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_________________
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Nuo šio leidimo registracijos dienos panaikinamo (-ų) leidimo (-ų) duomenys
Registracijos Nr.: 08/74 NS, registracijos data: 2008-11-19.
Vadovaujantis Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 12 punktu, statytojas (užsakovas) informaciją apie
statybos pradžią, rangovo pasamdymą, taip pat statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos
vadovo bei statinio statybos techninės priežiūros vadovo pasamdymą ar paskyrimą per 3 darbo dienas nuo
jų pasamdymo ar paskyrimo arba nuo statybos pradžios privalo paskelbti IS „Infostatyba“. Šis reikalavimas
netaikomas atliekant statinio remontą ar statant nesudėtingą statinį.
_________________
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PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS DOKUMENTŲ KURIAIS VADOVAUJANTIS
PARENGTI PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI SĄRAŠAS
ĮSTATYMAI:
• LR Statybos įstatymas;
• LR atliekų tvarkymo įstatymas;
ĮSAKYMAI:
• Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus
2010 gruodžio 7d. įsakymas Nr. 1-338 (2014 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1-144
redakcija) „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai";
 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 12 29 įsakymu Nr. D1-637, žin. 2007, Nr. 10-403
(2014 m. rugpjūčio 28 d. Nr. D1-698 redakcija) patvirtintos Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės.
 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. Įsakymas Nr. 522 (su
vėlesniais pakeitimais) „Dėl nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro
duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių“.
 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. Liepos 23 d. Įsakymu Nr. B1-723

patvirtinti “Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų mėsos gaminių ir pusgaminių veterinarijos
reikalavimai”.
 LR aplinkos ministro ir LR žemės ūkio ministro 2011-09-26 įsakymu Nr. D1-735/3D-700 patvirtintas
“Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosauginių reikalavimų aprašas”.
 LR Žemės ir miškų ūkio ministerijos ir LR statybos ir urbanistikos ministerijos 1997 m. lapkričio 7 d.
į s a k y m u Nr. 640 /1997 m. lapkričio 11 d. Nr. 247 patvirtintos Galvijų pastatų technologinio
projektavimo taisyklės TPT-1-97.
STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI:
• STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys";
• STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių-techninių dydžių
projektinės vertės";
• STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai";
• Statybos techninis reglamentas „Statinių klasifikavimas“ STR 1.01.03:2017;
STR 1.03.02:2008 „Statybos produktų atitikties deklaravimas";
STR 1.03.03:2008 „Techniniai liudijimai. Rengimas ir tvirtinimas";
• Statybos techninis reglamentas „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ STR
1.04.04.2017;
• STR 1.05.08:2003 „Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo
taisyklės ir grafiniai žymėjimai";
• Statybos techninis reglamentas Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas STR 1.05.01:2017;
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
• STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo
turto kadastro objektų formavimo tvarka“
* STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė";
•
•

Atestato/
Diplomo
Nr.

INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAŽYMA
Nr. 588978
Pareigos

003878
005742
Etapas
PP

PV
Arch.

Pavardė

Parašas

D. Gribauskė
M.Gribauskas

STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS:

KAROLIS KUČINSKAS

Data
2017
2017

Galvijų fermos (Kitos (fermų) paskirties pastato (7.18)), malūno,
ūkinio pastato (kitos (ūkio) paskirties pastatai, skirto žemės ūkiui
tvarkyti (7.19)), grūdų bokštų (Kitos paskirties inžinerinių
statinių (12)) Rokiškio r. sav., Kazliškio sen., Rumpiškėnų k.,
statybos projektiniai pasiūlymai
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* STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas";
*

STR 2.01.01(2): 1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga";

*

STR 2.01.01(3): 1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga";

*

STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga";

*

STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo";


STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

*

STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“;

*

STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo”;

*

STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“;

*

STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“;

*

STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“;

*

STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“;

*

STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“;

*

STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“;

*

STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“;

*

STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“;

*

STR 2.06.04:2014 “Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai”

*

STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“.

*

ST 121895674.06:2009 „Pastatų apsaugos nuo triukšmo įrengimo darbai";

*

ST 121895674.06:2009 „Statinių remonto ir rekonstravimo darbai";

* ST 210734350.01:2010 „Wavin plast, lietaus vandens nuvedimo nuo stogų sistemų
įrengimas".
HIGIENOS NORMOS:
*

HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas";

* HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje“;
* HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija
gyvenamosios aplinkos ore”;
*

HN 104:2011 „Gyventojų sauga nuo elektros oro linijų sukuriamų elektrinių laukų";

*

HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai".
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1

BENDRAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1.1

PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ PAŽINTINIAI DUOMENYS

Projekto pavadinimas. Galvijų fermos (Kitos (fermų) paskirties pastato (7.18)), malūno, ūkinio pastato (kitos
(ūkio) paskirties pastatai, skirto žemės ūkiui tvarkyti (7.19)), grūdų bokštų (Kitos paskirties inžinerinių statinių (12))
Rokiškio r. sav., Kazliškio sen., Rumpiškėnų k., statybos projektiniai pasiūlymai
Adresas:
Rokiškio r. sav., Kazliškio sen., Rumpiškėnų k.,
Sklypo Kad. Nr. 7340/0002:316
Statytojas (užsakovas). Karolis Kučinskas
Statybos finansavimo šaltiniai. Projektavimo ir statybos darbai finansuojami užsakovo-statytojo individualiomis
lėšomis, ES struktūrinių fondų lėšomis.
Projekto rengimo pagrindas. Projekto rengimo pagrindas yra projektavimo užduotis. Projektiniai pasiūlymai
parengti vadovaujantis teisės aktais, ir kitais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais.
Projektinių pasiūlymų sudėtis ir detalumas turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė“, nurodymus.
Statybos rūšis. Vadovaujantis STR 1.01.08:2002, p. 7.1 – nauja statyba.
Pastatų paskirtis. Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, - statinių paskirtys yra: Kitos
(fermų) paskirties pastatas p. 7.18; 7.19 p. - kitos (ūkio) paskirties pastatai, skirti žemės ūkiui tvarkyti (malūnas,
ūkinis pastatas); Grūdų bokštai – Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12).
Statinių kategorija. Neypatingi, nesudėtingi.
1.2

ATLIKTI STATYBINIAI TYRINĖJIMAI IR TYRIMAI

2007 m. UAB “Rapasta” atlikti Inžineriniai geologiniai tyrimai.
1.3. PRADINIAI PROJEKTAVIMO DUOMENYS
2008 m. lapkričio 19 d. Išduotas statybos leidimas Nr. 08/74 NS, suprojektuotam Kavių fermos pastatui
Jurgitos Kučinskaitės vardu. 2016 m. kovo 31 d. Leidimas perregistruotas Karolio Kučinsko vardu (Statybos
leidimo Nr. LSNS-56-160331-00002).
Planuojama pakeisti esminius statinio projekto sprendinius, statyti daugiau pastatų. Projektiniai pasiūlymai
rengiami Specialiesiems reikalavimams gauti.
1.4. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS
Žemės sklypas. Žemės sklypas yra 5949 m² ploto. Rokiškio r. sav., Kazliškio sen., Rumpiškėnų k.,
Atestato/
Diplomo
Nr.

INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAŽYMA
Nr. 588978

Pareigos
Pavardė
003878 PV
D. Gribauskė
M.Gribauskas
005742 Arch.
Etapas
PP

Parašas

STATYTOJAS: KAROLIS KUČINSKAS

Galvijų fermos (Kitos (fermų) paskirties pastato (7.18)),
malūno, ūkinio pastato (kitos (ūkio) paskirties pastatai,
skirto žemės ūkiui tvarkyti (7.19)), grūdų bokštų (Kitos
paskirties inžinerinių statinių (12)) Rokiškio r. sav.,
Kazliškio sen., Rumpiškėnų k., statybos projektiniai
pasiūlymai

Data
2017
2017 Aiškinamasis raštas
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Sklypo Kad. Nr. 7340/0002:316
Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso Karoliui Kučinskui.
Teritorija, reljefas. Sklypo reljefas kinta nuo 97,22 iki 98,00. Reljefas žemėja į vakarų pusę.
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: Žemės ūkio. Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:
VI. Elektros linijų apsaugos zonos. (0,058 ha);
XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (0,3 ha);
XX. Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos (0,1 ha);
XV. Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arbe be jų,
sanitarinės apsaugos zonos (0.5949 ha)
Servitutai:
Kelio servitutas (viešpataujantis) – 0,087 ha.
Sklype esantys statiniai:
Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statiniai (vandens bokštas) Un. Nr. 7396-4009-3047;
Sklype ir šalia jo esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai.
Sklype yra šie inžineriniai tinklai ir įrenginiai:
Sklype yra esamas vandnes bokštas, melioracijos statiniai.
Sklypą kerta elektros tinklų oro linija.
Šalia sklypo esantis užstatymas.
Sklypas vakarų, šiaurės ir rytų pusėse ribojasi su žemės ūkio paskirties žemės sklypu Kad. Nr.
7340/0002:317 Kazliškio k.v Rokiškio r. sav., Rumpiškėnų k. 1, su jame esama karvių ferma ir srutų rezervuaru.
Pietinėje pusėje sklypas ribojasi su žemės ūkio paskirties sklypu Kad. Nr. 7340/0002:63, neužstatytu pastatais.
1.5. SAUGOMOS TERITORIJOS, KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMAS
Sklypas nepatenka į jokias saugomas ar kultūros paveldo teritorijas.
1.6. PROJEKTUOJAMI PASTATAI, ĮRENGINIAI
1. Galvijų ferma - Kitos (fermų) paskirties pastatas (7.18) - neypatingas;
2. Malūnas - kitos (ūkio) paskirties pastatas, skirtas žemės ūkiui tvarkyti (7.19) - neypatingas;
3. Ūkinis pastatas - kitos (ūkio) paskirties pastatas, skirtas žemės ūkiui tvarkyti (7.19) - neypatingas;
4. Grūdų bokštai (4 vnt.) – Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12) - nesudėtingi.

1.7.

TRUMPAS SKLYPO SUTVARKYMO PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

Statinių, įrenginių išdėstymas sklype, funkcinis ryšys.
Galvijų ferma projektuojama sklypo šiaurinėje dalyje (ant sklypo ribos – kaimyninio sklypo savininko
sutikimas pridedamas) lygiagrečiai kaimyniniame sklype esančiai galvijų fermai (išlaikant priešgaisrinius
atstumus).
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Malūno pastatas blokuojamas prie galvijų fermos pastato pietinėje pusėje, vakarinėje sklypo dalyje. Šalia
malūno, vakarų pusėje projektuojami 4 grūdų bokštai.
Projektuojama galvijų ferma su kaimyniniame sklype esančia galvijų ferma veiks kaip vienas ūkis:
projektuojami bendri privažiavimo keliai, srutų surinkimui planuojamas esamas srutų rezervuaras.
Atokiau nuo fermos ir malūno pastatų projektuojamas kitos (ūkio) paskirties pastatas, skirtas žemės ūkiui
tvarkyti, kuriame planuojama įrengti mažais kiekiais gaminamų mėsos gaminių ir (ar) pusgaminių patalpas.
Pastatui planuojamas atskiras, bendrų funkcinių ryšių su fermomis neturintis įvažiavimas.
Projektuojamos dangos.
Pusė sklypo paliekama vejai ir želdynams. Želdiniai sudaro 50 proc sklypo ploto. Esamas sklypo
nuolydis svyruoja nuo altitudžių 97,22 iki 98,00 t.y apie 0,78 m.. Reljefas žemėja į vakarų pusę . Sklypo reljefas
formuojamas išlaikant įvažiavimo, ribų su gretimais sklypais altitudes. Teritorijoje nėra komunalinio ar vietinio
lietaus nuotakyno, paviršinės nuotekos iš sklypo nuvedamos reljefo paviršiumi į žaliuosius plotus, kelius ir pan.
Draudžiama nuvesti paviršines nuotekas reljefo paviršiumi į gretimus sklypus.
Vidaus privažiavimo keliai ir automobilių stovėjimo aikštelė projektuojama skaldos dangos.
Privažiavimų prie pastatų:
1. mažiausias automobilių privažiavimo plotis – 3,5 m.
2. didžiausias išilginis automobilių privažiavimo nuolydis – 12 %.
Automobilių stovėjimo vietų skaičius – prie projektuojamų pastatų numatytos 5 automobilių stovėjimo vietos.
Sklypo vertikalus planavimas, paviršių formavimas. Žemės sklypo paviršius nekeičiamas. Suardomas
esamas žemės paklotas apsėjamas veja.
Sklypo apželdinimas. Želdiniai sudaro 50 proc sklypo ploto.
Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje – nėra.
Mažosios architektūros formos. Nėra.

1.8.

STATINIŲ PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

Pastatų planavimo sprendiniai. Rekonstruojamo pastato planiniai sprendiniai atlikti laikantis užsakovo
užduoties. Pastato aukštų planavimas atliktas laikantis Lietuvos R. galiojančių reglamentų ir statybinių normų.
Galvijų ferma - Kitos (fermų) paskirties pastatas:
Projektuojamas pastatas 58,5 m x 18,8 m. Pastatas vieno aukšto su dvišlaičiu stogu. Visa pastato erdvė
skiriama galvijų poreikiams. Pastatas pusiau šalto tipo su reguliuojama plyšine vėdinimo sistema.
Fermoje numatyta 100 vietų suaugusioms karvėms ir 35 vietos veršeliams.
Technologiniai procesai sprendžiami techninio projekto rengimo metu.
Visas susidarantis mėšlas bus tvarkomas vadovaujantis LR aplinkos ministro ir LR žemės ūkio ministro 2011-0926 įsakymu patvirtinto Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosauginių reikalavimų aprašo nuostatais.
Kadangi projektuojama ferma ir kaimyniniame sklype (nuosavybės teise priklausančiame Donatui Kučinskui)
esanti ferma bus naudojama kaip vienas kompleksas (vienas ūkis) buitinės patalpos darbuotojams numatytos
esamoje fermoje.
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Malūnas - kitos (ūkio) paskirties pastatas, skirtas žemės ūkiui tvarkyti:
Projektuojamas pastatas 14,2 m x 19,8 m. Pastatas vieno aukšto su dvišlaičiu stogu. Visa erdvė skiriama
grūdų malimo, sandėliavimo reikmėms. Grūdai tiekimai iš šalia projektuojamų 4 grūdų bokštų (Kitos paskirties
inžinerinių statinių), kiekvieno grūdų bokšto talpa – 100 t.
Technologiniai procesai sprendžiami techninio projekto rengimo metu.
Ūkinis pastatas - kitos (ūkio) paskirties pastatas, skirtas žemės ūkiui tvarkyti
Pastatas stačiakampio formos, 13,4 m x 9,8m, vieno aukšto, dvišlaičiais stogais. Pastate planuojama įrengti
mažais kiekiais gaminamų mėsos gaminių ir (ar) pusgaminių patalpas:
ūkininkas savo patalpose per savaitę iš savo vardu registruotų ūkinių gyvūnų, augintų savo ūkyje ne mažiau kaip
pusę viso jų auginimo laikotarpio ir paskerstų veterinarinį patvirtinimą turinčiose skerdyklose, mėsos ir papildomai
įsigytos (ne daugiau kaip 20 proc.) ūkinių gyvūnų mėsos iš veterinarinį patvirtinimą turinčių skerdyklų ir (ar) mėsos
išpjaustymo įmonių, ir (ar) mėsos perdirbimo įmonių, ir (ar) iš ūkininkų planuoja pagaminti ir patiekia vietinei rinkai
ne daugiau kaip 500 kg mėsos gaminių ir ne daugiau kaip 200 kg mėsos pusgaminių.
Technologiniai procesai ir tikslus patalpų planavimas bus sprendžiami techninio projekto rengimo metu.
Patalpos planuojamos vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. Liepos 23
d. Įsakymu Nr. B1-723 patvirtintais “Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų mėsos gaminių ir
pusgaminių veterinarijos reikalavimais”.
Pastatų fasadų sprendiniai
1. Galvijų ferma plane yra stačiakampės formos, dvišlaičiais stogais. Stogas ir sienos dengiamos
daugiasluoksnėmis “sandwich” tipo plokštėmis. Stogas tamsiai rudos spalvos (RAL 8014), sienos šviesiai rudos
spalvos plokštėmis (RAL 2000) Stogo, nuolydžiai –20º. Stogo kraige (viso pastato ilgiu) įrengiami atidaromi
stoglangiai, tarnaujantys ir kaip vėdinimo angos.
Pastato ilgosiose kraštinėse, po karnizu taip pat įrengiami ištisiniai polikarbonatinės dangos langai.
Vartai ir durys tamsiai rudos spalvos (RAL 8014). Fasadų sprendiniai tikslinami techninio projekto rengimo metu.
2. Malūnas plane yra stačiakampės formos, dvišlaičiais stogais. Stogas ir sienos dengiamos
daugiasluoksnėmis “sandwich” tipo plokštėmis. Stogas tamsiai rudos spalvos (RAL 8014), sienos šviesiai rudos
spalvos plokštėmis (RAL 2000) Stogo, nuolydžiai –20º. Pietų pusėje, išilgai pastato po karnizu įrengiami ištisiniai
polikarbonatinės dangos langai.
Vartai ir durys tamsiai rudos spalvos (RAL 8014). Fasadų sprendiniai tikslinami techninio projekto rengimo metu.
3.Ūkinis pastatas plane yra stačiakampės formos, dvišlaičiais stogais. Stogas ir sienos dengiamos
daugiasluoksnėmis “sandwich” tipo plokštėmis. Stogasir sienos tamsiai rudos spalvos (RAL 8014), Stogo,
nuolydžiai –30º. Langai ir durys tamsiai rudos spalvos (RAL 8014). Fasadų sprendiniai tikslinami techninio
projekto rengimo metu
4. Gūdų bokštai – konusiniai grūdų bokštai sudaryti iš kūgio formos stogo, cilindrinių sienelių ir kūgio formos
grindų. Konusiniai grūdų bokštai gaminami iš banguotų skardos lakštų, sutvirtinant juos papildomomis
konstrukcijomis. Bokštas statomas ant plieninių cinkuotų kojų.
1.9 KONSTRUKCIJOS
Konstrukcinė schema (galvijų fermos, malūno, ūkinio pastato)
Konstruktyvinė shema - sienos, kur visų horizontalių jėgų pagrindinę dalį perima skersinės pastato sienos ir
stogas. Vertikalios jėgos per sienas perduodamos į pamatus ir gruntą.
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Pamatai
Po pastatų kolonomis – monolitiniai g/b stulpiniai pamatai.
Laikančios sienos
Projektuojamos išorinės sienos metalo karkaso. Dengiamos daugiasluoksnėmis „sandwich“ tipo plokštėmis.
Atitvarinės vidaus pertvaros (ūkiniame pastate)
Vidaus pertvaros - numatomos gipso kartono sistemos montuojamos ant metalo karkaso, užpildomos akmens
vata.
Stogas
Projektuojami stogai dvišlaičiai, nuolydžiai - 20°, 30°. Stogo konstrukcija suprojektuota iš metalo konstrukcijų,
kartu su kolonomis sudarančiomis vientisą rėmą. Grebėstai -spygliuočių rūšies gegnių – pirmos rūšies,
statramsčių ir spyrių – antros rūšies, grebėstų ir lentų - trečios rūšies medienos, kurios drėgnumas ne daugiau
20%.
Visas medines konstrukcijas antiseptikuoti ir ugniai atsparinti – padengti antipirenais. Stogo danga –
daugiasluoksnės „sandwich“ tipo plokštės.

PP-2016/12-BD-SP-A

Lapas

Lapų

Laida

5

5

0

