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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. rugpjüðio 20 d.

isalcymu Nr. 1R-246 ,,Dèl Asmenq atrankos ir prièmimo I pataisos pareigünq Svietimo [staigas
tvarkos apraðo ir tipinès moþmo sutarties formos patviftinirno" bei siekdamas u¿tilffinti efektyrn¿ ir
sklandq pretendentq moþrtis pagal Pataisos parpigüno modulinç profesinio moþmo programq

atrankos organrzavimq:
1. T v i r t i n u pridedamus:
1.1. Pretendentr¡ mokytis pagal Pataisos pareigüno

program4 patikrinimo organizavirno tvarkos apraÈ4;

12. Pretendentq moþtis pagal Pataisos pareigüno
progr¿Im4 atrankos komisij os darbo reglarnent4

2.P rip ai. I s t u netekusiu galios Moþmo centro direktoriaus 2015 m. gruodåio 23 d.

isalryma Nr. V-154 ,,Dèl Pretendentq mok¡is pagal Pataisos pareigüno modulinç profesinio
moþmo program? patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos apra5o ir pretendentq mokytis
pagal Pataisos pareigüno modulinç profesinio mokymo programg atrankos komisijos darbo.5
reglffi eñtõ Þatvilrinimõl-' 3. P a v e d u Bendrojo skyriaus raÈtvedybos inspektorei Miroslavai Suboð
Kompetencijq ugdymo skyriaus ir Mokymo organizavimo skyriaus darbuotojus su Siuo isalqmu
supaZindinti pasira5ytinai ,.r i. : , : :,..

,:, "Kast)¡tis Liztinas

modulinç profesinio mokymo

Fodulinç profesinio mokymo
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PATVIRTINTA
Kalêj imq departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos
Moþmo cento direktoriaus
2017 m. g¡uodåio 2¿ d,.

isakymuNr. ¡46-a48

PRETENDENTV MOKYTIS PAGAL PATAISOS PAREIGÜ¡IO MODULIN4
PROFESINIO MOI(rIUO PROGRAMA ATRAI\KOS KOndTSIJOS

DARBO REGLAMENTAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

: 1. Pretendentqmoþis pagatPataisos pareigäno modulinçprofesinio mokymo program?
atrarlkos komisijos (toliau - Ahankos komisija) daqbo reglamentas (toliau - Regl4mentas) nrrsþlo
Atrankos komisijos funkcijas, teises-ir darbo organizavimo tvark4.

2.Atrankos komisija yra nuolat veikianti Kalèjimq departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos (toliau - Kalèjimq departamentasl VtoL)'*o céntro (toliau -
IvIoþmo centras) komisij4 vykdanti rismenq, pretenduojanõiq mokytis Moþmo centre (toliau -
pretendentai), loginio mq¡tymo, teksto suvokimo, praktines situacijos ivertinimo ir sprendimq
prièmimo gebèjimq patikrinim4 (toliau - patikrinimas) ir nustatanti pretendentq tinkamum4 moþrtis
pagal Pataisos pareigtino modulinç profesinio mokymo programq.

3. Atrankos komisijos veikla grindZiama kolegialiu, eti5ku klausimq svarstymu ir
nutarimqprièmimu. Nariai privalo laikytis konfidencialumo irneplatinti informacijos apie svarstymo
ir balsavimo eig4.

4. Atrankos komisija savo veikloje vadovaujasi Tarnybos tcaiejimq departamente prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutu (toliau - Statutas), Asmenq atankos ir
prièmimo i pataisos pareigänq Svietimo istaigas tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos
teisingsmo ministro 2015 m. rugpjäðio 20 d. isaþmu Nr. 1R-246, Siuo Reglamentu ir kitais Lietuvos
Respublikos istatymais ir teisès aktais.

II SKYRIUS
KOi\trSI-JOS F UN.KCkIOS*

5. Atrankos komisija atlieka Sias funkcijas:
5.1. rengia ir skelbia informacij4 atrankos organizavimo ir vykdymo klausimais;

I , 5.2. nust¿to pretendentr¿ ãiniq konkursini bal4;
5.3. tikrina pretendentq loginio m4stymo, teksto

þrtinimo ir sprendimqprièmimo gebejimus; : .:,,t::,

suvokimo, praktinès situacijos

Pataisos pareigüno modulinç
progfam4;

5.,1=, nlsøto i."ar,+ gebèj imq rcnfcursin¡
:, .:

"-ñ+-,-|14*

atinktr{ pretendentt¿ i
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6.2. esant poreikiui i pretendentq atrank4 ir Atrankos komisijos posèdi kviesti Katèjimq
departamento a¡ jam pavaldZir¿ ist¿igrt atstovus;

6.3. dalyvauti diskusijose, üodùlu ar ra.5tu pateikti pasiülymus, pastabas afrankos
organizavimo ir vykdymo klausimais.

IV SI(YRIUS
KOMISIJOS DARBO ORGA¡IIZAVIMAS

7. Atrankos komisija sudaroma vieneriems kalendoriniams metams i5 penkiq Moþmo
centro darbuotojq.

7.1. Mokymo cento direktoriaus isakymu paskiriami komisijos pirmininkas, komisijos
nariai ir komisijos sekretorius.

7.2. Komisijos sekretorius nèra komisijos narys.
8. Atrankos komisijos darbo organizavimo forma yra posèdåiai.
8. I . Atrankos komisijos posèdåiams vadovauja komisij os pirmininkas ;
8.2. Ahankos komisijos posèdZiai yra teisèti, jeigu juose dalyvauja komisijos sekretorius

ir ne maäau kaip du treðdaliai komiiijos nd.+, lskaitantko-ir¡or pi*i"iote.
9. Ahankos komisijos pirmininkas:
9. I . Saukia Atrankos tomis¡ os posédãius ir j iems pirmininkauj a;
9.2. pasira5o Atrankos komisijos dokumentus;
9 .3 . atstovauja Ahankos komisij ai.
10. Atrankos komisijos narys:
10.1. dalyvauja Atrankos komisijos posèdZiuose, o tuo atveju, kai negali dalyvauti,

informuoja apie tai Komisijos pirmininka arba jos selaetoriq;
10.2. Atrankos komisijos pirmininko pavedimu, rengia mediiag4 Atrankos komisijos

posèdãiui; 
10.3. atlieka kitus Atrankos komisijos pirmininko pavedimus, susijusius su Sios

Komisijos veikla.
I 1. Atankos komisijos sekretorius:' I 1.1. informuoja Atankos komisijos narius apie komisijos posèdåi U datq;
11.2, attieka reikiamus veiksmus, organizuojant Atrankos komisijos veiklq tvarko ir

saugo Atrankos komisij os dokumentus;
I I.3. protokoluoja Atrankos komisijos posèdàius;
11.4. organinroja informacijos, susijusios su Atrankos komisijos veikla, paskelbim4

-â---------+4oþmo 
centro intemeto svetainèje. 

--,
I 1.5. vykdo kitus Atrankos komisijos pirmininko nurodymus, susijusius su Sios komisijos

veikla.



19. Aüankos komisija apib,endrina rezultatss, sudaro pretendentq rnoþitis MokyrSo
centre pagal Pat4isos pareigrî4o modr¡l,inè þrofesinio mo$,¡r1¡1ç p¡ograrne s4ra5g ir teikia j[ æirtinti

17. Atrankos
pasibaigus patikrinirnui,
pasira5o atrankos komisiJo.s

18. Pasibaigus
posèdiio protokolo. Jo
pretendentq patilainimo

Moþmo centro diiektorirti,

V SKTRIUS
BAIGIAMOSIOS NruOSTATOS

20. Komisijos dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos teisès aktq nustat¡rta tvarka.
21. Pretendentas palikrinimo rezultatus ir Atrankos komisijos sprendim4 gali apsþsti

Lietuvos Respublikos teisès aktr+ nustat¡rta tvarka.

.9

âJeva
eøll- /¿ *4/



PATVIRTINTA
Kaléj imq departamento prie l;ietuvos
Respublikos teisingu¡no minister[jos
Mokymo centro direktoriaus
2017 m. gluodtio 22-d.

þakymuNr.W -rf'13

PRETENDENTU MOKYTTS pAcAL PATATSOS PAREIGÜNO MODULINE
pRoFESm"ro MoKyMo pRocRAMA PATIKRINTMO ORGA¡IIZAVIMO IR VYKDYMO

TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pretendentq moþtis pagal Pataisos pareigtino moduling profesinio moþmo progr¿Im4

patikrinimo organizavimo irvykdymo tvarkos apra5as (toliau-Apra5as) reglamentuoja asmenq atrankos

molc,ytis pagal Pataisos pareigüno modulinç profesinio mokymo program4 patikrinimo organizavim4,
vykdyrne vertinimq ir prieZitir4

2. Apra5e vartojamos s4vokos:
2.1. Patilainimas - pretendentq loginio m4stymo, teftsto suvokimoo praktinès situacijos

ivertinimo ir sprendimq priemimo gebejimq patikrinimas
2.2. Patilrlinimo uZduotys -pagalAsmenq atrankos ir priemimo i pataisos pareigünq Svietimo

isøigas tvarkos apra54 parengtos uäduotys.
2.3. Pretendentas asmuo, siekiantis moþtis Kalejimr¿ departamento prie Lietuvos

Respublikos teisingumo ministerijos Moþmo centre (toliau - Moþmo centras) pagal Pataisos

pareigtino moduling profesinio moþmo program4.
2.4. Patenkinamas ivertinimas -pretendentr¿ patikrinimo uåduoðiq ivertinimas 4 - 10 balq.

z.s.Nevertinirnas - Pretendentg moþrtis pagal Pataisos pareigüno modulinç profesinio
moþmo program4 atrankos komisijos (toliau - Atrankos komisija) sprendimas nevertinti darbq
pt t*¿entq, p-aåeidusir¿ patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarþ. :

U ST(YRTUS
PATIKRINIMO ORGA}IIZAVIMO BEIIDRIEJI PRINCIPAI

3. Moþmo centro direktoriaus isaþmu iki einamqiq metq geguZès I d. iS Moþmo centro

darbuotojq sudaroma darbo grupe patikrinimo uZduotims parengti (toliau - Darbo grupè).
4. Darbo grupè teisès aktq nustatyta tvarka iki einamqiq metq biräelio 15 d. uZduoöiq projektq

teikia derinti Kalejimq deparûamentui.;.,, . ,.,,.r,:,.

r,,, 5. Patikrinimo uZduotiS þrièS kiekvienq atrankqtvirtina Mokymo centro direktorius;.

. :,;t:ill;,,:.lt:¡.!!l!
:/:È:*:

7. ¡¿¡þe grupês

; iki patilainimo pradãios.
8. Mokymo centro

komisij4 kuri organizuoja
9. Pretendentai

einamqiq metq birËelio I d.

:.t}iui'

,'S-äåâip 16 asmenq grupes.

iÉ:i r.

i --l--:--. :ll -
r----- ---.---I
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10. Mokymo klasêje, kurioje vyks patikrinimas, turi btiti tik vienas laikrodis, ra5omoji lenta ar
sudarytos kitos galimybés filauoti patikrinimo, jo daliq pradÈios írpabaigos laikq.

I 1. Kiekvienam pretendentui skiriamas atskiras stalas/suolas.
11.1. Jeigu stalailsuolai yra dvivieöiai, visi pretendentai sedi toje paðioje stalo/suolo pusèje.

11.2. Visi stalai/suolai sustatomi viena kryptimi keliomis eilèmis ir paåymirni taip, kaip
nurodoma atrankos Pretendentq moþtis pagal pataisos pareigüno moduling profesinio moþmo
prograrn4 atrankos protokole (toliau - aÉankos protokolas), t. y. uäa.5oma grupè ir eilès numeris.

11.3. Eiléje tos paõios grupes pretendentq vietos numeruojamos nuosekliai.
12. Vienos grupès pretendentai patikrinimq laiko tde paðioje patalpoje. Jq eiles numeriai s4ra5e

ir vietos patalpoje sutampa su grupès ir eilès numeriu, nurodytais afiankos protokole.
13. Mokymo centro darbuotojas, atsakingas uã personalo valdym4, kiekvienam pretendentui

prískiria atpaZinties kod4 ir [teikia ji pretendentui iki patikrinimo pradZios, pretendentq registravimo
mefu.

III SKYRIUS
ATRANKOS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAYIMAS

14. Atrankos komisija: 
,l

14.1. numato patalpas patikrinimui, uÈtikrina vietq pretendentams paruo5img vadovaudamasi
Apra5u, sunumeruoja sedimas vietas;

14.2. prie patikrinimo vykdymo patalpos pakabina pretendentq sqra5q su jiems suteiktais
aþaåinties kodais ir eiles numeriais;

14.3. pasirtipina, kad kiekvienoje pretendentq grupèje btifi¿ pastatSrtas atskiras stalas komisijos
nariams;

I4.4. ne vèliau kaip prie5 valand4 iki patilainimo pradZios patikrina patikrinimo vykdymo
patalpas ir ar jose esanõios priemonès yra tvarkingos, paðalina pastebêtus tnlkumus.

15. Atrankos komisijos pirmininkas:
15.1. ne veliau kaip valand4 iki patikrinimo pradäos i5 Darbo grupes vadovo paima patilainimo

uZduotis;
1 5.2. pasketbia patilrinimo pradái1 ir pabaig4;
15.3. stebi patitainimo eig¿ koordinuoja komisüos nariq ir komisijos sekretoriaus darb4;
15.4. sprendãia i5kilüsias problemas. Jei tn:rksta patikrinimo uÈduoõiq, trúkstam4 patikrinimo

uZtluoðigskaiðïq-kcpijuoja;
15.5. priima sprendim4 del pretendento Salinimo i5 patikrinimo patalpos;

15.6. u¿tikrina, kad visos panaudotos ir nepanaudotos patikrinimo uZduotys ar jq kopijos
patikrinimo metu bütr¿ patikrinimo patalpoje, kad ant anksðiau i5 patilainimo i5ejusio pretendento

uãduoöit¿ lapq btitt¿ uZra5ytas aþaZinties kodas;
15.7. pasibaigus patikrinimui ar jo daliai patikrina, arprotokolai teisingai uåpildyti, ið komisijos

nari¡¿ surenka vokus su pretendentt¿ darbais, anksðiau i5 patikrinimo i5èjusiq pretendentg,uZduoðir¿ lapus
ir patikrinimo vykdymo atrækos protokol4,

16. I(omisijos sekretoriusr ,. : ,

I6.1. pildo patikrinimo vykdymo atrankos protokolq;
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17.1. priZiûri priskirtos grupès, o vienam iS komisijos nariq i5èjus - ir kitos grupês pretendentus;

17.2. duoda pasiraðytinai patilainimo uåduoti pretendentui, pavèlavusiam ne daugiau kaip 30

minuðiq, taëiatpatikrinimui skirto laiko nepratgsia ir apie tai informuoja komisijos sekretoriq;

17.3. nekomentuoja ir neai5kina patikrinimo uZduoðiq be atskiro komisijos pirmininko
nurodymo, netaiso jose esanöiq spausdinimo ar kitokiq klaidq;

. 17.4. uZtikrina tvark4 patalpoje nuo patikrinimo pradåios iki pabaigos, stebi pretendentus ið

skirtingr¿ vietq, ilgesni laik4 nestovi vienoje vietde, ypað tiesiai uÈ pretendento nugaros arta Salia jo;
17.5. gati i5eiti pasüutçs blogai ar palydëti laikinai i5 patalpos i5einantipretendent4, informavus

apie tai komisijos pirmininþ. Visi komisijos nariai vienu metu negali i5eiti i5 patikrinimo patalpos;

17.6. palydi komisijos nariui savo atsaþmq lapus atidawsius ir laikinai (iki 5 minuõit¿) i5

patalpos i5einanðius pretendentus. Gr¡Zg pretendentai atsiima savo atsakymq lapus. Pretendentai' i5ejç i5

patalpos be leidimo arba nelydimi komisijos nario, laikomi iteikusiais darbus ir baigusiais patikrinim4,
j iems griíni neleidi.iama;- 

17.7. pa5alinçs pretendent4 i5 patikrinimo uZjo vykdymo tvarkos paåeidimus, apie tai informuoja

komisijos sekretoriq;
17.8. priima atsakymq lapus ir uZduoðiq s4siuvinius i5 anksöiau patikrinimo uZduotis atlikusiq

pretendentq, i5leidZia pretendentus i5 patalpos ispèdamas, kad jie negali griZti iki patikrinimo pabaigos;' 
17 .9. surenka pretendentq darbus, baigia pildyti patikrinimo atrankos protokolus.

IV SKYRIUS
REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS

18. Pretendentai:
18.1. atvykdami i patikrinim4 privalo turèti asmens tapatybg patvirtinanti dokument4 (asmens

18.2. prie ièjimo i patikrinimo patalpg esanðiame s4ra5e suäino savo grupç, vietos numeri ir
patalpq, kwioje vyks patilainimas, i patalpA ateina ne vêliau kaip prieð 15 minuðiq iki patikrinimo

pradäios;

dokument4 (asmens tapatybés kortelg, pas4) ar vairuotojo paZymèjirnq ir ieina ipatalpqtik jam leidus;

1S.4. turi tik Apra5e nurodytas priemones ir asmens tapatybç patvirtinanti dokument4 (asmens

, tapatybès kortelç, pasq) arba vairuotojo paarmèjimq kuris patikrinimo metu gali bUti padetas ant
i':': -j -suolo/stalo;{patilainimrrpatalpq:nobiliojorySio ir kitas informacijosperdavimo-æpriÖmimo priemones

isineðti draudåiama;
18.5. pavelavusieji ne daugiau kaip 30 minuöiq laiko i patikrinim4, taöiau jiems patikrinimo

uZduoties atlfümo laikas nepratçsiamas;
18.6. kai pasira5o atrankos protokole, gauna patikrinimo uåduotis, jas padeda ant stalo / suolo

kra5to, komisijos nariui leidus patikrina, ar nèra tuöðiq lapr¿ ar kito aiðkiai matorno spausdinimo broko,

: , uZduoðiq lapus uåve¡ðia ir laukia komisijos nariq nurodymq. Pasteböjç uZduoðig ar atsakymq lapuose

spausdinimo broko ar tuSðius lapus, apieøipraneða komisijos nariui. UZduotis pradeda atlikti komisijos

f.

i,t-

lìr!
:

i:.

pirmininkui paskelbus patitcrinimo pradùi4;
18.7. ktauso komisijos nariq nurodymq, uZduotis atlieka savaranki5kai, nesikalba tarpusavyje,

18.8.
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18.10. baigg darb4 anksðiau, trogu nuståtyta patikrinimo vykdymo instrukcüoje ir atidavç
komisijos nariui atsakymq ir uåduoðiq lapus, gali i5eiti i5 patilcrinimo patalpos. Negali g4tätl ipatilainimo
patalpqiki patikrinimo ar jo dalies pabaigos;

18.11. darb4 baigia paskirtam komisijos nariui paskelbus patilainimo pabaig4 ir laukia, kol
komisijos nariai surenka uZduoöiq ir atsaþmr¡ lapus ir uåklijuoja vokus. I5 patikrinimo patalpos i5eina
tikkomisijai leidus;

18.12. nufraukia uåduoties atlikimq ir Salinami iS patil<rinimo patalpos vZ tnrkdymq,
nusira5inejimq, mobiliojo rySio, kitq informacijos perdavimo arpriemimo priemoniq isine5imq i patalp4

ir komisijos nariq nurodymq nevykdym4.

III SKYRIUS
PATIKRII\IMO VYKDYMAS

19. Komisijos pirmininkas ar kitas jo paskirtas komis[ios narys patikrinimo pradZioje lentoje
uZra5o patilainimo pradZios ir pabaigos laik4.

voka i5ima uZduoõiq, atsalrymq lapus ir i5dalina pretendentams.
21. Komisijos pirmininkas ar kitas jo paskirtas komisijos narys nurodo pretendentams

pasitikrinti, ar patikrinimo uZduoties ir atsaþmt¿ lapuose nèra tu5ðiq lapq ii kito aiðkiai matomo
spausdinimo broko. Esant brokui, vykdytojas pakeiðia patikrinimo uZduoties arba atsakymq þ4 kitu,
atsakymq lapo nurodytoje vietoje uäa5ydamgs pretendento duomenis.. 22. Komisijos pinnininkas ar kitas jo paskirtas komisijos narys pretendentams perskaito
patikrinimo vykdymo reikalavimus, patikrinimo trukmç. Pretendentai uäa5o jiems suteikt4 aþaZinties
,kod4 nurod¡oje vietoje ant uZduoðiq lapq.

23. Komisijos pirmininkas ar kitas jo paskirtas komisijos rarys skelbiapatikrinimo pradåiq.
24. Pretendentai atlieka patikrinimo uZduotis.
25. Pretendent¿i, atlikç uZduotis ir komisijos nariui atidavç uäduoöiq ir atsakymr¿ lapus,

i5leidZiami i5 patikrinimo patalpos.
26. Jeiga, pretendentas i5 patilainimo patalpos i5eina anksðiau, komisijos pirmininkas ant

uÌduoties lapq uäaSo pretendento i5ejimo i5 patikrinimo laikq.
27. Komisijos pirmininkas ar kitas jo paskirtas komis[ios narys praneËa pretendentams, kad iki

patikrinimo pabaigos liko 30 minuðiq.
-' '- 28. 'Komïsospin'ininink-as-ar-kitas jo'paskirtas komisijos narysplane5aaretendentams; kad iki
patikrinimo pabaigos liko 15 minuðiq, ir perspèja, kad niekas negali i5eiti i5 patalpos iki patikrinimo
pabaigos.

29.

yra neleistini.

ir kai
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IV SI(YRIUS
PATIKRI¡IIMO YERTIMMAS

32. Pretendentg atliekamos uä&rotys vertinamos Asmenq aüankos ir priëmimo i pataisos

pareigünq Svietimo istaigas tvarkos apra5o nusta@ tva¡ka.
33. Pirma ir anüa uåduotys atlielçamos ra5tu. Galimas maksimalus balq skaiðius - 20.

34. Vertinami tik atsaþmq lape ira5yti atsaþmq variantai. Jei atsakymq lape iraSytas daugiau

kaip vienas atsakymo variantas arba ira5ytas neai5kiai, atsalqymas i 5i klausim4 i teigini vertinamas 0'

.- balq. Neai5kiai para5yti, pribrauþti atsaþmai vertinami 0 balq.
35. Vertintojai galutini teisingq atsaþmq skaiðiq ira5o pretendento atsalrymq'lapo apaðioje tam

skirtoje vietoje.
36. Treðia patikrinimo uZduotis vertinama pokalbio su pretendentu metu pagal 10 balq sistema.

37. Pokalbiui su pretendentq po filmuotos medËiagos perZiäros skiriama ne daugiau kaip

15 minuðiq.
3ti. AnuoLos komisijos pokalbio su pretendentu metu daromas skaitmeninis garso ira5as.

II

IV SKYRIUS
PATIKRII\IMO REZULTATU APELIACIJOS

39. Pretendentai per üis darbo dienas nuo patikrinimo rezultatq paskelbimo Mokymo centro

interneto svetaineje gpli pateikti apeliacijas Moþmo ce.ntro direktoriaus vardu.
a0. Moffio cãntro ¿irö*mriaús lsaþmu sudaroma 3 nariq Ápeliacijos komisija. I komisijos

sudeti negali büti ¡traukiamas Atrankos komisijos narys.
41. Darb4 tikrina ne maåiau kaip du Apeliacijos komisijos nar-iai, vertinimq ira5o darbe tam

skirtoje vietoje ir pasira5o.
 2.-Apiliacüos komisijos pirmininkas iðveda galutin! vertìnimq ji ira5o darbe, tam skirtoje

vietoje, üpasiraðo.
43. Pakeitus ivertinim4, Apeliacijos komisijos pirmininkas apelianto darbe ra3o komentar4.

44. Jeigu apeliacija pateikta dèl patikrinimo dalies vykdytos ã;odätu, Apeliacijos komisija

nagrineja skaitmenini garso iraÈ4.- - 
45. Apeliacþs p.o."r* ifonninamos protokolu, apeliacijos i5nagrinejamos per 5 darbo dienas

--*--ñljo

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUO STATOS
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