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BENDRIEJI DUOMENYS
Konkurso sąlygų rengėjas, darbų eksponavimo ir vertinimo organizatorius -Lietuvos architektų sąjunga
Konkurso Užsakovas (skelbėjas) -UAB „Citus“
Konkurso rūšis -Atviras konkursas
Konkurso tipas -Projekto konkursas
Konkurso etapiškumas -Vieno etapo konkursas
Statinio paskirtis –Administracinis pastatas
Statinio kategorija –Ypatingas statinys
Statybos rūšis –Nauja statyba
Konkursinio pasiūlymo rengimo pagrindas
Administracinio pastato Sėlių g. 48, Vilniuje, konkursinis pasiūlymas parengtas vadovaujantis šiais
dokumentais:
1. „Administracinės paskirties pastato Sėlių g. 48, Vilniuje projekto konkurso sąlygos“ 2017-10-31 (sudarytojas
architektas Andrius Bakšys);
2. Galiojantys LR normatyviniai dokumentai;
3. Sklypo nuosavybės dokumentai;
4. Topografinė nuotrauka.
Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas Konkursinis pasiūlymas
LR Statybos įstatymas (galiojanti redakcija)
Galiojančios statybos normos ir taisyklės, naujų statybinių medžiagų bei technologijų panaudojimo
rekomendacijos.
LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.
STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys
STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija
STR 1.03.07:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro
objektų formavimo tvarka
STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių
šalinimas
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“
STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“
STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“
STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo
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STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo
STR 2.01.10:2007 Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos
STR 2.01.11:2012 Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos
STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai
STR 2.02.04:2004 Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos
STR 2.02.05:2004 Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos
STR 2.02.08:2012 Automobilių saugyklų projektavimas
STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms
STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai
STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos.
STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas
STR 2.05.06:2005 Aliumininių konstrukcijų projektavimas
STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos
STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas
STR 2.05.10:2005 Armocementinių konstrukcijų projektavimas
STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys
STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys
STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai
STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai
STR 2.08.01:2004 Dujų sistemos pastatuose
STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas
STR 2.09.03:1999 Šilumos tiekimo tinklų šiluminė izoliacija
RSN 145-92 Gelžbetoninių konstrukcijų statistinis skaičiavimas.
RSN 156-94 Statybinė klimatologija.
HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.
HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės
ir matavimo reikalavimai“
HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“
HN 32: 2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai“
HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji
matavimo reikalavimai“
Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų aprašas (LRV 2017 m. liepos 5 d. nutarimo Nr.
550)
Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai (Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Sveikatos apsaugos
ministerijos 1998 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 85/233)
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (galiojanti redakcija).
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (galiojanti redakcija).
Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas (galiojanti redakcija).
Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės. (galiojanti redakcija).
Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės. (galiojanti redakcija).
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (galiojanti redakcija).
Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės (galiojanti redakcija).
Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklės (galiojanti redakcija).
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URBANISTINĖ IDĖJA
Esamos situacijos analizė.

Istorinis, paveldosauginis kontekstas.
Administraciniam pastatui numatyto sklypo vieta – šiaurinėje Žvėryno dalyje, istoriškai vadintoje „Lauko“
(„Šiaurinė“) zonoje. Pietinę („Miško“) ir šiaurinę („Lauko“) Žvėryno dalis skiria „Dielnaja“ (dabartinė Latvių)
gatvė. Šiaurinei Žvėryno daliai būdinga laisva, prisitaikanti prie esamo reljefo, nereguliari, gatvių tinklo
struktūra. Pagal 1904 m. sudarytą Vilniaus miesto planą („Планъ города Вильны. 1904 m.“, šaltinis LMA

Vrublevskių bibliotekos projektas „Užmirštasis Vilnius“ https://lmavb.maps.arcgis.com/home/index.html)
sklypas patenka į nedidelį, netaisyklingos trapecinės formos kvartalo segmentą, kurį šiaurės rytų pusėje
formuoja „Soltaniškių“ (dabartinė Sėlių), rytų pusėje – „Gedimino“ (dabartinė Kęstučio), pietuose – „Prekių“

(„Tovarnaja“), vakaruose – „Paukščių“ („Ptyčja“), šiaurės vakaruose – „Žalioji“ („Zelionaja“) gatvės.

Vilniaus miesto planas 1904 m. Šaltinis LMA Vrublevskių biblioteka (https://lmavb.maps.arcgis.com)

„Soltaniškių“ (dabartinė Sėlių) ir „Prekių“ („Tovarnaja“) gatvės jungiasi charakteringu smailiu kampu, orientuotu
į pagrindinę sankryžą. Vakarinėje kvartalo pusėje, už buvusios „Paukščių“ („Ptyčja“) gatvės – turgaus aikštės
erdvė (apytiksliai dabartinės Žvėryno gimnazijos stadiono vietoje). Remiantis pasakojimais, turgus dar kurį
laiką veikė ir pokario laikotarpiu. Kaip viena iš pagrindinių prekių minimos iš atvykusių vežimų pardavinėtos
malkos. Į rytus nuo nagrinėjamos teritorijos, tarp „Zubrovaja“ (dabartinė Erelių) ir „Sokolinaja“ (dabartinė
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Sakalų) gatvių numatyta vieta prekybos aikštei, kurioje vėliau ~1925 m. pastatyta istorizmo stiliaus Vilniaus
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia. „Znamenskaja“ (dabartinė Vytauto) ir „Soltaniškių“

(dabartinė Sėlių) gatvės buvo geriausiai sutvarkytos, jose veikė smulkios metalo, odų, stalių dirbtuvėlės,
siuvyklos, buvo gausu bakalėjos, mėsos krautuvėlių, aludžių.
Būdinga Žvėryno užstatymo struktūra (šaltinis Žvėryno paminklosaugos projektas)
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Kultūros paveldo registro duomenys.

.
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Sklypas (kadastro Nr. 0101/0031:370, Sėlių g. 48), kuriame projektuojamas administracinis pastatas patenka į
nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas 16073) vizualinės apsaugos pozonį
(Ištrauka iš Vilniaus senamiesčio (nekilnojamosios kultūros vertybės unikalus kodas 16073) nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano-teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Kultūros ministro 2010-10-18 įsakymu Nr.ĮV-512; ištrauka iš Kultūros vertybių registro žemėlapio
http://kvr.kpd.lt/heritage/).

Buvusio užstatymo struktūra. Vilniaus m. 1933 metų plano ištrauka

Esamas užstatymas.
Sklype šiuo metu stovi mūrinis, geltonų plytų gyvenamasis pastatas, sublokuotas su kaimyniniame sklype
Sėlių g.50 esančiu mediniu namu. Pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros
departamento Kultūros paveldo apsaugos skyriaus 2016-11-15 raštą Nr.A651-88/16 (2.3.3.8-MP4) pastatas
Sėlių g. 48 turi vertingųjų savybių požymių, tačiau nebus siūlomas registruoti Kultūros vertybių registre. Pagal
Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus 2016-08-18 raštą Nr.(1.29-V)2V1334 pastatai, esantys Sėlių g.48; 50; 52 nėra registruoti kultūros vertybių registre kaip kultūros paveldo
objektai, tačiau su žemės sklypais patenka į Vilniaus senamiesčio, valstybės saugomo objekto, paskelbto
kultūros paminklu, apsaugos zoną. Esamas sklypo užstatymo tipas – sodybinis, užstatymo tankis – 17 proc.
Esamas gyvenamasis namas išdėstytas sklypo šiaurinėje dalyje, pietinėje sklypo dalyje likę keli esami medžiai,
pagalbinis statinys – sandėliukas.
Gretimas teritorijos užstatymas dalinai praradęs prieškariu vyravusį sodybinį užstatymo charakterį. Gatvių
išklotinės – fragmentiškos, nesuformuojančios ištisinio perimetro. Šalia išlikusio istorinio konteksto gausu
šiuolaikinės, modernios architektūros objektų.
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SCHEMA NR.1
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SCHEMA NR.2
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SCHEMA NR.3
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SCHEMA NR.4
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SCHEMA NR.5
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SCHEMA NR.6
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SCHEMA NR.7
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SCHEMA NR.8

AIŠKINAMASIS RAŠTAS (Kodas 190112 LAPAS 16 LAPŲ 45

SCHEMA NR.9
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SCHEMA NR.10
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SCHEMA NR.11
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Situacijos fotofiksacija
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Teritorijos (~350 m. ) urbanistinės analizės metu nustatyti šie esamos erdvinės struktūros ypatumai:
1.

Pagrindinių Sėlių ir Kęstučio gatvių perimetrinis užstatymas padrikas, neišryškinantis Žvėryno kūrimosi
stadijoje (XIX a.pab.; XX a.pradž.) numatytų posesijų struktūros. Dalis gatvių atkarpų išnykusios;

2.

Išlikę istoriniai objektai (Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia, gyvenamieji
pastatai ir k.t.) fragmentiški, apsupti, įvairiausios architektūrinės kokybės pastatų, kurie formuoja
naujovišką erdvinį mastelį ir stilistiką;

3.

Aukštesni (3 ir daugiau aukštų) šiuolaikiniai pastatai pagrindinių gatvių išklotinėse nustelbia esamus
mažaaukščius gyvenamuosius namus;

4. Sklype išlikusio gyvenamojo namo integracija į naujo pastato konstrukcijas gana brangi ir neracionali.
Svarstytinas buvusio pastato užstatymo tūrio „pažymėjimas“ šiuolaikinės architektūros priemonėmis;
5.

Trūksta viešųjų erdvių su želdiniais;

6.

Silpnai išvystyta dviračių trasų infrastruktūra;

7.

Didelė akustinė ir autotransporto tarša;

Pagrindiniai urbanistinės idėjos teiginiai
1.

Formuojant naują nagrinėjamo sklypo ir platesnės teritorijos užstatymą, atkurti Žvėryno šiaurinei
daliai būdingą kvartalo (posesijų) elemento struktūrą (Schema Nr.1). Rekomenduotume pagal
galimybęs ateityje kompleksiškai spręsti viso kvartalo užstatymą (plėtros vizijos pateiktos schemose ir

makete M 1:200);
2.

Vidinėje kvartalo erdvėje numatyti patrauklią, nuo gatvės triukšmo atribotą, visuomeninę žaliąją erdvę
su lauko kavinėmis, vandens atrakcijomis ir pasyvaus poilsio zonomis;

3.

Naujojo pastato kompozicijoje išryškinti / pažymėti link buvusios turgavietės vedusios gatvės kryptį ir
esamo gyvenamojo namo tūrį;

4. Parenkant pastato išorės spalvinį / medžiaginį sprendimą, atsižvelgti į artimiausioje aplinkoje
vyraujantį šiuolaikinės architektūros kontekstą;
5.

Pagrindinį įėjimą į biurų pastatą numatyti atokiau nuo triukšmingos Sėlių ir Kęstučio gatvių sankryžos;

6.

Pirmame aukšte projektuoti visuomenines, kultūrines, komercines patalpų paskirtis, siekiant atkurti
buvusią tradicinių smulkiųjų amatų koncentraciją Sėlių ir Vytauto gatvėse;

7.

Tankinti pagal galimybes perimetrinį Kęstučio ir Sėlių gatvių užstatymą, siekiant suteikti šioms
pagrindinėms gatvėms daugiau reprezentatyvumo, visuomeninių bei komercinių funkcijų. Kvartalų
vidinėse erdvėse palikti Žvėrynui būdingą laisvą, sodybinį užstatymą.
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ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA
Sklypo planas.
Sklypo užstatymo koncepcija suformuota remiantis konkurso sąlygose pateikto detaliojo plano bei užsakovo
užduoties reikalavimais. Naujasis pastatas suprojektuotas nurodytoje užstatymo zonoje. Aukštingumo,
tankumo, intensyvumo ir privalomųjų želdinių reglamentai įvertinti. Konkursiniame pasiūlyme numatytas tūrių
išdėstymas „V“ raidės forma pagal pagrindinių, sklypą apibrėžiančių, gatvių perimetrą suteikia galimybę:
1.

sėkmingai integruoti naują architektūrą esamame Žvėryno kontekste;

2.

sukurti vidinio kiemelio erdvę su ramaus poilsio zona;

3.

aiškiai paskirstyti pirmo ir kitų aukštų patalpų funkcijas;

4. racionaliai išnaudoti sklypo užstatymo parametrus;
5.

suformuoti prielaidas darniai ateities plėtrai.

Sklypo reljefo aukščių skirtumas sudaro ~1.50 m. Aukščiausias taškas šiaurės vakarų kampe, šalia Sėlių gatvės
– 108.71, žemiausias pietvakarinėje pusėje – 107.24. Pirmo aukšto grindų absoliutinė altitudė nustatoma –
108.50. Sklypo perkritimas leidžia suprojektuoti mažesnių gabaritų įvažiavimo rampą į požeminę automobilių
saugyklą iš sklypo pietinėje dalyje esančios privažiavimo gatvės. Pietvakariniame, su kaimynine posesija
besiribojančiame, sklypo kampe suprojektuota atliekų rūšiavimo aikštelė su požeminiais konteineriais. Sklype
esantys vertingi medžiai pagal galimybes persodinami šalia vakarinės sklypo ribos. Sklype esantis hidrantas
iškeliamas.
Priklausomųjų želdynų poreikio skaičiavimas.
Pagal „Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašą“ (patvirtintas LR aplinkos ministro
2007-12-21, įsakymu Nr. D1-694) priedą komercinės paskirties objektų teritorijoms nustatytas mažiausias
želdynams priskiriamas plotas nuo viso žemės sklypo ploto yra 10%. Remiantis konkurso sąlygomis,
privalomųjų želdynų poreikis sklype ne mažiau kaip 25% nuo viso žemės sklypo ploto – 313,25 m² (pagal
detalųjį planą). Konkursiniame pasiūlyme numatytas želdynų plotas - 25% nuo viso žemės sklypo ploto.
Priešgaisrinio automobilio eismo organizavimas.
Esamas gatvių tinklas leidžia privažiuoti gaisriniu automobiliu prie dviejų pagrindinių pastato fasadų
perimetro.
Lauko inžineriniai tinklai.
Objekto

prijungimas

prie

inžinerinių

tinklų

sprendžiamas

atskiru

projektu,

vadovaujantis

tinklus

eksploatuojančių įstaigų išduotomis prisijungimo sąlygomis.
PASTATO FUNKCINIS SUPLANAVIMAS.
Administracinio pastato pirmame aukšte numatytos visuomeninės / komercinės patalpos. Šios patalpos turi
atskirus patekimus iš lauko ir gali funkcionuoti nepriklausomai nuo biuro patalpų. Pietinėje administracinio
pastato pusėje suprojektuotas pagrindinis įėjimas ir holas su didele reprezentacine erdve, kurioje išdėstytos
administratorės, poilsio, susitikimų, panoraminių liftų, atviros laiptinės, apsaugos posto zonos. Šalia holo
suplanuota kavinė – restoranas, turintis ryšį su pagrindiniu holu ir su vidiniu lauko kiemeliu. Kavinė ir vidinis
kiemelis skirti tiek biuro darbuotojams, tiek lankytojams. Iš holo erdvės palikta galimybė patekti į komercines
patalpas. Vertikalūs ryšiai organizuojami 2 liftais, jungiančiais požeminę automobilių saugyklą ir visus pastato
aukštus. Be liftų numatyta viena atvira reprezentacinė laiptinė centre ir dvi evakuacinės atskirai kiekviename
pastato korpuse. Visų laiptinių lokacija patogi ir skatinanti jas naudoti vidiniams ryšiams tarp aukštų. Antrame,
trečiame ir ketvirtame aukštuose suprojektuotos laisvo planavimo biurų erdvės. Pasirinkta konstruktyvinė
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laikančio g/b karkaso schema leidžia laisvai planuoti erdves, lengvai prisitaikant prie įvairių, besikeičiančių
naudotojų poreikių. Planinėje struktūroje palikta galimybė sudalinti biuro zonas skirtingiems nuomininkams,
įrengiant individualias poilsio, mini virtuvėlių, treniruoklių ir kitų pagalbinių patalpų zonas. Ant pastato pietinio
korpuso stogo, virš trečio aukšto, numatyta eksploatuojama terasa, į kurią galima pakilti liftais, pagrindine ir
evakuacine laiptinėmis. Terasa gali būti naudojama įvairiems biuro poreikiams, visuomeniniams ar
komerciniams renginiams:
1.

darbo vietos lauke šiltuoju sezonu;

2.

įvairūs biuro renginiai (susirinkimai, pramogos);

3.

ramaus poilsio erdvė;

4. augančios dekoratyvinių ir maistui naudojamų augalų kompozicijos po atviru dangumi;
5.

Žvėryno bendruomenės susitikimų vieta;

Numatytas maisto tiekimas keltuvu tiesiai iš pirmo aukšto virtuvės. Dalis stogo ploto atskiriama nuo terasos,
numatant inžinerinės vėdinimo ir šaldymo įrangos aikštelę. Ant šiaurinio korpuso (šalia Sėlių gatvės) stogo
planuojama įrengti elektrovoltinę jėgainę.
Žmonių evakuacijos sprendiniai.
Iš požeminės automobilių saugyklos ir antžeminės pastato dalies aukštų numatytos 2 evakuacinės laiptinės,
kuriomis galima evakuotis tiesiai į lauką. Iš rūsio numatyti atskiri išėjimai. Laiptinės pastato plane išdėstytos
norminiais atstumais (pagal Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus).
Žmonių su negalia poreikių užtikrinimas.
Pastato prieigose esančios takų dangos pritaikytos žmonėms su negalia, jų nuolydžiai atitinka STR
2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“. Pagrindiniai įėjimai į pastatą
numatyti nedidelio, norminio nuolydžio nuožulniomis plokštumomis. Judėjimas tarp pastato aukštų
sprendžiamas ŽN pritaikytų liftų pagalba. Bendro naudojimo koridoriai ne siauresni kaip 2 m. Aukšto lygyje,
judant tarp patalpų nėra slenksčių ar kitokių kliūčių. Visų įėjimo durų varčių bekliūtis plotis ne mažiau 850
mm. Kiekviename aukšte numatytas bent vienas sanmazgas su atskiru įėjimu pritaikytas žmonėms su negalia.
Evakuacinėse laiptinėse įrengtos saugos zonos. Laiptinės ir pandusai žymimi įspėjamaisiais paviršiais.
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PASTATO MEDŽIAGIŠKUMAS.
Fasadų apdailos sprendiniai
Siūlomas fasado sprendimas saikingas ir kontekstualus. Vertikalių ir horizontalių linijų grafinis piešinys atspindi
greta esančių pastatų proporcijų ritmiką, esamo užstatymo ir vietos reljefo aukščių pokyčius, istoriškai
susiklosčiusių gatvių krypčių geometriją. Vertikalios fasadinės plokštumos sumažina perteklinės saulės
spinduliuotės poveikį, taip pat tarnauja kaip laikanti konstrukcija papildomų stiklo lakštų, skirtų sumažinti
triukšmo poveikį tvirtinimui. Jos apdailinamos medžiu („Kebony“, „Accoya“ arba kvarco plokštės „Laminam“),
kas suteikia jaukumo ir primena plačiai atvertas langines. Kuriant pastato įvaizdį pasistengta išvengti
„triukšmingos“ „madingų“ formų gausos, kuri konkuruotų ir nustelbtų vertingą istorinę Žvėryno architektūrą.
Fasadų apdailos spalvinis sprendimas derinamas su artimiausioje aplinkoje vyraujačiais tamsiai pilkais ir gelsvų
plytų tonais. Pagrindinio įėjimo erdvei suteiktas įgilintos senamiesčio galerijos įvaizdis. Galerijos linija fiksuoja
buvusios gatvės kryptį ir kviečia lankytoją užsukti vidun.
Orientacinės fasado apdailos medžiagos ir tvirtinimo sistemos.
1.

Stiklo/aliuminio (plieno) konstrukcijos.
Profilio medžiaga-

Aliuminio arba plieno profilis su pagerinta
šilumos izoliacija, tinkantis pasyviam namui;

Dizainas-

mažiausias plotis iš priekio 50mm ;

Uf vertė

ne didesnė kaip 0,8

Atsparumas įsilaužimui-

2.

RC3

Apdailinės fasado keraminės plytelės „TERRACOTTA“.
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3.

Vėdinamo fasado tvirtinimo sistema „CROSSFIX“.
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TRANSPORTO IR PĖSČIŲJŲ SRAUTŲ SPRENDIMAI.
Gatvės atkarpoje, tarp Sėlių, Kęstučio gatvių sankryžos ir įvažiavimo į automobilių saugyklą numatoma įrengti
4 antžeminio parkavimo vietas. 1 iš jų pritaikyta žmonėms su fizine negalia. Sklypo vakarinėje dalyje, šalia
pastato sienos numatyta rezervinė 10 vietų dengta dviračių saugykla, kitos dviračių stovėjimo vietos
planuojamos požeminėje automobilių saugojimo aikštelėje. Šalia dviračių stovėjimo vietų įrengtos
persirengimo ir dušų patalpos.
Darbuotojų ir lankytojų srautai paskirstyti patogiai ir logiškai. Šiaurinėje ir rytinėje dalyse, iš Sėlių ir Kęstučio
gatvių numatyti lankytojų patekimai į pirmame aukšte suprojektuotas visuomenines / komercines erdves.
Pietinėje, ramesnėje pusėje, arčiau Kęstučio gatvės suplanuotas apsaugos kontroliuojamas darbuotojų
pagrindinis įėjimas į biuro holą ir kavinės – restorano patalpas. Toliau nuo Kęstučio gatvės sankryžos
organizuojamas ūkinis kavinės virtuvės, sandėliavimo ir kitų pagalbinių, techninių patalpų aptarnavimas.
Automobilių parkavimo vietų poreikio skaičiavimas.
Projektuojamam pastatui reikalingas automobilių parkavimo vietų skaičius nustatytas vadovaujantis STR
2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“:

1.

Administracinė paskirtis – 43 vietos (1074.07/25 m² = 43 vt., 1 aut./ 25 m² patalpų ploto);

2. Prekybos paskirtis (ne maisto produktų) – 5 vietos (163.09/30 m² =5 vt., 1 aut./ 30 m² patalpų ploto);
3. Maitinimo paskirtis – 9 vietos (138.77/15 m² =9 vt., 1 aut./ 15 m² patalpų ploto).
Bendras parkavimo vietų poreikis – 57 vietos. Pritaikius Vilniaus miesto 3 suskirstymo zonos koeficientą 0.75,
gauname – 43 vietas. Žmonėms su fizine negalia turi būti pritaikytos 2 automobilių parkavimo vietos (kai
aikštelėje yra 16-50 vietų). Požeminės automobilių saugyklos viename lygyje telpa 20 automobilių, todėl
tikslinga svarstyti galimas neįrengtų parkavimo vietų kompensavimo priemones arba įrengti parkavimo vietas
už žemės sklypo ribų. Sprendiniai turi būti tikslinami techninio projekto stadijoje.
PASTATO A++ ENERGETINĖS KLASĖS SPRENDINIAI.
Tvarumo kriterijų įvertinimo lentelė
Nr.

PAVADINIMAS

TVARŪS PASTATO SPRENDIMAI IR KRITERIJAI

KONKURSINIO PASIŪLYMO
ATITIKIMAS TVARUMO
KRITERIJAMS.
PASTABOS

1

Transportas ir

Suformuoti judėjimo strategiją, kuri apibrėžia

Dalinai atitinka.

judrumas

lankytojų judėjimą ir patekimą į objektą,

Pastato išorėje ir viduje

ypatingą dėmesį skiriant:

užtikrintas patogus

- neįgaliesiems; sprendimai leidžiantys

judėjimas žmonėms su

neįgaliesiems judėti be kliūčių

negalia.

- skirtingų amžiaus, lyties, fizinio pasirengimo ir
etninių grupių žmonėms
- tėvams su vaikais.
2

Transportas ir

Pėsčiųjų takai sklype turi suteikti tiesioginę

judrumas

prieigą nuo sklypo ribų iki pastato įėjimo (-ų) ir

Pilnai atitinka.

jungtis su viešaisiais pėsčiųjų takais už sklypo,
suteikiant prieigą prie viešojo transporto stotelių
ir kitų paslaugų vietų. Minimalus pėsčiųjų tako
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plotis yra 1,5 m (3 m, jei bendras takas
pėstiesiems ir dviratininkams).
3

Transportas ir

Pėsčiųjų perėjose būtina kontroliuoti transporto

judrumas

greitį ir matomumą (eismo signalai, greičio

Pilnai atitinka.

ribojimo kalneliai, tt.)
4

5

Transportas ir

Suprojektuoti dviračių takus su tiesiogine prieiga

Neatitinka.

judrumas

nuo už sklypo ribos esančio miesto tako į visas

Šiuo metu nėra pagal

dviračių saugyklas be būtinybės nukrypti nuo

normatyvinius reikalavimus

dviračių tako. Dviračių tako minimalus plotis

įrengtų dviračių trasų iki

turėtų būti 2 m (3 m, jei kartu su pėsčiųjų taku).

sklypo.

Transportas ir

Sukurti atskirą automobilių stovėjimo aikštelę ir

Dalinai atitinka.

judrumas

laukimo zoną tarnybinėms/krovininėms

Suformuotos pagalbinės

transporto priemonėms (pristatymo transporto

parkavimo vietos greta

stovėjimo aikštelė ir pristatymo transporto

sklypo pietinėje dalyje

laukimo zona) toliau nuo važiuojamosios dalies

esančio įvažiavimo.

ir/arba personalo/lankytojų automobilių
stovėjimo aikštelės.
6

7

Transportas ir

Užtikrinti, kad krovinių pristatymo zonos nebūtų

Dalinai atitinka.

judrumas

tiesiogiai pasiekiamos kertant bendrąsias

Maisto produktų pristatymo

stovėjimo aikšteles, pėsčiųjų ir dviratininkų takus

į kavinės virtuvę zona

ir kitas pastato naudotojams ir lankytojams

nesikerta su lankytojų

prieinamas veiklos zonas.

srautais.

Transportas ir

Suprojektuoti specialias taksi vietas, kurias

Dalinai atitinka.

judrumas

pėstieji lengvai pasiektų pėsčiųjų takais,

Kaip taksi laukimo zona gali

išvengiant važiuojamosios dalies kirtimo.

būti naudojamos
suprojektuotos antžeminio
parkavimo vietos.

8

Transportas ir

Parkavimo zonos (tiek lauke, tiek viduje) turėtų

judrumas

užtikrinti saugų pėsčiųjų taką nuo automobilių

Pilnai atitinka.

stovėjimo vietų iki pastato įėjimo (-ų), minimalus
plotis - 1,5 m (gali būti horizontalus ženklinimas
vairavimo juostoje teikiant pirmenybę
pėstiesiems).
9
10

Transportas ir

Viešojo transporto stotelės turi būti 400 metrų

Pilnai atitinka.

judrumas

spindulių nuo pagrindinio pastato įėjimo.

Transportas ir

Suprojektuoti pastatą taip, kad dviračių saugykla

Neatitinka.

judrumas

(-os) būtų nutolusi 180 metrų atstumu nuo

Atstumas iki dviračių trasų

dviračių tinklo, kuris jungia bent 10 skirtingų

daugiau kaip 300m.

paslaugų vietų.
Paslaugų vietos turi būti 5km dviračio takų
atstumu nuo projekto ribos.
11

Transportas ir

Suprojektuoti dviračių saugyklą bent 10% visų

judrumas

darbuotojų, tačiau ne mažiau nei 8 vietas.

Pilnai atitinka.

Numatyti vieną dušą 10-čiai dviračių vietų,
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tačiau ne mažiau nei du dušus (vyrams ir
moterims). Suprojektuoti persirengimo
kambarius.
12

Transportas ir

Dviračių saugojimo vietos turi būti iki 30 metrų

judrumas

atstumu pėsčiomis nuo bet kurio pagrindinio

Pilnai atitinka.

įėjimo.
13

Transportas ir

Neviršyti minimalių STR reikalavimų parkavimo

judrumas

vietų. Esant galimybei, sumažinti parkavimo

Pilnai atitinka.

vietų skaičių 20-40 proc. nuo bazinio
tarptautinio reikalavimo, kuris yra ~4
2

vietos/100m .
14

Transportas ir

Paskirti min. 5 proc. visų projekte naudojamų

Dalinai atitinka.

judrumas

automobilių stovėjimo vietų žaliems

Suformuotos pagalbinės

automobiliams (Reglamento (EC) Nr. 715/2007

parkavimo vietos greta

Euro 6 ribinės vertės). Paskirstyti žalių

sklypo pietinėje dalyje

automobilių stovėjimo vietas proporcingai tarp

esančio įvažiavimo

įvairių stovėjimo vietų (pvz. tarp trumpalaikių ir

pritaikytos įkrauti

ilgalaikių erdvių). Įdiegti elektrinių transporto

elektromobilius..

priemonių tiekimo įrangą (EVSE) min 2% nuo
visų projekte
naudojamų automobilių stovėjimo vietų.
15

16

Tvarus sklypas

Tvarus sklypas

Kraštovaizdžio dizainas turėtų sukurti

Pilnai atitinka.

ekologiškai vertingą, vietovei tinkamą buveinę.

Sukuriama vidinio kiemelio

Rekomenduojama naudoti tik vietines augalų ir

erdvė siekiant išsaugoti

medžių rūšis.

esamus želdinius.

Atkuriant ekologinę sklypo vertę būtina

Pilnai atitinka.

atsižvelgti į: sklypo topografiją; hidrologiją;
klimatą; augmenija; dirvožemį; žmonių
naudojimą.
17

Tvarus sklypas

Išsaugoti ir apsaugoti nuo statybų veiklų 40%

Dalinai atitinka.

sklype esančios žaliosios zonos (jei tokia

Žaliąjai zonai skiriama 25%

teritorijoje egzistuoja). IR naudojant vietinę ar

sklypo teritorijos.

pritaikytą augaliją, atkurti 30% sklypo ploto
(įskaitant pastato pėdsaką).
18

Tvarus sklypas

Užtikrinti, kad lauko plotas, skirtas žmonių veiklai

Dalinai atitinka.

ir poilsiui, būtų >30% viso teritorijos ploto
(įskaitant pastato pėdsaką). Mažiausiai 25% šio
ploto turi būti augalai (paprasta žolė (angl. turf
grass) neįskatoma) arba dengta žaliu
stogu/vijokliais.
19

Tvarus sklypas

Geriausiu būdu atkartojant natūralius sklypo

Dalinai atitinka.

hidrologijos procesus, suvaldyti sklypo
teritorijoje lietaus nuotėkį nuo kietųjų dangų,
vertinant 95 procentilio regiono ar vietos kritulių
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kiekio, naudojant mažo poveikio plėtrą (angl.
LowImpactDevelopment) ir ekologišką
infrastruktūrą.
20

Tvarus sklypas

Karščio Salos Efekto mažinimas: suteikti šešėlį

Dalinai atitinka.

ant kietų dangų naudojant augalus, dengiančias

Ant stogo įrengiama žalioji

konstrukcijas su atsinaujinančios energijos

terasa, elektrovoltinė

gamybos sistemomis, architektūrinius

jėgainė.

sprendinius su dangų SR (angl. Solar
Reflectance) indeksu >0,28. Neapsaugotas
šešėliu kietas dangas naudoti su SR >0,28.
Tamsesniame plote turi būti didesnis nei
paviršiaus plotas. Jei objekte naudojamas
dengtas parkingas, jo stogo dangos SRI turi būti
>32, arba naudojamas žalias stogas ir/arba
atsinaujinančios energijos gamybos sistema.
21

Tvarus sklypas

Rekomenduojama, kad pastatas veiktų be

Pilnai atitinka.

išorinio apšvietimo (įskaitant pastato apšvietimą,

Numatoma naudoti

ženklus ir neavarinį įėjimo apšvietimą). Jei

valdomus LED šviesos

pastatas turi išorinį

šaltinius.

apšvietimą - išorinių šviestuvų šviesos
efektyvumas turi būti ne mažiau kaip 60 šviesos
liumenų vienam vatui. Visi išoriniai apšvietimo
įrenginiai turi būti automatiškai kontroliuojami
judėsio ar būvio davikliais. Vertikalus
apšvietimas turi būti kuo mažesnis ir atitikti IES
TM-15-11, Addendum A.
22

Vandens

Sumažinkite lauko vandens naudojimą laistymui

Pilnai atitinka.

efektyvumas

pasitelkiant tvaraus landšafto principus ir

Laistymui planuojama

vietinius augalus.

naudoti surinktą lietaus
vandenį.

23

Vandens

20-55% sumažinti pastato vandens suvartojimą,

Pilnai atitinka.

efektyvumas

lyginant su bazinėmis vertėmis.

Bus naudojami sensoriniai

Bazinės vertės: Maišytuvai - 4,5 l/min; Pisuaras -

įrenginiai, automatiškai

1,5 l/nuleidimas; WC maišytuvas - viešas 1,9

reguliuojantys naudojamo

l/min; virtuvės maišytuvas - 7 l/min; dušo

vandens kiekį.

galvutė - 6 l/m
24

Vandens

Perdirbti ir pakartotinai panaudoti pastato

Pilnai atitinka.

efektyvumas

nuotekų vandenį. Naudoti vandenį iš

Bus naudojamas surinktas

alternatyvių negeriamo vandens šaltinių, pvz.

lietaus vanduo.

lietaus nuotekos.
25

Energija ir aplinka

Nenaudoti chlorfluorangliavandenilių (CFC)

Pilnai atitinka.

pagrindu veikiančių šaldymo medžiagų naujose
ŠVOK sistemose. Rekomenduojame nenaudoti
šaltnešių visai arba naudoti tik šaltnešius
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(natūralius arba sintetinius), kurių ozono
sluoksnio
nykimo potencialas (ODP) yra nulis, o globalaus
atšilimo potencialas (GWP) yra mažesnis nei 50.
26

Energija ir aplinka

Atlikti preliminarų "paprastos dėžės" energijos

Pilnai atitinka.

modeliavimo analizę, kurioje apžvelgiama, kaip

Rengiant techninį projektą

sumažinti pastato energinius krūvius ir

numatoma atlikti pastato

įgyvendinti

energijos modeliavimo

suplanuotus tvarumo tikslus, analizuojant

analizę.

nustatytas prielaidas ir pasyvias projektavimo
technologijas. Įvertinti bent dvi potencialias
strategijas, susijusias su: sklypo sąlygomis;
pastato mase ir orientacija; pagrindines
apvalkalo charakteristikas; apšvietimo lygius;
šiluminio komforto intervalus; kištukinės ir
procesų apkrovos poreikius; programinius ir
eksploatacinius parametrus.
27

Energija ir aplinka

Padidinti 5-50% pastato energinį efektyvumą,
lyginant su pastato baziniu modeliu. Bazinis
modelis skaičiuojamas pagal ASHRAE standartą
90.1-2010, priedėlis G, su pataisymais, naudojant
energinį modelį.

28

Energija ir aplinka

Panaudoti atsinaujinančios energijos sistemas,

Pilnai atitinka.

kurios padengtų >5-10% visų pastato metinių

Ant stogo įrengiama

energijos sąnaudų.

elektrovoltinė jėgainė. Dalis
fasado plokštumų gali būti
dengiama elektrovoltiniai
moduliais su chromuota
plėvele.

29

Energija ir aplinka

Suprojektuoti pagrindinio pastato įėjimą (-us) su

Pilnai atitinka.

vestibiuliu ir savarankiškai uždaromomis durimis.

Pagrindiniame įėjime

Mažiausias atstumas tarp vestibiulio vidinių ir

numatytas tambūras su

išorinių durų turi būti ne mažiau kaip 2,1 m.

varstomomis durimis.

Arba įėjimuose gali būti suprojektuotos
besisukančios durys.
30

Energija ir aplinka

Langų ir sienų santykiui viršyjant 40%,

Pilnai atitinka.

rekomenduojamas išorinis šešėliavimas, kad

Numatytos išorinės šviesą

sumažinti vėsinimo apkrovas.

ribojančios fasadinės
plokštumos.

31

Medžiagos ir

Pateikti šiukšlių surinkimui ir rūšiavimui specialiai

Pilnai atitinka.

atliekos

skirtas patalpas, prieinamas atliekų tvarkytojams

Numatyta rūšiuojamų

ir pastatų darbuotojams. Surinkimo ir šiukšlių

atliekų aikštelė sklype su

saugojimo zonos gali būti atskiros. Į

požeminiais konteineriais.

perdirbamas medžiagas įtraukiamas maišytas

Pastato patalpose, kuriose
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popierius, gofruotas kartonas, stiklas, plastikas ir

susidarys atliekos bus

metalai. Būtina imtis tinkamų priemonių saugiai

numatyta jų rūšiavimo

rinkti, saugoti ir šalinti baterijas bei gyvsidabrio

galimybė.

turinčias
lempas ir elektronines atliekas.
32

Medžiagos ir

Sumažinti poveikį aplinkai projekto sprendimų

Neatitinka.

atliekos

priėmimo metu, pakartotinai panaudojant

Esamo pastato būklė,

esamo pastato išteklius arba mažinant

remiantis vizualine analize

medžiagų panaudojimą viso pastato gyvavimo

labai prasta. Sklype esančio

ciklo metu:

gyvenamo namo

1. Išlaikyti esamą pastato konstrukciją, apvalkalą

konstrukcijų fizikiniai

ir interjerą statant istorinio pastato elementus

parametrai visiškai

arba statant istoriniame rajone.

neatitinka šiuolaikinių

2. Pakartotinai panaudoti 25-75% statybinių

reikalavimų. Įrengiant

medžiagų iš objekto ribų arba už jo.

požeminę automobilių

3. Naujai statybai atlikti pastato konstruktyvo ir

saugyklą po visu sklypų,

apvalkalo gyvavimo ciklo vertinimą, kuriame

esamo pastato konstrukcijų

panaudotų medžiagų kiekis sumažintas bent

išsaugojimas brangus ir

10%, lyginant su baziniu pastatu.

neracionalus.

4. Optimizuoti medžiagų efektyvumą, siekiant
kuo labiau sumažinti medžiagos naudojimo ir
atliekų poveikį aplinkai, nekenkiant struktūriniam
stabilumui, pastato patvarumui arba tarnavimo
laikui.
33

Medžiagos ir

Naudoti medžiagas iš skirtingų gamintojų,

atliekos

kurios turi viešai prieinamas, kritiškai įvertintas

Pilnai atitinka.

gyvavimo ciklo analizes arba aplinkosaugines
produkto deklaracijas, atitinkančias ISO 14044,
ISO 14025, ISO 21930 ar EN 15804 (angl. EPD,
cradle to
grave, cradle to cradle analysis).
34

Medžiagos ir

Naudoti tvarias medžiagas iš socialiai atsakingų

atliekos

gamintojų (angl. CSR): su išplėstine gamintojo

Pilnai atitinka.

atsakomybe, Bio-medžiagas, medienos
gaminius su FSC sertifikatu, medžiagas
pakartotinai panaudotas ar atnaujintas,
medžiagas su perdirbtu turiniu, etc.
35

Medžiagos ir

Įvairios pastato dalys turėtų būti atitinkamų

atliekos

parametrų, ribojančių medžiagų degradaciją dėl

Pilnai atitinka.

aplinkos ir kitų veiksnių (saulės spinduliavimas,
temperatūros pokyčiai, vanduo arba drėgmė,
vėjas, krituliai, ekstremalios oro sąlygos: didelis
vėjo greitis, potvynis, lietaus lietus, sniegas,
augalija, vabzdžiai, oro teršalai, žemės
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paviršiaus teršalai).
36

Medžiagos ir

Naudoti medžiagas kurios deklaruoja savo

atliekos

cheminę sudėtį (bent iki 0,1%), pasitelkiant

Pilnai atitinka.

priemonėmis: Manufacturer Inventory, Health
Product Declaration, Cradle to Cradle or
Declare (Living Institute).
37

Vidaus

Įrengti mechaniškai vėdinamas erdves su

mikroklimatas

rekuperacija. Oro paėmimo vieta turi būti

Pilnai atitinka.

nutolusi >10m nuo oro išmetimo vietos ir
artimiausio oro taršos šaltinio (kelio,
pravažiavimo, automobilių stovėjimo vietos)
38

Vidaus

Sumažinti taršą vidaus patalpose:

Pilnai atitinka.

mikroklimatas

1. Įrengti purvo valymo sistemas prie reguliariai
naudojamų įėjimų į pastatą.
2. Vėdinti ištraukiant orą kiekvieną erdvę, kurioje
gali būti pavojingų dujų arba cheminių
medžiagų (pvz. garažų, namų ūkio ir skalbimo
patalpų, kopijavimo ir spausdinimo patalpos).
3. Kiekviena ventkamera, tiekianti lauko orą į
patalpas, turi turėti dalelių filtrus (F7 klasės ar
aukštesnius) arba oro valymo įrenginius.
4. Padidinti tiekiamo šviežio oro srautus 30%,
lyginant su baziniais kiekiais, arba taikyti oro
srautų moduliavimą pagal poreikį naudojant
CO2 daviklius.

39

Vidaus

Naudoti vidaus medžiagas be LOJ arba su

mikroklimatas

mažomis LOJ (lakiųjų organinių junginių)

Pilnai atitinka.

emisijomis 6 kategorijose: vidaus dažai ir
gruntai, vidaus klijai ir hermetikai, grindys,
kompozitinė mediena, šilumos ir garso izoliacija,
baldai.
40

Vidaus

Užtikrinti individualią šiluminio komforto

mikroklimatas

kontrolę mažiausiai 50% atskiroms darbuotojų

Pilnai atitinka.

zonoms. Šiluminio komforto kontrolės
priemonės leidžia
darbuotojams atskirose ar bendrose erdvėse
reguliuoti savo aplinkoje bent vieną iš šių sąlygų:
temperatūrą, vėdinimo srautą ir drėgmę.
41

Vidaus

Geroji dienos (natūralios) šviesos praktika turi

Pilnai atitinka.

mikroklimatas

būti įdiegta nuolatos darbuotojų naudojamose

Patalpų struktūros

patalpose: darbo vietose, kabinetuose,

išplanavimas suteikia

susitikimų kambariuose, poilsio erdvėse,

maksimalų natūralios

konferencijų salėje, auditorijoje. Sustiprinti

šviesos patekimą į patalpas

cirkadinius ritmus ir mažinti dirbtinio apšvietimo

į vairiu paros metu.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS (Kodas 190112 LAPAS 34 LAPŲ 45

naudojimą maksimaliai išnaudojant dienos
šviesą patalpose.
42

Vidaus

Natūralios šviesos kiekį patalpose įtakoja tik ta

Dalinai atitinka.

mikroklimatas

lango dalis, kuri yra aukščiau nei 0,70m

Akinimo kontrolei vykdyti

matuojant nuo grindų. Todėl yra

numatyti langų roletai ir

rekomenduojama projektuoti langą su 0,70m

išoriniai fasado elementai.

aukščio palange dėl mažesnių energijos
nuostolių. Privaloma įrengti
rankinį arba automatinį akinimo-kontrolės įtaisą
visoms reguliariai užimtoms patalpoms.
43

Vidaus

Pasiekti tiesioginį regėjimo lauką į išorę per

mikroklimatas

permatomą atitvarą 75% visų reguliariai

Dalinai atitinka.

užimamų patalpų. Vaizdas pro langą turi būti
kokybiškas, matomas dangus, gamta, judėjimas.
Rekomenduojama projekuoti darbo erdves
nutolusias ne daugiau nei 7,50-8,50m atstumu
nuo lango išorinėje pastato sienoje.
44

Vidaus

Užtikrinti individualią apšvietos kontrolę min

mikroklimatas

90% užimamo ploto, turinčią mažiausiai tris

Pilnai atitinka.

apšvietimo lygius (įjungta, išjungta, vidutinis).
Užtikrinti aukštos
kokybės dirbtinį apšvietimą.
45

Vidaus

Pastato viduje užtikrinti <40 dB triukšmo lygį

mikroklimatas

įvertinant vėdinimo sistemos patalpose,

Dalinai atitinka.

inžinerinių sistemų bei transporto priemonių
lauke skleidžiantį
triukšmą. Atlikti triukšmo lygio simuliaciją.
46

Sveikata

Įtraukti ergonomiką arba sveikatos ir saugos

Specialistus planuojama

specialistą, kad padėtų išplėtoti ergonomikos

pasitelkti techninio projekto

strategiją. Pasirinkti atitinkamus standartus ar

stadijoje.

gaires darbo vietų išdėstymui ir apstatymui,
pvz.: BIFMA G1-2013, ANSI / HFES 100-2007,
CSA
Z412-00 (R2011), ISO 9241-5: 1998.
47

Sveikata

Skirti specialią lauko erdvių dalį vietinei maisto

Dalinai atitinka.

gamybai: sodai arba sodinukai su daržovėmis ir

Dalis vidinio lauko kiemelio

(arba) riešutmedžio ir vaismedžių augalai,

erdvės gali būti paskirta šiai

atitinkantys vietovę. Užimti bent 5% sklypo

funkcijai.

augalinės zonos (išskyrus išsaugotą ar atkurtą
buveinių plotą), bet ne mažiau kaip 25 m2.
48

Sveikata

Naudoti ne mažiau kaip 5 skirtingus produktus

Pilnai atitinka.

iš ne mažiau kaip dviejų skirtingų gamintojų,
kurių kiekvieno medžiaga turi pagrįstą pavojaus
ir poveikio vertinimą: Kancerogeniškumas,
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Mutageniškumas/genotoksiškumas,
Reprodukcinis ir vystymosi toksiškumas, Ūmus
toksiškumas, Akių ir odos dirginimas, Aspiracinis
pavojus, Lėtinis toksiškumas, Odos ir kvėpavimo
takų jautrinimas, Specifinis toksiškumas
tiksliniems organams (vienkartinis poveikis),
Specifinis toksiškumas tiksliniems organams
(pakartotinis poveikis).
49

Sveikata

Pastatuose turi būti bent viena pagrindinė

Pilnai atitinka.

laiptinė, leidžianti pastato darbuotojams lengvai

1.

Numatyta

laipioti tarp pastato aukštų. Laiptinė turi būti

pagrindinė atvira laiptinė;

matoma,

2.

patraukli ir lengvai prieinama. Papildomai

reguliuojamo aukščio

suteikti fizinių pratimų įrangą bent 5 proc. visų

stalai, suteikiantys

darbuotojų, kuri gali būti naudojama darbuotojų

galimybę dirbti stovint;

darbo vietose, kad darbuotojai galėtų dirbti

3.

savo

darbo vietos keitimo

darbo vietoje. Suteikti mankštos patalpą, kurioje

galimybė;

yra įvairūs treniruokliai ir sporto įranga, skirta

4.

naudoti ne mažiau kaip 5 proc. Visų darbuotojų.

patalpa.

Numatyti

Numatyta laisva

Numatyta sporto

Numatomi sprendimai administracinės paskirties pastato projektui, siekiant pastato (jo dalių) energinio
efektyvumo.
Bendrieji reikalavimai pastato energinio naudingumo vertinimui ir projektavimui.
Įvertinus taikomų priemonių racionalumą, planuojama kad Pastato (jo dalies) projektas turės tenkinti ne
žemesnius kaip A++ energinio naudingumo klasės reikalavimus. Numatyti sprendiniai pagal statybos
techninio reglamento STR 2.01.02:2016 ,,Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“
reikalavimus užtikrins:
1.

pastato atitvarų skaičiuojamųjų ir norminių savitųjų šilumos nuostolių sąlygos atitiks ne žemesnius
kaip A++ energinio naudingumo klasės reikalavimus;

2.

pastato norminės šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti atitiks ne žemesnę kaip A++
energinio naudingumo klasės reikalavimus;

3.

pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C 1 vertė , apibūdinanti pirminės neatsinaujinančios
energijos vartojimo efektyvumą šildymui, vėdinimui, vėsinimui ir apšvietimui, pateks į reglamentuotas
A++ energinio naudingumo klasės ribas;

4. pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C 2 vertė, apibūdinanti pirminės neatsinaujinančios
energijos vartojimo efektyvumą karštam buitiniam vandeniui ruošti, pateks į A++ energinio
naudingumo klasės reglamentuotas ribas;
5.

gerą pastato sandarumo lygį, siekiant ne tik energinio efektyvumo, bet ir gerų akustinių savybių;

6.

bus išpildyti mechaninio vėdinimo sistemos techniniai rodikliai reglamentuoti ne žemesnei kaip A++
energinio naudingumo klasei.

Šių esminių kriterijų išpildymas lemia pastato energinį efektyvumą pagal STR 2.01.02:2016. Energijos
sąnaudoms esminę įtaką daro atitvarų šiluminės charakteristikos – šilumos laidumas ir masyvumas.
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Energijos beveik nevartojančių pastatų (jų dalių), t. y. A++ klasės pastatų (jų dalių) reikalavimai (pagal STR
2.01.02:2016):
1.

Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklių C1 ir C2 vertės turi atitikti Reglamento 15
punkto reikalavimus- C1 < 0,25 ir C2 ≤ 0,70;

2.

A++ energinio naudingumo klasės pastatų atitvarų savitieji šilumos nuostoliai turi būti ne didesni už
šios energinio naudingumo klasės pastatų atitvarų norminius savituosius šilumos nuostolius Henv.(A++)
(W/K);

3.

Pastate (jo dalyje) įrengta mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema, rekuperatoriaus naudingumo
koeficientas turi būti ne mažesnis už 0,90, o rekuperatoriaus ventiliatorių naudojamas elektros
energijos kiekis neturi viršyti 0,45 Wh/m³;

4. Pastato (jo dalių) pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šiluminės savybės turi atitikti šilumos
2

perdavimo koeficientų U2 (W/(m ·K)) normines vertes: Pertvaros-0,37, Tarpaukštiniai perdenginiai0,30;
5.

Pastato (jo dalies) sandarumas turi atitikti- Norminė oro apykaitos n50.N (1/h) vertė esant 50 Pa slėgių
skirtumui neturi viršyti 0,6;

6.

A++ energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) metinės šiluminės energijos sąnaudos pastatui
I

2

(jo daliai) šildyti Q H (kWh/(m ·metai)) turi neviršyti kh·55·Ap
7.

-0,24

Ilginių šiluminių tiltelių skaičiuojamosios šilumos perdavimo koeficientų vertės turi būti pagrįstos
skaičiavimais;

8.

Didžiąją pastate (jo dalyje) sunaudojamos energijos dalį turi sudaryti atsinaujinančių išteklių energija.

STATINIO KONSTRUKCIJŲ SPRENDIMAI.
Apkrovos pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos”
•

Sniego apkrova. Charakteristinė antžeminės sniego apkrovos reikšmė s 0 = 1,60 kN/m
II-sis sniego apkrovos rajonas. Sniego poveikio dalinis patikimumo koeficientas

•

2

= 1,3.

Vėjo apkrova. III vėjo greičio apkrovos rajonas. Vėjo greičio atskaitinė reikšmė v ret = 24 m/s. Atskaitinis
vėjo slėgis qret = 1,25/2  242 = 0,36 kPa. Vėjo poveikio dalinis patikimumo koeficientas

•

Naudojimo apkrovos (norminės). Pagal STR 2.05.04:2003

•

C2 kategorijos plotai qk = 4 kN/m , Qk = 7 kN.

•

Poveikių skaičiuotinės reikšmės (STR/GEO – B grupė) G,sup = 1,35, Q,1 = 1,3.

Q = 1,3.

2

Pastato konstrukcijų principiniai sprendimai.
(pateikti sprendimai orientaciniai ir privalo būti patikslinti techninio projekto stadijoje)
Pastato pastovumas ir stabilumas.
Pastato pastovumą ir stabilumą užtikrina: g/b monolitinės pastato kolonos, standus kolonų sujungimas su
pamatu. Ruošiant darbo projektą, būtina patikslinti apkrovas ir įražas konstrukcijų skaičiavimui.
Pamatai.
Pamatai po pastato sienomis ir kolonomis numatyti gręžtiniai poliai Ø 400mm. Poliams naudoti betoną
C25/30, armatūrą klasės S400, S240. Rostverkams naudoti betoną C25/30 ir C20/25, armatūrą S400, S500.
Grunto charakteristikas privaloma tikslinti geologinių tyrinėjimų metu. Pamatuose įrengiama horizontali ir
vertikali hidroizoliacijos. Laiptai monolitiniai betoniniai, betono markė C 20/25. Pamatų įrengimą privalu atlikti
vadovaujantis darbo projekto stadijos brėžiniais.
Sienos
Kolonos D400 mm pastato viduje ir išorinių sienų įrengimui numatytos monolitinės g/b iš betono C 20/25,
armatūra S500, S400 ir S240 klasės. Prie kolonų tvirtinamos stiklo aliuminio konstrukcijos iš lauko pusės.
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Vidinės pertvaros – silikatinių 120 mm storio blokelių arba gipso kartono. Pertvarų mūrijimui naudojant
blokelius, būtina vadovautis firmų, tiekiančių blokelius, rekomendacijomis. Darbo projekto stadijoje armavimą
būtina tikslinti.
Perdengimas
Perdengimas monolitinis g/b, remiamas ant kolonų ir sienų. Plokštės storis 200mm. Esant poreikiui ties
kolonomis įrengiami kapiteliai. Monolitinio

perdengimo

betono

markė C20/25, armuota tinklais iš

armatūros klasės S500. Darbo projekto stadijoje įrengiamų kapitelių gabaritus ir armavimą būtina tikslinti.
Laiptai
Laiptai projekte numatyti monolitiniai g/b, betono markė C 25/30 ir C20/25, armatūra S500, S400 klasės.
Pastato išorėje ir viduje esantys turėklai – grūdinto stiklo su nerūdijančio plieno porankiais ir statramsčiais.
Stogas
Dalis stogų projekte numatyti eksploatuojami. Stogo laikanti k–cija – monolitinė perdanga, danga – ruloninė
arba sintetinės terasinės medžio imitacijos lentos. Stogų detalės turi atitikti ”STR 2.05.02:2008 Statinių
konstrukcijos. Stogai” reikalavimus. Stogo šiluminė varža turi tenkinti A++ pastatams keliamus reikalavimus.
2

Pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U(A++) (W/(m K)) vertės A++ energinio naudingumo klasės
pastatų (jų dalių) atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių ir energinio naudingumo rodiklių skaičiavimui
6 lentelė
Atitvarą
Atitvarų apibūdinimas

žymintis
poraidis

r

Stogai
Perdangos
Šildomų

6)

patalpų

kurios

ribojasi su gruntu
Perdangos virš nešildomų rūsių ir
pogrindžių
Sienos
Langai,

stoglangiai,

kitos skaidrios atitvaros
Durys, vartai

švieslangiai

ir

Gyvenamieji

Viešosios

pastatai

paskirties
pastatai

1)

Pramonės
2)

pastatai

0,080

0,090

0,121

5)

0,10

0,12

0,121

5)

w

0,10

0,11

0,141

wda

0,70

0,85

1,11

5)

d

0,70

0,85

1,11

5)

ce
atitvaros,

Negyvenamieji pastatai

fg
cc
5)

Pastabos:
1)

viešosios paskirties pastatams priskiriami: administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo,

transporto, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto, viešbučių ir specialiosios paskirties pastatai
[3.6], [3.9];
2)

pramonės pastatams priskiriami: sandėliavimo, garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatai

3)

jei gyvenamųjų pastatų suminis langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų plotas

[3.6];
didesnis už 25 % pastato sienų ploto, visų šių atitvarų (langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių
atitvarų) šilumos perdavimo koeficiento U(C,B) vertė turi būti 1,3 W/(m²K);
4)

jei viešosios paskirties pastatų suminis langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų plotas

didesnis už 35 % pastato sienų ploto, visų šių atitvarų (langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių
atitvarų) šilumos perdavimo koeficiento U(C,B) vertė turi būti 1,3 W/(m²K). Šis reikalavimas
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netaikomas prekybos paskirties pastatų pirmo aukšto langams;
5)

1 = 20/(iH – 0,6) – temperatūros pataisa pramonės pastatų atitvaroms, iH – pramonės pastatų

vidaus temperatūra šildymo sezono metu (°C). Imama iš pastato projekto, o nesant duomenų,
imama iš Reglamento 2 priedo 2.4 lentelės;
6)

perdangos virš pravažiavimų ar praėjimų

STATINIO PAGRINDINIŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ SPRENDINIAI.
(tikslinami techninio projekto stadijoje)
Vėdinimas.

Automobilių saugykla.
Automobilių saugykloje projektuojama oro šalinimo sistema CO dujų šalinimui. Oras šalinamas stoginiu
ventiliatoriumi virš stogo. Patalpose oras paskirstomas apvaliais ir stačiakampiais cinkuotos skardos ortakiais ir
šalinamas per ortakines groteles. Reikiamose vietose montuojamos oro srauto reguliavimo sklendės, ugnies
vožtuvai. Oro šalinimas vykdomas iš apatinės ir viršutinės zonos. Oro kompensavimas per vartus arba
groteles/šachtas.

Administracinės, komercinės patalpos.
Administracinių patalpų vėdinimui projektuojama sistema su vėdinimo įrenginiu su aukšto efektyvumo
plokšteliniu šilumos grąžinimo šilumokaičiu, vandeniniu šildytuvu ir vėsinimo sekcija. Vėdinimo įrenginys
montuojamas ant stogo ventkameros patalpose. Oras imamas iš lauko per sienoje montuojamas lauko
grotas. Oras šalinamas į lauką per stogą arba per sieną, išlaikant norminius atstumus iki oro paėmimo angų.
Oras paduodamas į patalpas, o ištraukimas iš san. mazgų. Oro padavimo ir ištraukimo ortakiai projektuojami
su papildomais triukšmo slopintuvais kiekvienoje patalpoje, siekiant sumažinti triukšmo sklidimą ortakiais iš
bendrųjų pastato erdvių. Patalpose oras paskirstomas apvaliais ir stačiakampiais cinkuotos skardos ortakiais,
tiekiamas ir šalinamas per difuzorius, bei groteles. Reikiamose vietose montuojamos oro srauto reguliavimo
sklendės, ugnies vožtuvai. Gali būti numatytos VAV oro reguliavimo sklendės vėdinimo intensyvumo
sumažinimui, kai patalpose nėra žmonių.

Kavinė/Restoranas.
Restorano vėdinimui projektuojama sistema su vėdinimo įrenginiu su aukšto efektyvumo plokšteliniu šilumos
grąžinimo šilumokaičiu, vandeniniu šildytuvu ir vėsinimo sekcija. Vėdinimo įrenginys montuojamas ant stogo
ventkameros patalpose. Oras imamas iš lauko per sienoje montuojamas lauko grotas. Oras šalinamas į lauką
per stogą arba per sieną, išlaikant norminius atstumus iki oro paėmimo angų. Patalpose oras paskirstomas
apvaliais ir stačiakampiais cinkuotos skardos ortakiais, tiekiamas ir šalinamas per difuzorius, bei groteles.
Reikiamose vietose montuojamos oro srauto reguliavimo sklendės, ugnies vožtuvai. Nuo virtuvinių gaubtų
projektuojama oro šalinimo sistema, ventiliatorius montuojamas virtuvės palubėje. Oras išmetamas virš
pastato stogo. Gartraukių ištraukiamus oro kiekius tikslinti, atsižvelgiant į virtuvės technologiją.

Bendrosios vėdinimo pastabos.
Šviežio oro paėmimas vėdinimo agregatams numatomas per oro paėmimo šachtas objekto teritorijoje.
Lauko oro paėmimo grotelių apačia turi būti ne žemiau kaip 2 metrai nuo žemės paviršiaus arba 1 metras
nuo žolės. Gartraukių ištraukiamas oras išmetamas virš pastato stogo. Lauko oro paėmimo ortakiai iki
vėdinimo agregatų turi būti izoliuojami 60 mm storio akmens vatos izoliacija, padengta aliuminio folija. Oro
išmetimo ortakiai po šilumos atgavimo įrenginių turi būti izoliuojami 30 mm storio akmens vatos izoliacija,
padengta aliuminio folija. Atstumai tarp oro paėmimo ir šalinimo angų turi atitikti STR 2.09.02:2005 2 priedo
reikalavimus. Oro pritekėjimui į patalpas, kuriose yra suprojektuotas tik oro šalinimas: WC, dušuose ir pan.,
duryse būtina įmontuotos oro pratekėjimo grotelės arba paliktas tarpas tarp grindų ir durų apačios. Pagal
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suformuotas užduotis gaisro saugos dalyje bus sprendžiamas mechaninio dūmų šalinimo reikalingumas,
ugnies vožtuvų klasė ortakiuose.
Vėsinimas.
Pastate numatomas

aušinimas

gamtinės

kilmės

šaldymo

agentu. Ant

pastato stogo numatomi

kondensatoriai. Pastatui projektuojama VRV tipo aušinimo sistema. Kabinetuose numatomi tylios versijos
kanaliniai oro kondicionieriai, užtikrinantys triukšmo lygį ne didesnį nei 30 dB(A) triukšmo lygį. Kitose
patalpose gali būti montuojami kasetiniai, sieniniai ar palubiniai oro kondicionierių vidiniai blokai. Triukšmo
lygis neturi viršyti norminių reikalavimų. Jei įrangos tiekėjai negali prisiimti atsakomybės už reikalaujamus
triukšmo lygius, tuomet būtina numatyti triukšmą izoliuojančias atitvaras.
Šildymas.
Pastato šildymui numatoma geoterminio šildymo sistema. Pastate numatyti grindinį šildymą tose patalpose,
kuriose nenumatomos kiliminės dangos. Kitose patalpose šildymo prietaisai radiatoriai arba konvektoriai arba
grindiniai kanaliniai konvektoriai, priklausomai nuo interjero ir langų aukščio. Magistraliniai vamzdynai iš
plieninių vamzdžių, o grindiniam šildymui PEX tipo plastikiniai vamzdžiai su difuziniu barjeru. San. mazguose,
personalo persirengimo patalpose projektuojamas grindinis šildymas, papildomai san. mazguose numatomi
elektriniai rankšluosčių džiovintuvai. Temperatūra reguliuojama patalpos termostatais ir el. pavaromis, kurios
montuojamos ant grindinio šildymo kolektorių. Šildymo sistema balansuojama automatinių balansinių ventilių
pagalba.
Vandens tiekimas.
Vandens tiekimas projektuojamas prisijungiant prie esamo vandentiekio tinklo. Projektuojamame pastate
geriamos kokybės vanduo bus naudojamas klientų bei dirbančiųjų ūkio – buities reikmėms aptarnauti. Buitinio
šalto vandentiekio vamzdynai projektuojami polipropileno vamzdžiais (d20x1,9 – d50x4,6) PN10. Karšto
vandentiekio vamzdynai projektuojami polipropileno kombinuotais vamzdžiais – stabilizuoti, armuoti
aliuminio sluoksniu (d20x3,4 – d50x8,3). Vandentiekio vamzdžiai turi turėti ne maisto prekės higieninį
pažymėjimą, leidžiantį juos naudoti geriamojo vandens vandentiekio sistemai, ir atitikties sertifikatą, išduotus
Lietuvoje. Proj. vandentiekio magistralės vamzdžiai tiesiami 0,002 nuolydžiu link sistemos išleidimo. Vamzdžių,
tiesiamų virš sanitarinių prietaisų, nuolydis yra į prietaisų pusę, o žemiau jų į stovo pusę nuolydžiu – 0,002,
0,005. Šaltojo ir karštojo vandentiekio tinklai montuojami atvirai palubėje ir palei sienas. Šaltojo vandens
vamzdžiai tiesiami žemiau karštesnių vamzdžių ir šalia jų. Magistraliniai ir skirstomieji šalto vandentiekio
vamzdžiai nuo rasojimo apsaugomi 9-20mm polietilenine antikondensacine izoliacija, karšto vandentiekio
magistraliniai vamzdžiai – 20-50mm šilumine izoliacija. Baigus montavimo darbus atlikti vamzdynų
hidraulinius bandymus.
Nuotekų šalinimas.

Ūkio – buities nuotekų tinklai.
Ūkio – buities ir technologinių nuotekų tinklai projektuojami nuotekų šalinimui iš projektuojamų sanitarinių
prietaisų ir nuotekų surinkimo trapų bei latakų. Nuotekų susidarymas taip pat numatomas ir grindų plovimo ir
valymo metu. Nuotekos išleidimas projektuojamas į esamus buitinių nuotekų tinklus. Susidarančių nuotekų
užterštumas neviršys prisijungimo sąlygose nurodytų ribinių reikšmių. Nuotekų vamzdynai iš PVC vamzdžių
d50 – d160 pravedami 0,02 nuolydžiu vandens tekėjimo kryptimi. Po grindimis vamzdžio viršus turi būt
klojamas ne mažiau kaip 0,1m žemiau grindų apačios. Kiekvienas vamzdyno ruožas tiesiamas vienodu
nuolydžiu iki pat įsiliejimo į vamzdyną. Tinklų pravalymui numatomos atitinkamos pravalos. Įrengiant pravalą
žemiau grindų, ties ja paliekamas 0,2x0,2 m dydžio liukas. Ant nuotekų stovų 1,0 m aukštyje nuo grindų
pirmame, viršutiniame ir tarpiniuose aukštuose įrengiamos revizijos. Išvado vėdinimui projektuojami vėdinimo
stovai, kurie virš stogo iškeliami 0,5m ir 0,1m virš vėdinimo šachtų. Nuotekų stovai ir vamzdynai turi būti
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tvirtinami prie statybinių konstrukcijų, arba prie specialiai vamzdynų tvirtinimui numatyto karkaso pagal tiems
vamzdžiams numatytas vamzdynų tvirtinimo rekomendacijas. Baigus montavimo darbus atlikti vamzdynų
hidraulinius bandymus. Sanmazguose ir kitur, kur reikalingas negeriamas, techninis vanduo bus naudojamas
ant stogo surinktas ir rūsio rezervuare sandėliuojamas lietaus vanduo.

Lietaus nuotekų tinklai.
Lietaus vandens nuvedimui nuo pastato stogo projektuojamos vandens surinkimo įlajos. Nuo įlajų, pastatų
viduje, įrengiami lietaus vandens tinklai. Pakabinamos linijos ir stovai projektuojami iš PVC slėginių vamzdžių,
kurie yra izoliuojami nuo rasojimo. Ant nuotekų stovų 1,0 m aukštyje nuo grindų pirmame, viršutiniame ir
tarpiniuose aukštuose įrengiamos revizijos. Lietaus vandenys nuo pastatų stogų yra sąlyginai švarūs,
surenkami savitakiniais tinklais ir išleidžiami į įmonės lauko tinklus. Stogų parapetuose, vidinio latako šonuose,
projektuojamos 0,5m ilgio išlajos lietaus vandens avariniam persipylimui.
Elektrotechninė dalis.
Šviestuvai numatomi tik su LED lempomis. Tokiu būdu elektros energijos suvartojimas sumažinamas iki 10
kartų. Apšvietimo valdymui projektuojami judesio ir būvio jutikliai. Ant stogo išdėstomi fotovoltiniai saulės
moduliai ir jų sugeneruota elektros energija panaudojama vidaus poreikiams, o perteklius tiekiamas AB ESO
skirstomiesiems tinklams.
Automatizavimo dalis. PVS Pastato valdymo sistema.
Numatytas visų statinio inžinerinių sistemų (vėdinimo, šildymo, šalčio tiekimo, bei dūmų šalinimo gaisro metu,
gaisrinio vandentiekio) darbo automatizavimas, apskaitos prietaisų duomenų centralizuotas surinkimas.
Sistemų valdymo algoritmas bus sukurtas, atsižvelgiant į Užsakovo poreikius.
Numatyta vieninga automatizuota pastato valdymo sistema (angl. BMS „Building management system“), kuri
užikrina patikimą, saugų ir patogų statinio valdymą tiek automatiniu, tiek rankiniu režimu bei energetinių
sąnaudų optimizavimą, pagal statistinius eksploatacinius kaštus. Sistema taip pat užtikrina visų pagrindinių
technologinių parametrų, inžinerinių įrenginių būsenų nuotolinę kontrolę, būsenų duomenų kaupimą bei
archyvavimą, energetinių sąnaudų apskaitos duomenų automatinį surinkimą, analizę ir eksportą į Užsakovo
apskaitos programos duomenų bazę.
Siūloma PVS konfigūruojama pagal konkrečius užsakovo pageidavimus ir atitinka objekto inžinerinių sistemų
duomenis. PVS centralė sudaryta pagal Microsoft Windows® principus, - operatoriaus sąsają sudaro tekstinio
dialogo “langai”, bei įprasto pavidalo opcijos, išskirstytos pagal kategorijas: sistemos laiko programų bei
parametrų redagavimas, duomenų taškų peržiūra, redagavimas ir valdymas, aliarmų (sutrikimų) archyvai. PVS
grafine opcija leidžia sistemos ir/ar nutolusio CSP operatoriui viename ekrane stebėti visos sistemos veikimą,
analizuoti daviklių parodymus bei valdymo signalus ir operatyviai reaguoti į įvykusius sistemoje sutrikimus,
aiškiai vaizduojamus, priklausomai nuo sisteminės taško būsenos. Laidinis valdiklių sujungimas į tinklą įtraukia
visus esamus objekto valdiklius (taip pat ir kitų gamintojų), atitinkančius LON

©

ar kitą standartą. PVS centralė

gali valdyti nuotolyje esančius valdiklius, naudojant modeminį arba interneto ryšį. Centralė gali būti
multipleksinė – skirstomi PVS serveriai bei klientai.
GAISRINĖ SAUGA
Pastatas projektuojamas taip, kad kilus gaisrui:
-statinio laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaiko apkrovas;
-ribojamas ugnies bei dūmų plitimas;
-žmonės gali saugiai išeiti iš statinio arba galima gelbėti kitomis priemonėmis;
-pradeda veikti įrengta gaisrinė signalizacija;
-ugniagesiai gelbėtojai gali saugiai dirbti.
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Statinys projektuojamas remiantis:
-Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga;
-Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai;
-Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemoms projektavimo ir įrengimo taisyklės;
-Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės.
Statinio rodikliai
Funkcinė grupė – P.4.3 Administracinės paskirties pastatai;
Aukštų skaičius – 4 aukštai;
Pastato aukštis – 17.90 m;
Aukščiausio aukšto grindų altitudės aukštis nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo
paviršiaus žemiausios altitudės, m. – 13.30 m.;

I

3

REI 90(1)

R 60(2)

EI 15
(o↔i)(3)

REI 45(2)

laiptatakiai ir
aikštelės, laiptus
laikančiosios
dalys

vidinės sienos

stogai

aukštų, pastogės
patalpų, rūsio
perdangos

lauko siena

laikančiosios
konstrukcijos

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

Statinio atsparumo ugniai
laipsnis

Gaisro apkrovos kategorija

Statinio konstrukcijų elementų atsparumas ugniai

RE 20

R 45(5)

REI 60

PASTABOS:
(1)

Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.
Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.
(3)
Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai lauko sienos ir perdangos, atitinkančios
lentelėje nustatytus reikalavimus, įrengiamos pagal GSPR 1 paveiksle pateiktus reikalavimus (lauko
sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali būti nustatomi pagal LST EN 1991-1-2 serijos standartą,
kai skaičiavimams taikoma 160 oC maksimali leistina liepsnos temperatūra prie aukštesnio aukšto lango);
(5)
Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, laiptus laikančiosioms dalims, kurios nuo kitų
pastato patalpų atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir
angų užpildais, atitinkančiais 3 lentelės reikalavimus.
(2)

Sąlyginio gaisrinio skyriaus ploto F s ir skaičiuojamosios altitudės Habs vertės
Statinio atsparumas ugniai
Statinio
grupė

Naudojimo paskirtis

I

II

III

I

II

III

sąlyginis gaisrinio skyriaus

skaičiuojamoji altitudė

plotas FS (kv. m)

Habs (m)

P.2 grupė
Administracinė – pastatai
P.2.2

administraciniams tikslams (bankai,
paštas, valstybės ir savivaldybės

6000

2000

1000

56(1)

10

5

įstaigos, ambasados, teismai, kiti
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įstaigų ir organizacijų
administraciniai pastatai)
(1)

Leidžiama projektuoti statinius, kurių aukštis (H) viršija skaičiuojamąją altitudę (H abs). Atliekant gaisrinio

skyriaus ploto skaičiavimus H reikšmė pasirenkama 2 m mažesnė už H abs
Gaisrinio skyriaus maksimalaus ploto Fg nustatymas.
Kiekvienu atveju pastato gaisrinio skyriaus maksimalus plotas nustatomas pagal formulę:
Fg = Fs·G·cos(90KH),
čia:
Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas 1 lentelėje, priklausantis nuo statinio paskirties, kv. m;
KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH =H/Habs;
H – aukštis nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie statinio žemiausios paviršiaus
altitudės, o kai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo įrengti nebūtina, – nuo nešiojamųjų
gaisrinių kopėčių pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės iki statinio (gaisrinio skyriaus) aukščiausio aukšto
(įskaitant mansardinį) grindų altitudės, m. Šis aukštis neturi viršyti skaičiuojamosios altitudės (Habs), m;
Habs – skaičiuojamoji altitudė, nurodyta 1 lentelėje, priklausanti nuo statinio paskirties, m;
G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas, bendruoju atveju laikomas lygus 1.
KH =13.30/56 = 0.2375
Gaisrinio skyriaus maksimalus plotas:
Fg = 6000·1·cos(90·0.2375) = 5587 m

2

Išvada: projektuojamo administracinio pastato bendras plotas neviršija maksimalaus gaisrinio skyriaus ploto.

KONSTRUKCIJŲ IR STATYBOS MEDŽIAGŲ DEGUMO KLASĖS

Patalpos

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos
patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo iš
patalpos, kai jais evakuojasi iki 15 žmonių
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos
patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo iš
patalpos, kai jais evakuojasi nuo 15 iki 50 žmonių
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos
patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo iš
patalpos, kai jais evakuojasi 50 ir daugiau žmonių
Patalpos, kuriose gali būti iki 15 žmonių
Patalpos, kuriose gali būti nuo 15 iki 50 žmonių
Patalpos, kuriose gali būti nuo 50 iki 600 žmonių
Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš
kabamųjų lubų ar po dvigubomis grindimis ir pan.

Konstrukcijos

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

sienos ir lubos

C–s1, d0

grindys

DFL–s1

sienos ir lubos

B–s1, d0(2)

grindys

BFL–s1

sienos ir lubos

A2–s1, d0(3)

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

A2FL–s1
C–s1, d0
DFL–s1
B–s1, d0(2)
BFL–s1
A2–s1, d0(3)
BFL–s1
B–s1, d0
A2FL– s1
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sienos ir lubos B–s2, d2
grindys
DFL–s1
sienos ir lubos B–s1, d0
grindys
DFL–s1
šildymo
Rūsiai ir buitinio aptarnavimo patalpos
įrenginių
A2FL–s1
patalpų
grindys
(2)
Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–s2, d2
degumo klasės statybos produktais.
(3)
Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami B–s1, d0
degumo klasės statybos produktais.
RN – reikalavimai nekeliami.
I atsparumo laipsnio statinio stogas turi atitikti BROOF(t1) klasės reikalavimus.
I atsparumo ugniai laipsnio pastatų lauko sienų apdailai iš lauko draudžiama naudoti žemesnės kaip B–
s3, d0 degumo klasės statybos produktus. Lauko sienų apdailos fragmentams galima naudoti C–s2, d1
degumo klasės statybos produktus, jei tai sudaro iki 30 proc. kiekvienos atskiros lauko sienos (fasado)
bendro ploto, ir D–s2, d2 degumo klasės statybos produktus, jei tai sudaro iki 15 proc. kiekvienos
atskiros lauko sienos (fasado) bendro ploto. Lauko sienas (fasadus) galima šiltinti D–s2, d2 degumo
klasės statybos produktais, padengiant juos ne plonesniu kaip 6 mm (angokraščiuose – 10 mm) ne
žemesnės kaip A1 degumo klasės dangos sluoksniu.
Kopėčios turi būti iš ne žemesnės kaip A2-s3, d2 degumo klasės.
Cg, Dg, Eg kategorijų gamybos ir sandėliavimo
patalpos
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BENDRIEJI RODIKLIAI
pagal STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” 5 priedą

Mato

Pavadinimas

vienetas

Kiekis

Pastabos

I. SKLYPAS
2

1. sklypo plotas

m

1253.00

2. sklypo užstatymo intensyvumas

%

190 (1.9)

3. sklypo užstatymo tankumas

%

61

II. PASTATAI
1. ADMINISTRACINIS PASTATAS
1.1. Pastato bendras plotas (antžeminis).*

m

2

2380.91

1.1.1 Pagrindinis plotas*

m

2

1823.64

1.1.2 Pagalbinis plotas*

m

2

557.27

1.1.3 Rūsio (požeminės automobilių saugyklos) plotas*

m

2

1711.12

(2 aukštai)
1.2. Pastato naudingas plotas.*

m2

2380.91

1.3. Pastato tūris (antžeminis).*

m3

13783

1.3.1 Pastato tūris (požeminis, 2 aukštai).*

m3

6490

1.4. Aukštų skaičius.*

vnt.

4

1.5. Pastato aukštis. *

m

1.6. Energinio naudingumo klasė. [5.41]

17.90
A++

1.7. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė. [5.38];

C

[5.43]

tikslinti techninio
projekto stadijoje

*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir
kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Rengiant
pastatų techninius projektus šie rodikliai turi būti patikslinti.

Papildomi rodikliai:
Sklypas:
Užstatymo plotas – 770 m

Pastatas:
2

Administracinės paskirties (biurų) plotas – 1074.07 m2

Kietų dangų plotas – 157 m2

Nuomojamas (prekybinis) plotas – 163.09 m2

Veja – 326 m2

Kavinė / restoranas – 138.77 m2
Stogo terasa ~ 270.00 m2
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