
    

 

 

 

 

 

 

 

VIŠTYČIO REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  

 

 Nr. Veiklos sritys Mato vnt. 

Veiklos plano įgyvendinimo 

rezultatai (įgyvendinta, 

dalinai įgyvendinta, 

neįgyvendinta) 

Pastabos (įvardinti priežastis, dėl kurių 

nebuvo pasiekti numatyti rezultatai) 

1 2 3 4 5 6 

Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)   

1. Kraštovaizdžio monitoringas, 

tyrimai  

 

 

 

 

 

stebimų temų 

sk./spec. sk., 

taškų sk./spec. sk. 

9/1 

35/1 

santykinis koef., 

santykinis koef. 

 

9 

35 

Įgyvendinta  

2. Gyvosios gamtos 

monitoringas, tyrimai 

 

 

 

 

 

 

stebimų temų 

sk./spec. sk., 

taškų sk./spec. sk. 

 

6/1 

233/1 

 

santykinis koef., 

santykinis koef. 

 

 

6 

233 

Įgyvendinta  

PATVIRTINTA: 

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos  

prie Aplinkos ministerijos direktoriaus  

2019 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-40 

 

 



3. Lankytojų monitoringas, 

tyrimai 

 

 

 

 

stebimų temų 

sk./spec. sk., 

taškų sk./spec. sk. 

1/1 

14/1 

santykinis koef., 

santykinis koef. 

 

1 

14 

Įgyvendinta  

4. Kitas monitoringas, tyrimai 

 

 

 

stebimų temų 

sk./spec. sk., 

taškų sk./spec. sk. 

 

2/2 

0/2 

santykinis koef., 

santykinis koef. 

 

 

1 

0 

 

Įgyvendinta  

Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, 

statinių projektų, kitų dokumentų nagrinėjimas 

  

5. Direkcijos parengtų 

strateginio planavimo 

dokumentų skaičius  

 

 

parengtų 

dokumentų 

sk./spec. sk. 

1/1 

santykinis koef. 

 

 

1 

Įgyvendinta  

6. Išduotų/neišduotų sąlygų, 

pritarimų/nepritarimų 

teritorijų planavimo 

(bendriesiems, specialiesiems, 

detaliesiems) dokumentams 

skaičius 

 

  

išduotų 

(neišduotų) 

sąlygų ir 

pritarimų 

(nepritarimų) 

sk./spec. sk. 

26(0)/1 

santykinis koef. 

 

 

 

 

 

26 

Įgyvendinta  

7. Išduotų/neišduotų specialiųjų 

reikalavimų, pritarimų/ 

nepritarimų statinių 

projektams skaičius 

 

 

išduotų 

(neišduotų) spec. 

reikalavimų, 

pritarimų 

(nepritarimų) 

sk./spec. sk. 

19(0)/1 

 

santykinis koef. 

 

 

 

 

 

19 

Įgyvendinta  



8. Išnagrinėtų 

(suderintų/nesuderintų) 

miškotvarkos projektų, žemės 

sklypų kadastrinių matavimų 

bylų, kitų planų skaičius 

 

 

išnagrinėtų 

(suderintų/nesude

rintų) dokumentų 

sk./spec. sk. 

 

95(8)/2 

santykinis koef. 

 

 

 

 

51,5 

Įgyvendinta  

Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui 

(įskaitant priskirtas teritorijas) 

  

9. Sutvarkytų/prižiūrėtų 

teritorijų skaičius ir plotas 

 

teritorijų sk./spec. 

sk., ha/spec. sk. 

9/3 

196,9/3 

 

santykinis koef., 

santykinis koef. 

3 

65,63 

Įgyvendinta 

 

 

Sutvarkytų/prižiūrėtų objektų 

skaičius  

 

 

objektų sk./spec. 

sk. 

10/3 

santykinis koef. 

3,33 

Įgyvendinta  

10. Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės 

infrastruktūros teritorijų 

skaičius ir plotas 

 

 

teritorijų sk./spec. 

sk., ha/spec. sk. 

8/2 

31,7/2 

santykinis koef., 

santykinis koef. 

4 

15,85 

Įgyvendinta  

Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės 

infrastruktūros objektų 

skaičius  

 

 

objektų sk./spec. 

sk. 

44/1 

santykinis koef. 

 

44 

Įgyvendinta  

Prevencija ir teritorijų kontrolė   

11. Išvykimų (teritorijų/objektų 

apžiūrų, planinių ir 

neplaninių patikrinimų, kartu 

su kitomis institucijomis 

vykdytų patikrinimų) skaičius 

 

 

išvykimų 

sk./spec. sk. 

37/3 

santykinis koef. 

 

12,33 

Įgyvendinta  



Švietimas ir viešinimas    

12. Direkcijos veiklų, ST, jos 

vertybių ir visos ST sistemos 

viešinimas  
 

veiklų sk./spec. sk. 

65/4 

 

Įgyvendinta  

13. Renginiai visuomenei  

 
 

renginių sk./dalyvių sk. 

67/3649 

Įgyvendinta  

14. Pravestų ekspozicijų 

pristatymų, ekskursijų, žygių, 

edukacinių programų skaičius 
 

veiklų sk./lankytojų (dalyvių) sk. 

196/3811 

Įgyvendinta  

Išteklių valdymas   

15. Gautos lėšos programų 

vykdymui 

 

 

gautos lėšos 

(€)/darbuotojų sk. 

92562/8 

€ 

 

11570 

Įgyvendinta  

16. Gautos lėšos iš kitų šaltinių 

 

 

 

gautos lėšos 

(€)/darbuotojų sk. 

47506/8 

€ 

 

5938 

Įgyvendinta  

17. Veikla, atlikta ne ST 

direkcijos darbuotojų jėgomis 

(savanorių, žmonių ir darbo 

biržos) 

 

dirbtos 

val./darbuotojų 

sk. 

336/1 

santykinis koef. 

 

 

336 

Įgyvendinta  

Kita veikla   

18. Parengtų registruotų raštų, 

įsakymų skaičius 

 

 

raštų, įsakymų 

sk./spec. sk. 

353/4 

santykinis koef. 

 

88,25 

Įgyvendinta  

19. Įgyvendintų (- amų) 

tarptautinių ir vietos projektų, 

kuriuose direkcija dalyvauja 

kaip pagrindinis vykdytojas, 

skaičius ir lėšos 

projektų sk./€ 

 

 

 

 

  



20. Direkcijos įvykdytų viešųjų 

pirkimų apimtys 

 

 

viešieji pirkimai 

€/spec.sk. 

9722/2 

santykinis koef. 

 

4861 

Įgyvendinta  

21. ST direkcijos 

bendradarbiavimas su 

institucijomis, 

nevyriausybinėmis 

organizacijomis, kt. 

įgyvendinant bendras veiklas 

 

partnerių sk. 

45 

Įgyvendinta  

22. Mokymai, kuriuose dalyvavo 

direkcijos darbuotojai 

 

 

mokymų sk./darbuotojų sk. 

 

12/6 

Įgyvendinta  

 

 

        Vištyčio regioninio parko direktorius                                                  Nerijus Paškauskas 
                    (saugomos teritorijos pavadinimas)                                                                (v. pavardė)  

   

                                                                                                             ____________________________ 
                                                                  (data, parašas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Priedas 

 

SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJŲ VEIKLOS SRIČIŲ DETALIZAVIMAS  

Nr. Veiklų pavadinimai Mato vnt. 

1 2 3 

Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas) 

1. Kraštovaizdžio monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus): 

- Kraštovaizdžio erdvių fotofiksacija 

- Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugai svarbių atvirų 

erdvių tvarkymas 

- Aplinką darkančių (apleistų, nenaudojamų, estetinį neigiamą 

poveikį darančių) statinių skaičius 

- Retai gyvenamos teritorijos kraštovaizdžio draustiniuose 

- Gamtos paveldo objektų skaičius 

- Lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriose ir rekreacinio 

potencialo regioninio parko dalyse 

- Gamtos stichijos paveiktos dalys 

 

taškų sk.  

7 

 

5 

 

14 

5 

2 

 

2 

0 

2. Gyvosios gamtos monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus): 

- Griežlėms tinkamų buveinių inventorizavimas ir būklės 

vertinimas  PAST Kalvarijos apylinkės LTKALB0001  
 

- Griežlėms tinkamų buveinių inventorizavimas ir būklės 

vertinimas  PAST Širvintos upės slėnis LTVLKB001  
 

- Švygždoms, pievinėms ir nendrinėms lingėms  tinkamų buveinių 

inventorizavimas ir būklės vertinimas  PAST Kalvarijos apylinkės 

LTKALB0001  
 

- Virbalgirio botaninio zoologinio draustinio atvirų buveinių 

inventorizacija  
 

-Elninių žvėrių vietinis monitoringas (10000/100=100 taškų) 
 

-Baltųjų gandrų apskaita, lizdų inventorizacija  

 

 

taškų sk. 

38 

 

8 

 

8 

 

 

4 

 

100 

75 



3. Lankytojų monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus): 

 

- Tiesioginis monitoringas 

- Netiesioginis monitoringas  

 

taškų sk. 

 

4 

10 

4. Kitas monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus): 

-Fenologiniai stebėjimai 

- Surinkta medžiaga, apie Vištyčio miestelį, jame esančius 

statinius, gyvenančius žmones, jų veiklas (nuotraukos, statistiniai 

duomenys, aprašymai) 

  

taškų sk. 

1 

1 

Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų 

dokumentų nagrinėjimas 

5. Direkcijos parengti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti): 

- Vištyčio regioninio parko direkcijos 2018 metų veiklos planas  

 

 

dokumentų sk. 

1 

 

6. Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams 

skaičius: 

Bendrojo planavimo dokumentams  

Specialiojo planavimo dokumentas 

Detaliojo planavimo dokumentams 

 

išduotų/ neišduotų 

sąlygų sk.  

1/0 

7/0 

0/0 

Pritarta/nepritarta teritorijų planavimo dokumentams skaičius: 

Bendrojo planavimo dokumentams  

Specialiojo planavimo dokumentas 

Detaliojo planavimo dokumentams 

 

pritarimų/nepritarimų sk. 

0/0 

18/0 

0/0 

7. Išduotų/neišduotų specialiųjų reikalavimų statinių projektams 

skaičius 

 

išduotų/ neišduotų spec. 

reikalavimų sk.  

3/0 

Pritarta/nepritarta statinių projektams skaičius  

 

pritarimų/nepritarimų sk. 

16/0 



8. Išnagrinėtų (suderintų/nesuderintų) miškotvarkos projektų, žemės 

sklypų kadastrinių matavimų bylų, kitų planų skaičius (įvardinti 

nagrinėtų dokumentų grupes): 

- Kadastriniai (geodeziniai) matavimai  

- Miškotvarkos projektai  

- Planuojamos ūkinės veiklos reikšmingumas Natura2000 

teritorijai  

- Natura2000 Žemės sklypų apželdinimas mišku  

- Pažyma apie valdomoje žemėje nustatytus veiklos apribojimus 

privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems 

paramos, pagal priemonę „Natura 2000 išmokos“  

 

suderintų/nesuderintų 

dok. sk. 

85/8 

8/0 

0/0 

 

1/0 

1/0 

Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui (įskaitant priskirtas 

teritorijas) 

9. Sutvarkytos/prižiūrėtos teritorijos (įvardinti): 

- Kylininkų pievos  

- Dabravolės piliakalnis  

- Vištyčio ežero pakrantės priežiūros darbai (talka)  

- Pavartelių rekreacinė zona (Šilelio miškas)  

- Vištyčio piliakalnis  

- Pavištyčio I piliakalnis  

- Senosios Pakalnių kaimo vokiečių kapinės  

-Senosios Stirniškių kaimo vokiečių kapinės  

-Ančlaukio karjeras (išpjautos atžalos)  

 

teritorijų sk./ha 

1/18,0 

1/1,6 

1/100 

1/70 

1/1,6 

1/2,8 

1/0,8 

1/0,6 

1/1,5 

 

Sutvarkyti/prižiūrėti objektai (įvardinti): 

-Vištyčio didysis akmuo  

-Senosios žydų kapinės prie Vištyčio miestelio  

-Daugiakamienė liepa  

-Atžalų kirtimas Vištyčio II Lauko k. (kraštovaizdžio kirtimai) 

-Atžalų kirtimas Čižiškių k., (kraštovaizdžio kirtimai)  

-Grybingirio gamtinio rezervato ribą žyminčių ženklų priežiūra 

(50 vnt., šienavimas) 

- Grybingirio gamtinio rezervato pradžią žymintys ženklai (2 vnt., 

šienavimas) 

objektų sk. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 



-Vištytgirio botaninio zoologinio draustinio pradžią žymintys 

ženklai (2 vnt., šienavimas) 

-Šventasis Šaltinėlis  

-Pavištyčio II piliakalnis   

 

1 

 

1 

1 

10. Įrengtos/prižiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos 

(įvardinti): 

- Atžalų kirtimai prie serpantino, šiukšlių rinkimas  

- Šilelio mažasis pažintinis takas  

- Vištyčio stovyklavietė  

- Vištyčio poilsiavietė  

- Šilelio stovyklavietė  

- Šilelio poilsiavietė (greito nusileidimo trasos papėdėje)   

- Šakių stovyklavietė  

- Pažintinis takas "Keliaukime protėvių takais" (trako kirtimas) 

 

teritorijų sk./ha 

1/0,6 

1/9,6 

1/4,0 

1/1,0 

1/3,5 

1/1,0 

1/4,0 

1/8,0 

Įrengti/prižiūrėti rekreacinės infrastruktūros objektai (įvardinti): 

- Atokvėpio aikštelės  

- Regyklos (Dobilynių k., Šilelio miške, „Trys ežerai“, 

Stirniškiuose, Serpantino)  

- Automobilių stovėjimo aikštelė prie Vištyčio stovyklavietės  

- Automobilių stovėjimo aikštelė prie Paširvinčio pelkės 

- Pavienių lauko informacinės sistemos elementų priežiūra (55 vnt.) 

- Pagaminti ir pastatyti 6 lauko baldų komplektai Vištyčio 

stovyklavietėje 

- Pagaminti ir pastatyti 3 lauko baldų komplektai Vištyčio 

poilsiavietėje 

- Pradėtas įrengti „Pojūčių takas (basakojų)“ (25 m)  

 

objektų sk. 

26 

5 

 

1 

1 

1 

6 

 

3 

 

1 

Prevencija ir teritorijų kontrolė 

11. Išvykimų (teritorijų/objektų apžiūrų, planinių ir neplaninių 

patikrinimų kartu su kitomis institucijomis) skaičius: 

Planiniai patikrinimai  

Neplaniniai patikrinimai  
 

Valstybinių draustinių būklės vertinimo patikrinimai: 

išvykimų sk. 

31(4) 

1(1) 
 

5 



Aguonio geomorfologinis draustinis (2) 

Pelenių botaninis – zoologinis draustinis (1) 

Širvintos hidrografinis draustinis (1) 

Virbalgirio botaninis – zoologinis draustinis (1) 

Kiti  

 

 

 

 

0 

Švietimas ir viešinimas 

12. Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių ir visos ST sistemos 

viešinimas: 

Skaitytos paskaitos/pranešimai 

Dalyvauta laidų/duota interviu 

Išspausdinta straipsnių/mokslo darbų 

Išleista leidinių (įvardinti): 

- Regioninio parko metraštis 

- Regioninio parko laikraštis „Šaltinėlis“ 

- Lankstinukas  apie vykdomas edukacines programas 

„Mokomės gamtoje ir iš gamtos“ 

- Skirtukai knygoms 

- Skirtukai knygoms (World Cleanup Day) 

- Informacine skrajutė Vištyčio regioninis parkas (ant virvelių) 

- Albumas-poezijos rinkinys, skirtas Vištyčio krašto literatės 

kūrybai „Rudens žydėjimas“ 

Kita (įvardinti): 

- Sertifikatai 100-mečio keliautojams 

- Diplomai NVS mokiniams 

 

veiklų sk. 

5/19 

2/15 

10/0 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

13. Renginiai visuomenei (įvardinti): 
 

 Gamtosauginiai renginiai: 

- Gražiškių gimnazijos ir Vištyčio P. Kriaučiūno mokyklos 

mokinių susitikimas-varžytuvės, skirtas Žemės dienai Lankytojų 

centre  

- Renginys „Keturiasdešimties paukščių diena“  

- Renginys su jaunaisiais gamtininkais Žemės dienai paminėti  

- Suorganizuota talka „DAROM 2018“  

- Suorganizuota Pasaulinė tvarkymosi talka regioniniame parke  

- Suorganizuotos Rudeninės paukščių palydos  

renginių sk./dalyvių sk. 
 

 

1/40 

 

 

1/40 

1/20 

1/70 

1/80 

1/50 



- Viktorina skirta Nepriklausomybės šimtmečiui „Šimtas mįslių 

apie gamtą“ 

- Tradicinis renginys „Baltųjų gandrų sugrįžtuvės Vištytyje“  

- Vištyčio ir Šakių paežerių tvarkymo talka  

- Šilelio pažintinio tako ir tako „Protėvių takais“ tvarkymo talka  

- Renginys su jaunaisiais gamtininkais „Gyvūnų pėdsakai sniege“  

 

Kultūriniai renginiai: 

- Fotografijų konkurso „Sustabdytos akimirkos-Vištyčio 

regioninio parko išskirtinė vertė“ baigiamasis renginys  

- Zino Kazėno fotografijų paroda lankytojų centre ir Vištyčio 

miestelio aikštėje „Vilnius - Laisvės miestas“ (lauke ir LC)  

- Viktorina (protmūšis) suaugusiems, skirtas Lietuvos 

Nepriklausomybės šimtmečiui  

- Joanos Želvienės iš Totorkiekio kaimo rankdarbių paroda  

- Viktorina „Ar žinai savo krašto istoriją?“ Vištyčio P. Kriaučiūno 

mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniams  

- Užgavėnių šventė Vištytyje  

- Šventinis renginys, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės 

šimtmečiui paminėti  

- Šventinis renginys lankytojų centre, skirtas Kovo 11-ąjai 

paminėti  

- Popietė, skirta mokytojui Česlovui Vyzui prisiminti  

- Paroda „Kroatija iš paukščio skrydžio“  

- Susitikimas-popietė lankytojų centre su Kroatijos Respublikos 

ambasados laikinuoju reikalų patikėtiniu Krešimiru Kedmenecu  

- Suorganizuotas susitikimas - paskaita Pajevonio pagrindinės 

mokyklos mokiniams su Kroatijos Respublikos ambasados 

laikinuoju reikalų patikėtiniu Krešimiru Kedmenecu “Kroatija“  

- Monografijos „Vydūnas“ pristatymas. Susitikimas su knygos 

autoriais lankytojų centre  

- Baltų sąšauka ant Pavištyčio piliakalnio, skirta Baltų genčių ir 

Vydūno gyvenimo žygdarbiui pagerbti  

- Tarptautinio plenero dalyvių tapybos darbų paroda „Mūsų žemė 

mena – Pajevonys 2018“ 

- Joninių šventė prie Vištyčio ežero  

1/40 

 

1/15 

1/30 

1/10 

1/15 

 

 

1/30 

 

2/100 

 

1/60 

 

1/70 

1/50 

 

1/70 

1/100 

 

1/70 

 

1/60 

1/150 

1/90 

 

1/30 

 

 

1/80 

 

1/110 

 

1/80 

 

1/80 



- Vištyčio miestelio šventė „Vištyčio vasara“  

- Tautodailininko Antano Lastausko drožinių paroda  

- Vakaronė Vištyčio bendruomenės namuose „Po rudens darbų 

pabūkime kartu“  

- Oksanos Judakovos paroda lankytojų centre „Ir savas ir tolimas 

kraštas. ALTAJUS“ 

- Literatūrinė popietė „Rudens žydėjimas“ 

- Adventinė vakaronė „O kaip šio krašto žmonės gyveno prieš 100 

metų?“ 

 

Kiti renginiai: 

- Susitikimas (pasitarimas) su VSTT ir Vilkaviškio rajono 

savivaldybės vadovais dėl Vištyčio vėjo malūno išsaugojimo  

- Vykdyta NVŠ programa „Mokausi gamtoje ir iš 

gamtos“(vasario-spalio mėn.)  

- Dalyvauta konferencijoje LR Seime „Saugomų teritorijų sistema 

– Lietuvos 100-mečio laimėjimas“  

- Regioninio parko pristatymas Vilkaviškio miesto šventėje 

- Dalyvauta Lenkijoje Romintos girios kraštovaizdžio parke 

„Varmijos mozūrų vaivadijos kraštovaizdžio parkų techninės 

bazės ir įrangos standartų padidinimas“ projekto pristatyme  

- Suorganizuota ekskursija neformalaus vaikų švietimo mokiniams 

į Panemunių regioninį parką  

- Susitikimas lankytojų centre su aplinkosaugininkais iš Moldovos  

- Gražiausiai tvarkomų regioninio parko sodybų apžiūra  

- Dviratininkų maratonas „Vištytis Gravel“  

- Dalyvauta renginyje, skirtame Žemės dienai Paežerių dvare  

- Lankytojų centre vyko Nacionalinio konkurso „Pamoka gamtoje: 

svajokime drauge!“ baigiamasis renginys 

- Pamoka gamtoje apie medžius su Kybartų Kristijono Donelaičio 

gimnazijos mokiniais  

 

 

 

 

  

1/1000 

1/70 

1/100 

 

1/80 

 

1/70 

1/50 

 

 

 

1/8 

 

22 /300 

 

1/100 

 

1/200 

1/70 

 

 

1/20 

 

1/8 

1/3 

1/120 

1/50 

1/50 

 

1/10 



14. Pravestų ekspozicijų pristatymų, ekskursijų, žygių, edukacinių 

programų skaičius:  

Ekspozicijų pristatymai  

Ekskursijos  

Žygiai 

Edukacinės programos 

 

veiklų sk./lankytojų 

(dalyvių) sk. 

145/1986 

23/867 

7/420 

21/538 

Kita veikla 

 

19. Įgyvendinti (- ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose 

direkcija dalyvauja kaip pagrindinis vykdytojas (įvardinti): 

 

panaudotos lėšos (€) 

 

21. ST direkcijos bendradarbiavimas su institucijomis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis, kt. įgyvendinant bendras 

veiklas (įvardinti partnerių grupes): 

 

1. Savivaldybių administracijos ir seniūnijos  

2. VĮ Valstybinės miškų urėdijos Marijampolės regioninis 

padalinys 

3. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos 

Marijampolės valdyba  

4. Kultūros paveldo departamento prie KM, Marijampolės skyrius 

5. Vištyčio pasienio užkarda 

6. Vilkaviškio policijos komisariatas 

7. Mokyklos 

8. Bendruomenės, NVO 

9. Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras 

10. Muziejai, kultūros įstaigos 

11. Įmonės 

12. Užsienio partneriai 

13. Vilkaviškio jaunimo centras 

14. VšĮ DviRatai  

15. Marijampolės kolegija 

16. Vydūno draugija 

17. VšĮ Sūduvos narų klubas 

partnerių sk. 

 

7 

2 

 

2 

 

1 

1 

2 

7 

6 

1 

6 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 



 


