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Vilnius
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 1072391; 2004, Nr. 21-617; 2013, Nr. 76-3824) 7 straipsnio 4 dalies 4 punktu ir vykdydami Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 416 „Dėl Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2004, Nr. 57-1989; 2013, Nr. 121-6137) 4
punktą:
1. T v i r t i n a m e Gaisrinės saugos normas teritorijų planavimo dokumentams rengti
(pridedama).
2. N u s t a t o m e, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2014 m. sausio 1 d.
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įsakymu Nr. D1-995/1-312
GAISRINĖS SAUGOS NORMOS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS
RENGTI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR TAIKYMO SRITIS
1. Gaisrinės saugos normos teritorijų planavimo dokumentams rengti (toliau – Normos)
nustato gaisrinės saugos reikalavimus rengiamiems savivaldybės ir vietovės lygmens kompleksinio
teritorijų planavimo dokumentams. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentams Normos
taikomos, kai rengiami inžinerinės infrastruktūros vystymo planai.
2. Normos privalomos teritorijų planavimo procese ir procedūrose dalyvaujantiems
planavimo organizatoriams, planų rengėjams, sprendinius derinančioms, valstybinę teritorijų
planavimo priežiūrą vykdančioms, planavimo sprendinius tvirtinančioms institucijoms ir fiziniams
bei juridiniams asmenims.
3. Taikant Normų reikalavimus būtina atsižvelgti į teritorijų planavimo lygmenį, uždavinius
ir sprendinių konkretizavimo lygį. Rengiamuose teritorijų planavimo dokumentuose turi būti
nagrinėjama:
3.1. numatomų vandentiekio tinklų ir statinių, skirtų gaisrams gesinti, išdėstymas;
3.2. numatomų kelių gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti prie statinių
išdėstymas;
3.3. gaisro plitimo į gretimus statinius ribojimas;
3.4. teritorijų, atsižvelgiant į esamų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų padalinių dislokaciją,
išdėstymas.
4. Be šių Normų būtina vadovautis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo
įgyvendinamųjų ir kitų teisės aktų reikalavimais [6.1; 6.3; 6.4], taikomais rengiamiems teritorijų
planavimo dokumentams.
5. Rengiant teritorijų planavimo dokumentus ir nedarant poveikio šių Normų taikymui, turi
būti laikomasi saugių atstumų tarp pavojingųjų objektų, kuriems taikomi Pramoninių avarijų
prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.
rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 (Žin., 2004, Nr. 130-4649; 2008, Nr. 109-4159; 2010, Nr. 592894), taip pat nuo šių objektų iki planuojamose teritorijose numatomų statinių.
II. NUORODOS
6. Normose pateikiamos nuorodos į šiuos dokumentus:
6.1. Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43);
6.2. Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standartą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 354 (Žin., 2013, Nr. 44-2180);
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6.3. statybos techninį reglamentą STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo
sistemos“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 61
(Žin., 1999, Nr. 27-773; 2012, Nr. 120-6039);
6.4. Respublikines statybos normas „Naftos ir jos produktų sandėliai. Priešgaisriniai
reikalavimai. RSN 157-94“, patvirtintas Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos
1994 m. birželio 21 d. įsakymu Nr.138 (Žin., 1994, Nr. 49-924);
6.5. Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d.
įsakymu Nr. 1-338 (Žin., 2010, Nr. 146-7510);
6.6. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisykles,
patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 (Žin., 2007, Nr. 25-953; 2009, Nr. 63-2538).
III. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
7. Šiose Normose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
įstatyme (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2006, Nr. 66-2429; 2013, Nr. 76-3824) ir
Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597).
IV. GAISRO PLITIMO Į GRETIMUS STATINIUS RIBOJIMAS
8. Gaisro plitimas į gretimus pastatus ribojamas užtikrinant saugius atstumus tarp pastatų
lauko sienų (toliau – priešgaisrinis atstumas). Numatomiems pastatams nustatant statybos zoną, ribą
ir linijas, pagal pastatams keliamus priešgaisrinių atstumų reikalavimus leidžiama pasirinkti I
atsparumo ugniai laipsnį. Konkretūs priešgaisrinių atstumų tarp pastatų reikalavimai ir taikymo
sąlygos išdėstyti Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose [6.5] ir turi būti įgyvendinami
rengiant statinių techninius projektus.
9. Teritorijų planavimo dokumentuose gaisro plitimas į kitus statinius gali būti ribojamas
priešgaisrinėmis užtvaromis (toliau – priešgaisrinė siena (ekranas), kurios atskiria gretimus statinius
ir savo konstrukcijos ypatumais užtikrina, kad vienoje priešgaisrinės užtvaros pusėje kilęs gaisras
neišplistų į už jos esantį gretimą statinį [6.5].
10. Priešgaisrinių sienų (ekranų) matmenys turi būti ne mažesni kaip didesniojo statinio
išoriniai matmenys arba įrengiamų priešgaisrinių sienų (ekranų) matmenys parenkami atsižvelgiant
į gaisro šiluminio poveikio plitimo galimybes [6.5].
V. GAISRO GESINIMAS IR GELBĖJIMO DARBAI
11. Planiniai sprendiniai turi sudaryti galimybę rengiant statinio techninį projektą
įgyvendinti Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose [6.5] numatytas sąlygas gaisrų
gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti prie kiekvieno statinio, gaisro gesinimo vandens
šaltinio ir gaisrinio hidranto.
12. Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams turi būti užtikrinta galimybė iš visų pusių
privažiuoti prie pastatų, kurių užstatytas plotas didesnis kaip 10 ha arba jų plotis didesnis kaip 100
m.
13. Į pramonės ir sandėliavimo teritorijas ir šiose teritorijose aptvertas aikšteles (atviras
transformatorių pastotes, atvirus sandėlius ir pan.), kurių plotas didesnis kaip 5 ha, turi būti ne
mažiau kaip du įvažiavimai.
14. Kai pramonės ir sandėliavimo pastatų leidžiamo užstatymo kraštinė ilgesnė negu 1000 m
ir nukreipta išilgai gatvės ar kelio, iš šios pusės turi būti numatyti ne mažiau kaip du įvažiavimai.
Atstumas tarp įvažiavimų neturi viršyti 1500 m.
VI. VANDENTIEKIS. VANDENTIEKIO TINKLAI IR STATINIAI
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15. Teritorijų planavimo dokumentuose nagrinėjami galimi teritorijos aprūpinimo
vandentiekio tinklais ir statiniais būdai pagal Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių
projektavimo ir įrengimo taisyklėse išdėstytas sąlygas [6.6]. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir
statinių poreikis, reikalingas vandens kiekis, gaisro gesinimo trukmė, tikėtinas vienu metu vietovėje
kilsiančių gaisrų skaičius, reikalingas vandentiekio patikimumas, parenkamas vandentiekio tinklų
skersmuo, kiti techniniai sprendiniai [6.6] nustatomi rengiant statinių techninius projektus.
VII. BENDROJO PLANO SPRENDINIAI
16. Rengiant savivaldybių ar jų dalių bendruosius planus, teritorijos, skiriamos
priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms (gaisrinėms komandoms), arba susisiekimo komunikacijos
išdėstomos taip, kad atstumas vykstant artimiausiu keliu į tolimiausio įvykio vietą miesto
gyvenamosiose vietovėse būtų ne didesnis kaip 5 km, atvykimo į įvykio vietą kaimo
gyvenamosiose vietovėse – ne didesnis kaip 12 km [6.2].
_________________________

