149 FFP3);
• vengti skaldyti asbesto turinčias medžiagas;
• vengti dirbti su tiesiai virš galvos esančiomis asbesto turinčiomis medžiagomis;
• naudoti asbesto kategorijos dulkių siurblį (H kategorijos) ir taikyti tik dulkių
surinkimo valant, pvz., drėgnomis šluostėmis, lipniomis šluostėmis (prie kurių limpadulkės), būdus 
– valymui NENAUDOTI šluotos ar suslėgto oro;
• jei darbas susijęs su viršuje esančiomis asbesto turinčiomis medžiagomis, pvz., atskiros lubų 
plokštės nuėmimas, įrengti paprastą maždaug 1 m (t. y. kad aprėptų tos plokštės plotą) aptvarą, 
kad galima būtų išvengti bet kokio ore esančių dulkiųpasklidimo. Tai gali būti patvariu (pvz., 125 
µm storio [PE 500]) polietilenu dengtas paprastas medinis rėmas. Patikrinti aptvaros vientisumą, 
tikrinant polietilenądūmavamzdžiu, ypač prie sujungimų. Kolega turėtų ieškoti menkiausių dūmų
• atsargiai išimti varžtus ar vinis, surenkant pasklindančias dulkes vienu iš šių būdų:
o tirštais klijais (tapetų klijais), kuriais prieš ištraukiant padengiamas varžtas arbao pritaisyti prie 
varžto vietos ištraukiamosios ventiliacijos vamzdį ir prijungti prieasbesto kategorijos dulkių siurblio 
(H kategorijos dulkių siurblys); o po to tvarkyti ištrauktus varžtus ar vinis kaip medžiagas, užterštas 
asbestodulkėmis.
• pašalinti nesuardytas asbesto turinčias čerpes ar plokštę, ir vengti lūžimo arapgadinimų
• atsargiai įdėti asbesto turinčias medžiagas tiesiai į paženklintus plastikinius maišus (t. y. neleisti 
kauptis nesupakuotoms atliekoms).
• užpildyti atliekų maišus taip, kad juos būtų galima lengvai ir tinkamai užrišti.
• užrišant maišus, vengti, kad iš maišo neišeitų oras , nes jame gali būti dulkių irasbesto; atsargiai 
užrišti maišus ir įdėti surištą ir paženklintą maišą į išorinįpermatomą tvirtą plastikinį maišą.
• jei pašalintos asbesto turinčios medžiagos netelpa į maišus (pvz., neskaidyta asbestoizoliacinė 
plokštė), jų neskaidyti ir apvynioti dviem sluoksniais polietileno, kadasbesto etiketė liktų aiškiai 
matoma (pvz., būtų tvirtai pritvirtinta po išoriniupermatomos plastmasės sluoksniu).
• kiek įmanoma mažinti bet kokią taršos pasklidimo riziką, laikantis iš anksto nustatytomaršruto ir 
elgiantis atsargiai, siekiant išvengti atsitiktinio maišų apgadinimoperkeliant juos iš darbų vietos į 
saugią atliekų saugyklą.
• įdėti į maišus supakuotas ar suvyniotas asbesto turinčių medžiagų atliekas į saugiąsaugyklą 
(pvz., rakinamą konteinerį) prieš išvežimą iš darbų vietos.
• kiekvieną kartą išėjus iš darbų vietos kruopščiai nusiprausti.
Užbaigus darbą, užtikrinti, kad darbų vieta yra tinkamai išvalyta (naudojant H kategorijosdulkių 
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siurblį ir (arba) drėgnus popierinius rankšluosčius. Utilizuoti panaudotus rankšluosčiuskaip asbestu
suterštas medžiagas.
Galiausiai, nusiimant asmenines apsaugos priemones ir kvėpavimo takų apsaugos 
priemoneslaikytis higienos procedūrų ir užtikrinti, kad asbestas, kuris gali būti ant Jūsų darbo 
kostiumo, nekelia pavojaus nei Jums, nei kitiems. Naudoti vienkartinius darbo kostiumus, 
kuriepanaudojus utilizuojami kaip asbestu suterštos atliekos arba naudoti plaunamus 
darbokostiumus, kurie prieš nusivelkant gali būti nuplauti po dušu. Dulkėms nuo Jūsų 
darbokostiumo pašalinti turėtų būti naudojamas H kategorijos dulkių siurblys; kolegos gali 
valytivienas kito darbo kostiumus, jei darbo kostiumo dalis pasiekiama ir už nugaros. 
Nenusiimkitekvėpavimo takų apsaugos priemonių iki pat pabaigos.
• nuplauti darbo batus;
• nusivilkti darbo kostiumą, susukti vienkartinį darbo kostiumą taip, kad jo išorinė dalisbūtų viduje, 
siekiant sulaikyti bet kokių likusių dulkių sklidimą;
• nušluostyti (su drėgnu rankšluosčiu) išorinę respiratoriaus pusę;
Gaisrinė sauga 

Gaisrinio skyriaus nustatymas. 

Esamas pastatas yra priskiriamas  I atsparumo ugniai  laipsniui,  P.1.3. grupei (trijų  ir  daugiau butų -
daugiabučiai pastatai). Gaisrinio skyriaus maksimalus plotas Fg nustatomas pagal formulę:

Fg = Fs∙G∙cos(90KH),   čia:
Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, I – o atsparumo ugniai pastato – 5000 m 2.
KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH =H/Habs;
H – aukštis nuo gaisrinių mašinų privažiavimo paviršiaus iki  pastato aukščiausio aukšto grindų
altitudės (10.50 m)
Habs – absoliutus skaičiavimuose priimamas aukštis. I–o atsparumo ugniai pastatams – 56m. 
G  –  pastato  gaisrinės  saugos  įvertinimo  koeficientas,  priklausantis  nuo  pastate  įdiegiamų
gaisrinės  saugos  sistemų,  bendruoju  atveju  priimamas  lygus  1,  bet  gali  būti  didinamas
panaudojant dalinius koeficientus. Esamam pastatui daliniai koeficientai netaikomi: G = 1

Gaisrinio skyriaus maksimalus plotas:
Fg = 5000∙1∙cos[90∙(10.5/56)] = 4784 m2.
Viso  pastato  plotas  neviršija  maksimalaus  gaisrinio  skyriaus  ploto,  statinys  į  gaisrinius  skyrius
nedalomas, visas pastatas priskiriamas vienam gaisriniam skyriui.

Pastato gaisrinės apkrovos tankis.

Pastatas priskiriamas I atsparumo ugniai laipsniui. Apskaičiuotas gaisrinio skyriaus maksimalus plotas  4784
m2. Gaisrinės apkrovos, gaisro veikimo ekvivalentinės trukmės vertinimas atliekamas  pagal LST EN 1991-1-
2:2004  “Eurokodas  1.  Poveikiai  konstrukcijoms.  1-2  dalis.  Bendrieji  poveikiai.  Gaisro  poveikiai
konstrukcijoms“.

Skaičiuotinė gaisro apkrovos qf,d reikšmė išreiškiama taip:

qf,d = qf,k ·m·δq1· δq2· δn [MJ/m2] 

m - sudegimo koeficientas, kuris įvertina degimo elgseną, atsižvelgiant į patalpos funkcinę paskirtį ir
gaisro apkrovą. Bendruoju atveju yra lygus 0,8;

δq1 - koeficientas, kuriuo įvertinama gaisro kilimo rizika dėl sekcijos dydžio. Priimamas 1,5;
δq2 - koeficientas, kuriuo įvertinama gaisro kilimo rizika dėl naudojimo būdo. Priimamas 1;

δn =


10

1i

δq1 yra koeficientas, kuriuo įvertinamos įvairios priešgaisrinės saugos priemonės (sprinkleriai,

aptikimas, automatinis pavojaus perdavimas, ugniagesių gelbėtojų veiksmai ir kita);
qf,k -charakteristinis gaisro apkrovos tankis grindų vienetiniam plotui 948 [MJ/m2].
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δq1, δq2 koeficientai

1 lentelė 
Sekcijos  grindų
plotas Af [m2]

Gaisro  kilimo
pavojus

Gaisro kilimo pavojus Naudojimo pavyzdžiai

250 1,50 1 Gyvenamosios patalpos

δni koeficientai
2 lentelė

Aktyviųjų priešgaisrinių priemonių δni koeficientų funkcija
Rankinis gaisro gesinimas

Ne statinio gaisrininkai δn7 Dūmų ištraukimo sistema δn10

PGT 0,78 1,5

δn =  0,78·1,5 =  1,17

qf,d = 948·0,8·1,5·1·1,17= 1331 [MJ/m2];

Atlikus statinių gaisro apkrovos vertinimą, nustatyta, kad pagal „Gaisrinės saugos pagrindinius
reikalavimus“  statinys  priskiriamas  1  gaisro  apkrovos  kategorijai,  nes  skaičiuotinė  gaisro  apkrovos
tankio reikšmė yra didesnė kaip1200 [MJ/m2] ir yra qf,d =1331 [MJ/m2]. 

Gaisro prevencija. Statinio konstrukcijų atsparumas ugniai, priešgaisrinės užtvaros
ir jų angų užpildai.

Pastato konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne
mažesnis kaip nurodyta 3 lentelėje. 

3 lentelė

Statin
io

atspa
rumo
ugnia

i
laips
nis

Gais
ro

apkr
ovo

s
kate
gorij

a

Statinio konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos
funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.)

laikančio
sios

konstruk
cijos

lauko
siena

aukštų,
pastogė

s
patalpų,

rūsio
perdang

os

stogai

laiptinės

vidinės
sienos

laiptatakiai
ir aikštelės,

laiptus
laikančiosi
os dalys

I 1 R 120(1) EI 30
(o↔i)

REI 90(1) RE 30(4) REI 120 R 60(5)

(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.
(4) 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 5 lentelės reikalavimus.

Gyvenamojo pastato butus atskiriančių priešgaisrinių užtvarų atsparumas ugniai atitinka 4 lentelės
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reikalavmus.
4 lentelė

Pastato atsparumo ugniai
laipsnis

Butus skiriančios priešgaisrinės užtvaros

Siena Pertvara

I REI 30 EI 30

   Pastato rūsyje įrengtos sandėliavimo bei kitos patalpos, nepriskirtinos gyvenamosioms patalpoms (pvz.,
pagalbinės, techninės ir kt. patalpos), kai jų 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 90 atsparumo ugniai
perdangomis.  Sandėliuose neturi laikoma  ypač degių dujų, degių, labai degių, ypač degių skysčių, degių
dulkių arba pluošto,  kad užsidegus sprogiam garų ar dujų,  ar dulkių ir  oro  mišiniui  patalpoje  susidarytų
didesnis kaip 5 kPa sprogimo momentinis viršslėgis. 
    Pastate  įrengtos visuomeninės paskirties patalpos yra  atskirtos ne mažesnio  kaip  EI  45 ugniai
atsparumo pertvaromis ir REI 90 perdangomis, bei turi atskirus evakavimo(si) kelius į lauką. 
    Pastaba:  šiuo  projektu  atliekami  tik  pastato  modernizavimo  darbai,  patalpos  neremontuojamos
(išskyrus  apdailos  atstatymą)  ir  neperplanuojamos,  todėl  šių  patalpų  gaisrinių  užtvarų  ir  jų  angų
užpildų  atitikimas reikalavimams nesprendžiamas,  atliekant  inžinerinių  sistemų pertvarkymo  darbus
šių elementų priešgaisrinės savybės nebus pablogintos.
    Atliekami  pastato  modernizavimo  (paprastojo  remonto)  darbai,  išlaikomi  tinkami  priešgaisriniai
atstumai iki gretimų pastatų. 

Remontuojamo pastato projektuojamų angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai 
bus ne mažesnis kaip nurodyta 5 lentelėje(1).

5 lentelė
Priešgaisrinės

užtvaros
atsparumas

ugniai

Durys, vartai,
liukai(2) (3) (5) (6)

Angų, siūlių
sandarinimo
priemonės

Inžinerinių tinklų kanalų  ir šachtų

15 EW 20–C3 EI 15 EI 15
20 EW 20–C3 EI 20 EI 20
30 EW 20–C3 EI 30 EI 30
45 EW 30–C3 EI 45 EI 45
60 EI2 30–C3 EI 60 EI 60
90 EI2 60–C3 EI 90 EI 90

120 EI2 60–C3 EI 120 EI 120
(1)  Leidžiama angų užpildus įrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statinių nelaikančiose vidinėse

sienose, lauko sienose ir stoguose, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.
(2) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 žmonės, gali būti taikoma C0 klasė.
(3) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių, gali būti taikoma C1 klasė.
(5)  Vidinėse laiptinių sienose durų atsparumas ugniai nenormuojamas, jei durys į laiptinę veda per

koridorius ar holus, kurie nuo  besiribojančių patalpų atskiriami ne mažesnio kaip EI 15 atsparumo ugniai
pertvaromis ir nenormuojamo atsparumo ugniai durimis. Šiuo atveju laiptinės durys turi būti ne žemesnės
kaip C3Sm klasės.

(6) Priešgaisrinėse užtvarose įrengiamiems liukams savaiminio užsidarymo (C klasės) reikalavimai
netaikomi. 
Vidinių sienų, lubų ir grindų paviršiams remontuoti, kitiems inžinerinių sistemų atnaujinimo ir su tuo
susijusiems darbams atlikti  naudojami statybos produktai  bus ne žemesnės degumo klasės kaip
pateikiama 6 lentelėje.
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6 lentelė

Patalpos Konstrukcijos
Statinio atsparumo ugniai laipsnis

I
statybos produktų degumo klasės

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

sienos ir lubos C–s1, d0

grindys DFL–s1

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, 
laiptinės, kitos patalpos ir pan.) 
vertinami už evakuacinio išėjimo iš 
patalpos, kai jais evakuojasi nuo 
15 iki 50 žmonių

sienos ir lubos B–s1, d0

grindys BFL–s1

Patalpos, kuriose gali būti iki 
15 žmonių

sienos ir lubos C–s1, d0
grindys DFL–s1

Gyvenamosios patalpos sienos ir lubos B–s1, d0

grindys
RN

(reikalavimai
nekeliami)

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

sienos ir lubos B–s1, d0

grindys A2FL– s1
Cg, Dg, Eg kategorijų sandėliavimo 
patalpos 

sienos ir lubos B–s2, d2
grindys DFL–s1

Rūsiai ir buitinio aptarnavimo patalpos sienos ir lubos B–s1, d0
grindys DFL–s1

šildymo
įrenginių patalpų

grindys
A2FL–s1

Pastato  (išorinių  sienų)  apdailai  ir  ventiliuojamo  fasado  šiltinimo  sistemai  iš  lauko  nebus
naudojami žemesnės kaip B–s1, d0 degumo klasės statybos produktai.  Statinio konstrukcijoms ir jų apdailai
bus  naudojami  tokie  statybos  produktai,  kurie  nepadidins  statinio  gaisrinio  pavojingumo.  Atlikus
modernizavimo darbus, atsižvelgiant į pastato atsparumo ugniai laipsnį stogas turi tenkinti BROOF(t1) klasės
keliamus reikalavimus.  Detalūs  nurodymai ir reikalavimai dėl konstrukcijų apsaugos nuo aplinkos ir gaisro
poveikio pateikiami SK dalyje.

Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvarinių konstrukcijų vietos, pro kurias eina
kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, nesumažins pačiai konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų. Gaisro plitimui
riboti  inžinerinių  komunikacijų  (vandentiekio,  kanalizacijos,  šildymo)  perėjimai,  kertant  vamzdžiams,
ortakiams,  elektros  kabeliams  priešgaisrines  pertvaras,  sienas,  perdangas,  angos  sandarinamos,
užtaisomos A2–s1, d0 degumo klasės statybos produktų užpildu, sertifikuotomis sandarinimo sistemomis,
kurių atsparumas ugniai yra ne žemesnis už pačios kertamos statybinės konstrukcijos atsparumą ugniai.
Ugniai  atsparių  statybos  produktų,  naudojamų  statybos  produktų  gaisriniam  pavojingumui sumažinti,
atitiktis  normatyviniams  reikalavimams  turi  būti  įvertinta  bandymais,  skirtais  statybos produktų gaisrinio
pavojingumo  grupėms  nustatyti   pagal  atitinkamą  standartą.  Statinio  remontui naudojami  statybos
produktai  turi  atitikti  jo  techninėse  specifikacijose  pateiktus  statybos  produktų degumo ir atsparumo
ugniai  techninius  reikalavimus.  Jei   statybos   produktų   gaisrinis   pavojingumas   yra   mažinamas,
panaudojant  papildomas atsparumą  ugniai  didinančias  ar  degumo  grupę  aukštinančias  dangas  ar
antipirenus,  minėtų  dangų  ir antipirenų  techniniuose  reikalavimuose  turi  būti  nurodytas  jų  keitimo  arba
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atnaujinimo  periodiškumas, atsižvelgiant į eksploatavimo sąlygas, bei, joms netekus savo savybių, turi būti
nedelsiant keičiamos arba atnaujinamos.  Draudžiama  jas  naudoti  tose  vietose,  kur  nėra  galimybės  jų
periodiškai   keisti   arba  atnaujinti.  Gaisrinės  saugos  reikalavimai  dujotiekio  įvado  atitraukimo  darbams
pateikiami dujofikavimo dalyje.

Evakavimo(si)  sprendiniai,  gaisro  gesinimo  ir  gelbėjimo  darbams  skirtos  priemonės,  išoriniai
vandens šaltiniai gaisrui gesinti.

Statinio  modernizavimo  sprendiniai  parenkami  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; ugniagesiai
gelbėtojai galėtų saugiai dirbti. Evakavimosi kelių skaičius gyvenamajame pastate tenkina  GYVENAMŲJŲ
PASTATŲ GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖSE keliamus reikalavimus. 

7. lentelė. Minimalūs evakavimo(si) kelių pastate įrengimo reikalavimai

Pastato  aukščiausio  aukšto  grindų
altitudė, A (m)

Pastato aukšto plotas, F (kv. m)

F≤500

1 kelias 2 kelias
A ≤ 15 2 tipo laiptinė RN

1.Esama laiptinė – L1 tipo su įstiklintomis angomis kiekvieno aukšto lauko sienoje. 
1.            Viršutiniame laiptinės aukšte dūmų šalinimui numatytas tinkamo dydžio (ne mažesnis kaip 1,2 m²)
langas su varstymo mechanizmu ir įtaisu neleidžiančiu langui savaime užsidaryti.  Atsižvelgiant į  projekto
statybos rūšį ir  kitas aplinkybes, rūsio keičiami langai negali  būti  padidinti  iki  reglamentuojamų matmenų
(0,75  x  1,20  m).  Dūmams  išleisti  iš  rūsio  patalpų  skirtų  angų  plotas  nėra  sumažinamas,  o  atvirkščiai
padidinamas, nes dvi langų angos yra atstatomos  pagal buvusius angų matmenis, bei vienas nevarstomas
langas, R19 patalpoje, keičiamas varstomu.  Pastate  įrengtos  ne  gyvenamosios  paskirties  patalpos
turi atskirus evakavimosi kelius tiesiogiai į lauką. Modernizavimo projekto darbais evakavimosi kelių pločiai
nesumažinami. Keičiamos išorinės durys iš laiptinės – dvivėrės, pagrindinės varčios plotis bus 1 m, bendras
atidaromos dalies plotis bus 1.42 m. Evakuoti(s) skirtos laiptinės keičiamų dvivėrių lauko durų atidaromos
dalies (varčios) plotis nebus mažesnis už laiptų plotį. Numatoma, kad pro jas evakuosis mažiau kaip 50
žmonių, todėl LST EN 179 serijos standarto reikalavimai užraktui netaikomi, bet kokiu atveju projektuojamos
durys turės užraktus arba uždarymo mechanizmus, atidaromus iš vidaus. Evakuacinių išėjimų durų spynos
bus ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos – ne aukščiau kaip 1100 mm. 
2.
Pastate evakavimo(si) kelio ilgiai nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos patalpose iki evakuacinio išėjimo iš 
jos ir nuo šio išėjimo iki išėjimo į laiptinę arba lauką atitinka 8 lentelėje pateiktus reikalavimus. 

 8. lentelė, evakavimo(si) kelio ilgio reikalavimai

Pastato
atsparumo ugniai

laipsnis

Atstumas nuo 
tolimiausios 
žmonių buvimo 
vietos patalpose 
iki išėjimo iš jos

Atstumas nuo patalpos durų iki laiptinės arba išėjimo į
lauką (m)

kai patalpos durys yra
tarp laiptinių ar išėjimų į

lauką

kai patalpos durys yra
aklinoje koridoriaus ar holo

dalyje
I 25 40 25

Siauriausias koridorius 1 m pločio.
Evakavimosi kelių laiptais plotis / didžiausias nuolydis: 1,05 m / 1:1,75  (kuriais evakuojasi ne daugiau kaip 
50 žmonių), rūsio laiptais – ne mažesnis kaip 0,9 m. / 1: 1,25
Evakuacinių išėjimų skaičius: 3 tiesioginiai išėjimai į lauką.
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Evakuaciniai išėjimai, kai pro juos evakuojama(si), yra ne siauresni kaip:
0,8 m – 15 ir mažiau žmonių; 
3.0,9 m – nuo 16 iki 50 žmonių;     

Objektas  nėra  priskiriamas  prie  ypatingos  svarbos  objektų,  kuriuose  saugomų  pavojingų
medžiagų  kiekis  viršija  nustatytus  ribinius  kiekius.  Statinyje  nevykdomi  gaisro  arba  sprogimo  požiūriu
pavojingi technologiniai procesai, todėl kilęs gaisras gali būti pavojingas lokaliai. Incidento likvidavimui turėtų
pakakti priešgaisrinių pajėgų. 

Remontuojamos pastatas yra esamos infrastruktūros dalis. Atsižvelgiant į gyvenamojoje vietovėje vienu
metu kilusių gaisrų skaičių, teritorijos užstatymą, pastato tūrinius parametrus, reikalingas vandens kiekis pastato
gesinimui bus 15 l/s. Gaisro gesinimui bus naudojamas esamas gaisrinių hidrantų tinklas Vilniaus mieste, žemiau
pateikiamos schemos su šalia esančių tinkamų hidrantų išsidėstymu ir atstumais. Vandens poreikis užtikrinamas
iš ne mažiau kaip 2 hidrantų, atstumas nuo hidrantų iki saugomo pastato perimetro tolimiausio taško bus ne
didesnis kaip 200 m.  

Esamų hidrantų tinklo schemos

Artimiausia  Vilniaus  APGV 2-oji  komanda,  Švitrigailos g.  18, važiavimo  atstumas apie  –  3.80  km,
apytikslis važiavimo laikas (standartinis gaisrinių automobilių greitis 40 km/val.) – 6.00 min.
Atsižvelgiant į atstumą nuo pastato iki artimiausios priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos komandos, į tai, kad
įrengiamos aktyviosios gaisrinės saugos priemonės, apskaičiuojame galimą laisvą degimo laiką – Tlaisvas.
Tlaisvas = Tpastebėjimo/pranešimo/išvykimo + Tatvykimo + Tkovinio išsidėstymo
Tpastebėjimo/pranešimo/išvykimo – laikas nuo gaisro pradžios iki jo pastebėjimo + laikas pranešimo
teritorinei VPGT + išvykimo iš komandos laikas;
Tatvykimo – atvykimo laikas;
Tkovinio išsidėstymo – kovinio išsidėstymo laikas.

Tlaisvas = 3,15 + 6,00 + 1 = 10,15 min.
Pirminių  priešgaisrinės  gelbėjimo tarnybos pajėgų  reagavimo laikas  ~  10,15  min.  Skaičiavimai  atliekami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 17d. nutarimu Nr. 354, Priešgaisrinės
saugos užtikrinimo standartu, 4.1., 4.2 p., 4.3 p., 4.4 p).

Galima  teigti,  jog  tiek  pirmoji  pagalba,  tiek  pakankamos  gaisro  gesinimo  pajėgos  į  objektą  atvyks
pakankamai operatyviai, atsižvelgiant į nepalankius faktorius (automobilių spūstys, klimatinės sąlygos ir pan.).
Objektas nėra priskiriamas prie ypatingos svarbos objektų, kuriuose saugomų pavojingų medžiagų kiekis viršija
nustatytus ribinius kiekius.  

Privažiuoti  prie  remontuojamo  pastato,  gaisro  gesinimo  šaltinio  bus  naudojamos  esamos
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motorizuoto  susisiekimo  gatvės  ir  keliai,  įvairių  tipų  eismo  zonos  ir  aikštės,  atitinkančios  teisės  aktų
nustatytus reikalavimus ir pritaikytos kelio dangos. Privažiavimas prie pastato – esamas (iš rytinės pusės),
nuo Sėlių g., ir yra ne didesniu kaip 25 m atstumu nuo pastato, esamo privažiavimo plotis yra ne mažesnis
kaip 3,5 m. aukštis –  ne mažesnis kaip 4,5 m.  Pastato aukščiausio aukšto altitudė neviršyja 15 m, todėl
antras kelias iš priešingos pusės nėra būtinas. GT privažiavimo kelias nesibaigia akligatviu.

Tarp statinių ir kelių gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti nebus sodinami 
medžiai ar statomos kitos kliūtys; aikštelės ir keliai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti 
bus visada laisvi

Atsižvelgiant  į  remontuojamo  pastato  aukštį  iki  karnizo  ir  stogo  nuolydį,  numatomi  tinkami
vidiniai ir išoriniai ugniagesių gelbėtųjų išėjimai į neeksploatuojamą pastogę ir ant stogo. Patekimui į palėpės
erdvę keičiamas esamas vidinis liukas priešgaisriniu (EI2 60), kurio angos matmenys bus ne mažesni kaip
0,6x0,8 m. Prie patekimo į pastogę liuko kopėčios – stacionarios, 0,7 m pločio, pagamintos iš ne žemesnės
kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktų. Praėjimo aukštis pastogėse - ne mažesnis kaip 1,6 m,
numatomų takų plotis 1,2 m. Patekimui ant stogo (iš pastogės) projektuojamo liuko angos matmenys bus ne
mažesni kaip 0,6x0,8 m. Ant pastato stogo numatomos metalinės kopėčios, inkarai diržų tvirtinimui. Esamos
išorinės, patekimo ant stogo, kopėčios demontuojamos, įrengiamos naujos 0,7 m pločio gaisrinės kopėčios,
kurios  įrengiamos  iš  ne  žemesnės  kaip  A2–s3,  d2  degumo  klasės  statybos  produktų  (metalinės),
montuojamos ne arčiau kaip 1 m nuo langų. Stogo perimetru įrengiama apsauginė ne mažesnio kaip 0,6 m
aukščio metalo elementų tvorelė. Balkonų metalinių aptvarų aukštis – 1,2 m. 

Apsauga nuo žaibo ir elektros instaliacija, kitos priemonės 

Vadovaujantis projektavimo užduotimi ir investicijų planu, elektros instaliacija nepertvarkoma,
numatomi tik  atstatymo darbai,  atliekant stogo remonto darbus ir  lauko elektros spintų  atitraukimas nuo
fasado šiltinant atitvaras. Žaibosauga  sprendžiama  pagal  galiojančias  normas  ir  reikalavimus. Objektui
projektuojama aktyvinė žaibosauga. Įrengiant apsaugą nuo žaibo ir  įrengiant įžeminimą, vadovautis STR
2.01.06:2009. Pagal LST EN62305-2 skaičiavimus objektas priskiriamas II apsaugos nuo žaibo kategorijai.

Aktyvųjį žaibolaidį numatoma įrengti ant pastato stogo naudojant 2 m aukščio stiebą. Žaibo imtuvą
numatoma sujungti su pamatiniu įžeminimu, naudojant ø8 mm cinkuotą vielą.

Žaibolaidžio įžeminimo įrenginio varža, bet kuriuo sezono metų turi būti ne didesnė kaip 10Ω.
Aktyviojo  žaibolaidžio  viršūnė  turi  būti  mažiausiai  2  metrais  aukščiau,  negu  jo  saugoma  sritis,

įskaitant antenas, stogus ir pan. Įžeminimo laidininkai apsaugos nuo žaibo sistemai numatyti 2 vnt., cinkuota
viela d = 8 mm jungiami prie žaibolaidžio stiebo.

Sujungimo sistema sudaryta iš jungčių, užtikrinančių ilgalaikį elektrinį kontaktą. Įžeminimo laidininkų
kelias turi būti kiek galima trumpesnis ir tiesesnis, be stačių kampų.
Visi srovėlaidžiai turi būti tarpusavyje sujungti jungtimis iš atitinkamo metalo. Įžeminimo laidininkas turi būti
sujungtas su įžemintuvu. Įžeminimo įrenginys turi atitikti šiuos reikalavimus: įžemintuvo varža turi būti ne
didesnė kaip 10 Ω.

Detalesni  projektiniai  sprendiniai  pateikti  techninio  darbo  projekto  „Elektrotechnikos“  dalyje.
Elektros instaliacija turi atitikti „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių“ ir kitus reikalavimus.  

      Elektros laidų ir kabelių degumas patalpose turi atitikti gaisrinės saugos reikalavimus

Patalpos

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
atsparumo ugniai laipsnis

I 
Elektros laidų ir kabelių klasė ne žemesnė

kaip: pagal degumą, pagal dūmų
susidarymą, pagal liepsnojančių dalelių ir

(arba) dalelių susidarymą, pagal
rūgštingumą

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, vestibiuliai, fojė, 
holai ir pan.) Cca s1,d1,a1

Gyvenamosios patalpos (daugiabučiai pastatai) Dca s2,d2,a2

Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, tuneliai, 
techninės nišos, erdvės virš kabamųjų lubų, po 

Dca s2,d2,a2
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Patalpos

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
atsparumo ugniai laipsnis

I 
Elektros laidų ir kabelių klasė ne žemesnė

kaip: pagal degumą, pagal dūmų
susidarymą, pagal liepsnojančių dalelių ir

(arba) dalelių susidarymą, pagal
rūgštingumą

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, vestibiuliai, fojė, 
holai ir pan.) Cca s1,d1,a1

Gyvenamosios patalpos (daugiabučiai pastatai) Dca s2,d2,a2

pakeliamomis grindimis ir pan.
Sandėliavimo patalpos Eca

1.1.    gaisro aptikimo ir pranešimo sistemos:
1.1.1. gaisrinė signalizacija.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema šiuo projektu neprojektuojama.

1.1.2. pranešimo apie gaisrą žmonėms sistema.
Pastate įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema šiuo projektu nenumatoma.

1.1.3. pranešimas apie gaisrą ugniagesiams gelbėtojams.
Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba bus informuojama telefonu.

1.2.    gaisro pavojingų faktorių šalinimo sistemos:
1.2.1. priešdūminės sistemos.

Pastate priešdūminės vėdinimo sistemos šiuo projektu nenumatomos. 
Pastato  rūsyje  esamos  angos  dūmams išleisti  nemažinamos,  atstatomos  dvi  esamos,  šiuo  metu

užtaisytos angos, įrengiami varstomi langai.

1.2.2. stacionari gaisro gesinimo sistema.
Pastate pagal „Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir  įrengimo taisyklės“  stacionari

gaisro gesinimo sistema pastate neprivaloma.  

1.2.3. vidaus gaisrinis vandentiekis.
          Pastate pagal „Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“ vidaus
gaisrinis vandentiekis šiuo projektu nenumatomas, pastato tūris mažesnis nei 5000 m².
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Pagrindiniai techniniai rodikliai 
I. SKLYPAS

1. sklypo plotas m2 826
2. sklypo užstatymo intensyvumas 0.99 esamas
3. sklypo užstatymo tankumas % 36
4. sklypo apželdinimo procentas % 43 359 m2

II. PASTATAI
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos 
planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, 
vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).

Butų skaičius -
11,

Negyvenamų
patalpų skaičius

- 3
2.1. Pastato bendrasis plotas.* m2 813.65 nesikeičia
2.2. Pastato naudingasis plotas. * m2 692.28 nesikeičia
2.3. Rūsių (pusrūsių) plotas m2 175.61
2.4. Užstatytas plotas m2 300
4. Pastato tūris.* m3 2988 esamas pagal

registro
duomenis -

2827 m2

5. Aukštų skaičius.* vnt. 3
6. Pastato aukštis. * m 10.45 nesikeičia
7. Energinio naudingumo klasė. [5.41] C planuojama

pasiekti
8. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė. 
[5.38]; [5.43]

- nesikeičia

9. Kiti specifiniai pastato rodikliai.“

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
3. Keliai (gatvės):
3.1.1. kategorija
3.1.2. ilgis* km
3.1.3. važiuojamosios dalies plotis m
3.1.4. eismo juostų skaičius m
3.1.5. eismo juostos plotis m

IV. INŽINERINIAI TINKLAI
(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų 
pavadinimas) 
4. inžinerinių tinklų ilgis* m

DERINIMŲ NUORAŠAI 
Eilės
Nr 

Derinosios įstaigos pavadinimas Derinusio asmens pavardė  Derinimo data  

1 VšĮ “Atnaujinkime miestą” Projekto vadovas 
 P. Kručkauskas 

2019-12-12

2 AB Energijos skirstymo operatorius Projekto vadovė S. 
Laparskaitė 

2019-11-18

Derinimų kopijos tikros     PV                                      R. Vailionis
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Vilniaus miesto savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

 
 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

Nėra
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
UAB "Mano Būstas Vilnius", 121452091, Vilnius, Ozo g. 12A-1
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Daugiabučio gyvenamojo namo Sėlių g. 43, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) projektas.
 
PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-01-200102-00002, 2020-01-02

 (Nr., data)
 
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo 
ir apsaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
 
Specialiuosius reikalavimus išdavė
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         





















UAB "Medprojektas" 

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS 

LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

PAGAL TECHNINIO PROJEKTO SUDEDAMĄSIAS DALIS 

Nr. Projekto dalies pavadinimas Naudotos projektavimo programinės 
įrangos pavadinimas 

1 Bendroji dalis "Apache OpenOffice" 4.1.3 

Microsoft Windows 10 

2 Sklypo plano dalis "Apache OpenOffice" 4.1.3 

Autodesk Autocad 2010LT " 

Microsoft Windows 7 

3 Statinio architektūros dalis "Apache OpenOffice" 4.1.3 

Autodesk Autocad 2010LT 

Microsoft Windows 7 

4 Statinio konstrukcijos dalis "Apache OpenOffice" 4.1.3 

Autodesk Autocad 2010LT 

Microsoft Windows 7 

5 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis "Apache OpenOffice" 4.1.3 

Autodesk Autocad 2010LT 

Microsoft Windows 7 

6 Šildymo -vedinimo dalis "Apache OpenOffice" 4.1.3 

Autodesk Autocad 2010LT 

Microsoft Windows 7 

7 Lauko dujotiekio dalis "Apache OpenOffice" 4.1.3 

Autodesk Autocad 2010LT 

Microsoft Windows 7 

8 Elektrotechnikos dalis "Apache OpenOffice" 4.1.3 

Autodesk Autocad 2010LT 

Microsoft Windows 10 

9 Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo dalis 

Microsoft Office Home & Business 2013 

Autodesk Autocad 2010LT 

Microsoft Windows 10 
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