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9.2.

9.3.

9.4.

Situacijos schema su nurodyta projektuojamo ryšių
(telekomunikacijų) tinklų statinio ryšio bokšto vieta
Ištrauka iš Kauno rajono savivaldybės teritorijos
bendrojo plano I-ojo pakeitimo žemės naudojimo ir
apsaugos reglamentų brėžinio su nurodyta su nurodyta
ryšių (telekomunikacijų) tinklų statinio ryšio bokšto vieta
Ištrauka iš Kauno rajono savivaldybės teritorijos
bendrojo plano I-ojo pakeitimo inžinerinės
infrastruktūros brėžinio su nurodyta ryšių
(telekomunikacijų) tinklų statinio ryšio bokšto vieta
Ištrauka iš Kauno rajono savivaldybės teritorijos
bendrojo plano I-ojo pakeitimo susisiekimo sistemos
infrastruktūros brėžinio su nurodyta ryšių
(telekomunikacijų) tinklų statinio ryšio bokšto vieta
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Statybos sklypo aplinkos sutvarkymo ir nužymėjimo
planas M1:500
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Esamų sklypo inžinerinių tinklų planas M1:500

KAU1AA-00-TDP-BD-SP-B-07

1

24
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Vertikalus statybos sklypo planas M1:500

KAU1AA-00-TDP-BD-SP-B-08

1
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9.8.

Bazinės stoties aikštelės planas

KAU1AA-01-TDP-BD-SP-B-09

1
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Bokšto vaizdai, pjūviai

KAU1AA-01-TDP-BD-K-B-03
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Nr.

MB Aukščiau debesų

Tilžės 144, Šiauliai Tel.: 8 682 40021
rasa.pumputiene@auksciaudebesu.lt
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Rasa Pumputienė
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PDV

Rasa Pumputienė
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RAJONO SAVIVALDYBĖJE STATYBOS PROJEKTAS
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Nr. KAU1AA 29,70 m aukščio ryšio bokštas
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LAIDA
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1

3
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'RNXPHQWÇHOHNWURQLQLX
SDUDģXSDVLUDģÙ
5$6$380387,(1Ø
'DWD

'RNXPHQWÇHOHNWURQLQLX
SDUDģXSDVLUDģÙ
PRITARIU
,5(1$%(57$Ģ,Ĭ7Ø
Kauno rajono savivaldyb s
'DWD

Pareigos:
Parašas:
Data:

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
STATINIO STATYBOS PROJEKTINIAMS PASI LYMAMS PARENGTI
(Parengta pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertiz ““ 13 priedo IV skyriaus
reikalavimus)

1. Statinio pavadinimas

Elektronini ryši infrastrukt ros statinio Geranoni kaime,
Vandžiogalos seni nijoje, Kauno rajono savivaldyb je statybos
projektas

2.

Statybos r šis

Neypatingas statinys (H-29,90 m) Nauja statyba

3.

Statinio projekto rengimo etapas

Projektiniai pasi lymai

4.

Statinio kategorija

Neypatingas statinys

5. statinio pagrindin naudojimo
paskirtis

Ryši (telekomunikacij ) tinklai

6.

Statinio adresas

Geranoni kaimas, Vandžiogalos seni nija, Kauno rajono savivaldyb
Žem s sklypo unikalus Nr. 4400-5585-1948,
Kadastrinis Nr. 5217/0004:99 Domeikavos k. v.

7.

Statinio grup s sud tis, statinio
rodikliai

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

8.

Žem s sklypo rodikliai

Plotas 0,0423 Ha;

9.

Projektini pasi lym paskirtis

9.1. išreikšti Statytojo sumanyto projektuoti infrastrukt ros statinio
pagrindini sprendini id j ;
9.2. Informuoti visuomen apie statinio, kuriam Teritorij planavimo
statymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais, kai Žem s sklype,
esan iame urbanizuotoje ir urbanizuojamoje teritorijoje, kuriai
neparengti ir (ar) neprad ti rengti detalieji planai arba vietov s lygmens
bendrieji planai, kuriuose nustatomas detali j plan teritorijos
naudojimo reglamentas, galima statyba, atitinkanti savivaldyb s
lygmens bendrojo plano ir (ar) vietov s lygmens bendrojo plano, jeigu
jis parengtas, sprendinius, vadovaujantis Statybos statymo
nuostatomis, išskyrus šio statymo 17 straipsnio 1 dalyje nurodytus
atvejus, kai teritorijai turi b ti parengtas detalusis planas arba vietov s
lygmens bendrasis planas, kuriame nustatomas detali j plan
teritorijos naudojimo reglamentas. Žem s sklype, esan iame

29,90 m aukš io telekomunikacij bokštas
GSM ryši spintos
Privažiavimas prie sklypo
Metalinio tinklo tvora
Užstatyta žem s sklypo dalis iki 100 m²

3

neurbanizuotoje ir neurbanizuojamoje teritorijoje, kuriai n ra parengto
galiojan io detaliojo plano, galima statyba, atitinkanti savivaldyb s
lygmens bendrojo plano ir (ar) vietov s lygmens bendrojo plano, jeigu
jis parengtas, sprendinius, žem s sklypo pagrindin žem s naudojimo
paskirt ir b d , vadovaujantis Statybos statymo nuostatomis.
10. Projektini pasi lym sud tis

10.1. Atlikti statybos sklypo analiz 29,90 m aukš io gelžbetonio
konstrukcij inžinerin s infrastrukt ros statiniui pastatyti.
10.3. Statybos sklype nurodyti 29,90 m aukš io kartotinio ryšio bokšto
statybos viet
10.4. Statybos sklype nurodyti GSM ryši spint statybos viet

11. Kitos s lygos

Projektini pasi lym sprendinius derinti su savivaldyb s
administracija

12. Statytojo pateikiami duomenys

Nuosavyb s dokumentai, galiojimai.

13. Statoma vadovaujantis

Druskinink savivaldyb s bendruoju planu.

14. Projektuotojas

MB Aukš iau debes . PV Rasa Pumputien . Atestatas Nr.A1004

Užsakovo galiotas asmuo
galiojimo numeris IR-1434 2021-06-18

Vardas, Pavard , parašas
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4. PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ,KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS SĄRAŠAS

PRIVALOMI DOKUMENTAI

Projektavimo užduotis techniniam darbo projektui rengti

VĮ Registrų centras. Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas. Žemės sklypas Registro Nr.
44/2617063. Unikalus Nr. 4400-5585-1948; Kadastrinis Nr. 5217/0004:99 Domeikavos k. v.;

Įsakymas paskirti projekto vadovu Rasą Pumputienę. Atestatas Nr. A 1004
TEISĖS AKTAI IR NORMINIAI DOKUMENTAI, ĮSTATYMAI, LRV NUTARIMAI, LR AM ĮSAKYMAI :
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
Standartizacijos įstatymas
PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI
1

STR 1.01.02:2016

„Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“

2

STR 1.01.03:2017

„Statinių klasifikavimas“

3

STR 1.01.04:2015

„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“

4

STR 1.01.08:2002

„Statinio statybos rūšys“

5

STR 1.02.01:2017

„Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“

6

STR 1.03.01:2016

„Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“

7

STR 1.04.02:2011

„Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“

8

STR 1.04.03:2012

„Inžineriniai geologiniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone“

9

STR 1.04.04:2017

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“

10 STR 1.05.01:2017

„Statybą

leidžiantys

dokumentai.

Statybos

užbaigimas.

Statybos

sustabdymas.

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“
11 STR 1.06.01:2016
12 STR 1.07.03:2017

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
„Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro
objektų formavimo tvarka“

13 STR 1.12.06:2002

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė

14 STR 2.01.01(1):2005

Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

15 STR 2.01.01(2):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga

16 STR 2.01.01(3):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

17 STR 2.01.06:2009

Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo

18 STR 2.05.03:2003

Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.

24 STR 2.05.04:2003

Poveikiai ir apkrovos.

25 STR 2.05.05:2005

Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas

26 STR 2.05.08:2005

Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos

27 STR 2.05.21:2016

Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai.

28 STR 2.06.04:2014

Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.
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Nr.

MB Aukščiau debesų

Tilžės 144, Šiauliai Tel.: 8 682 40021
rasa.pumputiene@auksciaudebesu.lt

A1004

PV

Rasa Pumputienė

A1004

PDV

Rasa Pumputienė

LT

UAB TELE2

Upės g. 23, LT-08128 Vilnius

RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) TINKLŲ STATINIO GERANONIŲ
KAIME, VANDŽIOGALOS SENIŪNIJOJE, KAUNO RAJONO
SAVIVALDYBĖJE STATYBOS PROJEKTAS
LAIDA

BENDROSIOS DALIES
PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ
DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TECHNINIS
DARBO PROJEKTAS SĄRAŠAS

KAU1AA-01-TDP-BD-PNDS

0

LAPAS

LAPŲ

1

2

6

RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) TINKLŲ STATINIO GERANONIŲ KAIME, VANDŽIOGALOS SENIŪNIJOJE, KAUNO RAJONO
SAVIVALDYBĖJE STATYBOS PROJEKTAS
Žemės sklypo kadastrinis 5217/0004:99 Domeikavos k. v.;

29 STR 2.07.01:2003

Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai
tinklai.

30 2015-10-30
Nr. A1-614
31 2012-08-10 Nr. V-240

Dėl Darbuotojų apsaugos nuo elektromagnetinių laukų keliamos rizikos nuostatų
patvirtinimo
Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka 2005-04-20
Nr.1-107 LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas „Dėl darbuotojų
saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų
laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

32 2008-01-15 Nr.A1-22/D1-34

Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai

LAPAS
KAU1AA-01-TDP-BD-PNDS

2

LAPŲ

2

7

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
Statinio statybos techniniam darbo projektui parengti
2021-04-13

1.

Statinio pavadinimas

Elektroniniž ryšiž infrastruktźros statinio Geranoniž kaime, Vandžiogalos
seniźnijoje, Kauno rajono savivaldybŏje statybos projektas

2.

Statinio adresas

Geranoniž kaimas, Vandžiogalos seniźnija, Kauno rajono savivaldybŏ Žemŏs
sklypo unikalus Nr. 4400-5585-1948,
Kadastrinis Nr. 5217/0004:99 Domeikavos k. v.

3.

Statinio kategorija

NEYPATINGAS STATINYS

4.

Statybos rźšis

Neypatingas statinys (H-29,70 m) Nauja statyba

5.

Statytojas (gen. rangovas)

UAB „Empower Fidelitas", Motorž g.4, Vilnius, LT-02190

6.

Statinio projekto rengimo etapas

Techninis darbo projektas

7.

Statinio grupŏs sudŏtis

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

8.

Projektavimo paslaugž apimtis

29,70 m aukšþio telekomunikacijž bokštas
GSM ryšiž spintos
Privažiavimas prie sklypo
Metalinio tinklo tvora
Užstatyta žemŏs sklypo dalis iki 100 m²

8.1. 29,70 m aukšþio plieno konstrukcinŏs dalies projektas
8.2. Atlikti bokšto pamatž projektą
8.3. Pritaikyti kartotines ryšio šrangos pintas
8.4. Atlikti pagrindo geotechninius tyrinŏjimus
8.5. Atlikti sklypo plano projektą
8.6. Atlikti statybos organizavimo projektą

9.

Kitos sąlygos

9.1. Atlikti projekto viešumo procedźras
9.2. Projekto dalies sprendinius derinti su išdavusiomis sąlygas
organizacijomis
9.3. Pataisyti projektą pagal projekto ekspertizŏs pastabas per 5 darbo dienas

10. Užsakovo pateikiami duomenys

Inžinerinis topografinis planas M 1:500

11.

MB „Aukšþiau debesž“, Tilžŏs 144-63, Šiauliai LT-76350
Šmonŏs k. 305676551, PVM m. k. LT100013678917

Projektuotojas

PV Rasa Pumputienŏ. Atestatas Nr.A1004
12.

Pateikiamos projektinŏs

1 egzemplioriai bylž ir 1 elektroninŏje versijoje originaliais formatais

dokumentacijos skaiþius
Pastabos:
1. Ši projektinŏ užduotis yra Sutarties Nr. KAU1AA_Kazimierava 2021-04-13 neatskiriama dalis.
2. MB „Aukšþiau debesž“ direktorei, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 III skirsnio 18 p., nuostatomis, pavedama paskirti
projekto vadovą.
Užsakovo šgaliotas asmuo:

'RNXPHQWÇHOHNWURQLQLX
SDUDģXSDVLUDģÙ
-29,7$-82'<7Ø
'DWD
9LHWD.DXQDV
.RQWDNWLQÙLQIRUPDFLMD
Vardas, Pavardŏ, parašas
8$%7(/(WLQNORSOÙWURV
SURMHNWĵYDGRYÙ

'RNXPHQWÇHOHNWURQLQLX
SDUDģXSDVLUDģÙ
5$6$380387,(1Ø
Projekto vadovŏ Rasa Pumputienŏ
'DWD
Projektuotojas:

MB Aukšþiau debesž

Tilžŏs 144-63, Šiauliai Tel.: 8 682 40021
rasa.pumputiene@auksciaudebesu.lt
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DĖL PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO
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2021-04-13 Nr. 0413-04

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedą 5.6.18 punktą, teikiame informaciją
apie projektui parengti naudotą licencijuotą projektavimo programinę įrangą pagal techninio projekto sudedamąsias dalis:

EIL.

PROJEKTO DALIES

NR.

PAVADINIMAS

1

2

PROJEKTO
DALIES

NAUDOJAMA
PROJEKTO DALIES RENGĖJAS

ŽYMĖJIMAS

3

PROGRAMINĖ
ĮRANGA

4

5
AutoCAD LT 2009 SLM
Nuolatinė licencija
Serijos Nr. 390-40455972;

1

2

Bendroji

Sklypo plano

3

Konstrukcijų dalis
PAMATAI
(Gelžbetoninės
konstrukcijos)

4

Pasirengimo statybai ir
statybos darbų
organizavimo dalis

Projekto vadovė, Architektė

BD

MB Aukščiau debesų
AutoCAD Architecture 2009 SLM
Nuolatinė licencija
Serijos Nr. 390-21115954
AutoCAD LT 2009 SLM
Nuolatinė licencija
Serijos Nr. 390-40455972;

SP

K

SDO

MB Aukščiau debesų

UAB Empower-Fidelitas

MB Aukščiau debesų
UAB Projektavimo centras

AutoCAD Architecture 2009 SLM
Nuolatinė licencija
Serijos Nr. 390-21115954
Autodesk AutoCAD LT 2019 Standalone –
Locked (commercial)
Microsoft Office 2016 Microsoft Office
Proffesional Plus 2016 dalis
Adobe Acrobat XI Commercial
Signa 2010 (beta) Commercial
PWPW Card Monitor Nemokama
AutoCAD Architecture 2009 SLM
Nuolatinė licencija
Serijos Nr. 390-21115954

Rasa Pumputienė

Įmonės kodas 305676551, PVM kodas LT100013678917a/s LT507044090101390920 Tilžės g. 144 – 63, 76350 Šiauliai tel.: +37068240021 architektė Rasa Pumputienė rasa.pumputiene@auksciaudebesu.lt
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SUDERINIMŲ RAŠTU SĄRAŠAS
EIL.
NR.

ĮMONĖS,
INSTITUCIJOS
PAVADINIMAS

PAREIGOS

VARDAS PAVARDĖ

DATA

PASTABOS

1

2

3

4

5

6

1

2

Transporto
Aerodromų
kompetencijų agentūra skyriaus vadovas

A.S.

2021-04-20

Dėl radijo bokšto statybos
Į 2021-04-13 Nr. SD33383

Gen. ltn. V. R.

2021-04-21
17:19:22

Dėl prašymo derinti radijo
bokšto statybą
Nr. KVS-159 į 2021-04-13
Nr. SD-33382

2021-05-10

Dėl radiotechninės dalies
projekto derinimo 202105-10 Nr. (2-11 14.3.6
Mr)BSV-10099

Dėl elektromagnetinės
spinduliuotės stebėsenos
plano derinimo (2-11
14.3.6 Mr)BSV-10117

Lietuvos kariuomenė

Vadas

NVSC prie SAM

Kauno
departamento
direktorius

4

NVSC prie SAM

Kauno
departamento
direktorius

A.R.

2021-05-10

5

AB Energijos skirstymo Elektros tinklo
operatorius
skyriaus

A.V.

2021-06-18

6

Kauno rajono sav.
administracijos Žemės
ūkio plėtros sk.

Vyr. specialistas

M.A.

2021-06-15

7

Statytojas
UAB „Tele2“

Tinklo plėtros
projektų vadovė

J.J.

2020-08-06

3

A.R.

Sklypo planas pasirašytas
Pritarta/spaudas/parašas
(Žiūr. Kiti dokumentai)

Sklypo planas pasirašytas
Pritarta/spaudas/parašas
(Žiūr. Kiti dokumentai)

Projekto tvirtinimas

2021

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI; STATYBAI

Data

KEITIMŲ PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS)

Atestato
Nr.

A1004
A1004

MB Aukščiau debesų

Tilžės 144-63, Šiauliai Tel.: 8 682 40021
rasa.pumputiene@auksciaudebesu.lt

PV
PDV

Rasa Pumputienė
Rasa Pumputienė

RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) TINKLŲ STATINIO
GERANONIŲ KAIME, VANDŽIOGALOS SENIŪNIJOJE,
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖJE STATYBOS PROJEKTAS
LAIDA

BENDROSIOS, SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO
PLANO) IR ARCHITEKTŪROS DALIES

0

SUDERINIMŲ RAŠTU SĄRAŠAS

LT

UAB TELE2
Upės g. 23, LT-08128 Vilnius

KAU1AA-01-TDP-BD-SRS

LAPAS

LAPŲ

1

1

10

BENDROJI DALIS
8. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

8.1. BENDROJI DALIS
PAVADINIMAS

RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) TINKLŲ STATINIO GERANONIŲ KAIME, VANDŽIOGALOS
SENIŪNIJOJE, KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖJE STATYBOS PROJEKTAS

STATYBOS VIETA

Geranonių kaimas, Vandžiogalos seniūnija, Kauno rajono savivaldybė
Kadastrinis Nr. 5217/0004:99 Domeikavos k. v.;
Sklypo unikalus Nr. 4400-5585-1948;
Sklypo Reg. Nr. 44/2617063.

STATINIO RŪŠIS
STATINIO KATEGORIJA
STATINIO PASKIRTIS

NAUJA STATYBA
NEYPATINGAS STATINYS
INŽINERINIAI TINKLAI. RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) TINKLAI

Judriojo skaitmeninio radijo ryšio tinklo bazinė stotis projektuojama remiantis UAB „Tele2“ projektavimo užduotimi.
Projektuojamo objekto paskirtis - elektromagnetinių bangų signalų priėmimas iš aplinkinių judriojo korinio radijo ryšio
bazinių stočių ir nešiojamų radijo telefonų bei elektromagnetinių bangų signalų skleidimas tam tikrose dažnių juostose,
suformuojant UAB "Tele2" judriojo skaitmeninio radijo ryšio GSM tinklą.
Sklypas nuosavybės teise priklauso privačiam asmeniui E.M.
UAB „Tele2“ statytojo statusas įteisintas sudarius nuomos sutartį 2021-02-08 Nr. KAU1AA.1-Kazimierava.
8.1.1. Įvadas
Pagrindinis techninio darbo projekto tikslas – pritaikyti 29,70 m aukščio tipinių plieninių konstrukcijų telekomunikacijų
bokštą numatytame žemės sklype, sumontuoti judriojo skaitmeninio radijo ryšio bazinę stotį ir jos įrangą adresu: Geranonių
kaimas, Vandžiogalos seniūnija, Kauno rajono savivaldybė.
Projekte numatomas antenų bokšto pastatymo būdas, išorinės įrangos montavimo vietos.
Antenų pastatymo ir tvirtinimo būdai, išorinės įrangos montavimo vietos, kabelinių takų montavimas numatyti atskiru
projektu.
Sklypo savininkas įsipareigoja, kad nuomininkas bet kada galės patekti į sklypą, tame tarpe privažiuoti prie nuomojamo
sklypo statybos ir eksploatacijos laikotarpiu.
Visi projektiniai dokumentai turi būti išnagrinėti statybos techninės priežiūros. Pakeitimai galimi tik nepabloginant visais
atžvilgiais projektinių sprendimų.
Atliekant statybos-montavimo darbus, perkant medžiagas, gaminius ir įrengimus vadovautis statybos techniniais
reglamentais, standartais ir kitais norminiais aktais, kurie yra nurodyti ir aprobuoti LR Aplinkos ministerijos "Lietuvos
Respublikoje galiojančių statybos verslą tvarkančių aktų ir normatyvinių dokumentų rodyklėje". Tarptautiniai standartai gali
būti taikomi, jei medžiagos bei atlikti darbai lygiaverčiai arba aukštesnės kokybės.
8.1.2. Ryšių (telekomunikacijų) tinklų, neypatingų statinių projektavimas ir statyba grindžiami šiais
įstatymais:
Elektroninių ryšių įstatymo 37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad elektroninių ryšių tinklų teikėjai turi teisę įrengti
elektroninių ryšių infrastruktūrą žemėje, kuri jiems priklauso nuosavybės teise, taip pat jei yra nustatytas servitutas ar
elektroninių ryšių tinklų teikėjai turi teisę naudoti žemę kitu pagrindu, nekeisdami žemės paskirties.
Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo, (1994 m. balandžio 26 d. Nr. I-446, Aktuali suvestinė redakcija (2019-02-21 2019-10-31) 40 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad Formuojant arba pertvarkant žemės sklypus, laikomasi šių reikalavimų: 2)
atskiru žemės sklypu neformuojami žemės plotai, kuriuos užima elektros linijų stulpai ir kiti inžinerinės infrastruktūros
objektai, kuriems aptarnauti reikalingas ne didesnis kaip 0,01 ha žemės plotas. Šios žemės naudojimo apribojimai nustatomi
teisės aktų nustatyta tvarka.
Elektroninių ryšių įstatymo 381 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Infrastruktūros valdytojai, kurie ketina vykdyti
elektroninių ryšių infrastruktūros ir (arba) tinkamos paskirties fizinės infrastruktūros, skirtos gamybos, tiekimo, paskirstymo
2021
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RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) TINKLŲ STATINIO GERANONIŲ KAIME, VANDŽIOGALOS SENIŪNIJOJE, KAUNO RAJONO
SAVIVALDYBĖJE STATYBOS PROJEKTAS
Žemės sklypo kadastrinis 5217/0004:99 Domeikavos k. v.;

ir (ar) transporto paslaugoms teikti, įrengimo darbus, kurie visiškai ar iš dalies yra finansuojami valstybės,
savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, (toliau – įrengimo darbai) privalo ne vėliau kaip prieš du
mėnesius iki kreipimosi į kompetentingas institucijas dėl reikalingų leidimų atlikti įrengimo darbus gavimo (jeigu tokių leidimų
nereikia, iki įrengimo darbų pradžios) elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklių nustatyta tvarka ir
sąlygomis pateikti Ryšių reguliavimo tarnybai informaciją apie numatomą įrengimo darbų pradžią ir galimybes infrastruktūros
naudotojams įsirengti elektroninių ryšių infrastruktūrą infrastruktūros valdytojams vykdant įrengimo darbus (toliau – bendras
infrastruktūrų įrengimas).
Pastaba: Objektas statomas privačiomis lėšomis, todėl paskelbti neprivaloma.
Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad ypatingų inžinerinių statinių, kurių statyba turi būti
numatyta teritorijų planavimo dokumentuose, sąrašas nustatomas Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo
taisyklėse.
Elektroninių ryšių infrastruktūros vystymo specialiųjų planų rengimo taisyklių II skyriaus 8 straipsnyje nustatyta, kad
planavimo objektas – elektroninių ryšių infrastruktūrai priklausantys bokštai ir stiebai, priskiriami ypatingiems statiniams
(toliau – bokštai ir stiebai).
Pastaba: Statomas Ryšių (telekomunikacijų) tinklų 29,70 m aukščio bokštas yra neypatingas statinys ir jis nėra
planavimo objektas. Išvada – neypatingų statinių statybos nereglamentuoja teritorijų planavimo įstatymas (bendrieji ir
specialieji planai).
Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatyta, kad Statinių statyba, netaikant šio straipsnio 2
dalies 1 punkto, galima Statybos įstatymo nustatyta tvarka šiais atvejais: statant naujus statinius ir rekonstruojant,
remontuojant esamus statinius, kai jų statybai nereikalingas leidimas statyti naują statinį arba leidimas rekonstruoti statinį
arba nekeičiamas faktinis (pagal Nekilnojamojo turto kadastro duomenis) žemės sklypo naudojimo būdas, nedidinamas
pastatais užstatytas plotas ir pastatų aukštis arba nepažeidžiamas teritorijų planavimo dokumentuose nustatytas
teritorijos naudojimo reglamentas;
Pastaba: Statytojas - elektroninių ryšių tinklų teikėjas. Statomas naujas (ryšių (telekomunikacijų) tinklų) 29,70 m
aukščio neypatingas statinys nuosavybės teise valdomame žemės sklype, objektui eksploatuoti reikalingas žemės plotas
yra iki 0,01 ha; NE kultūros paveldo objekto teritorijoje, NE kultūros paveldo vietovėje, NE kultūros paveldo objekto apsaugos
zonoje, NE kultūros paveldo vietovės apsaugos zonoje; jo projektavimas ir statyba finansuojama privačiomis lėšomis;
nekeičiamas faktinis žemės sklypo naudojimo būdas, nepažeidžiamas teritorijų planavimo dokumentuose nustatytas
teritorijos naudojimo reglamentas - visuomenės informuoti nereikia;
Vadovaujantis HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. parametrų normuojamos
vertės ir matavimo reikalavimai 10 KHZ – 300 GHZ radijo dažnių juostoje“ III skyriaus 6 punktu - Operatorius, prieš
įrengdamas radiotechninį objektą, privalo Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės
spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-200 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymo Nr.V1212* redakcija, įsigaliojo nuo 2015 11 01) „Dėl Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės
spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka suderinti jo radiotechninės dalies
projektą ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą su visuomenės sveikatos centru apskrityje, kurioje
projektuojamas radiotechninis objektas.
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 60 punkte nurodyta, kad statytojas (statytojo raštu
įgaliotas asmuo) (toliau – šiame skyriuje statytojas) savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės
administracijos valstybės tarnautojui) prašymą informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus teikia,
kai numato rengti statinio projektą: Reglamento 4 priede nurodyto visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies; Teritorijų
planavimo įstatymo [5.12] 20 straipsnyje nustatytais atvejais.
Pastabos:
•
Neypatingas ryšių (telekomunikacijų) tinklų inžinerinis statinys, kurio aukštis 29,70 m yra nepriskiriamas prie
visuomenei svarbių statinių – iš to seka išvada, kad visuomenės informuoti nereikia;
•
Elektroninių ryšių infrastruktūros vystymo specialiųjų planų rengimo taisyklių II skyriaus 8 straipsnyje nustatyta,
kad planavimo objektas – elektroninių ryšių infrastruktūrai priklausantys bokštai ir stiebai, priskiriami ypatingiems
statiniams (toliau – bokštai ir stiebai) – neypatingų inžinerinių statinių statyba neturi būti numatyta
teritorijų planavimo dokumentuose (bendruosiuose ir specialiuosiuose planuose)..
•
Teritorijų planavimo įstatymo [5.12] 20 straipsnyje nustatytais atvejais viešinimo procedūros atliekamos tik
ypatingiems statiniams, nes to paties įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad šis įstatymas numato tik
ypatingų inžinerinių statinių statybą – statant neypatingą statinį visuomenės informuoti nereikia;
8.2. RYŠIO BOKŠTAS.
8.2.1. Pagrindiniai bokšto parametrai:
Bokšto aukštis H-29,70 m (konstrukcijų aukštis įskaitant pamatus, neįskaitant žaibolaidžio);
Apatinio pagrindo matmuo – 3500 mm;
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RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) TINKLŲ STATINIO GERANONIŲ KAIME, VANDŽIOGALOS SENIŪNIJOJE, KAUNO RAJONO
SAVIVALDYBĖJE STATYBOS PROJEKTAS
Žemės sklypo kadastrinis 5217/0004:99 Domeikavos k. v.;

Bokšto viršaus matmuo – 1500 mm;
Antenų plotas pateikiamas radijo dalies projekto dalyje, teikiamoje atskiru projektu.
Ant bokšto tvirtinama apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistema „TURVATIKAS Safety Ladder", kurią sudaro (standžiosios
vertikaliosios vedlinės) ir karietėlės (kritimo stabdymo).
Statybos produktai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti įdiegiami, išbandomi ir suderinami pagal jų
gamintojų standartus arba technines sąlygas. Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka
standarto arba Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių nėra - nacionalines technines specifikacijos, pripažintos
Europos sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nei vienos iš minėtų specifikacijų - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti,
jeigu jis atitinka nacionalines technines specifikacijos reikalavimus.
Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus turi būti
pažymėti "CE" ženklu.
Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam bazinės stoties sistemos
eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti dokumente
ar ne. Darbai atliekami vadovaujantis TELE2 nustatytais darbų instaliavimo standartais, nurodymais, objekto užsakovo
pageidavimais bei kitais nenumatytais niuansais.
8.2.2. Apkrovos
Apkrovų dydžiai ir patikimumo koeficientai skaičiuojami pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“:
Vėjo atskaitinė reikšmė - 24 m/s pagal I vėjo apkrovos rajoną pagal STR 0.05.04:2003.
Apledėjimo rajonas II;
Bokšto konstrukcijos skaičiuotos vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais techniniais reglamentais:
1. Atmosferinės apkrovos ir poveikiai apskaičiuoti remiantis LST EN 1991-1-4:2005 reikalavimais;
2. Konstrukcijų laikomoji galia tikrinta pagal LST EN 1993-1-1:2005+AC:2006 ir LST EN 1993-1- 8:2005+AC:2005
reikalavimus.
Statinio patikimumo klasė RC1, pasekmių klasė CC1.
Bokšto konstrukcija apskaičiuota stiprumui, pastovumui bei deformatyvumui apkrovoms nuo savojo svorio,
meteorologinio poveikio ir technologinių apkrovų nuo antenų.
Skaičiuojant bokštą priimti šie apkrovų patikimumo koeficientai:
savasis konstrukcijos svoris
-1,35
įrenginių svoris
-1,35
vėjo apkrova
-1,5
Konstrukcijų skaičiavimai atitinka galiojančius Lietuvos respublikos teisės aktus ir reikalavimus. Bokšto pamatai
suprojektuoti pagal apkrovas, gautas „Robot structual analysis" programa sudarius bokšto baigtinių elementų modelį ir atlikus
statinę analizę.
Vėjo apkrova bokšto viršuje skaičiuota 15 m2 įrangos plotui. Pamatų skaičiavimui pateiktos maksimalios įražos į vieną
bokšto koją.
Apkrovos į pamato inkarinę detalę:
Skaičiuojamosios apkrovos į ankerinę
detalę
Bokšto metalinės
N = -465,51 kN (spaudimas
konstrukcijos
N = +425,00 kN (rovimas
H = 29,50 m
Fx = -44,52 kN
Fz = -5,23 kN
8.2.3. Pamatų konstrukcijos
Metalinių konstrukcijų bokšto pamatai projektuojami pagal UAB „Sons Of Drilling" 2021-05 atliktą inžinerinių geologinių
tyrimų ataskaitą.
Atlikus gruntų tyrimus, nustatyta, kad pagal esančius gruntus optimaliausia įrengti gręžtinius pamatus (žiūr.
konstrukcinėje dalyje pateiktą pamatų brėžinį). Pamatų pagrindu priimtas smėlingas dulkingas molis, rudas moreninis su
smėlio tarpsluoksniais, vandeningas, vidutinio stiprumo, kurio qc=2,4 MPa.
Pamatas virš žemės paviršiaus iškilęs 0,2 m. Pamatuose ties bokšto kolonų vietomis įbetonuojamos įdėtinės detalės
ID-1.
Pamatams naudojamas C30/37 XC2 klasės betonas pagal LST EN 206:2014, S500 klasės armatūra pagal LST EN
10080:2005.
8.2.4. Bokšto konstrukcijos
Metalo konstrukcijų bokšto pagrindiniai techniniai rodikliai:
- aukštis H = 29,5 m (metalinių konstrukcijų aukštis, neįskaitant žaibolaidžio);
- apatinio pagrindo matmuo = 3500 mm;
- viršūnės matmuo = 1500 mm;
- bokšto viduje įrengiamos lipimo kopėčios su vedline apsaugai nuo kritimo.
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- kabelių takas numatomas prie lipimo kopėčių tvirtinimų.
- bokšto metalo konstrukcijos cinkuojamos.
Bokšto konstrukcija yra trikampė tinklinė struktūra, kurios apatinės sekcijos pagrindo kraštinė priklausomai nuo bokšto
aukščio kinta nuo 3500 mm iki 1500 mm. Viršutinės sekcijos pagrindo kraštinė 1500 mm. Viena sekcija (9,5 m) nuo bokšto
viršaus yra trikampė spragotinė prizmė (vienodo skerspjūvio). Žemiau esančios bokšto sekcijos yra kintamo skerspjūvio su
3,0° laipsnių juostų nuolydžiu. Bokšto viduje suprojektuotos kopėčios, kurios per papildomus horizontalius strypus (dviejuose
lygiuose sekcijoje) tvirtinamos varžtais prie sekcijos juostų. Apsauginiai lankai neįrenginėjami, nes lipimas yra bokšto vidumi,
o angos plotis 800 mm atstoja apsauginį narvelį. Be to, apsaugai nuo kritimo bokšte sumontuota saugaus lipimo sistema
„Turvatikas". Bokštas montuojamas iš atskirų sekcijų, kurios tarpusavyje jungiamos varžtais per flanšus.
Bokšto juostos suprojektuotos iš apvalių vamzdžių, tinklelis - iš stačiakampių vamzdžių. Tinklelio strypai prie juostų
jungiami vienu varžtu. Kopėčios ir kabelius palaikanti konstrukcija daroma taip pat iš kvadratinių vamzdžių. Bokšto kojos prie
pamatų jungiamos varžtais per įdėtines detales.
8.2.5. Ryšio bokšto įžeminimas ir žaibosauga
Ryšių bokšto apsaugai nuo tiesioginio žaibo, ant ryšių bokšto numatyta įrengti strypinį žaibolaidį. Žaibolaidis gaminamas
iš Ø20 mm ir Ø10 mm skersmens tarpusavyje suvirintų strypų. Žaibolaidžio konstrukcija karštai cinkuota.
Ryšių bokštui įžeminti įrengiamas atskiras įžeminimo kontūras. Šį kontūrą sudaro šalia bokšto pamatų įkalti Ø 20 mm
įžeminimo elektrodai. Įžeminimo elektrodai tarpusavyje sujungiami cinkuota 30x4 mm juosta. Įžeminimo juosta klojama 0,50,7 m gylyje. Elektrodai su juosta sujungiami suvirinimo būdu. Suvirinimo vietos padengiamos antikorozine pasta. Bokšto
įžeminimo kontūro įžeminimo varža neturi viršyti 10 Ω.
8.2.6. Apsaugos nuo kritimo sistema
Apsaugai nuo kritimo iš aukščio numatoma vedlinė, įrengiama kartu su lipimo kopėčiomis. Vedlinę sudarys saugos bėgelis
ir karietėlė (blokatorius). Saugiam perėjimui nuo lipimo kopėčių ant viršutinės aptarnavimo aikštelės užtikrinti, saugos bėgelis
numatomas išsikišęs virš aikštelės. Karietėlė galės laisvai judėti aukštyn ir žemyn, o atsiradus apkrovai (įvykus kritimui)
užsiblokuos.
8.3. SKLYPO PLANO SPRENDINIAI. STATYBOS SKLYPO TVARKYMAS
8.3.1. Objekto statybos vietos sąlygos. Geranonių kaimas, Vandžiogalos seniūnija, Kauno rajono savivaldybė;
Kadastrinis Nr. 5217/0004:99 Domeikavos k. v.; Sklypo unikalus Nr. 4400-5585-1948; Sklypo Reg. Nr. 44/2617063.
Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: Žemės ūkio. Žemės sklypo naudojimo būdas – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.
Žemės sklypo plotas yra 8,1733 Ha. Žemės sklypo savininkas E.M. Sklypo dalis (0,01 Ha) nuomos teise priklauso UAB "Tele2"
(Upės g.23, Vilnius).
8.3.2. Projektuojamo objekto aikštelės vietovės trumpa charakteristika. Statybos vieta yra Geranonių kaime,
Kauno r. sav. Sklypas neapstatytas, apsodintas serbentų sodu. Sklypą supa pievos, sklypą kerta 10 kV Oro linija. Netoli yra
padriko užstatymo gyvenvietė. Gretimame sklype (Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Kazimieravos k. 5) yra gamybinis
pastatas. Už 280 m vakarų pusėje teka upė Gynia. Už 775 m į rytus driekiasi Bitvano miškas.
8.3.3. Projektuojamas objektas. Objekto paskirtis - elektromagnetinių bangų signalų priėmimas iš aplinkinių judriojo
korinio radijo ryšio bazinių stočių ir nešiojamų radijo telefonų bei elektromagnetinių bangų signalų skleidimas tam tikrose
dažnių juostose, suformuojant UAB "Tele2" judriojo skaitmeninio radijo ryšio GSM - 900/1800/UMTS tinklą.
Bazinės stoties statinių kompleksą sudaro plieninių konstrukcijų 29,70 m aukščio telekomunikacinis bokštas (žr. projekto
Konstrukcijų dalį „29,70 m aukščio telekomunikacijų plieninių konstrukcijų bokštai“ (kartotinis projektas) ant gelžbetoninių
monolitinių pamatų, GSM ryšių spintos, skirtos radijo aparatūros išdėstymui. Ant bokšto sumontuojami siųstuvai bei antenos.
Bazinės stoties statinių ir įrengimų aikštelė (6,0 m × 6,0 m tarp tvoros ašių) aptveriama 2,0 m aukščio vielos tinklo
tvora. Visos metalinės detalės karštai cinkuotos.
Aikštelė ir 50 cm aplink aikštelę išklojama neaustine geotekstile "Tipptex" (tipas 4735, UAB "ViaCon Baltic" arba
analogiška) ir padengiama 0,10 m stambios frakcijos skaldos danga.
8.3.4. Projektuojamų statinių sąrašas:
8.3.4.1.
Plieninių konstrukcijų telekomunikacijų bokštas aukštis 29,70 m
8.3.4.2.
Ryšių įrangos spintos 3 vnt.
8.3.4.3.
Aptveriamos teritorijos plotas 38 m² (pagal tvoros pamato perimetrą)
8.3.4.4.
Aikštelė su įvažiavimu
8.3.5. Inžineriniai - geologiniai tyrimai
Inžinerinį - topografinį planą M 1:500 atliko UAB " UAB „Geodezininkai“"
8.3.6. Privažiavimas. Bokštas projektuojamas išlaikant daugiau nei 180 metrų atstumą nuo krašto kelio Nr. KK222
jungiančio Kauną ir Vandžiogalą. Į UAB „Tele2“ bazinės stoties nuomojamą žemės sklypo dalį privažiavimas projektuojamas
iš vietinio keliuko grunto danga.
Privažiavimas reikalingas tik statybos darbų metu. Eksploatavimo metu privažiavimas nereikalingas.
Sklypo savininkas sutinka, kad sklypo dalies nuomininkas UAB TELE2 iki nuomojamos sklypo dalies važiuotų per jam,
nuosavybės teise priklausantį sklypą (Sąlygos aprašomos žemės nuomos sutartyje).
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8.3.7. Priešgaisrinė sauga
Bazinėje stotyje įrengiamos žaibosaugos ir įžeminimo sistemos.
8.3.8. Melioracinės sistemos.
Projektuojamame sklype nėra įrengtų melioracijos sistemų bei įrenginių.
8.4. ELEKTROS TIEKIMAS. Elektros energijos tiekimas ir vidaus tinklas projektuojamas atskiru projektu. Gavus
statybą leidžiantį dokumentą, statybos metu iki parengiant ir suderinant prijungimo prie elektros tinklo projekto dalį – bus
naudojamas vietinis elektros energijos šaltinis – elektros generatorius.
8.5. RYŠIŲ ĮRANGOS SPINTOS. Projekte numatyta ryšių spintų montavimas. Plieninių įrangos spintos laikiklių
paskirtis - išlaikyti projekte numatytą įrangos spintą su įranga. Projekte nagrinėjami tipiniai laikikliai yra tos pačios paskirties
tik skirtingų tvirtinimo galimybių. Laikiklis gali būti tvirtinamas ant tvirto, kieto antžeminio betoninio arba gelžbetoninio
pagrindo tvirtinant M16 inkariniais varžtais. Konstrukcijoms naudojami S235 klasės plieniniai profiliai, varžtai naudojami 8.8.
klasės. Visos plieninės konstrukcijos turi būti cinkuotos. Laikikliai gaminami ir pritaikomi eksploatacijai pagal šiame projekte
pateiktus tipinių laikiklių brėžinius. Pastaba: Ryšių įrangos spintos statomos šalia ryšių bokšto, aptvaro ribose. Spintos
statomos trims operatoriams. Ryšių spinta (-os) turi būti prijungta prie įžeminimo kontūro.
8.6. ANTENOS. Vadovaujantis HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje.
parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 KHZ – 300 GHZ radijo dažnių juostoje“ III skyriaus 6 punktu Operatorius, prieš įrengdamas (statydamas) radiotechninį objektą, privalo Radiotechninio objekto radiotechninės dalies
projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-200 „Dėl Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto
ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka suderinti jo
radiotechninės dalies projektą ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą su Nacionaliniu visuomenės sveikatos
centru prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras).
8.7. APŠVIETIMAS. Vadovaujantis VšĮ Transporto kompetencijų agentūra nurodymais (Raštas Dėl ryšio bokšto
statybos 2021-04-20 Nr. 10-450 į 2020-04-13 Nr. SD-33383) - VšĮ Transporto kompetencijų agentūra (toliau – Agentūra),
vadovaudamasi Aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos, rekonstravimo, įrenginių įrengimo ir želdinių sodinimo (įveisimo)
derinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 625 „Dėl aviacijai
galinčių kliudyti statinių statybos, rekonstravimo, įrenginių įrengimo ir želdinių sodinimo (įveisimo) derinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ 13 punkto nuostatomis, informuoja, kad 29,7 m aukščio mobilaus ryšio bokšto (KAU1AA)
Geranonių k., Vandžiogalos sen., Kauno r., koordinatės (WGS) 55.047178 ŠP, 23.954182 RI, statyba yra galima.
Mobilaus ryšio radijo bokštas patenka į Kauno aerodromo apsaugos zonas (zoną "E"). Todėl šiam sklypui yra nustatomos
specialiosios žemės naudojimo sąlygos: „165. Aerodromo apsaugos zonos“ (III skyrius, pirmasis skirsnis), absoliutus aukštis
(altitudė) turi neviršyti 178 m. Kadangi bokšto aukštis virš žemės paviršiaus neviršys 100 m ir daugiau, todėl jo ženklinti
dienos ženklais nebūtina
8.8. STATYBOS AIKŠTELĖS PARUOŠIAMIEJI DARBAI. ŽEMĖS DARBAI.
Rangovas prieš pasirašydamas rangos sutarti turi susitarti su Užsakovu dėl statybos aikštelės panaudojimo, darbo ir
eismo organizavimo. Rangovas, esant reikalui, privalo organizuoti esamų inžinerinių tinklų ir komunikacijų tikrinimus kartu
su vietos institucijų ir inžinerinius tinklus prižiūrinčių organizacijų atstovais. Patikrinimo metu turi būti susitarta dėl esamų
tinklų perkėlimo ar apsaugos.
Projektuojamų statinių bei komunikacijų vietoje turi būti nuimamas augalinis sluoksnis, šaknys, augmenija. Augalinis
gruntas turi būti sandėliuojamas vietoje. Teritorijoje su esamomis inžinerinėmis komunikacijomis rangovui reikia imtis visų
atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo mechanizmais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti esamas komunikacijas
realus, kasimo darbus privalu atlikti rankiniu būdu. Vykdant kasimo darbus šalia požeminių komunikacijų, įrengimų, pamatų,
šulinių, kanalų ir kelių bei pravažiavimų, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis konstrukcijomis, įrengti klojimus
(įtvarus).
Jei Rangovas, atlikdamas žemės kasimo darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais požeminiais įrenginiais
bei komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti projekto vykdymo bei statybos techninę priežiūrą vykdančius asmenis
dėl minėtų įrenginių ir tik jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius, tik po to leidžiama tęsti
darbus minėtoje teritorijoje.
Visos žemės darbų vykdymo zonos turi būti aptvertos, įrengti įspėjamieji ženklai, informuojantys apie pavojaus zoną.
Vykdant statybos darbus žemiau gruntinio vandens horizonto, turi būti pažemintas tų vandenų lygis drenažu arba kitais
būdais. Esant molingiems gruntams, patenkantį vandenį į pamatų duobes surinkti ir pašalinti siurbliu arba nuvesti į atitinkamą
kanalizacijos sistemą. Prieš atliekant gruntinio vandens pažeminimo darbus, būtina apžiūrėti greta esančių statinių techninę
būklę bei patikslinti požeminių komunikacijų vietą darbo zonoje. Gruntinio vandens pažeminimas arba pamatų duobės apsauga
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nuo paviršinio vandens turi užtikrinti pamatų duobės stabilumą ir neleisti pagrindo gruntui dugne išmirkti, šlaitams nuslinkti
ir panašiai.
Pamato duobių (gręžinių) mechanizuotas kasimas atliekamas automobiline poliagręže. Gręžinys turi būti rengiamas taip,
kad gruntas nuo sienučių nebyrėtų nei iki betonavimo, nei betonavimo metu.
Prieš pradedant gręžti, gręžimo agregatas turi būti tiksliai pastatytas ties būsimos duobės centru. Grąžto ašis turi būti
vertikali. Rieduliai iš gręžinio išimami. Dideli rieduliai smulkinami arba iškasami. Įrengus gręžinį, dugne likęs suardytas gruntas
turi būti arba išgriebtas, arba sutankintas.
8.9. GEOLOGINIAI IR HIDROGEOLOGINIAI TYRIMAI
Inžinerinius geologinius tyrinėjimus atliko UAB „Sons of Drilling UAB".
Grunto tyrimai patiekiami konstrukcijų dalyje.
8.9.1. Bendrieji statybos sklypo duomenys. Tiriamas sklypas yra Geranonių kaime, Vandžiogalos seniūnijoje, Kauno
rajono savivaldybėje (1 pav.). Projektuojamo ryšių bokšto teritorijoje sklypas lygus, , jo reljefas pagal gręžinio žiočių altitudę
66,65 m. Tyrimų ploto centro koordinatės X-6101048.39, Y-497013.74.
Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso Paskutiniojo apledėjimo Pabaltijo žemumų sričiai, Nevėžio lygumos rajonui,
Vandžiogalos moreninei lygumai.
8.9.2. Geologinė sandara. Tiriamame sklype geologiniu požiūriu sutinkami paskutiniojo apledėjimo Baltijos stadijos
glacialiniai (g III bl) dariniai sudaryti iš vidutinio rupumo smėlio, smėlingo dulkingo molio (smėlingas mažo plastiškumo molis)
ir smėlingo molingo dulkio. Šių darinių padas gręžiniais nebuvo pasiektas.
8.9.3. Hidrogeologinės sąlygos. Požeminis gruntinis vanduo lauko darbų metu buvo pasiektas 0,3 m gylyje (a.a.
66,35m), vanduo sutinkamas beveik visame tyrimų plote. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinių atlydžių metu virš smulkių
gruntų gali kauptis podirvio vanduo, o žemės paviršiuje telkšoti balos.
8.9.4. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai. Atlikus lauko tyrimų medžiagos analizę, pagal gruntų
sudėtį, amžių ir stiprumines savybes išskirti 4 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS):
• IGS-1 Vidutinio rupumo smėlis, (mSa), rudas, labai purus. Sutinkamas po dirvožemiu 0,2 m gylio iki 0,9 m gylio.
• IGS-2 Smėlingas dulkingas molis, ( sasiCl), rudas, vidutinio stiprumo. Sutinkamas po IGS-1 iki 2,4m gylio, ir po IGS3 iki 7,2 m gylio.
• IGS-3 Smėlingas dulkingas molis (Smėlingas mažo plastiškumo molis, standus (saCIL)), ( sasiCl), rudas, stiprus.
Slūgso nuo 2,4 iki 4,0 m gylio.
• IGS-4 Smėlingas molingas dulkis, (saclSi), rudas, labai stiprus. Sutinkamas ties 7,2m gylio. Jo padas gręžiniais
pasiektas nebuvo.
8.9.5. Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės
Vidurkinės vertės kiekvienam inžineriniam geologiniam sluoksniui (IGS) pateiktos suvestinėje gruntų skaičiuojamųjų
rodiklių lentelėje (6 priedas), o gruntų kūgio sprauda (qc) ir šoninės trinties stiprio (fs) kiekvienoje konkrečioje vietoje
atskiriems IGS pateikti prie statinio zondavimo grafikų (8 priedas).
8.9.6. Geologiniai procesai ir reiškiniai. Šiuolaikinių geologinių procesų ir reiškinių, galinčių turėti įtakos būsimam
statiniui tyrimų sklype nepastebėta.
8.9.7. Išvados ir rekomendacijos.
• Tiriamojo sklypo sąlygos, inžineriniu geologiniu požiūriu yra vidutinio sudėtingumo.
• Sklype sutinkami paskutiniojo apledėjimo Baltijos stadijos glacialiniai (g III bl) dariniai.
• Glacialinius (g III bl) darinius sudaro labai purus vidutinio rupumo smėlis (IGS-1), vidutinio stiprumo (IGS• 2) ir stiprus (IGS-3) smėlingas molingas dulkis ( smėlingas mažo plastiškumo molis). Bei labai stiprus smėlingas
molingas dulkis (IGS-4).
• Požeminis gruntinis vanduo pasiektas 0,3 m gylyje (a.a. 66,35m), vanduo sutinkamas beveik visame tyrimų plote.
Lietingais laikotarpiais ir pavasarinių atlydžių metu virš smulkių gruntų gali kauptis podirvio vanduo, o žemės
paviršiuje telkšoti balos.
• Atsižvelgiant į šias inžinerines geologines sąlygas, projektuojamam statiniui rekomenduotume įrengti polinius
(gręžtinius) pamatus, kurie turėtų būti įgilinti (IGS-2,3,4). Galutinį pamatų tipą ir įgilinimą turėtų parinkti
konstruktorius, atsižvelgdamas į statinio apkrovas, pobūdį ir specifiką.
• Pateiktos gruntų geotechninių rodiklių vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės
sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo.
8.10.

DARBŲ SAUGOS REIKALAVIMAI

Darbams vykdyti paskiriamas darbų vykdytojas, kuris yra atsakingas už darbo vietos paruošimą, kolektyvinių ir
asmeninių darbo priemonių išdavimą darbuotojams, specialųjį instruktavimą darbo vietoje, darbuotojų supažindinimą su
esama ir galima rizika darbo vietoje, leidimą dirbti ir darbų užbaigimą. Darbai yra atliekami laikantis darbų saugos reikalavimų.
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RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) TINKLŲ STATINIO GERANONIŲ KAIME, VANDŽIOGALOS SENIŪNIJOJE, KAUNO RAJONO
SAVIVALDYBĖJE STATYBOS PROJEKTAS
Žemės sklypo kadastrinis 5217/0004:99 Domeikavos k. v.;

Pasiruošimo darbams ir jų vykdymo metu garantuojama saugi ir sveikatai nepavojinga aplinka darbo vietoje. Atliekant
darbus aukštyje, naudojami saugos diržai, bei kitos darbo saugos priemones apsaugančios nuo kritimo. Montavimui naudojami
instrumentai turi būti sudėti į instrumentų krepšį. Montavimo metu dėti instrumentus ant konstrukcijų draudžiama.
Artėjant griaustiniui visi darbai turi būti nutraukti ir žmonės nuvesti į patalpas. Montavimo darbai yra draudžiami:
1. Griaustinio metu;
2. Pučiant stipresniam kaip 15 m/s vėjui;
3. Lyjant lietui arba sningant;
4. Esant bokšto apledėjimui;
8.11.
8.11.1.

TECHNINIO DARBO PROJEKTO SPRENDINIŲ PASEKMIŲ VERTINIMAS. POVEIKIS APLINKAI
Sprendimų įgyvendinimo poveikis planuojamos teritorijos oro kokybei:

Higienos ir aplinkos kokybės aspektu projekto sprendiniai pozityvus. Pagal atliktus elektromagnetinės spinduliuotės
parametrų pasiskirstymo skaičiavimus projektuojamosios stoties teoriškai sukurto teorinio elektromagnetinio lauko energijos
srauto tankis privalo neviršyti leistinosios normos, elektromagnetinio lauko energijos srauto tankis privalo atitikti Lietuvos
higienos normą HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos
vertės ir matavimo reikalavimai 10 KHZ - 300 KHZ radijo dažnių juostoje". Didžiausias leidžiamas lygis turi būti neviršijamas.
Aplinkos oro taršos reguliavimo priemonės nereikalingos. Technologiniame procese žaliavos nenaudojamos, atliekų nėra.
8.11.2. Sprendinių įgyvendinimo poveikis planuojamos teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų
kokybei:
Sprendinių įgyvendinimo poveikis neutralus. Inžinerinis statinys (bokštas, konteineris) statomas aukščiausioje vietoje,
inžineriniai tinklai (0,4 kV požeminė elektros linija) bus statomi ir eksploatuojami kiek galima mažiau pažeidžiant aplinką,
paviršinius ir požeminius vandenis.
8.11.3. Sprendinių įgyvendinimo poveikis dirvožemio ištekliams ir žemės ūkio naudmenoms:
Projektuojamas objektas taršos aspektu nekenksmingas, nenumatytas medžių kirtimas, nekeičiamos reljefo formos, ir
todėl projekto sprendinių poveikis gamtosauginiu aspektu bus nežymus. Aplinkiniai laukai tinkami žemdirbystei.
8.11.4. Sprendinių įgyvendinimo poveikis ekosistemai ir biologinei įvairovei:
Sprendinių įgyvendinimo poveikis neutralus. Projektuojamoje teritorijoje vyrauja sukultūrintos žolinių augalų bendrijos,
todėl neigiamo poveikio biologinei įvairovei nebus. Sklype paliekamas prioritetas pievoms.
8.11.5. Sprendinių įgyvendinimo poveikis saugomos gamtos vertybėms:
Sprendinių įgyvendinimo poveikio nėra, nes planuojamoje teritorijoje saugomų gamtos vertybių nėra.
8.11.6. Sprendinių įgyvendinimo poveikis gamtinei ir rekreacinei aplinkai:
Projektuojamas objektas rekreacinių zonų kokybei įtakos neturės.
8.11.7.

Sprendinių įgyvendinimo poveikis kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai:

Projektuojamas objektas taršos aspektu nekenksmingas, nenumatomas medžių kirtimas, nekeičiamos reljefo formos,
todėl projekto sprendinių poveikis gamtosauginiu aspektu bus nežymus. Aplinkiniai laukai tinkami žemdirbystei.
Statybos teritorijoje naikinamų medžių nėra.
8.11.8.

Sprendinių įgyvendinimo poveikis kraštovaizdžio estetinei kokybei:

Bokštas - statomas iš plieninių konstrukcijų, todėl nėra masyvus ir agresyvus aplinkos atžvilgiu elementas. Įrangos
spintos nedidelių išmatavimų objektai, todėl projekto sprendiniai vizualiniu - kraštovaizdžio apsaugos aspektu palankūs.
8.11.9. Sprendinių įgyvendinimo poveikis kultūros paveldo objektams:
Sprendinių įgyvendinimo poveikio nėra, nes planuojamoje teritorijoje saugomų kultūros paveldo objektų nėra.
8.11.10. Atliekos:
Bokštas montuojamas iš surenkamų plieninių konstrukcijų, pamatai - betonuojami. Statybinių atliekų nesusidaro.
Eksploatacijos metu atliekų nenumatoma.
8.11.11. Higieniniu aspektu:
Pagal atliktus elektromagnetinės spinduliuotės parametrų pasiskirstymo skaičiavimus projektuojamosios stoties teoriškai
sukurto teorinio elektromagnetinio lauko energijos srauto tankis neviršija leistinosios normos.
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