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Automobilių trumpalaikio stovėjimo aikštelės rekonstrukcijos techninis darbo projektas Burių g., Klaipėdoje. 2021 m
Puslapis 1 iš 1
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDRA INFORMACIJA
Projektinių pasiūlymų konstrukciniai sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje
galiojančias statybines normas ir taisykles. Statybinėms medžiagoms ir gaminiams, naudojamiems
statyboje, taikomi galiojantys valstybiniai standartai bei europiniai EN standartai, kurių vartojimas
yra įteisintas Lietuvos Respublikos atitinkamų žinybų.
Statinio projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų.
2. UŽSAKOVAS IR STATYTOJAS
AB „Klaipėdos nafta“, įm. kodas 110648893, Burių g. 19, LT-92276 Klaipėda, tel. +370 (46)
391772.
3. PROJEKTUOTOJAS
MB „Universalūs projektai, Tuskulėnų g. 38-42, LT-15166 Vilnius, tel. 8 617 14093.
Statinio projekto dalies vadovas – Edmundas Kolakauskas, tel. 8 698 04735, el. p.
edmundasko@gmail.com.
4. INFORMACIJA APIE OBJEKTĄ
Statybos vieta: Burių g., Klaipėda.
Statybos rūšis: Rekonstravimas
Statinio kategorija: Nesudėtingas statinys
Statinio projekto rūšis: Projektiniai pasiūlymai

4.1. pav. Objekto situacijos schema (Klaipėda)
5. ESAMA SITUACIJA
Automobilių trumpalaikio stovėjimo aikštelės rekonstrukcijos techninis darbo projektas Burių g., Klaipėdoje. 2021 m
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Esama aikštelė nepatogi naudoti, nesutvarkytas eismo organizavimas.

6. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Automobilių trumpalaikio stovėjimo aikštelės rekonstrukcijos techninis darbo projektas Burių g., Klaipėdoje. 2021 m
Puslapis 2 iš 4
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Projektiniuose pasiūlymuose numatyta esamą aikštelės skiriamąją juostą su pėsčiųjų taku
panaikinti tai kitoje gatvės pusėje praplatinamas esamas pėsčiųjų takas iki 2.5 m pločio ir įrengiami
2 pėsčiųjų perėjimai per Burių gatvę, taip pat takas pritaikomas žmonių su regėjimo negalia
poreikiams.
Vietoje esamos skiriamosios juostos ir pėsčiųjų tako numatyta tokia dangos konstrukcija:
 Asfalto viršutinis sluoksnis AC 11VS
-0,04 m
 Asfalto apatinis sluoksnis AC 16 AS
-0,06 m
 Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PS
-0,10 m
 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 -0,30 m
 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis
-0,30 m.





Projektinė pėsčiųjų takų dangos konstrukcija:
Betoninės trinkelės
Pasluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/5
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis

-0,08 m
-0,03 m
-0,15 m
-0,20 m.

Projektiniuose pasiūlymuose numatyta sutvarkyti eismo organizavimą, pastatyti naujus kelio
ženklus ir atnaujinti horizontalų dangos ženklinimą. Pasirinkus septintą variantą, kaip tinkamiausią,
suderinta su policijos atstovu.
7. PROJEKTO RENGIMO IR PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI STATYBOS
TECHNINIAI DOKUMENTAI, BEI KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS
Projekto rengimo dokumentai:
Dokumento indeksas

Pavadinimas
Projektavimo darbų užduotis

Pastabos

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši projekto dalis

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai:
STR 1.04.04:2017
STR 1.06.01:2016
STR 2.01.01(1):2005
STR 2.01.01(3):1999
STR 2.01.01(4):2008
STR 2.01.01(5):2008
STR 2.01.07:2003
STR 2.03.01:2019
STR 2.06.04:2014
KTR 1.01:2008
KPT SDK 19

Statinio projektavimas, projekto ekspertizė;
Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra;
Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas;
Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;
Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“;
Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“;
Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo;
Statinių prieinamumas;
Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai (galiojanti
suvestinė redakcija nuo 2019-04-027 iki 2020-03-09);
Automobilių keliai;
Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės;
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ĮT ŽS 17

Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo
taisyklės;
ĮT SBR 19
Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo
taisyklės;
ĮT ASFALTAS 08
Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo
taisyklės;
ĮT SS 17
Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo
taisyklės;
R NAG 09
Automobilių kelių naudoto asfalto granulių panaudojimo rekomendacijos;
TRA BITUMAS 08/14 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių
reikalavimų aprašas;
TRA BE 08/15
Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas;
TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas;
TRA SRB 19
Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be
rišiklių, techninių reikalavimų aprašas;
R PDTP 12
Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos;
Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės;
Kelio horizontaliojo ženklinimo taisyklės;
0

2021.06

LAIDA

DATA

Projektuotojas

Projektiniai pasiūlymai

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikaciją
patvirtinančio
Pareigos
Vardas, pavardė
dokumento Nr.
Edmundas Kolakauskas
2539
SPV
25882

SPDV

Parašas

Edmundas Kolakauskas
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI
Pavadinimas
I. SKLYPAS
1. sklypo plotas
2. sklypo užstatymo intensyvumas
3. sklypo užstatymo tankumas
V. KITI STATINIAI
3. Automobilių stovėjimo aikštelė
3.1. Automobilių stovėjimo aikštelės plotas (su asfalto danga)*
3.2. Automobilių stovėjimo vietų skaičius (sunkiasvorio
transporto)
3.3. Automobilių stovėjimo vietų skaičius (lengvieji
automobiliai)

Mato vienetas

Kiekis

Pastabos

m2
%
%
m2
vnt

1900
17

vnt

8

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto dalies
Edmundas Kolakauskas, Atest. 25882
vadovas
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr.,
data)
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Pridedami
dokumentai

TVIRTINU:
Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos įgaliotas asmuo
21

06-16

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS
1. INFORMACIJA APIE SUMANYTĄ PROJEKTUOTI STATINĮ:

1.1. PROJEKTO PAVADINIMAS: Automobilių trumpalaikio stovėjimo aikštelės rekonstrukcijos
techninis darbo projektas Burių g., Klaipėdoje
1.2. STATYBOS RŪŠIS: rekonstrukcija (STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ VI skyrius).
1.3.

STATINIO

KATEGORIJA:

nesudėtingas

statinys

(STR

1.01.03:2017

„Statinių

klasifikavimas“).
1.4. STATINIO PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS: Inžinerinis statinys: aikštelė (STR
1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“). Pagal projektinius sprendinius, statinio paskirtis – kitos
paskirties inžinerinis statinys.
1.5. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
Pavadinimas

Mato vienetas

Kiekis

m2

1870

Pastabos

V. KITI STATINIAI
3. Stovėjimo aikštelė
3.1 Aikštelės plotas (su asfalto danga)

Kitos paskirties inžinerinis statinys

3.1. Statinio kvalifikacija pagal paskirtį

2. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PASKIRTIS. Automobilių trumpalaikio stovėjimo aikštelė
Burių g., Klaipėdoje.:
1. išreikšti statytojo sumanyto projektuoti statinio ar statinio dalies architektūros ir kitų
pagrindinių sprendinių idėją;
2. informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio ar statinio dalies numatomą
projektavimą (Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais);
3. specialiesiems reikalavimams (specialiesiems architektūros ir paveldosaugos) nustatyti.
3. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIS. Projektinius pasiūlymus sudaro:
1. Aiškinamasis raštas su brėžiniais bei priedais.

1

ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK21-13556

Parengta: 2021.02.04,
Galioja iki: 2022-02-04

Klientas: AB "KLAIPĖDOS NAFTA"
Kliento kontaktiniai duomenys: Burių g. 19, Klaipėda, Klaipėdos m. sav., +37069877593,
v.balcytis@kn.lt
Objekto pavadinimas: El. įrenginių iškėlimas/apsaugojimas
Objekto adresas: Burių g. 19, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.
Investicinio projekto Nr.: E2N3113556
1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos atsakant į Kliento
pateiktą paraišką Nr. 21-13556 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros
tinklų ir įrenginių perkėlimo/ rekonstravimo.
2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma nenurodoma
3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:
3.1. Užsisakykite AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - Bendrovė) priklausančių inžinerinių
tinklų ir/arba elektros įrenginių perkėlimo/rekonstravimo/apsaugojimo projektą (pasirinkite
nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią projektavimo įmonę) pagal šių prijungimo sąlygų
techninius sprendinius.
3.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius „Inžinierinių tinklų projektavimo sutartį“, kurią
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklurasite
projektavimo-sutartis.html kaip lydinčius dokumentus pateikite per <https://www.eso.lt/lt/esopartneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html>.
3.3. Susipažinkite su Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba Elektros įrenginių iškėlimo
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Sutartį galite apmokėti prisijungę prie
savitarnos svetainės, kurią rasite www.eso.lt/savitarna <http://www.eso.lt/savitarna>, pasirinkę „Tikrinti
paraišką“.
3.4. Svarbi informacija:
3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausančias anksčiau kaip prieš 20 metų įrengtas 0,4 10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabelių linijas, išskyrus transformatorių pastotes, transformatorines,
skirstomuosius punktus, kabelių linijas, kliudančias statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, Jūs
Bendrovei apmokėsite 50% patirtų išlaidų rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems
rekonstruojamiems ar perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) įrenginiams prijungimo įmoka yra lygi
viešąjį pirkimą laimėjusio rangovo bei Bendrovės sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių
su šių Prijungimo sąlygų įgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%).
Rekonstruotų ar perkeltų skirstomųjų tinklų nuosavybė nekeičiama.
3.4.2. Pagal Jūsų parengtą ir su Bendrove suderintą projektą, turite galimybę pasirinkti nepriklausomą
rangovą, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo įrengimo darbus. Plačiau skaitykite
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_fast-track-modelis
<https://www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_1723/fast-track-modelis.html>.
4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausančių inžinerinių, telekomunikacinių tinklų, Elektros įrenginių

Klientų aptarnavimas
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt
*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius

Įmonės rekvizitai
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

trukdančių vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymą, perkėlimą, rekonstravimą,
apsaugojimą, išmontavimą ir/arba iškėlimą. Projekte numatyti iškeliamų ir Bendrovei priklausančių
apskaitos prietaisų grąžinimą.
4.2. Projektuojant tinklų ir/arba įrenginių pertvarkymą įvertinti, kad po darbų įgyvendinimo būtų
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“
savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

patvirtino

Vadovas VARSLAUSKAS AURIMAS

parengė

Inžinierius POCEVIČIUS GINTARAS

Klientų aptarnavimas
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt
*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius

Įmonės rekvizitai
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

karolis.valancius@gmail.com

2021.02.05

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS Nr. 2021-00376
Statytojas (užsakovas): AB “Klaipėdos nafta’
Statytojo (užsakovo) adresas: Burių g. 19, LT-92276 Klaipėda.
Objekto pavadinimas ir vieta: Automobilių trumpalaikio stovėjimo aikštelė Burių g.
Klaipėdoje projekto parengimas

Telekomunikacijų tinklo elementų prisijungimo sąlygos:
1. Numatyti reikalingas priemones telekomunikacijų tinklų išsaugojimui.
Telekomunikacijų tinklai neturi patekti po statiniais ar į kelio važiuojamąją dalį. Išlaikyti
atstumus pagal techninius reikalavimus nuo telekomunikacijų tinklų iki statinių, inžinerinių
tinklų bei planuojamo žemės paviršiaus.
2. Gauti projektavimo sąlygas telekomunikacijų tinklų elementams perkelti ir pasirašyti
sutartį dėl telekomunikacijų tinklų elementų perkėlimo sąlygų nustatymo, jeigu negalima jų
išsaugoti pagal 1-o punkto reikalavimus.
3. Apsaugoti sudedamaisiais apsauginiais vamzdžiais telekomunikacijų kabelius,
kurie pakloti perėjimuose per kelius, kelio nuovažas, automobilių stovėjimo aikšteles, pėsčiųjų
ir dviračių takus arba nesant galimybei išsaugoti, suprojektuoti ir atlikti jų perkėlimą .
4. Perėjimų ir perkėlimų vietas, perkeliamų elementų tipus, jiems naudojamų PVC
vamzdžių diametrus bei iškeliamų ar įgilinamų kabelių tipus, kiekius ir ilgius tikslinti
projektavimo metu.
5. Objekto statybos užbaigimo komisijai pateikti paslėptų darbų aktus arba Telia
pažymą, įrodančią kad elektroninių ryšių infrastruktūros elementai naujai pastatyti ar esami
buvo tinkamai išsaugoti/perkelti ir atitinka RRT „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo,
žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių” reikalavimus.
6. Projektavimo dokumentus ir paslaugų teikimo sąlygas, derinti Telia Lietuva, AB.
7. Darbai gali būti pradėti ir vykdomi tik darbų atlikimo vietoje esant Telia Lietuva, AB
įgaliotam atstovui.

Tinklo resursų administravimo 4 komandos inžinierė

R.Bružienė, 8686 45965, el. p. rita.bruziene@telia.lt
Telia Lietuva, AB
Saltoniškių g. 7a, 03501 Vilnius
Tel. (8 5) 262 1511, e. p. info@telia.lt
www.telia.lt

Juridinių asmenų registras
Kodas 1212 15434

Rita Bružienė

Nuo: Stasė Valančiūtė <stase.valanciute@vanduo.lt>
Date: 2021-02-08, pr, 14:18
Subject: RE: Fwd:
To: Edmundas Kolakauskas <edmundasko@gmail.com>

Laba diena,
Į automobilių aikštelę Burių gatvėje patenka AB "Klaipėdos vanduo"
priklausanti vandentiekio linija D300 su hidrantiniu šuliniu (šulinio
kortelę pridedu). Kortelės duomenimis, vandentiekis paklotas virš 2
metrų gylyje.
Apie vandentiekio linijos D100 mm, kuri taip pat priklauso mūsų
bendrovei, paklojimo gylį informacijos neturime.
Esminiai reikalavimai numatant įrengti ar rekonstruoti automobilių
stovėjimo aikšteles:
1. Automobilių stovėjimo vietos negali būti įrengtos ant vandentiekio
šulinių (toje vietoje siūlytume įrengti žaliąją veją ar pan.);
2. Jeigu būtų žeminama žemės paviršiaus altitudė, turėtų būti
numatytos priemonės esamų tinklų apsaugojimui, t. y., turėtų būti
užtikrinama, kad transporto apkrovos neveiks į esamus tinklus ir jie
bus apsaugoti nuo užšalimo;
3. Turėtų būti numatytas paviršinių nuotekų nuvedimas nuo aikštelės
(šiuo atveju, lietaus nuotekų tinklai ir išleidėjas priklauso AB
"Klaipėdos nafta").
Pagarbiai
Stasė Valančiūtė
Infrastruktūros statybos skyriaus
Projektų valdymo grupės vadovė

Ryšininkų g. 11, LT-91116, Klaipėda
Mob. +370 650 16649 | Faks. +370 46 466 171 stase.valanciute@vanduo.lt
| www.vanduo.lt
Informacija, esanti šiame laiške, yra konfidenciali. Jei laiškas
skirtas ne Jums,
prašome apie tai informuoti siuntėją ir žinutę ištrinti.
------------------------------------------------------------------Prieš spausdindami pagalvokite apie gamtos išteklių tausojimą.
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PRISIJUNGIMO SALYGOS Nr. 21.lO
UZsakovas: AB.Klaibedos naftac6. 869877593. v.balcvtis@,lm.lt fDroi ektuOi a E. Kolakauskas
86980473 5 ` karolis.valancius@/gmail.com1.
Obiekto DaVadinimaS ir adreSaS: elektrOS anivietimO tinklu DerkelimO (rekOustraVimO\ ar
aDSaugOiimO .Automobiliu tmmoalalkio stoveiimo alk5tele Buriu a. Klaibedoiec6 oroiekto

Dareninas.
patikslinimas: Sios 1)riSiiungimO SalVgOS iiduOdamOS eSamu UAB..Gatviu aD5vietimas66

an5vietimo tinklu oeckelimui/ansaugoi imui irenriant automobiliu tmm1)alaikio stov6i imo aik§tele
Buriug..

1. Tvarkomoje teritorijoje yra gatviu ap5vietimo iranga: Buriu gatves poifeminis kabelis
4x50Al, metalines daZomos gatvines atramos, 5viestuvai su Na i5lydZio lempomis prijungti prie
valdymo skydo VS55 (TR46, Molo g. 25T).
2. ApSvietimo irangq9 tmkdan6iq statybai, demontuoti ir perduoti apivietimo tinklu++
eksploatuojan6iai bendrovei.
3. Naujai gatves ap5vietimo irangai suprojektuoti ir irengti:
3. 1 , poifemin? kabeline linija pngal skai6iavimus, bet ne ma2iau kaip 4x16 mm2 Al;
3.2. metalines cinkuotas atramas;
3.3. iviestuvus su 5viesos diodais (LED) su autonominio pritemdymo funkcija uZprogranluOta

gamykloje.
4. Nauja apivietimo irangq prijungti prie artimiausios gatviu apSvietimo atramos iSsaugant
esamq apivietimo tinklu schema.
5. Kabelius projektuoti apsauginiame montaZiniame vamzdyje. Kabeli, patenkanti po
vaZiuojamaja dalimi apsaugoti vamzdZiu, kurio atspan-as gniuZdymui ne maZiau kaip 750 N.
6. Gatviu ap5vietimo irangos gamintojai privalo tureti ISO 9001 sertifikata. Visi gaminiai

privalo btiti sertifikuoti ES, ENEC arba ENEC+ sertifikatais, tureti: CE Zenklinimo deklaracija,
Europos ckreditacijos organizacijos ckredituotos laboratorijos sertifikatus iSduotus 5viestuvlu
gamintojui, tipiniu bandymu protokolu kopijas kiekvienam 5viestuvo tipui.
6.1. reikalavimai ap§vietimo §viestuvams: 1) efelrtyv\mas (iskai6ius visus elektrinius ir
optinius nuostolius): 130 lm / W, 2) minimalus darbo laikotarpis: 100 000 vat qu90B10), 3) 5viesos
spalvine temperathra: 3000K, 4) IP66 pagal EN 60598, 5) IKO8 pagal EN 62262, 6) korpuso spalva:

lmones kodas 140031353, PVM moke(OIO kOdaS LT400313515 ROtllg 6 LT-91209 Klalpeda Telefonai (846) 38 04 16, 31 33 54

EI. paStas r.:,,?"-:i lt
A. s. Nr LT267300010002315075 AB banke.1Swedbank"

parenkama uZsakant, 7) elektrosaugos kras6: I ®irma) pagal EN 60598, 8) apsauga nuo perkaitimo:
turi bdti irengta Silumine apsauga, kuri esant nenormalioms darbo sqlygoms sumaZina Sviestuvo galia
ir apsaugo 5viestuva nuo perkaitimo, 9) Sviesos srauto maZejimo kompensavimas: turi tuieti 5viesos
srauto maZejimo kompensavimo galimybes, 10) aplinkos temperathra: -30oC - iki 40oC pagal EN
60598, ll) tvirtinimo vidinis diametras (ant atramos arba gembes): nuo 48 iki 60 mm, 12)
aptamavimas: maitinimo 5altinio skyrius atidaromas be irankiu, l3) korpusas: paganlintas i5
aliuminio lydinio, padengtas antikorozine bei UV atsparia danga, be groteliu, briauntl ir kra5try i5orej e,
14) optikos gaubtas skaidrus, atspanls UV, 15) Sviestuvo LED moduliu su optika dalis turi buti
atskirta sandaria flZine PertVara nuO maitinimO 5altinio dalies (turi buti dvieju skyriu), 16) Sviestuvu
maitinimo Saltinis: skirtas LED 5viestuvams iSores apSvietimui, apsauga nuo trumpojo sujungimo,

perkaitimo, perkrovos ir apkrovos dingimo; itampa 230 V / 50 Hz; 5viesos srauto kompensavimas (CLO);
apsaugos klase ne maZiau IP20, DALI ®agal protokolq IEC 62386-1 02).

6.2. reikalavimai atramoms: 1) pritaikytos naudoti Ill-are Lietuvos vejo apkrovos rajone
(ivertinant STR 2.05.04:2003 reikalavimus), 2) dengimas karSto cinkavimo danga ®agal SFS-EN
ISO l46l reikalavimus), 3) geIZbetoniniai padai su vertikalumq reguliuojan6iais varZtais; 4) gembes
montuoj amos uZmaunant ant atramos vir5aus.
7. Gauti gatviu ap5vietimo tinklu savininko sutikimq9 leidZianti kabinti ir eksploatuoti eismo
reguliavimo priemones (visu tipu kelio Zenklai ir veidrodZiai), kurie bus sumontuoti ant gatviu
ap5vietimo tinklu.
8. Darbus veikian6iuose gatviu ap5vietimo elektros tinkluose vykdyti vadovaujantis "Elektros
irengimu eksploatavimo saugos taisykliu,, (LR EM 2010-03-30 isakymas Nr. 1-100; isakymo
pakeitimas - 2020 m. kovo 2 d. isakymu Nr. 1 -42) VIII skyriaus reikalavimais.
9. Projektuojamu 5viestuvu bei atramu dizainq derinti su UAB "Gatviu ap5vietimas66, ju stiliu

parinkti vadovaujantis Klaipedos senamies6io ir miesto istorin6s dalies dekoratyvinio ap5vietimo
schema (KMSA direktoriaus 201 9-09-05 isakymas Nr. AD1 - I 1 99).
10. Parengtq ir suderinta projektq ( br6Zinius PDF, MS Word, AutoCAD formatais)
skaitmenineje laikmenoj e pateikti I/HB Gc)rv!.ay ays.vz.erz.mevz..

1 1. Projekta rengti pagal prie sqlygu pridedama atmintine.

lmones kc)Gas 140031353 PVM mokelolo kodas LT400313515, ROtllg 6, LT-91209 KlaIPeda TelefonaI (8 46) 38 04 16, 31 33 54
EI pa5tas "lfo@kqa lt
A_ s, Nr. LT267300010002315075 AB banke "Swedbank"

UAB "GatviL! aP5vietimas''
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(sLilla 3-ill Saliu asmenims dirbam i_AB..Gat\ ill apS\.ietimas.. mlosa\\ beg

- Pateik'1amaS PraS) mas (pr'1dedant 'lgahOjimq. SituaCijOS SChema Planq) PriS'1jungimO Sql).gOmS.

- Parengiamos prisijungimo sql) Sos (per 10 darbo dienu nuo pras.\ mcl lL!a\ imO).

- Pl.ojektas rengiamas pagal SIR 1.0|.0|:201 7..Statinio projekta\ imas. pl.ojekto ekspertize.. ir LST
l569:2000..Statinio pl.ojektas. Lauko inZinerinill tinklu grafmiai Zenklai- bei kitus galiojan¢ius

norlnat\.\inius dokumentus.
- ParenLmlS PrOjektO SPl.endiniuS Sllderinti >u l..lB..Gat\ iu apS\ ietimas.. atsakingais darbuotojais.

Toliau projcktas derinamas nustat)ta t\ al.La pagal galiojan6ius normat\ \inius dokumentus.
- Pilnai parcngtas ir sudcrintas (sll \ isl! /")i""I"/'l/ ko"""/'A-"i./I/'z./ sat ininkl! pri2il|r6toju paraSais)

teclminis projektas- dal.bo projektas- techninis darbo projektas. supaprastintas projektas. paprastojo

remonto ar grio\imo apraSas pateikiamas pritarimui gauti i...\B..Gat\iu apS\ietimas...
- Pries \)l\dant slat_\bc)s ir Zemi.s darbus I.\B..Gat\ill apS\il.timas.. nuosa\)bes objektll tinklu
apsaugos zollOSe. lei Plies \.) kdant darbus \ I.ikianC-iuose |'AB..Gat\ ill apS\ ietimas.. nuosay\ bi,s
objektuose gauti

atitinkama

leidima (\ado\aujantis..Elektl.os

irengimu eksploata\,imo saugos

tais_\.kliu'' (LR E\,I 3010-03--``O isak)mas \'l.. I-loo: isak\mo pakeitimas - 3020-03-02 d. isak\.mu
\`r. I-J2) VIII sk)riaus reikala\imais) iS l..iB..Gat\ill aps\ietimas...

- I-eidimas kasinC.limo darbams \)kd)ti (lei toLs bu\o gautas ir- jei po dal.bu \)kd)mo nepazeisti
|'AB

..Gat\iu

apS\I'etimaS..

nuOSa\_\bCiS

Clbjektl.I

tI'nklai)

PaSiraSomas

gal,us

L'AB

..Gat`il!

apS\ictimas-. ApS\ietimo I.ksploata\imo sk.\riaus \ado\o pritarimq (pasiraSo Techninio sk\,riaus
\.ado\.as a1.ba \-) r. SPeCialiStaS. SPeCialistas).

-

|AB

..Gat\iu

apS\ietimas..

nuosa\)bes

objektas

t1.llkumuS (jei tOkiu bu\O)- ga\uS teigiama.i,/(".I.A,"

laikomas

priduotas

pasalinus

"jbc".,g/."?a Ar"i`(./.o.i

nustat\.tus

iS\adq bei

iSpildomajq clokumcntacijq apie objekto tinkamumq eksploata\imui.

Sudelinta: ApS\ ietimo eksploata\ imo sL\ riaus \ ado\ as Dainius Petrauskas
RuoS€:

rechninio sk"iaus \ado\asZi1\inas \leiZ\s. tel. (8J6) 31 33 5|
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Imones kodas lJOO3 1353

pateikus

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
KLAIPĖDOS MIESTO IR NERINGOS SKYRIUS

Gavėjas:
AB "Klaipėdos nafta"
Burių g. 19, LT-92276 Klaipėda

Nr.
Į 2021-05-26 Nr.

SUVAGST-8713

-(8.53.E.)*

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE
ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos
skyrius, atsižvelgdamas į 2021-05-26 prašymą Nr. GST-8713, neprieštarauja dėl šių objektų šių
objektų tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai:
Susisiekimo
komunikacijų,
inžinerinių
tinklų
ir
jiems
funkcionuoti
būtinų
statinių
pavadinimas (-ai), rūšis (-ys)

elektros tinklas "Perkeliamas elektros kabelis" ( Įtampa,
kV: 1-10 kV), elektros tinklas "Apšvietimo kabelis" (
Įtampa, kV: <1 kV), pėsčiųjų takas "Pėsčiųjų dviračių
takas", pėsčiųjų takas "Pėsčiųjų ir dviračių takas",
pėsčiųjų takas "Pėsčiųjų ir dviračių takas", pėsčiųjų takas
"Pėsčiųjų ir dviračių takas"

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr.,
adresas (-ai)**
Pastato (-ų) unikalus Nr., adresas
(-ai)**
Objekto (-ų) pavadinimas(-ai)**
Burių g. Klaipėdoje Burių g. Klaipėdoje
** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam
statiniui aptarnauti.

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti pridedamame
brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis.
Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini
statiniai turi būti pradėti statyti per 3-us metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti
susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3-us
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas.
Pagal sutikimą nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos žemos ir vidutinės įtampos
elektros oro linijos, oro kabeliai ir požeminių kabelių linijos bei įrenginiai, įskaitant
Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188704927.
Skyriaus duomenys: Danės g. 17, LT- 92117 Klaipėda, tel. 8 706 85 501, faks. 8 706 86 965, el. p.
klaipedos.miestas@nzt.lt

2
transformatorinėse pastotėse įrengtus įrenginius kartu su požeminių kabelių kanalais, linijas
laikančiomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros
energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos,
nurodytos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 37 straipsnio 5 dalyje, yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.***
Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių
nustatomos specialiųjų žemės naudojimo sąlygos teritorijos (teritorijų) dydis – 0 kv. m. Specialiųjų
žemės naudojimo sąlygų nustatymo nuostolių dydis apskaičiuojamas ir šie nuostoliai atlyginami
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta
tvarka vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.
Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams bei
pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn.
Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis,
išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo
komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams
naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.
Pasibaigus šio sutikimo terminui pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inžineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti būtini statiniai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir
valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie
tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrių.
PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus vedėjas (-a)*

Svajūnas Mačiulskis, tel. 8 706 85504, el. p. svajunas.maciulskis@nzt.lt
84862939

______
*Duomenys apie įstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravimą (registracijos data ir numeris) ir parašo rekvizitai nurodomi
metaduomenyse.

3
*** Taikytina, kai išduodamas sutikimas tiesti Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 „Dėl Sutikimų tiesti
susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje
nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 5.6 papunktyje nurodytus inžinerinius tinklus.

2021-05-26 PRAŠYMO NR. GST-8713 IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS
BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS
SKLYPAI, PRIEDAS
M1:750

Sutartiniai žymėjimai

Prašymo teikėjas AB "Klaipėdos nafta"
Nacionalinės
žemės tarnybos
prie Žemės ūkio Nacionalinė žemės tarnyba prie
ministerijos
Žemės ūkio ministerijos, Klaipėdos m.
padalinys, kuriam ir Neringos skyrius
teikiamas
prašymas

---------- Forwarded message --------Nuo: Aurelijus Jankauskas <aurelijus.jankauskas@policija.lt>
Date: 2021-04-14, tr, 17:25
Subject: Re: Fwd: Buriu gatve derinimui su policija
To: Edmundas Kolakauskas <edmundasko@gmail.com>
Laba diena.
Siunčiame elektroniniu parašu suderinimą.
-Pagarbiai
Aurelijus Jankauskas
Kelių policijos tarnybos
Veiklos organizavimo ir prevencijos poskyrio viršininkas
Tel. (8 700) 61061
El. p. aurelijus.jankauskas@policija.lt
www.policija.lt
Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Kauno g. 6, LT-91154 Klaipėda, Lietuva

4/13/2021 8:36 PM, Edmundas Kolakauskas rašė:

Labas rytas. Siunčiu Jums derinimui techninį -darbo projektą
automobilių parkavimo aikštelės prie Burių gatvės . Projektiniai
pasiūlymai buvo suderinti šių metų pradžioje. Techniniame -darbo
projekte pasikeitė tik vilkikų parkavimo vietų skaičius, buvo 18 ,liko
17 ,nes AB" Klaipėdos vandenys" nesutinka ,kad ant hidrantų būtų
parkavimo viet
Pagarbiai,
Edmundas Kolakauskas PV
+370 698 04735
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SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

2021-04

LAIDA

DATA

EKSPERTIZEI, LEIDIMUI, STATYBAI
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Automobilių trumpalaikio stovėjimo aikštelė Burių g. Klaipėdoje techninis darbo
projektas

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė
2539

25882

SPV

E. Kolakauskas

SPDV

E. Kolakauskas

Automobilių trumpalaikio stovėjimo aikštelė Burių g. Klaipėdoje

DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAIDA

Objekto vietos schema, M 1:10000
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LT

AB "Klaipėdos nafta"

DOKUMENTO ŽYMUO

UP/202103-00-PP.B-01

0
LAPAS

LAPŲ

1

1

528

528

20m

811

3.73
X=618071
.57
Y=317876

813

817

817

528
3.63
X=618079
.22
Y=317811

0.76
X=618070
.30
Y=317864

1.1

813

1.
15
.1

1. 1

815

1.1

1.7

1.
1

5.
1

1.1

1.1

2.55
X=618078
.08
97
77
31
Y=

528

1.12

150m

803

1.16

1.7

1.16

1.16

815

1.16

1.16

1.1

1.7
1.1

1.1

1.8

1.33

509

413

513

Sutartinis žymėjimas
Pastaba
Projektuojamos 17 stovėjimo vietos sunkvežimiams ir 8
stovėjimo vietos lengviesiems automobiliams

Esama aikštelės asfalto danga
Naujai įrengiama aikštelės asfalto danga
Esama gatvės asfalto danga
Naujai įrengiamas bortas
Naujai įrengiamas nuleistas bortas
1.1

0

2021-04

LAIDA

DATA

EKSPERTIZEI, LEIDIMUI, STATYBAI
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Automobilių trumpalaikio stovėjimo aikštelė Burių g. Klaipėdoje techninis darbo
projektas

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Horizontalus ženklinimas
Naujai įrengiamas pėsčiųjų takas

2539

25882

SPV

E. Kolakauskas

SPDV

E. Kolakauskas

Automobilių trumpalaikio stovėjimo aikštelė Burių g. Klaipėdoje

DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAIDA

Planas, M 1:500

Veja
Neregių vedimo sistema

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LT

AB "Klaipėdos nafta"

DOKUMENTO ŽYMUO

UP/202103-00-PP.B-02

0
LAPAS

LAPŲ

1

1

528

528

20m

811

3.73
X=618071
.57
Y=317876

813

817

817

528
3.63
X=618079
.22
Y=317811

0.76
X=618070
.30
Y=317864

1.1

813

1.
15
.1

1.1

8 15

1.1

1.7

1.

15
.1

1.1

1.1
2.55
X=618078
.08
97
77
31
Y=

1.12

1.16

1.7

1.16

1.16

1.16

1.16

1.1

1.7
1.1
1.1

1.8

1.33

509

413

513

Sutartinis žymėjimas
Pastaba
Projektuojamos 17 stovėjimo vietos sunkvežimiams ir 8
stovėjimo vietos lengviesiems automobiliams

Esama aikštelės asfalto danga
Naujai įrengiama aikštelės asfalto danga
Esama gatvės asfalto danga
Naujai įrengiamas bortas
Naujai įrengiamas nuleistas bortas
1.1

0

2021-04

LAIDA

DATA

EKSPERTIZEI, LEIDIMUI, STATYBAI
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Automobilių trumpalaikio stovėjimo aikštelė Burių g. Klaipėdoje techninis darbo
projektas

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Horizontalus ženklinimas
Naujai įrengiamas pėsčiųjų takas

2539

25882

SPV

E. Kolakauskas

SPDV

E. Kolakauskas

Automobilių trumpalaikio stovėjimo aikštelė Burių g. Klaipėdoje

DOKUMENTO PAVADINIMAS

Neregių vedimo sistema
Horizontalės

LAIDA

Aukščių planas, M 1:500

Veja
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LT

AB "Klaipėdos nafta"

DOKUMENTO ŽYMUO

UP/202103-00-PP.B-03

0
LAPAS

LAPŲ

1

1

Projektuojama tovėjimo
aikštelės danga
Esama asfalto danga

Esama asfalto danga

///

///

///

Asfalto virutinis sluoksnis AC 11VS
Asfalto apatinis sluoksnis AC 16 AS
Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PS
Skaldos pagrindo sluoksnis i nesuritojo
mineralinių
medžiagų mišinio 0/45
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

-0,04 m
-0.06 m
-0,10 m
-0,30 m
-0,30 m

Projektuojamas takas
Betoninis gazoninis bortas 1000x200x80
Betoninis gazoninis bortas 1000x200x80

2.50

Augalinis gruntas

2.0 %
//

/

//

///

/

///

///

///

///

///

///

/

1:1

//

Esama asfalto danga

2.0 %

///

Augalinis gruntas

Betoninės trinkelės
- 0.08 m
Išlyginamasis sluoksnis iš dolomitinių atsijų 0/5
- 0.03 m
- 0.150/45
m
Skaldos pagrindo sluoksnis iš dolomitinės skaldos mišinio
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis
- 0.20 m

0

2021-04

LAIDA

DATA

EKSPERTIZEI, LEIDIMUI, STATYBAI
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Automobilių trumpalaikio stovėjimo aikštelė Burių g. Klaipėdoje techninis darbo
projektas

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

2539

25882

SPV

E. Kolakauskas

SPDV

E. Kolakauskas

Automobilių trumpalaikio stovėjimo aikštelė Burių g. Klaipėdoje

DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAIDA

Skersiniai pjūviai, M 1:50
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LT

AB "Klaipėdos nafta"

DOKUMENTO ŽYMUO

UP/202103-00-PP.B-04

0
LAPAS

LAPŲ

1

1

