
PROTO BOKŠTAI

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 

PAVADINIMAS MATO 
VIENETAS KIEKIS PASTABOS 

I SKYRIUS. SKLYPAS 

1. sklypo plotas m2 18276  
2. užstatymo plotas m2 8329 Įskaitant esamus pastatus 

(esama elektros 
transformatorinė 72.25m²) 

3. sklypo užstatymo intensyvumas % 97 
4. sklypo užstatymo tankis           % 46 
5. želdynų plotas sklype % 14  
6. automobilių stovėjimo vietų skaičius vnt. 39 Iš jų 3 neįgaliųjų 

II SKYRIUS. PASTATAI 

NEGYVENAMASIS PASTATAS (GIMNAZIJA) 

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

  

Mokslo paskirties pastatas 
(gimnazija). Iki 1000 mokinių, 
80-100 mokytojų, 7-10 
administracijos darbuotojų, 
20-25 pagalbinio personalo.  

2. Pastato bendrasis plotas. m2  17622  
3. Pastato naudingasis plotas.  m2 17622  
4. Pastato tūris. m3 86 856  
5. Aukštų skaičius. vnt. 5 Penktas aukštas – techninis. 
6. Pastato aukštis.  m 19.5  
8. Energinio naudingumo klasė  klasė A+  
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė   klasė B  
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis klasė I  

„MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (GIMNAZIJOS), TOLMINKIEMIO G., VILNIUJE, 
ARCHITEKTŪRINIO PROJEKTO KONKURSAS“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1



PROTO BOKŠTAI
 Pastarųjų dešimtmečių bėgyje mokymosi ir ugdymo procesams būdingi ryškūs pokyčiai, kuriuos lemia 
politiniai, ekonominiai, socialiniai, kultūriniai veiksniai. Diskusijos ir tyrimų duomenys apie ugdymą kviečia naujai 
peržvelgti mokyklos viziją. Šiuolaikiškas požiūris iššaukia naujus poreikius edukacijai, todėl šiame projekte siekiame 
ne tik atspindėti naujas švietimo idėjas, bet ir padėti joms žengti tolyn.  

 URBANISTINĖ KONCEPCIJA

 Siūlomi sklypo sprendiniai iš dalies remiasi gretimo užstatymo principais -  perimetrinis kvartalo užstatymas 
varijuoja neužstatytais intarpais - išoriniais kiemais, kurie kartu su vidiniais kiemais formuoja Pilaitės rajonui būdingą 
urbanistinį audinį (schema nr. 1. Urbanistinė schema). Nors ir deramai neišvystyti, senieji urbanistiniai sprendiniai 
duoda impulsą naujos architektūros išraiškai. Projektuojamame gimnazijos pastate kiemai, erdvės tarp atskirų 
pastato tūrių yra tokios pat svarbos kaip ir patys tūriai, yra intensyviai įveiklintos ir pilnos gyvybės. Norisi tikėtis, 
kad naujos architektūros pasiūlyti sprendimai paskatins viso rajono kiemo erdvių atgaivinimą ir pritaikymą Pilaitės 
bendruomenės reikmėms.

 Pagrindines viešąsias lauko funkcijas siūlome įrengti už gimnazijos pastato, toliau nuo pagrindinės Vydūno 
gatvės, grupuojant kartu su sporto aikštynais, tokiu būdu sukuriant naują viešųjų erdvių jungtį tarp Tolminkiemio ir 
Įsruties gatvių (schema nr. 2. Viešosios teritorijos jungtis). Siekiant efektyviau išnaudoti už mokyklos esančią erdvę, 
siūloma patraukti transformatorinę arčiau šiaurinės sklypo ribos. 

schema Nr. 1. Urbanistinė schema

schema Nr. 2. Viešosios teritorijos jungtis
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PROTO BOKŠTAI
 ARCHITEKTŪRINĖ KONCEPCIJA

 Skirtingos pastato funkcijos išdėstomos įvairaus dydžio racionaliuose tūriuose, kuriuos apjuosia vienijantis 
elementas – vieno aukšto pastato dalis, dengta eksploatuojamu stogu. Stogas tvirtai pastatytas ant kolonados 
apjuosiančios pastatą perimetru. Aliuzija į antikinę mokyklą, su subtiliomis erdvėmis, organiškai pereinančiomis iš 
atvirų erdvių į uždaras ir atgal, yra svarbus pagrindas buvimo lauke ir buvimo viduje integralumui, skatinantis išleisti 
mokymosi procesą iš klasės ribų į lauką. 

 Stogo elementas - frizas, dalina pastatą horizontaliai ir leidžia atsiskleisti skirtingai apatinės ir viršutinės 
pastato dalių semantikai. Apatinė dalis, lengva perimetru įstiklinta dalis, skelbia atvirumą aplinkai ir kviečia 
bendruomenę aktyviai įsitraukti į pastate vykstančią veiklą. Viršutinė pastato dalis, kartu su stogo grindiniu, sudaro 
labiau uždarų tūrių ir erdvių ansamblį, skirtą mokymosi proceso organizavimui (schema Nr.3. Architektūrinė idėja). 
Šio pastato dalies apdaila - klinkerinės plytos, kūrybiškai pritaikytos, sukuria šilumos ir spalvos pliūpsnį Pilaitės 
rajono betoninių pastatų aplinkoje. 

 Frizo apdailai, kaip nuoroda į aplinką, naudojamas monolitinis gelžbetonis. Idėja: pastato projektavimo 
metu yra organizuojamos kūrybinės dirbtuvės su bendruomene, kurių metu bendruomenės nariai yra įtraukiami į 
projektavimo procesą ne tik idėjiniu lygmeniu, bet ir fiziškai. Bendruomenės nariai gali palikti savo delnų atspaudus 
specialiai paruoštuose gipso formose. Tokiu budu kūrybinių dirbtuvių metu surinkti delnų atspaudai atras savo vietą 
pastato fasade bei galimai taps bendrumo ir įsitraukimo simboliu.

schema Nr. 3. Architektūrinė idėja

 FUNKCINĖ KONCEPCIJA 

 Pastate gimnazijos ir bendruomeninės (naudojamos 
ir mokinių ir bendruomenės narių) funkcijos yra aiškiai 
sugrupuotos, gali būti apjungtos ar atskirtos, veikti 
nepriklausomai nuo gimnazijos darbo laiko. Tokiu būdu 
gimnazijos pastatas tampa atviru rajono gyventojams, yra 
lengvai naudojamas gimnazijos darbo ir nedarbo metu ir 
padeda ugdyti mokinių bendruomeniškumą (schema Nr. 4. 
Funkcinė schema).

schema Nr. 4. Funkcinė schema

atviri plotaipastataigatvė gimnazijos viešoji lauko erdvė

atviri plotaipastataigatvė kiemai šalia gatvės

mokslo paskirtis atviros bendruomenei funkcijos

lauko erdvė - stogas lauko erdvė - kiemas

laiptai liftai

uždara atvira

techninės patalpos

daugiafunkciai klasių holai

klasės

 Pastato pagrindinis holas yra svarbus planinės 
struktūros elementas. Tai yra ir ašis tarp dviejų pagrindinių 
įėjimų į pastatą, jungtis tarp mokslo ir bendruomeninių 
korpusų, ir universali erdvė skirta įvairios paskirties veiksmui 
Pagrindiniu holo akcentu tampa amfiteatras, vedantis į 
bibliotekos ir skaityklos patalpas, išsidėsčiusias antrame
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 Biblioteka ir skaitykla – šiuolaikiškos pažinimo ir edukacinės erdvės, skirtos gimnazijos bendruomenei, 
kurios turi tiesioginį ryšį su lauko erdve – yra du išėjimai ant stogo terasos. Galima skaityti ant lauko amfiteatro 
laiptų viešajame vidiniame kiemelyje, arba kitoje bibliotekos pusėje – balkone (schema Nr. 6.  Antro aukšto holo 
aksonometrija. Biblioteka ir skaitykla). Vadovėlių išdavimas bibliotekoje atskirtas, todėl viešai prieinamose erdvėse 
rengiama biblioteka su stacionariomis darbo vietomis, kurios orientuotos į informacijos paiešką, mokymąsi mokytis, 
tylų ir individualų darbą. Šalia bibliotekos yra numatyta skaitykla, kurioje vyskta laisvesnio tipo bibliotekos funkcija: 

PAGRINDINIS

ĮĖJIMAS

PAGRINDINIS

ĮĖJIMAS

VALGYKLA

VIDINIS

KIEMELIS

KLASIŲ

KIEMELIS

KLASIŲ

KIEMELIS

LABORATORIJA

LABORATORIJA
PAGRINDINIS

HOLAS

PAGRINDINIS

HOLAS

SKAITYKLA

SKAITYKLA

RENGINIŲ

SALĖ

SKAITYKLA BIBLIOTEKA

KLASĖ

KLASĖ

CHOREOGRAFIJA SPORTO

SALĖ

DAUGIAFUNKCIS

KLASIŲ HOLAS

PERSIRENGIMO

KAMBARIAI

LAIPTINĖ

TRENIRUOKLIAI

LAUKE
AMFITEATRAS

LAUKO ERDVĖ

ANT STOGO

schema Nr. 5.  Pirmo aukšto holo aksonometrija. Pagrindinis holas.

schema Nr. 6.  Antro aukšto holo aksonometrija. Biblioteka ir skaitykla

aukšte aplink jį. (schema Nr.5. Pirmo aukšto holo aksonometrija. Pagrindinis holas.). Tai yra pastato “širdis” - 
mokinių mėgstama susibūrimo vieta, tarnaujanti ir kaip laukimo prieš renginį vieta, ir kaip atvirų paskaitų forumas. 
Už amfiteatro yra suprojektuota aktų salė su transformuojama žiūrovų sėdimų vietų sistema. Šalia pagrindinio įėjimo 
(Vydūno g.) yra numatytos administracijos, psichologų ir soc. darbuotojų kabinetai. Ties holo centru išdėstomos 
laboratorijos, kurios atviros ir visuomenei. Formuojamas stiprus holo ryšys su greta esančiais kiemais, kurie pasitinka 
ties kiekvienu įėjimu.
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atviri plotaipastataigatvė gimnazijos viešoji lauko erdvė

atviri plotaipastataigatvė kiemai šalia gatvės

mokslo paskirtis atviros bendruomenei funkcijos

lauko erdvė - stogas lauko erdvė - kiemas

laiptai liftai

uždara atvira

techninės patalpos

daugiafunkciai klasių holai

klasės

 Mokiniai patys gali kurti ir keisti savo aplinką pagal individualius ugdymosi poreikius: darbas grupėse, 
individualus mokymasis, dirbtuvės, diskusija, bendravimas, poilsis, bendradarbiavimas. Viršutiniuose aukštuose, 
įrengus stoglangius, holuose galima auginti augalus, turėti sodelį, daržą, oranžeriją (schema Nr. 8. Daugiafunkcio 
klasių holo pirmame aukšte aksonometrija). Šios erdvės yra kertinis naujosios mokyklos planavimo principas, 
ugdantis bendradarbystę, bendruomeniškumą ir saviraišką.

 Mokslo bokštelių idėja. Mokslo erdvės pastate (klasės) 
yra sugrupuotos į tris bokštelius (pastato tūrius), ir išsidėsto aplink 
bokštelių centruose esančius daugiafunkcius holus. Toks planas 
leidžia išvengti ilgų koridorių, o holų erdvės naudoti įvairiai veiklai 
(schema Nr.9. Daugiafunkciai klasių holai). Kiekviename aukšte 
šios atviros ugdymo(si) erdvės - klasių holai, turi skirtingas temas: 
ekspozicijos, prezentacijos/mokymasis, žaidimai, poilsis ir žaluma. 
Holo erdvių panaudojimo įvairovė lanksčiai pritaikoma dinamiškiems 
scenarijams.

 Sporto funkcijos yra išsidėsčiusios tame pačiame korpuse 
kaip ir valgykla, užima vietą antrame ir trečiame  aukštuose.  Šis 
korpusas yra arčiausiai sporto aikštyno, todėl lauko ir vidaus erdvės 
turi tiesioginį ryšį. Visos gimnazijos patalpos yra pasiekiamos 
lygiavertiškai visiems, neišskiriant ribotus fizinius gebėjimus turinčius 
asmenis (schema Nr. 7.  Vertikalūs ryšiai pastate).

schema Nr. 7. Vertikalūs ryšiai pastate

 Valgykla yra numatyta prie antro pagrindinio (kiemo) įėjimo, šalia viešosios zonos – parkelio. Valgyklos 
virtuvės pozicija parinkta taip, kad būtų patogus pagalbinių ir aptarnavimo funkcijų ryšys, atskiras personalo 
patekimas. Valgykla gali patogiai aptarnauti ne tik mokinius, bet ir bendruomenės narius. Numatyta užkandžių baro 
erdvė, centrinės maisto salos erdvėje, šalia virtuvės - maisto ruošimo technologijų klasė, kuri gali būti naudojama 
ir kaip atsinešto maisto pasišildymo erdvė, išskirta zona mokytojams. Numatyti skirtingo tipo mobilūs atsisėdimai ir 
zonos, mobilios pertvaros ir baldai, projektorius. Barinis atsisėdimas numatytas išilgai palei vitrininius langus, kurie 
išlaiko skaidrų vizualinį ryšį su aplinka. Galimybė valgyti lauke iš abiejų valgyklos pusių po stogu taip pat išplečia ir 
apjungia valgyklos funkciją su viešosiomis lauko etrdvėmis. Didelė ir universali erdvė tinkama įvairaus pobūdžio ir 
masto renginiams, užsiėmimams mokyklos popamokiniu ar atostogų laiku. 

laisvalaikio literatūros skaitymas, darbas grupėse. Čia numatyti baldai mobilūs, lengvai transformuojami. 
Skaitykla turi tiesioginį funkcinį ir vizualinį ryšį su mokslo korpusais, todėl yra lengvai prieinama tiek mokiniams 
tiek ir visuomenės. Knygų lentynos sudaro erdvinę struktūrą, kuri pratęsia vizualų ryšį su pirmo aukšto amfiteatru 
hole. Lentynos tampa grupinių kambarėlių sienomis, ar individualių darbo vietų atitvaromis. Biblioteka tampa 
moderni erdvė: atvira, funkcionali, lengvai pritaikoma individualiam ar grupiniui ugdymosi procesui, edukaciniams 
eksperimentams, jaukiems susibūrimams. 

schema Nr. 9. Daugiafunkciai klasių holaischema Nr. 8. Daugiafunkcio klasių holo pirmame aukšte aksonometrija. Ekspozicija

atviri plotaipastataigatvė gimnazijos viešoji lauko erdvė

atviri plotaipastataigatvė kiemai šalia gatvės

mokslo paskirtis atviros bendruomenei funkcijos

lauko erdvė - stogas lauko erdvė - kiemas

laiptai liftai

uždara atvira

techninės patalpos

daugiafunkciai klasių holai

klasės

atviri plotaipastataigatvė gimnazijos viešoji lauko erdvė

atviri plotaipastataigatvė kiemai šalia gatvės

mokslo paskirtis atviros bendruomenei funkcijos

lauko erdvė - stogas lauko erdvė - kiemas

laiptai liftai

uždara atvira

techninės patalpos

daugiafunkciai klasių holai

klasės
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schema Nr. 10. Klasių ryšys su lauku

schema Nr. 11. Trečio aukšto holo aksonometrija.  Lauko erdvė ant stogo.

atviri plotaipastataigatvė gimnazijos viešoji lauko erdvė

atviri plotaipastataigatvė kiemai šalia gatvės

mokslo paskirtis atviros bendruomenei funkcijos

lauko erdvė - stogas lauko erdvė - kiemas

laiptai liftai

uždara atvira

techninės patalpos

daugiafunkciai klasių holai

klasės

 Gimnazijoje numatomos erdvės, kuriose svarbus mokinių indėlis kuriant aplinką – augalininkystės erdvė 
ant trečio aukšto stogo terasos, įgyvendintų projektų ir kūrinių ekspozicijos holuose, kiemuose, terasose (schema 
Nr. 11. Trečio aukšto holo aksonometrija.  Lauko erdvė ant stogo.). Šios erdvės viešai matomos ir naudojomos 
visuomenės, todėl ji taip pat tampa svarbia mokyklos bendruomenės dalimi.

 Įgyvendinant projektavimo programą, 
remiantis „Gerosios mokyklos koncepcija“ sukuriamos 
svarbiausios gimnazijos erdvės - bendrosios  
mokymosi ir edukacinės erdvės, kurios yra neįvertintos  
techninės užduoties programoje (schema Nr. 12. 
Pastato patalpų eksplikacija). 

 Projekte yra numatytas didelis klasių erdvių lankstumas. 
Klasių erdvių apjungimui gali būti naudojamos sulankstomos 
akustinės pertvaros. Įprastoms pertvaroms tarp klasių naudojamos 
segmentinės pertvaros, kurios leidžia nesunkiai perplanuoti klases. 
Fasadinių langų bei stiklinių vidinių pertvarų sistemos yra pritaikytos 
erdvių lankstumui: dalinai uždaros klasės, akustiškai atskirtos 
stiklinėmis vitrinomis, bet išlaikančios vizualų ryšį per stiklą, gali 
patogiai funkcionuoti nepriklausomai nuo to, kaip keičiasi funkcija 
centrinėje zonoje. Todėl holuose gali vykti ir kiti, ugdymo programą 
papildantys užsiėmimai. Didelė dalis klasių turi tiesioginį ryšį su 
lauku (schema Nr.10. Klasių ryšys su lauku). Sukuriamos įvairios 
klasių funkcionavimo galimybės lauke ir ant stogo. 

schema Nr. 12.  Pastato patalpų eksplikacija

PATALPOS PAGAL PROGRAMĄ

BENDROSIOS ERDVĖS

SANITARINIAI MAZGAI

PAGALBINĖS PATALPOS

INŽINERINĖS PATALPOS

9 496.10 m2

6 335.45 m2

224.66 m2

145.20 m2

1 421.19 m2

17 622.60 m2

(rūbinė, budinčio vieta, klasių sandėliukai, aparatinė)

(plotas gali būti adaptuojamas pagal inžinerinių 
sistemų  poreikį)

(pagrindinis holas, klasių daugiafunkciai holai ir kt.)

DAUGIAFUNKCIS

KLASIŲ HOLAS

AUGALININKYSTĖS

ERDVĖ ANT STOGO

APJUNGTOS

KLASĖS

APJUNGTOS

KLASĖS
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schema Nr. 13. Inžinerinio aprūpinimo schema

atviri plotaipastataigatvė gimnazijos viešoji lauko erdvė

atviri plotaipastataigatvė kiemai šalia gatvės

mokslo paskirtis atviros bendruomenei funkcijos

lauko erdvė - stogas lauko erdvė - kiemas

laiptai liftai

uždara atvira

techninės patalpos

daugiafunkciai klasių holai

klasės

 DIZAINO SPRENDINIAI

 Eksterjero ir interjero apdailai naudojamos natūralios, patvarios ir konstruktyvios medžiagos. Pastato 
fasadams naudojamos klinkerinės plytos, kurių dinamiškas reljefo ritmas pabrėžia tūrių plokštumas ir šviesotamsą. 
Stogo grindiniui naudojamos klinkerinės plytelės, kurios kartu su sienų plokštumomis sudaro vientisumą. Lauko 
amfiteatre naudojama natūrali maumedžio mediena. Lauko prieigų grindiniui naudojamas betonas su iškilusiais 
organinės formos inkliuzais – suoliukais su žaluma. Jie leidžia lengvai eksploatuoti mokyklos aplinkos gerbūvį.  

 Lauko erdvėse naudojamos medžiagos pratęsiamos ir į interjerą, išlaikomas lauko ir vidaus ryšys. Grindys iš 
lauko „įsilieja“ ir į vidaus erdves - naudojamas poliruotas betonas, kuris lengvai prižiūrimas ir atlaiko didelius žmonių 
srautus. Pagrindiniame hole sienoms parinktos tos pačios klinkerinės plytos, kitose bendrosiose patalpose sienoms 
paprastesnis sprendimas – sienos baltos, plaunamų dažų, arba dengtos akustinio veltinio plokštumomis, ant kurių 
mokiniai gali prisegti savo darbus, priminimus ir pan., Knygų lentynos, durys, baldai, spintelės gaminamos iš lakuotos 
pušies faneros. Kiekvienas mokinys turi savo rakinamą spintelę, kurioje gali laikyti savo asmeninius daiktus. Šios 
spintelės išsidėčiusios per visus aukštus, klasių daugiafunkciuose holuose. Patalpoms zonuoti naudojami mobilūs 
interjero elementai – sulankstomi stalai, stalai ant ratukų, viena ant kitos sudedamos kėdės, minkšti moduliniai 
atsisėdimai, stumdomos/surenakamos segmentinės pertvaros, akustinės užuolaidos, akustinės pertvarėlės ant 
ratukų, mobilios tribūnos. 
 
 Vidaus erdvėse naudojamos pakabinamos akustinės lubos - mineralizuota plona spygliuočių medienos 
„vilna“ (wood wool) surišta su baltu Portlando cementu. Šiose lubose įleidžiami cilindiniai, didelio diametro šviestuvai, 
ekspozicijų zonose naudojami kryptiniai prožektoriai, darbo zonose naudojami pofiliniai šviestuvai, erdvėse per 
kelis aukštus naudojami pakabinami akcentiniai masyvūs sferiniai šviestuvai. Apšvietimo valdymas su DIM DALI 
sistema, kuri automatiškai reaguoja į natūralios šviesos lygį patalpoje.

 INŽINERINIAI SPRENDINIAI 

 Numatyta įeigos kontrolė kiekviename klasių korpuse, 
patalpose, kurios ribojasi su viešai prieinamomis funkcijomis 
(pirmo aukšto pagrindinis holas, antrame aukšte skaitykloje ir 
sporto korpuse). Skaitykloje ir bibliotekoje naudojama knygų 
saugos (integruotos antenos lubose) ir klientų aptarnavimo sistema 
(savitarnos aparatai, saugos kamerų sistema). Saugos kamerų 
sistema numatyta visose mokyklos vidaus ir lauko erdvėse. 

 Inžinerinės patalpos numatomos korpusuose viršutiniuose 
aukštuose,  išlaikant ryšį su stogais (schema Nr.13. Inžinerinio 
aprūpinimo schema). Galimas lankstus inžinerinių sistemų 
pritaikymas pagal konkretų mokyklos poreikį: saulės baterijos ant 
stogų, geoterminis šildymas, vėdinimo sistemos ir kt.
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PROTO BOKŠTAI

 

Bendrieji duomenys Pastatai Mokslo paskirties pastatas  
Gaisrinių skyrių skaičius 1: 

Mokslo  
Pagrindinė paskirtis pagal 
funkcinę grupę 

P.2.11 mokslo pastatai 

Atsparumo ugniai laipsnis I 
Gaisro apkrovos kategorija 2 
Pastato tūris 86856 m3 
Aukščiausio aukšto grindų 
altitudė 

12,00 m. 

Aukštų skaičius 4 
Didžiausio aukšto plotas 5545,85 m2 
Pastato kategorija Nenustatoma 

 
Privažiavimai prie pastato 
PGT transportui 

Privažiavimas prie pastato užtikrinamas ne didesniu kaip 25 m atstumu gaisrinei technikai 
pritaikytomis kelio dangomis. Privažiavimo kelių plotis ne mažesnis kaip 3,5 m. aukštis ne mažesnis 
kaip 4,5 m. 

Išorės gaisrinio vandentiekio 
sistema 

Vandens kiekis išorės 
gaisrų gesinimui  

Pastatui gesinti reikalingas vandens kiekis - 30 l/s. 

Miesto vandentiekis  
 

Gaisro gesinimas iš išorės numatomas iš ne mažiau kaip dviejų 
hidrantų (į kiekvieno pastato perimetro tašką), esančių žiediniame 
vandentiekio tinkle, pagal vandens tiekėjo pateiktą tai patvirtinantį 
raštą. 

Elektros tiekimo patikimumo 
kategorija 

I patikimumo kategorijos 
vartotojai ir užtikrinimo 
būdas 

Signalizacijos bei įspėjimo apie 
gaisrą sistema 

akumuliatoriai 

Evakuacinis apšvietimas akumuliatoriai 
Keleivinis liftas Dyzelgeneratorius 

Dūmų šalinimo sistema Dyzelgeneratorius 

Vidaus vandentiekis ir siurbliai 
esant poreikiui 

Dyzelgeneratorius / UPS 

Automatinė gaisro aptikimo ir 
signalizacijos sistema 

Pastate projektuojama adresinė gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema su dūmų signalizatoriais. 
Ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai turi būti įrengiami prie evakuacinių išėjimų, ne toliau 
kaip 3 m nuo durų angos. 

Perspėjimo apie gaisrą ir 
evakuacijos valdymo sistema 

Pastate projektuojama 3 tipo perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema. Įrengiami 
evakuaciniai (avariniai) šviestuvai su šviečiančiais ženklais nurodančiais evakuacinius išėjimus bei 
evakuacijos kryptis. Šviestuvai įrengiami 2,00 - 2,50 m aukštyje. 

Automatinė gaisro gesinimo 
sistema 

Neprojektuojama. 

Vidaus priešgaisrinio 
vandentiekio sistema 

Neprojektuojama. 

Dūmų ir šilumos valdymo 
sistema 

Evakuacijos keliuose projektuojamos mechaninės / natūralios dūmų ir šilumos valdymo sistemos 
atsižvelgiant į įrengimo galimybes. 
Patalpose kuriose bus daugiau kaip 50 žmonių (valgykla, sporto salė, biblioteka, renginių salė ir kt.) 
numatomos atidaromos angos (stoglangiai, langai). Šių angų naudingas aptarnavimo gylis ne 
didesnis kaip 15,0 m. nesant galimybei įrengti varstomų angų projektuojama mechaninė dūmų ir 
šilumos valdymo sistema. 

Kompensacinio oro sistema Projektuojamas kompensacinio oro tiekimas į patalpas iš kurių dūmai šalinami mechaniškai. 
Kompensacinis oras tiekiamas natūraliai arba mechaniškai. 

Papildomo oro slėgio 
sudarymo sistemos 

Neprojektuojama 

Žaibosaugos sistema Žaibosaugos būtinumas nustatomas elektrotechninėje dalyje pagal LST EN 62305 ir kitas LR 
galiojančias normas. 

Evakuaciniai reikalavimai 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. 
Evakuacija iš 3-4 pastato aukštų numatoma L1 tipo laiptinėmis kurios natūraliai apšviestos per 
fasadą. 
Evakuacija iš 2 aukšto numatoma L1 tipo laiptinėmis kurios natūraliai apšviestos per fasadą ir tiesiai į 
lauką ant stogo ir lauko laiptais žemyn. 
Evakuacija iš 1 aukšto numatoma tiesiai į lauką. 
Evakuacinių laiptinių minimalus laiptų plotis 1,80 m., laiptų nuolydis ne didesnis kaip 1:1. Pakopų 
aukštis ne didesnis kaip 22 cm., pakopų plotis ne mažesnis kaip 25 cm.  
Evakuacijos kelio ilgis patalpoje neturi viršyti 20 m. 
Evakuacijos kelio ilgis koridoriumi  tarp išėjimų neturi viršyti 35 m. iš aklinos vietos 15 m. atstumo. 

 GAISRINĖS SAUGOS KONCEPCIJA
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