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Esama situacija 

Projektuojamas pastatas yra naujamiestyje, V. Kudirkos g. 14 sklype, Vilniuje. Sklypas ribojamas intensyvia 

Kudirkos gatve. Sklypas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje). Netoli sklypo yra 

sankryža, kur susikerta V. Kudirkos, Z. Sierakausko g., M. Valančiaus g.,  ir vietinės kvartalų gatvelės. 

Automobiliu, dviračiu ir pėsčiomis sklypą pasiekti patogiausia  iš Kudirkos gatvės. 

Projektuojami pastatai bus gerai matomi nuo V. Kudirkos g. Planuojamoje teritorijoje šiuo metu išlikusi XX a. 

suformuota planinė struktūra: 1958 m. pastatytas administracinis pastatas, kieme pastatyti garažai, 

transformatorinė, kiti inžineriniai statiniai. Teritorija pasižymi reljefo pokyčiu žemėjančiu link V. Kudirkos 

gatvės.  

Sklypas yra šalia sklypo, kuriame planuojami tautos namai su koncertų salė, tai pat ši teritorija yra viena iš 

svarbiausių Vilniaus apžvalgos aikštelių. Tautų namų objektas planuojamas kaip vienas iš svarbiausių Vilniaus 

miesto visuomeninių objektų. Šitokia kaimynystė, įpareigoja sklype projektuoti aukštos kokybės architektūrą. 

Platus Pamėnkalnio (Tauro) kalno apžvalgos laukas padeda identifikuoti Vilniaus miesto centro savitumą. 

Aplink sklypą vyrauja 5-8 aukštų pastatai.  

Bendras sklypo plotas 3111 m². 

Šiuo metu sklype stovi pastatai, kurie bus 

griaunami, išskyrus transformatorinę, kurią 

planuojama iškelti į -1 aukštą.   

Netoliese yra buvusi Šopeno alaus daryklos 

teritorija, kurios didžioji dalis užstatoma naujais 

daugiabučiais („Matau Vilnių“ projektas), o dalis 

bus išsaugota ir pritaikyta viešbučiui.  

 

Urbanistinė charakteristika 

- Esamas kvartalo užstatymas 

Teritorijoje šiuo metu dalinai išlikusi XX a. suformuota planinė struktūra: 1958 m. pastatytas administracinis 

pastatas, kieme pastatyti garažai, transformatorinė, kiti inžineriniai statiniai. Teritorijoje galima rasti istorizmo 

laikotarpio pastatų ir XX a. pastatų. Nagrinėjama teritorija dėl nevieningos urbanizacijos planavimo nėra pilnai 

suformuota.  Planuojat naujus pastatus uždavinys su naujais pastatais užbaigti kvartalo formavimą ir prisitaikyti 

prie esamos urbanistinės struktūros ir gamtinių elementų.  

Aplink sklypą teritorijoje vyrauja 5-8 aukštų pastatai.  

Vienas iš reikšmingų esamų aplinka pastatų-Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.  

Pagal galiojantį Vilniaus bendrąjį planą žemės sklypo naudojimo būdą būtų galima keisti tiek į gyvenamąjį, tiek 

į komercinį. Aukštingumas sklype iki 35  metrų, intensyvumas gyvenamajai paskirčiai-1.6, komercijai 3. 

Pagal rengiamą Vilniaus bendrąjį planą žemės sklypo naudojimo būdą būtų galima keisti tiek į gyvenamąjį, tiek 

į komercinį. Vyraujantis aukštingumas-6 aukštai. Užstatymo intensyvumas-2, užstatymo tankumas-80.   
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- Transporto pėsčiųjų ryšiai 

Projektuojamas sklypas autotransportu lengvai pasiekiamas nuo V. Kudirkos g. Todėl patekimą į požeminę 

automobilių saugyklą, antžemines stovėjimo aikšteles bei aptarnaujančio transporto ir taxi sustojimo vietas 

tikslingiausia projektuoti būtent rytinėje sklypo pusėje, prie V. Kudirkos gatvės. 

Iš automobilių parkingo pėsčiųjų patekimas į gyvenamasis patalpas ir kiemą projektuojamas vertikaliaisiais 

ryšiais ( liftai, laiptinės).  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Pagrindinių gatvių schema  

 

Vizualiniai ryšiai 

- Vizualinių ryšių analizė 

Projektuojamas pastatas yra kraštiniame kvartalo sklype (rytiniame kampe). Vakarinė ir šiaurinė sklypo 

kraštinė ribojasi su kaimyniniais sklypais bei kvartalo vidinėmis erdvėmis. Svarbiausi vaizdai į sklypą ir iš 

sklypo yra šiaurinėje ir rytinėje dalyje, todėl vaizdai tomis kryptimis ypač reikšmingi.  

Pastatai ypač gerai bus apžvelgiami nuo sankryžos su M. Valančiaus gatve.  

Komplekso užstatymo koncepcija paremta unikalia sklypo dislokacija, didžioji dalis planuojamų butų ir 

viešbučio kambarių projektuojami su dideliais langais, terasomis ir balkonais orientuotais į miesto 

panoramas. Komplekso tūrių kompozicija suteikia galimybę didžiajai daliai projektuojamų patalpų turėti 

gerus vizualinius ryšius su miesto panoramomis. Taipogi tūrių kompozicija neužstoja mieto panoramų ir 

žvelgiant nuo aplinkinių apžvalgos aikštelių bei judant V. Kudirkos gatve miesto centro lik. Projektuojamas 

gyvenamosios dalies daugiaplanis kiemas aukštesniojoje savo dalyje taipogi turi vizualinius ryšius su Neries 

slėniu centrinėje miesto dalyje.  
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Architektūrinė-urbanistinė idėja 

- Urbanistinė kalva 

 

Pastato išraiška nulemta sklypo konfigūracijos, urbanizuotos aplinkos (įvertinus ir kaimyninių sklypų užstatymo 

perspektyvas), gamtinio karkaso, išraiškingo reljefo, bei keliamų reikalavimų pastato architektūrai ir 

programos. Projektuojami du statiniai, kurie į vieną apsijungia per požeminį automobilių parkingą.  

Projektuojamas pastatas neprieštarauja esamam ir planuojamam Vilniaus bendrajam planui. 

Į šiaurę nuo projektuojamos teritorijos esantys pastatai yra intensyviai besileidžiančiame Tauro kalno šlaite, o 

į pietus - mažiau kintančio reljefo teritorijoje. Dėl to projektuojamas pastatų kompleksas tampa ribiniu  

užstatymo struktūros elementu, nuo kurio kinta V. Kudirkos gatvės išklotinė. Urbanistiniu požiūriu kompleksas 

tęsia atkuriamos Aludarių gatvės perimetrą ir užbaigia Tauro kalno šlaite statomą daugiabučių kvartalą. 

Architektūrinė-urbanistinė projekto koncepcija remiasi Tauro kalno šlaito užstatymo struktūros kaita. Iš 

pradžių buvęs visiškai gamtinėje teritorijoje, vakarinėje V. Kudirkos gatvės dalyje esantis šlaitas buvo 

užstatytas. Projektuojamu kompleksu siekiama šį procesą pratęsti. Projekto sklypas taip pat yra ir viena 

aukščiausių Tauro kalno šlaito vietų, taigi tūrinis-erdvinis komplekso sprendinys siejamas su šlaito viršūne, arba 

"karūna", žyminčia aukščiausią tašką ir skersiniame, ir išilginiame šlaito pjūviuose. Siekiant išlaikyti 

Naujamiesčiui būdingą užstatymo struktūrą, formuojami du vientisos formos tūriai su šlaitiniais stogais. 

 

Architektūrinė-urbanistinė koncepcija 

Nuožulnių plokštumų siluetus įgavo tiek gyvenamasis namas, tiek ir administracinės paskirties pastatas.  

Žiūrint iš V. Kudirkos g. administracinio pastato siluetas atkartoja esamą užstatymo išklotinės aukštėjimą ir 

neiškyla virš dabartinių pastatų.  Nuožulnioje pastato dalyje įrengiamos terasos, iš kurių atsiveria miesto centro 

ir tauro šlaito perspektyvos. 
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Nuo sklypo ir nuo sankryžos su V. Kudirkos ir M. Valančiaus gatvėmis labai svarbūs vizualiniai ryšiai link miesto 

centro. Siekiant išlaikyti šią svarbią vizualinį kontaktą projektuojamas tūris padalinamas į dvi dalis ir taip 

išlaikoma vizualinė ašis link miesto centro. Šis praėjimas tarp pastatų skirtas miestiečiams ir vietiniams 

gyventojams. Miestiečiai ir gyventojai nuo suprojektuotų amfiteatrų galėtų grožėtis miesto panoramomis.  

Šuo tūrio padalinimu kartu pratęsiama „Matau Vilnių“ urbanistinė struktūra.  

 

 

 

Architektūrinė idėja, tūriniai sprendiniai 

 

Gyvenamoji dalis 

Daugiabučiai gyvenamieji namai yra projektuojami kaip du atskiri tūriai, kurie susijungia bendra laiptine su liftu. 

Hole projektuojamas panoraminis liftas. Gyvenamieji namai koridorinio tipo. Laiptinė projektuojamos su 

langais (dienos šviesa) atsiveriančiais į kiemą. Tipinis daugiabučio  aukštas planuojamas su max. 6 butais. Butų 

plotai svyruoja tarp 45  ir  115kv.m.  

Pastato planinė struktūra yra lanksti ir turi galimybę apjungti keletą butų į vieną – priklausomai nuo paklausos 

butų rinkoje. Kiekvienas butas turi po vieną ar kelis balkonus ir terasas. Balkono gylis-1m plotis-3 m. 
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Mansardinių aukštų apartamentai turi lauko terasas, iš kurių atsiveria įspūdingi vaizdai į Vilniaus 

panoramas. Terasos projektuojamas pasvirusiuose pastatų plokštumose. Viršutiniai pastatų aukštai yra 

aukštesni (3.2 m), pagal konkurso sąlygas. Pirmose aukštuose projektuojamos lauko terasos ant žemės. 

Suplanuoti 34 butai, iš jų dėl insoliacijos-12 kūrybinės dirbtuvės. 

Biurų pastatas 

Projektuojant biurų pastatą vienas pagrindinių tikslų buvo sukurti patogią, lanksčią biurų planinę struktūrą. 

Pastato struktūra suplanuota taip, kad biurų patalpose neliktų natūralia dienos šviesa neapšviestų zonų. 

Patalpas, esant poreikiui, lengva skaidyti įvairaus dydžio nuomininkams, o išplanavimą galima organizuoti tiek 

atviro plano tipo, tiek kabinetinio tipo principais (visais fasadų perimetrais). Šiuolaikinės, tarptautinės 

kompanijos teikia prioritetą horizontaliam/didelio ploto (per vieną aukštą) biurų išplanavimui, tai viena iš 

priežasčių pasirenkant pastato formą ir aukštingumą.  

Parkingas 

Išnaudojant šlaito nuolydį yra projektuojami 1 aukšto požeminis parkingas su įvažiavimu tiesiai iš V. Kudirkos 

gatvės. Toks planavimo principas padeda atsisakyti rampų parkinge. Parkinge planuojamas vienos krypties 

eismas ratu.  

Parkinge numatomos 75 parkavimo vietos. Skaičius tenkinta STR reikalavimus pritaikius Vilniaus miesto 

taikomus mažinimo koeficientus pagal teritoriją. 

Parkavimas ofisas skaičiuojamas nuo naudingo ploto: 2669/25-107 vietos ir pritaikomas 0,5 mažinimo 

koeficientas šiai vietai, pagal Vilniaus miesto patvirtinta parkavimo schemą. Iš viso administraciniai pastato 

daliai reikia 53 parkavimo vietų.  

Gyvenamajai pastato daliai vienam butui reikia 1 parkavimo vietos, bet 12 butų būtų negyvenamosios 

paskirties. Išviso gyvenamajai daliai reikia 22 parkavimo vietų. Pagal skaičiavimus išviso sklype reikia 75 

parkavimo vietų.  

Į parkingą numatoma iškelti transformatorinę. Transformatorinė projektuojama šalia įvažiavimo, kad būtų 

patogu aptarnauti.  

Parkinge taip pat numatoma didžioji dauguma techninių patalpų.   

Parkinge numatomas kolonų žingsnis 7.5 x7.5 m.  

Pastatų funkcinis suplanavimas 

Administracinio pastato planinė struktūra 

Biurų pastatas yra 6 aukštų. Aukšto plotis iki pastato vidurio 7 m, kas suformuoja praktiškiausią ir 

funkcionaliausią geometriją bei sukuria modernią, bei tvarią darbo aplinką. Vertikalūs ryšiai bei san. mazgų 

blokai numatyti branduoliuose. San. mazgai dėliojami pastato plano viduryje, tamsiausioje pastato vietoje. San. 

mazgų lokacija tokia, kad juos patogu pasiekti iš visų pastato dalių.  

Pirmas aukštas 

Pirmajame pastato aukšte suprojektuotas pagrindinis įėjimas - nuo V. Kudirkos ir M. Valančiaus sankryžos. 

Įėjimas išreikštas pakelta konsole.  Pirmame aukšte suprojektuotas saugos, stebėsenos, administracinės 

patalpos, kavinė/restoranas, virtuvė, holas. Pastato aptarnavimas numatomas vakarų pusės. Vienas 

pagrindinių dominuojančių elementų pirmajame aukšte yra suplanuotas įėjimas po konsole.  
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Nuo pirmo aukšto įėjimo iki trečio aukšto kyla erdvė per du aukštus.  

Iš pirmo aukšto į antrą aukšta pakylama dvejais liftais arba laiptais. Vienas iš liftų pritaikytas aptarnavimui.  

Tipiniai aukštai 

Pagrindiniai pastato aukštai numatomi biurams. 

7 metrų pločio planinė struktūra iki tamsiausios vietos užtikrina optimalų dienos šviesos pralaidumą. Darbo 

vietų zona išdėstoma ties fasadu.  

Darbo vietos išdėstytos ties fasadu. Pastato tamsiausioji zona skirta pagalbinėms patalpoms.  

Ties darbo vietomis langai prie visą aukšto aukštį. Tipinis aukštas lengvai skaidomas į mažesnius savarankiškus 

biurus. 

Pastato planai suskirstyti į 1.5 metro žingsnį. Taip suskaidyta erdvė funkcionaliausiai išnaudoja plano struktūrą 

bei yra dažniausiai naudojama  Europos ir JAV biurų pastatuose. Šis žingsnis užtikrina 12 m² kabinetą vienam 

asmeniui, toks dydis vienas dažniausių Europos biurų pastatuose. Didesniems kabinetams pridedamas 

papildomas 1.5 metro žingsnis. Tokia sistema leidžia sklandžiai formuoti norimo dydžio kabinetus, patalpas, 

erdves. Tai racionaliai ir praktiškai išnaudojama planinė struktūra, kuri atsispindi ir pastato fasade.   

Planinė struktūra gali varijuoti nuo uždaros, pusiau uždaros iki visiškai atviros biuro išdėstymo schemos.  

Pastato siauriausioje vietoje numatomi pasitarimų kambariai arba kabinetai. Iš šių patalpų atsiveria 

reikšmingas vaizdas į naujamiestį ir sankryžą.  

Iš šiaurinės ir rytinės pastato pusių atsiveria vaizdai į miesto centrą. 

Terasos 

Penktame ir šeštame aukštuose suprojektuotos lauko terasos, kurių vaizdai atsiveria į miesto centrą ir tauro 

kalną. Šioje erdvėje gali veikti įvairios funkcijos – nuo relaksacijos iki šventinių renginių. Čia darbuotojai gali 

pailsėti prie kavos puodelio (virtuvėlė numatyta šalimais) darbo metu. Taip pat šioje terasoje gali vykti verslo 

susitikimai ir vakarėliai. 

Gyvenamojo pastato planinė struktūra 

Viename pastato korpuse planinė struktūra-koridorinė. Į kito korpuso butus patenkama tiesiai iš laiptų holo.  

Planinė struktūra paremta 7.5 m kolonų žingsniu ir 1.5 m moduliu. Kambariai, angos,  langai taip pat paremti 

šiuo moduliu, todėl planinė struktūra aiški ir konkreti. Statybos eigoje, tokia struktūra taip pat padėtų sumažinti 

medžiagų ir darbo sąnaudas.  

Pastatų apdailos medžiagiškumo sprendiniai 

Administracinės dalies fasadai 

Pastato fasadai suprojektuoti iš aliuminio – stiklo konstrukcijos. Pirmo aukšto nuo lauko skiriantys fasadai - 

išlengvinta skaidraus stiklo konstrukcija. Visos biurų patalpos (2-6 aukštai) apjuostos dvigubu fasadu, kurio 

apdailai panaudotas akmuo, spalviškai artimas šalia esantiems istorizmo stiliaus pastatams ir Lietuvos agrarinės 

ekonomikos institutui. Kaip alternatyva fasadui būtų galima naudoti betono apdailą. Fasadas elementinis. 

Elementai pasvirę šlaito žemėjimo kryptimi.  
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Gyvenamojo pastato fasadai 

Daugiabučio gyvenamojo namo vėdinamas fasadas dengiamas fibro cemento plokštėmis arba keraminėmis 

plokštėmis. Šios medžiagos fasadui parinktos todėl, kad jomis galima dengti visą pastato tūrį, suformuojant 

vienalytę masę. Kaip alternatyvą taip pat būtų galima svarstyti ir plytas. 

Koloritas ir fasado mastelis parinktas panašus į šalia esančius ir naujamiestyje vyraujančius istorizmo pastatus.  

Sklypo planas 

Visas sklypas sudalintas į dvi erdves. Viena erdvė yra tarp administracinio pastato ir gyvenamojo. Iš jo 

patenkama į gyvenamąjį pastatą ir aptarnaujantis patekimas į administracinį pastatą. Taip pat tai yra viešoji 

erdvė, tarnaujant apžvelgti Vilniaus panoramas.  

Kita erdvė-tai vidinis gyvenamojo namo kiemas. Šiuo kiemu atsitraukiama kaip įmanoma daugiau nuo 

kaimyninių pastatų, siekiant neužstoti saulės šviesos. Atsižvelgiant į kylantį reljefą link vakarų pusės, kiemas 

yra suterasuotas trimis terasomis, kurios skirtos skirtingoms veikloms. Kieme numatyta vaikų žaidimo aikštelė,  

lauko virtuvės ir kitos zonos. Terasas jungia pandusai ir laiptukai su amfiteatrais.  

Suprojektuoti aptarnavimo pravažiavimai, tiek išvežti šiukšles, tiek ir aptarnauti administracinį pastatą. 

Aptarnaujantis transportas iš principo naudojasi ir paprastojo transporto privažiavimais.  

 

Suprojektuoti patogūs priėjimai pėstiesiems prie pastatų, tiek iš miesto, tiek ir vietiniai. Gyventojai gali apeiti 

aplink pastatus. Kiemo terasavimas projektuojamas su pandusais, todėl tai nutrukdo judėti neįgaliesiems.  

 

Transporto judėjimo schema   Aptarnaujančio transporto schema 
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Pėsčiųjų judėjimo schema   Kiemo zonavimo schema

 

Projektuojamo pastato konstrukcinė schema 

Pastato konstrukcinė schema – 6 aukštų daugiaangis 7.5 x 7.5 m pagrindinių kolonų žingsnių monolitinis besijis 

g/b karkasas. 

Pastato administracinėje dalyje šis karkarkas prasitęsia į viršų, o gyvenamojoje dalyje kolonas pakeičia 

laikančios sienos, kurios stovi ant to pačio 7.5 x 7.5 m g/b karkaso. 

Pamatai - g/b gręžtiniai, rostverkai - monolitiniai g/b , atskirieji po kolonomis ir juostiniai  po sienomis. 

Pagrindinių kolonų skerspjūvis – 500 mm. Besijės perdangos plokštės storis 200-250 mm. Vidinių laiptinių, liftų 

ir inžinerinių šachtų sienos – g/b monolitinės 200 mm storio. Pastato g/b karkasas dalinamas temperatūrinėmis 

– deformacinėmis siūlėmis. 

Administracinio pastato konsolė ties įėjimu laikosi ant horizontalios santvaros, kuri per kelis aukštus tvirtinasi 

į kolonas ir perdangą.  

 

 

Išorės sienos – aliuminio-stiklo segmentinė sistema, šarnyriškai sujungta su g/b karkasu. 
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Laikanti stogo konstrukcija – g/b. Stogas dengtas aliucobond plokštėmis.   

Pastato bendrą stabilumą užtikrina standus g/b karkasas ir monolitiniai laiptinių ir šachtų standumo 

branduoliai. 

Biurų patalpose numatyta pakeltų grindų konstrukcija, garantuojanti optimalų patalpų planavimo lankstumą 

bei pakabinamos akustinės lubos. 

Darnumas 

Pastatas suprojektuotas orientuojantis į „Breeam Excellent“ standartus. 

 

Gaisrinės saugos dalis 

Administracinis pastatas 

Pastato plane projektuojamos dvi laiptinės, kurios užtikrina žmonių evakuaciją. Laiptinės išdėliotos pagal 

reikalaujamus atstumus: nuo tolimiausio kampo 20 m. Tarp laiptinių nedaugiau 30 m. Išbėgimas iš laiptinių 

tiesiai į lauką pirmame aukšte. 

Gyvenamoji dalis 

Kadangi gyvenamojo namo bendras aukšto plotas neviršija 500 m², užtenka vienos laiptinės. Gyvenamajame 

pastate projektuojama viena laiptinė. Koridorius nesiekia daugiau 15 m.  

 

Parkinge projektuojamos trys laiptinės, su išbėgimais į lauką. Tolimiausias aklinas atstumas parkinge 30 m. Tarp 

laiptinių 60 m.  

Gaisriniai automobiliai gali pasiekti iš visų pusių. Iš šiaurės pusės pasinaudojama kaimyninių privažiavimu. Iš 

rytinės pusės V. Kudirkos gatve ir privažiavimu. Iš pietų pusės vidaus gatvele.  

 

 

Tipinio aukšto gaisrinė saugos schema 
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Parkingo gaisrinė schema 

 

 

Gaisrinių automobilių privažiavimas prie pastatų 

 

 

Insoliacija 

Preliminariai įvertinta insoliacija. Projektuojami tūriai tik minimaliai dengia kaimyninius pastatus. Kad įvertinti 

detaliau insoliaciją reikia įvertinti gretimų namų išplanavimą. Įvertinus pateiktus projekto „Matau Vilnių“ 

planus matosi, kad dauguma butų gauna iš visų pusių tiesioginės saulės šviesos.  

Iš vakarinės pusės projektuojami pastatai atsitraukia pakankamai nuo esamų pastatų, kad nemestų šešėlio 

kaimyniniams pastatams.  

Iš rytinės pusės užstatymo nėra, yra tik V. Kudirkos gatvė. 

Iš rytinės pusės daliai projektuojamų būtų nėra tenkinama insoliacija. Šiose patalpose numatomos kūrybinės 

dirbtuvės. 
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8 val.    10 val. 

 
12 val.    14 val. 

 
16 val.    18 val. 

Inžineriniai sprendiniai 

Numatomi inžineriniai sprendiniai, atitinkantys A++ klasę.  

Esama transformatorinė perkeliama į parkingo -1 aukštą. Tinklai nuo buvusios transformatorinės kolektoriumi 

parkinge nuvedami iki naujosios transformatorinės.  
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Bendrieji pastato rodikliai 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

 Sklypo 

Sklypo užstatymo plotas  m² 1521   

Intensyvumas   1.9  

Tankis  % 49  

Apželdintas sklypo plotas (kv. m. ir proc.)  m²/% 550/17%  

Pastato/ų     

Pastato bendras plotas m² 8250.34  

Antžeminės dalies bendras plotas m² 5933.34  

Administracinės dalies bendras plotas  m² 3319  

Naudingas administracinės dalies plotas m² 2699  

Administracinės dalies žmonių skaičius m² 346  

Gyvenamosios dalies bendras plotas m² 2614.34  

Naudingas gyvenamosios dalies plotas (parduodamų 

būtų plotas) 

m² 2277.63  

Butų skaičius vnt. 34  

Požeminės dalies plotas m² 2317  

Bendras automobilių stovėjimo vietų skaičius sklype vnt. 86 Kartu su stovėjimo 

vietomis valstybinėje 

žemėje 

Bendras automobilių stovėjimo vietų skaičius 

pastato stovėjimo aikštelėje 

vnt. 75  

Pastato tūris m3 29297 Antžeminės dalies 

Aukštų skaičius vnt. 6  

Pastato aukštis m 22.10   
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Vizualizacija 

 

Vizualizacija 
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Vizualizacija 

 

Vizualizacija 
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Vizualizacija 

 

Vizualizacija 
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Vizualizacija 

 


