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DĖL GAISRINĖS SAUGOS PAGRINDINIŲ REIKALAVIMŲ 

 

 

Lietuvos architektų rūmai (toliau – Rūmai) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis 

juridinis asmuo, vienijantis atestuotus architektus ir įgyvendinantis atestuotų architektų 

profesinę savivaldą (Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymas 2 str. 1 d.). Lietuvos 

Respublikos architektų rūmų įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad Lietuvos architektų 

rūmų (toliau – Rūmai) steigimo tikslas – užtikrinti architektūrinės veiklos skaidrumą ir kokybę, 

rūpintis architektų atestavimo, kvalifikacijos pripažinimo, profesinės kvalifikacijos tobulinimo, 

profesinės etikos standartų laikymosi klausimais, vykdyti profesinės veiklos stebėseną, 

atstovauti architektams santykiuose su valstybės ir savivaldybės institucijoms, kitais juridiniais 

ir fiziniais asmenimis nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu, dalyvauti ekspertu teismuose ir kitose 

institucijose architektų profesinės veiklos klausimais, tenkinti ir ginti su architektūra susijusius 

viešuosius interesus, spręsti kitus susijusius klausimus. Remiantis tuo, kas nurodyta aukščiau, 

teikiame Jums šį raštą.  

Rūmai, išnagrinėję Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 patvirtintus Gaisrinės saugos 

pagrindinius reikalavimus (toliau – GSPR), atkreipia dėmesį, kad GSPR 7 punkte įtvirtinta, kad 

„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“. Rūmai nori pažymėti, kad 

paminėtas punktas yra suformuluotas ydingai, kadangi statinio projekto atitiktis esminiam 

statinio gaisrinės saugos reikalavimui gali būti nustatoma naudojant gaisrinės inžinerijos ar 

gaisro rizikos skaičiavimus tik rekonstruojant, remontuojant statinius ar keičiant jų paskirtį, 

neapimant naujos statybos atvejų. Taip pat svarbu tai, kad paminėti skaičiavimai yra labai 

aktualūs didelių gabaritų naujiems statiniams ir GSPR 7 punkto papildymas dėl galimybės 

atlikti gaisrinės inžinerijos ar gaisro rizikos skaičiavimus ir statant naujus statinius, sudarytų 

galimybes sklandesniam projektavimo procesui. 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Rūmai siūlo papildyti GSPR 7 punktą. 
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