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1. P a k e i č i u Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 

7 d. įsakymu Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“: 

1.1. išdėstau 7 punktą taip: 

„7. Rekonstruojant ir remontuojant statinius, keičiant jų paskirtį, statinio projekto atitiktis 

esminiam statinio gaisrinės saugos reikalavimui gali būti nustatoma naudojant gaisrinės inžinerijos 

ar gaisro rizikos skaičiavimus (toliau – rizikos vertinimas), taikomus iki gaunant statybą leidžiantį 

dokumentą. Šiuo atveju statinyje turi būti užtikrintas ne žemesnis saugos lygis, kurį numato teisės 

aktų reikalavimai, nereglamentuojantys rizikos vertinimo. Rizikos vertinimas turi būti atliekamas 

vadovaujantis Taisyklių 6 priedo reikalavimais.“; 

1.2. išdėstau 3 lentelės 1, 2, 3 ir 4 pastraipas taip: 

 

„15 EW 20–C3 EI 15 EI 15 EI2 15 EW 20 

20 EW 20–C3 EI 20 EI 20 EI2 20 EW 20 

30 EW 20–C3 EI 30 EI 30 EI2 30 EW 20 

45 EW 30–C3 EI 45 EI 45 EI2 30 EW 30“; 

 
1.3. išdėstau 148.8 papunktį taip: 

„148.8. automobilinėms kopėčioms ir (arba) automobiliniams keltuvams pastatyti prie 

pastatų, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė didesnė kaip 15 m, atsižvelgiant į statinio aukštį ir 

automobilinių kopėčių ir (arba) automobilinių keltuvų technines galimybes, 7–16 m atstumu iki 

pastato turi būti įrengta ne siauresnė kaip 6 m pločio važiuojamoji dalis arba 16×16 m dydžio 

aikštelė. Įrengiant 6 m pločio važiuojamąją dalį arba 16×16 m dydžio aikštelę, atstumai iki pastato 

gali būti nustatomi atsižvelgiant į priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos operacijų rajone turimų 

automobilinių kopėčių ir (arba) automobilinių keltuvų technines galimybes;“. 

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. 1-35 „Dėl Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus  2010 m. gruodžio 

7 d. įsakymo Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

3. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.1 papunktis įsigalioja 2014 m. lapkričio 1 d. 
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Direktorius 

vidaus tarnybos generolas                 Remigijus Baniulis 


