
P O R TA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS



 TURINYS

	 TERITORIJOS	UŽSTATYMO	URBANISTINĖ	IDĖJA

	 KVARTALO	ARCHITEKTŪRINĖ	IDĖJA	 	 	 	

 KVARTALO ZONAVIMAS

	 TERITORIJOS	VIEŠŲJŲ	ERDVIŲ	SISTEMA

	 KVARTALO	INFRASTRUKTŪRA

	 KVARTALO	ARCHITEKTŪRINĖ	IŠRAIŠKA

	 KVARTALO	SPRENDINIŲ	KOKYBINĖ	ANALIZĖS	STUDIJA

	 TERITORIJOS	VYSTYMO	ETAPAI

	 TECHNOEKONOMINIAI	RODIKLIAI



P O R TA 1

	 Projekto	urbanizuojamos	zonos	užstatymas	formuojamas	darant	prielaidą,	kad	dalis	esamo	Jonavos	g.	
užstatymo	neatitinka	teritorijos	potencialo,	todėl	teritorijai	vystantis	ir	didėjant	jos	ekonominei	vertei,	dalis	esamų	
pastatų	 galėtų	 būti	 rekonstruojami	 ar	 griaunami.	 Taip	 pat,	 sklypų	 ribos	 gali	 būti	 koreguojamos	 (sujungiamos	
esamos,	formuojamos	naujos	laisvoje	valstybinėje	žemėje),	tokiu	būdu	sudarant	galimybę	vystyti	stambesnius,	
teritorijos	potencialą	labiau	atitinkančius	pastatus.	Numatomos	dvi	pagrindinės	vyraujančios	užstatymo	funkcijos:	
administracinė-prekybinė,	 suplanuota	 greta	 intensyvaus	 eismo	 koridoriaus	 ir	 nuo	 jų	 atribojanti	 gyvenamąją	
funkciją,	išdėstomą	arčiau	gamtinės	pakrantės.

TERITORIJOS UŽSTATYMO URBANISTINĖ IDĖJA

	 Atkarpos	kairiajame	Neries	krante,	tarp	Varnių	g.	tilto	ir	Islandijos	pl.	(A.	Meškinio)	tilto	teritorija	logistiškai	
yra	labai	patrauklioje	miesto	vietoje,	greta	pagrindinės	Lietuvos	transporto	ašies	–	Vilnius-Klaipėda,	plečiamos	
Kauno	LEZ	teritorijos,	Karmėlavos	oro	uosto,	komercijos,	prekybos	bei	logistikos	centrų.	Patogus	susisiekimas	
su	centrine	miesto	dalimi,	senamiesčiu,	kitais	Kauno	mikrorajonais.	Teritorijos	situacija	miesto	atžvilgiu	 leidžia	
daryti	prielaidą,	kad	ji	yra	perspektyvi	plėtrai,	 tačiau	šiuo	metu	yra	vystoma	chaotiškai,	neturint	aiškios	ir	vertę	
atitinkančios	vystymo,	urbanizacijos	koncepcijos.	Teritorija	unikali,	turinti	išlikusią	natūralią	gamtinę	Neries	upės	
pakrantę.
	 Projektu	numatomas	daugiafunkcinis	kvartalas	suplanuotas	dviejų	intensyvaus	eismo	gatvių	–	Jonavos	g.	
ir	Šiaurės	pr.	–	sankryžoje	bei	kontrastingo	pobūdžio	kontekste:	tarp	intensyvaus	Jonavos	g.	užstatymo	ir	pasyvios,	
gamtinės	Neries	pakrantės.	Projekto	urbanistinė	idėja	–	pabrėžti	išskirtinę	sklypo	situaciją	dviejų	erdvinių	koridorių	
susikirtimo	taške	bei	sukurti	sinergiją	tarp	kontrastuojančios	aplinkos.	Pasiūlymu	numatoma	teritoriją	atitinkamai	
išskirti	į	dvi	zonas.		Intensyviai	urbanizuojama	teritorija	–	perspektyvinė	Jonavos	g.	užstatymo	plėtra,	vystoma	tarp	
aiškių	ribų:	Islandijos	pl.	 tilto	šiaurėje,	Jonavos	g.	rytuose,	Neries	pakrantė	(iki	Kauno	BP	numatomos	želdynų	
apsaugos	 juostos)	 vakaruose.	 Šios	 „konstantos“	 formuoja	 pleišto	 formos	 zoną,	 kurioje	 suplanuotas	 konkurso	
užduoties	kvartalas.	Antroji	zona	–	rekreacinė-gamtinė	krantinės	teritorija:	kuriamas	natūralumą	respektuojantis	
krantinės	įveiklinimo	scenarijus,	kuriuo	mažomis	intervencijomis	papildoma	viešųjų	erdvių	ir	dviračių	infrastruktūra,	
taip	stiprinant	teritorijos	patrauklumą.	Sprendimas	iliustruoja	teritorijos	vystymosi	viziją	link	urbanistiškai		išpildyto	
linijinio	centro.
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KVARTALO ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA

	 Greta	Jonavos	gatvės	projektuojami	aukščiausi	
kvartalo	 pastatai.	 Toliau	 nuo	 gatvės,	 artėjant	 prie	
upės,	užstatymo	intensyvumas	mažėja	–	suformuotas	
pralaidumas	 ir	 vizualiniai	 koridoriai	 į	 gamtinę	 Neries	
aplinką,	 siekiant	 kontekstualios	 integracijos	 į	 esamą	
situaciją.
	 Projektuojamas	 sklypas	 rytinėje	 pusėje	
ribojasi	su	Jonavos	gatve,	o	vakarinėje	–	Neries	upe.	
Sklypo	 situacija	 padiktavo	 projekto	 pavadinimą	 –		
PORTA:	nuo	angl.	žodžio	port	(uostas),	kas	suponuoja	
į	 pakrantę,	 kontaktą	 su	 Neries	 upe	 ir	 angl.	 žodžio	
portal	 (vartai),	 kuris	 iliustruoja	 siūlomą	 urbanistinę/
architektūrinę	koncepciją	–	atverti	vartus per	kvartalą,	
sukuriant	naują	vizualinį/funkcinį	ryšį	su	krantine.
	 Siūlomame	 sprendinyje	 teritorija	 skaidoma	
į	 dvi	 zonas	 pratęsiant	 vizualinę	 ašį	 nuo	 Šiaurės	
pr.	 Sklypo	 rytuose	 projektuojami	 du	 4	 ir	 7	 aukštų	
administraciniai	 pastatai,	 kurie	 dėl	 savo	 orientacijos	
į	 gatvę,	 aukštingumo	 bei	 užstatymo	 charakterio	
pratęsia	 Jonavos	 g.	 užstatymo	 liniją,	 tačiau	 pastatų	
pirmieji	 aukštai	 pasukami	 rakursu,	 kuris	 reaguoja	
į	 Šiaurės	 pr.	 ašies	 užduotą	 vingį.	 Taip	 išsaugomas	
kvartalo	 vizualinis	 pralaidumas	 ir	 vizualinis	 ryšys	 su	
Nerimi.	 Architektūrinei	 pastatų	 išraiškai	 sustiprinti	 ir	
reaguojant	į	gretimybes,	jų	tūriai	skaidomi	ir	pasukami	
rakursu,	 kuris	 pratęsia	 Šiaurės	 pr.	 ašies	 užduotą	
vingį.	Leidžiantis	Šiaurės	prospektu	šie	 tūriai	sudaro	
pastatų-vartų	 įspūdį	 ir	 tampa	 teritorijos	 orientyrais.	
Rytinėje	 sklypo	 dalyje	 numatomi	 administraciniai	
pastatai	 sukuria	 triukšmo	 barjerą	 tarp	 Jonavos	 g.	 ir	
vidinio	sklypo	užstatymo.
	 Vidinėje	 sklypo	 dalyje,	 artėjant	 prie	 upės	
kvartalo	 užstatymas	 smulkėja	 –	 suformuojamas	
pralaidumas	 ir	 vizualiniai	 koridoriai	 į	 gamtinę	 Neries	
aplinką	 –	 siekiama	 kontekstualios	 integracijos	 į	
esamą	 situaciją.	 Atsižvelgiant	 į	 teritorijos	 funkcinio	
zonavimo	 perspektyvas,	 projektuojami	 šeši	 4-6	
aukštų	gyvenamieji	pastatai,	kurie	išdėstomi	išlaikant	
minėtus	 vizualinius	 ryšius,	 insoliacijos	 reikalavimus	
ir	 numatomi	 su	 pastatais-orientyrais	 derančios	
architektūros	 estetikos.	 Bendra	 kvartalo	 kompozicija	
racionaliai	išnaudoja	situacijos	privalumus.
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KVARTALO ZONAVIMAS

 
 PASTATŲ FUNKCINIS ZONAVIMAS

	 Kvartalas	 dalinamas	 į	 dvi	 pagrindines	
funkcines	 zonas:	 administracinę	 ir	 gyvenamąją	 su	
aptarnaujančia	komercine	-	paslaugų	funkcija.
 ADMINISTRACINĖ. Administracinė	 funkcija	
numatoma	 pastatams	 -	 orientyrams,	 esantiems	
arčiausiai	Jonavos	g.	Šie	pastatai	veiks	kaip	barjeras	
gyvenamajai	funkcijai	nuo	intensyvaus	eismo	gatvės	ir	
padės	formuoti	viešąją	erdvę,	kuri	veda	nuo	pakrantės	
iki	šių	pastatų.	Pirmo	aukšto	patalpas	galima	pritaikyti	
ne	tik	administracinei,	bet	ir	komercinei	funkcijai.
 GYVENAMOJI - KOMERCINĖ. Numatoma 
vidiniam	 užstatymui,	 su	 	 įvairialype	 rekreacine	
infrastruktūra.	Centrinėje	sklypo	dalyje	esantys		ir		su	
administraciniais	 pastatais	 ryšį	 turintys	 gyvenamieji	
namai	 pratęsia	 viešąją	 funkciją,	 pirmajame	 aukšte	
numatant	 visuomeninės	 ar	 komercinės	 paskirties	
galimybę.	
	 Likę	gyvenamieji	pastatai	–	monofunkciniai.

 ERDVIŲ FUNKCINIS ZONAVIMAS
 
	 Kvartale	formuojamos	trijų	tipų	erdvės:	
 PASYVI. Sklypo	 vakarinėje	 dalyje	 ir	 tarp	
gyvenamųjų	 pastatų	 gyventojų	 bendruomenės	
poreikiams	 numatomos	 humaniško	 mastelio	
rekreacinės	zonos;
 AKTYVI.	 Erdvės	 numatomos	 prie	 viešosios	
erdvės	 su	 aktyvios	 rekreacijos	 zonomis	 visoms	
amžiaus	grupėms;
 VIEŠOJI.	 Šiaurės	 pr.–pakrantės	 ašyje,	 kaip	
pagrindinė	traukos	zona	ir	pėsčiųjų	bei	dviračių	srautų	
koridorius	per	kvartalą,	kuris	prasitęsiamas	už	sklypo	
ribų	 ir	 įsilieja	 į	 greta	 krantinėje	 formuojamą	 viešųjų	
erdvių	sistemą.
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 FUNKCIJOS
 
 KVARTALO SPRENDINIAI. Teritorijos	vidinė	
dalis	 skirta	 pėstiesiems,	 suplanuota	 taip,	 kad	 būtų	
patogu	 pasiekti,	 bei	 saugiai	 naudotis	 numatytomis	
erdvėmis,	 pakrantėje	 numatytomis	 funkcijomis	 ir	
infrastruktūra.	
	 Aplink	 administracinės	 paskirties	 pastatą	
sukurtos	 atviros,	 tranzitinės	 erdvės,	 kurios	 yra	
patogios	ne	tik	pastatus	naudojantiems	darbuotojams,	
bet	ir	gilyn	į	kvartalą	norintiems	patekti	gyventojams	ir	
svečiams.
	 Komercinės	 -	 paslaugų	 zonos	 numatomos	
gyvenamųjų	 namų,	 esančių	 prie	 administracinės	
paskirties	pastatų,	pirmuose	aukštuose.
 Projektuojamo	 kvartalo	 vidinėje	 dalyje	
numatytos	 įvairios	 funkcijos.	 Šiaurės	 vakarų	 sklypo	
dalyje	ir	tarp	pastatų	-	privatesnės,	į	kvartalo	gyventojų	
poreikius	 orientuotos	 rekreacinės	 zonos.	 Jose	
numatoma	 erdvė	 piknikams,	 terasos	 susibūrimams	
bei	apželdinti	pėsčiųjų	takai	su	suoliukais	ir	pasyvaus	
laisvalaikio	 rekreacinės	 zonos.	 Vakarinėje	 dalyje	
sklype	numatyti	takai	yra	jungtis	su	šlaitu,	kuria	galima	
pasiekti	pakrantę	bei	joje	esančias	zonas.
	 Aktyvesnės	 zonos	 ir	 vaikų	 žaidimų	aikštelės		
numatomos	 centrinėje	 dalyje.	 Nuo	 intensyvesnio	
pobūdžio	 komercinės	 ir	 administracinės	 paskirties	
erdvių,	ši	zona	yra	atskiriama	landšafto	sprendiniais.	
Ši	 zona	 yra	 jungtis	 su	 pakrantėje	 numatomomis	
viešosiomis	erdvėmis.
	 Šiuo	metu,	pietvakarinėje	dalyje,	 tarp	sklypo	
ir	 upės,	 suformuotos	 paviršinių	 nuotekų	 išleidimo	
žiotys,	 tačiau	 parengtu	 projektu	 yra	 numatyta	 jas	
perkelti.	Buvusioje	žiočių	vietoje	siūlome	performuoti	
landšaftą	 pratęsiant	 esamą	 šlaito	 liniją	 ir	 suformuoti	
viešą	 multifunkcinę	 erdvę,	 pritaikytą	 renginiams,	
treniruotėms	 ar	 kitiems	 bendruomenės	 ir	 miesto	
poreikiams.
	 Šlaite,	jungtyje	su	aktyviąja	zona,	numatoma	
erdvė	 su	 integruotais	 amfiteatriniais	 laiptais	 ir	
apžvalgos	liepteliu.	
 Visoje	 teritorijoje,	 taip	 pat	 ir	 pakrantėje	
numatomas	 patogus	 susisiekimas,	 pritaikytas	
žmonėms	 su	 judėjimo	 negalia,	 atitinkantis	
universalaus	 dizaino	 principus	 bei	 aptarnaujančio	
transporto	poreikius.

TERITORIJOS VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SISTEMA
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 EISMAS

 Formuojamas	 vienas	 įvažiavimas-
išvažiavimas	iš	Jonavos	g.,	centrinėje	sklypo	dalyje	
Įvažiavimas	 skirtas	 administracinių	 ir	 gyvenamųjų	
pastatų	 aptarnavimui.	 Taip	 pat,	 numatomas	
vienas	 papildomas	 išvažiavimas	 iš	 kvartalo	 į	
Jonavos	 g.	 pietinėje	 sklypo	 dalyje,	 tokiu	 būdu	
sukuriant	papildomų	parkavimo	vietų	bei	patogesnį	
aptarnaujančio	transporto	judėjimą.
 Administracinius	 pastatus	 ir	 komercines	 -	
paslaugų	 patalpas	 aptarnauti	 numatomos	 kelios	
antžeminės	 automobilių	 stovėjimo	 aikštelės	
(P1	 -	 6	 vietos,	 P2	 -	 9	 vietos,	 P3	 -	 35	 vietos	 ir	 P4	
-	 32	 vietos).	 Gyventojams	 taip	 pat	 suteikiamos	
galimybės	 naudotis	 antžeminėmis	 automobilių	
stovėjimo	 aikštelėmis	 (P3,	 P4,	 P5	 -	 20	 vietų	 ir	 P6	
-	 8	 vietos).	 Likusioje	 teritorijos	 dalyje	 numatyta	
judėjimo	 galimybė	 tik	 pėstiesiems,	 dviratininkams	
ir	 aptarnaujančiam	 transportui.	 Patekimas	 į	 visus	
pastatus	numatomas	tiek	iš	požeminės	automobilių	
saugyklos	 laiptinėmis	 ir	 liftais,	 tiek	 ir	 antžeminės	
sklypo	dalies.
	 Dėl	 sklypą	 į	 dvi	 dalis	 išskaidančio	 esamo	
inžinerinių	 magistralinių	 miesto	 tinklų	 koridoriaus,	
projektuojamos	 dvi	 požeminės	 automobilių	
saugyklos	 –	 pirmoji,	 išskirstyta	 į	 du	 galimus	
statybos	 etapus	 (PP1	 -	 110	 vietos,	 PP2	 -	 118	
vietos),	aptarnauja	šiaurinį	administracinį	pastatą	ir	
gyvenamuosius	daugiabučius	namus.	Antroji	(PP3	-	
79	vietos)	–	pietinį	komercinį-administracinį	pastatą	
ir	vieną	gyvenamąjį	namą.	Patekimai	 į	 jas	numatyti	
iš	 skersinio	 pravažiavimo	 tarp	 administracinių	 ir	
gyvenamųjų	pastatų.
	 Parkavimas	 dėl	 planuojamų	 skirtingų	
paskirčių	 sklype	 gali	 būti	 naudojamas	 iš	 dalies	
„persidengiantis“:	dienos	metu	didesnis	komercinės,	
administracinės	 paskirties	 patalpų	 aptarnavimo	
parkavimo	vietomis	poreikis,	vakare	–	gyvenamosios,	
todėl	tai	leidžia	kurti	šių	skirtingų	paskirčių	parkavimo	
poreikio	sinergiją,	tokių	būdu	optimizuojant	statybos,	
bei	eksploatacinius	kaštus.

KVARTALO INFRASTRUKTŪRA
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KVARTALO ARCHITEKTŪRINĖ IŠRAIŠKA

 PASTATŲ MEDŽIAGIŠKUMAS

 ADMINISTRACINĖ. Jonavos	g.	formuojančių	
administracinės	 -	 komercinės	 paskirties	 pastatų	
išraiškai	 parinkta	 lygios	 tekstūros	 betono	 lamelių	 ir	
stiklinių	atitvarų	kombinacija.	Šis	sprendinys	suteikia	
galimybę	 fasadą	 įrengti	 iš	 surenkamų	 bei	 iš	 anksto	
gamykloje	paruoštų	elementų.
	 Fasado	plokštumoje	esantys	betono	elementai	
savo	tūriu	bei	sukuriamu	reljefu	nereflektuos,	o	sugers	
iš	 gatvės	 sklindantį	 triukšmą,	 ir	 taip	 prisidės	 prie	
teritorijoje	esančios	triukšmo	taršos	mažinimo.
	 Išsikišančios	 betono	 lamelės	 prisidės	 prie	
pastato	 klimato	 kontrolės	 valdymo.	 Jos	 sukurs	
šešėlį	 ant	 langų	 intensyviausiomis,	 pietinės	 saulės,	
valandomis,	taip	išlaikant	stabilų	interjero	komfortą.

 GYVENAMOJI - KOMERCINĖ.	 Kvartale	
numatomos	dvi	skirtingų	išraiškų	gyvenamųjų	pastatų	
grupės.
	 Sklypo	centrinėje	dalyje	esantys	gyvenamieji	
pastatai	su	paslaugų	ir	prekybos	paskirties	patalpomis	
formuojami	 iš	 dviejų	 prasikeičiančių	 tūrių.	 Šių	 tūrių	
fasadai	 susideda	 iš	 reguliariu	 ritmu	 išdėliotų	 stiklo	
atitvarų	su	medžio	intarpais	ir	skirtingų	spalvų	klinkerio	
plytelių	 apdailos.	 Balkonai	 su	 metaliniais	 turėklais 
išdėstomi	nereguliariu	ritmu.
	 Pastatų,	 kurie	 ribojasi	 su	 pakrante,	 fasadai	
komponuojami	 iš	 	 rūdinto	 plieno	 (corten)	 lamelių	 su	
klinkerio	plytų	su	intarpais,	stiklo	pertvarų	ir	užapvalintų	
balkonų.	Šie	pastatai	atsiveria	į	upę,	vakariniai	pastato	
fasadai	 turi	 daugiau	 stiklo,	 o	 viršutiniame	 aukšte	
sukuriamos	terasos.	

	 Kvartale	 vyraujanti	 skirtingos	 išraiškos	
architektūra,	 vizualiai	 suniveliuojama	 pritaikant	
pastatams	 natūralių	 medžiagų	 apdailas	 ir	 įvedant	
vertikalius	elementus.
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KVARTALO SPRENDINIŲ KOKYBINĖ ANALIZĖS STUDIJA

 INSOLIACIJOS ANALIZĖ

	 Pateikiama	 projektuojamų	 pastatų	
ir	 teritorijos	 insoliacijos	 analizė.	 Ilgiausiai	
insoliuojamą	 zoną	 atvaizduoja	 geltona	
spalva,	 trumpiausią	–	 rausva	spalva.	Atlikta	
analizė	rodo,	kad	planuojami	gyvenamosios	
paskirties	pastatai	insoliuojami	tinkamai.	Taip	
pat	rezultatai	rodo,	kad	projektuojamos	sklypo	
rekreacinės	 erdvės	 džiugins	 tiesioginiais	
saulės	spinduliais.

 
	 Kvartalo	 sprendinių	 insoliacijos,	
analizė	 parengta	 naudojantis	 Autodesk	
„Spacemaker“	 programinėje	 įrangoje	
integruotais	 įrankiais.	 Analizė	 atliekama	 su	
tikslu	patikrinti	ir	įvertinti	projekto	sprendinius.

 TRIUKŠMO ANALIZĖ

	 Teritorijoje	 vyraujantis	 foninio	
triukšmo	 šaltinis	 yra	 Jonavos	 g.,	 Šiaurės	
pr.	 ir	 Islandijos	plentu	 judantis	motorizuotas	
transportas.	 Pateikiamoje	 analizėje	
didžiausią	triukšmo	lygį	atvaizduoja	raudona	
spalva,	mažiausią	–	žalia.

	 Sklype	 triukšmo	 intensyvumas	 prie	
Jonavos	 g.	 siekia	 iki	 65	 db	 ir	 vakarinėje	
sklypo	dalyje	slopsta	iki	45	db.	

	 Projektuojami	 tūriai	 rytinėje	 dalyje	
sudaro	 fizinį	 buferį	 ir	 mažina	 triukšmo	
sklidimą	 link	 vakarinės	 teritorijos	 dalies.	
Tokiu	 būdu	 sukuriamos	 tinkamos	 sąlygos	
plėtoti	 gyvenamosios	 paskirties	 užstatymą	
prie	upės.
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TECHNOEKONOMINIAI RODIKLIAI

 BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖRODIKLIŲ LENTELĖ

Eil. 
Nr. Pavadinimas Mato 

vienetas 
Rodiklis 

1. Sklypo plotas ha 1.6323 (16 323 m²) 

2. Sklypo užstatymo intensyvumas % 97 

3. Sklypo užstatymo tankumas % 27 

4. Pastatų užimamas plotas m2 4 323.00 

5. Sklypo žaliasis plotas m2/% 5 778 / 36 

6. Antžeminės dalies pastatų bendras plotas m2 15804.00 

7. Požeminės dalies pastatų bendras plotas m2 9 640 

8. Pastatų gyvenamas plotas m2 8975.00 

9. Butų skaičius vnt. 166 

9.1. 1-o kambario (36-38 m2) vnt. 9 

9.2. 2-jų kambarių (40-54 m2) vnt. 85 

9.3. 3-jų kambarių (51-76 m2) vnt. 66 

9.4. 4-ių kambarių (77-105 m2) vnt. 6 

10. Pastatų prekybos plotas m2 275.00 

11. Pastatų administracinis plotas m2 5770.00 

12. Antžeminės dalies pastatų tūris m³ 69 130.00 

13. Požeminės dalies pastatų tūris m³ 33 616.00 

14. Aukštų skaičius (min-maks/vidutinis) vnt. 4 - 7 / 5 

15. Pastato aukštis (min-maks/vidutinis) m 13.30 - 25.00 / 19.15 

16. Automobilių stovėjimo vietų skaičius (viso) vnt. 409 

16.1. Antžeminėje dalyje vnt. 101 

16.2. Požeminėje dalyje vnt. 308 

Teritorijos	 vystymas	 gali	 būti	
skaidomas	 etapais,	 kurių	 apimtys	 gali	 būti	
planuojamos	 atsižvelgiant	 į	 nekilnojamojo	
turto	 rinkos	 pokyčius,	 vystymosi	 dinamiką.	
Savo	 sprendiniais	 siūlome	 teritorijos	
vystymą	skaidyti	į	tris	etapus:	
sklypo	vakarinė	dalis	A;	
sklypo	rytinė	dalis	B;
sklypo	pietinė	dalis	C;

TERITORIJOS VYSTYMO ETAPAI


