
VVIILLNNIIAAUUSS  AAPPYYGGAARRDDOOSS  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIINNIIOO  

TTEEIISSMMOO  PPAASSTTAATTOO  

ŽŽYYGGIIMMAANNTTŲŲ  GG..  22  IISSTTOORRIIJJAA  

IIssttoorriinniiųų  dduuoommeennųų  aappiiee  sskkllyyppąą  ŽŽyyggiimmaannttųų  gg..  22,,  kkuurriiaammee  ššiiuuoo  mmeettuu  ssttoovvii  VViillnniiaauuss  

aappyyggaarrddooss  aaddmmiinniissttrraacciinniioo  tteeiissmmoo  ppaassttaattaass,,  žžiinnoommaa  mmaažžaaii..  VViillnniiaauuss  ffoorrmmaavviimmoossii  

llaaiikkoottaarrppiiuu  ččiiaa,,  nneettoollii  VViillnneellėėss  žžiiooččiiųų,,  ggrreeiiččiiaauussiiaaii  ddrriieekkėėssii  uužžppeellkkėėjjuussiiooss  žžeemmuummooss..  

TTeerriittoorriijjaa  aapplliinnkk  ŠŠvv..  JJuurrggiioo  bbaažžnnyyččiiąą  iikkii  ppaatt  TToottoorriiųų  iirr  VViillnniiaauuss  vvaarrttųų  bbeeii  VViillnniiaauuss  

ggaattvvėėss  jjaauu  XXVVII  aa..  ppiirrmmoojjee  ppuussėėjjee  bbuuvvoo  vvaaddiinnaammaa  PPuušškkaarrnniiaa  ((PPuusszzkkaarrnniiaa)),,  nneess  ččiiaa,,  

mmaattyytt,,  nnuuoo  sseennoo  bbuuvvoo  lliieejjaammooss  ppaattrraannkkooss  iirr  ggyyvveennoo  kkaallvviiaaii,,  lliieejjiikkaaii  bbeeii  kkiittii  ssuu  kkaarroo  

tteecchhnniikkaa  ssuussiijjęę  mmeeiissttrraaii..  11554477  mm..  ŽŽyyggiimmaannttaass  AAuugguussttaass  ppaattrraannkkųų  lliieejjyykklląą  rreekkoonnssttrraavvoo  

iirr  iiššppllėėttėė..  JJii  bbuuvvoo  įį  ppiieettrryyččiiuuss  nnuuoo  ŠŠvv..  JJuurrggiioo  bbaažžnnyyččiiooss,,  ttaaččiiaauu  ddaarr  iirr  ššiiaannddiieenn  ddėėll  

aarrcchheeoollooggiinniiųų  iirr  iissttoorriinniiųų  ttyyrriimmųų  ttrrūūkkuummoo  jjooss  ttiikkrroojjii  bbuuvviimmoo  vviieettaa  nneennuussttaattyyttaa..  ŠŠiiąą  

vviieettąą,,  eessaannččiiąą    pprriiee  VViillnniiaauuss  ŽŽeemmuuttiinnėėss  ppiilliieess,,  mmiinnii  VViillnniiaauuss  mmiieessttoo  iissttoorriikkaaii,,  LLDDKK  

ggiinnkkllųų  iissttoorriijjooss  ttyyrriinnėėttoojjaaii,,  aarrcchhiitteekkttūūrrooss  iissttoorriikkaaii  bbeeii  aattsskkiirruuss  ppaassttaattuuss  ttyyrręę  

ssppeecciiaalliissttaaii..    

KKaaiipp  aattrrooddėė  VViillnniiaauuss  mmiieessttoo  ppaannoorraammaa  ttuuoommeettiinniiaammee  PPuušškkaarrnniiooss  pprriieemmiieessttyyjjee,,  

iilliiuussttrruuoojjaa    11660000  mm..  TT..  MMaakkoovvsskkiioo  ooffoorrttaass..  

  

TT..  MMaakkoovvsskkiioo  ooffoorrttaass..  VViillnniiaauuss  mmiieessttoo  ppaannoorraammaa..  11660000  mm..    

DDuuoommeennųų  aappiiee  aattsskkiirrųų  sskkllyyppųų  PPuušškkaarrnniioojjee  jjuurriissddiikkcciinnęę  pprriikkllaauussoommyybbęę  XXVV  iirr  XXVVII  aa..  

yyrraa  llaabbaaii  mmaažžaaii..  SSpprreennddžžiiaanntt  iišš  ŽŽyyggiimmaannttoo  AAuugguussttoo  11554444––11554488  mm..  ddvvaarroo  ssąąsskkaaiittųų,,  

kkuurriioossee  aattssiissppiinnddii  LLiieettuuvvooss  ddiiddžžiioojjoo  kkuunniiggaaiikkššččiioo  ssttaattyybbiinnėė  vveeiikkllaa  iirr  jjoo  ddvvaarroo  ūūkkiinniiųų  

ssttaattiinniiųų  ppllėėttiimmaass  įį  ššiiaauurrėėss  vvaakkaarruuss  nnuuoo  ŽŽeemmuuttiinnėėss  ppiilliieess  iirr  kkaatteeddrrooss  TTiillttoo  ggaattvvėėss  

kkrryyppttiimmii,,  ggaalliimmaa  mmaannyyttii,,  kkaadd  tteerriittoorriijjoojjee  ttaarrpp  VViillnniiaauuss,,  TToottoorriiųų  vvaarrttųų  iirr  VViillnniiaauuss  



ggaattvvėėss  bbeeii  NNeerriieess  uuppėėss  nnuuoo  sseennoo  kkūūrrėėssii  vvaallddoovvoo  pprriieellaannkkuummoo  nnuussiippeellnnęę  aassmmeennyyss  ––  

kkiillmmiinnggiieejjii  iirr  aammaattiinniinnkkaaii..  PPaabbūūkkllųų  lliieejjyykkllooss  VViillnniiuujjee  aauukkssoo  aammžžiiuuss  bbuuvvoo  bbūūtteenntt  

vvaallddaanntt  ŽŽyyggiimmaannttuuii  AAuugguussttuuii..  PPaassttaaččiiuuss  mmiieessttoo  ssiieennąą,,  ššii  vviieettaa  aattssiiddūūrrėė  uužž  mmiieessttoo  

rriibbųų..    

PPuušškkaarrnniiooss  pprriieemmiieessttyyjjee    iiššssiisskkiirriiaa  kkeelleettaass  ddiiddeelliiųų  oobbjjeekkttųų::  ggoottiikkiinniiaaii  RRaaddvviillųų  rrūūmmaaii  ssuu  

ssooddaaiiss,,    ŠŠvv..  JJuurrggiioo  bbaažžnnyyččiiaa  iirr  KKaarrmmeelliittųų  vviieennuuoollyynnaass..  ŽŽiinnoommaa  iirr  ttaaii,,  kkaadd  XXVVII––

XXVVIIIIII  aa..  ššiioojjee  vviieettoojjee,,  llaaiikkyyttoojjee  pprriieemmiieessččiiuu,,  bbūūttaa  ttvveennkkiinniiųų..  AArrcchheeoollooggiinniiųų  ttyyrriinnėėjjiimmųų  

iiššvvaaddoossee  tteeiiggiiaammaa,,  kkaadd  XXVVII––XXVVIIIIII  aa..  ppaassttaattoo  ŽŽyyggiimmaannttųų  gg..  22  kkiieemmee  iirr  ppoo  ššiiuuoo  

ppaassttaattuu  yyrraa  bbuuvvęę  vviieennaass  aarr  kkeellii  ttvveennkkiinniiaaii,,  kkuurriiee  XXVVIIIIII  aa..  ppaabbaaiiggoojjee  nneepprriižžiiūūrriimmii  

uužžaakkoo..  TTvveennkkiinniiaaii    iirr  pprriiee  NNeerriieess  ssttoovviinnttyyss  nneeddiiddeellii  mmeeddiinniiaaii  nnaammuukkaaii  mmaattoossii  iirr  11880088  

mm..  KK..  GGrruunneerrttoo  VViillnniiaauuss  mmiieessttoo  ppllaannee..    

XXVVII––XXVVIIIIII  aa..  iikkoonnooggrraaffiinniiuuoossee  ššaallttiinniiuuoossee  bbeeii  mmiieessttoo  ppllaannuuoossee  kkaaiirriioojjii  NNeerriieess  

kkrraannttiinnėė  pprriieeššaaiiss  ddaabbaarrttiinnęę  ŽŽyyggiimmaannttųų  ggaattvvęę  vvaaiizzdduuoojjaammaa  bbee  ppaassttaattųų::  ččiiaa  ppllyyttėėjjoo  

ssooddaaii,,  ppiieevvooss  iirr  ddiirrbbaammooss  žžeemmėėss  pplloottaaii..  DDaabbaarrttiinnėėss  ggaattvvėėss  NNeerriieess  ppaakkrraannttėėjjee  

pprroojjeekkttaavviimmaass  pprraaddėėttaass  11883344  mm..,,  įįkkūūrruuss  RRuussiijjooss  iimmppeerriijjooss  ttvviirrttoovvęę  iirr  ppeerrttvvaarrkkiiuuss  uuppėėss  

kkrraannttiinnęę..  NNaauujjoojjii  ggaattvvėė  ssuujjuunnggėė  ŽŽaalliiąąjjįį  ttiillttąą  ssuu  AAnnttaakkaallnniiuu..  DDaauugguummaa  sseenniiaauussiiųų  

ddaabbaarrttiinnėėss  ŽŽyyggiimmaannttųų  ggaattvvėėss  iiššlliikkuussiiųų  nnaammųų  ppaassttaattyyttii  XXIIXX  aa..  ppaabbaaiiggoojjee  ––  XXXX  aa..  

pprraaddžžiioojjee..  

  

MM..  JJaannuuššeevviiččiiuuss..  RRaaddvviillųų  rrūūmmųų  ggrriiuuvvėėssiiaaii  VViillnniiuujjee..  DDrroobbėė,,  aalliieejjuuss..  



IIkkii  XXVVIIIIII  aa..  ppaabbaaiiggooss  sskkllyyppaass  ŽŽyyggiimmaannttųų  gg..  22  bbuuvvoo  RRaaddvviillųų  ––  ggaalliinnggiiaauussiiooss  LLiieettuuvvooss  

DDiiddžžiioossiiooss  KKuunniiggaaiikkššttyyssttėėss  ddiiddiikkųų  ššeeiimmooss  ––  jjuurriissddiikkcciijjoojjee..  RRaaddvviillooss  VViillnniiuujjee  ttuurrėėjjoo  

aappiiee  99  ppuuooššnniiaass  rreezziiddeenncciijjaass..  TTrreeččiioojjii  jjųų  iirr  bbuuvvoo  ŽŽyyggiimmaannttųų  gg..  22,,  ttaarrpp  PPuušškkaarrnniiooss  

pprriieemmiieessččiioo  iirr  NNeerriieess  uuppėėss,,  kkiieekk  įį  vvaakkaarruuss  nnuuoo  ŽŽeemmuuttiinnėėss  ppiilliieess..      

TTaaii  bbuuvvoo  ddiiddeellii,,  ppuuooššnnūūss,,  iittaallųų  mmaanniieerriizzmmoo  ssttiilliiaauuss  ttrriijjųų  aauukkššttųų  rrūūmmaaii  ssuu  cciilliinnddrriinniiuu  

bbookkššttuu  kkaammppee..  IIšš  rryyttųų  ppuussėėss  jjuuooss  ssuuppoo  ddiiddžžiiuulliiss  iittaalliišškkoo  ttiippoo  ssooddaass,,  ppaakkrraaššččiiuuoossee  

aappssooddiinnttaass  lliieeppoommiiss  iirr  eeggllėėmmiiss,,  oo  vviidduurryyjjee  ––  oobbeellųų  iirr  vvyyššnniiųų  aallėėjjooss..  CCeennttrree  ppuuiikkaavvoossii  

ssppaallvviinnggaaiiss  ggėėllyynnaaiiss  aappssuuppttii  kkeettuurrii  ttvveennkkiinniiaaii..  RRaaddvviillųų  ssooddąą  nnuuoo  VViillnneellėėss  vvaaggooss  

tteesskkyyrrėė  sseennoojjii  VViillnneellėėss  vvaaggaa,,  ppeerr  kkuurriiąą  ŽŽyyggiimmaannttaass  AAuugguussttaass  bbuuvvoo  ppaassttaattęęss  ddeennggttąą  

ttiilltteellįį..  JJuuoo  jjiiss  nnaauuddoojjoossii  11554422––11554477  mm..  vvaakkaarraaiiss  llaannkkyyddaammaass  BBaarrbboorrąą  RRaaddvviillaaiittęę  jjooss  

rrūūmmuuoossee..  VVaakkaarriinnėėjjee  RRaaddvviillųų  rrūūmmųų  ddaallyyjjee  bbuuvvoo  ppllaattuuss  ūūkkiinniiss  kkiieemmaass,,  aappssttaattyyttaass  

mmeeddiinniiaaiiss  ddvvaarriišškkiiųų  nnaammaaiiss,,  aarrkklliiddėėmmiiss,,  ssvviirrnnaaiiss,,  bbrraavvoorraaiiss  iirr  kkiittaaiiss  ūūkkiinniiaaiiss  

ppaassttaattaaiiss..  

ŠŠiiee  rrūūmmaaii  bbuuvvoo  JJuurrggiioo  RRaaddvviillooss  ((11448800––11554411)),,  nnuuoo  11550088  mm..  LLiieettuuvvooss  DDiiddžžiioossiiooss  

KKuunniiggaaiikkššttyyssttėėss  llaauukkoo  eettmmoonnoo,,  ddvvaarraass..    DDvvaarroo  sskkllyyppee  pprriiee  NNeerriieess  11550088  mm..  jjiiss  ppaassttaattėė  

MMaarriijjooss  SSnniieeggiinnėėss  bbaažžnnyyččiiąą  iirr  KKaarrmmeelliittųų  vviieennuuoollyynnąą..  TTiikkrriiaauussiiaaii  jjoo  bbuuvvoo  ppaassttaattyyttii  iirr  

ppuuooššnnūūss  rreezziiddeenncciinniiaaii  rrūūmmaaii,,  kkuurriiuuoossee  ggyyvveennoo  jjoo  vvaaiikkaaii::  MM..  RRaaddvviillaa  RRuuddaassiiss  ((11551155––

11558844)),,  kkuurriiss  nnuuoo  11556611  mm..  bbuuvvoo  TTrraakkųų  vvaaiivvaaddaa,,    nnuuoo  11556611  mm..  ––  LLDDKK  ddiiddyyssiiss  eettmmoonnaass,,  

oo  nnuuoo  11556655  mm..  ––  LLDDKK  kkaanncclleerriiss;;  iirr  BBaarrbboorraa  RRaaddvviillaaiittėė  ((11552200––11555511)),,  kkuurrii  

iiššttaaiiggiinngguuoossee  rrūūmmųų  ssoodduuoossee  ssuussiittiikkiinnėėjjoo  ssuu  ddiiddžžiiuuoojjuu  kkuunniiggaaiikkššččiiuu  ŽŽyyggiimmaannttuu  

AAuugguussttuu..  ŠŠiiee  rrūūmmaaii  bbuuvvoo  ppaaggrriinnddiinnėė  BBiirržžųų  iirr  DDuubbiinnggiiųų  RRaaddvviillųų  rreezziiddeenncciijjaa  iikkii  

ppaasskkuuttiinnėėss  jjųų  ppaavveellddėėttoojjooss  LLiiuuddvviikkooss  KKaarroolliinnooss  RRaaddvviillaaiittėėss  ((11666677––11669955))  mmiirrttiieess..    ČČiiaa  

ttaaiipp  ppaatt  bbuuvvoo  ppaaššaarrvvoottaass  iirr  VViillnniiaauuss  kkaašštteelliioonnaass  JJoonnuuššaass  RRaaddvviillaa  ((11557799––11662200)),,  

BBoogguussllaavvoo  RRaaddvviillooss  ttėėvvaass..  BB..  RRaaddvviillooss  llaaiikkaaiiss  ((11662200––11666699))  rrūūmmuuoossee  ssuukkaauuppttaa  ggaauussii  

vveerrttiinnggųų  ddaaiillėėss  kkūūrriinniiųų  kkoolleekkcciijjaa..    

PPeerr  11665555––11666611  mmeettųų  kkaarrąą  ssuu  MMaasskkvvaa  rrūūmmaaii  bbuuvvoo  aappggrriiaauuttii,,  oo  XXVVIIIIII  aa..  jjiiee  bbuuvvoo  

ggaalluuttiinnaaii  aapplleeiissttii..  11882288  mm..  RRaaddvviillųų  eekkoonnoommiijjooss  pprrookkuurraattoorriijjaa  RRaaddvviillųų  rrūūmmųų  

ggrriiuuvvėėssiiuuss  uužž  550000  rruubblliiųų  ppaarrddaavvėė  kkaaiipp  ssttaattyybbiinnęę  mmeeddžžiiaaggąą,,  iišš  kkuurriiooss  11882299  mm..  

KKoossoobbuuddsskkiiss  ppaassiissttaattėė  mmūūrroo  nnaammuuss  AAššttrriioojjoo  ggaalloo  pprriieemmiieessttyyjjee..      



  

TT..  BBiiččkkaauusskkaass..  RRaaddvviillųų  rrūūmmųų  PPuušškkaarrnniioojjee  ggrriiuuvvėėssiiaaii..  LLiittooggrraaffiijjaa..  11882288  mm..    

BBuuttvviilloovvsskkiiss..  BBaarrbboorrooss  RRaaddvviillaaiittėėss  rrūūmmųų  VViillnniiuujjee  lliieekkaannooss..  LLiittooggrraaffiijjaa..  11885500  mm..  

  



SSkkllyyppee  RRaaddvviillųų  gg..  55  iirr  aapplliinnkkiinnėėssee  tteerriittoorriijjoossee  ppoo  žžeemmee  yyrraa  iiššlliikkuussiiųų  RRaaddvviillųų  ddvvaarroo  

pprriiee  NNeerriieess  lliieekkaannųų..  JJooss  nnėėrraa  ppaakkaannkkaammaaii  ttiikksslliiaaii  llookkaalliizzuuoottooss,,  nnuuoosseekklliiaauu  iiššttyyrriinnėėttooss..  

YYrraa  iiššlliikkęę  ššiiooss  RRaaddvviillųų  vvaallddooss  ppiieeššiinniiųų  ((11660000  mm..  TT..  MMaakkoovvsskkiioo  VViillnniiaauuss  ppaannoorraammaa,,  

XXIIXX  aa..  rrūūmmųų  lliieekkaannųų  ppiieeššiinniiaaii)),,  ppllaannųų  ((ppaažžyymmėėttii  XXVVIIIIII––XXIIXX  aa..  VViillnniiaauuss  ppllaannuuoossee  bbeeii  

iissttoorriikkiiųų  KK..  MMaakkoovvsskkooss  iirr  RR..  LLeebbeeddyyttėėss  vviieennaammee  VVaarrššuuvvooss  aarrcchhyyvvųų  ssuurraassttaass  XXVVIIII  aa..  

IIII  ppuussėėss  RRaaddvviillųų  vvaallddooss  ppllaannaass)),,  kkuurriiee  ppaaddeeddaa  įįssiivvaaiizzdduuoottii,,  kkaaiipp  aattrrooddėė  rreezziiddeenncciijjaa,,  

kkaaiipp  jjii  kkeeiittėėssii  bbėėggaanntt  aammžžiiaammss,,  kkookkiiaa  bbuuvvoo  ssttrruukkttūūrraa..  DDaalliiss  sseennųųjjųų  ppllaannųų  ddaarr  nnėėrraa  

ppuubblliikkuuoottaa..  TTiikksslliiuuss  sskkllyyppee  RRaaddvviillųų  gg..  55  bbuuvvuussiiooss  RRaaddvviillųų  rreezziiddeenncciijjooss  aarr  aattsskkiirrųų  jjooss  

oobbjjeekkttųų  vviieettųų  nnuussttaattyymmoo  ddaarrbbuuss  aappssuunnkkiinnaa  ttaaii,,  kkaadd  ššiiuuoo  mmeettuu  sskkllyyppaass  ggaannaa  ttaannkkiiaaii  

uužžssttaattyyttaass,,  jjaammee  nnuuttiieessttaa  ddaauugg  ppoožžeemmiinniiųų  iinnžžiinneerriinniiųų  ttiinnkkllųų,,  ddiiddeellėė  sskkllyyppoo  ppaavviirrššiiaauuss  

ddaalliiss  iiššaassffaallttuuoottaa,,  bbeevveeiikk  vviissii  XXXX  ––XXXXII  aa..  pprraaddžžiioojjee  sskkllyyppoo  tteerriittoorriijjoojjee  vvyykkęę  žžeemmėėss  

kkaassiimmoo  ddaarrbbaaii  ((ggaannaa  ddiiddeelliiųų  aappiimmččiiųų))  bbuuvvoo  aattlliieekkaammii  aarrcchheeoollooggaammss  nneeddaallyyvvaauujjaanntt,,  

ttaaiiggii  bbuuvvoo  pprraarraassttaa  ddaauuggyybbėė  dduuoommeennųų  aappiiee  ššiiooss  VViillnniiaauuss  ddaalliieess  vviidduurraammžžiiųų  iirr  nnaauujjųųjjųų  

llaaiikkųų  iissttoorriijjąą..  

XXIIXX  aa..  pprraaddžžiioojjee  ŽŽyyggiimmaannttųų  ggaattvvėė  vvaaddiinnttaa  KKiiaauulliiųų  ggaattvvee  ((lleennkkiišškkaaii  uulliiccaa  SSwwiinnnnaa))..  

AAppiiee  11889900--uuoossiiuuss,,  ppiirrkklliiųų  iirr  ppaassiittuurriinnččiiųų  mmiieessttiieeččiiųų  sskkaaiiččiiuuii  mmiieessttee  ppaassiieekkuuss  kkrriittiinnęę  

rriibbąą,,  įįvvyykkoo  uurrbbaanniissttiinniiss  sspprrooggiimmaass..  PPrraaddėėjjuuss  ddaauuggiiaaaauukkššččiiųų  nnaammųų  ssttaattyybbąą,,  ddaabbaarrttiinnėėjjee  

ŽŽyyggiimmaannttųų  ggaattvvėėjjee  vviissii  ppaassttaattaaii  bbuuvvoo  nnuuggrriiaauuttii..    11889900––11889977  mm..  VViillnniiuujjee  iišškkiilloo  nneett  

440000  nnaauujjųų  mmūūrriinniiųų  nnaammųų,,  ssuussiiffoorrmmaavvoo  NNaauujjaammiieessččiioo  rraajjoonnaass,,  ssuupprroojjeekkttuuoottaass  ppaaggaall  

PPrraannccūūzziijjoojjee  ggiimmuussiiaass  ppllaanniimmeettrriinnėėss  uurrbbaanniissttiikkooss  ttrraaddiicciijjaass..  VViissuuss  pprriivvaaččiiųų  ssttaattyybbųų  

rreeiikkaalluuss  ttvvaarrkkėė  11887766  mm..  įįsstteeiiggttaass  VViillnniiaauuss  mmiieessttoo  vvaallddyybbooss  ssttaattyybbooss  sskkyyrriiuuss  iirr  

VViillnniiaauuss  mmiieessttoo  aarrcchhiitteekkttaaii  AA..  BByykkoovvsskkiiss,,  CC..  MMaaccuulleewwiicczziiuuss  ((CC..  MMaaccuulleewwiicczz)),,  KK..  

KKoorroojjeeddoovvaass,,  VV..  MMiicchhnneevviiččiiuuss,,  BB..  SSttaannkkeevviiččiiuuss..      

BBūūtteenntt  ppaaggaall  AAlleekkssaannddrroo  BByykkoovvsskkiioo  ((gg..  11884444)),,  kkuurriiss  iikkii  11887799  mm..  ėėjjoo  vvyyrriiaauussiioojjoo  

VViillnniiaauuss  aarrcchhiitteekkttoo  ppaarreeiiggaass,,    pprroojjeekkttąą  sskkllyyppoo  ŽŽyyggiimmaannttųų  gg..  22  nnaauujjoossiiooss  ssaavviinniinnkkėėss  

AAnnaa  ZZaajjaaččeekk  iirr  JJeekkaatteerriinnaa  TTiišškkeevviičč  11889922  mm..  ppaassttaattėė  ppaassttaattąą,,  kkuurriiss  iirr  iiššlliikkoo  iikkii  ššiiųų  

ddiieennųų..  PPaassttaattoo  ppaasskkiirrttiiss  bbuuvvoo  ggyyvveennaammaassiiss  nnaammaass  ssuu  ūūkkiinniiaaiiss  kkiieemmoo  kkoorrppuussaaiiss,,  

kkuurriiuuoossee  bbuuvvoo  aarrkklliiddėėss,,  mmaallkkųų  ssaannddėėlliiaaii..  ŠŠiioojjee  tteerriittoorriijjoojjee  11993399––22001133  mm..  vveeiikkėė  

VViillnniiaauuss  RRaauuddoonnoojjoo  KKrryyžžiiaauuss  lliiggoonniinnėė..    



  

TTeeiissmmoo  ppaassttaattoo  ŽŽyyggiimmaannttųų    gg..  22  rreekkoonnssttrruukkcciijjaa  22000033  mm..                          TTeeiissmmoo  ppaassttaattaass  22000055  mm..  

  

VViieennaass  iišš  lliiggoonniinneeii  pprriikkllaauussaannččiiųų  ppaassttaattųų  ,,  ddaauuggeellįį  mmeettųų  nneennaauuddoottaass,,  kkiiaauurruu  ssttoogguu,,  

uužžvveerrssttaass  XXXX  aa..  ššiiuukkššllėėmmiiss,,  22000033––22000044  mm..  bbuuvvoo  rreekkoonnss  ttrruuoottaass  iirr  pprriittaaiikkyyttaass  

VViillnniiaauuss  aappyyggaarrddooss  aaddmmiinniissttrraacciinniiaamm  tteeiissmmuuii,,  kkuurriiss  ččiiaa  iirr  vveeiikkiiaa  nnuuoo  22000044  mm..    

  22001188  mm..  pprraaddėėjjęę  bbuuvvuussiiooss  VViillnniiaauuss  RRaauuddoonnoojjoo  KKrryyžžiiaauuss  lliiggoonniinnėėss  tteerriittoorriijjoojjee  

kkaassiinnėėjjiimmuuss  aarrcchheeoollooggaaii  aappttiikkoo  iikkii  ššiiooll  nneettyyrriinnėėttuuss  XXVVIIII  aa..  pprraaddžžiiooss  RRaaddvviillųų  rrūūmmųų  

ffrraaggmmeennttuuss,,  ggaauussyybbęę  uunniikkaalliiųų  rraaddiinniiųų,,  sseenniiaauussii  kkuurriiųų  ddaattuuoojjaammii    XXVV  aa..    



  

  

  


