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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
BENDRIEJI DUOMENYS
Objekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo, Vilniaus r. sav., Riešės sen., Užuežerės k., Lapių g.
17 (sklypo kad.Nr. 4170/0600:185), Statybos projektas
Objekto adresas: Vilniaus r.sav., Riešės sen., Užuežerės k., Lapių g. 17
Sklypo kadastrinis Nr. 4170/0600:185 Pikeliškių k.v. (Registro Nr. 4412062803)
Asmeninė nuosavybė: V.N. ir L.N.
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita
Naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos
Sklypo plotas: 1000 kv.m

Servitutai:
- teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, anžemines komunikacijas (tarnaujantis) 0123 ha,
- kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis) 0123 ha,
- teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, anžemines komunikacijas (viešpataujantis),
- kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis).
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: Melioruotos žemės ir melioracijos statinių a.z. 0,0178
ha; Nekilnojamųjų kultūrros vertybių teritorija ir apsaugos zonos 0,1 ha.
Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.
Esama situacija: Sklypas tuščias.Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Jame nėra
susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Sklype ir aplinkinėje teritorijoje nėra taršos šaltinių,
gamybinių objektų.
Projektuojamas statinys: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1); kategorija - Neypatingas
statinys.
Projekte pateikti vienbučio gyvenamojo namo, vietinių nuotekų valymo įrenginių (VN dalis) statybos
sprendiniai. Numatoma etapinė statinių statyba ir jos užbaigimas, nenustatant konkrečios statinių statybos
eilės.
Statybos finansavimo šaltiniai. Projektavimo ir statybos darbai finansuojami užsakovo-statytojo lėšomis
(privačios lėšos). Projekto rengimo pagrindas yra projektavimo užduotis.
Projektavimo etapai (stadijos). Statinio projektas rengiamas pirmu etapu – techninis projektas.
Projektas rengiamas vadovaujantis LR galiojančiais normatyviniais dokumentais ir kitais privalomaisiais
projekto rengimo dokumentais.

SKLYPO PLANO SPRENDINIAI
Pagrindiniai techniniai rodikliai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sklypo plotas - 1000 m²
Sklypo užstatymo plotas – 254 m2
Sklypo užstatymo tankumas – 25 %;
Sklypo užstatymo intensyvumas - 15 %.
Apželdintas žemės plotas - 531 m²
Parkavimo plotas sklype – 50 m²
Automobilių stovėjimo vietų skaičius – 3
Bendras patalpų plotas – 148,76 m2
Namo aukštis (nuo es. ž. p.) 5,83 m

Projektuojamų statinių išdėstymas sklype, funkcinis ryšys
Sklypas pietų ir vakarų pusėje ribojasi su keliu ir įrengiamas įvažiavimas į sklypą iš pietų pusės, nuo
projektuojamos nuovažos į sklypą per servitutinį kelią, iš rytų ir pietų pusių - privatūs sklypai.
Sklype projektuojamas – vienbutis gyvenamasis namas vienai šeimi.
Namas projektuojamas sklypo centrinėje dalyje. Žemės reljefas statybos zonoje keičiasi nežymiai. Reljefas
formuojamas atsižvelgiant į gretimybes (aplinką, požemines komunikacijas) ir nebus pažeisti kaimynų
interesai. Sklype nėra esamų statinių.
Įvažiavimas į sklypą projektuojamas 3,5 pločio.
Iš trijų pusių sklypas ribojasi su privačios nuosavybės sklypais, o šiaurės rytų pusėje - su projektuojamu
vietinės reikšmės keliu.
Atstumai nuo sklypo ribos iki projektuojamo statinio bei šio statinio konstrukcijų aukščiai, skaičiuojant nuo
žemės sklypo ribos žemės paviršiaus altitudės, tenkina STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai
gyvenamieji pastatai“ 8 ir 9 priedų reikalavimus. Jie parodyti Sklypo plano brėžinyje. Statiniai išdėstomi taip,
kad nepažeistų gretimų žemės sklypų savininkų ar naudotojų pagrįstų interesų.
Reljefo perkritimas sklype – 2 m su nuolydžiu į šiaurinę pusę. Reljefas formuojamas
atsižvelgiant į gretimybes (aplinką, požemines komunikacijas) ir nebus pažeisti kaimynų
interesai.
Statybos zonoje reljefas pritaikomas pastatui statybos vietoje - palyginama statybos aikštelė
Statybos metu nuimamas augalinis sluoksnis laikinai sandėliuojamas tam skirtoje statybos aikštelės vietoje.
Užbaigus statybas ir suformavus reljefą, jis bus panaudotas tvarkant teritoriją.
Objekte sąlygojamos dirvožemio taršos nebus. Baigus statybas, sklypo aplinką numatoma sutvarkyti
apželdinant veją, krūmais, medžiais. Saugomų želdinių sklype nėra.
Lietaus vanduo nuo pastato nuvedamas lietvamzdžiais, o toliau į G/b šulinius prie pastato. Lietaus
vanduo ant gretimų sklypų neišleidžiamas. Dėka esamo reljefo nuolydžio, sklypo paviršiaus vanduo
nuo kietųjų paviršių pasiskirsto natūraliu būdu savame sklype.
Atsižvelgiant, kad projektuojamoje vietovėje yra bendro naudojimo melioracijos statiniai, saugant požeminį
drenažo tinklą, draudžiama išleisti nuotekas į drenažo sistemas. Vadovautis MTR 1.12.01:2008
melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklėmis.
Nulinė pastatų altitudė parenkama 156,50 m (ją tikslinti prieš pradedant statybos darbus).
Statinių nužymėjimas nurodytas LKS-94 koordinačių sistemoje.
Įvažiavimas, parkavimas ir dangos
Įvažiavimas į sklypą numatytas iš vakarinės pusės 3,5 m pločio. Sklype numatomas parkavimas
3 automobiliams. Kietos dangos plotas, skirtas įvažiavimui ir automobilių stovėjimo aikštelei, užima apie 50
m2.
Iėjimo zonos į projektuojamą namą danga siūloma šaligatvių plytelių. Pėsčiųjų takams sklype numatoma
natūrali danga.
Sklypo paviršiaus vanduo, dėka esamo reljefo nuolydžio, pasiskirsto natūraliu būdu savame sklype.

Atsižvelgiant, kad projektuojamoje vietovėje yra bendro naudojimo melioracijos statiniai, saugant požeminį
drenažo tinklą, draudžiama išleisti nuotekas į drenažo sistemas. Vadovautis MTR 1.12.01:2008
melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklėmis.
Aplink gyvenamąjį namą projektuojama 0,8 m pločio akmens skaldos arba betoninė nuogrinda.
Sklypo aptvėrimas. Norint apsitverti sklypą ateityje, būtina laikytis reikalavimų, aprašytų STR
1.05.01:2017 „ Statybą leidžiantys dokumentai <…> “ 7 priede.
Želdiniai. Laisva nuo kietų dangų ir užstatymo sklypo dalis apželdinta vėja.
Apželdinant sklypą vadovautis „Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis“.
Buitinės atliekos. Šalia įvažiavimo numatoma vieta buitinių atliekų konteineriams.
Atliekų rūšiavimas pagal patvirtintas Komunalinių atliekų tvarkymo taisykles.

ARCHITEKTŪROS SPRENDIMAI

Projektuojamas Vienbutis gyvenamasis namas skirtas 5 asmenų šeimai. Pastatas yra vieno aukšto,
stogas dvišlaitis. Pagrindinis įėjimas projektuojamas iš pietinės pusės.
Namo orientacija kliento pageidavimų, pagal užstatymo ribos liniją. Pastato architektūrinė išraiška
lakoniška.
Vidaus patalpų išplanavimas išdėstytas, atsižvelgiant į patogų šeimos funkcionavimą name.
Projektuojamos trys pagrindinės funkcinės zonos: įėjimo (holas, vonia, tualetas, koridorius), aktyvi (bendras
kambarys su virtuvės zona)
ir poilsinė (miegamasis ir 2 vaikų kambariai).
Bendras patalpų plotas – 148,76 m2. Bendras naudingas plotas – 148,76 m2. Namo aukštis (nuo esamo ž.
p.) 5,83 m. Stogai - vienšlaičiai. Lietaus vanduo nuvedamas lietvamzdžiais.
Aplink pastatą numatoma 80 cm pločio betoninė nuogrinda.
Projektuojamo pastato absoliutinė grindų altitude ±0,000=156,50.
Pastato konstrukcijos:
Namo pagrindinės esamos konstrukcijos: pamatai – g/b poliniai, sienos – mūrinės, stogo konstrukcijos –
medinė surenkama, stogo danga – skardinė danga.
Projektuojamas pastatas be rūsio, todėl suprojektuoti gręžtiniai poliniai pamatai su armuotu betoniniu
rostverku. Po grindimis ir rostverku įrengiamas drenuojantis žvyro sluoksnis ir apšildymo sluoksnis.
Horizontali hidroizoliacija – iš 2 sluoksnių roberoido ant mastikos.
Išorinės sienos mūrijamos iš blokelių, apšiltinamos 250mm neoporo polistireninio putplaščio arba akmens
vatos.
Grindys. Grindų konstrukciją pasirenka užsakovas priklausomai nuo pasirinktos grindų dangos. Šlapių
patalpų grindims būtinas hidroizoliacinis sluoksnis iš pasirinkto gamintojo hidroizoliacinių medžiagų.
Šildomos grindys įrengiamos pagal pasirinkto gamintojo rekomendacijas.
Lauko apdaila. Fasadų apdaila nurodyoma fasadų brėžiniuose.

Vidaus apdaila. Pastato vidaus sienos ir pertvaros tinkuojamos arba aptaisomos gipso kartono ploštėmis.
Lubos įrengiamos pakabinamos iš gipso kartono plokščių ant metalinio karkaso.
Langai. Langai klijuotos medienos arba plastiko rėmais įstiklinti dvikameriu stiklo paketu su selektyviniu
stiklu. Langų garso izoliavimo rodiklis turi atitikti 3 klasės (pagal LST 1514:1998, A priedą) reikaliavimus -35
iki 39 dB.
Durys. Išorės duris rekomenduojama statyti sustiprintos konstrukcijos su staktomis ir varčių rėmais iš
medžio masyvo. Patalpų vidinės durys - medinės (skydinės). Durys tarp patalpų su dideliu temperatūrų
skirtumu apšiltinamos.

ENERGINIO NAUDINGUMO RODIKLIAI

Energinio naudingumo klasės aprašymas A+ energinio naudingumo klasei pasiekti (projektas pirmą kartą
buvo pateiktas derinimui IS 2020.12.31 (registracijos Nr. SRA-100-201231-49024).

INŽINERINIŲ IR SUSISIEKIMOS KOMUNIKACIJŲ APRAŠYMAS
Elektros energijos tiekimas. Abonementinis elektros kabelis bus pajungtas atskiru projektu, Laikinai
statybos reikmėm bus naudojamas el.generatorius, priduodant pastatą el. įvadas turi būti įrengtas ir
priduotas elektros tinklams..
Apšvietimo Sistema - LED.
Šiluminės energijos tiekimas. Pastatas bus šildomas oras-vanduo geoterminiu būdu. Projektuojama
katilinė. Numatomos šildomos grindys.
Karšto vandens ruošimui - kombinuotas boileris. Karštas vanduo ruošiamas šilumos siurbliu, prijungta
talpa ≥180 l, reguliavimas – pastovios temperatūros palaikymas. Vamzdynai apšiltinti sienose po tinku.
Ventiliacija. San. Mazgams, virtuvei numatomas autonominis vėdinimas per ventiliacijos angas bei
natūralus per langus. Kambariams, miegamiesiems ir kitoms patalpoms – natūralus vėdinimas per langus,
ventiliacines angas ir orlaides.
Vandens tiekimas. Geriamajam ir ūkio – buities reikmėm skirto vandens poreikiui patenkinti
projektuojamas naujas vandens įvadas iš proj. Sklype vandens gręžinio į namo vandens apskaitos
mazgą. Į pastatą numatomas d32 mm vandentiekio įvadas. Vandentiekio trasa klojama tokiame
gylyje, kad vamzdžio viršus būtų įgilintas ne mažiau kaip 1,8m nuo žemės paviršiaus. Maksimalus
vamzdyno įgilinimas parenkamas priklausomai nuo gruntinio vandens lygio, grunto savybių ir laisvos
vietos teritorijoje. Vandentiekio įvadas projektuojamas iš polietileninių PE 100 vamzdžių.
Nuotekų tvarkymas. Nuotekos numatyta pajungti į projektuojamą Nuotekų valymo įrengimą
Lietaus nuotekų tinklai. Lietaus nuotekų nuvedimas tinklais nesprendžiamas. Lietaus nuotekos
surenkamos latakais ir lietvamzdžiais į G/b šulinius prie pastato. Lietaus vanduo ant gretimų sklypų
neišleidžiamas.
Atsižvelgiant, kad projektuojamoje vietovėje yra bendro naudojimo melioracijos statiniai, saugant požeminį
drenažo tinklą, draudžiama išleisti nuotekas į drenažo sistemas. Vadovautis MTR 1.12.01:2008
melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklėmis.
Apsauginių ir sanitarinių zonų reikalavimai, servitutai. Projektuojamiems inžineriniams tinklams
nustatoma:
- vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos – po 2,5 m į abi pusės
nuo vamzdynų;
- požeminiams elektros tinklams – po 1 m į abi pusės nuo elektros kabelio.
Išlaikyti mažiausi leistini sanitariniai atstumai tarp gyvenamojo pastato ir kt. pastatų ir inžinerinių statinių,
priklausomai nuo jų paskirties vadovaujantis STR 2.02.09:2005 “Vienbučiai irdvibučiai gyvenamieji pastatai”
2 priedu.

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

Įvažiavimas projektuojamas į sklypą iš pietų pusės servitutinės gatvės pusės. Danga – betoninių trinkelių.
Peščiųjų takeliai iš šaligatvio plytelių arba klinkerio trinkelių. Automobiliai statomi savame sklype.
Automobilių skaičius numatomas pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji
reikalavimai“. Sprendiniai rengiami vadovaujantis prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygomis.
numatytas minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius – 3 mašinos sklypo aikštelėje.

STATINIO LAIKANČIŲ KONSTRUKCIJŲ APRAŠYMAS
Namo pagrindinės esamos konstrukcijos: pamatai – g/b poliniai, sienos – keraminių arba akyto betono
blokelių mūro, stogo konstrukcijos – medinė surenkama, stogo danga – skardinė danga.
Projektuojamas pastatas be rūsio, todėl suprojektuoti gręžtiniai poliniai pamatai su armuotu betoniniu
rostverku. Po grindimis ir rostverku įrengiamas drenuojantis žvyro sluoksnis ir apšildymo sluoksnis.
Horizontali hidroizoliacija – iš 2 sluoksnių roberoido ant mastikos.
Išorinės sienos mūrijamos iš blokelių, apšiltinamos 250 mm neoporo polistireninio putplaščio arba akmens
vatos.

GAISRINĖ SAUGA

Remiantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2010, Nr. 115-5902) 8 priedo 2.16 p.
nuostatomis atskira Gaisrinės saugos dalis nerengiama.
Objekto grupė – P.1.1 (Vieno, dviejų butų gyvenamieji pastatai), numatoma, kad gyvens 5 žmonės.
Gaisrinės technikos privažiavimo ir gaisro gesinimo priemonių planai
Privažiavimo kelias yra kietos dangos ne siauresnis kaip 3,5 m. Gaisrui gesinti vanduo imamas iš netoliese
esančios Žalesos ež. Reikalingas vandens kiekis gaisrui gesinti yra 10 l/s (3 valandom). Gaisro gesinimui
reikia 108 m3 vandens.

STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS
Statybinės atliekos turi būti tvarkomos pagal LR atliekų tvarkymo įstatymo 20 straipsnio 1 dalies atliekų
tvarkymo taisykles, kurios patvirtintos LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 26 d. įsakymu Nr. D1-637.
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
statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas. Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai turi
būti laikomi iki statinių pripažinimo tinkamais naudoti.
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V. Baltrūnas

2022.05.30

PDV/Arch. V. Imbrasaitė

2022.05.30

PV

Proj. pastato nulinė altitudė

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti
požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis) ir (viešpataujantis)
Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis,
naudotis pesčiųjų taku (tarnaujantis) ir (viešpataujantis)

Proj. butinė nuotekynė

9.
Projektą pakeisti leidžiama tik gavus projekto autoriaus
sutikimą ir suderinus su projektą derinusiomis tarnybomis.

Automatizuoti vartai

Stogo riba (išorinių sienų riboje)
Vienbučio gyv. namo naudingas plotas - 148.76 kv.m.
Parkavimui numatyta 3 parkavimo vietos sklypo teritorijoje

Proj. lauko vandentiekis

PASTABOS:
1.
Matmenys duoti metrais. Matmenys tikslinami vietoje.
2.
Koordinačių sistema LKS-94.
3.
Altitudės brėžinyje duotos metrais.
4.
Plačiau bendruosius rodiklius žr. aiškinamajame rašte.
5.
Projektuojamas statinys - Vienbutis gyvenamasis namas.
Statinios sienos - blokelių 250mm, sienų išorės apdaila - tinkas/
klinkeris, stogas - lengvas medinių konstrukcijų , banguotų lakštų.
6.
Medžiagų kiekiai, spalvos, faktūros tikslinami ir derinami su autoriais.
8.
Šiukšlių išvežimas pagal sutarti su tokio pobūdžio paslaugos teikėju.

X= 6066025.43
Y= 589434.93
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FASADO APDAILA:
- Cokolis: Tinkas. Pilkas.
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- Stogas: Skarda. Tamsiai pilka.
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Laida
0

Objekto Nr.
20-0062-TP

Lapų

Vienbučio gyvenamojo namo, Vilniaus r. sav., Riešės sen., Užuežerės k., Lapių g. 17
(sklypo kad. Nr. 4170/0600:185), Statybos projektas

OBJEKTO VIETA

Ištraukos iš Vilniaus r. Bendrojo plano

Nekilnojamasis kultūros paveldas

Žemės naudojimas ir apsaugos reglamentai

ĮGALIOJIMAS
2022 05 18 Vilnius

Aš, Vladas Navickas (a.k.36004071603), gyv Fabijoniškių g. 5C-25, Vilnius (toliau Statytojas), įgalioju
architektę Vygintę Imbrasaitę, veikiančią pagal IVPP Nr.929339:
:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasirašyti dokumentus, susijusius su mano sklype projektuojamo „Vienbutis gyvenamasis namas,
Vilniaus r. sav., Riešės sen., Užuežerės k., Lapių g. 17 (sklypo kad. Nr. 4170/0600:185),
Statybos projektas“ projektavimo darbais
Parašu tvirtinti dokumentų tikrumą
Išimti projekto rengimui reikalingas sąlygas
Derinti projektą su sąlygas išdavusiomis institucijomis bei NŽT
Pasirašyti ir tvirtinti visus dokumentus, susijusius su projekto rengimu
Skirti/samdyti PROJEKTO VADOVĄ
Pasirašyti visos sudėties Statybos projektą mano (Statytojo) vardu
Atstovauti mane Vilniaus raj. Savivaldybėje bei kitose valstybinėse institucijose
Teikti projektą IS „Infostatyba“
Gauti/atsiimti statybą leidžiantį dokumentą

Įgaliojimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja vienerius metus.

Statytojas

V.N.

FR0468 forma patvirtinta
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos
viršininko 2002 m. gruodžio 24 d.
įsakymu Nr. 373
(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos
viršininko 2018 m. birželio 25 d.
įsakymo Nr. VA-51 redakcija)
NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO
PAŽYMA Nr. 929339
Pažymima, kad VYGINTĖ IMBRASAITĖ, identifikacinis numeris 46405081443,
nuo 2019-09-20 vykdo individualią veiklą:
014920

Bitininkystė

2019-09-20

(kodas pagal EVRK 2 red.*)

(veiklos rūšies pavadinimas)

(nuo)

011330

Daržovių auginimas atvirame grunte

2019-09-20

(kodas pagal EVRK 2 red.*)

(veiklos rūšies pavadinimas)

(nuo)

552000

Poilsiautojų ir kita trumpalaikio
apgyvendinimo veikla

2019-09-20

(kodas pagal EVRK 2 red.*)

(veiklos rūšies pavadinimas)

(nuo)

711100

Architektūros veikla

2020-12-14

(kodas pagal EVRK 2 red.*)

(veiklos rūšies pavadinimas)

(nuo)

* EVRK 2 red. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)
Bendra informacija apie individualios veiklos vykdymą yra pateikta „Individualios veiklos vykdomos pagal
pažymą ypatumai“ leidinyje, kurį galite rasti http://www.vmi.lt/cms/web/kmdb > Leidiniai > Gyventojų pajamų
mokestis > Individuali veikla ir verslo liudijimai > Leidinys „Individualios veiklos, vykdomos pagal pažymą,
ypatumai“.
Turite klausimų? Prašome kreiptis į Mokesčių informacijos centrą telefonais: 1882, +370 5 260 5060 arba
pateikiant paklausimą prisijungus prie asmeninės mokesčių mokėtojo erdvės Mano VMI.

Suformuota 2020-12-16 12:14:17

KVALIFIKACIJOS

ATESTATAS

LIETI'VOS ARCHITEKTV RUMAI

Nr. A 293

Vytautas Baltrfrnas
Statinio projekto, statinio projekto vykdymo prieZiiiros,
statinio projekto architektfirin€s dalies, statinio projekto architektfirinEs dalies
vykdymo prieZifiros vadovas
Statiniq kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai, lskaitant statinius,
esandius kulturos paveldo objekto teritorij oj e, jo apsaugos zonoje ar kulhros
paveldo vietoveje (i5skynrs kult[ros paveldo objektus ir kulturos paveldo statinius)

Teritorijq planavimo vadovas
Kompleksinio teritorijg planavimo dokumentq rflSies:
vietoves lygmens detalieji planai

Specialiojo teritorijg planavimo dokumentq rii5ies:
vietoves lygmens inZinerinds infrastrukhtros vystl,rno planai

Lietuvos architektq rimq pirmininkd
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Architektq profesinio atestavimo komisijos
2013 m. balandZio mdn. 12 d. posddZio protokolas Nr. 76
2018 m. balandZio m6n.4 d. posedZio protokolas Nr. 138

Daiva Bak5iene

