
   

   

Laida Data Keiti ų pa adi i as priežastis  

Atestato 

Nr. UAB „4 PLIUS“  

M.K.Čiurlio io , Vil ius   www.4plius.com  

Objektas 

Sa dėlių ir ad i istra i io pastato projekta i as. Pastatų 
3B2p, 4G1p,7H1p,8H1m,5I1m griovimas.Neypatingi statiniai 

 

A857 PV D.Trainauskas  2019.08  0 

     Aiški a asis raštas 

 

Aiški a asis raštas

Laida 

Etapas 

PP 
Statytojas 

UAB „PLASTENA“ 

Doku e to žy uo 

SA-4P19/01-PP 
Lapas Lapų 

1 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto pavadinimas 
UAB „PLASTENA“ SANDĖLIŲ IR ADMINISTRACINIO 
PASTATO PROJEKTAVIMAS.  PASTATŲ 3B2p, 4G1p, 
7H1p, 8H1m, 5I1m GRIOVIMAS 

 

Projekto dalis BENDROJI, SKLYPO PLANO, ARCHITEKTŪROS 

Projektavimo stadija PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

Projekto Nr. SA-4P19/01-PP 

Statybos vieta KAUNO RAJ. GARLIAVOS SEN. JONUČIŲ II k. GEROVĖS G. 
ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 5260/0008:416 

Statybos rūšis NAUJA STATYBA 

Statinio kategorija NEYPATINGAS STATINYS 

Projektuotojas UAB „4 PLIUS“, Į. K. 135737830 

Statytojas UAB „PLASTENA“ 

UAB „4 PLIUS“ 
PV (A 857) 

DONALDAS TRAINAUSKAS  

http://www.4plius.com/


   

   

Laida Data Keiti ų pa adi i as priežastis  

 
Doku e to žy uo 

 
Lapas Lapų Laida 

 SA-4P19/01-PP 2 6 0 

 

Doku e tų sudėties ži iaraštis 

 

1. A trašti is lapas 1 lapas/A4 1 

2. Doku e tų sudėties ži iaraštis 1 lapas/A4 2 

3. Be drieji stati ių rodikliai 2 lapai/A4 3-4 

4. Aiški a asis raštas 3 lapai/A4 4-6 

4.1. Priedas Nr.  „Pagri di iai projekta i o duo e ys, 
normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis buvo parengtas 

Projektas ir kurie yra privalomi statant bei eksploatuojant 

pastatą“ 

2 lapai/A4 4-5 

5. Priedai:   

5.1. Projekti ių pasiūly ų re gi o užduotis 2 lapai/A4 7-8 

5.2. VĮ „Registrų e tras“ Nekil oja ojo turto registro e tri io 
duo e ų a ko išrašas“ Sklypo kad. Nr.5260/0008:416) 

2 lapai/A4 9-10 

5.3. Že ės sklypo pla as M :  sklypas kad. Nr. 5260/0008:416) 1 lapas/A3 11 

5.4. Topografi ė uotrauka 2 lapai/A3 12-13 

5.5. VĮ „Registrų e tras“ Nekil oja ojo turto registro e tri io 
duo e ų a ko išrašas“ skype esa tys stati iai. 

3 lapai/A4 14-16 

5.6. Jungtinės tautos sutartis Nr. / / -1 2 lapai/A4 17-18 

5.7. Įgalioji as projektų ado ui 1lapas/A4 19 

6. BRĖŽINIAI:   

6.1. Sklypo/da gų planas M 1:500 1 lapas/A3 20 

6.2. Administracinio ir sa dėlia i o pastatų aukštų planų s he os 1 lapas/A3 21 

6.3. Administracinio ir sa dėlia i o pastatų pjū iai 1 lapas/A4 22 

6.4. Vizualizacijos 2 lapai/A4 23-24 

 

 

 

 

 

 



   

   

Laida Data Keiti ų pa adi i as priežastis  

 
Doku e to žy uo 

 
Lapas Lapų Laida 

 SA-4P19/01-PP 3 6 0 

 

 

 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 
 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos   

I SKYRIUS 

SKLYPO RODIKLIAI 
    

1. sklypo plotas m2  16610   

. sklypo užstaty o i te sy u as % 0,80   

3. sklypo užstaty o tankis         % 46   

3. sklypo užstaty o plotas      m2 7600   

. t.sk. Sa dėlio m2 7000   

5. t.sk. Administracinio pastato m2 600   

.auto o ilių parka i o ietu skaičius Vnt. 65   

. apželdi tas že ės plotas m2 2571/ 

15% 

 
 

     

II SKYRIUS 

1. Negyve a ieji pastatai .Sa dėlys 
    

     

1. Pastato bendrasis plotas.*  m2 7000   

2. Pastato pagrindinis plotas. *  m2 6500   

3. Pastato pagalbinis plotas m2 500   

. Pastato tūris.*  m3  70685   

. Aukštų skaičius.*  vnt. 1-2   

6. Pastato aukštis. *  m 10   

. E ergi io audi gu o klasė  - -   

. Pastato patalpų  akusti io ko forto sąlygų klasė   - -   

 

 

2. Negyvenamieji pastatai . Administracinis pastatas 
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3. Pastato pagalbinis plotas m2 400   

4. Pastato tūris.*  m3  6571   

. Aukštų skaičius.*  vnt. 2   

. Pastato aukštis. *  m 8,50   

. E ergi io audi gu o klasė  - A+   

. Pastato patalpų  akusti io ko forto sąlygų klasė   - C   

12. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  

 

- 
II   

* Ž aigždute pažy ėti rodikliai apskaičiuoja i ado auja tis Nekil oja ojo turto kadastri ių ata i ų ir 
kadastro duo e ų suri ki o taisyklė is, kurias t irti a Lietu os Respu likos že ės ūkio i istras. Baigus 
staty ą ir atlikus kadastri ius ata i us šie rodikliai gali turėti ees i ių ukrypi ų. 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

1.  NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ , KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTI PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 
SĄRAŠAS: 

 

• Lietu os Respu likos staty os įstaty ą Ži ., , Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597); 

• Staty os te h i į regla e tą STR . . :  „Es i is stati io reikala i as „Me ha i is 
atsparu as ir pasto u as“, pat irti tą Lietu os Respu likos apli kos i istro  . rugsėjo  d. 

įsaky u Nr. D1-455 Ži ., , Nr. 115-4195); 

• STR 2.01.01(2 :  „Es i iai stati io reikala i ai. Gaisri ė sauga“, pat irti tą Lietu os Respu likos 
aplinkos ministro 1999 . gruodžio  d. įsaky u Nr.  Ži ., , Nr. 17-424); 

• STR 2. . :  „Es i iai stati io reikala i ai. Higie a, s eikata, apli kos apsauga“, pat irti tą 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 . gruodžio  d. įsaky u Nr.  Ži ., , Nr. 8-215); 

• STR . . :  „Es i is stati io reikala i as. Naudoji o sauga“, pat irti tą Lietu os Respu likos 
aplinkos ministro 2007 . gruodžio  d. įsaky u Nr. D1-  Ži ., 8, Nr. 1-34); 

• STR . . :  „Es i is stati io reikala i as „Apsauga uo triukš o“, pat irti tą Lietu os 
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsaky u Nr. D1-132 Ži ., , Nr. 35-1256); 

•  STR . . :  „Es i is stati io reikala i as „E ergijos taupy as ir šilu os išsaugoji as“, pat irti tą 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsaky u Nr. D1-  Ži ., , Nr. 35-1255); 

• STR . . :  „Pastatų plotų ir tūrių skaičia i o t arka“, pat irti tą Lietu os Respu likos apli kos 
ministro 1999 . rugsėjo  d. įsaky u Nr.  Ži ., , Nr. 84-2507);  

• STR . . :  „Stati iai ir teritorijos. Reikala i ai ž o ių su egalia reik ė s“, pat irti tą Lietu os 
Respublikos aplinkos ministro 2001 . irželio  d. įsaky u Nr.  Ži ., , Nr. 53-1898);  

• STR . . :  „Stati ių klasifika i as pagal jų audoji o paskirtį“, pat irti tą Lietu os Respu likos 
aplinkos ministro 2003 . irželio  d. įsaky u Nr.  Ži ., , Nr. 58-2611);  

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=26250
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=154805
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=262694
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=96037
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=94609
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=312183
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=316520
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=316519
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=87642
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=139277
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=213265
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• HN :  „Šilu i is ko fortas ir paka ka a šilu i ė apli ka dar o patalpose. Para etrų or i ės 
ertės ir ata i o reikala i ai“, pat irti tą Lietu os Respu likos s eikatos apsaugos i istro  m. 

gruodžio  d. įsaky u Nr. V-  Ži ., , Nr. 45-1485); 

• HN :  „Natūralus ir dir ti is dar o ietų apš ieti as. Apš ietos ri i ės ertės ir e drieji 
ata i o reikala i ai“, pat irti tą Lietu os Respu likos s eikatos apsaugos i istro  . gegužės 

24 d. įsaky u Nr.  Ži ., , Nr. 44-1278); 

• HN :  „Visą ž ogaus kū ą eikia ti i ra ija: didžiausi leidžia i dydžiai ir ata i o reikala i ai 
dar o ietose“, pat irti tą Lietu os Respu likos s eikatos apsaugos ministro 2003 . gruodžio  d. 

įsaky u Nr. V-  Ži ., , Nr. 45-1490); 

• Gaisri ės saugos pagri di ius reikala i us, pat irti tus Priešgaisri ės apsaugos ir gel ėji o 

departa e to prie Vidaus reikalų i isterijos direktoriaus  . gruodžio  d. įsaky u Nr. 1-338 

Ži ., , Nr. 146-7510); 

• Ga y os, pra o ės ir sa dėlia i o stati ių gaisri ės saugos taisykles, pat irti tas Priešgaisri ės 
apsaugos ir gel ėji o departa e to prie Vidaus reikalų i isterijos direktoriaus  m. vasario 6 d. 

įsaky u Nr. 1-  Ži ., , Nr. 21-990). 

 

 

 BENDRIEJI DUOMENYS 

Projekto pavadinimas: UAB „PLASTENA“ SANDĖLIŲ IR ADMINISTRACINIO PASTATO PROJEKTAVIMAS.  
PASTATŲ B p, G p, H p, H , I  GRIOVIMAS . Že ės sklypo kad. Nr.5260/0008:416 

Projekto Statytojas užsakovas : sklypas kad.  Nr.5260/0008:416 uosa y ės teise priklauso UAB 

„Plaste a“ . Staty ą leidžia tis doku e tas us išduoda as UAB „Plaste a“ vardu. 

Projektuotojas: UAB „  Plius“, į. k. , adresas: M.K.Čiurlio io , Vil ius. Į o ės direktorius ir 
projekto vadovas – Donaldas Trainauskas (A 857). 

Projektuojami statiniai:  

1.  sa dėliai suju gti per ug iasie es, e iršija tys  . Kolo ų ži gs is e iršija . 
2. Ad i istra i is pastatas apie , aukštų. 

Sklypo užstaty as: Šiuo etu sklypas užstatytas e ka erčiais stati iais, kurie us griau a i. 
Projekto rūšis stadija : projekti iai pasiūly ai 
I for a ija apie u ato ų staty os dar ų poveikį apli kai, gyve toja s, kai y i ė s teritorijo s: 
atliekant statybos darbus ke ks i gos edžiagos epateks į apli ką. Statybos dar ų etu kelia as 
triukš as e iršys ustatytų triukš o ri i ių dydžių. Staty os dar ai edarys įtakos esa čio s 
ekosiste o s. Susidaręs staty i is laužas staty ietėje ir jos greti y ėse esa dėliuoja as – iš eža as 
pagal dar ų Ra go o sudarytą sutartį dėl staty i io laužo priė i o į są arty ą. 

 SKLYPO PLANAS 

.1 Paži ti iai duo e ys apie sklypą 

Projektuojami  pastatatai yra že ės sklype Kau o raj.  Garlia os se .Jo učių Iik. Gero ės gt.  Že ės sklypo 
kad.  Nr.5260/0008:416, pagri di ė audoji o ūdas – Pra o ės ir sa dėlia i o o jektų teritorijos. Sklypo 

plotas – 16610 m².  

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=230880
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=101854
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=230885
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=388658
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=418484
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Į ažiavimi į sklypą yra Artojų ir Gero ės gat ių . Į ažia i o ir teritorijos  projektuojama danga –tri kelės 
arba asfaltbetonio danga.  

Šiuo etu sklype yra e ka erčiai stati iai, kuriuos u ato a griauti. I ži eri ius ti klus reko struoti ir 
perkelti. 

Auto o ilių sto ėji o ietų skaičius yra ustato as pagal STR . . :  „Gat ės ir ieti ės reikš ės 
keliai. Bendrieji reikala i ai“  le telės p.  ieta  2 sa dėlių ploto ir  p.  ieta  2 pagrindinio 

ad i istra i io ploto. Viso  ietos le g iesia s auto o ilia s . Taip pat u atytas pri ažia i as 
su kias oriui tra sportui sa dėlių aptar a i ui.  

 PASTATO ARCHITEKTŪRA 

.1 Pagri di iai pastatų sprendimai 

UAB „Plaste a“ sa dėlia i o ir ad i istra i io pastato  projektas ykdo as siekia t oder izuotiir 
išplėsti esa ą eiklą ir sudaryti geres ias dar o  sąlygas dar uotoja s Projektuoja i sa dėliai stato i 
keturiais etapais , atskiria i ug iasie ė is , ei suju gia i į ie ą ko pleksą. Ad i istra i is pastatas su 
ekspozi ijos sale stato as kaip atskiras tūris. Šalia ad i istra i io pastato esa tis esa as priešgaisri is 
prūdas sut arko as, apželdi a as, bei bus naudoja as dar uotojų reakria ijai kaip žalia zo a. 
Sa dėlių fasadų apdaila – sure ka i „sa d i h“ tipo pa eliai.  
Ad i istra i io pastato fasadų apdaila – fasadi ė stiklo aliu i io ko struk ija. 

 

6. TRUMPAS TECHNOLOGIJOS APRAŠYMAS 

 

Pastatuose us sa dėlia i o, prekių išda i o ir ad i istra ijos patalpos, pla uoja a įre gti    uiti es-

poilsio patalpas  patalpas sa dėlio ir ad i istra ijos dar uotoja s. 
Sa dėliuose įre gia a ra pa, autokrautu ų ir elektrokrautu ų  parka i o ietos. 
Pla uoja i e ergijos aprūpi i o šaltiniai   - elektra, dujos, a duo.  Taip pat pla uoja a įre gti saulės 
e ergijos šalti ius a t pastatų stogų. 
Pro esų etu susidariusios atliekos sure ka os į aišus ir perduoda os atliekų t arkytojui. 

Jei ko krečių atliekų suri ki ą ir saugoji ą eregla e tuoja jokie or aty i iai doku e tai, jos    
sure ka os ir laiko os: dėžėse ir priduoda os a tri ia  perdir i uiĮ o ėje susidaro šios pakuotės 
atliekos: popierius, plastiki ė pakuotė, edi ė pakuotė. 

Pakuotės atliekos sure ka os į atskirus ko tei erius ir priduoda as atliekas t arka čio s į o ė s, 
a tri ia  perdir i ui. Nepa oji gos atliekos, kurių susidary as ėra tiesiogiai susijęs su pro esais ir kurios 
susidaro ereguliariai i for a i ių te h ologijų įra ga  yra sure ka os ir t arko os pagal atliekų 
tvarkymo taisykles. 

 





 

15. Esamas sklypo užstatymo intensyvumas, 
% 

Esami statiniai greiaunami 

15.1. Planuojamas sklypo užstatymo 
intensyvumas, % 

0,80 

16. Esamas kietų dangų plotas, m2 Esami statiniai greiaunami 

16.1. Planuojamas kietų dangų plotas, m2 Apie 3000m2 

17. Esamų pastatų aukštis, m Esami statiniai greiaunami 

17.1. Projektuojamų pastatų aukštis, m Iki 9m 

Projektuojam  statini  techniniai ir paskirties rodikliai, statini  aprašymas: 

18. Projektuojamų pastatų išorės apdailos 
medžiagos 

Trisluoksnės sienos , bei fasadinė stiklo sistema 

 

19. Projektuojamų pastatų spalvos Aliuminio-balta 

 

20. Stogo konstrukcija (vienšlaitis, dvišlaitis, 
arkinis, plokščias...) 

sutapdintas 

 

21.   

 

22.   

 

Projektini  pasi lym  paskirtis: 
23. Išreikšti Statytojo sumanyto projektuoti statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėja. 
24. Informuoti visuomenę apie statinio, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais 

atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame sklype leidžiama, 
numatomą projektavimą. 

25. Specialiesiems architektūros reikalavimams gauti. 
26. Nustatyti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, kai teritorijų planavimo įstatymo 

20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame 
žemės sklype leidžiama. 

Statytojo pateikiami dokumentai ir kiti duomenys: 

27. Žemės sklypo planas 

28. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (žemės sklypo nuosavybę patvirtinantys 
dokumentai) 

29.  

Projektini  pasi lym  sudėtis: 
30. 1. Aiškinamasis raštas 

31. 2. Grafinė dalis 

32. 2.1. Žemės sklypo sutvarkymo schema 

33. 2.2. Statinių planai 
34. 2.3. Statinių charakteringi pjūviai 
35. 2.4. Statinių fasadai 

Kiti duomenys: 

   

 

 

      PV. Donaldas Trainauskas 

 

                                                                                                   

UAB „Plastena“ dir. Gintautas Vasiliauskas 

 









Geodezinis planas suderintas ir integruotas TOPD NR.52:19:1391
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UAB "4 plius"
M. K. Čiurlionio g. 19 / Z. Sierakausko g. 36, Vilnius
tel./faks.: (8-5) 2 65 00 15, m. tel.: 8 686 44575, el. p.: info@4plius.com, www.4plius.com

Lapas Lapu:

11

LAIDA

0

MAST.

STATYTOJAS:

PP

ETAPAS

UAB "PLASTENA"

skl. kad. Nr. 5260/0008:416 Vilniaus m.

PAREIG. PAVARD PARAŠAS DATA

857A PV/PDV D.TRAINAUSKAS

M.KARANEVSKISARCH.

BR ŽINYS:

BR ŽINIO NR.:
SA-4P19/01-PP

1:1000

SKLYPO/DANG  PLANAS

Geodezinis planas suderintas ir integruotas TOPD NR.52:19:1391

Administracinis pastatas 1100 m2

Sand lis - I etapas 1999 m2

Sand lis - II etapas 1999 m2

Sand lis - III etapas 1999 m2

Sand lis - IV etapas 700 m2

Sklypo plotas 16610

iš jo:
Projektuojam  pastat  užstatymo plotas
Administracinio pastato užstatymo plotas     600 m²
Sand liavimo pastato užstatymo plotas    6697 m²

      46 %

Bendrasis plotas

iš jo:
 1100 m²Administracinio pastato bendrasis plotas

Sand liavimo pastato bendrasis plotas     6697 m²

iš jo:
Pagrindinis plotas

Pagalbinis plotas

700 m²

  0.88

    65 vt.

%

6571 m³Administracinio pastato tūris
Sand liavimo pastato tūris

iš jo:

70685 m³

  7297 m²

400 m²

iš jo:
Pagrindinis plotas

Pagalbinis plotas

6397 m²
300 m²

Techniniai ekonominiai rodikliai

ARTOJ  G.

G
ER

O
V

S G
.

V

P

R

Š

Asfaltas

Žol

P sči j  takai

Sutartiniai 

Medžiai

1,5

10.00

7
.0

0

7



UAB "4 plius"
M. K. Čiurlionio g. 19 / Z. Sierakausko g. 36, Vilnius
tel./faks.: (8-5) 2 65 00 15, m. tel.: 8 686 44575, el. p.: info@4plius.com, www.4plius.com

Lapas Lapu:

11

LAIDA

0

MAST.

STATYTOJAS:

PP

ETAPAS

UAB "PLASTENA"

skl. kad. Nr. 5260/0008:416 Vilniaus m.

PAREIG. PAVARDĖ PARAŠAS DATA

857A PV/PDV D.TRAINAUSKAS

M.KARANEVSKISARCH.

BRĖŽINYS:

BRĖŽINIO NR.:
SA-4P19/01-PP

1:250

ADMINISTRACINIO IR SANDĖLIAVIMO
 PASTATŲ AUKŠTŲ PLANAI



0.00

4.00

8.50

UAB "4 plius"
M. K. Čiurlionio g. 19 / Z. Sierakausko g. 36, Vilnius
tel./faks.: (8-5) 2 65 00 15, m. tel.: 8 686 44575, el. p.: info@4plius.com, www.4plius.com

Lapas Lapu:

11

LAIDA

0

MAST.

STATYTOJAS:

PP

ETAPAS

UAB "PLASTENA"

skl. kad. Nr. 5260/0008:416 Vilniaus m.

PAREIG. PAVARDĖ PARAŠAS DATA

857A PV/PDV D.TRAINAUSKAS

M.KARANEVSKISARCH.

BRĖŽINYS:

BRĖŽINIO NR.:
SA-4P19/01-PP

1:250

ADMINISTRACINIO IR SANDĖLIAVIMO
PASTATŲ SKERSINIAI PJŪVIAI

0.00

1.20

8.20

11.00



   

   

Laida Data Keiti ų pavadi i as priežastis  

Atestato 

Nr. UAB „4 PLIUS“  

M.K.Čiurlio io 19, Vil ius   www.4plius.com  

Objektas 

Sa dėlių ir ad i istraci io pastato projektavi as. Pastatų 
3B2p, 4G1p,7H1p,8H1m,5I1m griovimas.Neypatingi statiniai 

 

A857 PV D.Trainauskas  2019.08  0 

     Vizualizacijos Laida 

Etapas 

PP 
Statytojas 

UAB „PLASTENA“ 

Doku e to žy uo 

SA-4P19/01-PP 
Lapas Lapų 

1 2 

 

http://www.4plius.com/
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Nr. UAB „4 PLIUS“  

M.K.Čiurlio io 19, Vil ius   www.4plius.com  

Objektas 

Sa dėlių ir ad i istraci io pastato projektavi as. Pastatų 
3B2p, 4G1p,7H1p,8H1m,5I1m griovimas.Neypatingi statiniai 
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     Vizualizacijos Laida 

Etapas 

PP 
Statytojas 

UAB „PLASTENA“ 

Doku e to žy uo 
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