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Eil.
Nr.

Dokumento žymuo

Lapų
sk.
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Psl.

TURINYS
1.

16034-XX-GP-BD.BDŽ-1

BD-1 bylos dokumentų žiniaraštis

2

PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI
2.

2017-04-14

Projektavimo užduotis

1

3.

44/1079258

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų
banko išrašas (žemės sklypas su statiniais)

17

4.

Žemės sklypo planas (kad. Nr. 0101/0042:230)

2

5.

Žemės sklypo planas (kad. Nr. 0101/0042:230)

2

6.

Pastatų išdėstymo schema

1

7.

2017-04-26

UAB „Lindstrom“ vadovo sprendimas dėl pastatų
griovimo

1

8.

2016-10-18, Nr.005-0821017

AB „Vilniaus energija“ raštas dėl pastatų
griovimo

1

9.

2016-10-26, Nr.410302588

AB „ESO“ raštas dėl pastatų griovimo

10.

2016-11-07, Nr. 622

UAB „Grinda“ raštas dėl tinklų atjungimo

1

UAB „Lindstrom“ raštas dėl tinklų atjungimo

2

11.

3

12.

1998-09-14

Neeilinio UAB „Lindstrom“ akcininkų susirinkimo
santrauka

2

13.

2008-01-30

UAB „Lindstrom“ generalinio direktoriaus
įsakymas dėl valdymo ir organizacinių funkcijų
perdavimo

1

UAB „Lindstrom“ įgaliojimas UAB „ERINAR“
direktoriui

1

15.

Statinio projekto vadovo kvalifikacijos atestatas

1

16.

Statinio projekto dalies vadovo kvalifikacijos
atestatas

1

Direktoriaus įsakymas dėl statinio projekto
vadovo skyrimo projekte

1

Programinės įrangos sąrašas

1

Statinio projekto priėmimo-perdavimo aktas

1

14.

17.

2016-09-01

Nr. Į-PR-16043-1

18.
19.

Nr. DP16034-1
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INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI
Sklypo topografinė nuotrauka

20.

1

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
16034-XX-GP-BD.AR-1

Aiškinamasis raštas

19

16034-XX-GP-SO.SŽ-1

Pagrindinių statyboje naudojamų mechanizmų ir
transporto priemonių žiniaraštis

1

23.

16034-XX-GP-SO.SŽ-2

Griovimo atliekų žiniaraštis

7

24.

16034-XX-GP-SO.SŽ-3

Pirmosios pagalbos rinkinio sudėties žiniaraštis

1

21.
22.

BRĖŽINIAI
25.

16034-00-GP-SO.B-1

Statybvietės planas
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Užsakovas: UAB „Lindstrom“

Projektavimo užduotis 2017-04-14

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS GRIOVIMO PROJEKTO PARENGIMUI
Bendrieji duomenys:
Griaunamas pastatas – PASTATŲ KOMPLEKSAS SAVANORIŲ PR. 183, VILNIUJE. Projekto
statybos rūšis – griovimas.
Griaunami pastatai neeksploatuojami, veikiančių inžinerinių tinklų nėra.
1. Pagrindiniai reikalavimai:
Numatyti statybvietės aptvėrimą ir laikinas buitines patalpas. Numatyti pastato išardymo darbus
maksimaliai panaudojant mechanizacijos priemones. Tinkamas smulkinimui medžiagas susmulkinti
su tam skirta įranga, paruoštoje darbo zonoje.
Privažiavimą prie statybvietės numatyti iš Savanorių prospekto. Statybinio transporto srautus
nukreipti per Savanorių prospektą.

Tvirtinu: UAB „Lindstrom“

Kompleksas: PASTATŲ KOMPLEKSO SAVANORIŲ PR. 183, VILNIUJE GRIOVIMO

PROJEKTAS
Lapas 1

Lapų 1
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Direktorius

ŽYMĖJIMAS

Vitalijus Barštys

ZWCAD Classic+Upgrade 2017 Professional
Office 365

Statinio projekto priėmimo - perdavimo
Aktas Nr. DP16034-1
Objektas: PASTATŲ KOMPLEKSO SAVANORIŲ PR.183, VILNIUJE GRIOVIMO PROJEKTAS
Užsakovas: UAB " Lindstrom"
Šiuo aktu UAB „Erinar" perduoda, o UAB “Lindstrom“ priima
dokumentaciją:
Eil.
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Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas
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Tel.: +370 623 34445,
+370 656 34714;
el. p. info@erinar.lt

22744
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E. Nartkus
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1.

Aiškinamasis raštas

1.1.

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai

Griovimo darbų technologijos projektas parengtas vadovaujantis šiais privalomaisiais
ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kompleksas:

STR 1.01.08:2002
STR 1.05.06:2010
STR 1.07.01:2010
STR 1.07.02: 2005
STR 1.08.02:2002
STR 1.11.01:2010
DT 5 – 00
LST EN 795:2012

LR statybos įstatymas;
LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;
Statinio statybos rūšys
Statinio projektavimas;
Statybą leidžiantys dokumentai;
Žemės darbai;
Statybos darbai;
Statybos užbaigimas;
Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje (Žin. 2001, Nr. 3-74);
Asmeninė apsaugos nuo kritimo iš aukščio įranga. Inkaravimo įtaisai
Kėlimo kranų naudojimo taisyklės (Žin. 2010, Nr. 112-5717);
Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis
Žin. 2006, Nr.116-4417;
Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai (Žin., 2000, Nr. 3-88);
Darboviečių įrengimo statybvietėse bendrieji nuostatai (Žin. 2008, Nr.
10-362);
Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis
nuostatai (Žin. 2007, Nr.123-5055);
Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai (Žin., 2008, Nr. 10-362);
LR darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569, Nr. 71);
Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (Žin. 2010, Nr. 99-5167, pakeitimas
Žin. 2010, Nr.101; Nr.100);
Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės (Žin. 2010, Nr. 391878);
Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, įsakymas D1-637;
Atliekų tvarkymo taisyklės Nr. D1-368;
Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus taisyklės;
Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin. 2007, Nr. 42-1594,
pakeitimas TAR 2014 Nr. 15135);
Topografinis planas;
Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos.
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1.2.

Bendroji dalis
Pastatų komplekso Savanorių pr. 183, Vilniuje griovimo projektas
Užsakovas – UAB “Lindstrom”
Projektuotojas – UAB „Erinar“
Projekto vadovas – Vitalijus Barštys, At. Nr. 22744
Projekto dalies vadovas – Egidijus Nartkus, At. Nr. 25120

Griovimo aikštelės teritorija yra žemės sklype (unik. Nr. 4400-3852-0693), adresu
Savanorių pr. 183, Vilnius. Teritorija yra aptverta. Įvažiavimas į griovimo darbų aikštelę yra iš
Savanorių pr. pietrytinėje sklypo dalyje.
Griaunami statiniai
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Pavadinimas
Pastatas – Buitinės patalpos
Pastatas – Medienos plaušo
plokščių baras
Pastatas – Medienos plaušo
plokščių baras
Pastatas – Skalbykla
Pastatas – Kompresorinė
Pastatas – Mechaninės
dirbtuvės
Pastatas – Kontrolės postas,
medicinos punktas
Pastatas – Chemikalų
sandėlis
Pastatas – Valgykla
Pastatas – Siurblinė
Pastatas – Apdailos cechas
Pastatas – Formavimo
sandėlis
Pastatas – Sandėlis
Pastatas – Skystų atliekų
nukenksminimo stotis
Pastatas – Suomiškos tech.
medž. sandėlis
Pastatas – Suomiškos tech.
medž. sandėlis
Pastatas – Medžiagų
sandėlis
Pastatas – Autogaražas
Pastatas – Dujų balionų
sandėlis
Pastatas – Oro valymo
punktas
Pastatas – Siurblinė
Pastatas – Stoginė
Pastatas – Stoginė
Pastatas – Stoginė
Pastatas – Priešgaisrinis
rezervuaras
Pastatas – Priešgaisrinis
rezervuaras
Pastatas – Aušintuvas
Pastatas – Naftos gaudykla

Kompleksas:

Savanorių pr. 183, Vilnius

Žymėjimas
plane
4P3p

1096-0032-7040

Savanorių pr. 183, Vilnius

6P1p

1096-0032-7062

Savanorių pr. 183, Vilnius

7P3p

1096-0032-7073

Savanorių pr. 183, Vilnius
Savanorių pr. 183, Vilnius

8L2p
9H1p

1096-0032-7084
1096-0032-7095

Savanorių pr. 183, Vilnius

10P2p

1096-0032-7108

Savanorių pr. 183, Vilnius

13B1p

1096-0032-7130

Savanorių pr. 183, Vilnius

14F1p

1096-0032-7140

Savanorių pr. 183, Vilnius
Savanorių pr. 183, Vilnius
Savanorių pr. 183, Vilnius

16E1p
17H1p
18P1b

1096-0032-7162
1096-0032-7173
1096-0032-7184

Savanorių pr. 183, Vilnius

19F1p

1096-0032-7195

Savanorių pr. 183, Vilnius

20F1b

1096-0032-7208

Savanorių pr. 183, Vilnius

21H2p

1096-0032-7219

Savanorių pr. 183, Vilnius

22F1g

1096-0032-7228

Savanorių pr. 183, Vilnius

23F1g

1096-0032-7230

Savanorių pr. 183, Vilnius

24F1p

1096-0032-7240

Savanorių pr. 183, Vilnius

25G1p

1096-0032-7251

Savanorių pr. 183, Vilnius

28F1p

1096-0032-7284

Savanorių pr. 183, Vilnius

29H1p

1096-0032-7295

Savanorių pr. 183, Vilnius
Savanorių pr. 183, Vilnius
Savanorių pr. 183, Vilnius
Savanorių pr. 183, Vilnius

30H1p
33I1g
34I1g
35I1g

1096-0032-7308
1096-0032-7320
1096-0032-7332
1096-0032-7340

Savanorių pr. 183, Vilnius

38I1p

1096-0032-7373

Savanorių pr. 183, Vilnius

39I1p

1096-0032-7384

Savanorių pr. 183, Vilnius
Savanorių pr. 183, Vilnius

40I1p
42I1p

1096-0032-7395
1096-0032-7419

Adresas
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Unikalus Nr.
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29.

Kiti inžineriniai statiniai –
Kiemo statiniai

Savanorių pr. 183, Vilnius

1.
Pastatas – Gamybinis pastatas su buitinėmis patalpomis 4P3p. Unikalus Nr. 10960032-7040. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės. Statybos metai – 1961.
Bendras plotas – 3084,45 m2. Pastato pamatai – gelžbetonis; perdangos – gelžbetonis; sienos –
plytų mūras; pertvaros – plytų mūras; stogas – sutapdintas, ruloninė danga. Pastato išmatavimai
plane 60,48 x 25,91 m.
2.
Pastatas – Medienos plaušo plokščių baras 6P1p. Unikalus Nr. 1096-0032-7062.
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės. Statybos metai – 1961. Bendras
plotas – 1277,95 m2. Pastato pamatai – betonas; perdangos – gelžbetonis; sienos – plytų mūras;
pertvaros – plytų mūras; stogas – sutapdintas, ruloninė danga. Pastato išmatavimai plane 45,03 x
26,01 m.
3.
Pastatas – Medienos plaušo plokščių baras 7P3p. Unikalus Nr. 1096-0032-7073.
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės. Statybos metai – 1961. Bendras
plotas – 2162,49 m2. Pastato pamatai – betonas; perdangos – gelžbetonis; sienos – plytų mūras;
pertvaros – plytų mūras; stogas – sutapdintas, ruloninė danga. Pastato išmatavimai plane 75,81 x
26,01 m.
4.
Pastatas – Skalbykla 8L2p. Unikalus Nr. 1096-0032-7084. Pagrindinė tikslinė
naudojimo paskirtis: Paslaugų. Statybos metai – 1965. Bendras plotas – 2185,27 m2. Pastato
pamatai – betonas; perdangos – gelžbetonis; sienos – plytų mūras; pertvaros – plytų mūras;
stogas – sutapdintas, ruloninė danga. Pastato išmatavimai plane 103,17x19,00 m.
5.
Pastatas – Kompresorinė 9H1p. Unikalus Nr. 1096-0032-7095. Pagrindinė tikslinė
naudojimo paskirtis: Kita. Statybos metai – 1967. Bendras plotas – 162,46 m2. Pastato pamatai –
betonas; perdangos – gelžbetonis; sienos – plytų mūras; pertvaros – plytų mūras; stogas –
sutapdintas, ruloninė danga. Pastato išmatavimai plane 15,60x11,44m.
6.
Pastatas – Mechaninės dirbtuvės 10P2p. Unikalus Nr. 1096-0032-7108. Pagrindinė
tikslinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės. Statybos metai – 1961. Bendras plotas – 1635,62
m2. Pastato pamatai – betonas; perdangos – gelžbetonis; sienos – plytų mūras; pertvaros – plytų
mūras; stogas – sutapdintas, ruloninė danga. Pastato išmatavimai plane 39,77 x 34,07 m.
7.
Pastatas – Kontrolės postas, medicinos punktas 13B1p. Unikalus Nr. 1096-00327130. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Administracinė. Statybos metai – 1961. Bendras
plotas – 350,00 m2. Pastato pamatai – betonas; perdangos – gelžbetonis; sienos – plytų mūras;
pertvaros – plytų mūras; stogas – sutapdintas, ruloninė danga. Pastato išmatavimai plane
34,81x12,35 m.
8.
Pastatas – Chemikalų sandėlis 14F1p. Unikalus Nr. 1096-0032-7140. Pagrindinė
tikslinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo. Statybos metai – 1961. Bendras plotas – 139,41 m2.
Pastato pamatai – betonas; perdangos – gelžbetonis; sienos – plytų mūras; stogas – sutapdintas,
ruloninė danga. Pastato išmatavimai plane 12,24x12,50 m.
9.
Pastatas – Valgykla 16E1p. Unikalus Nr. 1096-0032-7162. Pagrindinė tikslinė
naudojimo paskirtis: Maitinimo. Statybos metai – 1972. Bendras plotas – 621,22 m2. Pastato
pamatai – betonas; perdangos – gelžbetonis; sienos – plytų mūras; pertvaros – plytų mūras;
stogas – sutapdintas, ruloninė danga. Pastato išmatavimai plane 33,10x18,92 m.
10.
Pastatas – Siurblinė 17H1p. Unikalus Nr. 1096-0032-7173. Pagrindinė tikslinė
naudojimo paskirtis: Kita. Statybos metai – 1992. Bendras plotas – 54,00 m2. Pastato pamatai –
betonas; perdangos – gelžbetonis; sienos – plytų mūras; stogas – sutapdintas, ruloninė danga.
Pastato išmatavimai plane 9,77x6,76 m.
11.
Pastatas – Apdailos cechas 18P1b. Unikalus Nr. 1096-0032-7184. Pagrindinė
tikslinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės. Statybos metai – 1986. Bendras plotas – 3598,94
m2. Pastato pamatai – betonas; perdangos – gelžbetonis; sienos – g/b plokštės; pertvaros – plytų
mūras; stogas – sutapdintas, ruloninė danga. Pastato išmatavimai plane 108,80 x 24,66 m.
12.
Pastatas – Formavimo sandėlis 19F1p. Unikalus Nr. 1096-0032-7195. Pagrindinė
tikslinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo. Statybos metai – 1992. Bendras plotas – 138,81 m2.
Pastato pamatai – betonas; perdangos – gelžbetonis; sienos – plytų mūras; stogas – sutapdintas,
ruloninė danga. Pastato išmatavimai plane 21,53x7,18 m.
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13.
Pastatas –Sandėlis 20F1b. Unikalus Nr. 1096-0032-7208. Pagrindinė tikslinė
naudojimo paskirtis: Sandėliavimo. Statybos metai – 1965. Bendras plotas – 848,11 m2. Pastato
pamatai – betonas; sienos – g/b plokštės; stogas – šlaitinis, asbestcementis. Pastato išmatavimai
plane 36,80x38,32 m.
14.
Pastatas – Skystų atliekų nukenksminimo stotis 21H2p. Unikalus Nr. 1096-00327219. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Kita. Statybos metai – 1993. Bendras plotas – 150,18
m2. Pastato pamatai – betonas; perdangos – gelžbetonis; sienos – plytų mūras; stogas –
sutapdintas, ruloninė danga. Pastato išmatavimai plane 15,23x10,75 m.
15.
Pastatas – Suomiškos tech. medž. sandėlis 22F1g. Unikalus Nr. 1096-0032-7228.
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo. Statybos metai – 1982. Bendras plotas –
414,64 m2. Sienos – metalinės su karkasu; stogas – šlaitinis, metalas. Pastato išmatavimai plane
30,50x15,00 m.
16.
Pastatas – Suomiškos tech. medž. sandėlis 23F1g. Unikalus Nr. 1096-0032-7230.
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo. Statybos metai – 1982. Bendras plotas –
414,64 m2. Sienos – metalinės su karkasu; stogas – šlaitinis, ruloninė danga. Pastato išmatavimai
plane 30,00x15,00 m.
17.
Pastatas – Medžiagų sandėlis 24F1p. Unikalus Nr. 1096-0032-7240. Pagrindinė
tikslinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo. Statybos metai – 1975. Bendras plotas – 485,49 m2.
Pastato pamatai – betonas; sienos – plytų mūras; pertvaros – plytų mūras; stogas – šlaitinis,
asbestcementis. Pastato išmatavimai plane 48,33x12,60 m.
18.
Pastatas – Automašinų garažas 25G1p. Unikalus Nr. 1096-0032-7251. Pagrindinė
tikslinė naudojimo paskirtis: Garažų. Statybos metai – 1973. Bendras plotas – 424,94 m2. Pastato
pamatai – betonas; perdangos – gelžbetonis; sienos – plytų mūras; stogas – sutapdintas, ruloninė
danga. Pastato išmatavimai plane 114,12x6,62 m.
19.
Pastatas – Dujų balionų sandėlis 28F1p. Unikalus Nr. 1096-0032-7284. Pagrindinė
tikslinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio. Statybos metai – 1975. Bendras plotas – 27,68 m2.
Pastato pamatai – betonas; perdangos – gelžbetonis; sienos – plytų mūras; pertvaros – plytų
mūras; stogas – sutapdintas, ruloninė danga. Pastato išmatavimai plane 10,28x3,58m.
20.
Pastatas – Oro valymo pultas 29H1p. Unikalus Nr. 1096-0032-7295. Pagrindinė
tikslinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio. Statybos metai – 1992. Bendras plotas – 36,38 m2.
Pastato pamatai – betonas; perdangos – gelžbetonis; sienos – plytų mūras; pertvaros – plytų
mūras; stogas – sutapdintas, ruloninė danga. Pastato išmatavimai plane 10,68x4,67 m.
21.
Pastatas – Siurblinė 30H1p. Unikalus Nr. 1096-0032-7308. Pagrindinė tikslinė
naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio. Statybos metai – 1975. Bendras plotas – 66,03 m2. Pastato
pamatai – betonas; perdangos – gelžbetonis; sienos – plytų mūras; stogas – sutapdintas, ruloninė
danga. Pastato išmatavimai plane 6,48x12,80 m.
22.
Pastatas – Stoginė 33I1g. Unikalus Nr. 1096-0032-7320. Pagrindinė tikslinė
naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio. Statybos metai – 1975. Bendras plotas – 33,45 m2. Sienos –
metalas su karkasu; stogas – šlaitinis, skarda. Pastato išmatavimai plane 5,31x6,30 m.
23.
Pastatas – Stoginė 34I1g. Unikalus Nr. 1096-0032-7332. Pagrindinė tikslinė
naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio. Statybos metai – 1975. Bendras plotas – 272,74 m2. Sienos –
metalas su karkasu; stogas – šlaitinis, skarda. Pastato išmatavimai plane 52,45x5,80 m.
24.
Pastatas – Stoginė 35I1g. Unikalus Nr. 1096-0032-7340. Pagrindinė tikslinė
naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio. Statybos metai – 1975. Bendras plotas – 348,32 m2. Sienos –
metalas su karkasu; stogas – šlaitinis, skarda. Pastato išmatavimai plane 31,10x11,20 m.
25.
Pastatas – Priešgaisrinis rezervuaras 38I1p. Unikalus Nr. 1096-0032-7373.
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio. Statybos metai – 1992. Bendras plotas –
72,00 m2. Pastato pamatai – betonas; perdangos – gelžbetonis; sienos – plytų mūras; stogas –
sutapdintas. Pastato išmatavimai plane 12,00x6,00 m.
26.
Pastatas – Priešgaisrinis rezervuaras 39I1p. Unikalus Nr. 1096-0032-7384.
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio. Statybos metai – 1992. Bendras plotas –
72,00 m2. Pastato pamatai – betonas; perdangos – gelžbetonis; sienos – plytų mūras; stogas –
sutapdintas. Pastato išmatavimai plane 12,00x6,00 m.
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27.
Pastatas – Aušintuvas 40I1p. Unikalus Nr. 1096-0032-7395. Pagrindinė tikslinė
naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio. Statybos metai – 1993. Bendras plotas – 19,21 m2. Pastato
pamatai – betonas; perdangos – gelžbetonis; sienos – plytų mūras; stogas – sutapdintas. Pastato
išmatavimai plane 4,52x4,95 m.
28.
Pastatas – Naftos gaudykla 42I1p. Unikalus Nr. 1096-0032-7419. Pagrindinė tikslinė
naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio. Statybos metai – 1993. Bendras plotas – 29,21 m2. Pastato
pamatai – betonas; perdangos – gelžbetonis; sienos – plytų mūras; stogas – sutapdintas. Pastato
išmatavimai plane 4,60x6,35 m.
29.
Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statiniai ir dangos (talpyklos, rezervuarai, tvora,
kiemo aikštelė). Unikalus Nr. 1094-5003-5228. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Kiti
inžineriniai statiniai. Tvora – gelžbetonio plokštė, vielos tinklas ir plytų mūras; ilgis – 781,2 m. Aikštelė
– asfalto danga; plotas – 17500 m2. Šaligatvis – betono danga; plotas – 906 m2.
Šiame projekte numatomas esamo pastatų nugriovimas, nepaliekant grunte jokių
statybinių atliekų. Atsiradusi duobė užpilama atvežtiniu gruntu, užpilant pasluoksniui, kas 30-40
cm, tankinant. Ardomos dangos sklype, inžieriniai tinklai atjungiami ir užaklinami ties sklypo riba.
Teritorija išlyginama.
Klimato sąlygos:
vidutinė metinė oro temperatūra - +6,0ºC;
absoliutus oro temperatūros maksimumas - +35,9ºC;
absoliutus oro temperatūros minimumas - -36,6ºC;
šalčiausios paros vidutinė oro temperatūros - 27ºC (92% integralinis pasikartojimas);
šalčiausio penkiadienio vidutinė oro temperatūra - 23ºC (92% integralinis pasikartojimas);
šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra - -0,4ºC;
santykinis oro metinis drėgnumas - 80%;
vidutinis kritulių kiekis per metus - 683 mm;
maksimalus paros kritulių kiekis – 55,8 mm;
maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 10 metų) - 134 cm;
maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 50 metų) - 170 cm.

1.3.

Griovimo darbų paruošimas ir organizavimas

Iki griovimo darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta su valstybinėmis
institucijomis ir trečiosiomis šalimis reikiamos apimties projektinė dokumentacija ir gautas leidimas
griauti.
Būtina užtikrinti, kad su statybvietės sklypu besiribojančių sklypų savininkų interesai
nebūtų pažeisti, t. y. nebūtų trikdomas autotransporto eismas (užtikrinti privažiavimus prie visų
esamų, funkcionuojančių kaimyninių pastatų), neviršyti leistinų triukšmo bei vibracijos reikalavimų
ir teritorijos dulkėtumo normų. Jeigu užtikrinti šių reikalavimų neįmanoma, gauti trečiųjų šalių
sutikimus.
Rangovinė organizacija iki darbų pradžios turi parengti griovimo darbų vykdymo
(technologijos) projektą.
Pagal „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų“ (toliau – Nuostatų), patvirtintų
LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A122/D1-34 darbų vadovas negali pradėti statybvietės įrengimo darbų neįvykdęs Nuostatų 9 ir 13.2
p. reikalavimų.
Pastatų griovimo darbų vykdymo aikštelėje, turi būti pirmos pagalbos rinkinys.
Iki darbų pradžios rangovinė organizacija privalo paruošti darbuotojų saugos ir
sveikatos statybvietėje planą bei paskirti atestuotą statinio statybos saugos ir sveikatos darbe
koordinatorių.
Griovimo – demontavimo atliekos tinkančios trupinimui, suderinus su Užsakovu ir
gavus atitinkamus leidimus, sutrupinamos, netinkamos – išvežamos į specializuotus sąvartynus,
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metalo konstrukcijos ir gaminiai – priduodami kaip metalo laužas (jei Užsakovas nenusprendžia
kitaip). Pavojingos atliekos (jeigu tokių bus surasta) gabenamos į pavojingų atliekų sąvartyną.
Mediena gali būti paliekama Užsakovo reikmėms arba priduodama į specializuotą sąvartyną.
Griovimo aikštelėje turi būti įrengtos gaisrinės saugos priemonės, sklype turi būti
pastatyti atliekų saugojimo konteineriai. Prieš darbų pradžią Rangovas turi turėti detalius griovimo
– demontavimo sprendinius apie mechanizmų darbą demontavimo metu (nustatant stovėjimo
vietas), darbininkų saugaus darbo priemones, jų darbo vietų įrengimą, griovimo eiliškumą ir visas
kitas priemones, sąlygojančias kokybišką ir saugų atitinkamo darbo procesų atlikimą, numato
konkrečias priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą darbų vykdymo metu,
įvertindamas savo technines galimybes bei turimus mechanizmus. Rangovas detalius griovimo
darbų sprendinius ruošia vadovaudamasis griovimo technologijos projektu.
1.3.1.

Aplinkosaugos reikalavimai
Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi.
Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą neleistinas.

Rangovas turi užtikrinti, kad privažiavimo keliai, praėjimo vietos būtų visuomet švarios
bei be kliūčių. Rangovas atsako už žalą, padarytą takams, keliams, praėjimo vietoms.
Rangovas rangos sutarties galiojimo metu privalo prižiūrėti ir užtikrinti tvarką
transportavimo keliuose ir atliekų sandėliavimo bei trupinimo vietose. Privalo saugoti aplinką, nuo
dulkių, dūmų, cheminės taršos, triukšmo. Esant sausam orui, ardymo vietas būtina laistyti
vandeniu. Siekiant palengvinti atliekų apdorojimą, privaloma rūšiuoti atliekas susidarymo vietoje
atsižvelgiant į atliekų rūšį ir pobūdį, nemaišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis.
Aplinkos būklė atkuriama atgaivinant pažeistą aplinką ar jos elementus arba jų
pažeistas funkcijas. Padarius žalą žemei (jos paviršiui ar gelmėms), kaip aplinkos elementams,
būtina pašalinti bet kokį neigiamo poveikio žmonių sveikatai pavojų.
Dangos už sklypo ribų, kurios buvo pažeistos ardymo darbų metu, turi būti atstatytos į
pirmykštę padėtį.
Medžiai, nepatenkantys į griaunamo objekto zoną, turi būti aptverti ir surišti, kad jų
nesugadinti;
Greta esančių gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų aplinkoje triukšmo lygis neturi
viršyti 65 dBA.
Griovimo darbų metu be statybos darbų žurnalo turi būti vedamas atliekų tvarkymo
žurnalas.
Numatytas išvežti deponavimui statybinis laužas turi būti išvežamas savivarčiais, su
uždangalu, arba pakrautas statybinis laužas papildomai sulaistomas vandeniu.
Apsaugos nuo dulkių priemonės:
Prieš ardymo darbus, jei aplinkos temperatūra teigiama, ardomos konstrukcijos turi
būti sudrėkinamos vandeniu. Žymiai didesniu vandens kiekiu (apie 30-50 l į 1 kvadratinį metrą)
sulaistomas plytų, keramzitbetonio blokelių mūras.
Ardant, jei aplinkos temperatūra aukštesnė nei -3 laipsniai, konstrukcijų ardymo,
statybinio laužo krovimo metu pastoviai purškiamas vanduo, kad sulaistyti ardomas konstrukcijas
ir padidinti ardymo aplinkos drėgnumą.
Apsaugai nuo dulkiu, ardant pastatų konstrukcijas, kai oro temperatūra žemesnė
kaip -3 laipsniai:
a) numatomas vandens padavimas elektros kabeliais šildomomis vandens žarnomis
bei šildomais vandens purkštukais. Vandenį purkšti, dėl žymai didesnių neigiamų veiksnių (labai
greito darbo vietos apledėjimo, papildomos susidariusio ledo apkrovos ant griaunamų
konstrukcijų) kai temperatūra žemesnė kaip -3 laipsniai numatoma tik lokaliai, naudojant 2-3
purkštukus 5-6 m spinduliu nuo ardymo zonos;
b) kaip drėkinimo mechanizmą naudoti aukšto slėgio karšto vandens plovykles (su
vandens pašildymu).
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1.3.2.

Trečiųjų asmenų interesai

Rangovinė organizacija vykdanti griovimo darbus turi suderinti darbų grafiką su
užsakovu ir kitais interesantais. Turi būti užtikrinti priėjimai ir privažiavimai prie pastatų. Kaimyninių
sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti. Visi griovimo darbai, kurie susiję su trečiaisiais
asmenimis, turi būti derinami su jais ir gaunamas jų sutikimas.
Rangovas turi užtikrinti, kad greta esančių pastatų aplinkoje keliamas triukšmas ir
vibracijos neviršytų leistinų normų
Aplinkinių statinių būklė nepablogės.
1.3.3.

Autotransporto eismo keliuose ir gatvėse laikino uždarymo galimybės ir sąlygos
Statybinio autotransporto judėjimo schema pateikiama statybvietės schemoje.
Vykdant griovimo darbus eismas gatvėse nebus ribojamas.

Po griovimo darbų įvykdymo turi būti nuvalyta ir nušluota gatvės danga bei šaligatviai,
kad neliktų pašalinių statybos atliekų.
Darbų metu turi būti užtikrintas privažiavimas prie gretimų pastatų.
1.3.4.

Paruošiamieji darbai
Prieš pradedant darbus turi būti gautas leidimas statinių griovimo darbams.
Būtina gauti savivaldybės leidimą sklype numatomiems šalinti medžiams ir krūmams.

Sklypą juosianti tvora naudojama kaip statybvietės aptvėrimas. Vietose, kur tvora
neįrengta, montuojama laikina segmentinė tvora. Rangovas turi užtikrinti, kad pašaliniai asmenys
nepatektų į statinių griovimo aikštelę.
Prieš statybos darbų pradžią Rangovas paruošia statybos darbų technologinį
projektą ir jame numato konkretų darbų atlikimo kalendorinį grafiką, kurį būtinai suderina su
Užsakovu.
Prieš statybos darbų pradžią rangovas privalo įrengti (organizuoti) prie statybos
sklypo (statybvietės) stendą su informacija apie vykdomus darbus ir skydą su įspėjamaisiais ir
draudžiamaisiais ženklais.
Kabeliai pakliūnantys po griovimo mechanizmų judėjimo keliais, apsaugomi laikinai
uždengiant g/b kelio plokštėmis.
Įrengiamos laikinos griovimo atliekų sandėliavimo aikštelės.
Griovimo darbai vykdomi, kai aplinkos temperatūra aukštesnė kaip -15°.
1.3.5.

Ardymo darbai

Demontavimo organizavimo projektas numato darbus kurių seka numatoma tokia
(bendra visiems statiniams):
• Elektros įvado atjungimas nuo skirstomųjų tinklų, inžinerinių tinklų atjungimas;
• Demontuojamos durys, langai, santechnika ir kiti gaminiai;
• Demontuojamas esamas stogas ir perdanga;
• Ardomos sienos ir pertvaros;
• Demontuojamos perdangos ir kolonos;
• Demontuojama esama grindų konstrukcija;
• Demontuojami esami pamatai ir rūsiai;
• Demontuojami kiemo statiniai ir dangos sklypo teritorijoje.
Prieš pradedant pastatų griovimą pirma atjungiamas elektros įvadas nuo skirstomųjų
tinklų. Tai atlieka iškviestas AB “Lesto” atstovas. Kitų inžinerinių tinklų atjungimą taip pat reikia
suderinti su atitinkamomis institucijomis ir užsakovu.
Iš statinių išrenkamos buitinės atliekos, išardomos medinės, stiklo konstrukcijos. Atliekos
rūšiuojamos vietoje, išvežamos konteineriais arba savivarčiais.
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Demontuojami langai, durys, stiklo duženos bei mediniai rėmai pašalinami iš griovimo
darbų zonos, kad nesusimaišytų su statybiniu laužu. Atliekos rūšiuojamos vietoje, išvežamos
konteineriais arba savivarčiais utilizuoti.
Demontuojama stogo danga ir medinės, metalinės stogo konstrukcijos. Pradėjus
stogo ardymą pirmiausia reikia nuimti visus įrenginius ir tada pradedama ardyti danga. Ritininė
danga pjaustoma juostomis ir suviniojus į ritinį danga nuleidžiama ant žemės. Skardos danga
ardoma lakštais, atgaline tvarka, nei buvo sumontuota.
Ardant pastatų mūro sienas, gelžbetonines sijas, kolonas, perdangų plokštes
naudojami ekskavatoriai su hidraulinėmis žirklėmis ir hidrauliniais kaltais.
Susidaręs statybinis laužas ekskavatoriais pakraunamas į smulkintuvą. Pagaminta
skalda frontaliniais krautuvais pervežama į sandėliavimo aikštelę.
Nuardžius antžeminę pastato dalį, demontuojamos grindys. Grindų denginys gali būti
supjaustomas deimantiniais pjūklais, grindų konstrukcijos iškeliamos arba naudojamas
ekskavatorius su hidrauliniu kaltu.
Prieš pamatų, rūsio blokų demontavimą, pamatai atkasami. Išdaužius užpildą tarp
blokų, jie iškeliami. Monolitiniai pamatai skeliami į segmentus, iškeliami į paviršių ir ardomi
hidrauliniais kaltais.
Atsiradusi duobė užpilama atvežtiniu gruntu, užpilant pasluoksniui, kas 30-40 cm
tankinant.
Teritorijoje esantys veikiantys inžineriniai tinklai atjungiami. Atjungiant inžinerinius
vamzdynus, šuliniuose uždaromos atšakų sklendės ir nupjovus užaklinama. Vykdant inžinerinių
tinklų atjungimą vadovautis organizacijų, eksploatuojančių inžinerinius tinklus, raštais, kuriuose
nurodytos atjungimo sąlygos.
Demontuojami esami geležinkelio bėgiai sklypo teritorijoje. Demontavimo darbus
derinti su geležinkelio savininku ir eksploatuojančia organizacija.
Demontavus visus statinius, ardoma mūrinė tvora aplink sklypą.
Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikomos iki 1 metų, o pavojingos iki 6
mėnesių, bet ne ilgiau kaip iki objekto užbaigimo.
Statybinis laužas išrušiuojamas vietoje, išskiriant:
• Pavojingas atliekas – luminiscencinės lempos, asbestas (jei jų griovimo metu bus rasta) –
priduodamos į pavojingų atliekų priėmimo aikšteles.
• Buitinės atliekos – išvežamos ir priduodamos atitinkamiems atliekų tvarkmo centrams.
• Netinkamas perdirbimui statybinis laužas – priduodamas į statybinių atliekų sąvartyną.
• Tinkamas perdirbimui statybinis laužas – perduodamas atliekų tvarkytojui perdirbimui.
Pakraunant statybines šiukšles į autotransportą, jas būtina laistyti vandeniu, tikslu
sumažinti dulkių skleidimą. Aptikus aikštelėje kenksmingas medžiagas (jeigu tokios medžiagos
yra), būtina nustatyti jų kenksmingumo laipsnį ir atitinkama tvarka išvežti į atliekų perdirbimo arba
naikinimo vietą.
Atliekant ardymo darbus pastatų sandūros vietose, darbai atliekami rankiniu būdu.
Turi būti užtikrintas esamų konstrukcijų stabilumas ir apsauga nuo pažeidimų.
Jei pastatų griovimas gali sukelti pavojų darbuotojams ar pašaliniams asmenims,
privalo būti imtasi tinkamų atsargumo priemonių ir saugių darbo metodų, darbai privalo būti
planuojami ir atliekami tik kompetetingam asmeniui prižiūrint.
Pradžioje demontuojamos metaliniės stoginės, smulkieji pastatai ir kiti kiemo statiniai,
įrengiama statybinio laužo smulkinimo aikštelė. Galiausiai ardomi didieji sklypo pastatai (4P3p,
6P1p, 7P3p, 8L2p, 10P2p ir 18P1b).
Po ardymo darbų aikštelėje neturi likti jokių statybinių konstrukcijų, statybinio laužo.

1.4.

Pagrindiniai darbų saugos reikalavimai
•
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Statinių ardymo – demontavimo vietos išorinėje dalyje turi būti atitvertos
signaline atitvara, 5 m nutolusia nuo išorinių ardomų sienų (jei nenuspręsta
kitaip);
Prieš darbų pradžią atidžiai išnagrinėjami pastatai, jų konstrukcijos ir
konstrukcijų būklė;
Išjungiami visi įvadai iš magistralinių elektros, vandentiekio, šilumos tinklų (jei iki
tol nebuvo atjungti);
Stogo ardymo darbus reikia atlikti atitinkamu nuoseklumu, leidžiant iš viršaus
žemyn, tokiu būdu, kad pašalinus vieną dalį, nebūtų sukelta kitos dalies griūtis.
Tas pats ir ardant pagrindinę pastato dalį, negalima ardyti laiptuotai. Ardomo
pastato aukštis visu pastato plotu turi būti vienodas;
Sumontuojamas laikinas vandentiekio įvadas pjaustymo mašinoms;
Tik atskirais atvejais leidžiama mesti žemyn nedidelius, lengvus daiktus, bet tik
stebint darbų vykdytojui ir tik į aptvertas vietas apačioje, pastačius stebėtoją;
Kategoriškai draudžiama perkrauti perdangas ardymo elementais, statybiniu
laužu, šiukšlėmis;
Esant nepakankamam konstrukcijų, nuo kurių vykdomi griovimo darbai
stiprumui ir pastovumui, arba per mažai stovėjimo aikštelei, (nuo 1,5 m ir
aukščiau), darbininkai privalo turėti diržus ir patikimai prisitvirtinti prie patikimų
statybinių konstrukcijų;
Ardant perdangą, būtina atidžiai apžiūrėti jų įleidimą sieną, priimant
išankstines priemones nuo perdangos griūties;
Vykdant ardymo darbus su hidrauliniu kaltu, hidraulinėmis karpymo žnyplėmis,
ekskavatoriaus mašinisto kabina turi turėti apsaugą pagamintą iš metalinio
tinko, ar metalinių profilių.
Darbų vadovas prieš mechanizuotą konstrukcijų vertimą turi asmeniškai
įsitikinti, kad konstrukcijų kritimo zonoje nėra žmonių.
Draudžiama ardyti pastato konstruktyvinius elementus tuo pačiu metu
vienoje vertikalėje. Ardymo metu žmonėms vaikščioti į žemiau esančių
patalpų aptvertas zonas draudžiama;
Ardant sienas, darbininkams kategoriškai draudžiama dirbti stovint ant
ardomos sienos;
Visais atvejais, prieš demontuojamo gaminio nupjovimą nuo esamų
konstrukcijų įdėtinių detalių, šie elementai turi būti užstropuoti, stropai krano
pagalba turi būti įtempti.

Pagal DT 5-00[2] pavojingos zonos skiriamos į dvi grupes:
Pavojingos zonos, kuriose yra nuolat veikiančių pavojingų ir (ar) kenksmingų veiksnių,
priskiriamos vietos:
• prie elektros įrenginių įtampą turinčių neizoliuotų srovinių dalių;
• neaptvertos, esančios aukštyje, kai aukščio skirtumas 1,3 m ir didesnis;
• vietose, kuriose pavojingų ir (arba) kenksmingų medžiagų koncentracija
darbo aplinkos ore gali viršyti ribines vertes (nustatoma matavimais).
Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir (arba) kenksmingi veiksniai, turi
būti aptvertas apsauginiais aptvarais, kad sukliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į
tokias zonas.
Pavojingos ir kenksmingos zonos turi būti aptvertos signaliniais aptvarais ir
įspėjamaisiais ženklais. Vykdyti darbams pavojingose zonose išduodama paskyra – leidimas.
Pavojingoms zonoms, kuriose gali atsirasti pavojingų veiksnių, priskiriamos vietos:
• šalia demontuojamų konstrukcijų ir įrenginių;
• vietos, virš kurių atliekami konstrukcijų arba įrenginių demontavimo darbai;
• vietos, virš kurių kroviniai keliami ir transportuojami kėlimo kranais;
• vietos, kuriose juda mašinos ar jų dalys, darbo įrengimai.
Pavojingų zonų ribos arti judančių mašinų ir įrenginių dalių – 5 m nuo jų, jei gamintojo
instrukcijoje nėra griežtesnių ar papildomų reikalavimų.
Aplink griaunamą pastatą atsižvelgiant į aukštį iš kurio gali kristi krūviai, nustatomos
pavojingos zonos. Jos aptveriamos signaliniais aptvarais, kurie turi perspėti žmones apie galimą
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pavojų aptvertoje teritorijoje. Įėjimuose į pastatą įrengiami apsauginiai stogeliai. Šioje zonoje
leidžiama atlikti griovimo darbus tik tada, kai garantuojamas darbininkų saugumas.
Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (pūga,
vėjas, uraganas, perkūnija, sniegas ir t.t.) kelia pavoju darbuotojų saugai ir sveikatai.
Statytojas ar jo paskirtas asmuo, laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų,
privalo vykdyti darbuotojų mokymus ir kolektyvinį instruktavimą prieš pradedant atlikti specifinius
tam tikros srities statybos darbus.
1.4.1.

Statybvietės įrenginiai

Darbo įrenginiai turi atitikti jiems taikomų Lietuvos Respublikos norminių aktų saugos
reikalavimus ir turi turėti atitiktį patvirtinančius dokumentus arba – atitiktį patvirtinančius
dokumentus, kad atitinka Europos Sąjungos direktyvų saugos reikalavimus; arba turi atitikti darbo
įrenginių naudojimo bendruosiuose nuostatuose nurodytus minimalius reikalavimus, kai Lietuvos
Respublikos norminiai aktai arba Europos Sąjungos direktyvos jiems netaikomos arba taikomos iš
dalies.
Darbdavys privalo imtis reikiamų priemonių, kurios užtikrintų, kad per visą naudojimo
laiką darbo įrenginiai būtų tinkamai techniškai prižiūrimi, palaikoma jų reikiama techninė būklė.
Darbo įrenginiai turi būti sumontuoti, išdėstyti ir naudojami taip, kad sumažintų riziką
darbo įrenginių naudotojams ar kitiems darbuotojams, pavyzdžiui, kad būtų numatyta
pakankamai saugios erdvės tarp judančių darbo įrenginio dalių ir aplink jų fiksuotas ar judančias
dalis, taip pat kad visų rūšių energija ir naudojamomis medžiagomis būtų aprūpinama saugiai
bei pagamintos medžiagos būtų pašalinamos saugiu būdu.
Darbo įrenginiai privalo būti montuojami ar išmontuojami saugiai, atsižvelgiant į
privalomas gamintojo pateiktų instrukcijų nuorodas.
Darbo įrenginiai, į kuriuos jų naudojimo metu galima žaibo iškrova, privalo būti
apsaugoti nuo jos poveikio specialiais įtaisais ar kitomis priemonėmis.
Darbo įrenginiai, kurie yra mobilūs ar gali būti išmontuojami ir kurie yra suprojektuoti
kelti krovinius, jų naudojimo metu privaloma užtikrinti įrenginio stabilumą, atsižvelgiant į būsimas
sąlygas bei grunto charakterį.
Medžiagos, įrenginiai ir visos kitos darbo priemonės, kurios judėdamos gali pakenkti
darbuotojų saugai ir sveikatai darbe, turi būti tinkamai ir patikimai pritvirtintos.
Elektros paskirstymo įrenginiai ir jų instaliacija turi būti suprojektuoti, įrengti ir
naudojami taip, kad nesukeltų gaisro ir sprogimo pavojaus; darbuotojai turi būti apsaugoti nuo
elektros srovės poveikio dėl tiesioginio ar netiesioginio prisilietimo.
Judėjimo keliai, taip pat laiptai, pritvirtintos kopėčios, krovimo aikštelės bei platformos
turi būti apskaičiuoti, išdėstyti ir tokių matmenų, kad pėstieji ir transporto priemonės galėtų
saugiai judėti ir nekeltų pavojaus darbuotojams, esantiems šalia judėjimo kelių ir įrenginių.
Sumontuotų įrenginių išbandymus privalo organizuoti statinio statybos vadovas.
Darbų metu būtina tikrinti ar naudojami statybos produktai ir įrenginiai atitinka
nurodytiems statinio projekto techninėse specifikacijose.
1.4.2.

Darbo saugos dokumentai

Būtina vadovautis DT 5 – 00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ bei kitais
veikiančiais darbo saugos dokumentais.
Ypatingą dėmesį būtina skirti tam, kad:
• pašaliniai asmenys nepatektų į darbų vykdymo zoną;
• pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o
darbo vietos būtų gerai apšviestos;
• visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus;
• darbininkai būtų aprūpinti spec. apranga ir individualios apsaugos priemonėmis
pagal SDTB – 13 „Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis
priemonėmis nuostatai“;
• daubų ir tranšėjų šlaitų nuolydžiai atitiktų DT 5 – 00 reikalavimus;
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minimalus atstumas nuo iškasų šlaito krašto iki artimiausios statybinės mašinos
atramos būtų parenkamas pagal DT 5 – 00 reikalavimus;
žemės darbai prie esamų inžinerinių tinklų būtų vykdomi rankiniu būdu ir
dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams;
nulipimui į tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų būtų įrengtos lipynės su turėklais arba
kopėčios;
evakavimo keliai ir išėjimai turi būti neužstatyti bei atlaisvinti, kad bet kuriuo metu
būtų galimo nekliudomai jais naudotis;
kėlimo mechanizmų (kranų, keltuvų, gervių ir kt.) įrengimo tvarka, aptvėrimai,
išdėstymas įrengiami pagal LR įstatymų reikalavimus ir suderinti su valstybinėmis
institucijomis nustatyta tvarka. Visur, kur yra pavojus dirbantiems žmonėms, turi
būti įrengti aptvėrimai ir apsauginiai stogeliai;
keliamų gaminių užkabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir
išbandyta įranga;
reikalui esant, krovinius prilaikyti lanksčiomis atotampomis, kad nesiūbuotų;
krovinių paėmimo įtaisų (stropų) kabliai būtų su apsauginiais užraktais;
kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti;
gaminiai nebūtų keliami už darbo zonos ribų;
gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros);
nebūtų keliamos surenkamojo g/b konstrukcijos, neturinčios montavimo kilpų
arba žymių, be kurių negalima teisingai konstrukcijas pakabinti ir montuoti;
nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertraukų metu;
apsaugai nuo kritimo iš aukščio turi būti naudojamos asmeninės ir kolektyvinės
apsaugos priemonės;
dirbant aukščiau negu 5 m, darbuotojai turi turėti aukštalipių pažymėjimus;
zonose, kuriose aukščio skirtumas yra didesnis negu 1,3 m, nuo kritimo iš aukščio
darbuotojus būtina apsaugoti atitinkamais įrenginiais, reikiamo aukščio ir tvirtais
aptvarais, kuriuos sudaro papėdės lentelės, porankiai ir viduriniai tašeliai, arba
apsaugai būtina naudoti kitas lygiavertes priemones;
privalo būti reikiamos priėjimo į darbo vietą priemonės ir naudojami saugos diržai
arba kitos apsaugos nuo kritimo priemonės;
visi elektriniai mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti;
iki statybos pradžios būtų parengtas statybos darbų technologijos projektas;
dirbant su pjaustymo įrankiais reikia naudotis pirštinėmis ir apsauginiais akiniais;
dirbant su suvirinimo aparatu privaloma naudoti apsauginį suvirinimo skydelį,
sunkiai degančius suvirintojo švarką, kelnes ir pirštines;
statybines šiukšles draudžiama mesti iš pastato. Specialiai tam turi būti STOP
juosta atitverta vieta, kad nesužeistų apačioje dirbančių žmonių;
pavojingose zonose leidžiama dirbti tik gavus paskyrą-leidimą;
iki ardymo pradžios būtų parengtas ardymo darbų technologijos projektas;
būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą;
statybos aikštelėje darbo vietos, pravažiavimai ir praėjimai būtų gerai apšviesti.

Buitinėse patalpose turi būti vaistinėlė su būtiniausių vaistų rinkiniu (vaistų galiojimo
terminas turi būti tikrinamas).
1.4.3.

Būtinosios pirmosios medicininės pagalbos priemonės

Darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba.
Darbuotojai turi būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Darbuotojas, kuris įvykus
nelaimingam atsitikimui buvo sužeistas arba staigiai susirgo, turi būti nedelsiant nugabentas į
medicinos įstaigą.
Atsižvelgiant į statybos darbų apimtį ir (arba) veiklos rūšį, pagal darbuotojų saugos ir
sveikatos reikalavimus turi būti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti.
Pirmosios pagalbos patalpose turi būti pagrindinė pirmosios pagalbos įranga bei
priemonės. Į tokias patalpas turi būti lengvai patenkama su neštuvais. Šios patalpos turi būti
paženklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse
nuostatuose, ir nurodytos kelrodžiais.
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Pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal
darbo sąlygas. Jų laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos.
Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos,
gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai.
1.4.4.

Priešgaisrinės saugos reikalavimai

Statybvietėje būtina įrengti priešgaisrinį skydą pirminėms gaisro gesinimo priemonėms
sudėti. Skyde privalo būti gesintuvai MG-6 (milteliniai; 2 vnt.), kastuvai (2 vnt.), laužtuvai (2 vnt.),
kobiniai (2 vnt.), kirviai (2 vnt.), kibirai (2 vnt.), nedegaus audinio skraistė. Šalia priešgaisrinio skydo
– dėžė su smėliu.
Prieš darbų pradžią privalo būti numatytos visos kitos gaisrinės saugos priemonės
statybos – montavimo darbų procesuose. Darbų zonose privalo būti nešiojamieji, atitinkamos
klasės gesintuvai.
Pavojingi, sukeliantys žiežirbas, aukštą temperatūrą bei galimą gaisro pavojų darbai:
suvirinimo, pjovimo, izoliavimo, darbai greitaeigiais įrenginiais. Dirbant šiuos darbus, iškylą pavojus
sukelti gaisrą, nudegti, gauti šiluminį smūgį. Darbuotojus, dirbančius šiuos darbus, privaloma
apmokyti; darbuotojai privalo būti įgiję kvalifikacinius pažymėjimus.
Darbo vietose ir šalia jų gali būti sandėliuojamas tik toks degių ir savaiminio
įsiliepsnojimo medžiagų kiekis, kuris reikalingas konkretiems darbams vykdyti.
Rūkyti darbo vietose draudžiama. Rūkymo vietos numatytos prie priešgaisrinio skydo
arba buitinių patalpų.
1.4.5.

Principiniai nurodymai ir sprendiniai avarijos statybvietėje atveju
Jei griaunant statinį įvyksta avarija, statybos rangovas privalo:
• organizuoti ir suteikti pagalbą nukentėjusiems asmenims;
• imtis skubių priemonių, kad būtų išvengta tolesnių avarijos pasekmių;
• apsaugoti statinio avarijos vietą nuo poveikio, galinčio trukdyti tirti avarijos
priežastis;
• pranešti apie avariją savivaldybės merui (jo įgaliotam savivaldybės
administratoriui ar kitam savivaldybės administracijos tarnautojui), apskrities
viršininko administracijai; jei avarija įvyko statybos metu, – taip pat statytojui
(užsakovui), statinio statybos techninės priežiūros vykdytojui ir statinio
projektuotojui; jei yra nukentėjusių žmonių, – taip pat teisėsaugos institucijai ir
Valstybinei darbo inspekcijai. Jeigu įvyksta avarija, dėl kurios buvo (gali būti)
užteršta aplinka, – apie ją turi būti pranešta Aplinkos ministerijai; jei avarija susijusi
su potencialiai pavojingais įrenginiais, apie ją taip pat turi būti pranešta
Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatyme nurodytoms institucijoms;
• jei statinio avarija įvyko dėl potencialiai pavojingų įrenginių avarijos arba jei dėl
statinio avarijos buvo pažeisti šie įrenginiai, be 4 punkte nurodytų institucijų, apie
tai pranešti atitinkamoms valstybinės priežiūros bei kontrolės institucijoms;
• aprašyti statinio būklę po avarijos bei nurodyti statinio pakitimus ir jų atsiradimo
vietas.

1.4.6.

Kliūčių ir pavojingų vietų ženklinimas.

Vietas, kur yra susidūrimo su kliūtimis, daiktų nukritimo ir griuvimo rizikos, esančios
užstatytose įmonės teritorijose, į kurias dirbdamas gali įeiti darbuotojas, būtina paženklinti. Šio
ženklinimo matmenys priklauso nuo kliūties arba pavojingose vietos matmenų. Juostų polinkio
kampas turi būti maždaug 45°, jų matmenys turi būti maždaug vienodi.
Darbo vietų saugos ir sveikatos apsaugos ženklai
Ženklų lenteles įrengti tinkamame aukštyje ir regėjimui tinkamu kampu, pakankamai
apšviestoje ir lengvai prieinamoje bei matomoje vietoje prie įėjimo į potencialiai pavojingą zoną
arba prie tam tikro galimo pavojaus vietų arba prie pavojų keliančio daikto.
Saugos ir sveikatos apsaugos ženklai – ženklai teikiantys informaciją arba nudarymus
vaizdiniu ženklu, spalva, šviečiančiu ženklu, garso signalu, žodiniu pranešimu, rankų ženklais apie
konkretų objektą, veiklą, situaciją, saugos ir sveikatos reikalavimus.
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Saugos ir sveikatos apsaugos ženklinimui darbovietėse naudojami šie pagrindiniai
ženklai:
•
•
•
•
•

draudžiamasis ženklas – tai ženklas, draudžiantis elgtis taip, kad kiltų pavojus
arba jis būtų sukeltas;
įspėjamasis ženklas - ženklas, kuris įspėja apie riziką arba pavojų;
įpareigojamasis ženklas - ženklas, kuris nustato privalomą elgesį;
pirmosios pagalbos arba gelbėjimo ženklas - ženklas, kuriuo nurodomi
evakuaciniai išėjimai arba pateikiama informacija apie pirmosios pagalbos
arba gelbėjimo priemones;
informacinis ženklas - ženklas, kuris nurodo kitą saugos ir sveikatos apsaugos
informaciją apie pirmosios pagalbos arba gelbėjimo priemones;

Saugos ir apsaugos ženklai darbo vietose gali būti šių pagrindinių formų (tokiu
pavidalu);
•
•
•
•
•
•
•
•

vaizdinis ženklas - ženklas, kuris geometrinės formos, spalvos ir piešinio arba
piktogramos deriniu teikia tam tikrą informaciją ir kuris įrengiamas matomoje
vietoje, pakankamai ryškiai apšviestas;
papildomas vaizdinis ženklas - ženklas, teikiantis papildomą informaciją ir
naudojamas kartu su vaizdiniu ženklu;
saugos spalva - spalva, kuriai suteikiama atitinkama saugos reikšmė;
simbolis arba piktograma - iliustracija, kuri apibūdina situaciją arba nustato
tam tikrą elgesį ir kuri nupiešta ant vaizdinio ženklo arba apšviesto paviršiaus;
šviečiantis ženklas - ženklas, kurio šviesą skleidžiantis įtaisas pagamintas iš
permatomos arba šviesą praleidžiančios medžiagos ir apšviestas iš vidaus
arba užpakalinės sienelės ir atrodo kaip šviečiantis paviršius;
garso signalas - sutartas garso signalas, skleidžiamas ir perduodamas tam
tikslui skirtu įrenginiu, nenaudojant žmogaus balso arba jo imitacijos;
žodinis pranešimas - nustatyto turinio pranešimas žodžiu žmogaus balsu arba
žmogaus balso imitacija;
rankų ženklas - nustatyti rankų ir (arba) plaštakų judesiai ir (arba) jų padėtis,
duodant nurodymus darbuotojams, kurie atlieka manevravimo veiksmus,
susijusius su rizika arba pavojumi.

Ženklų lentelių matmenys ir forma:

Draudžiamieji ženklai:
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Naudoti atvirą ugnį ir rūkyti draudžiama

Prie įėjimo į pastatą, statinį ar teritoriją, kurioje panaudojus atvirą
ugnį galimas sprogimas ar medžiagų užsiliepsnojimas.
Iškabinti prie įėjimo į statybvietę ir tose vietose kur galimas pavojus.
Rūkyti draudžiama
Prie įėjimo į pastatą, statinį ar teritoriją, kurioje panaudojus atvirą
ugnį galimas sprogimas ar medžiagų užsiliepsnojimas.
Rūkyti galima tik rūkymo vietose.

Įspėjamieji ženklai:

Įspėjimas apie elektros srovės pavojų

Ant patalpų, statinių ir įrenginių, turinčių elektros įtampą, galinčią
sukelti pavojų žmonių gyvybei bei sveikatai.
Įspėjimas apie bendrojo pobūdžio pavojų
Vietoje, kurioje gali kilti įvairūs pavojai. Reikalui esant pridedamas
papildomas skydelis.

Įspėjimas apie pakeltą krovinį

Įspėjimas apie kliūtį
Galimų kliūčių zonoje.
Įspėjimas apie pavojų nukristi
Galimo kritimo vietose.

Įpareigojantieji ženklai:
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Būtina dėvėti apsauginį šalmą

Prie įėjimo į darbo patalpas, kuriose galimas daiktų kritimas iš
viršaus.

Būtina mūvėti apsaugines pirštines

Darbo vietose, kuriose galimos rankų traumos.

Būtina naudoti klausos apsaugines priemones

Prie įėjimo į darbo patalpas, kuriose padidėjęs triukšmo lygis.

Būtina naudoti apsauginius akinius

Darbo vietose, kuriose galimos akių traumos.

Būtina naudoti apsauginį pririšimą

Atliekant aukštuminius darbus.

Būtina prisisegti apsauginį veido skydelį

Gaisrinių saugos priemonių ženklai

Gesintuvas

Patalpose ir teritorijose, kuriose yra ugnies gesintuvas.

Informaciniai ženklai
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Rūkymo vieta

Prie rūkymui skirtų patalpų durų arba rūkymo vietose.

Vandens šaltinis

Prie vandens telkinių, tinkančių gaisrui gesinti.

1.5.

Darbų vykdymas žiemos laikotarpiu

Padidėjusi rizika pasitempti, pargriūti ir susižaloti, nuolatos mažinama valant kelius,
takus ir darbo vietas. Žiemos metu šios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo. Žiemos
metu darbuotojams papildomai išduodamos pirštinės, žieminė avalynė ir žieminės striukės.

1.6.

Teritorijos sutvarkymas po griovimo darbų

Atlikus griovimo darbus išvežamas statybinis laužas, medienos laužas, išlyginamas
piltinis gruntas iki esamo žemės lygio. Teritorija išlyginama 10 cm altitudžių skirtumu.

1.7.

Energetiniai resursai

Ardymo - demontavimo darbams elektros energija bus tiekiama iš esamų elektros
tinklų. Suderinus elektros energijos poreikį ir pasijungimo vietą, pastatoma laikina elektros
paskirstymo spinta su elektros energijos apskaita.
Vanduo griovimo darbams ir buitinėms reikmėms tiekiamas iš esamų vandentiekio
tinklų artimiausiame vandentiekio šulinyje įrengus laikiną apskaitą.
Nesant galimybei šalto vandens tiekti, vanduo atvežamas autocisternomis.
Geriamas vanduo pagal poreikį į objektą atvežamas spec. plastikinėje taroje.
Statybvietės teritorijoje pastatyti biotualetus. Nuotekas iš tualeto išvežti specializuotu
autotransportu.
Laikinų inžinerinių tinklų pasijungimo
eksploatuojančiomis įmonėmis bei Užsakovu.

taškai

derinami

su

tuos

tinklus

Darbuotojų buitiniams-gamybiniams poreikiams patenkinti pastatomi laikini, lengvai iš
vietos į kitą vietą pervežami vagonėliai ir kilnojamas biotualetas.

1.8.

Atliekų tvarkymas

Statybvietėje būtina apskaityti susidariusias statybines atliekas, atliekų kiekius surašyti į
pirminių atliekų apskaitos žurnalą. Būtina kontroliuoti, fiksuoti susidariusių ir perduotų tvarkyti
statybinių atliekų apskaitą, nurodyti jų kiekį. Pirmines atliekų apskaitos ataskaitas teikti Aplinkos
ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje
vykdoma statinio statyba. Duomenis apie statybinių atliekų išvežimą įrašyti Statybos darbų
žurnale.
Statybinių atliekų apskaitos dokumentus saugoti pagal atliekų tvarkymo taisyklių
reikalavimus. Duomenis apie išvežtas statybines atliekas įrašyti į statybos darbų žurnalą.
Statybvietėje pastatyti statybinių atliekų konteinerį. Statybvietėje turi būti rūšiuojamos
susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui tinkamos konstrukcijos
(medžiagos). Atliekos turi būti saugomos taip, kad nedarytų neigiamo poveikio aplinkai ir
žmonių sveikatai.
Statybos laikotarpiu pavojingų atliekų susidarymas nenumatomas. Statybos metu
paaiškėjus, kad tokios atliekos susidaro, jas reikia tvarkyti pagal atliekų tvarkymo įstatymą ir
taisykles:
• pavojingų atliekų, jų susidarymo, surinkimo, rūšiavimo, saugojimo, vežimo,
naudojimo, šalinimo metu negalima maišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis;
Kompleksas:
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saugomos arba vežamos pavojingos atliekos turi būti supakuotos ir paženklintos;
atliekų turėtojas gali perduoti pavojingas atliekas vežti tik tokiam vežėjui, kuris turi
licenziją pavojingoms atliekoms vežti.
Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip
vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos.
Pavojingos statybinės atliekos turi būti saugomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus
reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos
darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.
Statybines atliekas išveža ir utilizuoja įmonė, turinti atitinkamą leidimą bei licenziją
pagal vietos savivaldybės nustatytas tvarkymo taisykles. Su šia įmone sudaroma atitinkama
sutartis. Atliekos autotransportu išvežamos pagal vietos savivaldybės nustatytas tvarkymo
taisykles.
•
•

1.9.

Rangovo kvalifikaciniai reikalavimai
Rangovas privalo turėti:
• Kvalifikacijos atestatą, leidžiantį vykdyti bendrastatybinius arba pastatų
griovimo darbus, kategorija: ypatingi statiniai;
• Atestuotą darbų vadovą (ypatingi statiniai);
• Atestuotą atliekų surinkimo, šalinimo vadovą.
Rangovas privalo būti apsidraudęs privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.

1.10.

Darbų trukmė

Priimta bendra darbų trukmė – 7-8 mėnesiai. Užsakovo ir rangovo susitarimu darbų
trukmė gali būti ir kitokia.
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Pagrindinių naudojamų mechanizmų ir transporto priemonių žiniaraštis

Eilės
Nr.

Statybinių mechanizmų
pavadinimas

1

2

Markė

3

Kiekis

Našumas

vnt.

4

Atliekamų
aprašymas

5

darbų

6

1.

Ekskavatorius su 21 m
strėle ir hidraulinėmis
žirklėmis

KOMATSU

5

Demontavimo darbams

2.

Ekskavatorius krautuvas, ratinis - 0,3
m3 kaušo talpos

CAT 428E

2

Demontavimo, žemės
darbams

3.

Ekskavatorius su
hidrauliniu kaltu

TEREX

3

Demontavimo darbams

4.

Frontalinis krautuvas

HITACHI

2

Demontavimo darbams

5.

Statybinio laužo
smulkintuvas

KLEEMANN
MC110R
EVO

1

Statybinio laužo
smulkinimui

6.

Elektrinis kaltas betonui

-

4

Demontavimo darbams

7.

Metalo pjovimo įranga

-

2

Demontavimo darbams

8.

Grindų pjovimo mašina

-

2

Demontavimo darbams

9.

Dyzelinis tankintojas
60kg

LF-90

25m3 per
pamainą

4

Pagrindų, supilto grunto
tankinimui, gerbūvio
darbams

2

Statybvietės vertikalinio
planiravimo darbams ir
griovių užpylimui, laikinų
kelių įrengimui

4

Griovimo atliekų,
atliekamo grunto išvežimui,
gerbūvio darbams

10.

Buldozeris 96kW

DZ-101

Pagal
poreikį

11.

Autosavivarčiai

-

Pagal
poreikį

Pastaba: Rangovas gali taikyti panašių charakteristikų – markių ir kitus mechanizmus,
priklausomai nuo mechanizmų turėtojų – nuomotojų.
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Pagrindinių naudojamų mechanizmų ir
transporto priemonių žiniaraštis

16034-TP-SO.SŽ-1

o

Lapas

Lapų

1

1

GRIOVIMO ATLIEKŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Griovimo atliekos
Kiekis
Eilės
Nr.

Pavadinimas

1

2

3

Betonas
Plytos
Mediena
Stiklas
Izoliacinės medžiagos,
kurios nepaminėtos 17
06 01 ir 17 06 03
Mišrios statybinės ir
griovimo atliekos,
nenurodytos 17 09 01,
17 09 02 ir 17 09 03

-

Betonas
Plytos
Mediena
Stiklas
Izoliacinės medžiagos,
kurios nepaminėtos 17
06 01 ir 17 06 03

-

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

t/d

t/m

Agregatinis
būvis

Kodas
pagal
atliekų
sąrašą

4
5
6
4P3p (Unikalus Nr. 1096-0032-7040)
2586
K
17 01 01
2582
K
17 01 02
8,2
K
17 02 01
7,6
K
17 02 02

Pavojingumas

Numatomi
atliekų tvarkymo
būdai

8

11

nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga

-

15,8

K

17 06 04

nepavojinga

-

520

K

17 09 04

nepavojinga

6P1p (Unikalus Nr. 1096-0032-7062)
1227
K
17 01 01
1245
K
17 01 02
2,8
K
17 02 01
4,2
K
17 02 02

nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga

-

10,0

K

17 06 04

nepavojinga

12.

Mišrios statybinės ir
griovimo atliekos,
nenurodytos 17 09 01,
17 09 02 ir 17 09 03

-

249

K

17 09 04

nepavojinga

13.
14.
15.
16.
17.

Betonas
Geležis ir plienas
Plytos
Mediena
Stiklas

-

7P3p (Unikalus Nr. 1096-0032-7073)
2050
K
17 01 01
2,7
K
17 04 05
1702
K
17 01 02
6,1
K
17 02 01
8,1
K
17 02 02

nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga

18.

Izoliacinės medžiagos,
kurios nepaminėtos 17
06 01 ir 17 06 03

-

14,8

K

17 06 04

nepavojinga

19.

Mišrios statybinės ir
griovimo atliekos,
nenurodytos 17 09 01,
17 09 02 ir 17 09 03

-

378

K

17 09 04

nepavojinga

Surenkama,
išvežama ir
priduodama
specializuotiems
LR įstatymų
tvarka
registruotiems
atliekų
tvarkytojams
perdirbimui

Surenkama,
išvežama ir
priduodama
specializuotiems
LR įstatymų
tvarka
registruotiems
atliekų
tvarkytojams
perdirbimui

Surenkama,
išvežama ir
priduodama
specializuotiems
LR įstatymų
tvarka
registruotiems
atliekų
tvarkytojams
perdirbimui

8L2p (Unikalus Nr. 1096-0032-7084)
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Griovimo atliekų kiekių žiniaraštis

16034-TP-SO.SŽ-2

o
Lapas

Lapų

1

7

20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.

48.
49.
50.
51.
52.

Betonas
Plytos
Mediena
Stiklas
Izoliacinės medžiagos,
kurios nepaminėtos 17
06 01 ir 17 06 03
Mišrios statybinės ir
griovimo atliekos,
nenurodytos 17 09 01,
17 09 02 ir 17 09 03

-

2090
2038
7,6
9,3

K
K
K
K

17 01 01
17 01 02
17 02 01
17 02 02

nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga

-

15,3

K

17 06 04

nepavojinga

-

416

K

17 09 04

nepavojinga

Betonas
Čerpės ir keramika
Plytos
Mediena
Stiklas
Izoliacinės medžiagos,
kurios nepaminėtos 17
06 01 ir 17 06 03
Mišrios statybinės ir
griovimo atliekos,
nenurodytos 17 09 01,
17 09 02 ir 17 09 03

-

9H1p (Unikalus Nr. 1096-0032-7095)
229
K
17 01 01
1,7
K
17 01 03
220
K
17 01 02
1,4
K
17 02 01
1,0
K
17 02 02

nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga

Betonas
Geležis ir plienas
Plytos
Mediena
Stiklas
Čerpės ir keramika
Izoliacinės medžiagos,
kurios nepaminėtos 17
06 01 ir 17 06 03
Mišrios statybinės ir
griovimo atliekos,
nenurodytos 17 09 01,
17 09 02 ir 17 09 03

-

Betonas
Plytos
Mediena
Stiklas
Čerpės ir keramika
Izoliacinės medžiagos,
kurios nepaminėtos 17
06 01 ir 17 06 03
Mišrios statybinės ir
griovimo atliekos,
nenurodytos 17 09 01,
17 09 02 ir 17 09 03

-

Betonas
Plytos
Mediena
Stiklas
Izoliacinės medžiagos,

-
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-

1,1

K

17 06 04

nepavojinga

-

46

K

17 09 04

nepavojinga

10P2p (Unikalus Nr. 1096-0032-7108)
1647
K
17 01 01
1,0
K
17 04 05
1797
K
17 01 02
7,6
K
17 02 01
2,8
K
17 02 02
4,6
K
17 01 03

nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga

-

9,6

K

17 06 04

nepavojinga

-

347

K

17 09 04

nepavojinga

13B1p (Unikalus Nr. 1096-0032-7130)
405
K
17 01 01
701
K
17 01 02
2,2
K
17 02 01
1,3
K
17 02 02
4,2
K
17 01 03

nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga

-

3,1

K

17 06 04

nepavojinga

-

112

K

17 09 04

nepavojinga

14F1p (Unikalus Nr. 1096-0032-7140)
166
K
17 01 01
75
K
17 01 02
0,9
K
17 02 01
0,2
K
17 02 02
1,1
K
17 06 04

nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
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LR įstatymų
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LR įstatymų
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53.

54.
55.
56.
57.
58.
59.

60.

61.
62.
63.
64.
65.
66.

67.

68.
69.
70.
71.
72.

73.

74.
75.
76.
77.
78.

79.

kurios nepaminėtos 17
06 01 ir 17 06 03
Mišrios statybinės ir
griovimo atliekos,
nenurodytos 17 09 01,
17 09 02 ir 17 09 03

-

Betonas
Plytos
Mediena
Stiklas
Čerpės ir keramika
Izoliacinės medžiagos,
kurios nepaminėtos 17
06 01 ir 17 06 03
Mišrios statybinės ir
griovimo atliekos,
nenurodytos 17 09 01,
17 09 02 ir 17 09 03

-

Betonas
Geležis ir plienas
Plytos
Mediena
Stiklas
Izoliacinės medžiagos,
kurios nepaminėtos 17
06 01 ir 17 06 03
Mišrios statybinės ir
griovimo atliekos,
nenurodytos 17 09 01,
17 09 02 ir 17 09 03

-

Betonas
Plytos
Mediena
Stiklas
Izoliacinės medžiagos,
kurios nepaminėtos 17
06 01 ir 17 06 03
Mišrios statybinės ir
griovimo atliekos,
nenurodytos 17 09 01,
17 09 02 ir 17 09 03

-

Betonas
Plytos
Mediena
Stiklas
Izoliacinės medžiagos,
kurios nepaminėtos 17
06 01 ir 17 06 03
Mišrios statybinės ir
griovimo atliekos,
nenurodytos 17 09 01,
17 09 02 ir 17 09 03

24

K

17 09 04

nepavojinga

16E1p (Unikalus Nr. 1096-0032-7162)
811
K
17 01 01
486
K
17 01 02
4,6
K
17 02 01
3,6
K
17 02 02
4,2
K
17 01 03

nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga

-

4,0

K

17 06 04

nepavojinga

-

131

K

17 09 04

nepavojinga

17H1p (Unikalus Nr. 1096-0032-7173)
83
K
17 01 01
0,2
K
17 04 05
118
K
17 01 02
0,2
K
17 02 01
0,2
K
17 02 02

nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga

-

0,5

K

17 06 04

nepavojinga

-

20

K

17 09 04

nepavojinga

18P1b (Unikalus Nr. 1096-0032-7184)
3206
K
17 01 01
2356
K
17 01 02
16,6
K
17 02 01
17,4
K
17 02 02

nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga

-

19,1

K

17 06 04

nepavojinga

-

562

K

17 09 04

nepavojinga

19F1p (Unikalus Nr. 1096-0032-7195)
212
K
17 01 01
111
K
17 01 02
0,4
K
17 02 01
0,2
K
17 02 02

nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga

-

1,1

K

17 06 04

nepavojinga

-

32

K

17 09 04

nepavojinga

LR įstatymų
tvarka
registruotiems
atliekų
tvarkytojams
perdirbimui

Surenkama,
išvežama ir
priduodama
specializuotiems
LR įstatymų
tvarka
registruotiems
atliekų
tvarkytojams
perdirbimui

Surenkama,
išvežama ir
priduodama
specializuotiems
LR įstatymų
tvarka
registruotiems
atliekų
tvarkytojams
perdirbimui

Surenkama,
išvežama ir
priduodama
specializuotiems
LR įstatymų
tvarka
registruotiems
atliekų
tvarkytojams
perdirbimui

Surenkama,
išvežama ir
priduodama
specializuotiems
LR įstatymų
tvarka
registruotiems
atliekų
tvarkytojams
perdirbimui

20F1b (Unikalus Nr. 1096-0032-7208)
Kompleksas:

PASTATŲ KOMPLEKSO SAVANORIŲ PR. 183, VILNIUJE GRIOVIMO PROJEKTAS

16034 -TP-SO.SŽ-2
Lapas 3 Lapų 7 Laida 0

80.

Betonas

-

1880

K

17 01 01

nepavojinga

81.

Izoliacinės medžiagos,
kurios nepaminėtos 17
06 01 ir 17 06 03

-

9,6

K

17 06 04

nepavojinga

82.

Mišrios statybinės ir
griovimo atliekos,
nenurodytos 17 09 01,
17 09 02 ir 17 09 03

-

189

K

17 09 04

nepavojinga

83.
84.
85.
86.
87.

Betonas
Plytos
Mediena
Stiklas
Čerpės ir keramika
Izoliacinės medžiagos,
kurios nepaminėtos 17
06 01 ir 17 06 03
Mišrios statybinės ir
griovimo atliekos,
nenurodytos 17 09 01,
17 09 02 ir 17 09 03

88.

89.

-

21H2p (Unikalus Nr. 1096-0032-7219)
238
K
17 01 01
322
K
17 01 02
0,6
K
17 02 01
0,3
K
17 02 02
4,6
K
17 01 03

nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga

-

0,7

K

17 06 04

nepavojinga

-

56

K

17 09 04

nepavojinga

Surenkama,
išvežama ir
priduodama
specializuotiems
LR įstatymų
tvarka
registruotiems
atliekų
tvarkytojams
perdirbimui

Surenkama,
išvežama ir
priduodama
specializuotiems
LR įstatymų
tvarka
registruotiems
atliekų
tvarkytojams
perdirbimui

22F1g (Unikalus Nr. 1096-0032-7228)
90.

Betonas

-

206

K

17 01 01

nepavojinga

91.

Geležis ir plienas

-

16

K

17 04 05

nepavojinga

92.

Plytos

-

85

K

17 01 02

nepavojinga

93.

Mišrios statybinės ir
griovimo atliekos,
nenurodytos 17 09 01,
17 09 02 ir 17 09 03

-

31

K

17 09 04

nepavojinga

Surenkama,
išvežama ir
priduodama
specializuotiems
LR įstatymų
tvarka
registruotiems
atliekų
tvarkytojams
perdirbimui

23F1g (Unikalus Nr. 1096-0032-7230)
94.

Betonas

-

203

K

17 01 01

nepavojinga

95.

Geležis ir plienas

-

16,3

K

17 04 05

nepavojinga

96.

Plytos

-

84

K

17 01 02

nepavojinga

97.

Mišrios statybinės ir
griovimo atliekos,
nenurodytos 17 09 01,
17 09 02 ir 17 09 03

-

31

K

17 09 04

nepavojinga

24F1p (Unikalus Nr. 1096-0032-7240)
286
K
17 01 01
6,3
K
17 04 05
268
K
17 01 02
5,3
K
17 02 01

nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga

98.
99.
100.
101.
102.

103.

Betonas
Geležis ir plienas
Plytos
Mediena
Statybinės medžiagos,
turinčios asbesto
Mišrios statybinės ir
griovimo atliekos,
nenurodytos 17 09 01,
17 09 02 ir 17 09 03

Kompleksas:

-

9,6

K

17 06 05

pavojinga

-

58

K

17 09 04

nepavojinga

PASTATŲ KOMPLEKSO SAVANORIŲ PR. 183, VILNIUJE GRIOVIMO PROJEKTAS

Surenkama,
išvežama ir
priduodama
specializuotiems
LR įstatymų
tvarka
registruotiems
atliekų
tvarkytojams
perdirbimui
Surenkama,
išvežama ir
priduodama
specializuotiems
LR įstatymų
tvarka
registruotiems
atliekų
tvarkytojams
perdirbimui

16034 -TP-SO.SŽ-2
Lapas 4 Lapų 7 Laida 0

104.
105.
106.
107.

108.

109.
110.
111.
112.
113.

114.

115.
116.
117.
118.
119.

120.

121.
122.
123.
124.
125.

126.

Betonas
Geležis ir plienas
Plytos
Izoliacinės medžiagos,
kurios nepaminėtos 17
06 01 ir 17 06 03
Mišrios statybinės ir
griovimo atliekos,
nenurodytos 17 09 01,
17 09 02 ir 17 09 03

25G1p (Unikalus Nr. 1096-0032-7251)
691
K
17 01 01
10
K
17 04 05
618
K
17 01 02

nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga

-

5,2

K

17 06 04

nepavojinga

-

132

K

17 09 04

nepavojinga

28F1p (Unikalus Nr. 1096-0032-7284)
38
K
17 01 01
0,3
K
17 04 05
47
K
17 01 02
0,4
K
17 02 01

nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga

Betonas
Geležis ir plienas
Plytos
Mediena
Statybinės medžiagos,
turinčios asbesto
Mišrios statybinės ir
griovimo atliekos,
nenurodytos 17 09 01,
17 09 02 ir 17 09 03

-

Betonas
Plytos
Mediena
Stiklas
Izoliacinės medžiagos,
kurios nepaminėtos 17
06 01 ir 17 06 03
Mišrios statybinės ir
griovimo atliekos,
nenurodytos 17 09 01,
17 09 02 ir 17 09 03

-

Betonas
Plytos
Mediena
Stiklas
Izoliacinės medžiagos,
kurios nepaminėtos 17
06 01 ir 17 06 03
Mišrios statybinės ir
griovimo atliekos,
nenurodytos 17 09 01,
17 09 02 ir 17 09 03

-

0,7

K

17 06 05

nepavojinga

-

9

K

17 09 04

nepavojinga

29H1p (Unikalus Nr. 1096-0032-7295)
77
K
17 01 01
62
K
17 01 02
0,3
K
17 02 01
0,1
K
17 02 02

nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga

-

0,4

K

17 06 04

nepavojinga

-

14

K

17 09 04

nepavojinga

-

30H1p (Unikalus Nr. 1096-0032-7308)
102
K
17 01 01
138
K
17 01 02
0,3
K
17 02 01
0,1
K
17 02 02

nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga

-

0,6

K

17 06 04

nepavojinga

-

24

K

17 09 04

nepavojinga

Surenkama,
išvežama ir
priduodama
specializuotiems
LR įstatymų
tvarka
registruotiems
atliekų
tvarkytojams
perdirbimui
Surenkama,
išvežama ir
priduodama
specializuotiems
LR įstatymų
tvarka
registruotiems
atliekų
tvarkytojams
perdirbimui
Surenkama,
išvežama ir
priduodama
specializuotiems
LR įstatymų
tvarka
registruotiems
atliekų
tvarkytojams
perdirbimui

Surenkama,
išvežama ir
priduodama
specializuotiems
LR įstatymų
tvarka
registruotiems
atliekų
tvarkytojams
perdirbimui

33I1g (Unikalus Nr. 1096-0032-7320)
127.

Betonas

-

10

K

17 01 01

nepavojinga

128.

Geležis ir plienas

-

3,1

K

17 04 05

nepavojinga

Kompleksas:

PASTATŲ KOMPLEKSO SAVANORIŲ PR. 183, VILNIUJE GRIOVIMO PROJEKTAS

Surenkama,
išvežama ir
priduodama
specializuotiems
LR įstatymų
tvarka
registruotiems
atliekų
tvarkytojams
perdirbimui
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34I1g (Unikalus Nr. 1096-0032-7332)
129.

Betonas

-

72

K

17 01 01

nepavojinga

130.

Geležis ir plienas

-

19,4

K

17 04 05

nepavojinga

Surenkama,
išvežama ir
priduodama
specializuotiems
LR įstatymų
tvarka
registruotiems
atliekų
tvarkytojams
perdirbimui

35I1g (Unikalus Nr. 1096-0032-7340)
131.

Betonas

-

90

K

17 01 01

nepavojinga

132.

Geležis ir plienas

-

28

K

17 04 05

nepavojinga

133.
134.
135.

Betonas
Geležis ir plienas
Plytos
Izoliacinės medžiagos,
kurios nepaminėtos 17
06 01 ir 17 06 03
Mišrios statybinės ir
griovimo atliekos,
nenurodytos 17 09 01,
17 09 02 ir 17 09 03

-

38I1p (Unikalus Nr. 1096-0032-7373)
78
K
17 01 01
0,4
K
17 04 05
62
K
17 01 02

nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga

Betonas
Geležis ir plienas
Plytos
Izoliacinės medžiagos,
kurios nepaminėtos 17
06 01 ir 17 06 03
Mišrios statybinės ir
griovimo atliekos,
nenurodytos 17 09 01,
17 09 02 ir 17 09 03

-

Betonas
Geležis ir plienas
Plytos
Izoliacinės medžiagos,
kurios nepaminėtos 17
06 01 ir 17 06 03
Mišrios statybinės ir
griovimo atliekos,
nenurodytos 17 09 01,
17 09 02 ir 17 09 03

-

136.

137.

138.
139.
140.
141.

142.

143.
144.
145.
146.

147.

-

0,6

K

17 06 04

nepavojinga

-

14

K

17 09 04

nepavojinga

39I1p (Unikalus Nr. 1096-0032-7384)
78
K
17 01 01
0,4
K
17 04 05
62
K
17 01 02

nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga

-

0,6

K

17 06 04

nepavojinga

-

14

K

17 09 04

nepavojinga

40I1p (Unikalus Nr. 1096-0032-7395)
27
K
17 01 01
0,1
K
17 04 05
21
K
17 01 02

nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga

-

0,2

K

17 06 04

nepavojinga

-

5

K

17 09 04

nepavojinga

Surenkama,
išvežama ir
priduodama
specializuotiems
LR įstatymų
tvarka
registruotiems
atliekų
tvarkytojams
perdirbimui
Surenkama,
išvežama ir
priduodama
specializuotiems
LR įstatymų
tvarka
registruotiems
atliekų
tvarkytojams
perdirbimui
Surenkama,
išvežama ir
priduodama
specializuotiems
LR įstatymų
tvarka
registruotiems
atliekų
tvarkytojams
perdirbimui
Surenkama,
išvežama ir
priduodama
specializuotiems
LR įstatymų
tvarka
registruotiems
atliekų
tvarkytojams
perdirbimui

42I1p (Unikalus Nr. 1096-0032-7419)
Kompleksas:

PASTATŲ KOMPLEKSO SAVANORIŲ PR. 183, VILNIUJE GRIOVIMO PROJEKTAS
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Lapas 6 Lapų 7 Laida 0

148.
149.
150.
151.

152.

Betonas
Geležis ir plienas
Plytos
Izoliacinės medžiagos,
kurios nepaminėtos 17
06 01 ir 17 06 03
Mišrios statybinės ir
griovimo atliekos,
nenurodytos 17 09 01,
17 09 02 ir 17 09 03

-

37
0,1
31

K
K
K

17 01 01
17 04 05
17 01 02

nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga

-

0,2

K

17 06 04

nepavojinga

-

7

K

17 09 04

nepavojinga

Surenkama,
išvežama ir
priduodama
specializuotiems
LR įstatymų
tvarka
registruotiems
atliekų
tvarkytojams
perdirbimui

Kiemo statiniai ir dangos
153.

Betonas

-

1036

K

17 01 01

nepavojinga

154.

Geležis ir plienas

-

26,8

K

17 04 05

nepavojinga

155.

Mediena

-

13,3

K

17 02 01

nepavojinga

156.

Plytos

-

10

K

17 01 02

nepavojinga

157.

Bituminiai mišiniai,
kurie nepaminėti 17
03 01

-

3080

K

17 03 02

nepavojinga

•
•

Surenkama,
išvežama ir
priduodama
specializuotiems
LR įstatymų
tvarka
registruotiems
atliekų
tvarkytojams
perdirbimui

Pastabos:
skaičiavimuose neįvertinta inžinerinė įranga, smulkios metalinės konstrukcijos;
statybinių atliekų kiekiai skaičiuoti vadovaujantis kadastriniais duomenimis, neturint tikslių
duomenų apie konstrukcijas, todėl turi būti tikslinamas rangovo technologiniame
projekte.

Kompleksas:
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Pirmosios pagalbos rinkinio sudėties žiniaraštis
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Medicinos pagalbos ir kitų priemonių pavadinimas
Didelis sterilus tvarstis*, 10 cm x 12 cm
Karpomas pirmosios pagalbos pleistras*, 10 cm x 6 cm
Lipnus pleistras*, 2,5 cm x 5 m
Neaustinės medžiagos servetėlė*, 20 cm x 30 cm
Palaikomasis trikampio formos tvarstis*

Kiekis
2 vnt.
8 vnt.
1 vnt.
10 vnt.
1 vnt.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Palaikomasis tvarstis*, 6 cm x 4 m
Palaikomasis tvarstis*, 8 cm x 4 m
Pirmosios pagalbos žirklės
Pirmosios pagalbos pleistro juostelės*
Plastikinis maišelis*, 30 cm x 40 cm
Sterilus akių tvarstis*
Sterilus nudegimų tvarstis, 40 cm x 60 cm
Sterilus nudegimų tvarstis*, 60 cm x 80 cm
Sterilus žaizdų tvarstis*, 10 cm x 10 cm
Speciali antklodė*, ne mažesnė kaip 140 cm x 200 cm

3 vnt.
3 vnt.
1 vnt.
20 vnt.
2 vnt.
2 vnt.
1 vnt.
1 vnt.
6 vnt.
1 vnt.

16.
17.
18.
19.

Tinklinis cilindrinis galūnių tvarstis*, 4 m
Vidutinio dydžio sterilus tvarstis*, 8 cm x 10 cm
Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės*
Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba Pirmosios
pagalbos teikimo atmintinė
Rinkinio aprašas*

1 vnt.
3 vnt.
4 vnt.
1 vnt.

20.

1 vnt.

Paskirtis

Tvarsčiui pritvirtinti
Pažeistai viršutinei galūnei
parišti

Nukentėjusiajam paguldyti ir
(ar) apkloti

Tvirtinamas ant
dėžutės/spintelės
durelių/dangtelio vidinės pusės

* Pirmosios pagalbos rinkinių kiekį (priklausomai nuo darbuotojų skaičiaus, darbo pobūdžio)
nustato įmonės vadovas. Rinkiniuose turi būti ne mažiau, nei nurodyta sąraše, medicinos pagalbos
priemonių. Gamyklų, fabrikų, stambių statybos įmonių ar organizacijų pirmosios pagalbos rinkinių medicinos
pagalbos priemonių turi būti dvigubai daugiau, negu nurodyta sąraše, o kai kurių (pvz., Natrio chlorido 0,9%
sterilaus tirpalo vienkartinių 25 ml ar 200 ml pakuočių bei žaizdų tvarsčių) – atsižvelgiant į poreikį.
Papildomai rekomenduojama turėti:
-

Ammonii causticum 10% sol. (Amoniako tirpalo);

-

žaizdų dezinfekavimo tirpalo (Oktenidino dihidrochlorido
preparato) 50 ml, 250 ml, 450 ml ar 1l) žaizdoms plauti;

-

Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo (vienkartinių 25 ml ar 200 ml pakuočių) pažeistoms
akims arba žaizdoms plauti;

-

sterilių aliuminiu padengtų baktericidinių poliesterio tvarsčių žaizdoms, 20 cm x 20 cm;

-

vienkartinių dirbtinio kvėpavimo kaukių (vienetų skaičių, atsižvelgdamas į poreikius bei
vykdomus technologinius procesus, nustato įmonės vadovas);

-

šaldančiųjų maišelių (po sausgyslių, raumenų patempimo, sumuštų kūno vietų atšaldymui,
perkaitus saulėje), kurių dydį ir kiekį nustato įmonės vadovas.

Lukiškių g. 5, LT01108 Vilnius
Tel.: +370 623 34445,
+370 656 34714;
el. p. info@erinar.lt
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o
Lapas

Lapų

1

1

Laikinas vandens

Griovimo darbams reikalingi mechanizmai:
Mechanizmo pavadinimas

Kiekis
5

1
2

Ekskavatorius

2

3

Ekskavatorius su hidrauliniu kaltu

3

4

Frontalinis krautuvas

2

Elektrinis kaltas betonui

4

5

1

6
7

2

8

2

9

Dyzelinis tankintojas

10

Buldozeris

4
2

11

4

Pavadinimas

Kodas

Mato vnt.

Kiekis

Betonas

17 01 01

t

21684

17 04 05

t

134,1

17 01 02

t

16764

1
2
3

Plytos

4

Mediena

17 02 01

t

84,6

5

Stiklas

17 02 02

t

66

6

17 06 05

t

10,3

7

17 01 03

t

21,1

17 06 04

t

121,7

17 03 02

t

3080

17 09 04

t

3759

8

06 01 ir 17 06 03

9
10

nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03

1.
1.
2.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3.

Sklypo ribos
4.

Apsauginis stogelis
5.

;

6.

Griaunamas pastatas

STOP juosta

9.
7.

10.
11.

8.
9.

Evakuacijos vieta

12.
13.
14.
15.
16.

Biotualetas

17.
18.

Griovimo mechanizmai

atjungti tinklus
ATESTATO
NR.

VILNIUJE GRIOVIMO PROJEKTAS

19.
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LAPAS

1

1

