
Originalas nebus siunčiamas

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt,  http://gamta.lt
Duomenys kaupiami ir  saugomi Juridinių  asmenų  registre,  kodas 188784898

UAB „Kauno stiklas“
El.p. stiklas@kaunostiklas.lt

UAB „SORT-EKO“
El.p. jrgcesna@gmail.com

Kopija:
Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos 
ministerijos
El. p. info@aad.am.lt

2019-02-22 Nr. (30.1)-A4(e)-
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Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo 2019-02-22 raštu pateiktą UAB 
„Kauno stiklas“ ir UAB „Sort-Eko“ paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimui Nr. 1/87/T-4-13/2016 pakeisti. Paraiškoje nepakanka duomenų ir informacijos, 
reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos 
ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų 
išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK taisyklės) 
361.2 papunkčiu, priimtas sprendimas nepriimti paraiškos.

Paraiška Jums grąžinama pagal žemiau pateiktas apibendrintas Agentūros pastabas:
1. Pateikiama Paraiška, kurioje nurodoma, kad UAB „Kauno stiklas“ vykdys stiklo taros iš 

stiklo masės gamybą, o UAB „Sort-Eko“ vykdys tik stiklo ir stiklo pakuočių atliekų rūšiavimo 
veiklą, kartu su Paraiška pateikiama atskirai kiekvienam veiklos vykdytojui parengti atliekų  
naudojimo ir/ar šalinimo techniniai reglamentai (toliau – Reglamentas) ir atliekų naudojimo ar 
šalinimo veiklos nutraukimo planai (toliau – Planas). 

Pažymime, kad vadovaujantis TIPK taisyklių 14 p., „kai įrenginį eksploatuoja ar valdo keli 
ūkio subjektai (veiklos vykdytojai), kuriems nuosavybės teise priklauso atskiros įrenginio dalys, 
arba kurie naudoja, valdo įrenginio dalis nuomos, panaudos, patikėjimo teise ar eksploatuoja kitu 
teisiniu pagrindu ir atsako už įrenginio dalių eksploatavimo ir techninio funkcionavimo kontrolę, 
įrenginiui gali būti išduotas vienas leidimas. <..>“. Atsižvelgiant į šio punkto reikalavimus, 
prašome pateikti papildomus įrodančius dokumentus. Dokumentuose turi būti aiškiai nurodomas 
atsakomybės pasidalijimas tarp įrenginio dalis valdančių veiklos vykdytojų, nurodyta kokiu teisiniu 
pagrindu UAB „Sort-Eko“ numato valdyti stiklo ir stiklo pakuočių atliekų rūšiavimo veiklą ir 
atsako už atliekų rūšiavimo įrenginio eksploatavimo ir techninio funkcionavimo kontrolę bei kuris 
veiklos vykdytojas vykdys atliekų rūšiavimo veiklos apskaitos vedimą ir ataskaitų teikimą.

Atkreipiame dėmesį, kad TIPK taisyklių 14 p. nurodyta, kad „Įrenginys negali būti tarp 
subjektų (veiklos vykdytojų) dalijamas dalimis, siekiant vykdyti veiklą be leidimo.“. Išnagrinėjusi 
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pateiktus dokumentus, Agentūra siūlo įvertinti galimybę ir informuoti apie tai Agentūrą, UAB 
„Sort-Eko“ kreiptis į Agentūrą dėl atskiro leidimo gavimo stiklo ir stiklo pakuočių atliekų 
rūšiavimo veiklai vykdyti. Tokiu atveju, UAB „Sort-Eko“, vadovaujantis Taršos leidimų išdavimo, 
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2014-03-06 įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 
taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) reikalavimais, turėtų kreiptis į Agentūrą dėl taršos 
leidimo gavimo stiklo ir stiklo pakuočių atliekų rūšiavimo veiklai vykdyti, nurodyto teisės  akto 
nustatyta tvarka.

2.  Paraiškos skyriuje „VIII. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką“ pateikiama 
informacija, kad UAB „Kauno stiklas“ susidariusias ūkio – buities bei gamybines nuotekas ir 
atskirai paviršines nuotekas išleidžia į centralizuotus nuotekų tinklus ir 16 lentelėje nurodomas 
išleidžiamų teršalų su nuotekomis sąrašas, kuriame nurodoma, kad į nuotakyną išleidžiami tame 
tarpe ir teršalai: nikelis (Ni) ir kadmis (Cd), kurie patenka į Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priedo 
A dalyje pateikiamo sąrašo taikymo sritį. Atsižvelgiant į tai, vadovaujantis Nuotekų tvarkymo 
reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymu Nr. D1-236 
„Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Reglamentas) 331 punkto reikalavimais, 
„į kitų asmenų valdomą nuotakyną išleidžiant gamybines nuotekas, kuriose prioritetinių medžiagų 
koncentracija yra lygi arba didesnė už šio Reglamento 2 priedo A dalyje nurodytą „Ribinė 
koncentracija į nuotekų surinkimo sistemą“ vertę ir (ar) kuriose yra prioritetinių pavojingų 
medžiagų (nepriklausomai nuo išleidžiamų prioritetinių pavojingų medžiagų kiekio), turi būti 
planuojamos ir įgyvendinamos priemonės, skirtos mažinti prioritetinių medžiagų ir (ar) palaipsniui 
nutraukti prioritetinių pavojingų medžiagų išleidimą su nuotekomis, ir numatomi konkretūs šių 
priemonių įgyvendinimo terminai. Veiklos vykdytojas informaciją apie suplanuotas priemones ir jų 
įgyvendinimo terminus privalo pateikti nuotakyno valdytojui, AAD ir Aplinkos apsaugos agentūrai. 
<..>“. Atsižvelgiant į tai, parašome pateikti informaciją apie suplanuotas priemones, skirtas mažinti 
prioritetines medžiagas ir (ar) palaipsniui nutraukti prioritetinių pavojingų medžiagų išleidimą su 
nuotekomis ir jų įgyvendinimo terminus, šiame punkte nustatyta tvarka.

3. Paraiškoje nurodoma: „<..> UAB „Kauno stiklas“ stiklo masė lydoma iš įkrovos ir stiklo 
atliekų. Stiklo atliekų (priimtų iš kitų įmonių ar įmonės technologinio proceso metu susidarančių 
stiklo atliekų) kiekis gali sudaryti iki 80%. <..>“, „<..> Nuo transporterio krisdamos šlapios stiklo 
atliekos sudūžta į šukes. Tokiu būdu jos susmulkinamos ir iš šios laikino laikymo zonos transporto 
pagalba grąžinamos į žaliavos ruošimo zoną, iš kurios vėl tiekiamos į stiklo lydymo krosnį 
perlydymui. <..>“, „<..> Šioje kokybės kontrolės vietoje tiek rūšiuotojų, tiek mašinų pagalba 
atskirta brokuota stiklo tara jau kaip atlieka uždaru transporteriu tiekiama į uždarą smulkintuvą, 
iš kurio susmulkintos stiklo atliekos toliau uždaru kaušiniu transporteriu tiekiamos į žaliavos 
ruošimo bunkerį, iš kurio vėl tiekiamos į stiklo lydymo krosnį perlydymui. <..>“, „<..> Į stiklo 
lydimo krosnį taip pat gali būti tiekiama ir atskirai priimta į įmonę stiklo žaliava. <..>“.

UAB „Kauno stiklas“ Reglamente nurodoma: „<..> Atskirai į UAB „Kauno stiklas“ priimtos 
jau pas atliekų turėtojus/tvarkytojus išrūšiuotos stiklo ir stiklo pakuočių atliekos bei pačioje 
įmonėje išrūšiuotos stiklo ir stiklo pakuočių atliekos toliau tvarkomos gamybos ceche. <..>“, „<..> 
Kitos rūšiavimo metu atskirtos atliekos stiklo rūšiavimo bare laikomos konteineriuose, 
didmaišiuose ar panašioje kitoje pakuotėje. <..>“.

Paraiškos 5 lentelėje „UAB „Kauno stiklas“ Naudojamos ir (ar) saugomos žaliavos ir 
papildomos (pagalbinės) medžiagos“ 15 p. nurodyta įmonėje naudojama žaliava – stiklo duženos 
(planuojamas sunaudoti kiekis 35 000 t/m.).

Atsižvelgiant į šiame punkte išdėstytus Paraiškos dokumentuose nurodytus duomenis, 
prašome patikslinti duomenis nurodant Paraiškos dokumentuose vienodai ir aiškiai ar stiklo 
gamyboje stiklas naudojamas kaip žaliava ar kaip atliekos ir kaip bus traktuojama ateityje kai stiklo 
ir stiklo pakuočių atliekų rūšiavimo veiklą perims UAB „Sort-Eko“. Taip pat, prašome patikslinti 
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duomenis ir nurodyti aiškiai ar vykdys UAB „Kauno stiklas“ atliekų naudojimo ir rūšiavimo veiklą 
po stiklo ir stiklo pakuočių atliekų rūšiavimo veiklos perdavimo UAB „Sort-Eko“. 

4. Šiame punkte pateikiamos pastabos dėl UAB „Sort-Eko“ numatomos vykdyti stiklo ir 
stiklo pakuočių atliekų rūšiavimo veiklos:

• Paraiškoje ir Reglamente įrenginio projektinis pajėgumas nurodytas skirtingai, prašome 
patikslinti informaciją.

• Paraiškoje ir jos dokumentuose nenurodyta kokia dalis išrūšiuotų stiklo atliekų bus 
perduodama stiklo gamybai ir kam bus perduodama kita išrūšiuota stiklo atliekų dalis. 
Prašome papildyti informaciją.

• Reglamente nenurodyta iš kur ir kokiu teisiniu pagrindu bus priimamos stiklo atliekos. 
Prašome papildyti duomenis.

• Paraiškos 5 p. nurodyta: „UAB „Sort-Eko“ šiuo metu diegiama aplinkos apsaugos vadybos 
sistema.“. Taip pat, susitikimo metu Paraiškos dokumentų rengėja minėjo, kad artimoje 
ateityje numatomos veiklos vykdytojas planuoja įsiteisinti veiklą dėl išrūšiuotų stiklo atliekų 
pripažinimo žaliavomis. Prašome konkretizuoti numatomą perspektyvą.  

• Reglamento 2.3. papunktyje „Atliekoms naudoti ar šalinti skirtų įrenginių aprašymas ir 
išdėstymo teritorijoje planas“ nepateiktas įrenginio išsidėstymo teritorijoje planas, kita 
įrenginį apibūdinanti informacija. Nurodant įrenginio projektinį pajėgumą būtina pateikti 
dokumentą, pvz., įrenginio techninę specifikaciją, pagrindžiantį nurodomą įrenginio 
projektinį pajėgumą, ar raštu pagrįsti projektinį įrenginio pajėgumą. 

• Reglamento 2.4 papunktyje prašome detaliau aprašyti kaip kontroliuojamos atliekų 
priėmimo procedūros.

• Reglamento 2.5 punkte „Medžiagų/žaliavų/energijos bei išmetimų (teršalų/emisijų/nuotekų) 
balansas naudojant ar šalinant 1 t atliekų“ balansas sudarytas netinkamai, prašome nurodyti 
kokių atliekų rūšiavimo metu, kokios atliekos ir kokie jų kiekiai susidaro. Balansą prašome 
sudaryti vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių 
patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 3 priedo reikalavimais. Prašome pateikti paaiškinimą, 
kodėl rūšiuojant ir po išrūšiavimo susidaro atliekos tuo pačiu kodu.

• Reglamento 3.1 lentelės „sandėlyje, saugykloje ar kitoje atliekų laikymo vietoje (toliau – 
atliekų laikymo vieta) laikomos atliekos“ 1 grafoje būtina nurodyti atliekų laikymo vietos 
numerį, nurodytą atliekų tvarkymo įrenginių išdėstymo įmonės teritorijoje schemoje.

• Reglamento 3.2. papunktyje „Reikalavimai laikomų atliekų pakuotei“ pateikti informaciją 
apie laikomų atliekų kiekvienos konkrečioje atliekų laikymo vietoje laikomų atliekų rūšies 
ar atliekų grupės pakuotės tipas (maišai, statinės, sandarūs plastikiniai konteineriai ir pan.) ir 
tūris. Jei atliekoms pakuoti naudojamos standartizuotos pakuotės, turi būti nurodomas 
standarto numeris ar Jungtinių Tautų Pavojingų krovinių vežimo rekomendacijose nustatyta 
pakuotės grupė.

• Prašome patikslinti Reglamento 3.5 papunktyje informaciją apie atliekų laikymo vietoje 
esančius dokumentus <...atliekų laikymo centre schema..>.

• Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano (toliau – Planas) priemonių 
įgyvendinimo sąmatoje (toliau – Sąmata) prašome patikslinti, kaip ir pagal kokius 
komercinius pasiūlymus buvo nustatyti patalpų bei teritorijos sutvarkymo, transportavimo 
kaštai. 

• Prašome pateikti UAB „Ekobazė“ komercinius pasiūlymus. Vadovaujantis Atliekų 
naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos 
aprašo (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 
m. rugsėjo 25 d įsakymu Nr. 469 „Dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo 
plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5.6 papunkčiu, 
Sąmatai pagrįsti Įmonė turi pateikti bent 2 atliekų tvarkytojų komercinius pasiūlymus arba 
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viešai atliekų tvarkytojų pateiktą, ne senesnę kaip dvejų metų, informaciją (internete, 
reklaminėje medžiagoje ir pan.) Sąmatos skaičiavimui naudojami pateiktų atliekų tvarkymo 
įkainių vidurkiai.

5. Paraiškos 4 lentelėje „UAB „Kauno stiklas“. Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis 
įvertinimas“ nurodyta pastaba: „Pagal šiuos metu suderintą monitoringo programą matavimai 
vykdomi kartą per metus. Atnaujinamoje Ūkio subjektų aplinkos monitoringo programoje numatyta 
NOx ir SO2 kiekio matavimus atlikti bent du kartus per metus. “. Prašome patikslinti ar UAB 
„Kauno stiklas“ turi atnaujintą ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą, kuri suderinta su 
Agentūra. 

Papildomai atkreipiame dėmesį, kad nuo 2019-01-01 vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – Atliekų tvarkymo įstatymas) 11 straipsnio 2 dalies nuostata, 
atliekas tvarkančios įmonės, turinčios leidimą pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 6 straipsnyje 
nustatytus reikalavimus, turi būti sudariusios laidavimo draudimo sutartį ar turėti banko garantiją 
(toliau kartu – Garantija). Garantija turi būti suteikta AAD naudai, kurioje būtų numatyta, kad 
bankas ar draudimo bendrovė, gavę AAD raštišką reikalavimą, vadovaujantis Atliekų naudojimo ar 
šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 469 „Dėl Atliekų 
naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“, nustatyta tvarka, įsipareigoja sumokėti Garantijoje nurodytą sumą. Garantija turi būti 
suteikta sumai, ne mažesnei, negu nurodyta suderinto Plano priemonių įgyvendinimo sąmatoje.

Patikslintą Paraišką ir papildomus dokumentus prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam 
nagrinėjimui ir terminas leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos priėmimo 
dienos.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 
27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos 
įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 
Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną 
mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos.

PRIDEDAMA:
1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 

departamento 2019-03-29 rašto Nr. (2-11 14.3.12 E)2-15573 „Dėl paraiškos taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti“ kopija, 1 lapas.

2. Paraiška TIPK leidimui pakeisti su priedais, 1 byla ir paraiškos įrašas skaitmeninėje 
laikmenoje, 1 vnt.

Direktorius Rimgaudas Špokas

Aušra Jonkaitytė, (8 687) 49641, el.p. ausra.jonkaityte@aaa.am.lt
Jadvyga Bartkevičienė, (8 687) 49641, el.p. jadvyga.bartkeviciene@aaa.am.lt
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DĖL PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI 

PAKEISTI 

Informuojame, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. 

įsakymo Nr. D1-528  „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo 

ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo” 34 punktu negalime suderinti UAB „Kauno stiklas“ 

Europos pr. 91, Kaunas pateiktos paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui 

pakeisti, nes paraiškoje: 

1. Neišsamiai pateikta XII dalis „Triukšmo sklidimas ir kvapų kontrolė“ : 

1.1 Nepateikta ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo (ūkinės veiklos, transporto) atitiktis Lietuvos 

higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reglamentuojamiems ribiniams 

dydžiams. Remiantis 22.11 p. pateikti pagrindžiančius dokumentus. 

1.2 Prašome tikslinti informaciją apie ūkinės veiklos metu susidarančius kvapus, kadangi iš 9 

lentelės matyti, jog išsiskiria medžiagos turinčios kvapo slenksčio vertę.  

2. Nėra aišku, kas veikloje keičiama. 

 

Išvada: Paraiška TIPK leidimui pakeisti nesuderinta. 

 

Kauno departamento direktorė                                                                              Ona Gedgaudienė 

 

 
 

 

A.Sabaliauskienė, tel. (8 37) 33 12 31, el. p agne.sabaliauskiene@nvsc.lt 

I.Drukteinienė, tel. (8 37) 33 12 31, el. p irma.drukteiniene@nvsc.lt 
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Sertifikato galiojimo laikas 2018-11-27 14:28:59 – 2023-11-26 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, į.k.291349070 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-21 14:06:53 iki 2021-12-20
14:06:53

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.4

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2019-04-10
16:03:20)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2019-04-10 16:03:21 Dokumentų valdymo

sistema Avilys



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Aplinkos apsaugos agentūra,A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 
Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) PASTABOS dėl UAB Kauno stiklas TIPK paraiškos 04-15

Dokumento registracijos data ir numeris 2019-04-16 Nr. (30.1)-A4E-790

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0, GEDOC

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos RIMGAUDAS ŠPOKAS, Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2019-04-16 09:23:31

Parašo formatas Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma 
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas 2019-01-09 - 2022-01-08

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Danguolė Petravičienė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2019-04-16 09:32:05

Parašo formatas Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma 
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją Dokumentų valdymo sistema VDVIS

Sertifikato galiojimo laikas 2017-12-09 - 2022-12-09

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 
3.04.02

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio 
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Vienas ar daugiau elektroninių parašų negalioja.
Tikrinimo data: 2019-04-16 09:39:34

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 
atspausdinęs darbuotojas 2019-04-16 atspausdino Aušra Jonkaitytė

Paieškos nuoroda


