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UAB “ELINIJOS”
1. BENDRIEJI DUOMENYS
1.1. TURINYS
Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.
2.3.9.
2.3.10.
2.3.11.
2.3.12.
2.3.13.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.
2.4.7.
2.4.8.
2.4.9.

Pavadinimas
Bendrieji duomenys
Turinys
Tekstinių dokumentų žiniaraštis
Grafinių dokumentų žiniaraštis
Pridedamųjų dokumentų žiniaraštis
Atliktų pritarimų, suderinimų sąrašas
Bendrieji rodikliai
Aiškinamasis raštas
Projektinių pasiūlymų rengimo pagrindas
Privalomųjų dokumentų projektui rengti ir pagrindinių normatyvinių
dokumentų sąrašas
Bendroji informacija
Bendrieji pažintiniai duomenys apie statinį
Greta išdėstyti statiniai ir inžineriniai tinklai
Geografinė vieta
Projektuojamų statinių sąrašas
Vietovės trumpa charakteristika
Apkrovos
Planinis sprendimas
110 kV atramos po technologiniais įrenginiais
Valdymo punkto modulinis priklausinys
Kabelių kanalai
Stacionarus vienvietis g/b tualetas
110kV OL atramos Nr.29 keitimas
ŽTŠK projektiniai sprendiniai
Aplinkos apsauga
Bendrieji duomenys
Sauga nuo elektromagnetinių laukų
Apsauga nuo triukšmo
Technologiniai procesai
Vanduo
Aplinkos oras
Dirvožemis
Žemės gelmės
Biologinė įvairovė

Projektas: 110/35/10 kV Pagirių TP 110 kV skirstyklos kitų inžinerinių statinių rekonstravimas ir jų
priklausinių statyba, Durpių g. 19, Pagirių k., Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav.
Dokumentas: Projektiniai pasiūlymai. Bendrieji duomenys

Psl.
BD-1
BD-1
BD-2
BD-2
BD-2
BD-3
BD-4
AR-1
AR-1
AR-1
AR-2
AR-2
AR-3
AR-3
AR-4
AR-6
AR-8
AR-8
AR-9
AR-10
AR-10
AR-10
AR-11
AR-11
AR-12
AR-12
AR-12
AR-12
AR-12
AR-12
AR-12
AR-12
AR-12
AR-13
2021/421-XX-RTP-BD-BD
Lapas 1 Lapų 7 Laida 0 2021
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UAB “ELINIJOS”
Eil.
Nr.
2.4.10.
2.4.11.
2.4.12.
2.4.13.

Pavadinimas

Psl.

Skyriaus „Biologinė įvairovė“ schemos, žemėlapiai
Kraštovaizdis
Ekstremalios situacijos (avarijos)
Atliekos
Brėžiniai
Priedai

AR-13
AR-13
AR-13
AR-13

1.2. TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS
Eil.
Nr.

Dokumento žymuo

Lapų
sk.

Dokumento pavadinimas

1.

2021/421-XX-PP-BD

7

Bendrieji duomenys

2.

2021/421-XX-PP-AR

16

Aiškinamasis raštas

Pastabos

1.3. GRAFINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS
Eil.
Nr.

Brėžinio žymuo

Lapų
sk.

1.

2021/421-XX-PP.B-01

1

Sklypo ir aplinkotvarkos planas

2.

2021/421-XX-PP.B-02

1

Tvoros fragmentas su mūro
intarpais ir varteliais

3.

2021/421-XX-PP.B-03

1

Gelžbetoninis lauko tualetas

4.

2021/421-XX-PP.B-04

1

Pastotės valdymo pultas (PVP)

5.

2021/421-XX-PP.B-05

2

6.

2021/421-XX-PP.B-06

1

7.

2021/421-XX-PP.B-07

1

Atrama Nr. 29 (GDA-275M)

8.

2021/421-XX-PP.B-08

1

ŽTŠK montavimo schema

Brėžinio pavadinimas

Pastabos

Perdavimo tinklo dalies 110 kV
skirstyklos vizualizacija
Tarpinės g/b atramos Nr. 29
keitimo planas (M1:250)

1.4. PRIDEDAMŲJŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS
Eil.
Nr.

1.

Dokumento žymuo

Lapų sk.

2

Pavadinimas

Pastabos

Projektinių pasiūlymo rengimo
užduotis

Projektas: 110/35/10 kV Pagirių TP 110 kV skirstyklos kitų inžinerinių statinių rekonstravimas ir jų
priklausinių statyba, Durpių g. 19, Pagirių k., Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav.
Dokumentas: Projektiniai pasiūlymai. Bendrieji duomenys

2021/421-XX-RTP-BD-BD
Lapas 2 Lapų 7 Laida 0 2021
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UAB “ELINIJOS”
1.5. ATLIKTŲ PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS
Eil.
Nr.

1.

Dokumento žymuo ir
pavadinimas

Atsakingas asmuo

LITGRID AB
Projektų įgyvendinimo skyrius
Projektų vadovas
Renatas Karalevičius

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Nuorašai tikri: Statinio projekto vadovas Egidijus Žaltauskas

Projektas: 110/35/10 kV Pagirių TP 110 kV skirstyklos kitų inžinerinių statinių rekonstravimas ir jų
priklausinių statyba, Durpių g. 19, Pagirių k., Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav.
Dokumentas: Projektiniai pasiūlymai. Bendrieji duomenys

2021/421-XX-RTP-BD-BD
Lapas 3 Lapų 7 Laida 0 2021
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UAB “ELINIJOS”
1.6. BENDRIEJI RODIKLIAI
Mato
vienetas

Kiekis

Rekonstruojamos TP sklypo plotas

m2

2406

Sklypo užstatymo intensyvumas

%

2,4

Sklypo užstatymo tankumas

%

2,4

Kategorija

-

IIIv

Ilgis*

m

365

Važiuojamosios dalies plotis

m

3,5

Eismo juostų skaičius

vnt

1

Eismo juostos plotis

m

3,5

vnt

28

4.2.1. statinių aukštis*

m

24,5

4.2.2. statinių kiekis

vnt

1

4.3.1. 110 kV neizoliuotas daugiavielis aliumininis
laidininkas su cinkuotų plieninių vijų šerdimi

km

1,106

4.3.2. Žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu
(ŽTŠK)

km

1,600

4.3.3. 0,4kV jėgos ir kontroliniai kabeliai

km

6,525

4.3.4. Šviesolaidinis kabelis

km

0,330

4.3.5. Ekranuotas kabelis vyta pora

km

0,135

Pavadinimas

Pastabos

I. SKLYPAS

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
Keliai (skirstyklos vidaus kelias):

IV. INŽINERINIAI TINKLAI
(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų
pavadinimas)
4.1. 110 kV skirstyklos inžineriniai tinklai ir jų
technologiniai priklausiniai
4.1.1. statinių kiekis
4.2. 110 kV Oro linijos Vilnius - Pagiriai I, II atrama
Nr. 29

4.3. Inžinerinių tinklų ilgis*

Projektas: 110/35/10 kV Pagirių TP 110 kV skirstyklos kitų inžinerinių statinių rekonstravimas ir jų
priklausinių statyba, Durpių g. 19, Pagirių k., Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav.
Dokumentas: Projektiniai pasiūlymai. Bendrieji duomenys

2021/421-XX-RTP-BD-BD
Lapas 4 Lapų 7 Laida 0 2021
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Mato
vienetas

Kiekis

m

-

6.1. 110 kV neizoliuotas daugiavielis aliumininis
laidininkas su cinkuotų plieninių vijų šerdimi 3f. tarpst.

vnt.;
mm2

2
151,1

6.2. 110 kV neizoliuotas daugiavielis aliumininis
laidininkas su cinkuotų plieninių vijų šerdimi 3f. tarpst.

vnt.;
mm2

21
183,8

vnt.; mm2

21;1,5
43;2,5
23;4
3;6
4;25

Pavadinimas

5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)

Pastabos

6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis

6.3.

0,6 kV galios kabeliai su varinėmis gyslomis

6.4. Kontroliniai ekranuoti kabeliai su varinėmis
gyslomis

vnt.; mm2 152; 1,5

4.1. Kontroliniai ekranuoti kabeliai su varinėmis
gyslomis

vnt.; mm2

20; 2,5

7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir
skerspjūvis
7.1. Šviesolaidinis kabelis

3;24SM
vnt.; mm2 1;12MM
34;2MM
vnt.;
mm2

21;
4x2x0,5

1.1. Skaldos plotas*

m2

1090

1.2. Trinkelių plotas*

m2

60

7.2. Ekranuotas kabelis 5 kat.
V. KITI STATINIAI
1. Aikštelės (pastotės dangos: šaligatvis/
nuogrinda– betoninės trinkelės; plotas po
įrenginiais - skalda)

2. Žaibosaugos stulpas su pamatu
2.1.

Kiekis

vnt

2

2.2.

Aukštis*

m

20

m

86

3. Kabelių kanalai
3.1.

Ilgis*

4. Pastotės tvora
Projektas: 110/35/10 kV Pagirių TP 110 kV skirstyklos kitų inžinerinių statinių rekonstravimas ir jų
priklausinių statyba, Durpių g. 19, Pagirių k., Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav.
Dokumentas: Projektiniai pasiūlymai. Bendrieji duomenys

2021/421-XX-RTP-BD-BD
Lapas 5 Lapų 7 Laida 0 2021

7

UAB “ELINIJOS”
Mato
vienetas

Kiekis

1.1. Ilgis*

m

139

1.2. Aukštis*

m

1,80

Pavadinimas

Pastabos

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo
taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti
neesminių nukrypimų

Statinio projekto vadovas:
Egidijus Žaltauskas,

, kv. atest. nr. 29405, be galiojimo datos.

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

Projektas: 110/35/10 kV Pagirių TP 110 kV skirstyklos kitų inžinerinių statinių rekonstravimas ir jų
priklausinių statyba, Durpių g. 19, Pagirių k., Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav.
Dokumentas: Projektiniai pasiūlymai. Bendrieji duomenys

2021/421-XX-RTP-BD-BD
Lapas 6 Lapų 7 Laida 0 2021
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UAB “ELINIJOS”
PROJEKTO DALIES AUTORIAI

DIREKTORIUS

E. ŽALTAUSKAS

PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANČIAS NORMAS IR TAISYKLES BEI PROJEKTAVIMO
UŽDUOTĮ

PROJEKTO VADOVAS

0

2022 03

E. ŽALTAUSKAS

SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ NUSTATYMUI, VISUOMENĖS INFORMAVIMUI
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
UAB „ELINIJOS“
Taikos pr. 135D,
LT-51133 Kaunas
TEL. +370 676 21654

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

29405

El. paštas: info@elinijos.lt

PV

EGIDIJUS ŽALTAUSKAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LT

LITGRID AB

110/35/10 KV PAGIRIŲ TP 110 KV SKIRSTYKLOS KITŲ
INŽINERINIŲ STATINIŲ REKONSTRAVIMAS IR JŲ
PRIKLAUSINIŲ STATYBA, DURPIŲ G. 19, PAGIRIŲ K.,
VILNIAUS APSKR., VILNIAUS R. SAV.
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
LAIDA
XX (VISI STATINIAI)
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
0
BENDRIEJI DUOMENYS
LAPAS LAPŲ
DOKUMENTO ŽYMUO
2021/421-XX-PP-BD

7

7
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2. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2.1. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO PAGRINDAS
Projektiniai pasiūlymai parengti LITGRID AB užsakymu vadovaujantis užsakovo
LITGRID AB patvirtinta projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi, taip pat projektavimo
užduotimi 110/35/10 kV Pagiriu transformatorių pastotės 110 KV skirstyklos rekonstrukcijai“
NR. PPRV18086.
Projektiniuose pasiūlymuose pateikiami esminiai 110/35/10 kV Pagiriu TP 110kV
skirstyklos rekonstravimo techniniai sprendimai. Projektinių pasiūlymų sprendiniai
nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, įvertinant LR statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies
nuostatas.
2.2. PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ
DOKUMENTŲ SĄRAŠAS
Eil.
Nr.

Pavadinimas

1.

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas

3.

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas

4.
5.

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų
įstatymas
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymas

6.

Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės

7.

Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo
taisyklės

8.

Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės

9.

Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės

10.

Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių įrengimo
darbų rūšių aprašas

11.

Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės

12.

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės

13.

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai

Projektas: 110/35/10 kV Pagirių TP 110 kV skirstyklos kitų inžinerinių statinių rekonstravimas ir jų
priklausinių statyba, Durpių g. 19, Pagirių k., Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav.
Dokumentas: Projektiniai pasiūlymai. Aiškinamasis raštas

Santrumpa

Galiojanti suvestinė
redakcija 2022-03-01 2022-03-31
Galiojanti suvestinė
redakcija 2022-01-01 2022-04-30
Galiojanti suvestinė
redakcija 2022-03-01 2022-04-30
Galiojanti suvestinė
redakcija: 2021-12-01
2017-06-27
Galiojanti suvestinė
redakcija: 2020-07-31
Galiojanti suvestinė
redakcija:2020-07-31
Galiojanti suvestinė
redakcija: 2020-07-31
Galiojanti suvestinė
redakcija: 2020-11-01
2016-09-13
Galiojanti suvestinė
redakcija 2020-05-01
Galiojanti suvestinė
redakcija 2019-05-01
Galiojanti suvestinė
redakcija 2020-05-01

2021/421-XX-PP-AR
Lapas 1 Lapų 17 Laida 0 2022
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

14.

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

15.

Statinio projektavimas, projekto ekspertizė

16.

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas

17.

Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir
pastovumas

18.

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga

19.

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga

20.

Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

21.

Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo
Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos
išsaugojimas
Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo
žaibo
Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių
specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas,
tikrinimas ir deklaravimas. bandymų laboratorijų ir
sertifikavimo įstaigų paskyrimas. nacionaliniai techniniai
įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir
paskelbimas

22.
23.

24.

25.

Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje

26.

Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai

27.

Statinio projektas. Lauko inžinierinių tinklų grafiniai ženklai

28.

Viešųjų elektros tinklų įtampos charakteristikos

29.

Atliekų tvarkymo taisyklės

Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo
taisyklės
31. 2011-03-09 Europos parlamento ir tarybos reglamentas
30.

Projektas: 110/35/10 kV Pagirių TP 110 kV skirstyklos kitų inžinerinių statinių rekonstravimas ir jų
priklausinių statyba, Durpių g. 19, Pagirių k., Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav.
Dokumentas: Projektiniai pasiūlymai. Aiškinamasis raštas

Santrumpa

STR 1.01.02:2016
Suvestinė redakcija nuo
2016-10-12
STR 1.04.04:2017
Galiojanti suvestinė
redakcija 2021-10-30 2022-04-30
STR 1.05.01:2017
Suvestinė redakcija nuo
2021-01-02
STR 2.01.01(1):2005
Galiojanti suvestinė
redakcija: Nėra
STR 2.01.01(2):1999
Galiojanti suvestinė
redakcija: 2002-10-05
STR 2.01.01(3):1999
Galiojanti suvestinė
redakcija: 2002-11-09
STR 2.01.01(4):2008
STR 2.01.01(5):2008
STR 2.01.01(6):2008
STR 2.01.06:2009

STR 1.01.04:2015
Galiojanti suvestinė
redakcija: 2019-12-04
HN 33 – 2011
Galiojanti suvestinė
redakcija: 2018-02-14
LST 1516:2015/1K:2021
Galiojanti suvestinė
redakcija: 2021-05-14
LST 1569:2012
LST EN 50160:2010
Galiojanti suvestinė
redakcija: 2018-12-06
Galiojanti suvestinė
redakcija: 2018-08-15
(ES) Nr.305/2011
2021/421-XX-PP-AR
Lapas 2 Lapų 17 Laida 0 2022
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2.3. BENDROJI INFORMACIJA
2.3.1. Bendrieji pažintiniai duomenys apie statinį
110/10 kV Pagirių TP 110 kV skirstykla priskiriama prie ypatingųjų statinių grupės pagal
STR 1.01.03:2017 1 lentelės statinių sąrašą 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros
perdavimo tinklai ir jų technologiniai priklausiniai (išskyrus transformatorių pastočių,
skirstyklų ir srovės keitiklių, teritorijoje esančius kelius, aikšteles, tvoras, ryšių įrangos ir
apsaugos postų pastatus, lauko tualetus, kabelių kanalus ir privažiavimo prie šių teritorijų
kelius).
Statytojo nuomos teise valdomame žemės sklype unikalus Nr. 4400-0433-0174 yra
esamas statinys „Kiti statiniai (inžineriniai) - Pagirių TP 110 kV skirstykla Vilniaus r. sav.
Pagirių sen. Pagirių k., (įrenginių atramos S1(41 vnt.), portalų atramos P1 (20 vnt.), kabelių
kanalas k1 (13,10 kv. m), tvora t1 (266,40 kv. m), lauko tualetas V, žaibolaidžiai Ž1 (2 vnt.)
statinio unikalus Nr. 4196-8025-8038. Statinio kadastro duomenų nustatymo data 2002-0725. Pagal kadastro duomenų nustatymo metu galiojusį teisinį reglamentavimą 2002 m.
balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 534 „Dėl Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ 3 priedą „Pagrindinė tikslinė
inžinerinių statinių naudojimo paskirtis“→ II. Inžineriniai tinklai → Elektros tinklų (antžeminės
ir požeminės aukštos, žemos įtampos elektros energijos skirstymo linijos, transformatorių
pastotės atramos ir kita).
Atsižvelgiant į tai, kad kadastro duomenų nustatymo metu buvo padaryta klaida
įregistruojant statinius, šio projekto metu yra keičiama esamo statinio paskirtis į elektros
tinklų paskirtį, taip pat atsižvelgiant į STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ bei LR
žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. 522 (Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2018 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 3D-96 redakcija) „Nekilnojamojo turto
objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės“ esami
statiniai rekonstruojami ir išskiriami į atskirus statinius formuojant naujus unikalius numerius.
2.3.2. Greta išdėstyti statiniai ir inžineriniai tinklai
110/35/10 kV Pagirių TP 110 kV skirstykla statoma šalia AB „Energijos skirstymo
operatorius“ 110/35/10 Pagirių TP 35/10 kV skirstomųjų įrenginių.
Skirstyklos teritorija aptverta, griovimo ir statybos darbai vykdomi skirstyklos aptvertoje
teritorijoje. Vykdomi darbai aplinkiniams statiniams jokios įtakos neturės. Visi statybos darbai
bus vykdomi sklype, kuris yra Durpių g. 19, Pagirių k., Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav..
Sklypas nuomos teise valdomas – LITGRID AB. Šalia yra sklypas Durpių g. 17, Pagirių k.,
Pagirių sen., Vilniaus r. sav. kuris nuomos teise valdomas AB „Energijos skirstymo
operatorius“ (toliau - AB ESO). Abu sklypai glaudžiai susiję technologiniu požiūriu. LITGRID
AB sklype įrengta – 110 kV skirstykla, o AB ESO dalyje įrengta 35/10 kV skirstykla ir galios
transformatoriai.
2.3.3. Geografinė vieta
Darbai vyks Statytojo, nuomos teise valdomame, žemės sklype unikalus Nr. 4400-04330174, kurį pagal 2004-12-06 valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį Nr. N 41/2004-N-67 ir
2020-11-26 susitarimą Nr. 48SŽN-107-(14.48.55E) valdo Statytojas.
Žemės sklypo adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Durpių g. 19
Žemės sklypo unikalus daikto numeris: 4400-0433-0174
Projektas: 110/35/10 kV Pagirių TP 110 kV skirstyklos kitų inžinerinių statinių rekonstravimas ir jų
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Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo plotas: 0.2406 ha
Sklype esantys ir būsimi pastatai ir inžineriniai statiniai: išvardinti žemiau šiame skyriuje.
Sklype esantys želdiniai: sklype esamų želdinių nėra
Esami vandens telkiniai: sklype vandens telkinių nėra
Apsaugos zona: sutampa su pastotės tvora.

Pav. 2.3.3.1 Pagirių transformatorių pastotės vieta
2.3.4. Projektuojamų statinių sąrašas
Pastotės 110 kV atviroji skirstykla sumontuota iš įrenginių, kurie šiuo metu pasenę ir
tolimesnei eksploatacijai netinkami. Rekonstruojant Pagirių TP 110 kV skirstyklą, visi
pirminiai įrenginiai keičiami naujais.
Rekonstruojami statiniai
1 statinys
Statinio unikalus numeris
Būsimas statinio pavadinimas
Statinio klasifikavimas pagal jo naudojimo
paskirtį

4196-8025-8038
110 kV skirstyklos inžineriniai tinklai ir jų
technologiniai priklausiniai
Inžineriniai statiniai

Projektas: 110/35/10 kV Pagirių TP 110 kV skirstyklos kitų inžinerinių statinių rekonstravimas ir jų
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Inžinerinio statinio pagrindinė naudojimo
paskirtis
Inžineriniai tinklai pagal paskirtį
Statinio kategorija
Žemės sklypo kad. Nr
Adresas

Inžineriniai tinklai
Elektros tinklai
Ypatingasis statinys
4167/0100:606 Pagirių k.v.
Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k.,
Durpių g. 19

Statiniai, kuriems atliekamas kapitalinis remontas (Elektros tinklų statybos rūšių ir
elektros įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo, trečią skirsnį )
1 statinys
Statinio unikalus numeris
110 kV Oro linijos Vilnius - Pagiriai I,II
Statinio pavadinimas
atrama Nr. 29
Statinio klasifikavimas pagal jo naudojimo
Inžineriniai statiniai
paskirtį
Inžinerinio statinio pagrindinė naudojimo
Inžineriniai tinklai
paskirtis
Inžineriniai tinklai pagal paskirtį
Elektros tinklai
Statinio kategorija
Ypatingasis statinys
Žemės sklypo kad. Nr
4167/0100:1093 Pagirių k.v.
Adresas
Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k.
Nauji statiniai
1 Statinys
Statinio unikalus numeris
Statinio pavadinimas
Statinio klasifikavimas pagal jo naudojimo
paskirtį
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis
Statinio kategorija
Žemės sklypo kad. Nr
Adresas
2 Statinys
Statinio unikalus numeris
Statinio pavadinimas
Statinio klasifikavimas pagal jo naudojimo
paskirtį
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis
Statinio kategorija
Žemės sklypo kad. Nr
Adresas

Skirstyklos vidaus kelias
Inžineriniai statiniai
Susisiekimo komunikacijos
II grupės nesudėtingasis statinys
4167/0100:606 Pagirių k.v.
Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k.,
Durpių g. 19

Aikštelės (šaligatviai,
pastatus ir kt.)

nuogrindos

aplink

Kiti inžineriniai statiniai
Kitos paskirties inžineriniai statiniai
II grupės nesudėtingasis statinys
4167/0100:606 Pagirių k.v.
Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k.,
Durpių g. 19
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priklausinių statyba, Durpių g. 19, Pagirių k., Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav.
Dokumentas: Projektiniai pasiūlymai. Aiškinamasis raštas

2021/421-XX-PP-AR
Lapas 5 Lapų 17 Laida 0 2022

14

UAB “ELINIJOS”
3 Statinys
Statinio unikalus numeris
Statinio pavadinimas
Statinio klasifikavimas pagal jo naudojimo
paskirtį
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis
Statinio kategorija
Žemės sklypo kad. Nr
Adresas
4 Statinys
Statinio unikalus numeris

Kiti inžineriniai statiniai
Kitos paskirties inžineriniai statiniai
II grupės nesudėtingasis statinys
4167/0100:606 Pagirių k.v.
Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k.,
Durpių g. 19

Kabelių kanalai (atskiriamas į atskirą statinį
iš statinio, kurio unikalus Nr. 4196-80258038

Statinio pavadinimas
Statinio klasifikavimas pagal jo naudojimo
paskirtį
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis
Statinio kategorija
Žemės sklypo kad. Nr
Adresas
5 Statinys
Statinio unikalus numeris

Kiti inžineriniai statiniai
Kitos paskirties inžineriniai statiniai
I grupės nesudėtingasis statinys
4167/0100:606 Pagirių k.v.
Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k.,
Durpių g. 19

Tvora (atskiriamas į atskirą statinį iš statinio,
kurio unikalus Nr. 4196-8025-8038

Statinio pavadinimas
Statinio klasifikavimas pagal jo naudojimo
paskirtį
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis
Statinio kategorija
Žemės sklypo kad. Nr
Adresas

Žaibosaugos bokštas

Kiti inžineriniai statiniai
Kitos paskirties inžineriniai statiniai
I grupės nesudėtingasis statinys
4167/0100:606 Pagirių k.v.
Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k.,
Durpių g. 19

2.3.5. Vietovės trumpa charakteristika
Durpių g. 19, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.. Klimatiniai duomenys pagal RSN
156-94 (stotis Nr. 52 Vilnius, užmiestis)
Klimatiniai duomenys.
vidutinė metinė oro temperatūra
absoliutus oro temperatūros maksimumas
absoliutus oro temperatūros minimumas
santykinis oro metinis drėgnumas
maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą

+ 6,0 º C;
+ 35,9º C;
- 36,6º C;
- 80%;
134 cm;
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per 10 metų)
Pagal teritorinį paskirstymą rekonstruojamas statinys yra I-ame vėjo greičio rajone, kur
vėjo greičio pagrindinė atskaitinė reikšmė priimama vref,024 m/s.
2.3.2.1 lentelė. Vėjo greičio pagrindinės atskaitinės reikšmės vref,0

Vėjo greičio rajonas
I

vref,0 m/s
24

2.3.2.1 pav. Lietuvos vėjo apkrovos rajonai
Pagal teritorinį paskirstymą statinys yra II-ame sniego rajone, kur sniego antžeminės
apkrovos charakteristinė reikšmė sk1,6 kN/m2.

2.3.2.2 pav. Lietuvos sniego apkrovos rajonai
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2.3.6. Apkrovos.
Apkrovos į atvirosios skirstyklos įrenginių atramas priimamos pagal:
- STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ reikalavimus;
- EĮĮBT-2012 taisyklių reikalavimus;
- RSN 156-94 Statybinė klimatologija;
- Elektrotechninės dalies išduotas užduotis.
1 lentelė
Eil.
Nr.

F, kN

q, kN/m2

1.1.1. Betono savasis svoris

-

-

γ=25 kN/m3

1.1.2. Plienas

-

-

γ=78,50 kN/m3

1.1.3. Medis

-

-

γ=5,0 kN/m3

1.1.4. Mūras

-

-

γ=15,0 kN/m3

1.1.5. Cemento – pjuvenų plokštės

-

-

γ=14,5 kN/m3

1.1.6. Polistirenas

-

-

γ=0,01 kN/m3

1.1.7. Smėlis

-

-

γ=18,0 kN/m3

7,0

7,5

Apkrovos pavadinimas

1.

Nuolatinės apkrovos

1.1.

Konstrukcijų savasis svoris

2.

Kintamos apkrovos

2.1.

Naudinga apkrova - E1 kategorija

2.2.

Sniegas II-as r.

-

1,6

2.3.

Vėjas I-as r. 24 m/s, (Patikslintas vėjo
rajonų žemėlapis pateiktas STR
2.04.01:2018 13 sk. 1.3 pav.)

-

0,36

2.4.

Apledėjimas IV-as r. 10 m aukštyje
RSN 156-94 (8.6 lentelė)

Pastaba

1*
Priimta t=15 mm
2*

2.3.7. Planinis sprendimas
110/35/10kV Pagirių TP 110kV skirstykloje, priklausančioje LITGRID AB, rekonstravimo
metu pagal projekto elektrotechnikos dalies byloje nurodytą eiliškumą išmontuojami atvirosios
skirstyklos įrenginiai. Taip pat demontuojami esamų elektros įrenginių laikančios konstrukcijos,
portalai ir antžeminiai kabeliniai kanalai. Demontavimo kiekiai pateikti SK bylos medžiagų
žiniaraščiuose.
Įvažiavimas į pastotės teritoriją numatomas pietvakarinėje sklypo pusėje, AB ESO
priklausančiame sklype esančiu asfaltuotu keliu. Personalo patekimą į skirstyklos teritoriją
užtikrins naujai projektuojami varteliai, transportas į teritoriją pateks per esamus vartus. Vartai
rakinami dviejų pakabinamų spynų sistema, taip užtikrinant nepriklausomą darbuotojų patekimą
tiek į ESO, tiek į LITGID teritorijas. Vidaus kelio atšaka projektuojama asfalto dangos, apribota
bortais, 3.5m pločio. Šalia PVP (objekto Nr.02) suformuojama parkavimo aikštelė vienam
Projektas: 110/35/10 kV Pagirių TP 110 kV skirstyklos kitų inžinerinių statinių rekonstravimas ir jų
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automobiliui. Kelio dangos konstrukcija pagal automobilių kelių KTR 1.01:2008. Numatomos
transporto rūšys: lengvieji automobiliai, krovininiai automobiliai, gaisrinės mašinos. Kelio dangos
konstrukcija – numatoma lengvam apkrovos tipui (retas transporto priemonių su 5t ašies
apkrova važiavimas ir išimtinis transporto priemonių su 11,5t ašies apkrova važiavimas). Į
teritoriją patenka tik aptarnavimui reikalingas transportas.
Skirstyklos sklypo pietinėje dalyje projektuojamas 110kV gamyklinis modulinis pastotės
valdymo punktas (12,00x4,50m, obj. Nr sklypo plane 02). Modulinis pastotės valdymo punktas
(PVP) pristatomas pilnai įrengtas gamykloje - su inžineriniais tinklais pagal projekto technines
specifikacijas. Apie PVP projektuojama 0,5 m pločio nuogrinda su 6 cm storio betono trinkelių
danga bei vejos bortais.
110 kV atviros skirstyklos teritorijoje po įtampą turinčiais įrenginiais numatyta skaldos, o
laisvose nuo įrenginių vietose – vejos danga. Prie jungtuvų numatytos betoninių trinkelių
aptarnavimo aikštelės, apjuostos vejų bortais. Aikštelių orientacija turi būti tikslinama darbo
projekto stadijoje, atsižlegiant į jungtuvų valdymo spintų padėtį.
Sena teritorijos tvora, juosianti rekonstruojamą pastotės dalį, demontuojama. Jos vietoje
įrengiama nauja teritorijos tvora – lengvos konstrukcijos, su cinkuotais metaliniais stulpeliais ant
betoninio pamato, surenkamu gelžbetoniniu cokoliu, ir cinkuoto virinto tinklo skydais, 1,8m
aukščio, 139m ilgio. Tvora tarp ESO ir LITGRID pastotės dalių atskiriama dviem metro ilgio
mūro intarpais.
110 kV skirstykloje pastovių darbo vietų nenumatoma. Periodiškai atvykstančiam pastotę
aptanaujančiam personalui įrengiamas lauko tipo gelžbetoninis tualetas (obj. Nr sklypo plane
04). Tai gamyklinis gelžbetoninis gaminys su išgriebimo duobe – sandarus g.b. žiedas su dugnu
ir dangčiu. Aplink jį numatyta trinkelėmis klota aikštelė.
Skirstyklos aikštelės altitudės suprojektuotos atsižvelgiant į įrenginių pamatų bei kabelinių
kanalų aukščius, maksimaliai prisitaikant prie esamų aikštelės altitudžių bei gretimos ESO
sklypo dalies. Paviršinis vanduo nuo teritorijos pašalinamas atviru būdu, išnaudojant aikštelės
nuolydį. Lietaus vanduo nuo modulinio PVP stogo lietvamzdžiais ir lietaus nuotekų linija
nuvedamas į laisvą nuo užstatymo teritoriją inflitruojant į gruntą.
Baigus statybos darbus projektuojamoje pastotėje tvoros ribose bei iki buvusios tvoros ribų
apsėjama daugiametėmis žolėmis, prieš tai užpilant 15cm storio juodžemio sluoksnį. Projekto
įgyvendinimo periodu pažeisti esami privažiavimo keliai ir teritorija privalo būti atstatyta į pirminį
stovį. Prieš darbus atlikti aplinkos situacijos apžiūrą ir ją fotofiksuoti.
Vertinant vyraujančius smėlinius gruntus bei žemą gruntinio vandens lygi, drenažo tinklai
nenumatyti.
2.3.8. 110 kV atramos po technologiniais įrenginiais
110 kV skirstykloje montuojami įvairios paskirties įrenginiai tarpusavyje sujungiami laidais.
Atramos atitikimas saugos ir tinkamumo ribiniams būviams tikrinamas nuo išorinių poveikių
į atramą įvertinant skyriuje 2.5.4 pateiktus poveikius.
Antžeminę atramos dalį sudaro plieninė konstrukcija, kuri su pamatu jungiama standžiai.
Tarpusavyje plieno konstrukcijos elementai jungiami varžtais. Projektuojamų ASĮ atramų po
įrenginiais pamatai gelžbetoniniai, surenkami „grybo“ tipo. Pamatų pagrindu bus smėlingas
žvyras (IGS-3) su sekančiomis charakteristikomis (kūginis stipris qc – 13,1-19,3 MPa, šoninės
trinties stipris fs – 128,0-185,0 kPa).
AS įrenginių konstrukcijų antikorozinė apsauga turi atitikti nežemesnę kaip C3 kategoriją.
Antikorozinei apsaugai naudojamas karštas cinkas.
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2.3.9. Valdymo punkto modulinis priklausinys
Pastotės valdymo punktas (PVP) yra surenkamų metalo konstrukcijų su sieniniais ir stogo
apšiltinimo paneliais su pilnai sukomplektuota vidaus ir išorės įranga, ant vienšlaičio stogo
numatomais įrengti saulės moduliais.
Pastotės valdymo pulto (PVP) matmenys plane 12,20x4,70 m. Pastotės valdymo punktas
(PVP) numatomas su cokoline 1,2 m aukščio kabelių pogrindžio dalimi. Tai erdvė numatyta
kabelių užvedimui į įrangą. Aplink PVP įrengiama nuogrinda.
PVP montuojamas ant vientisos monolitinio gelžbetonio pagrindo aikštelės. G/b aikštelė
įrengiama ant drenuojančio skaldos pasluoksnio, įgilinant 40 cm nuo projektuojamo sklypo
dangų lygio.
Purus mažai dulkingas molingas žvyringas smėlis, drėgnas, geltonas, su dulkio priemaiša,
grunto charakteristikos (kūginis stipris qc - 3,2 MPa, šoninės trinties stipris fs - 28,0 kPa);
Atraminio sijyno konstruktyvą sudaro plieninės sijos S1, S2, S3, S4, S5 sumontuotos ant
atraminių kolonų CK1.
Laikančios sijos ugniaatsparinamos taip, kad atitiktų R45 reikalavimą.
PVP cokolis aptaisomas profiliuotos skardos lakštais, tvirtinant prie Z formos ilginių, sudėtų
tarp atraminių kolonų CK1. Skardos spalva RAAL 9006. Skardos bangos aukštis h=20 mm.
2.3.10. Kabelių kanalai
Kabelių kanalai- antžeminiai, gelžbetoniniai, uždengti g/b plokštėmis.
Antžeminiai kanalai numatomi 2 skerspjūvių gamyklinės gamybos lovių 1000x160x2000 ir
500x160x2000.
Po kabelių montažo, kanalai perdengiami surenkamomis gelžbetoninėmis gamyklinės
gamybos plokštėmis 1000x500x60 su q=10 kN/m2 apkrova. Kanalai montuojami ant gamyklinės
gamybos gelžbetoninių gulekšnių 120x100x1000 ir 120x100x500 taip, kad liktų tarpas tarp
žemės paviršiaus ir kanalo susikaupusiam vandeniui iš kanalo ertmės išbėgti.
Šalčiui nejautraus medžiagų (smėlio), po kabelių kanalo gulekšniais sutankinto sluoksnio
deformacinio modulio vertė Ev2 turi būti ne mažesnė kaip 100 MPa.
2.3.11. Stacionarus vienvietis g/b tualetas
Pastotėje projektuojamas gelžbetoninis lauko tualetas su sandariu, uždaru, gamykliniu
rezervuaru, užtikrinant apsaugą nuo paviršinių nuotekų patekimo. Lauko tualetas statomas ir
užsakomas kaip gaminys, todėl pagal Statybos įstatymą nelaikomas statiniu. Objekte
projektuojamas tualetas nejungiamas prie centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos pagal
nuotekų tvarkymo reglamento Nr. D1-236 (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-04-01) IV
skyriaus 25 punkto išimtis – „ <...> kai centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos įrengimas
arba išplėtimas tiek, kad būtų sudarytos sąlygos surinkti visų aglomeracijos teritorijoje esančių
objektų nuotekas nėra pateisinamas ekonominiu požiūriu ir nuotekų surinkimo sistemos
įrengimo poveikis taršos mažinimo ir prevencijos prasme nereikšmingas, aglomeracijų
teritorijoje gali būti taikomos atskirosios arba grupinės buitinių nuotekų tvarkymo sistemos,
kurios užtikrintų lygiavertį centralizuotajai nuotekų surinkimo sistemai aplinkos apsaugos lygį
(nuotekos kaupiamos ir periodiškai vežamos į aglomeracijos valymo įrenginius <...>)“.
Lauko tualeto turinys nėra laikomas nuotekomis pagal LR geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų 29 ` tvarkymo įstatymo Nr. X-764 (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-01-01) 1
skirsnio 3 straipsnio 22 punktą „<...> Nuotekos – buityje, ūkio ar gamybinėje veikloje naudotas
vanduo <...>“ ir pagal EK Tarybos direktyvos 91/271/EEB 2 straipsnio 2 punktą.
Projektas: 110/35/10 kV Pagirių TP 110 kV skirstyklos kitų inžinerinių statinių rekonstravimas ir jų
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Lauko tualeto turinys nepriskiriamas nuotekoms taip pat pagal II skyrius 5.3 punktą
„buitinės nuotekos - <...> nuotekos, susidarančios naudojant vandenį įmonių, įstaigų,
organizacijų darbuotojų buitiniams poreikiams, jeigu jos surenkamos ir išleidžiamos atskirai nuo
kitų objekte susidarančių nuotekų“. Lauko tualeto turinys surenkamas atskirai nuo kitų objekto
nuotekų – paviršinio vandens, drenažo, vanduo turinio surinkimui/nuplovimui nenaudojamas.
Užsipildžius rezervuarui, Statytojas privalo kreiptis į nuotekų tvarkymo įmonę, kad susikaupęs
rezervuaro turinys būtų išvežamas į aglomeracijos valymo įrenginius ir gauti tą patvirtinančius
dokumentus. Kadangi lauko tualeto turinys nepriskiriamas nuotekoms, jo projektavimui ir
įrengimui netaikomas nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir
kontrolės tvarkos aprašo Nr.D1-379 (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-07-18) IV skyriaus
reikalavimai apie informacijos teikimą.
Objekte nėra įrengta ir po rekonstrukcijos neplanuojama įrengti geriamo vandens ir buitinių
nuotekų infrastuktūros, po rekonstrukcijos 110kV skirstyklos įrenginiai veikia autonomiškai,
skirstyklos valdymas projektuojamas nuotolinis iš Litgrid AB centralizuotos dispečerinio valdymo
sistemos. Projektuojamame pastotės valdymo modulyje nėra nuolatinių darbo vietų, o
personalas į rekonstruotą pastotę eksploatacinei priežiūrai atlikti atvažiuos tik kelis kartus per
metus.
Nors lauko tualeto turinys nepriskiriamas nuotekoms, projektuojamas sandarus, uždaras,
gamyklinis tualeto turinio kaupimo rezervuaras pagal nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų
įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo Nr.D1-379 (Galiojanti suvestinė redakcija
nuo 2019-07-18) II skyriaus 6 punkto reikalavimus.
2.3.12. 110kV OL atramos Nr.29 keitimas
Numatoma pakeisti esamą 110 kV OL Vilnius-Pagiriai 1 atramą Nr. 29 nauja GDA-275M
tipo atrama. Atramos keitimo darbai vykdomi atjungus 110 kV OL Vilnius – Pagiriai I, Vilnius –
Pagiriai II. Keičiama defektinė atrama Nr. 29 (1 vnt.) su g/b SK-26.1-1.1 tipo stiebais statomos į
gręžtines arba kastines duobes priklausomai nuo aplinkybių. Kastinė duobė užpilama smėliniu
(priesmėliu) gruntu, sluoksniais 20-30cm sutankinant kiekvieną sluoksnį Ev2 ≥ 80. Naujai
atramai sumontuojami esami trosai ir laidai, naujos laikančiosios izoliatorių girliandos, nauja
linijinė armatūra, vibracijos slopintuvai. Atramoje Nr. 29 montuojamos troso viršūnė MK-3 tipo.
Įrengiamas įžeminimo kontūras.
Po remonto sutvarkoma aplinka aplink atramą. Keičiamoje atramoje Nr. 29 permontuojami
esami trosai ir laidai.
2.3.13. ŽTŠK projektiniai sprendiniai
Projektuojamas naujas žaibosaugos trosas su vienos modos 24 skaidulų šviesolaidiniu
kabeliu (toliau-ŽTŠK) ant 110kV OL Vilnius-Pagiriai I, II nuo Pagirių TP portale, naujai
projektuojamos movos VP-P iki 110kV OL Vilnius-Pagiriai I, II atramos Nr.27. Esamas
žaibosaugos trosas išmontuojamas. Nuo 110kV OL Vilnius-Pagiriai I, II atramos Nr.27 ŽTŠK
vedamas ant gretimos 110 kV OL Vilnius-Vilnia I,II atramos Nr. 28, kurioje įvedamas į esamą
esama VVI-28 movą ir sujungiamas su esamais ŽTŠK. Esama mova VVI-28 papildoma įvadiniu
portu su reikalingomis sandarinimo medžiagomis. Numatomi naujo ŽTŠK tvirtinimo gnybtai ant
atramos.
Nuo šalia Pagirių TP teritorijos esamos 110 kV OL Pagiriai-Vilkpėdė atramos Nr.1 iki
pastotės teritorijoje esamo gelžbetoninio stiebo, sumontuotos movos PV-01 įvestas 24
vienmodžių skaidulų žaibosaugos trosas šviesolaidinis kabelis (ŽTŠK). Esamas ŽTŠK, mova
PV-01 ir technologinės atsargos suvyniojimo įrenginys perkeliami ant naujai projektuojamo 110
kV OL Pagiriai - Vilniaus E-2 linijinio portalo.
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Numatoma pakeisti esamą žaibosaugos trosą į ŽTŠK tarp esamų OL Vilnius-Pagiriai I,II
atramų Nr. 27-32 ir prijungti ŽTŠK esamoje VVl-28 movoje OL „Vilnius-Vilnia“ atramoje Nr. 28.
2.4. APLINKOS APSAUGA
2.4.1. Bendrieji duomenys
Pagal „PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ĮSTATYMĄ“, šiam objektui poveikis aplinkai neprivalo būti vertinamas ir atranka dėl poveikio
aplinkai vertinimo neprivalo būti atliekama.
Pagal „Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir
panaikinimo taisykles“, šiam objektui taršos integruota prevencija ir kontrolė (TIPK)
neprivaloma.
2.4.2. Sauga nuo elektromagnetinių laukų
Gyventojų sauga nuo elektros linijų sukuriamo elektromagnetinio lauko, kai oro linijų
įtampa iki 330 kV, nenormuojama (HN104 : 2011).
2.4.3. Apsauga nuo triukšmo
Gyventojų sauga nuo akustinio triukšmo leidžiamus lygius apsprendžia Lietuvos higienos
norma HN 33:2011. Įrenginių galinčių skleisti akustinį triukšmą prieštaraujantį higienos normoms
nenumatoma.
2.4.4. Technologiniai procesai
Transformatorių pastotėje, jokie ūkinės veiklos technologiniai procesai nenumatomi.
2.4.5. Vanduo
Įrenginiai į nuotekas teršalų neišskiria. Vandens ir vandens telkinių naudojimo poreikio
nėra.
2.4.6. Aplinkos oras
Ūkinė veikla, dėl kurios į aplinkos orą galėtų būti išmetami teršalai, ar statinių, kuriuose
būtų planuojama įrengti > 0,12 MW šiluminio našumo stacionarius degimo įrenginius pastotės
rekonstrukcijos metu nenumatomi.
2.4.7. Dirvožemis
Dirvožemio apsauga:
Skirstyklos rekonstrukcijos darbai vykdomi esamos pastotės, esamo žemės sklypo
ribose. Statybos darbų pradžioje dirvožemio sluoksnis nuo projektuojamos pastotės teritorijos
nustumiamas ir sandėliuojamas krūvose. Baigus statybos darbus teritorija privalo būti
rekultivuota, t.y. išlyginta, užpilta juodžemio sluoksniu ir apželdinta.
2.4.8. Žemės gelmės
Žemės gelmių ištekliai nenaudojami.
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2.4.9. Biologinė įvairovė
Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje esančių medžių, krūmų ir kitų želdinių bendra
charakteristika (rūšis, skersmuo, aukštis, būklė) nėra. Saugotinų želdinių, vejų nėra. Į
Raudonąją knygą įrašytų gyvūnų, augalų nėra.
2.4.10. Skyriaus „Biologinė įvairovė“ schemos, žemėlapiai
Neaptikta.
2.4.11. Kraštovaizdis
Inžinerinių tinklų rekonstravimas ir jų priklausinių statybos darbai įtakos kraštovaizdžiui
neturės.
2.4.12. Ekstremalios situacijos (avarijos)
Nenumatytos.
2.4.13. Atliekos
Jei statybvietėje susidaro žemiau išvardintos atliekos, jo turi būti išrūšiuotos ir laikomos
atskirai iki išvežimo iš statybvietės. Atliekų rūšys:
• Komunalinės (maisto, tekstilės ir kitos buitinės);
• Inertinės (betonas, plytos, keramika ir pan.);
• Perdirbti ir panaudoti tinkamos (pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir pan.);
• Pavojingosios atliekos (tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės, degios medžiagos,
alyva, alyviniai įrenginiai ir kt.);
• Netinkamos perdirbti (akmens vata, izoliacinės medžiagos ir kt.).
Komunalinės ir perdirbimui tinkamos atliekos numatomos sandėliuoti rūšiavimo
konteineriuose pastatytuose šalia laikinųjų buitinių patalpų. Nepavojingos inertinės ir
netinkamos perdirbti medžiagos laikomos atviroje sandėliavimo aikštelėje, jei jos mažo
gabarito - konteineryje. Jei statybvietėje susidaro pavojingų atliekų joms saugoti turi būti
numatytas atskiras konteineris.
Statybos metu susidariusių statybinių atliekų tvarkymas (kiekis orientacinis) pateikiamas 2
lentelėje:
Atliekų tvarkymo lentelė
2 lentelė
Atliekų
saugojimas
objekte

Technologinis
procesas

1

kiekis,
Pavadinimas

2

t/d
t/
kg/
metus
parą
3

4

Agregatinis
Būvis
(kietas,
skystas,
pastos)
5

kodas
pagal
atliek
ų
sąraš
ą
6

Statistinės
Klasifikacijos
kodas
7
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Atliekų
saugojimas
objekte

Technologinis
procesas

1

kiekis,
Pavadinimas

2
Kabeliai ir
laidai
(žiūr. –RTPE1.SZ)

Metalinių
konstrukcijų
laužas

Pakuotės
atliekos
Išmontavimas

Nenaudojama
įranga
(žiūr. –RTPE1.SZ)
Spalvoto
metalo laužas
(žiūr. –RTPE1.SZ)

4

5

kodas
pagal
atliek
ų
sąraš
ą
6

0.81

kietas

17.04.01

t/d
t/
kg/
metus
parą
3

7,66

Agregatinis
Būvis
(kietas,
skystas,
pastos)

kietas

17 04 05

Statistinės
Klasifikacijos
kodas

pavojingumas

Atliekos

laikymo
sąlygos

didžiausias
kiekis,
m3

7

8

9

10

06.23

Ne

atviroje
aikštelėje

0,65

Ne

atviroje
aikštelėje

06.11

Numatomi
atliekų
tvarkymo
būdai

11
Perdavimas
rangovo
samdytai
atliekas
tvarkančiai
įmonei

3,0

Perdavimas
Užsakovo
samdytai
įmonei

2

Perdavimas
atliekas
tvarkančioms
įmonėms

6

kietas

15 01 03

07.51

Ne

atviroje
aikštelėje

24
kompl./
11.87t

kietas

16 02 14

08.23

Ne

atviroje
aikštelėje

-

Žiūr. 1
pastabą

0.25

kietas

17 04 01

06.23

Ne

atviroje
aikštelėje

0,3

Žiūr. 1
pastabą

10,0

Perdavimas
atliekas
tvarkančioms
įmonėms

-

Žiūr. 1
pastabą

G/b
statybinės ir
griovimo
atliekos

93,6

kietas

17 0101

13.11

Ne

atviroje
aikštelėje

Stiklinės
izoliatorių
girliandos
(žiūr. –RTPE1.SZ)

1,1

kietas

20 01 02

17.13

Ne

atviroje
aikštelėje

Pastabos
1. Netinkami tolimesnei eksploatacijai demontuoti įrenginiai, kurie neįtraukti į perduodamų
užsakovo reikmėms sąrašą (žiūrėti elektrotechnikos projekto dalies sąnaudų žiniaraštyje), turi
būti išardyti iki atliekų atskyrimo pagal jų rūšis ir perduoti atitinkamoms atliekas tvarkančioms
įmonėms. Demontuotus matavimo transformatorius, įvadus, kondensatorius ir kitus elektros
įrenginius, prieš tai išleidus alyvą, rangovas gali priduoti atliekų tvarkytojui neišardytus, jei
atliekų tvarkytojas turi tokių atliekų tvarkymo licenciją ir išduoda pavojingų atliekų lydraštį visam
įrenginių svoriui.
2. Vertę turinčios atliekos (metalai) turi būti perduodamos (parduodamos) atliekų
tvarkytojui, su kuriuo Litgrid AB turi sudariusi sutartį dalyvaujant ir pasirašant perdavimo aktą
Litgrid AB atstovui.
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Surinktas ir išrūšiuotas atliekas, iki perdavimo atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų
tvarkytojams, Rangovas saugo susidarymo vietoje. Atliekos apskaitomos Atliekų tvarkymo
taisyklių ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių nustatyta
tvarka ir apskaitos ataskaitų kopijas pateikia techniniams prižiūrėtojams. Atskirtas metalo
(juodo ir spalvoto) atliekas Rangovas turi saugoti objekte iki perdavimo Užsakovo samdytai
įmonei.
Statybinės atliekos statybos proceso metu rūšiuojamos į:
a) tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių ir kt.
nedegių gaminių), kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų dangų
pagrindams, teritorijos tvarkymo įrengimui. Statyboje panaudotos statybinės medžiagos turi
būti aktuojamos.
b) tinkamas perdirbti atliekas (betono, keramikos, bituminių medžiagų), kurios pristatomos
į perdirbimo gamyklas perdirbimui.
c) netinkamos naudoti ir perdirbti atliekos (statybines šiukšlės ir atliekos, tarp jų tara ir
pakuotė) utilizuojamos nustatyta tvarka.
Netinkamos naudoti statybos metu atsiradusios statybinės atliekos išvežamos į regiono
atliekų tvarkymo centrą nepavojingų atliekų sąvartyną, tinkamos naudoti vietoje – atliekos
saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje.
Statybinių atliekų turėtojas atsako už tvarkingą statybinių atliekų pakrovimą ir pristatymą į
sąvartyną. Vežti atliekas neuždengtomis mašinomis griežtai draudžiama. Dulkančios
statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas
priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į
aplinką.
Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių
ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų
apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio
kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio griovimas ir ardymas, Atliekų tvarkymo taisyklėse
nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo
taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų
žurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai.
Statinio statybos priežiūra“.
2.4.14. Reikalavimai rangovui
Rangovas privalo:
1. Savo sąskaita, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų, organizuoti ir vykdyti
rekonstravimo metu susidarančių atliekų bei naujai gautų įrenginių pakuočių atliekų
surinkimą, rūšiavimą, ženklinimą ir perdavimą atitinkamiems, pagal atliekų rūšį,
atliekų tvarkytojams.
2. Užsakovo reikmėms nereikalingus demontuotus įrenginius (reikalingų palikti
įrenginių sąrašą sudaro Užsakovas prieš darbų pradžią) išardyti, susidariusias
antrines žaliavas (metalai) bendrovės vardu, dalyvaujant Užsakovo atstovui,
perduoti žaliavas perdirbančiai įmonei (su kuria Užsakovas turi galiojančią sutartį),
o susidariusias atliekas, savo sąskaita, perduoti atitinkamoms pagal atliekų rūšį
atliekas tvarkančioms įmonėms. Pateikti atliekų perdavimą patvirtinančius
dokumentus, techninę priežiūrą atliekantiems asmenims, dokumentuose turi būti
nurodomas statomo objekto pavadinimas bei adresas.
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3. Sutvarkyti pakuočių atliekas, vykdyti importuojamosios apmokestinamosios
pakuotės apskaitą „Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo“ ir „Pakuočių ir
pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių“ nustatyta tvarka. Jei bus importuojama
Rangovo vardu – jis taip pat turės sumokėti mokestį „Mokesčio už aplinkos teršimą
įstatymo“ nustatyta tvarka. Jei apmokestinamieji gaminiai ir gaminių pripildyta
apmokestinamoji pakuotė bus importuojami Užsakovo vardu, rangovas privalės
vykdyti jų apskaitą, kas ketvirtį privalės pateikti Užsakovui atsakingai parengtas
ataskaitas, kuris (Užsakovas), šių ataskaitų pagrindu, parengs mokesčių
deklaraciją ir sumokės mokesčius.
2.4.15. Reikalavimai įrangos tiekėjui
Įrangos tiekėjas privalo:
- Pateikti informaciją apie įrenginiuose esančių pavojingų medžiagų (dujos SF6 ir alyva)
kiekius ir markes, taip pat pateikti jų sertifikatus ir saugos duomenų lapus.

Projektas: 110/35/10 kV Pagirių TP 110 kV skirstyklos kitų inžinerinių statinių rekonstravimas ir jų
priklausinių statyba, Durpių g. 19, Pagirių k., Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav.
Dokumentas: Projektiniai pasiūlymai. Aiškinamasis raštas
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110/35/10 KV PAGIRIŲ TP 110 KV SKIRSTYKLOS KITŲ
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