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Turinys

1. Aktualūs pakeitimai ir naujovės gaisrinės

saugos normose

2. Praktiniai gaisrinės saugos reikalavimai



Patikslintos Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklių

nuostatos

 Vieno ir dviejų butų pastatų, kitų pastatų butų vidinius laiptus leidžiama

įrengti skirtingo pakopų aukščio ar pločio

 Patikslintos nuostatos kada įrengiami avariniai išėjimai

 Vieno ir buto dviejų butų pastatams, kurių altitudė, viršija 15 m, leidžiama

įrengti vieną evakavimo(si) kelią

 Leidžiama įstiklinti avarinius išėjimus (balkonus arba lodžijas),

esančius neribotame aukštyje, atitinkamai juos pritaikant



Su konstrukcijų, padengtų priešgaisrinėmis dangomis, atsparumo

ugniai nustatymu susijusios problemos, naujo reglamentavimo

reikalingumas

 Nebūdavo aiškus vertinamų skirtingų statinio konstrukcijų elementų parinkimas

 Ataskaitų formose nurodoma daug duomenų, jie gali turėti svarbią reikšmę

priešgaisrinių dangų vertinime, todėl juos vertinant reikalingos papildomos

žinios

 Konstrukcijų atsparumo ugniai projektavime taikant sudėtingus gaisrinės

saugos inžinerinius skaičiavimus, juos sudėtinga įvertinti, todėl nebelieka

priežiūros dėl šių sprendinių

 Kai priešgaisrines dangas vertina skirtingoms sritims akredituoti subjektai,

nėra aišku, kas gali prisiimant atsakomybę patiekiant galutinę išvadą

nustatant konstrukcijų atsparumą ugniai



Siektini naujo teisinio reguliavimo tikslai

 Nustatyti vieningą priešgaisrinėmis dangomis padengtų konstrukcijų

atsparumo ugniai įvertinimo tvarką

 Nustatyti ataskaitų dokumentų formų pavyzdžius

 Viename dokumente pateikti išvadas apie konstrukcijų atsparumą ugniai

 Reglamentuoti, kas gali patiekti galutinę išvadą apie konstrukcijų

atsparumą

 Įvertinus dabartinę priešgaisrinių dangų identifikavimo ir matavimo praktinę

patirtį patikslinti įvertinimo tvarkos reikalavimus



Dabartinių  ataskaitų pavyzdžiai



Dabartinių  ataskaitų pavyzdžiai



BetoninėsStatinio konstrukcijos

Plieninės

Medinės

Priešgaisrinės dangos, kurios

gaisro metu sudaro apsauginį

šilumą izoliuojantį sluoksnį,

didinantį konstrukcijų

atsparumą ugniai

Kokioms statybinėms konstrukcijoms ir priešgaisrinėms dangoms 

taikomas aprašas

Reaktyviosios

Tinkai

Skydai

Plokštės

Demblių gaminiai



Konstrukcijų, padengtų priešgaisrinėmis dangomis, atsparumo 

ugniai nustatymo tvarkos aprašas

Terminė analizė 

Produkto bandymas

Produkto palyginimas su priešgaisrinės dangos

eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatu

Regimoji apžiūra 

Išvados dėl konstrukcijos atsparumo ugniai

pateikimas (3 priedas)

Priešgaisrinių dangų 

vertinimas



Konstrukcijų, padengtų priešgaisrinėmis dangomis, atsparumo ugniai 

nustatymo tvarkos aprašas

Identifikavimo 

bandymai 

Priešgaisrinės dangos 

storio matavimai

Reaktyviosioms ir tinko dangoms

identifikavimo bandymai

atliekami su paskutinio matavimo

metu atrinktais priešgaisrinių dangų

mėginiais

I etapas: II etapas: 

Išvada dėl 

konstrukcijų 

atsparumo 

ugniai 

Išvadą dėl atsparumo ugniai rengia įstaiga, kuri yra akredituota atlikti

priešgaisrinės dangos identifikavimo bandymus ir priešgaisrinės dangos

storio matavimus



Konstrukcijų, padengtų priešgaisrinėmis dangomis, atsparumo 

ugniai nustatymo tvarkos aprašas

PATEIKIAMI DOKUMENTAI

 Visų tikrinamo statinio priešgaisrinėmis dangomis padengtų plieninių

konstrukcijų išdėstymo brėžiniai

 Užpildyto statybos darbų žurnalo išrašo kopijos, darbus atlikusio

subjekto deklaracija ar kt., kurioje turi būti nurodytas priešgaisrinėmis

dangomis padengtų plieninių konstrukcijų sąrašas, jų specifikacijos, kiekiai,

masyvumo koeficientai ir ant jų uždengtų dangų pavadinimai, sluoksnių

storiai, kiekvieno sluoksnio padengimo būdas, data, visiško išdžiūvimo

terminas

 Pasirašyta ir parengta statinio projekto dalis, kurioje numatyti

konstrukcijų kritinių temperatūrų skaičiavimai (pateikiami visi pradiniai

duomenys, naudojamos skaičiavimo metodikos, kompiuterinių

programų pavadinimai, kiti parametrai, kurie reikalingi konstrukcijų

kritinėms temperatūroms apskaičiuoti ir kt.)



Turinys

1. Aktualūs pakeitimai ir naujovės gaisrinės

saugos normose

2. Praktiniai gaisrinės saugos reikalavimai



Reikalavimai privažiavimo keliams ir jų išdėstymui, skirtiems

gaisriniams automobiliams privažiuoti prie statinių



Reikalavimai privažiavimo keliams ir jų išdėstymui, skirtiems

gaisriniams automobiliams privažiuoti prie statinių

PAGD prie VRM Raštas <...>

vertinant galimas įvairias statinio naudojimo

sąlygas tikėtina, kad patekimas į atskiras

patalpas per koridorių ves per duris, turinčias

rakinimo užsklandas, kas nesudaro sąlygų

ugniagesiams gelbėtojams greičiau

kontroliuoti gaisrą, o aukšte esantiems

žmonėms lengvai patekti į aukšto

patalpas, turinčias pastato išorinėje sienoje

langus, esančius iš privažiavimo prie pastato

pusės, kad jie būtų išgelbėti kitomis

priemonėmis.

 Į dvi išilgines pastato puses

išplanavimą turintis butas, būtų

pavyzdys, kada GSPR taisyklių 148.4

punkto nuostata realizuojama



 Vertinant statybos produktų savybes (priešgaisrines duris, vitrinas ir kt.)

negali būti taikomas Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 6 priedas.

Taikomos Aplinkos ministro patvirtintame Reglamentuojamų statybos

produktų sąraše nurodytos techninės specifikacijos

Ar gali būti neprojektuojamos DŠVS sistemos jeigu numatomi stoglangiai

atidaromi elektrine pavara, paspaudus mygtuką?

 Patalpose turi būti projektuojamos dūmų ir šilumos valdymo sistemos, jeigu jas

projektuoti yra privaloma ir patalpų išorinėse atitvarose nėra rankomis

(nenaudojant pneumatinių elektrinių ar pan. įrenginių) atidaromų langų,

vartų, durų

Ar atnaujinant (modernizuojant) turi būti suprojektuoti ir įrengti ugniai

atsparūs liukai patekti iš laiptinės ant stogo?

 Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 3 lentelės 1 pastaba stoguose angų

užpildus leidžia įrengti nenormuojamo atsparumo ugniai

Ar gali būti „suprojektuojamas“ priešgaisrinių durų atsparumas 

ugniai atliekant rizikos vertinimą?



pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ statinio atnaujinimas 

(modernizavimas) gali būti priskiriamas paprastajam remontui 

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai taikomi

 9.2. rekonstruojamoms ir remontuojamoms statinių dalims

Ar reikia atstatyti avarinius išėjimus atnaujinant (modernizuojant)  

pastatus?

Ar atnaujinant (modernizuojant) turi būti suprojektuota ir įrengta apsauga 

nuo žaibo?

statybos techninis reglamentas STR 2.01.06:2009

„Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo”

statinių apsauga nuo žaibo privaloma:

 naujai projektuojamiems, statomiems statiniams

 rekonstruojamiems statiniams

 kapitališkai remontuojamiems statiniams

 (užsakovo) pageidavimu

Statinio modernizavimas priskiriamas paprastajam remontui



Reikalavimai stacionariųjų gaisro gesinimo sistemų vandens

atsargoms

Klausimas

Atsakymas



Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. Koridorių

suskirstymas

Klausimas

Atsakymas



Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. Koridorių

suskirstymas

Klausimas

Atsakymas



Statybos produktų klasifikavimas pagal degumą



GSPR 6 priede nurodyti papildomus kriterijus (išeities duomenis

skaičiavimams):

 Atliekant evakuacijos laiko skaičiavimus atskirai vertinti gaisro aptikimo laiką,

reagavimo (suvokimo evakuotis) laiką, evakavimosi trukmę. 6 priede

numatoma nustatyti konkretų reagavimo laiką pagal statinio paskirtį

 Vertinant gaisro galią nurodyti privalomus konkrečius šilumos išsiskyrimo

spartos rodiklius (RHR) pagal statinių paskirtį ir numatomas naudoti

medžiagas

 Numatyti būtinybę įvertinti ne mažiau kaip keletą galimų gaisrų scenarijų

 Gaisro rizikos skaičiavimus atriboti nuo sudėtingų gaisrinės inžinerijos

skaičiavimų

Nurodyti, kad turėtų būti aiškiai aprašyti visi pradiniai skaičiavimų įvesties

duomenys ir panaudota programinė įranga

Svarstomi pakeitimai reglamentavime



Ačiū už dėmesį


