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Reljefo įtaka iš esmės atspindėta pastato pjūviuose. Matyti, jog natūralus perkritimas padeda
suformuoti cokolinio aukšto dalį. Tokiu būdu apšviečiamos magistrantų patalpos, jiems
sukuriamas jaukus kiemelis.
Aikštės sprendimai detaliai aprašyti aiškinamąjame rašte (9.1).
Grafinėje medžiagoje pateikiamų brėžinių, žymėjimų ir patalpų pavadinimai, plotai yra peržiūrėti
ir patikslinti.
Pateiktas maketas bus papildytas šiltnamiu.
Projektuojamame pastate numatomi penki aukštai (penkto aukšto dalį užima techninės patalpos,
išdėstomi kiti inžineriniai įrenginiai).
Techninių patalpų išdėstymas pateiktas projekto grafinėje dalyje.
Ant stogo numatytas “techninis parkas” skirtas techninio a. patalpų įrengimui, numatyta galimybė
montuoti inžinerinius įrenginius, pritaikytus eksploatacijai lauko sąlygomis (saulės baterijos ir
pan.). Atlikus techninio projekto skaičiavimus ir esant reikalui, numatoma dar viena galimybė –
fragmentiškos, lokalios uždaros techninės patalpos iš lengvų konstrukcijų konkrečioje vietoje. Tai
leistų itin racionaliai panaudoti techninės įrangos kaštus, pastato elementai būtų minimaliai
reikalingo dydžio.
Evakuacija iš amfiteatrinės auditorijos grafinėje dalyje papildyta pagal projekto dalyvio priešgaisrinės saugos eksperto keliamus reikalavimus.
Pateiktoje medžiagoje yra detaliau suprojektuotos Specialios paskirties patalpos. Laboratorinių
gyvūnų centrą (“vivariumą”) galima atriboti nuo mokomųjų ir administracinių patalpų. Šioms
patalpoms išdėstyti parinkta itin palanki vieta, sklypo gilumoje, arčiausiai šalia gamtinės aplinkos.
Pasiūlyme numatyta galimybė aptarnauti jį individualiai krovininiu liftu (šio pasiūlymo varijanto
grafinėje dalyje pateiktas racionaliausias ir ekonomiškiausias varijantas, kai krovininis liftas ir
šalia esanti laiptinė, pagal poreikį, atsidaro į dvi puses). Tokiu atveju, norint aptarnauti kitas
patalpas, krovinius galima išnešti per priešingoje lifto pusėje esančias antras duris.
Visos mokomosios laboratorijos pateiktame pasiūlyme turi natūralų apšvietimą.
Pasiūlyme nurodyti preliminarūs pastato energetiniai poreikiai.
Pasiūlyme numatytos besisukančios durys. Jos sukonstruotos taip, kad niekuomet nepalieka
atviros įėjimo angos. Toks sprendimas leidžia maksimaliai taupyti šilumos energiją žiemos metu,
panaikina skersvėjų galimybes ir pan. Jos veikia “automatiškai”- pasisuka priartėjus žmogui. Šalia
numatytos tradiciškai varstomos priešgaisrinės durys, taipogi jos pritaikytos žmonėms su negalia.
Rūsio plane patikslinti patalpų žymėjimai.
Studentų savarankiško darbo patalpos yra numatytos cokolinėje rūsio aukšto dalyje, kuri
projektuojama panaudojant natūralų reljefo perkritimą. Sienoje įrengiami šoninio apšvietimo
langai, atviri į specialiai suformuotą dalinai įgilintą kiemelį. Esant poreikiui, yra numatyta
autorizuota galimybė į šias patalpas patekti iš bendrųjų vidaus erdvių arba tiesiai iš lauko.
“Žaliųjų” sistemų panaudojimo idėjos yra detalizuotos aiškinamojo rašto inžinerinėje dalyje.
Grafinėje dalyje yra pateikta galimų inžinerinių šachtų esminė koncepcija, kuri turėtų būti
detalizuojama atliekant skaičiavimus ir projektuojant konkrečią įrangą techninio projekto metu.
Šie elementai turėtų būti išdėstyti pastate taip, kad nesuardytų patalpų universalaus planavimo
galimybių. Šachtos blokuojamos ties vertikaliais ryšiais (laiptinėmis, san. mazgais ir pan.), erdvių
pakraščiuose, vidurines jų dalis paliekant laisvam funkcinių patalpų, laboratorinės įrangos ir baldų
išdėstymui. Horizontaliai komunikacijos paskirstymos viršuje, panaudojant specialiai sukurtus
aukščius.
Aiškinamąjame rašte pateikiama preliminari projekto sąmata.
Pasiūlyme pateiktas kalendorinis grafikas atitinkantis 10 reikalaujamų punktų.
Pasiūlyme pateiktas galiojimą užtikrinančio dokumento popierinis originalas.

•

Pasiūlyme pateiktas dokumentas, patvirtinantis atviram konkursui “Jungtinio gyvybės mokslų
centro projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas. Paraiškos Nr.
2011-05/180” pateiktos partnerių UAB “Ekoprojektas ir UAB “Viltekta” sutarties galiojimą šioms
neskelbiamoms deryboms (atnaujinta sutartis, nekeičiant jos nuostatų; sutarties priedą dėl
neskelbiamų derybų ar pan.).
* Aiškinamojo rašto tekste projektiniai klausimai yra aprašyti papildomai.
1. ARCHITEKTŪRINĖ DALIS

1.1 DETALAUS PLANO REGLAMENTAI
Teritorija 1.6.1:
Planuojamas plotas 4 607 m².
užstatymo aukštingumas 1-12 a.
užstatymo tankis 100 %.
užstatymo intensyvumas 3,0.
maks. altitudė nuo esamo žemės paviršiaus 35 m.
Teritorija 1.6.2:
Planuojamas plotas 4 605 m².
užstatymo aukštingumas 1- 5 a.
užstatymo tankis 60 %.
užstatymo intensyvumas 2,0.
maks. altitudė nuo esamo žemės paviršiaus 20m.
1.2 PROJEKTO URBANISTINIAI RODIKLIAI
Teritorija 1.6.1
aukštingumas 5 a.
užstatymo tankis 71%.
užstatymo intensyvumas 2,95.
maksimali užstatymo altitudė nuo esamo žemės paviršiaus 30 m.
Teritorija 1.6.2
aukštingumas 4 aukštai
užstatymo tankis 46%.
užstatymo intensyvumas 1,35.
maksimali užstatymo altitudė nuo esamo žemės paviršiaus 20 m.
1.3 PROJEKTO STATYBINIAI RODIKLIAI
užstatymo plotas 5 909 m²
antžeminės dalies statybinis tūris
požeminės dalies statybinis tūris
antžeminės dalies bendras plotas
požeminės dalies bendras plotas
naudingas plotas

99 160 m³
12 620 m³
19 000 m² (su tech. a.)
3 597 m²
14 940 m²

H korp. - 7 130 m³ *
H korp. - 2 683 m³ *
H korp. 1 369 m² *
H korp.
685 m² *

(su kavine ir drabužine)
1.4 PROGRAMOS IR PROJEKTO PLOTŲ PALYGINAMOJI LENTELĖ
Patalpų grupė

Programa (m²)

Projektas (m²)

A – Mikroorganizmų tyrimai

4962

4851

B – Ląstelių biologija

1684

1638

C - Augalų tyrimai

1233

1290

D – Nespecializuoti tyrimai

1558

1510

834

1050

4280

4307

H – Verslo lab., inkubatorius *

900

1158

L – Administracija

300

321

K – Bendro naudojimo

35%

29%
(4393)

F – Specialios paskirties
G – Mokomosios

Kavinė
Drabužinė

205 m²
140 m²

*Pagal salygas H patalpų grupės plotas nesumuojamas.
1.5 KONCEPTUALI UŽDUOTIES DILEMA
Jungtinis gyvybės mokslų centras - dvilypis objektas. Tipologiškai tai yra mokslinių laboratorinių
tyrimų kompleksas, siejamas su studentų mokymu. Pasaulinė patirtis rodo, kad šios funkcijos pastatai,
priešingai negu administraciniai, projektuojami akcentuojant horizontalius ryšius, plačias laboratorinių
patalpų erdves, universalių transformacijų galimybes, padidintą patalpų aukštį, vengiant aukštų pastatų
tūrių. Vertikalūs ryšiai šiuose pastatuose minimalizuojami, jie yra nepatogūs technologiniams procesams.
Nagrinėjama teritorija pagal urbanistinį detalaus plano sumanymą, numato akcentinio objekto
galimybę. Formuojamas naujas erdvinis darinys - viešoji erdvė – aikštė labai atviroje Saulėtekio alėjos
gamtinėje aplinkoje. Siūloma objekto sprendimo koncepcija leidžia sėkmingai suderinti funkcinius tikslus
su urbanistiniais uždaviniais. Patogūs horizontalūs ryšiai padeda suformuoti jaukų ir funkcionalų erdvinį
sprendimą, o detalaus plano inspiruojamas aukštingumas pasiekiamas projektuojant technologiškai
reikalingas aukštas patalpas.
1.6 ESMINIAI PROJEKTO SIEKIAI:
Kontekstualumas, darna su gamtine ir urbanistine aplinka, betarpiškas ryšys su aikšte;
Aikštės erdvės idėjos (asocijuojant su gyvybės mokslų pastato semantika) tąsa pastato holuose,
išsiliejimas vidiniame kiemelyje, specialia alėja tiesiogiai susiejant su greta esančia natūralia gamta;
Tradicinių Vilniaus miesto vertybių tąsa, vidaus ir išorės erdvių humaniškumas;
Emocinis jaukumas, žmogui suvokiamas, vietai tinkantis mastelis;
Sprendinių tvarumas, energetinis racionalumas ir inovacijos;
Universalus planavimas, pilna transformacija, horizontalių funkcinių ryšių patogumas;
Funkcijų artikuliacija: atskyrimo ir jungties laisvė, individualūs prieigų sprendimai;
Psichologiškai ir technologiškai tinkamas patalpų aukštis.
1.7 PROJEKTO ATITIKMAS UŽDUOTIES KRITERIJAMS
1. Kriterijus. Funkcionalumas, lankstumas, pastato transformacijų galimybė:

Pasiūlyme siekiame sukurti šiuo metu labai atvirose Saulėtekio erdvėse humanišką, būdingą
Vilniaus miestui urbanistinę struktūrą, primenančią senojo universiteto ansamblio nuotaiką. Naujasis
kompleksas formuojamas iš artikuliuotų funkcinių korpusų, betarpiškai sujungtų į vieningą visumą,
formuojant jaukų vidinį kiemą. Sprendimas padeda išvengti tolimų ryšių, funkciškai zonuoja patalpų
grupes, žmogui patogiausiu būdu – horizontaliai - susieja jas tarpusavyje, kuria patogias, itin ekonomiškas
bendrąsias vidaus erdves.
Funkcinių grupių patalpos planuojamos orientuojantis ateityje naudoti pažangiausią “atviros
laboratorijos” (angl.: “open laboratory”) koncepciją (žr. Pav.):

Pav.: Modernios perspektyvinių laboratorijų tipologinės schemos (pasaulinė patirtis).
Esant tradicinių kabinetų poreikiui, stiklinių pertvarų pagalba galima atitverti mokslininkams
individualizuotas darbo vietas, nesuardant esminės pastato funkcinės struktūros. Modulinė - karkasinė
pastato sistema ir specialus planavimas leidžia visas transformacijų galimybes. Patalpų aukščiai specialiai
pritaikyti inžinerinių komunikacijų išdėstymui. Technologines sistemas, baldus, kitą įrangą galima
talpinti bet kuriame pageidaujamame erdvės taške. Pagalbinės patalpos gali būti išdėstomos ir, esant
reikalui, keičiamos laisvai, pagal konkrečius technologinius poreikius. Keli galimi varijantai
(vadovaujantis pasauliniais analogais) preliminariai pasiūlyti aukštų planuose. Esant reikalui, galimi ir dar
kitokie zonavimo ir tarpusavio ryšių sprendimai. Universalus planinis sprendimas suteikia pageidaujamas
patalpų perplanavimo galimybes. Pasaulinėje praktikoje nurodomi šie siūlomo planavimo esminiai
privalumai:
• Vidiniai ryšiai yra planuojami tik laboratorijų viduje (“lab. Corridors”);
• Pagalbinių patalpų grupės laisvai talpinamos tik laboratorijų viduje;
• Patogūs vidaus ryšiai (atvirų erdvių galimybė);
• Komunikaciniai “media” ryšiai talpinami laboratorijų viduje;
• Maksimalios ateities tranformacijų galimybės.
Komunikacijų šachtos blokuojamos prie vertikalių ryšių (laiptinių, san. mazgų ir pan.) laboratorijų
pakraščiuose, todėl patalpų centrai paliekami universalioms transformacijų galimybėms. Konkretus šių
šachtų dydis nustatomas techninio projekto metu. Planuose sąlyginai parodytas vienas iš galimų
laboratorijų varijantų, jis gali būti keičiamas pagal poreikį.

Viešos erdvės - aikštės paviršius yra lygus, universaliai pritaikomas masiniams renginiams.
Projekte preliminariai numatomos galimų meninių akcentų vietos. Platesnis aikštės aprašymas
pateikiamas toliau, atskirame aiškinamojo rašto 9.1. punkte.
2. Kriterijus. Nesudėtinga pastato naudojimo struktūra, jo ekonomiškumas:
Pastato naudojimo struktūra yra nesudėtinga, aiški ir ekonomiška. Išnaudojant detalaus plano
teikiamus planavimo privalumus, formuojami patys natūraliausi ir patogiausi žmogui horizontalūs
ryšiai. Vadovaujantis naujausiomis tokio tipo pastatų projektavimo pasaulinėmis tendencijomis ir
geriausiais analogais, ypatingas dėmesys skiriamas patalpų aukščiui (naujuose analogiškuose užsienio
projektuose virš kiekvieno funkcinio aukšto kuriami netgi “tarpsluoksniai” – techniniai aukštai – skirti
komunikacijoms). Projektuojamojo pastato atveju, tai gerokai brangintų statybos kaštus, todėl siūlome
patį paprasčiausią ir ekonomiškiausią sprendimą – tinkamą patalpų aukštį. Pastato aukštingumą iš esmės
sudaro keturi baziniai lygiai (neskaičiuojant rūsio ir “techninio parko” ant stogo lygio), penktas lygis –
dalinis techninis aukštas. Teritorijoje galiojantys aukščio reglamentai bei architektūros koncepcija leidžia
pakelti perdangas ir sukurti pakankamai vietos inžinerinės įrangos montavimui. Didelėse vidaus erdvėse
tai padeda išvengti emocinio “prispaustumo” įspūdžio, užtikrina gerą patalpų eksploataciją (pakankamą
oro kiekių apykaitą, apšvietą ir pan.). Siūlomas patalpų aukštis tarp perdangų paviršių – 4.80 m suteikia
galimybę apie 1.5 m skirti inžinerinėms komunikacijoms, pilnai išlaisvinant 3.00 m aukštį virš grindų
reikalingą psichologiniam komfortui ir optimalioms darbo sąlygoms (žr. pav.).

Pav.: Laboratorinių patalpų aukščių teikiami privalumai (pagal pasaulinius analogus).
Patalpų aukščių ir aukštų lygių sprendimas leidžia suderinti patogų pastato naudojimą su aikštės
formavimui išorėje reikalingu urbanistiškai monumentaliu akcentu. Plano struktūra atitinka saugius
laboratorijų eksplotacijos reikalavimus (visur yra numatyti du avarinio išėjimo iš laboratorijų keliai),
bendra vidinės logistikos schema pritaikyta žmonių evakuacijai gaisro atveju. Pasiūlyme yra parodyti
galimi pagrindiniai laboratorinių grupių atskyrimo priešgaisrinėmis durimis, taškai. Šių durų valdymui
turėtų būti naudojama magnetinių kortelių sistema.
Antžeminėje dalyje siekiant sumažinti vizualinę aplinkos taršą, technologinei įrangai bei
inžinerinės komunikacijos sistemoms paskirstyti, patogiai pasiekti visas funkcines grupes po pastatu
projektuojamas rūsys, o ant sogo, išsaugant pastato fasadų estetiką (žr. pav), specialiu “atiku” pridengtas
“technikos parkas”. Jame, pagal konkrečius būsimojo techninio projekto sprendimus ir poreikius, laisvai
gali būti išdėstoma reikalinga technologinė – inžinerinė įranga. Numatomas dalinis uždaras techninis
aukštas, kuriame tapinama įranga, reikalaujanti uždarų patalpų, apsaugant ją nuo išorės atmosferos
poveikio (kritulių, užšalimo ir t.t.). Įranga, kurią būtų ekonomiškai efektyvu statyti atvirai (saulės baterijos
ir pan.), taipogi, kuri turi išorės sąlygas atitinkantį atlikimo varijantą, galima bus palikti tiesiog ant stogo.
Atlikus techninio projekto skaičiavimus ir esant reikalui, fragmentiškai numatoma dar viena sprendimo
galimybė – lokalios uždaros techninės patalpos iš lengvų konstrukcijų konkrečioje vietoje. Tai leistų itin

racionaliai panaudoti techninio aukšto įrengimo kaštus, jis būtų tokio dydžio, koks realiai reikalingas šiam
pastatui aptarnauti.

Pav.: Nepridengta inžinerinė įranga darko pastatų estetiką (pagal pasaulinius analogus).
Po didžiąja vidinio kiemelio dalimi, siekiant išsaugoti galimybę augti natūrliems želdiniams,
patalpų nėra. Rūsys projektuojamas racionaliai, tokio dydžio, kuris neišvengiamai būtinas pastato
funkcijai. Natūralus reljefo perkritimo suteikta galimybė cokolinėje pastato dalyje įrengti šoninius langus,
panaudojama magistrantų patalpoms. Priešais jas formuojamas natūraliais šlaiteliais apsuptas, dalinai
įgilintas jaukus kiemas. Autorizuotas, atskiras patekimas į šią pastato dalį numatomas iš pastato vidaus
bendrųjų erdvių, arba tiesigiai iš lauko per minėtąjį kiemą. Siekiant išsaugoti aplinkos estetinę ir vizualinę
darną, neutralizuojant pastato ūkinių dalių poveikį, aptarnavimas numatomas iš rūsyje įrengtų, nuo išorės
atmosferos poveikio apsaugotų paskirstomųjų zonų, yra krovininis liftas. Tamsiose rūsio dalyse
talpinamos techninės ir pagalbinės patalpos.
3. Kriterijus. Architektūrinės idėjos vientisumas, kompleksiškumas:
Projektuojamas objektas komponuojamas iš artimų kubo formai modulinių tūrių, semantiškai
siejamų su pirmapradžių gamtos elementų (atomų, molėkulių ir pan.) jungtimis, konceptualiai atspindi
objekto tipologinį įvaizdį ir padeda sukurti vieningą, tačiau jaukią ir įsimenančią erdvinę kompoziciją.
Pastato aukštis, monumentali architektūros raiška suteikia išskirtinumo, simbolizuoja mokslo rimtį, kuria
solidų naujojo Vilniaus universiteto komplekso charakterį, tampa ramiu fonu dramatiškiems VU
informacijos centro tūriams. Pabrėžtinos fasadų vertikalės inspiruotos įspūdingos konteksto gamtinės
aplinkos, gretimai augančių pušų kamienų. Visi šie sprendimai lemia architektūrinės idėjos nuosaikumą,
būdingą šios paskirties objektams, padeda išlaikyti formuojamo ansamblio kompleksiškumą ir
vientisumą, suteikia visas galimybes ateityje nuosekliai ir laisvai spręsti aikštės išklotines.
4. Kriterijus. Prieinamumas, žmonių srautai:
Pastatas yra betarpiškai susietas su formuojama aikšte, tampa natūralia jos tąsa. Pirmasis aukštas
yra įstiklintas, viešoji aikštės erdvė prasitęsia vestibiulyje, savotiškai išsilieja vidiniame kiemelyje,
turinčiame tiesioginį ryšį su aplinkine gamta. Pagrindinis įėjimas akcentuotas įtraukta niša, tambūro
funkcijas atlieka besisukančios durys, šalia suprojektuotos priešgaisrinės, varstomos dalys tinkamčios ir
neįgaliesiems. Jaukiame vestibiulyje prasideda gamtos muziejaus ekspozicija, šalia suprojektuota kavinė,
kurios erdvė gali betarpiškai plėstis į vestibiulį. Tęsiant geriausias Vilniaus tradicijas, staliukus su skėčiais
galima išdėstyti išorėje, aikštėje. Pirmame lygyje numatytas patekimas į didžiausias amfiteatrines
auditorijas, laboratorijas, mokymo patalpas. Vestibiulio jungtyje su vidiniu kiemeliu suprojektuoti
stikliniai liftai. Lankytojų srautai organizuoti taip, kad skirtingų funkcinių zonų lankytojai gali patekti į
jas per bendrąsias erdves arba, esant reikalui, per individualius įėjimus, atskiromis laiptinėmis. Tai
numatyta tiek laboratorinėje dalyje, tiek ir auditorijų korpuse. Mokslininkams, vadovaujantis specifiniais
darbo reikalavimais, sukurta galimybė turėti savo rašomojo stalo vieta betarpiškai šalia tyrimų
laboratorijų, neišeinant į bendrąsias erdves. Studentai gali ateiti į paskaitas netrukdydami mokslininkų
darbui, ir atvirkščiai, - mokslininkai gali patekti į savo darbo vietas atskirai nuo studentų. Esant reikalui
susitikti, jie visi gali lengvai susisiekti per bendrąsias vidaus erdves. Pastarosios yra suprojektuotos labai
jaukiai ir racionaliai, paliekant tiek vietos, kiek reikia betarpiškai pastato eksploatacijai, nesukeliant

šildymo, vėdinimo, vėsinimo, skirtingų eksploatacinių rėžimų ar gaisrinės saugos bei evakuacijos
problemų. Ties langais, atsiveriančiais į vidinį kiemelį, numatytos rekreacijos ir bendravimo erdvės –
nišos, muziejaus eksponatai ir t.t. Jungtimis patenkama į spec. patalpas ir Verslo inkubatorių. Intensyvius
tarpusavio ryšius turinčios patalpos yra aukštuose arčiausiai holų, vizualiai atvertų į vidinį kiemelį (žr.
pav.).

Pav. Jaukios bendrosios pastato vidaus erdvės (pagal pasaulinius analogus).
5. Kriterijus. Urbanistinis integralumas, mišri funkcija:
Projektuojamasis pastatas yra sudėtinė būsimo pastatų komplekso dalis, išreikšta aikštės
dominantė. Orientacija viešosios erdvės atžvilgiu, tūrio sprendimas pretenduoja tapti vietos akcentu,
tačiau nuosaikus stilistinis sprendimas nekonkuruoja su informacijos centro fasadų pasvirusiomis
kryptimis. Pastato masteliškumas pilnai atitinka kontekstą formuojančių gretimų VU bei VGTU pastatų
sprendimus. Mišri funkcija yra susieta su aikštės erdve, organizuota labai aiškiai zonuojant pastatą,
mokymo patalpas galimai priartinant prie mokslo ir tyrimų laboratorijų. Kiekvieno aukšto bendrosios
erdvės, turinčios jaukias bendravimo nišas, mini virtuvėles sukuria puikias susitikimų ir bendravimo
vietas. Speciali inžinerinė įranga (galimybė prisijungti asmeninius kompiuterius) leidžia jas panaudoti
kaip neformalias savarankiško mokymosi vietas, mobilūs baldeliai – organizuoti netradicinius seminarus.
Atsiveriantis vaizdas į kiemelį ir aplinkos panoramas, leidžia darbo prie kompiuterio metu mankštinti
akis, pažvelgti į tolį, pajusti gamtos teikiamą fizinį ir dvasinį komfortą (žr. pav.).

Pav.: Komfortiškų vidaus erdvių organizavimas (pagal pasaulinius analogus).
6. Kriterijus. Inovatyvumas, ekologiškumas, energetinis efektyvumas:
Pastato inovatyvumas yra grindžiamas naujausias pasaulines laboratorijų tendencijas atitinkačiais
esminiais sprendimais ir geriausių analogų analize. Šios paskirties tipologiniams funkcijų sprendimams
yra itin reikalingi betarpiški horizontalūs ryšiai. Jie yra patogiausi tiek eksplatacijos tiek ir technologinės

įrangos išdėstymo prasme. Pastato ideologija – mokymą betarpiškai susieti su mokslo sistema, atitinka
aktualiausias raidos tendencijas ir tai tiesiogai atsispindi planiniuose sprendimuose. Visi architektūriniai
sprendimai yra itin taupūs ir racionalūs, neprojektuojama “tuščių erdvių”, beprasmiškų, milžiniškų
vestibiulių, atsisakyta bet kokios pompastikos. Akcentuojami pagrindiniai mokslo progreso siekiai eksploatacinis paprastumas, ekonominis efektyvumas, funkcinis patogumas, pilna transformacijų
galimybė ir erdvių pritaikymo universalumas. Laboratorijos sprendžiamos iš esmės kaip laisvos erdvės,
kurios vidiniai ryšiai, funkcinės zonos ir kiti sprendiniai gali būti lengvai transformuojami, keičiami,
nesukeliant esminių pastato kapitalinių rekonstrukcijų. Planuose pateikiamas vidaus organizavimo
varijantai.
Mokslininkų kabinetai talpinami šviesiose pastato dalyse, laboratorijos turi netiesioginį saulės
apšvietimą, o bendrosios erdvės bei rekreacinės zonos atveriamos į aikštę arba vidaus kiemelį. Mokymo
auditorijos turi privalomą insoliaciją, amfiteatrinės auditorijos gali būti sujungiamos transformuojant
akustinę pertvarą, numatyta viršutinio apšvietimo galimybė. Esant poreikiui psichologiniam komfortui
sukurti, galima nesunkiai įrengti didžiosiose auditorijose ir šoninius langus. Skaidrių demonstarvimo
metu numatyta langų uždengimo galimybė.
Ekologiškumą ir energetinį efektyvumą užtikrina tvarūs architektūriniai, konstruktyviniai bei
inžineriniai sprendimai. Specialiai architektūrinėmis priemonėmis suformuotas pastato stogas “parkas”
yra skirtas techninėms patalpoms ir inžinerinės įrangos išdėstymui. Čia gali būti pastatytos į pietus
orientuotos saulės baterijų sistemos, lietaus vandens antriniam panaudojimui skirtos surinkimo sistemos,
vėdinimo ir aušinimo įranga ir t.t. Architektūrinis stogo “atikas” suteikia pastatui reikalingo aukščio, kartu
pigiausiomis priemonėmis leidžia vizualiai pridengti ant stogo neišvengiamai tokios paskirties pastatuose
atsirandančios galingos įrangos sistemas, leidžia paprastai, bet radikaliai išspręsti nuolatinį konfliktą tarp
pastatų architektūrinės išraiškos ir inžinerinių sistemų dalių talpinimo būtinybės ant pastatų stogų.
Techninių patalpų dydis, projektavimo metu būtų tikslinamas, tokią galimybę palieka esantis intensyvumo
skaičiavimo rezervas.
Energetinio racionalumo siekiame visuose projektiniuose sprendimuose. Pastato perimetre ties
langais numatome apšviestas darbo prie rašomųjų stalų vietas. Projekte iš esmės netaikome formalių
ištisinių stiklo fasadinių sistemų. Stengiantis išsaugoti pastato taupumą, taikome vienetinius langų
gaminius. Lengvumo įspūdžiui sukurti, vertikalius tarpus tarp langų siūlome padengti specialia, stiklo
charakterį primenančia medžiaga, tačiau sumontuota ant šiltos atitvarinės kasetės. Įstiklinimo kiekiai ir
langų dydžiai, jų išdėstymas būtų tikslinami skaičiuojant konkrečių patalpų apšvietos bei technologinius
eksploatacijos poreikius. Atitvaros tarp vertikalių elementų po langais ir virš langų yra šiltos, didesnės
stiklo plokštumos paliekamos tik ten kur neišvengiamai būtina. Vitrinos projektuojamos pirmame aukšte
ties pagrindiniu įėjimu, holu, kavine ir pan., pabrėžiant pastato ryšį su aikšte, daugiau stiklo siūlome
naudoti vestibiuliuose ties vidiniu kiemeliu, jungtyse. Specialūs, niekuomet nepaliekantys kiauros įėjimo
angos, besisukančių durų formuojami tamburai numatyti nišoje, kuri išryškina įėjimą ir pridengia juos nuo
kritulių. Darbo vietos apšviečiamos vadovaujantis normatyviniais rekalavimais. Optimaliai padidinti
langai nukreipti į vidinį kiemelį, saulės kontrolei numatant žaliuzi sistemas, iš esmės skiriami bendrųjų
erdvių psichologiniam komfortui užtikrinti, taipogi jie tarnauja kaip netiesioginio saulės apšvietimo
šaltiniai laboratorinėms patalpoms. Šalia centrinių liftų atskirai kiekvienam aukštui, yra numatytos (pagal
gaisrinės saugos reikalavimus) aitidaromos vertikalios natūralios ventiliacijos šachtos. Pagalbinės ir
techninės patalpos dėstomos tamsiausiose pastato dalyse. Energetinį efektyvumą taipogi užtikrina
moderni techinė įranga, kuri detaliau aprašyta aiškinamojo rašto inžineriniame skyriuje.
7. Kriterijus. Meniškumas, estetika, įvaizdis.
Architektūros raiškos meniškumas grindžiamas pirmapradžių gamtos elementų jungties idėja bei
kontekstualia derme su urbanistine bei gamtos aplinka, jaukios struktūros formavimu aplink vidinį,
dalinai atvirą, žaliąjį vidaus kiemelį. Tai iš esmės atspindi pastato paskirtį (“Jungtinis gyvybės mokslų
centras” - objektas kiekvieno žmogaus pasąmonėje betarpiškai siejasi su natūralia gamta). Siūlomas tūrių
mastelis semantiškai primena istorinio Vilniaus universiteto rūmų kiemų struktūrą. Šiuolaikiška estetika,
atspindi minimalistinės stilistikos tendencijas, mokslo ir mokymo įstaigai suteikia nuosaikų, tačiau rimtą
ir solidų tipologinį įvaizdį.
8. Kriterijus. Kontekstualumas, dermė su kraštovaizdžiu:

Tūris projektuojamas šalia pėsčiųjų tako, jungiančio VGTU bei VU kompleksus su Antakalnio
transporto žiedu (gretimuose kompleksuose, statytuose anksčiau, taipogi buvo taikomi šie sprendimai).
Pastato aukštis būdingas artimajai aplinkai, akcentuotas korpusas statomas betarpiškai prie aikštės
perimetro, žemėja ir smulkėja link gretimai esančios gamtos bei sodybinio užstatymo. Tūrių kompozicija
ir stilistika - ramus fonas VU informacijos centro dramatizmui, o vertikali fasadų ritmika artima gamtinės
aplinkos charakteriui (pušų kamienų vertikalėmis).
9. Kriterijus. Aplinkos kokybė, ilgaamžiškumas:
Pastato apdailai siūlomos vietinės gamybos, nebrangios, tačiau itin patvarios ir ilgaamžės
medžiagos. Architektūrinis fasadų sprendimas leidžia unifikuoti fasadų apdailos elementus ir taikyti labai
kokybiškai cecho sąlygomis iš anksto pagamintus, apšiltintus, surenkamo gelžbetonio pasikartojančius
elementus. Tai leistų aukščiausią statybos kokybę pasiekti minimaliausiomis finansinėmis sąnaudomis,
išvengti šlapių įšorės apdailos darbų statybos aikštelėje, kontekstualiai susietų naująjį objektą su anksčiau
Saulėtekio alėjoje realizuotais surenkamo gelžbetonio pastatais, eliminuotų ateities remontų poreikį.
Specifinė fasado elementų forma, primenanti išorinių “žaliuzi” sistemas, suteikia pastatui architektūrinės
raiškos, taipogi natūraliai padeda sumažinti tiesioginį saulės spindulių poveikį.
Vidaus apdaila naudojama tik ten, kur neišvengiamai to reikalauja sveikatos centro normos.
Statybos proceso ekonominio efekto siektume palikdami kokybiško atviro betono interjere paviršius,
atsisakydami dekoratyvinių pakabinamų lubų (išskyrus itin sterilių procesų vietas, kur reikalingi plaunami
paviršiai), palikdami atviras inžinerines sistemas.
9.1. Aikštės sprendimai
Pagrindinis aikštės projektavimo siekis – sukurti universalią višąją erdvę, universaliai pritaikomą
renginių organizavimui. Paviršių siūlome dengti eksploatacijai atspariomis medžiagomis, sukriant labai
ramų, piešinį, įrengiant lauko šviestuvus ir suoliukus, numatant galimybę pastatyti meninį akcentą –
aikštės ir viso komplekso simbolį. Idealiu atveju siūlome aikštės paviršiui naudoti šalies klimato sąlygoms
atsparaus, šiurkštumo klasę atitinkantį natūralų akmenį - granitą. Tikslinant projekto sąmatas, ieškant
ekonomiškesnių sprendinių ir pereinant prie kitų dangų (pvz.: betoninių trinkelių), architektūrinė
koncepcija iš esmės neturėtų keistis. Atitinkamai pakoreagavus grindinio piešinį, reikėtų išlaikyti lygų
paviršių kaip foną tinkamą masiniams renginiams. Aikštės pakraščiuose, nesukuriant barjerų žmonių
judėjimui ir renginių organizavimui, būtų numatyta galimybė įrengti stacionarius, atsparius vandalizmui
suoliukus ir modernius lauko šviestuvus, specialius želdinių elementus. Yra numatyta galimybė, dirbant
kartu su skulptoriais, sukurti individualų meninį akcentą, kuris neturėtų kliudyti masiniams renginiams.
Detalizuojant aikštės sprendinius (arčiau įėjimo į pastatą ir kavinės) numatoma galimybė dekoratyvinio
vandens sistemai. Tam tikslui vasarą būtų galima taikyti antrinį surinkto lietaus kritulių panaudojimą.
Visame aikštės paviršiuje numatoma įrengti specialią lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo sistemą.
Pastato ir aikštės išorėje esantys metaliniai elementai (dviračių stovai ir pan.) turėtų būti cinkuojami,
gaminami iš nerūdijančio plieno (žr. pav.).

Pav.: Viešųjų erdvių - aikščių sprendimo įvaizdžiai (pagal pasaulinius analogus).
10. Kriterijus. Konstrukcijų, inžinerinių sprendinių pagrįstumas:
Projektas parengtas kartu su konstruktoriais ir kitais inžinerinių, bei gaisro saugos projekto dalių
specialistais. Esminiai siūlymai pateikiami atskira aiškinamojo rašto dalimi „Pastato inžinerinių sistemų
sprendiniai ir pagrindimas“.
2. KONSTRUKCINĖ DALIS
Siūloma projektuoti penkių aukštų pastatą, kurio numatomas aukšto aukštis 4.85 m.. Penktąjame
aukšte įrengiamas techninis aukštas, o po pastatu numatomas rūsys. Pastato konstrukcinę sistemą siūloma
priimti karkasinę, iš surenkamų elementų, tai paspartintų statybos procesą, išvengtume šlapių procesų.
Būtų panaudotos vietinės statybinės medžiagos. Rūsį projektuoti, pagal esamą geologiją, iš surenkamų
betono blokų su monolitiniais armuotais intarpais.
Architektūriniai sprendiniai leidžia numatyti kolonų žingsnį 6 x 9 m, tokias angas lengva
perdengti surenkamomis plokštėmis.
Pastatas suskaidomas į tris temperatūrinius blokus deformacinėmis siūlėmis, įrengiant suporintas
kolonas. Pastato standumas užtikrinamas panaudojant liftų šachtas ir laiptines, kaip pastato standumo
branduolius. Išorinės sienos numatomos iš trisluoksnių gelžbetoninių plokščių su viduriniu šiltinimo
sluoksniu. Išorinio sluoksnio faktūra, tekstūra ir konfiguracija pritaikoma architektūriniams sprendiniams.
Gamykloje gaminami gelžbetoniniai elementai turi aukštos kokybės paviršius, kuriuos galima palikti
netinkuotus, pagal poreikį dažyti.
Stogo konstrukcija ir hidroizoliacija parenkama tokia, kad būtų galima įrengti saulės energiją
panaudojančias sistemas.
Vestibiulio išorinės sienos numatomos fasadinės sistemos su langais. Fasadinės sistemos
tvirtinimui numatome plienines fachverkines kolonas, parenkamas pagal fasadinės sistemos gamintojo
užduotį.

3. VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ DALYS
3.1 BENDROJI DALIS
Jungtinio gyvybės mokslų centro pastato aprūpinimas geriamos kokybės vandeniu ir nuotekų
nuvedimas bus sprendžiamas pagal tolimesnėje projektavimo eigoje gautas UAB ,,Vilniaus vandenys’’
technines sąlygas ir galiojančius techninius reglamentus ir taisykles:

STR 2.07.01:2003.Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko
inžineriniai tinklai.
RSN 26-90 Vandens naudojimo normos.
HN 44-1993 Lietuvos higienos norma..
Statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės. Patvirtinta
2009m. gegužės 22d. Įsakymo Nr.1-168 redakcija''.
Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės. Patvirtinta
2009m. gegužės 22d. Įsakymo Nr.1-168 redakcija''.
Lietaus nuotekų prijungimas prie miesto tinklų bus sprendžiamas pagal ,,UAB GRINDA''
gaunamas technines sąlygas.
3.2 VANDENTIEKIO DALIS
Nuo esamų žiedinių miesto vandentiekio tinklų bus projektuojami du įvadai užtikrinantys
reikalingą vandens tiekimą buities ir gaisriniamas poreikiams.
Vandens apskaitai įvado patalpoje bus projektuojamas dvisrautis skaitiklis. Matavimo
principas -du mechaniniai dviejų srautų skaitikliai su impulsiniu išėjimu į PVS. Vanduo vidaus gaisrų
gesinimo poreikiams bus tiekimas per atskiras įvadiniame mazge suprojektuotas linijas. Ant šių linijų bus
suprojektuotos sklendės su elektros pavara ir atbuliniais vožtuvais. Slėgio pakėlimo įrengimų
reikalingumas buities poreikiams turės būti nustatomas kitoje projektavimo stadijoje pagal pateiktas
technines sąlygas ir reikalingus slėgius technologiniams prietaisams. Buities vandens kokybės
užtikrinimui bus statomi vietiniai vandens valymo įrengimai - filtrai, kurių tipas turi būti parenkamas
pagal vandens kokybės tyrimų duomenis. Nepertraukiamo vandens tiekimo vartotojams užtikrinimui
filtrų regeneracijos metu, valymo įrengimų bus numatyti du komplektai, našumo po pusę maksimalaus
debito kiekvienas. Filtrų regeneracija turi būti atliekama minimalaus vandens suvartojimo metu. Apsaugai
nuo apkalkėjimo karštojo vandentiekio sistemose bus numatoma cheminė vandens stabilizacija su
impulsiniu skaitikliu.
Vanduo į autoklavus ir kitus technologinius įrengimus, pagal gautas vandens kokybei užduotis,
bus ruošiamas papildomai.
Pastate bus projektuojamos šios atskiros sistemos :
1)buitinio vandentiekio sistema,
2)gaisrinio vandentiekio sistema.
Buities šaltojo ir karštojo vidaus vandentiekio sistema tieks vandenį buities, gėrimo
reikalams, maisto ruošimui kavinėje, technologiniams laboratorijų įrengimams bei teritorijos laistymui .
Karštas vanduo pastatui bus ruošiamas centralizuotai pastato šiluminiame mazge
projektuojamuose šilumokaičiuose. Į šilumokaitį vanduo bus paduodamas iš šalto vandentiekio tinklų.
Cirkuliacija bus užtikrinama cirkuliaciniais siurbliais per cirkuliacinę liniją.
Atsižvelgiant į pastato konfigūraciją, magistralinėse karšto vandens linijose ir stovuose reikės
numatyti kompensacines kilpas. Taip pat kiekviename cirkuliaciniame stove ne toliau kaip 1m nuo
cirkuliacinio kontūro magistralės turės būti įrengti termostatiniai temperatūros reguliatoriai.
Laboratorijoms, atsižvelgiant į jų saugumo lygmenį, gali būti projektuojamos atskiros
vandentiekio sistemos arba ant įvadinių linijų į laboratorijų patalpas ant vamzdynų turės būti įrengiami
atbulinio srauto prevencijos vožtuvai.
Laboratorijų patalpose vandens privedimas bus atliktas pagal užduotyje pateiktus biologinio
saugumo lygmens reikalavimus, kurie pateikti konkurso techninėje užduotyje. Trečiojo ir antrojo
biologinio saugumo lygmens (toliau BSL-3 ,-2 )patalpose bus suprojektuoti praustuvai su bekontakčiu
vandens įjungimu-su sensoriniais bekontakčiais vandens ėmimo čiaupais. Taip pat bus įrengti avarinės
saugos dušai kūnui ir plautuvės veidui bei akims apiplauti, kuomet ant kūno patenka cheminių ar kitų
kenksmingų medžiagų. Šioje įrangoje bus įmontuotas automatinis slėgio bei vandens srauto reguliavimo
mechanizmas. Automatiniam vandens temperatūros reguliavimui bus įmontuotas termostatinis
maišytuvas. Ant vandentiekio įvadų į BSL-3 bus įrengtos atjungimo sklendės ir atbuliniai vožtuvai .
Magistralės, stovai ir privedimai prie kolektorinių dėžučių projektuojami iš plieninių cinkuotų
vandentiekio vamzdžių arba iš plastikinių daugiasluoksnių. Privedimai prie prietaisų nuo kolektorių
projektuojami iš daugiasluoksnio vamzdžio , kurį sudaro viduje ir išorėje esantys plastikiniai sluoksniai
iš balto PE-X bei vieno tarp jų esančio sluoksnio iš aliuminio, klojamų grindyse su šiltinamuoju

apvalkalu. Jungtys plastikinės presuojamos jungtys iš polifensulfono(PPSU) su fiksuojančiomis movomis,
pagamintomis iš aukštos kokybės plieno. Vamzdynai montuojami grindyse pagal tiems vamzdžiams
keliamus reikalavimus.
Šalto vandentiekio magistralės izoliuojamos nuo rasojimo d=20mm storio kevalais, o
atsišakojimai 10 mm storio kevalais. Karšto vandentiekio magistralės izoliuojamos d=40mm storio
kevalais, o privedimai 10 mm storio kevalais. Stovai bus projektuojami komunikacijų šachtose.
Projektuojamos kolektorinės vandentiekio sistemos statant spintelę, kurioje bus atjungimo armatūra.
Žolynų laistymui bei kietųjų dangų plovimui išorės sienose bus numatyta įrengti laistymo
čiaupus DN25 mm išorės sienose arba grunte statomuose šulinėliuose. Šaltajam periodui bus numatytas
šios sistemos ištuštinimas.
Pastato vidaus gaisrų gesinimas bus projektuojamas pagal gaisrinės saugos projekto dalyje
pateiktą užduotį
Projektuojama atskira priešgaisrinio vandentiekio sistema tiekianti vandenį vidaus gaisrų
gesinimui . Vanduo vidaus gaisrų gesinimo poreikiams bus tiekimas dviem įvadais DN100mm.
Slėgio pakėlimo įrengimų pastatymo būtinumas gaisro poreikiams turės būti nustatomas kitoje
projektavimo stadijoje pagal pateiktas technines sąlygas ir atlikus hidraulinius skaičiavimus.
Pastato vidaus gaisrų gesinimui vandeniu bus projektuojamos plokščiosios žarnos pagal šiuos
reikalavimus:
1)plokščiosios žarnos skersmuo turi būti nedidesnis kaip 52mm,
2)plokščioji žarna turi būti vientisa ir neilgesnė kaip 20m,
3)purškiamo vandens srautas Q turi būti ne mažesnis kaip 162 l/min,
4)uždorinio purkšto skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 11mm,
5)slėgis prie pusiau standžios žarnos ritės turi būti ne didesnis kaip 0,6MPa.
Vidaus gaisrų gesinimas numatomas iš priešgaisrinių čiaupų dviem čiurkšlėmis po
162l/min. (2,7)l/s.
Vanduo į čiaupus tiekiamas atskirais stovais, prijungtais prie žiedinio vidaus vandentiekio
tinklo. Prie gaisrinių čiaupų statomi mygtukai ant skaitiklio apvadų esančių sklendžių su elektros
pavara atidarymu distanciniu būdu. Sistema projektuojama iš plieninių suvirintų elektra vandentiekio
vamzdžių P=16kg/cm2 . Visi vamzdynai dažomi antikoroziniais dažais. Suprojektuoti vamzdynai
izoliuojami nuo rasojimo nedegia izoliacija 10mm storio kevalais.
Išorės gaisro gesinimui bus suprojektuoti du gaisriniai hidrantai, kuriems vanduo bus tiekiamas
iš lauko žiedinio vandentiekio tinklo.
3.3 BUITINIŲ NUOTEKŲ DALIS
Pagal projektavimo konkurso užduotį, bus suprojektuotas pastate šios nuotekų sistemos
1)buitinės ir virtuvės gamybinių nuotekų sistemos,
2)kondensato nuo vėdinimo ir vėsinimo įrengimų nuvedimo sistemos
Buities nuotekų sistema nuveda nuotekas nuo buitinių prietaisų sanitariniuose mazguose,
dušinėse, virtuvėse. Projektuojami
buitinių nuotekų tinklai, kurie jungiami išleistuvais prie
projektuojamos kiemo nuotekynės. Nuotekų sistema montuojama iš PVC storasienių vamzdynų DN50
- DN100mm. Plastikiniams vamzdžiams pereinant per perdangas ir šachtų sienas – ant stovų
numatomos tarpaukštinės ugnį sulaikančios movos. Projektuojami sanitariniai prietaisai, kurie
komplektuojami su svirtiniais vandenį taupančiais maišytuvais. Visuose sanitariniuose mazguose
projektuojami vandens nubėgimo trapai.
Techninėse patalpose (ventkamerose, šiluminiame punkte, vandentiekio įvade) grindyse
numatomi trapai, kurie apsaugai nuo kvapų projektuojami su ,,sauso tipo''sifonu ir apsauginiu vožtuvu
nuo kvapų patekimo.
Kavinės virtuvės gamybinių nuotekų vamzdynai projektuojami ketiniai su specialia apsauga
vamzdyno viduje, kuri atspari aukštai temperatūrai arba iš temperatūrai atsparaus plastiko.
Technologiniai prietaisai prie nuotekų jungiamos su oro tarpu ne mažiau kaip 20mm. Maisto ruošimo
patalpų grindų drenažui projektuojami nerūdijančio plieno latakai su grotelėmis su išimamu
nešmenų krepšeliu pagal technologinius brėžinius. Virtuvės gamybinės nuotekos prie kiemo tinklų
jungiamos atskiru išleistuvu, prieš tai apvalius riebalų gaudyklėje, įvertinanti projektuojamos virtuvės

našumą. Riebalų gaudyklė bus statoma lauke šalia pastato, jos lygio indikatoriai turi būt sujungti su
PVS (pastato valdymo sistema).
Rūsio patalpų apsaugai nuo užtvindymo per sanitarinius prietaisus nuo lauko nuotekų
tinklų ant išleistuvų bus projektuojami uždarymo įtaisai su automatizuota elektros pavara. Taip pat
įtaisas turi vieną rankinę užsklandą , signalizacija, kuri sujungiama su PVS (pastato valdymo
sistema).
Laboratorijų patalpose nuotekų nuvedimas bus atliktas pagal užduotyje pateiktus biologinio
saugumo lygmens reikalavimus, kurie pateikti konkurso techninėje užduotyje. Trečiojo biologinio
saugumo lygmens (toliau BSL-3) patalpose nuotekų ventiliacijos linijos bus atskirtos nuo žemesnio
taršos lygio išvedant atskirus stovus ant projektuojamų patalpų stogų. BSL-3 autoklavo kondensato
drenažui bus suprojektuotas atskiras vamzdynas iki pastato rūsio išleistuvo. Sanitariniai prietaisai
komplektuojami su bekontakčiais vandens ėmimo čiaupais.
Nuo ,,Vėsinimo'' projekto dalyje numatomų projektuoti patalpose vėsinimo kasečių bus
nuvedamas kondensatas. Tam tikslui bus projektuojama metalo polimerinių vamzdžių sistema , kuri su
specialia pajungimo mova surinktą kondensatą horizontaliais vamzdynais iš PVC vamzdžių nuveda į
komunikacijų šachtose projektuojamus stovus. Jungimasis prie nuotekų tinklų rūsyje vykdomas per sifoną
su hidroužtvara ir kvapų užsklanda arba į trapus su ,,sauso'' tipo sifonais . Ant stovų numatomos
tarpaukštinės ugnį sulaikančios movos. Taip pat pagal situaciją aukštų planuose galimas kondensato
jungimas prie projektuojamų sanitarinių prietaisų sifonų. Variantai bus konkretizuojami tolimesnėje
projektavimo eigoje pagal pateiktas vėsinimo dalies užduotis. Nuo serverines patalpose projektuojamų
vėsinimo įrengimų bus reikalinga nuvesti kondensatą, kurio momentinė galima temperatūra 90° C, todėl
bus suprojektuota nuotekų sistema iš temperatūrai atsparaus plastiko.
3.4 LIETAUS NUOTEKŲ DALIS
Į lietaus nuotekų tinklus bus suleidžiamos lietaus ir pavasario sniego tirpsmo vanduo nuo kietųjų
dangų ir stogų. Lietaus nuotekų nuvedimas nuo projektuojamų pastatų stogų bus suprojektuoti vidiniai
lietvamzdžiai.
Pagal architektūrinėje-konstruktyvinėje dalyje numatomą suprojektuoti stogo plano latakų
sistemą bus projektuojamos lietaus atitinkamo pralaidumo įlajos, iš kurių vidiniais stovais ir išleistuvai
nuvedamos į projektuojamus kiemo lietaus nuotekų tinklus. Ant pastato stogo projektuojamos lietaus
įlajos bus šildomos elektros kabeliu . Lietaus nuotekų sistemos stovai iš PVC nuotekų vamzdžių.
Stovai, kurių aukštis daugiau 10m, bus projektuojami iš slėginių nuotekų vamzdžių.
Vamzdynai suprojektuoti patalpose, kur padidinti akustiniai reikalavimai, bus izoliuojami nuo
triukšmo nedegia izoliacija. Visi nuotekų vamzdynai montuojami paslėptai. Vamzdynai bus izoliuojami
nuo rasojimo nedegia izoliacija. Nuotekų vamzdynai turi būti klojami su nuolydžiais, užtikrinančiais
savaiminį tinklo valumą.
Vamzdynai, projektuojami nešildomose techninio aukšto patalpose, bus šildomi elektros kabeliu
ir izoliuojami nedegia izoliacija.
Lietaus nuotekos nuo automobilių parkavimo aikštelių prieš išleidžiant į miesto nuotekų tinklus
privalės būti valomos naftos produktų atskirtuve. Už naftos produktų atskirtuvo turės būti įrengiamas
mėginių paėmimo šulinys, nuotekų kokybei tikrinti.
3.5 PRELIMINARŪS VANDENS IR NUOTEKŲ KIEKIAI
1.Bendras šalto geriamos kokybės vandens pareikalavimas:
metuose – ……45.0….. t.m3,
paroje – ……195,0….. m3,
maksimalus valandinis – ………30.0.m3.
2.Karštojo geriamos kokybės vandens pareikalavimas:
metuose – ……11.9….. t.m3,
paroje – ……49.0….. m3,
maksimalus valandinis – ………13,5.m3.

3.Vandens poreikiai gaisrų gesinimui
vandens poreikis vidaus gaisrų gesinimui čiaupais -3x2,7 l/s,
vandens poreikis išorės gaisrų gesinimui -35,0 l/s.
4.Buitinės nuotekos
metuose – ……45.0….. t.m3,
paroje – ……195.0….. m3,
maksimalus valandinis – ………30.0.m3.
5.Lietaus nuotekos
metuose – ……6.9….. t.m3,
paroje – ……430.0….. m3,
maksimalus sekundinis – ………195.0 l .
3.6 „ŽALIŲJŲ“ ENERGIJOS SISTEMŲ PROJEKTUOJAMAME PASTATE NAUDOJIMO
TINKAMUMAS
„Žaliosios“ technologijos vandentiekio ir nuotekų projekto dalyje bus taikomos atliekant pirminį
nuotekų apvalymą(mažinant žmogaus veiklos neigiamą poveikį aplinkai) bei panaudojant lietaus vandenį
žalių plotų laistymui (geriamo vandens išsaugojimui).
Pastato inžinerinių sistemų ekologiškumas bus didinimas taikant virtuvės gamybinių bei
automobilių stovėjimo aikštelės nuotekų pirminį valymą:
1.Virtuvės gamybinės nuotekos prie kiemo tinklų jungiamos atskiru išleistuvu, prieš tai
apvalius riebalų gaudyklėje, įvertinanti projektuojamos virtuvės našumą. Riebalų gaudyklė bus statoma
lauke šalia pastato, jos lygio indikatoriai turi būt sujungti su PVS (pastato valdymo sistema).
2.Lietaus nuotekos nuo automobilių stovėjimo aikštelių prieš išleidžiant į miesto nuotekų tinklus
privalės būti valomos naftos produktų atskirtuve. Už naftos produktų atskirtuvo turės būti įrengiamas
mėginių paėmimo šulinys, nuotekų kokybei tikrinti.
3. Taip pat gali būti taikomas pirminis valymas laboratorijų technologinėms nuotekoms, jei to
reikalaus laboratorijos įrangos technologinė dalis.
Energetinis efektyvumas bus didinamas taupant vandenį, kuris reikalingas laistymui, tam bus
panaudotas kritulių vanduo surenkamas nuo stogų:
1.Vidinio kiemelio augmenijos ir šiltnamio laistymui gali būti numatyta galimybė lietaus vandens
antriniam panaudojimui. Tam tikslui statomos požeminės lietaus vandens surinkimo talpos. Sausuoju
metu periodu iš jų laistoma augmenija bei šiltnamis.
2. Šiltnamio laistymui bus naudojamas kapiliarinė laistymo sistema, kuri padės taupyti vandenį
(jo mažiau išgaruos).
4. ŠILUMOS PUNKTO, ŠILDYMO, VĖDINIMO IR VĖSINIMO DALYS
Numatomam projektuoti pastatui pateikiami priešprojektiniai pasiūlymai pastato šildymo
sistemos, šilumos punkto, vėdinimo bei oro vėsinimo sistemų įrengimui, įvertinus įvairius veiksnius:
architektūrinę statybinę dalį, pastato konfigūracijos ypatybes, klimatinius ir kitus aplinkos veiksnius,
remiantis galiojančiais techninių reikalavimų statybos reglamentais, projektavimo užduotimi.
Duomenys pagal kuriuos bus projektuojamos šildymo ir vėdinimo sistemos:
Lauko oro parametrai:
Temperatūra: -23C (žiemą), +26,1C (vasarą)
Entalpija:
22kJ/kg(žiemą), 53,2 (vasarą)

Vidaus oro parametrai:
Patalpos
pavadinimas

Vidaus temperatūra Vidaus temperatūra Tiekiamo oro
(žiemą),C
(vasarą),C
kiekis,m3/h

Ištraukliamo oro
kiekis,m3/h

Vestibiulis

+20±1,5

+24±1,5

7,2m3/h-1m2

Pagal balansą

Administracinės
patalpos

+21±1,5

+24±1,5

5,4m3/h-1m2

5,4m3/h-1m2

Auditorijos

+21±1,5

+24±1,5

36m3/h-žmogui 36m3/h-žmogui

Kavinė

+21±1,5

+24±1,5

36m3/h-žmogui Pagal balansą

Pasitarimų kambarys 21±1,5

+24±1,5

14m3/h-1m2

Techninės patalpos

+10

nereglamentuojama

Laboratorijos*

+21*±1,5

+24*±1,5

WC

+20±1,5

+20±1,5

Koridoriai

+20±1,5

+20±1,5

14m3/h-1m2
1 h-1

10,8m3/h-1m2* Pagal balansą
14,4m3/h-1m2

108m3/h-unitazui
Pagal balansą

* Tikslinti atsižvelgiant laboratorijos saugumo lygį.
4.1 ŠILUMOS PUNKTAS
Pastato šilumos šaltinis –miesto šilumos tinklai. Pastato rūsyje numatomas centrinis šilumos
punktas, kuriame turi būti įvadinis pastato šilumos apskaitos mazgas bei plokštelinių šilumokaičių mazgai
šildymui, vėdinimui, karšto vandens ruošimui. Pastato šildymo ir vėdinimo kaloriferių sistema jungiama
prie miesto šilumos tinklų pagal nepriklausomą schemą. Visų sistemų vandens temperatūra turi būti
reguliuojama automatiškai elektroniniais reguliatoriais ir temperatūros reguliavimo vožtuvais su
elektroninėmis pavaromis pagal užduotas programas priklausomai nuo išorės oro temperatūros. Šildymo
ir vėdinimo sistemos numatomos kintamo srauto, todėl cirkuliaciniai siurbliai antriniuose šilumokaičių
kontūruose numatomi elektroniniai su dažnio keitikliais. Rekomenduojami šilumnešio antrinio kontūro
parametrai šildymo sistemoje 80/60C, vėdinimo kaloriferių šildymo sistemoje 80/50C.
Siekiant turėti mažesnius eksploatacinius kaštus karšto vandens ruošimui, šalia karšto vandens
ruošimo iš miesto šilumos tinklų, atitinkamu sezono metu gali būti panaudojama saulės energija, įrengiant
saulės baterijų kolektorius ant stogo.
Šilumos punkto valdymą reikia prijungti prie PVS (pastato valdymo sistemos) , kas leistų
lanksčiau reguliuoti sistemas , taupyti energetinius resursus, palengvintų šilumos mazgo eksploataciją.
4.2 ŠILDYMO DALIS
Pastato šilumos nuostoliai numatomi kompensuoti sekančiais būdais :
1.Vandens šildymo sistema su šildymo prietaisais- radiatoriais , konvektoriais;
2.Vandenine grindų šildymo sistema;
3.Orinio šildymo sistema.
Pastatui šildyti numatoma projektuoti individualias šildymo sistemas ar šakas, atsižvelgiant į
korpusų fasadus, patalpų paskirtį, siekiant efektyviai reguliuoti patalpų temperatūrą pagal užduotą
temperatūrinį rėžimą. Šildymo sistemos turi būti efektyvios , atitikti šiuolaikinius reguliavimo ir valdymo
reikalavimus. Numatomos šildymo sistemos –kintamo debito ,dvivamzdės, apatinio paskirstymo,
priverstinės cirkuliacijos , šakotinės, kolektorinės. Magistraliniai vamzdynai ir stovai –plieniniai, izoliuoti
šilumine izoliacija. Magistraliniai vamzdynai projektuojami pastato rūsyje, stovai –šachtose. Prie stovų
kiekviename aukšte numatomi paskirstomieji kolektoriai su atjungimo reguliavimo armatūra. Nuo
paskirstomųjų kolektorių iki šildymo prietaisų projektuojami daugiasluoksniai arba PEX vamzdžiai su
apsauginiu šarvu, montuojami grindų konstrukcijoje.

Kad tinkamai subalansuoti šildymo sistemas ir optimaliai paskirstyti šilumnešį t.y. paskirstyti
šildymo sistemose, jų šakose bei stovuose cirkuliuojančius srautus, atsižvelgiant į nominalią galią ir
užtikrinti sistemos balansą kintant apkrovoms stovuose, reikalinga balansavimo –reguliavimo armatūra.
T.y. turi būti numatyti automatiniai reguliavimo ventiliai bei atjungimo armatūra. Armatūra turi būti
montuojama prie atskirų šildymo sistemų šilumos punkte, magistralinių vamzdynų šakų ,stovų,
paskirstomųjų kolektorių prieinamose eksploatacijai vietose. Balansavimo–reguliavimo armatūra turi
turėti šias funkcijas: uždarymo,reguliavimo- išankstinio nustatymo fiksavimo, kad būtų galima išmatuoti
slėgio nuostolius bei srautą.
Šildymo prietaisai - plieniniai radiatoriai, konvektoriai, grindiniai konvektoriai. Šildymo
prietaisai numatomi montuoti po langais. Patalpose, kurios priskiriamos pagal higienos normų
reikalavimus švarių patalpų grupei, numatomi higieniniai radiatoriai lygiais paviršiais-lengvai valomi ir
dezinfekuojami arba numatomas panelinis sieninis šildymas. Patalpose, kur pagal architektūrinę dalį bus
numatyti vitrininiai langai, tikslinga projektuoti šildymo prietaisus- pastatomus arba grindų konstrukcijoje
montuojamus konvektorius. Prie kiekvieno šildymo prietaiso numatomas termostatinis ventilis
hidrauliniam sistemos subalansavimui bei temperatūros daviklis. Patalpoms, kur reikalingas tikslesnis
užduotos temperatūros palaikymas, turi būti numatyti patalpos temperatūros reguliatoriai, montuojami ant
sienos.
Vandeninę grindų šildymo sistemą tikslinga projektuoti didelėse erdvėse, tokiose kaip centrinio
holo zona pirmame pastato aukšte ar rūsyje esančių rūbinių zona. Taip pat grindinio šildymo sistemą
naudoti tose patalpose, kur pagal higieninius –technologinius reikalavimus šildymo prietaisai negali būti
montuojami. Patalpos temperatūros reguliavimas tose patalpose –pagal patalpos termostatą.
Siekiant palaikyti reikalaujamą oro temperatūrą patalpose, kur galimi dideli šilumos išsiskyrimai
nuo periodinio žmonių susitelkimo pvz.auditorijose, hole, šalia budinčio šildymo numatoma ir orinio
šildymo (per vėdinimo sistemą) sistema. Šiose patalpose kaip budintis šildymas numatomas šildymas
stacionariais vandeniniais šildymo prietaisais, o orinis šildymas-kaip papildomas šildymas -darbo metu
palaikantis užduotą patalpos temperatūrą.
Prie pagrindinių durų , t.y. kur numatyti pagrindiniai įėjimai į pastatą, numatomos oro
užuolaidos.
4.3 VĖDINIMO DALIS
Įvertinus architektūrinę pastato dalį - tai kad visas kompleksas pagal patalpų funkcines grupes
sudalintas į atskiras zonas, numatomos visiškai atskiros šiuolaikinės mechaninės oro vėdinimo sistemos
atskiroms pastato dalims, priklausomai nuo patalpų paskirties. Vėdinimo sistemos turi užtikrinti
normines mikroklimato sąlygas patalpose ir atitikti šiuolaikinius poreikius bei keliamus reikalavimus.
Pastato vėdinimo sistemos turi užtikrinti, kad užterštų patalpų oras nepatektų į švarias patalpas.
Numatoma, kad į patalpas bus tiekiamas ne mažesnis kaip norminis šviežio oro kiekis, kuris bus valomas
filtruose, pašildomas iki norminės patalpos temperatūros šildymo sezono metu vandeniniuose šildymo
kaloriferiuose arba atvėsinamas aušinimo kaloriferiuose - (vasaros sezono metu ) , montuojamuose
vėdinimo agregatuose. Patalpų grupėms, kur pagal reikalavimus turi būti palaikoma atitinkama drėgmė,
numatomas oro drėkinimas. Tam , kad taupyti šilumos energija ir naudoti minimalų energijos kiekį,
projektuojant vėdinimo sistemas numatoma panaudoti šilumos atgaunamąją įrangą , nebloginant patalpų
oro kokybės. Triukšmo sklidimo sumažinimui numatomi triukšmo slopintuvai prie vėdinimo įrenginių bei
-ortakiniai triukšmo slopintuvai ant ortakių.
Mokomosios patalpos -auditorijos
Mokomosioms auditorijoms numatoma projektuoti mechaninio vėdinimo sistemas .Šios sistemos
turėtų užtikrinti normines mikroklimato sąlygas patalpose bei leistų ekonomiškai naudoti energetinius
poreikius sistemų eksploatacijos metu. Vėdinimo sistemas numatoma projektuoti kintamo oro srauto su
šilumos atgavimo įranga-rotaciniais rekuperatoriais, oro ištraukimo bei pritekėjimo ventiliatoriais su
dažnio keitikliais, filtrais orui, šildymo ir oro vėsinimo kaloriferiais, recirkuliacine kamera. Auditorijų
patalpoms būdingas netolygus patalpų užimtumas. Todėl numatoma projektuoti atskiras vėdinimo
sistemas ar jų šakas su automatizuotomis sklendėmis atskiroms auditorijoms ar auditorijų grupėms, kad
nesant patalpų užimtumui galima būtų maksimaliai sumažinti energijos sąnaudas nenaudojamoms
patalpoms. Oro kiekių subalansavimui numatomi kintamo oro srauto reguliavimo vožtuvai su integruotais

srauto matuokliais ant skirtingų atšakų į auditorijas. Naudojant vėdinimo sistemą, t.y per orinį šildymą ar
vėsinimą, numatomas patalpos atvėsinimas bei dalinis šildymas. Kaip budintis šildymas projektuojamas
vandens šildymo sistema su šildymo prietaisais. Vėdinimo įrenginiai numatomi montuoti ant pastato
stogo arba techninėse patalpose rūsyje.
Iš WC patalpų projektuojamos atskiras oro ištraukimo sistemos. Vėdinimo agregatai numatomi
montuoti ant pastato stogo .
Kabinetai ,administracinės patalpos
Administracinių patalpų vėdinimui numatoma atskiros oro tiekimo šalinimo sistemos su šilumos
atgavimo įrenginiais, atsižvelgiant į šios grupės patalpų išsidėstymą pastate. Vėdinimo sistemas
numatoma projektuoti kintamo oro srauto, su rotaciniais rekuperatoriais, oro ištraukimo bei pritekėjimo
ventiliatoriais su dažnio keitikliais, filtrais orui, šildymo ir oro vėsinimo kaloriferiais. Tarp tiekiamojo ir
šalinamojo oro srautų numatoma palaikyti 5% skirtumą. Ant kiekvienos ortakių atšakos į patalpą turi būti
įrengiamos reguliavimo sklendės vėdinimo sistemos sureguliavimui.
Vėdinimo agregatai numatomi montuoti ant pastato stogo arba techninėse patalpose rūsyje.
Kavinė, virtuvė
Kavinės vėdinimui numatoma projektuoti mechaninę oro pritekėjimo/ištraukimo sistemą,
kintamo oro srauto, su šilumos rekuperacija, oro ištraukimo bei pritekėjimo ventiliatoriais su dažnio
keitikliais, filtrais orui, šildymo ir oro vėsinimo kaloriferiais. Oro paskirstymo sistema projektuojama taip,
kad kavinės salėje būtų sudarytas teigiamas slėgis t.y. tiekiamo oro kiekis didesnis nei šalinamo. Likęs oro
kiekis šalinamas iš virtuvės ir pagalbinių patalpų, taip užtikrinant dalinį oro tekėjimą iš kavinės salės į
virtuvę. Vėdinimo sistemoje cirkuliuojantis oras turi būti atvėsinamas arba pašildomas atitinkamų
kaloriferių sekcijose, priklausomai nuo sezoniškumo. Tiekiamo oro temperatūra kontroliuojama pagal
šalinamo oro temperatūrą.
Maisto ruošimo zonai-virtuvei- numatoma atskira vėdinimo sistema. Oro nutraukimas nuo
technologinių virtuvės įrenginių per oro nutraukimo gaubtus numatomas atskirais ventiliatoriais, kurie
būtų pritaikyti šioms sistemoms pagal ištraukiamo oro temperatūrą. Nuo gaubtų šalinamo oro
kompensacijai numatomas oro pertekėjimas iš kavinės salės bei oro pritekėjimo sistema.
Vestibiulis, holas
Pagrindiniam pastato holui-vestibiuliui 1-ame aukšte numatoma projektuoti mechaninę oro
tiekimo /šalinimo sistemą kintamo oro srauto, su šilumos rekuperacija - rotaciniu rekuperatoriumi, oro
ištraukimo bei pritekėjimo ventiliatoriais su dažnio keitikliais, filtrais orui, šildymo ir oro vėsinimo
kaloriferiais.
Vėdinimo agregatas numatomas montuoti techninėse patalpose rūsyje.
Mokslinių tyrimų-laboratorijų patalpos
Moksliniams tyrimams skirtose patalpose -pagal atitinkamų tyrimų kategorijas -numatomos
individualios vėdinimo sistemos, priklausomai nuo tyrimų kategorijos bei atsižvelgiant į technologinę
projekto dalį.
Vėdinimo agregatai numatomi projektuoti su šilumos atgavimo įranga-atskirų srautų
rekuperatoriais, oro ištraukimo bei pritekėjimo ventiliatoriais su dažnio keitikliais, filtrais ir priešfiltriais
orui valyti, šildymo ir oro vėsinimo kaloriferiais, oro drėkinimo sekcija, triukšmo slopintuvais. Nuo
traukos spintų, numatytų laboratorijų patalpose , šalinamo oro ortakiai -atitinkamos kategorijos ir
medžiagiškumo , pritaikyti darbui su tos laboratorijos kenksmingomis medžiagomis - tikslinti
techniniame projekte pagal technologinę projektavimo užduotį. Laboratorijų patalpose turi būti palaikoma
reikiama oro apykaita, kontroliuojamas slėgis patalpose, palaikoma technologinėje dalyje numatyta
drėgmė. Orientaciniai šalinamo oro kiekiai nuo traukos spintų 1000-1200m3/h darbo rėžime.
Tiekiamo ir šalinamo oro kiekiai patalpose turi būti subalansuoti naudojant reguliavimo sklendes
ar sklendes su pavaromis , priklausomai nuo traukos spintų darbo rėžimo. Oro kiekių subalansavimui ,
esant kintamam oro srautui , ant ortakių atšakų į laboratorijas reikalingos kintamo oro srauto vožtuvai
(VAV) su integruotais srauto matuokliais. Vožtuvų valdymas būtų priklausomas nuo traukos spintų darbo
rėžimo.

III saugumo lygio laboratorijoms, kur numatomas darbas su patogenais, esančioms A –
Mikroorganizmų tyrimų patalpų grupės patalpų zonoje , keliami ypatingi biologinio saugumo užtikrinimo
reikalavimai. Šioms patalpoms turi būti projektuojamos individualios oro tiekimo/ištraukimo sistemos.
Oro srautas numatomas projektuoti taip ,kad judėtų iš mažesnės taršos zonos į didesnės taršos zoną,
sudarant ne mažiau 25Pa slėgių skirtumą. Prieš laboratorijos patalpą turi būti įrengiamas tamburas –
šliuzas, sukuriant jame viršslėgį. Oro tiekimo sistemos, aptarnaujančios šią laboratoriją darbas, turi būti
susietas su oro šalinimo sistemos darbu, kad būtų išvengta ilgalaikio slėgio pokyčių ir oras nepertekėtų į
gretimas patalpas. Numatoma ant oro tiekimo ortakių atšakų projektuoti HEPA filtrus bei reguliavimo
sklendes šalia užterštų patalpų išorinių ribų. Ant oro šalinimo ortakių taip pat turi būti įrengti HEPA
filtrai. HEPA filtrų kasetės turi būti atsparios 2000Pa slėgiui ir turi būti numatyta jos izoliavimo ir
nukenksminimo galimybė. Oro tiekimo sistema , jeigu laboratorijoje dirbama su patogenais, turi būti
izoliuota nuo kitų patalpų oro padavimo sistemų. Vizualiniai slėgio kontrolės prietaisai numatomi prie
įėjimo į laboratoriją, o apie vėdinimo sistemos gedimą įspėjantys signalai turi būti įrengiami laboratorijos
viduje bei už jos ribų. Vėdinimo kameroje tiekiamo šviežio oro pusėje numatomi filtrai - F6,F9 klasės.
Turi būti numatyta galimybė oro tiekimo ir šalinimo sistemų aptarnavimui ,valymui bei
patikrinimui.
Visi ortakiai numatomi projektuoti iš cinkuotos skardos, išskyrus ortakius , skirtus oro šalinimui
nuo traukos spintų. Nuo traukos spintų šalinamo oro ortakiai -atitinkamos kategorijos ir medžiagiškumo ,
pritaikyti darbui su tos laboratorijos kenksmingomis medžiagomis – cinkuotos sakardos, padengti PVC
danga arba plastmasiniai- tikslinti techniniame projekte pagal technologinę projektavimo užduotį.
Reikiamose vietose ortakiai turi būti izoliuojami priešgaisrine izoliacija , atsižvelgiant į priešgaisrinės
saugos reikalavimus arba šilumine ar antikondensacine izoliacija, įvertinus cirkuliuojančio oro
temperatūrą. Ortakiai montuojami palubėje, po pakabinamomis lubomis ir esamose sienų šachtose. Oro
tiekimą į patalpas bei ištraukimą iš patalpų numatyti ir lubinių difuzorių ir grotelių pagalba. Ant visų
atšakų turi būti numatytos reguliavimo sklendės.
Turi būti numatyta galimybė prieiti prie vėdinimo sistemos įrangos (ventiliatoriai, filtrai,
kaloriferiai, reguliavimo ir uždarymo užsklandos) juos apžiūrėti, valyti ir dezinfekuoti. Tiekiamosios ir
ištraukiamosios ventiliacijos vamzdynai, oro šachtos ir kanalai turi būti lengvai prieinami apžiūrėti, valyti
ir dezinfekuoti ,turi būti lygūs, neturi sugerti kvapų . Ortakių praplovimui ir dezinfekavimui numatyta
įrengti liukelius.
Šviežio lauko oro paėmimo angos numatomos taip , kad tiekiamas oras būtų kuo švaresnis.
Būtina atsižvelgti į šalinamo oro užterštumo kategoriją , įvertinti teršalų pavojingumą bei atitinkamą oro
šalinimo angų išdėstymą. Atsižvelgiant į technologinius reikalavimus , reikiamose vietose numatyti
atitinkamos kategorijos filtrus šalinamam orui.
Visos vėdinimo sistemos turi būti pinai automatizuotos
Visų vėdinimo sistemų agregatų valdymas turi būti centralizuotas ir valdomas per pastato
valdymo sistemą, kas leistų valdyti įrenginius pagal iš anksto nustatytą programą ir esant reikalui juos
įjungti-išjungti.
4.4 VĖSINIMO DALIS
Dalies patalpų vėsinimas numatomas per vėdinimo sistemas , tiekiant į patalpas atvėsintą orą
vasaros metu. Tam vėdinimo agregatuose numatomos sekcijos su vandeniniais aušinimo kaloriferiais.
Kad pasiekti komfortinius oro parametrus vasaros metu darbo patalpose ar laboratorijose ,
tikslinga kiekvienoje patalpoje projektuoti atskirus oro aušintuvus su valdymo pultu ir individualiu
temperatūros reguliavimu kiekvienai patalpai. Oro aušintuvai - ventiliatoriniai konvektoriai – kasetiniai,
ortakiniai arba pakabinami ant sienos. Kaip alternatyva laboratorijose ir administracinėse patalpose gali
būti numatomos šalčio sijos . Naudojant šalčio sijas, turi būti numatyti atitinkamų charakteristikų
tiekiamo oro parametrai.
Numatomos dvi vandeniu aušinamos šaldymo mašinos, kurių kiekviena yra ½ bendro
galingumo. Šaldymo sistemos antriniame kontūre - kintamo debito bei cirkuliaciniai siurbliai su dažnio
keitikliais, su hidrauliniu moduliu –akumuliacine talpa. Pirminiame šaldymo sistemos kontūre numatomi
pastovaus debito siurbliai. Antrinio kontūro siurbliai valdomi pagal slėgių skirtumą, palaikomą prie
labiausiai nutolusio vartotojo. Prie šaldymo sistemos turi būti prijungti visi vėdinimo agregatų su
aušinimo kaloriferiai bei oro aušintuvai -ventiliatoriniai konvektoriai, šalčio sijos.

Šaldymo mašinos numatomos su pilna gamykline automatika. Šaldymo mašinų montavimo vieta
galima pastato rūsyje techninėse patalpose . Šaldymo galingumus apspręsti techninio projekto eigoje..
Aušintuvus numatoma montuoti ant pastato stogo. Kontūras tarp šaldymo mašinų ir aušintuvų numatomas
užpildyti vandens - etilenglikolioglikolio 35% tirpalu . Pastato vidaus vėsinimo sistemoje šaltnešis vanduo. Šaltnešio parametrai antriniame kontūre vėdinimo agregatų kaloriferiams galimi 7/14C,
ventiliatoriniams konvektoriams 9/14C,šalčio sijoms 14/17C. Magistralinius vamzdynus, skirtus
šaltnešiui , numatyti iš plieninių juodų ir elektra suvirintų vamzdžių. Vamzdynai turi būti izoliuojami
antikondensacine izoliacija.
Patalpoms, kuriose galimi dideli technologiniai šilumos išsiskyrimai (serverinės patalpa,
UPS patalpos) projektuojami atskiri tikslios kontrolės kondicionavimo agregatai.
4.5 PAPILDYMAS
Ant stogo numatomi stoginiai ventiliatoriai , šaldymo mašinų aušintuvės.
Vėdinimo įranga-vėdinimo kameros su oro ištraukimo/pritekėjimo ventiliatoriais,
rekuperatoriais, filtrais , oro pašildymo ir vėsinimo kaloriferiais, projektuojamos techninėse patalpose ant
stogo, kurios numatytos zonaliai, atitinkamose vietose ant stogo bei techninėse patalpose rūsyje.
Atliekant techninį projektą ir ekonomiškai įvertinus vėdinimo įrangos pastatymo vietas, dalis
vėdinimo kamerų, kur nėra galimybės įrengti technines patalpas, gali būti numatyta ant stogo. Tai Įrenginiai pritaikyti darbui lauko salygomis, išorinio išpildymo su padidintu šiluminės izoliacijos
sluoksniu agregato sienelėse.
4.6 PRELIMINARŪS PROJEKTUOJAMO PASTATO ENERGETINIAI POREIKIAI ŠILDYMUI,
VĖDINIMUI BEI KARŠTO VANDENS RUOŠIMUI
Preliminarūs projektuojamo pastato energetiniai poreikiai šildymui, vėdinimui bei karšto vandens
ruošimui, prie skaičiuotinų klimatologijos parametrų ,,B'' žiemos periodui, t.y. Tiš=-23C, numatomi Q=
3,1 MW .
4.7 PASTATE NUMATOMOS SEKANČIOS „ŽALIŲJŲ“ ENERGIJOS SISTEMOS
Pastate numatomos sekančių ,,žaliųjų'' energijos sistemų projektavimas:
1. Karšto vandens ruošimas, panaudojant saulės energiją- saulės baterijų kolektorius ant pastato
stogo.
2. Projektuojant vėdinimo sistemas, numatytas šalinamo oro šilumos panaudojimas, naudojant
šilumos atgavimo įrangą - rotacinius, plokštelinius ar atskirų srautų rekuperatorius, priklausomai nuo
šalinamo oro užterštumo, tiekiamo ir šalinamo oro kiekių santykio, įrangos darbo trukmės.
3. Energiją numatoma taupyti optimaliu šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų
valdymu. Numatomos sistemos kintamo oro srauto , naudojami vėdinimo agregatai , kurių ventiliatoriai
su dažnio keitikliais, leidžiantys eksploatuoti vėdinimo sistemas pagal poreikį bei patalpų užimtumą.
Šildymo, vėsinimo sistemos numatomos kintamo srauto, naudojant didelio efektyvumo ( klasė ,,A,,), su
pritaikyta ECM technologija elektroninius cirkuliacinius siurblius su integruotais dažnio keitikliais,
cirkuliacinius siurblius su elektroniniu sūkių valdymu. Šildymo sistemos reguliuojamos pagal šilumos
poreikius atskirose zonose.
4. Sprendžiant patalpų vėsinimą ir siekiant sumažinti energetinius poreikius pastato vėsinimui
šiltuoju metu periodu, numatyti šešėlį sudarantys pastato elementai, apsaugantys patalpas nuo perkaitimo
vasarą.
5. ELEKTROTECHNINĖ DALIS
Numatomamas projektuoti kompleksas elektros energija turi būti aprūpinamas nuo bendrovės
"LESTO" energetinės sistemos pagal II-ją patikimumo kategoriją. Sekančiose projektavimo stadijose bus
paruošta paraiška konkretiems galingumo poreikiams, pagal kurias bendrovė "LESTO" išduos konkrečias
prisijungimo sąlygas. Pagal tai bus sprendžiama kiek reikia įrengti modulinių transformatorinių ir kokie
galios transformatoriai jose bus statomi. Atsakomybės riba tarp bendrovės "LESTO" ir vartotojo

nustatoma vadovaujantis techninėmis sąlygomis ir derinant tiekimo projektą. Vartotojams, kuriems
elektros energija turi būti tiekiama pagal I-ją patikimumo kategoriją (pvz.: priešgaisrinės sistemos,
serverinės ir pan.), rezerviniam maitininimui turi būti parinkta vienas arba keletas (pagal poreikį ir I-mos
kategorijos vartotojų išsidėstymą komplekse) reikiamos galios dyzelinių generatorių (DG), kurie gali būti
konteinerinio tipo ir statomi lauke arba įkomponuojami į komplekso pastatus.
Be to, I-os kategorijos elektros energijos vartotojams, kuriems negalimos ir komutacinės pauzės,
reikalinga įrengti atskirą maitinimo tinklą per nepertraukiamo maitinimo šaltinius (UPS-us). Per šį tinklą
užmaitinama serverinės, kompiuteriniai tinklai, elektroninė ryšių įranga, video stebėjimo įranga ir kiti
vartotojai,kuriems energija turi būti tiekiama be komutacinių pauzių. Be to užmaitinimą per UPS-ą
reikalinga paduoti į ventiliacijos arba kitų sistemų automatikos spintas elektroninės valdymo įrangos
prijungimui, nes kitaip, po komutacinių pauzių, reikės iš naujo perprogramuoti valdiklius.Šiuo tikslu į
automatikos spintas paduodamas maitinimas ne tik nuo įvadinių-paskirstymo skydų, bet ir nuo UPS-ų
per grupinius jėgos paskirstymo skydelius JSK, skirtus kompiuterinės ir kitos ryšių įrangos prijungimui.
Skydeliuose JSK pakartotinai sumontuojami "C" klasės iškrovikliai, o prie vartotojų, užmaitinamų per
šiuos skydelius, sumontuojami "D" klasės iškrovikliai. Be to serverinių maitinimas galėtų būti nuo 2
UPS-ų sujungtų lygiagrečiam darbui. Kiekvieno iš jų galingumas atskirai turi užtikrinti įrangos
aprūpinimą energija nustatytą laiką. Dirbant lygiagrečiai dviems, tas laikas padvigubėja, o esant vieno iš
jų gedimui, galima vieną atjungti.
Komplekso pastatų viduje įrengiamas reikiamas skaičius įvadinių-paskirstymo skydų (ĮPĮ).
Kadangi po visu pastatu bus įrengiamas rūsys ir jame išdėstytos techninės patalpos, siūloma įrengti 3 arba
4 elektros skydines (sprendžiama techninio projekto stadijoje). Skydai turi būti išdėstyti skirtingose
pastato zonose. Tai įgalintų sumažinti magistralinių tinklų apimtis rūsyje bei sumažinti magistralinių
linijų ilgius nuo ĮPĮ iki grupinių paskirstymo skydelių arba atskirų vartotojų. Įvadiniai-paskirstymo skydai
2 sekcijų su ARĮ tarp sekcijų. Skyduose turi būti sumontuoti "B" ir "C" klasių viršįtampių ribotuvai ir
daugiapakopės kondensatorių baterijos reaktyvinės galios kompensacijai. Visuose skyduose turi būti
palikta laisvos vietos, kad perspektyvoje būtų galimybė juose sumontuoti iki 25% papildomos įrangos.
Tai lie čia ir grupinius paskirstymo skydelius. Magistralių į grupinius paskirstymo skydelius skespjūviai
turi būti parinktas taip, kad jos, reikalui esant,praleistų iki 25% papildomą galingumą. Apkrovas ant
įvadinių-paskirstymo skydų bus galima paskaičiuoti tik techniniame projekte, kuomet bus parenkama
technologinė įranga ir nurodyti jos elektros energijos poreikiai bei gauti duomenys apie elektros energijos
poreikius kitoms inžinerinėms sistemoms. Orientacinis maksimalus pareikalaujamas galingumas gali
siekti apie 3870kW.Metinis energijos sunaudojimas, imant metinį maksimalių apkrovų naudojimo laiką
2000 valandų, sudarytų 7740MWh. Nurodytais dydžiais negalima vadovautis užsakant technines sąlygas
elektros energijos tiekimui. Tikslūs poreikiai turi būti nustatyti ruošiant techninį projektą.
Grupinius paskirstymo skydelius tiek apšvietimo, tiek įvairios paskirties jėgos vartotojams
siūloma įrengti kiekviename aukšte tos pačios paskirties patalpų grupėms ir į šiuos skydelius nuo ĮPĮ
kloti atskiras magistrales. Tai palengvintų eksploatciją, pvz., atliekant remontą arba papildomų vartotojų
prijungimą, nereikėtų nutraukti elektros tiekimą didelei patalpų grupei.
Kadangi komplekso pastatuose elektros tinklai išpildomi pagal penkialaidę sistemą, įvadiniuosepaskirstymo skyduose įrengiamos fazinės (3L) nulinė (N) ir įžeminimo (PE) šynos. Visiems
projektuojamiems įvadiniams-paskirstymo skydams įrengiamas šynų N ir PE pakartotinio įžeminimo
kontūras. Pakartotinio įžeminimo kontūro varža neturi viršyti 10 omų. Pakartotinio įžeminimo kontūras
bendras ne tik visiems ĮPĮ bet ir įvairių įtampų bei skirtingos paskirties įrenginiams įžeminti. Prie šio
įžeminimo kontūro taip pat jungiamas ir pastato žaibosaugos tinklas. žaibosaugos tinklas projektuojamas
vadovaujantis galiojančiomis normomis. Pakartotinio įžemimnimo kontūro įrengimui turi būti
panaudojamos pastato konstrukcijos ir tik esant reikalui, sukalami papildomi elektrodai.
Įvadiniuose-paskirstymo skyduose ir kituose skyduose turi būti sumontuota įranga, leisianti
kontroliuoti iš centrinio valdymo pulto apie įtampos buvimą atskiruose schemos taškuose, o taip pat
centralizuotą elektros energijos atjungimą ir įjungimą elektros energijos vartotojams (pvz. kilus gaisrui).
Atjungimo atveju avarinis ir evakuacinis apšvietimas veiktų, nes tam tikslui panaudoti šviestuvai su
akumuliaciniais įdėklais. Vartotojai, kurie turi veikti gaisro metu, neatjungiami arba įsijungia
papildomai.
Magistraliniai tinklai iki grupinių jėgos ir apšvietimo skydelių išpildomi variniais penkiagysliais
kabeliais su PVC gyslų izoliacija ir išoriniu apvalkalu. Magistraliniai tinklai nuo UPS-ų paskirstymo
skydų išpildomi keturgysliais kabeliais su variniu ekranu. Esant magistralinių tinklų kabelio gyslos

skerspjūviui didesniam nei 16mm² panaudojami kabeliai su aliuminio gyslomis. Ekrano skesrspjūvis turi
būti nemažesnis kaip fazinės gyslos skerspjūvis (iki 35mm²). Esant fazinių gyslų skerspjūviui didesniam
nei 35mm², turi būti nemažesnis kaip puse fazinės gyslos skerspjūvio. Ekranas šiuo atveju išnaudojamas
kaip laidininkas PE. Šie kabeliai taip pat su PVC gyslų izoliacija ir išoriniu apvalkalu.Magistraliniai ir
grupiniai tinklai iki įvairios paskirties priešgairinės įrangos turi būti išpildyti ugniai atspariais kabeliais.
Magistralinių tinklai gali būti klojami atvirai ant statybinių konstrukcijų, ant plieninių cinkuotų kabelinių
konstrukcijų atvirai arba virš pakabinamų lubų, tam tikslui skirtose šachtose arba vamzdžiuose grindų
konstrukcijoje. Plieninių cinkuotų kabelinių konstrukcijų tipas turi būti parenkamas įvertinant aplinkos
sąlygas, kuriose jos bus panaudotos šios konstrukcijos.
Vamzdžiams kertant perdangas ir ugniasienes, angos užtaisomos lengvai išardoma ugniai
atsparia medžiaga, o vamzdžiai 30cm auksčiau ir žemiau perdangos nudažomi ugniai atspariais dažais.
Pagrindiniai elektros energijos vartotojais pastatuose yra apšvietimo, šildymo, vėdinimo,
kondicionavimo, kompiuterinė ir kita ryšių įranga, liftų elektros pavaros, speciali technologinė įranga bei
kiti vartotojai jungiami per rozetes. Be to turėtų būti įrengta latakų ir lietvamzdžių apsauga nuo užšalimo.
tamtikslui panaudojami savireguliuojantieji šildymo kabeliai. kabelių prijungimą ir atjungimą valdo tam
tikslui skirti termostatai.
Pastate numatoma įrengti bendrąjį (darbo), avarinį ir evakuacinį apšvietimą. Patalpų apšvietos
lygiai nustatomi pagal galiojančių higienos normų reikalavimus.Pagal tai nustatomas šviestuvų skaičius
kiekvienai patalpai, ju apsaugos klasė, lempų galingumas, skleidžiamos šviesos spektrinė sudėtis ir kiti
parametrai.
Apšvietimo valdymas gali būti vietinis ir centralizuotas. Kabinetuose apšvietimo valdymas tik
vietinis. Koridoriuose, laiptinėse,holuose darbo apšvietimas valdomas centralizuotai ir vietoje. Avarinis ir
evakuacinis apšvietimas - tik centralizuotai iš pastato valdymo pulto.
Komplekso patalpų apšvietimui ir jo valdymui siūlome panaudoti modernią apšvietimo įrangą,
kuri leistų taupyti elektros energiją.Koridoriuose ir kitose bendrose erdvėse šviestuvai su judesio ar būvio
daviklais turi būti komplektuojami su programuojamais balastais. Nesant judesiui, programuojamas
automatinis šviestuvų pritemdymas iki 5-10 procentų ir tam užsitęsus, po 5-15 minučių automatiškas
išjungimas. Patalpose su natūraliu apšvietimu ,mažinant šviestuvų šviesos srautą (vartojamą energiją)
palaiko užduotą vienodą apšvietimo lygį. Avariniai šviestuvai turi būti programuojami, kad neišsijungtų ir
šviestų avariniu pritemdytu rėžimu iki 5%. Įrengiama apšvietimo sistema turi užtikrinti pastato evakuacinį
apšvietimą, evakuacijos kelių nurodymą.
Grupiniai jėgos ir apšvietimo tinklai išpildomi kabeliais varinėmis gyslomis su PVC izoliacija ir
išoriniu apvalkalu, klojant juos viniplastiniuose vamzdžiuose, ant cinkuotų kabelinių konstrukcijų arba
plastikiniuose (PVC) kanaluose. Grupiniai tinklai iki kompiuterizuotų darbo vietų kabinetuose ir salėse
išpildomi variniais dvigysliais ekranuotais kabeliais su PVC izoliacija ir išoriniu apvalkalu, kurie klojami
viniplastiniuose vamzdžiuose arba ant kabelinių kopėčių.
Vadovaujantis galiojančiomis normomis komplekso pastatams turi būti įrengta reikiamos
kategorijos žaibosaugos sistema.
5.1 PRELIMINARŪS PROJEKTUOJAMO PASTATO ENERGETINIAI POREIKIAI
Orientacinis maksimalus pareikalaujamas galingumas gali siekti apie 3870kW.Metinis energijos
sunaudojimas, imant metinį maksimalių apkrovų naudojimo laiką 2000 valandų, sudarytų 7740MWh.
Nurodytais dydžiais negalima vadovautis užsakant technines sąlygas elektros energijos
tiekimui. Tikslūs poreikiai turi būti nustatyti ruošiant techninį projektą.
6. APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA
6.1.1 Įvadas, projektavimo kriterijai
Planuojama, kad objektą sudarys keletas statinių apjungtų į vieną funkcinę grupę, taip pat
objektas bus sudėtinė Vilniaus Universiteto dalis.
Todėl tikslinga objekte numatyti daugiazonę integruotą įsibrovimo signalizacijos, įeigos
kontrolės ir vaizdo stebėjimo sistema, jungiamą į TCP/IP tinklą, atskirą nuo ryšių sistemos tinklo. Tai

įgalins viename ar keliuose apsaugos postuose stebėti ir valdyti sistemos būvį, perduoti kontrolę į
nutolusius taškus, pavyzdžiui į saugos kompanijos pultą.
TCP/IP tinklą sudarytų 19" komutacinės spintos su kompiuterinio tinklo komutatoriais, į kuriuos
įjungiami apsaugos įrangos prietaisai, spintos tarpusavyje ir su centrinė apsaugos posto spinta būtų
sujungtos daugiagysliais daugiamodžiais optiniais kabeliais. Centrinėje spintoje būtų montuojamas
apsaugos sistemos serveris, video įrašymo ir duomenų saugojimo įranga. Sistema optiniais kabeliais būtų
sujungiama su komplekso, ir tuo pačiu, su viso universiteto ryšių sistema.
Komplekse numatyta sistema įgalintų automatiškai valdyti vaizdo kameras suveikus apsauginės
signalizacijos detektoriams, įeigos kontrolės skaitytuvams, gaisrinės signalizacijos detektoriams.
Sukuriama bendra duomenų bazė visoms sistemoms, kas įgalins viename ekrane matyti aliarmo būvį ir
vaizdą.
Įrengtos įeigos kontrolės dėka būtų galima stebėti autorizuotų asmenų srautų judėjimą, gauti
ataskaitas apie asmenų patekimą į atitinkamą zoną, susietą su laiku, nesudėtingai blokuoti vartotojų
patekimus į kontroliuojamas zonas, plėsti ar naikinti vartotojų grupes bei aptarnauti pačią sistemą.
Integruotos sistemos programavimui, valdymui ir monitoringui apsaugos poste būtų numatytas
kompiuteris. Visi aptarnaujančio personalo judėjimo duomenys ir kiti įvykiai, būtų kaupiami bendroje
duomenų bazėje ir saugomi nustatytą laiką. Kompiuterio pagalba būtų valdomas sistemos programavimas,
įvedami duomenys apie vartotoją, blokuojamas bet kuris praleidimo procesas.. Projekto ER dalyje
numatytas apsaugos sistemos pajungimas į komplekso ir viso universiteto kompiuterinį tinklą. Įeigos
kontrolės sistemos duomenys turės galimybę būti panaudoti darbuotojų darbo laiko apskaitai ir studentų
registravimui.
Pagrindiniame pastato apsaugos poste būtų numatomas centrinis sistemos valdymo ir grafinio
atvaizdavimo programinės įrangos kompiuteris. Kompiuterio grafinio atvaizdavimo programinėje
įrangoje būtų atvaizduojami visi pastato signalizacijos detektoriai, įeigos kontrolės taškai, video kameros,
indikuojama jų būsena, formuojami aliarmo, gedimų, zonų įjungimo-išjungimo, užpuolimo pranešimai.
Per centrinio kompiuterio programinę įrangą turi būti numatytas visų apsaugos signalizacijos sistemos
funkcijų valdymas.
6.1.2 Įsibrovimo signalizacijos sistema
Apsaugos signalizacijos sistema būtų numatoma šiose komplekso patalpose:
•
Pastatų išorinio perimetro patalpos (cokolinis, pirmas aukštai), vidinis aukštų perimetras
(likę aukštai) - patekimai iš laiptinių ir liftų;
•
Techninės paskirties patalpos (ventkameros, šilumos mazgai, inžinerinių sistemų patalpos,
serverinės, ir pan.);
•
Atskiros vidaus patalpos, laboratorijos, atskiros laboratorijų patalpos.
Pastato perimetro ir techninės paskirties patalpos būtų saugomos dviem saugos ruožais:
•
Perimetras - patekimas per langus ir duris. Apsaugai naudoti magnetinio kontakto (tipas
turi būti parenkamas priklausomai nuo durų tipo ir montavimo jose galimybės) bei stiklo dūžio
detektorius. Ten, kur magnetinių kontaktų tvirtinti neįmanoma (pvz. perimetro zonose, kur naudojamos
stiklinės durys) numatomi PIR detektoriai;
•
Tūris - perimetro patalpų tūrio apsauga. Apsaugai naudoti pasyvinius infraraudonųjų
spindulių judesio detektorius;
Informacijos postuose, budinčiųjų patalpose, apsaugos poste būtų numatomi stacionarūs pavojaus
mygtukai.
Kitose saugotinose zonose detektoriai nenumatomi (juos pakeistų kita prevencinė priemonė vaizdo stebėjimo kameros).
Jei patalpų perimetras ribotūsi su pastato išorėje esančiais konstrukciniais elementais, kuriais
nesudėtingai galima būtų patekti į pastatą, tai tos patalpos turi būti saugomos tais pačiais principais, kaip
ir žemutinių aukštų pastato perimetro patalpos.
Apsaugos centralės turi būti montuojamos saugomose patalpose ir jungiamos į atskirą apsauginės
signalizacijos kompiuterinį tinklą. Centralių modulių korpusai privalo būti apsaugoti nuo nesankcionuoto
atidarymo (sabotažo). Kiek tai įmanoma, prieiga prie centralių, privalo patekti į vaizdo stebėjimo kamerų
aprėpiamus stebėjimo laukus ir/arba PIR aprėpiamas zonas.

Sistemos būtų valdomos LCD (su skystųjų kristalų ekranu) klaviatūromis, įeigos kontrolės
sistemos kortelėmis ir kompiuteriu centriniame apsaugos poste. Klaviatūros skirtos sistemos valdymui,
tiek ir vizualinei bei garsinei pavojaus ar gedimo signalo indikacijai. Pagal poreikį, papildomos sistemos
valdymo klaviatūros gali būti numatytos atskiroms patalpų grupėms. Klaviatūra būtų valdomos tos
centralės zonos, kurios yra jai priskirtos pagal atitinkamą prioritetą. Kiekvienam kortelės turėtojui gali
būti priskiriama zona, kurią galima „nuimti“ nuo apsaugos. Ir su ta pačia kortele priduoti (saugojimo
režimui) tam tikras patalpas.
6.1.3 Įeigos kontrolės sistema
Įeigos kontrolės sistema būtų integruojama su apsaugos signalizacija ir vaizdo stebėjimo sistema.
Tiek įeigos kontrolės sistemai, tiek apsaugos signalizacijos sistemai būtų naudojamas vienas kompiuteris
su vieninga programine įranga.
Sistema kontroliuojami patekimai į atskirus pastatus, patalpų grupes ir atskiras patalpas. Pagal
užsakovo užduotį G grupės mokomųjų laboratorijų patalpose reikia apriboti studentų patekimą į skyrius H
ir F, tarp grupių A,B,C,D, tam tikslui būtų numatoma įeigos kontrolės skaitytuvai. Taip kontroliuojami
įėjimai, skiriantys svarbias patalpas nuo kitos paskirties patalpų, tuo būdu apribojant ir pačių darbuotojų
patekimą į tam tikras patalpas, į kurias patekti jiems nesuteiktos teisės. Taip pat būtų numatoma
kontroliuoti tarnybinio ir aptarnaujančio transporto patekimą į komplekso teritoriją.
Transporto kontrolei numatomi šlagbaumai. Įvažiavimo ir išvažiavimo kontrolė atliekama
automatiškai video kameromis su numerio atpažinimo funkcija. Svečių leidimui įvažiuoti numatytos
telefonspynės arba vaizdaspynės, kurios kontroliuojamos iš apsaugos posto ir kitų iš anksto numatytų
kabinetų.
Įeigos kontrolės sistemos pagrindą sudaro durų kontroleriai jungiami į bendrą apsaugos
signalizacijos TCP/IP tinklą. Įeigai kontroliuoti būtų naudojami nuotolinių kortelių skaitytuvai. Durų
atidarymui būtų naudojamos nuotolinio tipo kortelės, kurios kartų gali būti ir studentų ar darbuotojų
pažymėjimai.
Durų spynos ar kiti žmonių srauto reguliavimo įrenginiai, turi atitikti priešgaisrinius ir
evakuacinius reikalavimus. Evakuaciniai išėjimai ir visi įeigos kontrole valdomi įrenginiai atsiblokuotų
automatiškai gaisro atveju arba iš gaisrinio posto gavę pavojaus signalą.
Praėjimo kontrolės sistemos durys turi būti su automatiniais durų pritraukėjais, arba užsidaryti
kitu automatiniu būdu.
6.1.4 Vaizdo stebėjimo ir registravimo (įrašymo) sistema
Vaizdo stebėjimo sistemos pagrindinė funkcija - perduoti ypatingos svarbos zonų vaizdo signalą
budinčiam personalui, įrašyti bei saugoti jį nustatytą dienų skaičių. Taip pat vaizdo stebėjimo sistema būtų
naudojama ir kaip prevencinė priemonė galimų nesankcionuotų veiksmų sumažinimui.
Sistemos tikslas užtikrinti komplekso teritorijos, pastatų perimetro (prieigų), pagrindinių įėjimų į
pastatus, holų, koridorių kontrolę.
Centrinė multipleksavimo, vaizdo įrašymo ir signalų paskirstymo įrangą būtų montuojama
pagrindiniame pastato apsaugos poste.
Numatomos IP vaizdo kameros būtų jungiamos į apsaugos sistemos TCP/IP tinklą. Tai įgalintų
sutaupyti kabeliavimą, sistemą daro lanksčia išplėtimui.
Vaizdo įrašymo, multipleksavimo įrenginiai – skaitmeniniai. Visi įrenginiai būtų jungiami į
TCP/IP tinklą. Visa vaizdo stebėjimo sistemos centrinė įranga turi būti montuojama 19“ 42U
komutacinėse spintose ir jungiama per nepertraukiamo maitinimo šaltinį.
Apsaugos poste būtų numatyta viena apsaugos darbo vieta su sistemos valdymo klaviatūra ir monitoriais.
Vaizdo stebėjimo kamerų išvestims numatoma vaizdo monitorių siena (komplektuojama iš 8 monitorių).
Taip pat numatomas pagalbinis 21“ monitorius su kvadratuotame ekrane pateikiamais kamerų vaizdais.
Kvadratuotame ekrane būtų pateikiama ne daugiau kaip 16 vaizdų.
Vaizdų peržiūrai bei jų archyvavimui reikiamose darbo vietoje būtų įrengiamas personalinis
kompiuteris su vaizdo stebėjimo sistemos programinės įrangos paketu.

Įvažiavimo į teritoriją ir išvažiavimo kontrolei prieš šlagbaumus gali būti numatomos video
kameros su numerių atpažinimo funkcija. Atsakingiems asmenims įvedus automobilių numerius į sistemą
ir leidus jiems įvažiuoti įteritoriją, šlagbaumai automatiškai atidaromi.
6.1.5 Vaizdo kameros
Visos vidaus vaizdo kameros būtų spalvoto vaizdo, lauko kameros – „diena/naktis“ tipo su
automatiniu juodai balto / spalvoto vaizdo perjungimu. Lauko vaizdo kameros, priklausomai nuo aplinkos
sąlygų, numatomos korpusuose su pašildymu.
6.2.1 Gaisrinė signalizacija ir evakuacinis įgarsinimas
Gaisrinės signalizacijos ir evakuacinio įgarsinimo sistemos numatomos vieningos visam
kompleksui. Apsaugos poste būtų įrengiama centrinė įranga, programavimo ir valdymo kompiuteris,
pranešimų mikrofonai. Korpusuose įrengiami signalizacijos priėmimo blokai, spintos su stiprintuvais.
Gaisrinės signalizacijos ir evakuacinio įgarsinimo sistemos būtų prijungiamos prie kompiuterio su
vizualizacijos programine įranga.
6.2.2 Gaisrinė signalizacija
Numatoma adresinė gaisrinės signalizacijos sistema. Sistemos tinklą sudarytų automatiniai
adresiniai detektoriai, ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai, signalizavimo įranga ir kitų
elektrotechninių įrenginių valdymo bei signalų priėmimo moduliai. Laboratorijų korpuso patalpose,
kuriose gali būti padidinta drėgmė, specialus mikroklimatas, numatoma aspiracinė dūmų detekcija (tai
sistema, aktyviai siurbianti orą iš kontroliuojamos teritorijos ir gali aptikti labai mažas degimo produktų
koncentracijas). Pastato viduje turi būti numatytas žmonių su negalia informavimas apie gaisrą šviesa ir
garsu. Centriniame gaisriniame poste vizualiai pateikiama visa informacija apie sistemos būklę, numatant
gaisro signalizacijos sistemos kartotuvus.
Gaisrinės signalizacijos sistema būtų skirta:
• Automatiškai formuoti ir perduoti signalus apie gaisrą, gedimą budėtojams taip pat perduoti
gaisrinės signalizacijos suveikimo signalą į reaguojančios tarnybos centrinį pultą;
• Analizuoti patalpų būseną gaisro atžvilgiu 24 val. per parą. Vertinti gaisro galimybę ir skelbti
gaisro pavojų;
• Perspėti apie gaisro pavojų pastate esančius žmones. Gaisro pavojaus atveju perduoti signalą į
įspėjimo apie gaisrą sistemą (pavojaus pranešimų transliavimui - leistinas garso lygis nebus
žemesnis kaip 65 dB ir ne aukštesnis kaip 120 dB) ir evakuacijos valdymo sistemos įjungimą.
• Perduoti signalą į elektros skydus atjungti elektros įtampai (elektros išjungimui bendrai ar
kiekvienam skydui atskirai), išskyrus įrenginius, kuriems elektros energijos tiekimo patikimumas
priskiriamas pirmai kategorijai bei tuos, kurių apsaugos laipsnis ne žemesnis kaip IP 44;
• Įjungti avarinį apšvietimą, evakuacinius ženklus ir perduoti signalus evakuacijos valdymo
sistemai;
• Perduoti signalą įeigos kontrolės sistemai (gaisro pavojaus atveju planuojama perduoti signalą,
įeigos kontrolės sistemos kontroliuojamoms elektromagnetinėms (-mechaninėms) sklendėms,
kurios sumontuotos evakuacinėse ir kitose duryse, atrakinti;
• atjungti vėdinimo (pritekamoji ir ištraukiamoji ventiliacija) ir oro kondicionavimo sistemas;
• įjungti priešdūminio vėdinimo sistemas (dūmų šalinimo);
• atidaryti dūmų vožtuvus patalpoje, kurioje kilo gaisras, ir uždaryti elektromechaninius ugnies
vožtuvus (uždaryti ortakius);
• uždaryti priešgaisrines duris (jei bus numatytos);
• Kilus gaisrui, liftų (ne gaisrininkams skirtų) kabinos (tuščios ar su keleiviais) turi automatiškai (be
sustojimų) nusileisti (arba pakilti) į skirtąjį aukštą ir ten likti atidarytomis durimis (signalas į liftų
valdymo skydus), lifto kabinos atjungiamos nuo elektros srovės.
6.2.3 Įspėjimo apie gaisrą sistema

Projektuojam įspėjimo apie gaisrą (ĮGS) sistema užtikrintų savalaikį, konkretų, suprantamą ir
aiškų pavojaus ar informacinio pranešimo perdavimą pastate esantiems žmonėms, bei kalbos pranešimų
dėka padėtų saugiai per maksimaliai trumpą laiką evakuotis iš pastato.
Pranešimai būtų transliuojami po to, kai gaunamas automatinis pavojaus signalas iš gaisro
aptikimo sistemos ir patvirtinus jį rankiniu būdu arba automatiškai, jei signalas nepatvirtinamas per
nustatytą laiką.
Konferencijų salėse, auditorijų/parodų salėse ir mokymo patalpose būtų projektuojamos atskiros
įgarsinimo sistemos, gaisro metu automatiškai perjungiamos prie pastato viešo informavimo sistemos.
Evakuaciniai pranešimai turėtų prioriteto funkciją ir būtų transliuojami net ir išjungus konferencijų salių
mikšerinius pultus.
Garsinio ryšio įrenginiai turi garantuoti gerą girdimumą, veikti kryptingai ir kelti kuo mažesnį
triukšmą. Visi garsiakalbiai prie stiprintuvų išėjimų jungiami tiesiogiai, nenaudojant jokių papildomų
kištukų ir jungčių. Pavojaus pranešimai turi būti transliuojami vienodu nustatytu garsumu.
Informacinių pranešimų transliavimo zonoje - apsaugos poste būtų numatomas mikrofonas su
prioritetinių pranešimų zonų įjungimo panelėmis, garso lygio reguliatoriais, garso šaltinio parinkimo
mygtukais. Kiekviename korpuse informaciniuose postuose numatomi papildomi mikrofoniniai pultai.
Būtų projektuojamos įspėjimo apie gaisrą sistemos pagrindinės funkcijos:
• Perspėti apie gaisro pavojų pastate esančius žmones. Gaisro pavojaus atveju priimti signalą iš
gaisrinės signalizacijos (pavojaus pranešimų transliavimui) iš gaisrinės signalizacijos perduoti
signalą ir evakuacijos valdymo sistemos įjungimui.
• Esant poreikiui transliuoti: informacinius pranešimus bei foninę muziką. Aptikus pavojų, sistema
turi nedelsiant blokuoti visas funkcijas, kurios nesurištos su avariniais pranešimais (tokias kaip
muzika arba reklaminiai-informaciniai pranešimai, kurie transliuojami į zonas, į kurias būtina
perduoti avarinius pranešimus).
• Įspėjimo būdai, taip pat tekstai įvairiose zonose gali būti nevienodi. Sistemoje užtikrinant
minimalų įspėjimo laiką, atskirose zonose bus numatyti automatinis įspėjimo priemonių įjungimas
suveikus gaisriniams signalizatoriams;
• Įspėjimas valdomas iš visoms zonoms bendro dispečerinio pulto;
• Įspėjimo priemones įjungs dispečeris, gavęs pranešimą apie gaisrą (automatinės gaisrinės
signalizacijos kanalais, telefonu, kitais būdais) po signalo patikrinimo ir būtinybės evakuoti
žmones patvirtinimo;
• Pranešimo apie gaisrą patikrinimo galimybei užtikrinti privalo būti numatomos dispečerinio pulto
su įspėjimo zonomis ryšio priemonės.
• Pagal evakuacijos planą, sistema turi užtikrinti suskirstymą į pranešimų zonas
6.2.4 Bendrieji pavojaus pranešimų sistemos parinkimo motyvai
Projektuojama įspėjimo apie gaisrą (ĮGS) sistema turi užtikrinti savalaikį, konkretų, suprantamą
ir aiškų pavojaus ar informacinio pranešimo perdavimą pastate esantiems žmonėms bei kalbos pranešimų
dėka padėti saugiai per maksimaliai trumpą laiką evakuotis iš pastato.
Visi sistemos įrenginiai turi būti visą laiką įjungti bei garantuoti nenutrūkstamą ryšį. Sistema turi
turėti savikontrolės, garsiakalbių linijos trumpo jungimo, linijos trūkimo ar linijos pažeidimo ir kontakto
su įžeminamuoju kontūru tikrinimo funkcijas. Stiprintuvo gedimo atveju, prie jo išėjimo prijungtos
pranešimų linijos turi būti perjungiamos prie rezervinio stiprintuvo linijų.
Sistemos elementai privalo turėti LST EN60849 standarto atitikties sertifikatą, o pati sistema
privalo būti įrengta, vadovaujantis šio standarto nuostatomis.
6.2.5 Centrinio bloko įrengimas
Visa pavojaus pranešimų sistemos centrinė įranga (priešgaisrinė matrica, aliarminiai signalo
priėmimo blokai, mikšeriai, stiprintuvai, komutaciniai relių blokai, skaitmeninės audio matricos ir kt.)
būtų montuojama į 19” komutacinę spintą.
Gaisro atveju, sistema pagal prioritetą, turi galimybę vienu metu perduoti pavojaus pranešimus į
visas arba į tam tikras pasirinktas zonas. Tokiu atveju programa pranešimo transliavimo zonoje turi būti
išjungta. Zonose, į kurias pranešimas nesiunčiamas, programa turi būti transliuojama nepertraukiamai.

6.2.6 Garsiakalbių parinkimas
Patalpose, kuriose bus pakabinamos lubos, būtų projektuojami lubiniai garsiakalbiai. Patalpose,
kur nebus pakabinamų lubų, būtų projektuojami sieniniai garsiakalbiai, montuojami virš išėjimų.
Konferencijų salėje, auditorijų/parodų salėse ir mokymo patalpose būtų projektuojamos atskiros
įgarsinimo sistemos, gaisro metu automatiškai perjungiamos prie pastato viešo informavimo sistemos. Šių
salių garso sistemos turi užtikrinti konferencijos įgarsinimą, garso medžiagos retransliavimą, pranešėjų
įgarsinimą, bei turėti konferencijos įrašo funkciją. Patalpoje sumontuotos akustinės sistemos turi užtikrinti
ne mažesnį 80 db garso lygį. Evakuaciniai pranešimai turėtų prioriteto funkciją ir transliuojami net ir
išjungus konferencijų salės mikšerinį pultą.
Garsinio ryšio įrenginiai turi garantuoti gerą girdimumą, turi veikti kryptingai ir kelti kuo
mažesnį triukšmą. Visi garsiakalbiai prie stiprintuvų išėjimų būtų jungiami tiesiogiai, nenaudojant jokių
papildomų kištukų ir jungčių. Pavojaus pranešimai turi būti transliuojami vienodu nustatytu garsumu.
6.3.1 Garso šaltinių parinkimas
Pagrindinėje 19" spintoje būtų montuojami AM/FM tiuneris, CD/DVD/MP3 grotuvas.
Kiekvienas įrenginys jungiamas į atskirą centrinio bloko kanalą.
6.3.2 Maitinimas
Garsinių pranešimų sistemos įranga būtų jungiama prie 230V 50Hz įtampos pirmos kategorijos
elektros maitinimo linijos per tam tikslui numatytą automatinį jungiklį. Dingus tinklo įtampai, papildomai
sistemai numatytas nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS. Turi būti numatytas I kat. elektros energijos
tiekimo patikimumas. Rezervinio maitinimo šaltinis turi įsijungti automatiškai, dingus pagrindinio
maitinimo įtampai.
6.3.3 Kabeliai
Visi garsiakalbiai su pranešimų sistemos stiprinimo įranga jungiami 2 varinių gyslų, ne mažesnio
kaip 2,5mm2 skerspjūvio, kabeliu. Naudojamas kabelis, kurio atsparumas ugniai 30min. (EI 30).
Kabeliai tiesiami ryšių sistemos kabelinėmis kopėtėlėmis montuojamomis virš pakabinamų lubų,
vertikaliais silpnoms srovėms skirtais stovais, atskiriant kabelius nuo elektros instaliacijos kabelių, bei
silpnų srovių sistemų kabelių. Kabelinės kopėtėlės ir kanalai yra įvertinti ryšių projekto dalyje, tačiau
bendruoju atveju, darbo projekto stadijoje jų tiesimas turi būti papildomai derinamas.
6.4.1 Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)
Sistema apimtų telefoninio. kompiuterinio ryšio sistemas (įskaitant bevielio prisijungimo prie
interneto sistemą), televizijos, vaizdo projekcines, video konferencijų sistemas. Ryšių sistemų pagrindą
sudarytų kompiuterinis ryšys, visos kitos sistemos veikia jo pagrindu.
6.4.2 Kompiuterinis - telefoninis tinklas
Būtų numatomas žvaigždės tipo 6 kat. kompiuterinis tinklas. Kiekviename komplekso pastate
projektuotume po centrinį komutacinį mazgą (CKM), 19" komutacinę spintą ir kurios į artimiausias darbo
vietas iki 90 m atstumu, nutiesiami kabeliai. Jei kabelių ilgiai yra ilgesni, aukštuose būtų projektuojami
papildomi komutaciniai mazgai KMi, su CKM sujungiami daugiamodžiais optiniais kabeliais. Spintose
būtų montuojama kabelių iškrosavimo, signalų komutavimo įranga, elektros maitinimo rozetės
Komplekso pastatų CKM optiniais kabeliais būtų sujungiami su komplekso centriniu mazgu
CM, kuris sujungiamas su Nacionalinės Atviros Prieigos Mokslinės Komunikacijos ir Informacijos centro
sistema, bei sujungiamas esama ryšių kanalizacija su Vilniaus Universiteto skaičiavimo centru.
Apsauginės signalizacijai, įeigos kontrolei, vaizdo stebėjimui, video apsaugai būtų
projektuojamas atskiras kompiuterinis tinklas, kad nebūtų perkraunamos informacinės sistemos. Sistemos
integruojamos su ryšių sistemomis tik darbo vietose, serverinėse.

Komplekso telefoninė sistema būtų numatoma IP pagrindu ir integruojama į viso universiteto
telefoninę sistemą.
Visame komplekse ir jo prieigose būtų numatyta belaidžių prieigų (BP) infrastruktūra taip, kad
užtikrintas ryšys visuose seminarų kambariuose, auditorijose ir individualaus darbo kabinetuose,
skaityklose, pasitarimų kambariuose, lauko prieigose, atsižvelgiant į potencialių vartotojų srautus. BP
būtų maitinama per PoE. BP turi būti suderinama su VU, vartotojų autentifikavimui turi naudoti
universiteto autentifikavimo ir autorizavimo sistemą, o taip pat atskirą komplekso autentifikavimo
sistemą. Vartotojai turi turėti galimybę prisijungti prie universiteto tinklų: eduroam, info ir kitų (iki 8
tinklų). Suprojektuota bevielės priėigos sistema turi turėti valdymo įrenginį ir kaupti bei saugoti
duomenis apie visus prisijungimus ir galimybę, reikalui esant, analizuoti incidentus tinkle.
6.4.3 Kompiuterinių darbo vietų išdėstymas
•

•

•

•

Kompiuterizuotoje darbo vietoje (KDV), kurios stalas yra prie sienos, ant sienos būtų
montuojamos dvigubos rozetės plastmasiniame kanele, kuriose yra du 6 kategorijos UTP RJ45
lizdai. Kabeliai nuo rozetės iki erdvės virš pakabinamų lubų būtų tiesiami PVC d20 vamzdyje.
Virš pakabinamų lubų iki sumontuotų kabelinių kopėtėlių, kabeliai tiesiami PVC vamzdžiuose;
Darbo vietose, kurios yra viduryje patalpos arba prie stiklinių sienų, būtų montuojamos
grandininės dėžutės su ryšių ir elektros rozetėmis. Kabeliai iki šių KDV nuo ryšių stovų būtų
tiesiami PE vamzdžiuose perdengime;
Auditorijose numatytume apie 20% stacionarių, kompiuterizuotų darbo vietų. Auditorijose, pirmo
aukšto vestibiuliuose, administracinėse patalpose, pasitarimų kambariuose būtų projektuojamos
belaidžio kompiuterinio tinklo prieigos taškai (BP) taip kad būtų patikimas ryšys visame pastate.
Vestibiuliuose būtų projektuojami informaciniai terminalai, prie kurių numatoma privesti
duomenų kabelius;

6.4.4 Komutaciniai mazgai ir juose montuojama įranga
Duomenų signalo paskirstymui būtų numatomi įrangos montavimo komutaciniai mazgai. Visų
kompiuterinių - telefoninių darbo vietų kabeliai krosuojami atitinkamų ryšių mazgų komutacinėse
panelėse (su RJ45 lizdais). Komutacinių mazgų ir ITTC optiniai apjungimo kabeliai sujungiami optinėse
panelėse (su SC tipo lizdais).
Visa komutacinė įranga būtų montuojama 19’ spintose. Spintos įrengiamos taip, kad būtų
užtikrintas priėjimas prie serverių iš priekio ir iš galo. Minimalus atstumas iki sienos – 700mm. Patalpose,
kuriose įrengtos komutacinės spintos turi būti įrengtas atitinkamas vėdinimas.
Kabelių išvedžiojimui, tarp atskirų komutacinių panelių, būtų montuojamos specialios kabelių
tvarkymo/paskirstymo panelės. Taip pat bus papildomi komutaciniai kabeliai (RJ45/RJ45) darbo vietos
kompiuterio bei spintų aktyvinės įrangos sujungimui.
6.4.5 Kabeliavimo sistema
Viso komplekso patalpose numatomas kabelinių magistralinių kopėtėlių tinklas ryšių ir silpnųjų
srovių sistemos kabeliams tiesti. Visos kabelinės kopėtėlės patalpose būtų montuojamos virš pakabinamų
lubų. Techninėse patalpose - atviru montavimo būdu.
Tarp aukštų būtų numatomos 300mm, 2x300 pločio kabelinės kopėtėlės. perėjimai tarp aukštų
ugniai atsparinami
Sumontavus visas sistemas ir nutiesus visus ryšių bei silpnųjų srovių sistemų kabelius, ant
kopėtėlių turi likti ne mažesnis kaip 30%, laisvos vietos kabeliams tiesti, rezervas.
Projektuojamas tinklas turi atitikti 6 kategorijos reikalavimus. Visos darbo vietų rozetės
jungiamos UTP 4x2x0,5 kabeliu. Kabeliai tiesiami ryšių sistemos kabelinėmis kopėtėlėmis, o patalpose
iki stalų – plastikiniuose vamzdžiuose, kanaluose paliekant ne mažesnę kaip 30% laisvos vietos atsargą ir
atskiriant juos nuo elektros instaliacijos kabelių. Elektros kabelių privedimui numatomi atskiri vamzdžiai.
Kabinetuose, kompiuterinėse darbo vietose nuo pakabinamų lubų instaliaciniuose vamzdžiuose
(naudojant vieningą su elektros sistema instaliacijos sistemą – elektros ir duomenų kabeliai turi būti

atskirti). Techninėse patalpose, sandėliuose - ant kabelių kopėčių, kanalais, vamzdžiais arba ant
lubų/sienų.
Įrengus kompiuterinį tinklą, jis turi būti testuojamas metrologiškai patvirtintais prietaisais. Turi
būti testuojamas ryšio kanalas tarp komutacinės panelės ir darbo vietos rozetės.
6.4.6 Telefonspynių sistema
Tikslinga numatyti pasikalbėjimo (vaizdaspynių) sistema. Prie tarnybinių įėjimų, įvažiavimo į
teritoriją projektuotume IP vaizdaspynės pultelius su iškvietimo klaviatūra, nuo kurių vedami kabeliai
ryšių kanalizacija iki artimiausio KM, kur jie iškrosuojami. Sistema veiktų kaip sudėtinė telefoninio
tinklo dalis. Kai kuriose darbo vietose būtų montuojami telefono aparatai su videomonitoriais. Atdaryti
duris galėtų bet kuris abonentas, su kuriuo kalbama ir kuris turi teisę tai padaryti.
Elektromagnetinės spynos turi atsirakinti dingus įtampai.
6.4.7 Televizijos tinklas
Numatoma IP televizijos sistema. IP televiziją galima būtų žiūrėti tiek kompiuterio ekrane, tiek
įprastai – per televizorių, prie kurio prijungiamas TV priedėlis. Šis prietaisas, įjungtas į interneto tinklą,
priimtų TV signalus ir perduotų televizoriui. TV priedėlis veikia kaip kompiuteris ir vaizdo leistuvas. Tai
leidžia pasiūlyti vartotojui tokias paslaugas, kaip virtualią vaizdo nuomą, TV transliacijų valdymą. Taip
pat yra galimybė kompiuteryje saugomus vaizdo, garso įrašus, nuotraukas ar interneto puslapius naudojant
TV priedėlį perkelti į televizoriaus ekraną.
TV priedeliai, prie kurių pajungiami televizoriai, būtų pajungiami prie artimiausio
komutatoriaus.
Televizijos tinklo rozetės numatomos holuose, kai kuriose auditorijose, poilso kambariuose,
virtuvėlėse ir pasitarimų kambariuose.
6.4.8 Vaizdo projekcinės sistemos
Auditorijose, pasitarimų kambariuose numatome po projektorių. Kiekvienai salei siūlome
pakabinamose lubose montuoti projektoriaus laikiklius su elektros pavara. Didesnėms patalpoms siūlome
ekranus su elektros pavara. Pakabinamose lubose būtų sumontuojama niša, kurioje paslepiamas“
projektorius ar ekranas. Distancinio pultelio pagalba įranga nuleidžiama žemyn.
Auditorijose numatomi dėstytojų terminalai su lietimui jautriais ekranais.
Grupinio darbo kabinetuose, pasitarimų kambariuose, auditorijose numatome belaidžius
daugialypės terpės ekranus „Wall display“. Ekranai turi atlikti sekančių prietaisų funkcijas: projektoriaus,
skaitmeninės lentos, rašomosios kopijavimo lentos, ekrano, TV monitoriaus, garsintuvų. Komplekte turi
būti daugiafunkcinis nuotolinis valdiklis. Ant ekrano būtų rašoma su specialiais žymekliais.
Projektoriai, ekranai ir vaizdo komutacinė įranga, langų žaliuzės valdomi automatizuoto
valdymo sistema, kurios valdymo pultelis numatytas dėstytojo (pranešėjo darbo vietoje.
6.4.9 Video konferencijos
Didesnėse auditorijose. pasitarimų kambariuose būtų numatomos video konferencijų sistemos,
skirtos organizuoti nutolusius susirinkimus, pristatymus, mokymus, konferencijas.
Vaizdo konferencijų įranga būtų skirta vaizdo konferenciniam ryšiui užmegzti konferencijų
salėse. Ryšys gali būti užmegztas per internetą, o esant poreikiui, ir per ISDN telefoninį tinklą. Įrangos
valdymas turi būti itin paprastas ir lengvas. Užtenka salės ekrane susirasti reikiamo adresato video numerį
ir juo paskambinti. Tai būtų atliekama distancinio pultelio pagalba. Video konferencijų įrenginys palaikytų
du nepriklausomus HD ekranus. Viename matomi nutolę pašnekovai, kitame - rodomas kompiuterinis
turinys (prezentacija). Įrenginys papildomai turi daugiašalio sujungimo palaikymą. Tai įgalina
paskambinti iš karto keliems nutolusiems pašnekovams ir juos visus atvaizduoti konferencijų salės
ekrane. Maksimalus susijungusių dalyvių skaičius yra 4 įskaitant sujungiančią pusę. Prie vaizdo
konferencijų įrenginio galima papildomai prijungti standartinį DVD grotuvą arba dokumentų kamerą ir
parodyti vaizdo medžiagą konferencijos metu. Įrenginys turi valdymo prievadą, todėl gali būti valdomas
ne tik distancinio pultelio pagalba, bet ir iš centralizuoto konferencijų salės valdymo procesoriaus.

Projektuojama įrašymo įranga skirta vaizdo įrašymui iš vaizdo konferencijų įrenginių. Su šia
įranga galima įrašyti vaizdo konferencijas, renginius nufilmuotus tiek standartine, tiek didelės raiškos
kokybe (High Definition). Įranga leidžia įrašyti ne tik vaizdą iš kameros bet ir konferencijos metu rodomą
kompiuterinį turinį (prezentacijas). Vienu metu gali būti daromi 5 įrašai. Įrašyta vaizdo medžiagą galima
peržiūrėti tiesiogiai vaizdo konfererencijų terminalo ekrane, o taip pat kompiuterių ekranuose. Įrašams
saugoti ir administruoti naudojama saugojimo įranga. Įrašai būtų katalogizuojami, kataloguose būtų
galima daryti reikiamo įrašo paiešką ir pasirinktą įrašą pasižiūrėti kompiuterio ekrane.
6.4.10 Auditorijų įgarsinimo sistemos
Didesnėse auditorijose, pasitarimų kambariuose atskiros nuo evakuacinio įgarsinimo sistemos,
gaisro metu būtų automatiškai perjungiamos prie pastato viešo informavimo sistemos. Šių salių garso
sistemos turi užtikrinti konferencijų įgarsinimą, garso medžiagos retransliavimą, pranešėjų įgarsinimą, bei
turėti konferencijos įrašo funkciją. Patalpoje sumontuotos akustinės sistemos turi užtikrinti ne mažesnį
80 dB garso lygį. Salėse bus radijo mikrofonai, laidiniai mikrofonai, dviejų garso šaltinių pasijungimo
vietos su galimybe reguliuoti garsą ir tembrus, bei pasijungti garso įrašymo įrenginius. Naudojami
aukštesnės kokybės lubiniai garsiakalbiai. Evakuaciniai pranešimai turi prioriteto funkciją ir transliuojami
net ir išjungus konferencijų salės mikšerinį pultą.
Garsinio ryšio įrenginiai turi garantuoti gerą girdimumą, turi veikti kryptingai ir kelti kuo
mažesnį triukšmą. Visi garsiakalbiai prie stiprintuvų išėjimų jungiami tiesiogiai, nenaudojant jokių
papildomų kištukų ir jungčių.
6.5.1 Procesų valdymas ir automatizacija
Projekto automatizacijos dalyje valdymo automatika funkcionaliai būtų suskirstyta pagal
stambiausias pastato inžinerinės įrangos sistemas. Visos pagrindinės pastato inžinerinės sistemos būtų
apjungtos į bendrą pastato valdymo sistemą (toliau PVS). Duomenys apie sistemų būsenas ir gedimus
PVS tinklu būtų perduodami į centrinės valdymo stoties kompiuterį, kuriame šie duomenys stebimi,
registruojami ir archyvuojami.

•
•

Bendru atveju į PVS būtų įtraukiamos pagrindinės inžinerinės sistemos:
vėdinimo sistemos;
oro kondicionavimo sistemos;

pastato šildymo sistema;
komplekso lauko ir vidaus apšvietimo valdymas.
Siekiant užtikrinti profesionalų pastato valdymą, be pagrindinių sistemų, į PVS įtraukiama ir
nepriklausomų inžinerinių sistemų bendro pobūdžio kritinių būsenų kontrolė:
• Dūmų šalinimo sistemos suveikimų (aktyvavimo) būsenos;
• Ugnies vožtuvų sistemos.
• Kitų inžierinių sistemų darbo ir avarijos signalai
Gaisro gesinimo ir dūmų šalinimo sistemų valdymas į PVS netraukiamas. Šios sistemos būtų
apjungiamos atskiru tinklu su pagrindiniu informaciniu valdymo pultu.
•
•

6.5.2 Pagrindiniai projektiniai sprendiniai
Pagrindinėms vėdinimo, šildymo, oro kondicionavimo ir dūmų šalinimo sistemoms, bei kitai
inžinerinei įrangai numatomi sekantys automatizacijos sprendiniai:
6.5.3 Vėdinimo sistemų
Vėdinimo sistemas sudarytų oro paėmimo ir šalinimo užsklandos su elektros pavaromis; oro
paėmimo ir šalinamo oro filtrai su diferencialiniais slėgio jungikliais; rotacinis rekuperatorius su el.
greičio reguliatoriumi ir apsauga nuo apledėjimo; recirkuliacinė sekcija su el. pavara; pirminė šildymo
sekcija (vandeninė) su valdymo mazgu; šaldymo sekcija su valdymo mazgu; antrinė pašildymo sekcija
(elektrinė); oro garinis drėkintuvas, oro padavimo bei ištraukimo ventiliatoriai su dažnio keitikliais.
Reguliatoriai palaikytų pastovią laiko programos nustatytą tiekiamo (ištraukiamo) į patalpas oro
temperatūrą pagal temperatūros daviklius, valdydamas rotacinio rekuperatoriaus našumą, pirminės
šildymo sekcijos vožtuvo pavarą, šaldymo sekcijos vožtuvo pavarą ir antrinės pašildymo sekcijos našumą.
Vandeninio šildytuvo apsaugai nuo užšalimo numatoma grįžtančio šilumnešio temperatūros kontrolė
jutikliais, bei kapiliariniai termostatai.
Reguliatoriai taip pat kontroliuotų ištraukiamo oro CO2 koncentraciją valdydami šviežio oro
kiekį pamaišymo kameroje el. Pavaromis.
Reguliatoriai palaikytų pastovią drėgmę pagal šalinamo oro drėgmės jutiklius ir tiekiamo oro
drėgmės jutiklius, valdydami garinio drėkintuvo našumą (drėkinimui), bei šaldymo ir šildymo sekcijas
(sausinimui).
Sistema būtų įjungiama pagal užduotą laiko programą. Sistema būtų stabdoma kai ištraukiamo
oro temperatūra viršija 70°C arba tiekiamo oro temperatūra viršija 45°C.
Reguliatorius palaikytų pastovius laiko programoje nustatytus tiekiamo ir ištraukiamo oro
srautus pagal slėgio daviklius, valdydamas ventiliatorių variklių dažnį dažnio keitikliais.
Filtrų užterštumo kontrolei skirti diferencialiniai slėgio skirtumo jungikliai.
Vėdinimo sistemų valdymo automatika būtų sumontuota automatikos skyduose, kurių numatoma
pastatymo vieta – šalia agregatų. Sistemos dažnio keitikliai montuojami skydo (arba, jei leidžia sistema,
kameros viduje).
Sistemos darbo režimai ir klimatiniai duomenys būtų keičiami ir stebimi iš centrinės pastato
klimato kontrolės (PVS) programos.
Gaisro metu sistema būtų stabdoma pagal gaisro centralės signalą (normaliai uždaras kontaktas
nutraukiamas gaisro metu).
6.5.4 Šildymo sistema
Šilumos punktą sudarytų trys kontūrai: šilumos reguliavimo ir tiekimo į pastato šildymo sistemą
(oro užuolaidos, radiatorinė sistema ir grindinis šildymas), šilumos reguliavimo ir tiekimo į vėdinimo
sistemas, bei karšto vandens ruošimo. Šilumos punkto įrangai numatomi sekantys automatizacijos
sprendiniai:
Programuojamas loginis valdiklis (PLV) pagal lauko oro temperatūrą ir užduotą temperatūrinį
grafiką valdytų šilumos punkto darbą.
PLV palaikytų pastovią užduotą tiekiamo vandens į vėdinimo sistemas temperatūrą valdydamas
vėdinimo sistemų kontūro dvieigio reguliavimo vožtuvo pavarą.

Pagal programiškai užduodamą priklausomybę nuo lauko oro temperatūros ir tiekiamo vandens į
šildymo sistemą temperatūrą, PLV taip pat kontroliuotų šildymo sistemos našumą, valdydamas šildymo
sistemos kontūro dvieigio reguliavimo vožtuvo pavarą. Grindinio šildymo kontūro temperatūros
reguliavimui numatoma trieigio vožtuvo pavara pagal tiekiamo šilumnešio temperatūrą.
Valdiklis taip pat palaikytų pastovią tiekiamo vartotojams karšto vandens temperatūrą (+55°C)
valdydamas karšto vandens kontūro dvieigio reguliavimo vožtuvo pavarą. Karšto vandens cirkuliacinio
siurblio apsaugai nuo sausos eigos numatomas slėgio jungiklis, kuriam suveikus, būtų stabdomas siurblio
darbas.
Legioneliozės profilaktikos sumetimais vartotojams saugiu metu PLV periodiškai, trumpam
laikui (~25 min.), pakeltų karšto vandens sistemos temperatūrą iki +66° C (Nacionalinio visuomenės
sveikatos tyrimų centro „Metodinės rekomendacijos“, 2004, Vilnius). Kitu metu būtų palaikoma
standartinė +55°C tiekiamo karšto vandens temperatūra.
Sistemos darbo režimai ir klimatiniai duomenys būtų keičiami ir stebimi iš centrinės pastato
klimato kontrolės (PVS) programos.
Įvadinės šilumos apskaitos, šildymo ir vėdinimo kontūrų papildymo skaitiklių duomenų
nuskaitymui ir telemetriniam perdavimui į miesto šilumos tinklus eksploatuojančios įmonės centrinę
dispečerinę, preliminariai būtų numatomas valdiklis su integruotu GSM moduliu (analogas "Rubisafe 3").
Sistemos automatikos valdymo įranga būtų sumontuota automatikos valdymo-jėgos skyde
(800x600x250mm ), kurio panelėje būtų siurblių valdymo režimo “AUTOMATINIS-IŠJUNGTARANKINIS” perjungimo rankenėlės ir indikacinės būsenų lemputės. Numatoma skydo montavimo vieta šilumos punkto patalpa.
6.5.5 Oro užuolaidos
Prie įėjimų į pastatą būtų numatomos oro užuolaidos su orapūtėm ir vandeniniais kaloriferiais su
šilumos reguliavimo mazgais.
Oro užuolaidų valdymui būtų numatomi valdymo skydeliai su programuojamais loginiais
valdikliais (PLV), jungiamais į pastato valdymo sistemą, montuojami virš pakabinamų lubų. PLV valdytų
oro užuolaidos darbą atsižvelgiant į aplinkos temperatūrą (matuojama ties oro paėmimu), pūstų nustatytos
temperatūros orą, reguliuodamas vandeninio šildytuvo našumą. Vandeninio šildytuvo apsaugai nuo
užšalimo numatomas grįžtamo šilumnešio temperatūros jutiklis.
6.5.6 Šalčio mašina
Vėdinimo sistemų šalčio poreikiui paprastai naudojamos šalčio ruošimo mašinos su integruota
automatika.
Šaltnešio tiekimo mazgams būtų numatomi programuojami loginiai valdikliai, kurie:
• užtikrintų pastovų šaltnešio srautą valdydamas cirkuliacinių siurblių našumą dažnio keitikliais;
• kontroliuotų tiekiamo ir grįžtančio šaltnešio temperatūras;
• nebūnant šalčio poreikio ir, akumuliacinėje talpoje, pasiekus minimalią nustatytą temperatūrą,
mažintų, ar visai stabdytų šaltnešio srautą;
• atsiradus šalčio poreikiui (iš vėdinimo sistemų, per PVS) vėl paleistų cirkuliacinius siurblius.
Šaltnešio srauto kontrolei ir apsaugai nuo šilumokaičio užšalimo numatomas srauto jungikliai.
Valdymo automatika būtų sumontuota valdymo automatikos skyduose, kurių numatoma
montavimo vieta šalia šaltnešio tiekimo mazgų.
6.5.7 Oro kondicionavimo sistema
Patalpų mikroklimatui palaikyti numatomos kondicionavimo sistemos su išoriniais ir vidiniais
blokais, su pilna automatika.
Vidiniai blokai sugrupuoti pagal patalpas ar zonas, grupėms priskiriant po vieną valdymo pultelį.
Temperatūros reguliavimas vykdomas pagal integruotus temperatūros jutiklius.
Sistemų valdikliai turi būti suderinami su pastato valdymo sistema, kad galima būtų kontroliuoti
ir stebėti sistemų klimatinius duomenis. Esant reikalui turi būti numatyti ryšio protokolų keitikliai.

6.5.8 Buitinio vandentiekio, drenažo ir nuotekinės įrangos darbo kontrolė
Atskiri vandentiekio, techninio vanndentiekio, panaudojaant lietaus surinktą vandenį, ir nuotekų
sistemų automatinio valdymo algoritmai kiekvienai sistemai formuojami individualiai priklausomai nuo
inžinerinės įrangos komplekto sudėties ir atskirų projekto dalies “Vandentiekis ir nuotekinė“ (VN)
technologinių reikalavimų.
Bendru atveju vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrangos valdymui bei apsaugai turi būti
numatyta:
Siurblių apsauga nuo sausos eigos. Jutiminis elementas - slėgio jungiklis vandens paėmimo
pusėje. Apsauginis jungiklis gali būti gamintojo integruotas į siurblį.
Projektuojamose vandentiekio ir šildymo sistemų atšakose, kurios tiesiamos per galimai
žemesnės temperatūros nei 0ºC objekto erdves, turi būti numatyta apsauga nuo užšalimo. Apsauginės
priemonės - kintamos varžos šildymo kabeliai.
Projektuojamose nuotekų, drenažo siurblinėse, riebalų gaudyklėje, bei naftos atskirtuve turi būti
numatytas atskiras plūdinis lygio jungiklis avariniam (persipylimo) lygiui fiksuoti PVS.
Projektuojant sunkaus paleidimo, didelės galios (virš ~5kW) siurblių, skirtų darbui pastovaus
debito kontūruose, valdymo schemas, numatomi švelnaus paleidimo įrenginiai.
6.5.9 Pastato vidaus ir lauko apšvietimas
Pastate būtų numatytas centralizuotas bendro naudojimo patalpų bei išorinių fasadų apšvietimo
valdymas, apšvietimo kontrolė. Šiem tikslams būtų skirti lauko apšviestumo jutikliis ir auditorijose būtų
montuojami vidaus patalpų apšviestumo jutikliai.
Fasado ir teritorijos apšvietimo algoritmui sudaryti panaudojama informacija apie lauko
apšviestumą. Lauko apšvietimo valdymo automatika numatoma montuoti valdymo automatikos skyde,
kurio numatoma pastatymo vieta – elektros skydinėje. Valdymo signalai bus perduodami į atitinkamus
apšvietimo jėgos skydus.
Sistemos darbo režimai ir duomenys būtų keičiami ir stebimi iš centrinės pastato kontrolės (PVS)
programos.
6.5.10 Kitų inžinerinių sistemų signalų surinkimas
Be aukščiau išvardintų inžinerinių sistemų, į PVS būtų įtraukiami ir kitų inžinerinių sistemų
būsenų signalai:
• gaisro gesinimo ir dūmų šalinimo sistemų kritinių būsenų ir suveikimo signalai;
• elektros įvadų, ARĮ ir dyzelinio generatoriaus būsenų signalai;
• Transformatorinių įvadinių srovių matavimas realiame laike su duomenų perdavimu į PVS.
• Evakuacinių šviestuvų pagrindinių charakteristikų automatinės kontrolės sistema.
• Objekto vidaus bendrų erdvių apšvietimo valdymas iš PVS (įjungimas / išjungimas / temdimas)
pagal atskirus pastato vidaus šviesos dizaino sprendinius, bei Užsakovo pageidavimus.
• Lauko šviestuvų, reklamos skydų ir fasadų apšvietimo automatinis valdymas iš PVS (įjungimas /
išjungimas / moduliavimas) numatomas pagal foninį lauko apšviestumo lygį, dienos / nakties
paros grafiką ir atskirus pastato išorės šviesos dizaino sprendinius.
• Pagrindinių įvadinio ir paskirstymo tinklo apsaugos bei komutacinių įrenginių būsenų kontrolė.
• Elektros įvadų reaktyviosios galios kompensavimo įrangos kontrolė.
• Įvadinio elektros tinklo kokybės kontrolė.
• Automatinio rezervavimo įrangos (toliau ARĮ), komutuojančios elektros energijos tiekimo iš
miesto tinklų ir rezervinio dyzelinio generatoriaus grandines 1 kategorijos el. energijos
vartotojams, būsenų kontrolė ir, pagal poreikį, valdymas.
• Priešgaisrinių sistemų automatizacija
• Projektavimo metu, suderinus su elektrotechnikos projekto dalimi, turi būti peržiūrėtas papildomų
kontrolinių taškų įvedimas į PVS:
• pastato apsaugos sistemos būsenų signalai;
• liftų automatikos būsenų signalai.

Signalų surinkimui numatomi valdikliai jungiami į PVS. Juos numatoma montuoti atskiruose
skyduose, priklausomai pagal paskirtį, žiūrėti programuojamų loginių valdiklių schemas.
6.6.1 Priešgaisrinio vandentiekio automatika
Priešgaisrinis vandentiekis maitinamas iš sužiedintų miesto vandentiekio tinklų, suprojektuotas
VN projekto dalyje ir visam kompleksui būtų įrengiama bendra gesinimo siurblinė, panaudojant tuos
pačius gaisrinius siurblius. Vandentiekio įvade įrengtos dvi elektrifikuotos sklendės, atsidarančios
automatiškai jungiantis gaisriniams siurbliams. siurbliai būtų įjungiami paspaudus mygtuką gaisrinių
čiaupų spintelėje.
Visas gesinimo sistemos valdymas būtų vykdomas per automatikos skydą prie kurio prijungti visi
sistemos elektriniai elementai. Per indikacijos pultą, visų įvykių signalai būtų dubliuojami budinčio
patalpoje.
Pagrindiniai gesinimo sistemos suveikimo ir gedimų signalai būtų paduodami į pastato valdymo
sistemos (PVS) skydą, įvykių kontrolės monitoringui ir registracijai.
6.6.2 Dūmų šalinimo sistemos
Dūmų šalinimo valdymui projektuotume kiekvienam objektui atskirą dūmų šalinimo
automatikos skydą. Galingiems dūmų šalinimo ventiliatoriams būtų projektuojami dūmų šalinimo
ventiliatorių jėgos skydai. Prie dūmų šalinimo automatikos skydų būtų prijungiami dūmų šalinimo
ventiliatorių jėgos skydai, vietinio įjungimo mygtukai, dūmų vožtuvai, stoglangių ir langų pavaros,
viršslėgio ventiliatoriai į evakuacinius išėjimus. Apsaugos poste būtų projektuojamas indikatorinis pultas
atkartojantis visus sistemos būvio signalus.
Dūmų šalinimas būtų įjungiamas automatiškai suveikus dviem adresiniams gaisriniams
signalizatoriams, paspaudus vietinio ir distancinio paleidimo mygtukus.
6.6.3 Ugnies vožtuvų sistema
Ugnies vožtuvų valdymui būtų projektuojami ugnies vožtuvų valdymo skydai. Objekto ugnies
vožtuvai sugrupuojami į zonas pagal gaisrinius skyrius ir korpusus ir grupėmis jungiami į skydus. Skydai
turi kontroliuoti ugnies vožtuvų grandinės būvį: trūkis – trumpas jungimas. Taip pat skydas turi
kontroliuoti kiekvieno vožtuvo padėties indikaciją. Indikacijai apie skydo darbą apsaugos poste
projektuojamas indikatorinis pultas.
Skydo veikimo principas – kilus gaisrui kuriame nors gaisriniame skyriuje uždaromi visi to
gaisrinio skyriaus ugnies vožtuvai.
Pagrindiniai dūmų šalinimo ir ugnies vožtuvų sistemų suveikimo ir gedimų signalai būtų
paduodami į pastato valdymo sistemos (PVS) skydą, įvykių kontrolės monitoringui ir registracija.
7. GAISRINĖS SAUGOS DALIS
PAGRINDINĖ GAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ UŽDUOČIŲ LENTELĖ:
Sistema
Pastatas

Sistemos tipas
Pagrindinė paskirtis –
P.2.11,
(mokslo)

Pagrindiniai minimalūs parametrai
Atsparumo ugniai
1
laipsnis
Gaisro apkrovos
Skaičiuojama esant
kategorija
tiksliam patalpų
išplanavimui ir
technologijai
Aukštų skaičius
9

Gamybos kategorija

Išorės vandentiekio
sistema

Pastatui nenustatoma.
Atskiroms patalpoms bus
nustatyta esant
technologiniam planui

Gaisrinio skyriaus
(aukšto) plotas max.
(grindų altitudė 31,65
m)

Apie 3000 m2

Žiedinis vandentiekis

Pateikiamos vandentiekio sąlygos, garantuojama
vandentiekio I kategorija. Antžeminiai gaisriniai
hidrantai.
Max. iki 35 l/s, gesinimo trukmė 3 valandos, kai
pastato tūris daugiau kaip 50 000 m3.

Vandens kiekis išorės
gaisrų gesinimui

Elektros tiekimo
patikimumo
kategorija

I patikimumo
kategorijai priskirtinų
įrenginių elektros
maitinimas
užtikrinamas
akumuliatorių,
dyzelinio elektros
generatoriaus pagalba.

Automatinė gaisro
aptikimo ir
signalizacijos
sistema
Įspėjimo apie gaisrą
ir evakuacijos
valdymo sistema
Automatinė gaisro
gesinimo sistema

Adresuojama

I patikimumo kategorijos vartotojai:
Avarinis apšvietimas
Akumuliatoriai
Evakuacinis
akumuliatoriai
apšvietimas
Signalizacijos bei
akumuliatoriai
įspėjimo apie gaisrą
sistema
Dūmų šalinimo
Dyzelinis elektros
ventiliatoriai, dūmų
generatorius
vožtuvai
Viršslėgio sistemos
Dyzelinis elektros
generatorius
Gaisriniai siurbliai
Dyzelinis elektros
generatorius
Ugniagesių liftai
Dyzelinis elektros
generatorius
Projektuojami dūmų aptikimo bei rankiniai
gaisriniai signalizatoriai visose patalpose.

Įspėjimo tipas 4

Galima panaudoti vidaus radijo transliavimo
tinklus.

Neprojektuojama kai
lankytoju skaičius
mažiau 5000

Galimos vandens uždangos priešgaisrinėse
pertvarose, sprendžiama projekto eigoje, esant
sistemai dvigubai didėtų gaisrinio skyriaus plotas
mažėtų reikalavimai konstrukcijoms.

Vidaus
priešgaisrinio
vandentiekio
sistema

Patalpose naudojamos
plokščiosios žarnos

Projektuojamos dvi čiurkšlės kiekvienam patalpos
taškui.
Žarnos skersmuo 52 mm, žarna vientisa ir ne
ilgesnė kaip 20 m, purškiamas vandens srautas Q ne
mažesnis 162 l/min, uždorinio purkšto skersmuo ne
mažesnis kaip 11 mm.

Natūrali koridoriuose,
holuose, masinio
žmonių susitelkimo
patalpose gaisriniuose
skyriuose iki 26,5 m
altitudės.
Mechaninė
ištraukiamoji dūmų
šalinimo sistema
aukštesniuose
korpusuose.
Papildomo oro
Liftų šachtos, laiptinės
slėgio sudarymo
aukštesniame kaip
sistemos
26,5 m gaisriniame
skyriuje
Žaibosaugos sistema Pasyvioji arba
aktyvioji II tipo
sistema

Natūraliam dūmų šalinimui naudojami išorės
atitvarose esantys langai, turintys mechaninio
atidarymo pavaras.
Mechaninei dūmų šalinimo sistemai projektuojami
ištraukiamieji
ventiliatoriai,
numatant
kompensacinio oro tiekimą.

Dūmų šalinimo
sistema

Viršslėgio ventiliatoriai tiesiogiai į šachtas

Žaibą priimantis tinklas ar stropiniai žaibolaidžiai.

Sprendimai dėl statinio architektūros, žmonių evakuacijos (laiptinės, praėjimai, išėjimai),
priešgaisrinių užtvarų vietų ir pan. bus pateikti gaisrinės saugos dalyje preliminariai suderinus ir
patvirtinus anksčiau pateiktą projektavimo užduotį.
Lentelėje pateikti rodikliai bei reikalavimai gali būti tikslinami ar keičiami, esant pakeistiems
pradiniams projektavimo duomenims.
8. PRELIMINARI PASTATO SĄMATA
Preliminari sąmata sudaryta vadovaujantis „SISTELA“ palyginamaisiais ekonominiais
skaičiavimais.
Jungtinis gyvybės mokslų centro sukūrimas
Statybos objektų, darbų ir išlaidų
aprašymas

Sąmatinė kaina (tūkst.lt)
Statybos montavimo
darbai

Kitos išlaidos

Sąmatinė kaina
(tūkst. Lt)

I. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas
Jungtinis gyvybės mokslų centro pastatas
(111780m2*520lt/m3=58 125600 lt)

58125.600

58125.600

Dviejų aukštų automobilių stovėjimo
aikštelė (14270m3*259lt/m3=3695930 lt)

3695.930

3695.930

Ant=eminis parkingas (907 m2*221
lt/m2=200447 lt)

200.447

200.447

Gerbūvis aplink pastatą

324.049

324.049

Lauko inžineriniai tinklai

4900.724

4900.724

Viso I:

67246.750

67246.750

II. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos
Projektavimo darbai 5.00%

3362.338

3362.338

Viso II:

3362.338

3362.338

3362.338

70609.088

Užsakovo rezervas 15.00%

10591.363

10591.363

Viso III.:

10591.363

10591.363

13953.701

81200.451

Viso I-II:

67246.750
III. Rezervas

Viso I-III :

67246.750
Aikštės įrengimas

Statybos objektų, darbų ir išlaidų
aprašymas

Sąmatinė kaina (tūkst.lt)
Statybos montavimo
darbai

Kitos išlaidos

Sąmatinė kaina
(tūkst. Lt)

I. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas
Aikštės įrengimas (4092m2*280lt/m2)

1145.760

1145.760

Lauko inžineriniai tinklai

511.500

511.500

Viso I:

1657.260

1657.260

II. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos
Projektavimo darbai 7.00%

116.008

116.008

Viso II:

116.008

116.008

116.008

1773.268

Užsakovo rezervas 15.00%

265.990

265.990

Viso III.:

265.990

265.990

381.998

2039.258

Viso I-II:

1657.260
III. Rezervas

Viso I-III :

1657.260

