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PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1.BENDRIEJI DUOMENYS 

Projekto pavadinimas: Gamybos paskirties pastato Statybininkų g.1A., Žiežmariuose, Kaišiadorių r., 

sav., projektiniai  pasiūlymai. 

Statytojas:  Kooperatyvas „AGROAVES GROUP“,  Skrusdelių k., Širvintų r. sav. 

Objekto adresas:  Statybininkų g.1A., Žiežmariai, Kaišiadorių r., sav., kadastrinis Nr.4972/0022:26 

Žiežmarių m.k.v., unikalus Nr. 4400-2203-3434 

Projektuotojas: UAB „Statinių projektavimo biuras“, J. Zikaro g. 41A, LT-35222 Panevėžys, tel. 

(8~45) 50 82 59, tel. (8~45) 50 82 58. 

Statybos rūšis: nauja statyba. 

Statinio paskirtis: gamybinis pastatas. 

Statinio kategorija: ypatingas statinys 

UAB „Agroaves group“ - paukštienos perdirbimo įmonė atliko planuojamos ūkinės veiklos  

poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (kurią parengė UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”2018m) - 

pridedama Aplinkos apsaugos agentūros „Sprendimas dėl paukštienos perdirbimo įmonės įrengimo ir 

eksploatavimo galimybių“ 2018-01-17 Nr.(28.1)-A4-515. 

Planuojama ūkinė veikla - paukštienos perdirbimo įmonė. Numatoma įrengti paukščių skerdyklą, 

paukštienos išpjaustymo padalinį, paukštienos iškaulinimo padalinį, mechaniškai atskirtos mėsos 

gamybą, šaltuosius sandėlius, skirtus produkcijos laikymui iki produkcijos realizavimo.  

ŽŪK ,,AGROAVES GROUP“ planuoja ūkinę veiklą, nuosavybės teise jiems priklausančiame 

sklype Žiežmariuose, Žiežmarių seniūnijoje, Kaišiadorių rajono savivaldybėje. Planuojama, kad 

įmonėje viena pamaina dirbs 178 darbuotojai 254 darbo dienas metuose (5 darbo dienas per savaitę, 

nuo 7 val. iki 19 val.). Pamainos trukmė 8 val., tačiau pamainos atskiruose padaliniuose “persistumia“. 

Įmonės eksploatacijos trukmė: apie 50 metų. Numatoma eksploatacijos pradžia – 2019 m. I ketvirtis. 

Planuojama, kad pradėjus vykdyti ūkinę veiklą, vykdytojas jos nestabdys. 

 

 

 

   
   
Laida Data Keitimų pavadinimas (priežastis) 

Įmonė Pareigos Vardas, pavardė Atestato Nr. Parašas Data 

 

PV Raimundas Pilkauskas 1856  2018 
PDV Voldis  Undzėnas A 101  2018 
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2. SKLYPO SUTVARKYMO SPRENDIMAI 

Projektuojamas ypatingas statinys – gamybos paskirties. Sklype yra melioracijos sistemos  ir 

įrenginiai, kelių apsaugos zona, paviršinio vandens telkinių apsaugos zona ir pakrantės apsaugos 

juosta. 

Artimiausi gyvenamieji namai nuo planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypo ribų yra nutolę 

apie 500m šiaurės rytų kryptimi bei pietryčių kryptimi apie 400m atstumu. 

Nagrinėjamoje teritorijoje šiuo metu nevykdoma jokia gamybinė veikla.  

PŪV artimiausi paviršinio vandens telkiniai:

upė Kristupis nutolęs ~ 125 m atstumu vakarų kryptimi

upė Strėva, nutolusi ~135 m atstumu šiaurės kryptimi. 

Remiantis Aplinkos apsaugos agentūros sprendimu - „Sprendimas dėl paukštienos perdirbimo 

įmonės įrengimo ir eksploatavimo galimybių“ 2018-01-17 Nr.(28.1)-A4-515 ir pagal PAV ataskaitoje 

pateiktą informaciją, apskaičiuotos didžiausios į aplinkos orą išmetamų teršalų ir kvapų koncentracijos 

ribinių verčių neviršija ir yra fiksuojamos PŪV sklypo ribose, PŪV sukeliamas triukšmas ties PŪV 

sklypo ribomis ir už sklypo ribų neviršija HN 33:2011 nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių 

dydžių. Planuojama veikla reikšmingo  neigiamo poveikio aplinkai bei visuomenės sveikatai neturės. 

PŪV sanitarinė apsaugos zona (toliau – SAZ) numatoma sutapatinti su PŪV žemės sklypo ribomis. 

 Statybos sklypas yra Statybininkų g.1A., Žiežmariai, Kaišiadorių r., sav., kadastrinis 

Nr.4972/0022:26 Žiežmarių m.k.v., unikalus Nr. 4400-2203-3434. Žemės sklypas yra įregistruotas 

Valstybinės įmonės registrų centre.  Žemės sklypo  plotas – 4,3702 ha.  Žemės sklypo savininkas – 

kooperatyvas „AGROAVES GROUP“. Pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, 

naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.  

Sklypo reljefas yra nelygus.  

Žemės sklype numatoma įrengti paukštienos perdirbimo įmonę, kurią sudarys gamybinis 

pastatas, susidedantis iš skerdimo bloko, paukštienos išpjaustymo ir paruošimo mechaniškai atskirtos 

mėsos gamybos šaldymo kamerų ir ekspedicijų, katilinės bei kompresorinės, vandens - nuotekų 

valymo įrengimų. Skerdyklos teritorija apželdinama želdinių juosta. Apsodinamas sklypas eglių ir 

krūmų eilėmis aplink sklypą. 

Važiuojamoje dalyje klojama asfaltbetonio danga. Prie pastatų projektuojama trinkelių danga ir 

atgrinda. Tarp asfaltbetonio, trinkelių dangos ir žalio ploto klojami gatvės ir vejos bortai. Numatomi 

du įvažiavimai į teritoriją iš Statybininkų gatvės: vienas - paukščių atvežimui bei atliekų ir nuotekų 

valymo dumblo išvežimui, kitas - produkcijos išvežimui ir taros bei  pagalbinių medžiagų atvežimui.  
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Susisiekimas: vietinės reikšmės žvyruotu keliu, kuris jungia Žiežmarius su Strėvininkų Babilių 

kaimu. Šiam keliui dėl sunkiojo transporto judėjimo apribojimų nėra. Šiuo keliu transportas judės apie 

500m. Toliau transportas judės asfaltuotu regioniniu keliu Žiežmariai-Kruonis (toliau – 1806 kelias), 

apribojimų dėl sunkiojo transporto judėjimo šiuo keliu nėra. 

 

3. STATINIAI. INŽINERINIAI TINKLAI 

Numatomas gamybinis pastatas, susidedantis iš skerdimo bloko, paukštienos išpjaustymo ir 

paruošimo ir paruošimo mechaniškai atskirtos mėsos gamybos, šaldymo kamerų ir ekspedicijų, 

katilinės ir kompresorinės, vandens - nuotekų valymo įrengimų. 

Gamybinio pastato bendras plotas apie 11 000 kv.m. Gamybinė patalpa - vieno aukšto. 

Administracinės ir buitinės patalpos  - dviejų aukštų.  Stogas sutapdintas.  

Pamatai – gelžbetoniai. Laikančios konstrukcijos - gelžbetoninės.  

Lauko sienos 100mm, šaldytuvų sienos iki 200 mm storio daugiasluoksnių plokščių. Plokštės 

montuojamos iš laikančių konstrukcijų išorės. Lubos iki 40 mm storio daugiasluoksnių plokščių. 

Stogas – daugiasluoksnių plokščių. Lietaus nuotekų nuvedimas-vidinis. 

Grindys armuoto šlifuoto betono – nelaidus vandeniui.   

Lauko durys vartai - metaliniai apšiltinti.  

Vandens - nuotekų valymo įrengimų pastato bendras plotas apie 288 kv.m. Numatomas pastatas 

vieno aukšto su techniniu rūsiu. Stogas sutapdintas.  

Pamatai – gelžbetoniai. Laikančios konstrukcijos - gelžbetoninės.  

Lauko sienos 100 mm storio daugiasluoksnių plokščių. Plokštės montuojamos iš laikančių 

konstrukcijų išorės.  

Stogas sutapdintas. Lietaus nuotekų nuvedimas - išorinis/vidinis. 

Grindys armuoto šlifuoto betono.   

Lauko durys vartai - metaliniai apšiltinti.  

Išorės apdailai bus naudojamos sieninės plokštės geltonos ir žalios spalvos (gamyklines 

apdailos).  

Cokolis tinkuojamas ir dažomas pilka spalva. Durys ir vartai pilkos spalvos (gamyklines 

apdailos). 

Nuotekų šalinimui bus sumontuoti nuotekų valymo įrenginiai (NVĮ našumas iki 100 m3/val.) iki 

reikiamų aplinkosauginių reikalavimų ir išleidžiamos į Strėvos upę. Numatomi nuotekų valymo 

įrenginiai bus sertifikuoti, nuolatos prižiūrimi ir kontroliuojami, todėl nevalytų ar nepakankamai 

išvalytų nuotekų patekimas į aplinką negalimas ir nenumatomas. Nuotekų valymo procese susidarantis 
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dumblas bus surenkamas, nusausinamas ir pagal sutartis perduodamas licencijuotiems atliekų 

tvarkytojams. 

Lietaus vandens surinkimui ir nuvedimui nuo pastatų bus numatyti lietaus vandens nuvedimo 

latakai. Sąlyginai švarus vanduo bus sugerdinamas į gruntą. 

Vėdinimo ir šildymo sistemos užtikrins optimalias sąlygas technologiniam procesui vykdyti ir 

darbuotojų komfortui. Vėdinimo ir šildymo sistemas automatiškai reguliuos kompiuteris pagal 

operatoriaus užduotus parametrus – temperatūrą, drėgmę ir oro kiekį.  

Pastatų šildymui ir technologinėms reikmėms bus įrengta vietinė katilinė, kurioje planuojama 

deginti gamtines dujas. Planuojamas katilinės šiluminis našumas – 1,5 MW.  

Elektros energijos tiekimui užtikrinti bus prisijungta kabeliais prie elektros skirstomųjų tinklų. 

Vandens tiekimas PŪV reikmėms numatomas iš 2 artezinių giluminių gręžinių 

(nuosavų).Planuojama,kad per metus įmonė sunaudos iki 145 600 m3 vandens. 

 

4. TECHNOLOGIJA 

PŪV teritorijoje bus pastatytas pagrindinis gamybinis pastatas, kuriame bus gamybinės, 

pakavimo medžiadų sandėliavimo, šaldymo įrengimų, suspausto oro gamybos, produkcijos 

sandėliavimo, pagalbinės, administracinės ir buitinės patalpos. Sublokuota su pagrindiniu gamybiniu 

pastatu katilinė aprūpins objektą karštu vandeniu ir garu. 

Gyvi paukščiai bus atgabenami į skerdyklą konteineriuose su specialiais stalčiais. Vienoje 

transporto priemonėje bus atgabenama apie 6000 vienetų paukščių, t.y. vienai technologinių linijų 

darbo valandai. Technologiniai darbuotojai gyvus paukščius už kojų sukabina ant transportavimo 

konvejerio. Judant konvejeriui paukščiai elektros impulsu apsvaiginami, įpjovus kaklą nukraujinami. 

Sekančios operacijos – šutinimas (karštu vandeniu arba žemų parametrų garu) ir pešimas, galvų ir kojų 

atskyrimas bei skrodimas. Po skrodimo perkabinus, skerdenėlės pakliūna į atvėsinimo tunelius, o 

toliau į tolesnį apdorojimą arba sandėlius.  Tam skirtos skerdenėlės patalpinamos kitoje linijoje, kur 

vyksta skerdenėlių supjaustymas į norimas dalis: atskiriami sparneliai, krūtinėlės, kulšelės, ketvirčiai ir 

pan. Procesas gali būti pilnai automatizuotas arba dalinai. Po skrodimo vidaus organai apdorojami ir 

toliau transportuojami į sandėlį. Paruošta produkcija pakuojama, sveriama, ženklinama ir siunčiama į 

sandėlį, iš kur pakraunama į transporto priemones išvežimui. 

Gamybinės atliekos kaupiamos specialiai tam įrengtose patalpose, kuriose palaikoma žema 

temperatūra.  

Nuotekų šalinimui bus sumontuoti nuotekų valymo įrenginiai (NVĮ našumas iki 100 m3/val.) iki 

reikiamų aplinkosauginių reikalavimų ir išleidžiamos į Strėvos upę. Numatomi nuotekų valymo 
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įrenginiai bus sertifikuoti, nuolatos prižiūrimi ir kontroliuojami, todėl nevalytų ar nepakankamai 

išvalytų nuotekų patekimas į aplinką negalimas ir nenumatomas. Nuotekų valymo procese susidarantis 

dumblas bus surenkamas, nusausinamas ir pagal sutartis perduodamas licencijuotiems atliekų 

tvarkytojams. 

Vėdinimo ir šildymo sistemos užtikrins optimalias sąlygas technologiniam procesui vykdyti ir 

darbuotojų komfortui. Vėdinimo ir šildymo sistemas automatiškai reguliuos kompiuteris pagal 

operatoriaus užduotus parametrus – temperatūrą, drėgmę ir oro kiekį.  

Pastatų šildymui ir technologinėms reikmėms bus įrengta vietinė katilinė, kurioje planuojama 

deginti gamtines dujas. Planuojamas katilinės šiluminis našumas – 1,5 MW.  

Elektros energijos tiekimui užtikrinti bus prisijungta kabeliais prie elektros tinklų iš TP 110/10 

kV.  

Vandens tiekimas PŪV reikmėms numatomas iš 2 artezinių giluminių gręžinių (nuosavų). 

Planuojama,kad per metus įmonė sunaudos iki 145 600 m3 vandens. 

Planuojama, kad įmonėje viena pamaina dirbs 178 darbuotojai 254 darbo dienas metuose (5 

darbo dienas per savaitę, nuo 7 val. iki 19 val.). Pamainos trukmė 8 val., tačiau pamainos atskiruose 

padaliniuose “persistumia“. 

Darbo pamaina 12 val. Pamaina truks 8 darbo valandas, tačiau dėl technologinio proceso 

ypatumų atskirų gamybų laikas nusitęs. Pavyzdžiui, paukštienos atšaldymas, kuriame žmonės 

nedalyvauja, užtruks 2 valandas. Skerdenų pjaustymą, iškaulinėjimą ir kitus procesus bus galima 

vykdyti tik po atšaldymo proceso. Taip visa procesų technologinė grandinė išsitęs ir užims 12 darbo 

valandų. 

Broilerių mėsos ir jos produktų gamyba apima du etapus: pirminį ir antrinį perdirbimą. 

Pirminis perdirbimas skirtas broilerių mėsai paruošti ir apima šiuos technologinius etapus: viščiukų 

broilerių priėmimą, pjovimą, pešimą, skrodimą ir vidaus organų pašalinimą bei jų apdorojimą, 

skerdenų ir subproduktų atšaldymą, rūšiavimą, kalibravimą, skerdenų ir subproduktų pakavimą, 

svėrimą, ženklinimą (sušaldymą, jei reikia) ir sandėliavimą. Antrinis (tolimesnis) mėsos perdirbimas 

naudojamas gaminti pusfabrikačius arba paruoštus vartoti maisto produktus. Jis apima šiuos etapus: 

žaliavų priėmimą, smulkinimą (jei reikia), priedų , prieskonių įterpimą (gali būti maišymas, 

masažavimas, injektavimas, paniravimas ir kt.), formavimą (jei reikia), paruoštiems vartoti gaminiams 

— terminį 12 apdorojimą ir atšaldymą, visiems gaminiams - pakavimą, svėrimą, ženklinimą ir 

sandėliavimą. Įmonėje planuojama įdarbinti 178 dirbančiųjų. Į šį skaičių įeina cechą aptarnaujančių 

skyrių darbuotojai ir cecho administracija. 
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Paukščių apdorojimo technologiniai įrenginiai numatyti apdoroti broilerius, kurių minimalus 

gyvasis svoris 2,1 kg, o maksimalus gyvasis svoris 2,9 kg. Numatyta, kad į planuojamos ūkinės veiklos 

pajėgumus 6000 vnt./val. (48 000 vnt./pamainą). Vertinama, kad vidutinis gyvasis svoris 2,5 kg, tokiu 

atveju 120 t/pamainą. Numatoma, kad įmonė dirbs 254 darbo dienas per metus, tai susidaro daugiau, 

nei 30 tūkst.t/metus gyvojo svorio. 

Įmonėje numatyta modernios automatinės paukščių priėmimo, pjovimo ir apdorojimo linijos, 

skirtos viščiukų broilerių perdirbimui. Skerdimo planuose numatyta apdoroti apie 31 tūkst., tonų 

broilerių gyvu svoriu per metus. Planuojama, kad skerdimo linijos vidutinis metinis pajėgumas bus 

išnaudojamas l00%. Pajėgumo išnaudojimas paskaičiuotas vienos pamainos darbui. Antra pamaina bus 

skirta rangos ir patalpų sanitariniam-higieniniam paruošimui bei inžineriniam techniniam 

aptarnavimui. 

Paukščių skerdykloje per vieną darbo pamainą numatyta vidutiniškai paskersti ir pilnai apdoroti 

iki 48 tūkst., viščiukų broilerių. Gyvąja mase, tai sudarys 120 tonų paukštienos arba 84,6 tonos pilnai 

skrostų viščiukų broilerių ir 6 tonas subproduktų. 

Produkcija bus sandėliuojama vietoje – šaltuosiuose sandėliuose iki išvežimo. Šaltuosiuose 

sandėliuose temperatūra bus dvejopa: vienų kamerų bus nuo minus 2°C iki plius 4°C, kitų kamerų bus 

nuo minus 18°C iki minus 20ºC. Maksimalus sušaldytos paukštienos laikymo kiekis iki 1000 t. 

Produkcija bus realizuojama Lietuvos ir užsienio rinkose. 

Viščiukų broilerių priėmimas, pjovimas, apdorojimas, atšaldymas, pakavimas, svėrimas, 

ženklinimas ir sandėliavimas bus atliekami šiuose skyriuose ir padaliniuose: 

1. paukščių priėmimo skyrius; 

2. pjovimo ir pešimo skyrius; 

3. skerdenų skrodimo ir vidaus organų pašalinimo skyrius; 

4. skerdenų atšaldymo kameroje (patalpose); 

5. Išpjaustyumo, filetavimo, rūšiavimo, pakavimo, svėrimo ir ženklinimo skyrius; paukštienos 

subproduktų apruošimo 

skyrius; 

6. paukštienos sandėlis. 

Poveikio aplinkai sumažinimo priemones numatomos tokios pat kaip planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio vertinimo ataskaitoje, kurią parengė UAB,,R.A.C.H.E.L. Consulting”2018m sausio 3 

d. įmonės kodas: 126381591, S. Žukausko 33-53, LT-0912, Vilnius, tel.: +370 5 278 9595. 
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EKSPLIKACIJA
 1.PROJ.  GAMYBINIS PASTATAS
 2.PROJ.  NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ PASTATAS
 3.PROJ.  PRIEŠGAISRINIS VANDENS TELKINYS
 4.PROJ. DU VANDENS GRĘŽINIAI

SKLYPO PLANAS
         M1:1000

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI :

ESAMOS SKLYPO RIBOS

PROJ.   PASTATAS

PROJ.  GATVĖS BORTAI

PROJ. ŽALIA VEJA

PROJ. ASFALTBETONIO DANGA

PROJ. BETONO TRINKELIŲ DANGA

SLYPO  PLOTAS                                                                              -   43702.0 m²
SKLYPO    UŽSTATYMO PLOTAS                                                   -  11962.89m²
SKLYPO    UŽSTATYMAS TANKUMAS   %                                     -   27.37 %
SKLYPO   UŽSTATYMAS INTENSIVUMAS  %                                 -  30.33 %

TECHNINIAI  RODIKLIAI

Užsakovas: Indeksas:

Brėžinys:PAREIGOS

1727

PAVARDĖ PARAŠAS DATA

LAPAS

2

LAPŲ

0

LAIDA

Objektas:

ETAPAS

PP
P/779-PP-SP-2

SKLYPO PLANAS

GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO
STATYBININKŲ G.1A ŽIEŽMARIUOSE,  KAIŠIADORIŲ R.SAV.

 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

PV1856 R.PILKAUSKAS 2018
2018PDV V.UNDZĖNASA101

UAB "AGROAVES GROUP "

NUMATOMI  INŽINERINIAI TINKLAI:
VANDENTIEKIS
 NUOTEKOS

V1

0,4 KV ELEKTROS KABELIAIE1
DUJOSD1

TRANSPORTO JUDĖJIMO KRYPTYS



TECHNINIAI RODIKLIAI

1.UŽSTATYMO PLOTAS                     -  10986.45 m²
2.BENDRAS  PLOTAS                         -  12812.65 m²
3.NAUDINGAS                                     - 12812.65 m²
5.TŪRIS                                                - 117200.0 m

Užsakovas: Indeksas:

Brėžinys:PAREIGOS

1727

PAVARDĖ PARAŠAS DATA

LAPAS

5

LAPŲ

0

LAIDA

Objektas:

ETAPAS

PP
P/779-PP-A-5

1A PLANAS 

UAB "AGROAVES GROUP "

GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO
STATYBININKŲ G.1A ŽIEŽMARIUOSE,  KAIŠIADORIŲ R.SAV.

 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

1A PLANAS M1: 100 

PV1856 R.PILKAUSKAS 2018
2018PDV V.UNDZĖNASA101



2A PLANAS 

2A PLANAS M1: 100 

Užsakovas: Indeksas:

Brėžinys:PAREIGOS

1727

PAVARDĖ PARAŠAS DATA

LAPAS

6

LAPŲ

0

LAIDA

Objektas:

ETAPAS

PP
P/779-PP-A-6

GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO
STATYBININKŲ G.1A ŽIEŽMARIUOSE,  KAIŠIADORIŲ R.SAV.

 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

PV1856 R.PILKAUSKAS 2018
2018PDV V.UNDZĖNASA101

UAB "AGROAVES GROUP "



ŠIAURINIS FASADAS M1:200 

RYTINIS FASADAS M1:200 

VAKRINIS FASADAS M1:200 

PIETINIS FASADAS M1:200 

Užsakovas: Indeksas:

Brėžinys:PAREIGOS

1727

PAVARDĖ PARAŠAS DATA

LAPAS

7

LAPŲ

0

LAIDA

Objektas:

ETAPAS

FASADAI

Cokolio spalva - T.Pilka

Sienų spalva - Pilka

Sienų spalva - Žalia

Sienų spalva - Geltona

PP
P/779-PP-A-7

GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO
STATYBININKŲ G.1A ŽIEŽMARIUOSE,  KAIŠIADORIŲ R.SAV.

 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

PV1856 R.PILKAUSKAS 2018
2018PDV V.UNDZĖNASA101

UAB "AGROAVES GROUP "



PJŪVIS 2-2  M1: 200 

PJŪVIS 1-1 PJŪVIS 2-2

PJŪVIS 1-1  M1: 200 

Užsakovas: Indeksas:

Brėžinys:PAREIGOS

1727

PAVARDĖ PARAŠAS DATA

LAPAS

8

LAPŲ

0

LAIDA

Objektas:

ETAPAS

PP
P/779-PP-A-8

GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO
STATYBININKŲ G.1A ŽIEŽMARIUOSE,  KAIŠIADORIŲ R.SAV.

 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

PV1856 R.PILKAUSKAS 2018
2018PDV V.UNDZĖNASA101

UAB "AGROAVES GROUP "



Užsakovas: Indeksas:

Brėžinys:PAREIGOS

1727

PAVARDĖ PARAŠAS DATA

LAPAS

9

LAPŲ

0

LAIDA

Objektas:

ETAPAS

TECHNOLOGINIŲ ĮRENGINIŲ PLANAS

1A PLANAS M1: 100 

PP
P/779-PP-A-9

GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO
STATYBININKŲ G.1A ŽIEŽMARIUOSE,  KAIŠIADORIŲ R.SAV.

 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

PV1856 R.PILKAUSKAS 2018
2018PDV V.UNDZĖNASA101

UAB "AGROAVES GROUP "


