




















Atitraukus pietinį fasadą 
nuo sklypo ribos, išlošiama 
daugiau saulės apšviesto 

fasado

Sukuriamos skirtingų 
charakterių kvartalo erdvės 
- pietinis (žaliasis) kiemas, 

šiaurinis kiemas- kvartalo vi-
dinio kiemo dalis bei gatvelė 

pietuose

14,5m

12m

11m 11m

įvedus trečią korpusą, 
pastato gylius galima 

parinkti optimalius butų 
išplanavimui. 

Visuose korpusuose yra 
butų su vaizdu į greta 
esančias bažnyčias.
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Pietinis kiemelis
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