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VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA
NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2018 M.
GRUODŽIO 31 D. NUTARIMO NR. O3E-470 ,, DĖL ŠILUMOS SEKTORIAUS ĮMONIŲ
APSKAITOS ATSKYRIMO IR SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO REIKALAVIMŲ APRAŠO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019 m.

d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 1 punktu ir
atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir
vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus ir Ekonominės analizės skyriaus
2019 m.
d. pažymą Nr.
„Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo
ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir 2009 m. liepos 8 d. nutarimo
Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“, Komisija n u t a r i a:
Pakeisti Komisijos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimą Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus
įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau –
Nutarimas):
1. Papildyti Nutarimą 2.10 papunkčiu:
„2.10. iki šiuo nutarimu patvirtinto Aprašo įsigaliojimo Komisijos atskiru nutarimu
suderinti Ūkio subjektų ilgalaikio turto grupių, numatytų šiuo nutarimu patvirtinto Aprašo
4 priede, nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpiai netaikomi.“
2. Pakeisti Nutarimu patvirtintą Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų
paskirstymo reikalavimų aprašą (toliau – Aprašas):
2.1. Pakeisti Aprašo 10.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„10.8. kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas, kurį sudaro Ūkio subjekto veikla,
nereguliuojama pagal Įstatymą, bet reguliuojama pagal kitą Lietuvos Respublikos įstatymą.
(kiekvieną Kiekvieną reguliuojančiosios institucijos reguliuojamąją veiklą Ūkio subjektas privalo
atvaizduoti minėtame verslo vienete suformuojant savarankiškas paslaugas (produktus)):
10.8.1. elektros energijos (produkto) gamyba;
10.8.2. geriamo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas;
10.8.3. kitos su kitos reguliuojamosios verslo vienetu tiesiogiai susijusios paslaugos
(produktai), nurodant kiekvieną paslaugą (produktą);“
2.2. Pakeisti Aprašo 10.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„10.9. nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas, kurį sudaro Ūkio subjekto veikla,
nereguliuojama pagal Įstatymą arba kitus Lietuvos Respublikos įstatymus (visą reguliuojančiosios
institucijos nereguliuojamąją veiklą formuojant kaip vieną paslaugą (produktą), išskiriant elektros
energijos (produkto) gamybą).“
2.3. Pakeisti Aprašo 12.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„12.1. jei Ūkio subjekto aptarnaujamoje teritorijoje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje
veikia nepriklausomi šilumos gamintojai, ilgalaikį turtą ir sąnaudas Ūkio subjektas turi paskirstyti
tokia tvarka:
12.1.1. šilumos generavimo įrenginius (įskaitant ir dūmų ekonomaizerius), kurių galia
neviršija 70 proc. maksimalaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikio, Ūkio
subjektas turi priskirti Šilumos (produkto) gamybos paslaugai (Aprašo 10.1.1 papunktis) (neskaidant
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šilumos generavimo įrenginių vertės);
12.1.2. šilumos generavimo įrenginius (įskaitant ir dūmų ekonomaizerius), kurių galia
neviršija šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinių šilumos gamybos pajėgumų poreikio (išskyrus
atvejus, kai ir rezervinių šilumos gamybos pajėgumų ribojimas neužtikrintų būtinų sąnaudų saugiam
ir patikimam šilumos tiekimui), kurių nustatymas reglamentuojamas Šilumos gamybos ir (ar)
supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše, Ūkio subjektas turi priskirti Šilumos poreikio piko pajėgumų ir
rezervinės galios užtikrinimo paslaugai (Aprašo 10.1.2 papunktis) (neskaidant šilumos generavimo
įrenginių vertės);
12.1.3. kitą su Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) veiklos verslo vienetu (Aprašo
10.1 papunktis) susijusį ilgalaikį turtą Ūkio subjektas, laikydamasis Aprašo 7 punkte nurodytų
principų, turi priskirti tiesiogiai ar paskirstyti, taikydamas atitinkamus ilgalaikio turto
paskirstymo kriterijus, Šilumos (produkto) gamybos (Aprašo 10.1.1 papunktis) ir (ar) Šilumos
poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo (Aprašo 10.1.2 papunktis) paslaugoms,
vadovaudamasis Apraše numatytomis apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo taisyklėmis;
12.1.4. sąnaudas, susijusias su ilgalaikiu turtu, Ūkio subjektas turi priskirti tiesiogiai ar
paskirstyti, taikydamas atitinkamus paskirstymo kriterijus, Šilumos (produkto) gamybos (Aprašo
10.1.1 papunktis) ir (ar) Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo (Aprašo
10.1.2 papunktis) paslaugoms priklausomai nuo to, kokiai paslaugai buvo priskirtas turtas, lėmęs tų
sąnaudų atsiradimą (susiformavimą);
12.1.5. visas likusias su Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) veiklos verslo vienetu
(Aprašo 10.1 papunktis) susijusias sąnaudas Ūkio subjektas, laikydamasis Aprašo 7 punkte nurodytų
principų, turi priskirti tiesiogiai ar paskirstyti, taikydamas atitinkamus sąnaudų paskirstymo
kriterijus, Šilumos (produkto) gamybos (Aprašo 10.1.1 papunktis) ir (ar) Šilumos poreikio piko
pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo (Aprašo 10.1.2 papunktis) paslaugoms, vadovaudamasis
Apraše numatytomis apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo taisyklėmis.
12.1.6. priskyrus Šilumos (produkto) gamybos (Aprašo 10.1.1 papunktis) ar Šilumos poreikio
piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo (Aprašo 10.1.2 papunktis) paslaugoms kogeneracinę
jėgainę, jos ilgalaikis turtas ir sąnaudos atskiriamos Aprašo 13, 24.6 ir 39 punktuose numatyta
tvarka.“
2.4. Pakeisti Aprašo 12.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„12.2. jei Ūkio subjekto aptarnaujamoje teritorijoje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje
nepriklausomi šilumos gamintojai neveikia, tuomet Ūkio subjektui netaikomas reikalavimas Šilumos
gamybos (įskaitant perkamą šilumą) veiklos verslo vieneto (Aprašo 10.1 papunktis) sąnaudas ir
ilgalaikį turtą išskaidyti į priskirtinas Šilumos (produkto) gamybos (Aprašo 10.1.1 papunktis) ir
Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo (Aprašo 10.1.2 papunktis)
paslaugoms, tačiau yra taikomi taikomas šilumos generavimo šaltinių galios ribojimas vadovaujantis
Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo nuostatomis. Aprašo 24.4.7 ir 41.21
punktuose nustatyti ribojimai. Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) veiklos verslo
vieneto (Aprašo 10.1 papunktis) sąnaudas ir ilgalaikį turtą Ūkio subjektas nurodo Šilumos
(produkto) gamybos paslaugoje (Aprašo 10.1.1 papunktis).“
2.5. Pakeisti Aprašo 13 punktą ir jį išdėstyti taip:
„13. Jei Ūkio subjektas valdo (eksploatuoja) bendro technologinio šilumos ir elektros
energijos gamybos ciklo sistemą, tokios sistemos pajamas, sąnaudas ir ilgalaikį turtą atskiria į
Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) veiklos verslo vienetą (Aprašo 10.1 papunktis) ir į
Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetą (Aprašo 10.9 papunktis) vadovaudamasis šiuo Aprašu ir
Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodika, patvirtinta
Komisijos 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-107 „Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros
energijos sąnaudų atskyrimo metodikos“. Jei Ūkio subjektas valdo (eksploatuoja) bendro
technologinio šilumos ir elektros energijos gamybos ciklo sistemą, kuriai remiantis Lietuvos
Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka yra taikomas fiksuotas
elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių tarifas ar remiantis Lietuvos Respublikos elektros
energetikos įstatymo nuostatomis Ūkio subjektas yra laimėjęs tretinio aktyviosios galios rezervo
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aukcioną ar elektros energijos gamybos veikla reguliuojama pagal Elektros energetikos
įstatymą, tokios sistemos pajamas, sąnaudas ir ilgalaikį turtą atskiria į Šilumos gamybos (įskaitant
perkamą šilumą) veiklos verslo vienetą (Aprašo 10.1 papunktis) ir į Kitos reguliuojamosios veiklos
verslo vienetą (Aprašo 10.8 papunktis), išskiriant atskirą elektros energijos gamybos paslaugą
(produktą) vadovaudamasis šiuo Aprašu ir Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos
sąnaudų atskyrimo metodika.“
2.6. Pakeisti Aprašo 24.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„24.4. Ūkio subjektui, vykdančiam ilgalaikio turto paskirstymą paslaugoms (produktams) ir
verslo vienetams, draudžiama reguliuojamų kainų verslo vienetams ir paslaugoms (produktams)
priskirti:
24.4.1. plėtros darbų vertę, iki ilgalaikio turto vienetų, kurių formavimui buvo atliekami
plėtros darbai, eksploatacijos pradžios;
24.4.2. prestižo vertę;
24.4.3. investicinio turto vertę;
24.4.4. finansinio turto vertę;
24.4.5. atidėtojo pelno mokesčio turto vertę;
24.4.6. tyrimų, studijų ir panašaus pobūdžio nematerialaus turto vertę;
24.4.7. šilumos generavimo įrenginių (įskaitant ir dūmų ekonomaizerius) vertę, kurių galia
viršija 70 proc. maksimalaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikio ir šilumos
poreikio piko pajėgumų ir šilumos rezervinės galios pajėgumų poreikį, kurių nustatymas
reglamentuojamas Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše, išskyrus atvejus, kai
rezervinės galios ribojimas neužtikrintų būtinųjų sąnaudų saugiam ir patikimam šilumos tiekimui;
24.4.8. eksploatuojamo išsinuomoto, panaudos ar panašiais pagrindais gauto ilgalaikio turto
vertes, išskyrus Aprašo 26 punkte nurodytą atvejį;
24.4.9. ilgalaikio turto (ar jo dalies), sukurto įvykdžius investicinius projektus, teisės
aktų nustatyta tvarka nesuderintus su atitinkamos savivaldybės taryba ir (arba) Komisija,
vertę;
24.4.10. nebaigtos statybos vertę, nenaudojamų, likviduotų, nurašytų, laikinai
nenaudojamų (užkonservuotų), esančių atsargose ilgalaikio turto vienetų vertę bei išnuomoto,
išskyrus Aprašo 22 punkte nurodytą atvejį, ar panaudos teisėmis perduoto turto vertę;
24.4.11. ilgalaikio turto vertės pokytį, susijusį su ilgalaikio turto perkainojimu;
24.4.12. ilgalaikio turto vienetų ar jų vertės dalį, sukurtą vartotojų ir nepriklausomų
šilumos gamintojų lėšomis, prijungiant juos prie tinklų;
24.4.13. ilgalaikio turto vienetų vertės dalį, sukurtą už Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšas, taip pat sukurtą už dotacijų, subsidijų, apyvartinių taršos leidimų teigiamo
prekybos rezultato lėšas ir joms prilygintas lėšas;
24.4.14. nebenaudojamo ilgalaikio turto vieneto ar jo dalies likutinę vertę po įgyvendintų
investicijų, skirtų to ilgalaikio turto vieneto ar jo dalies atstatymui (rekonstrukcijai) ar
modernizavimui, išskyrus atvejus, kai savivaldybės taryba ir (arba) Komisija priima atskirą
sprendimą dėl tokio ilgalaikio turto likutinės vertės pripažinimo ekonomiškai pagrįsta
investicijų derinimo metu.
24.4.9.24.4.15. kito ilgalaikio turto vertę, kuris nėra būtinas reguliuojamai veiklai vykdyti.“
2.7. Pripažinti netekusiais galios Aprašo 24.5, 24.5.1, 24.5.2, 24.5.3, 24.5.4, 24.5.5, 24.5.6
papunkčius.
„24.5. Ūkio subjektams, vykdant ilgalaikio turto paskirstymą paslaugoms (produktams) ir
verslo vienetams, reguliuojamų kainų verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) leidžiama
priskirti, bet į reguliuojamų kainų verslo vienetų ir paslaugų (produktų) reguliuojamojo turto vertę
draudžiama įtraukti:
24.5.1. ilgalaikio turto (ar jo dalies), sukurto įvykdžius investicinius projektus, teisės aktų
nustatyta tvarka nesuderintus su atitinkamos savivaldybės taryba ir (arba) Komisija, vertę;
24.5.2. nebaigtos statybos vertę, nenaudojamų, likviduotų, nurašytų, laikinai nenaudojamų
(užkonservuotų), esančių atsargose ilgalaikio turto vienetų vertę bei išnuomoto, išskyrus Aprašo 22
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punkte nurodytą atvejį, ar panaudos teisėmis perduoto turto vertę;
24.5.3. ilgalaikio turto vertės pokytį, susijusį su ilgalaikio turto perkainojimu;
24.5.4. ilgalaikio turto vienetų ar jų vertės dalį, sukurtą vartotojų ir nepriklausomų šilumos
gamintojų lėšomis, prijungiant juos prie tinklų;
24.5.5. ilgalaikio turto vienetų vertės dalį, sukurtą už Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšas, taip pat sukurtą už dotacijų, subsidijų, apyvartinių taršos leidimų teigiamo prekybos rezultato
lėšas ir joms prilygintas lėšas;
24.5.6. nebenaudojamo ilgalaikio turto vieneto ar jo dalies likutinę vertę po įgyvendintų
investicijų, skirtų to ilgalaikio turto vieneto ar jo dalies atstatymui (rekonstrukcijai) ar
modernizavimui, išskyrus atvejus, kai savivaldybės taryba ir (arba) Komisija priima atskirą
sprendimą dėl tokio ilgalaikio turto likutinės vertės pripažinimo ekonomiškai pagrįsta investicijų
derinimo metu.“
2.8. Pakeisti Aprašo 25 punktą ir jį išdėstyti taip:
„25. Ilgalaikio turto, kuriuo didinamas Ūkio subjekto įstatinis kapitalas, nudėvimoji vertė
skaičiuojama iš perduoto turto buhalterinės likutinės vertės perdavimo datai eliminuojant Aprašo 24.4
papunktyje–24.5 papunkčiuose nurodytoms ilgalaikio turto rūšims priskirtų ilgalaikio turto vienetų
likutines vertes.“
2.9. Pakeisti Aprašo 30.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„30.4. jei Aprašo 4 priede ilgalaikio turto vienetams nėra nustatyto ilgalaikio turto
nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpio ir Komisijos atskiru nutarimu suderintų
Ūkio subjekto ilgalaikio turto grupių nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpių, tai Ūkio
subjektas visą ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiką turi pasirinkti ir taikyti ekonomiškai pagrįstą
ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpį.“
2.10. Pakeisti Aprašo 39 punktą ir jį išdėstyti taip:
„39. Atlikdamas kogeneracinės jėgainės sąnaudų atskyrimą, Ūkio subjektas, laikydamasis
Aprašo 7 punkte nurodytų principų, pirmiausia atskiria tiesiogiai galimas priskirti sąnaudas ir jas
Tiesioginių sąnaudų paskirstymo ataskaitoje (Aprašo 51.6 papunktis) priskiria Šilumos gamybos
(įskaitant perkamą šilumą) veiklos verslo vieneto Šilumos (produkto) gamybos kogeneracinėse
jėgainėse paslaugai (Aprašo 10.1.1.2 papunktis) ar Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės
galios užtikrinimo kogeneracinėse jėgainėse paslaugai (Aprašo 10.1.2.2 papunktis) ir(ar) Kitos
reguliuojamosios veiklos verslo vienetui (Aprašo 10.8 papunktis) ar Nereguliuojamosios veiklos
verslo vienetui (Aprašo 10.9 papunktis). Tiesiogiai negalimas priskirti sąnaudas Ūkio subjektas
Netiesioginių sąnaudų pagrindinių vidinių veiklų paskirstymo paslaugoms ataskaitoje (Aprašo 51.8
papunktis) priskiria Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) veiklos verslo vieneto Šilumos
(produkto) gamybos kogeneracinėse jėgainėse paslaugai (Aprašo10.1.1.1 10.1.1.2 papunktis) ar
Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo kogeneracinėse jėgainėse paslaugai
(Aprašo 10.1.2.2 papunktis). Šiose paslaugose nurodytas netiesiogines sąnaudas Šilumos ir elektros
energijos gamybos kogeneracinėse jėgainėse sąnaudų ataskaitoje (Aprašo 51.9 papunktis) Ūkio
subjektas paskirsto Šilumos (įskaitant perkamą šilumą) veiklos verslo vieneto Šilumos (produkto)
gamybos kogeneracinėse jėgainėse paslaugai (Aprašo 10.1.1.2. papunktis) ar Šilumos poreikio piko
pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo kogeneracinėse jėgainėse paslaugai (Aprašo 10.1.2.2
papunktis) ir Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetui (Aprašo 10.8 papunktis) ar
Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetui (Aprašo 10.9 papunktis) pagal Aprašo 13 punkte
nurodytą tvarką.“
2.11. Pakeisti Aprašo 40 punktą ir jį išdėstyti taip:
„40. Elektros, pagamintos savuose šaltiniuose, technologinėms ir savo (administracinėms)
reikmėms sąnaudas Ūkio subjektas turi paskirstyti visiems verslo vienetams ir paslaugoms
(produktams) proporcingai pagal energijos sunaudojimą. Šis paskirstymas vykdomas atskyrus
tiesiogines ir netiesiogines kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudas ir
paskirsčius verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) bendrąsias sąnaudas. Elektros
sąnaudos technologinėms reikmėms paskirstymo eigoje turi būti nurodomos elektros energijos
technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudų grupėje (Aprašo 28.3 papunktis), o elektros savoms
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(administracinėms) reikmėms sąnaudos turi būti nurodomos administracinių sąnaudų grupėje
(Aprašo 28.12 papunktis) ir paskirstomos kartu su bendrosiomis sąnaudomis pagal Aprašo
37 punkte numatytas bendrųjų sąnaudų paskirstymo nuostatas.“
2.12. Pakeisti Aprašo 50 punktą ir jį išdėstyti taip:
„50. Sistemos aprašas, kuriuo remiantis sudarytos metinės reguliuojamosios veiklos
ataskaitos, teikiamas reguliuojančiajai institucijai kasmet kartu su metinėmis reguliuojamosios
veiklos ataskaitomis. Apie naudojamos reguliavimo apskaitos sistemos, kurios pagrindu verslo
vienetams yra paskirstomos pajamos, sąnaudos ir ilgalaikis turtas, ataskaitiniu laikotarpiu atliktus
pakeitimus Ūkio subjektas privalo pranešti reguliuojančiajai institucijai teikdamas pakeistą Sistemos
aprašą su priedais per 30 kalendorinių dienų nuo tokių pakeitimų dienos kartu su kasmet teikiamu
Sistemos aprašu. Ūkio subjekto naudojamas Sistemos aprašas yra viešas ir skelbiamas Ūkio
subjekto tinklalapyje.“
2.13. Pripažinti netekusiu galios Aprašo 51.4 papunktį.
„51.4. verslo vieneto ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo (amortizacijos) ataskaita (Aprašo
3 priedas);“
2.14. Pripažinti netekusiu galios Aprašo 51.14 papunktį.
„51.14. suteiktų paslaugų (produktų) ataskaita (Aprašo 13 priedas);“
2.15. Pakeisti Aprašo 1 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).
2.16. Pakeisti Aprašo 2 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).
2.17. Pripažinti netekusiu galios Aprašo 3 priedą.
2.18. Pakeisti Aprašo 5 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).
2.19. Pakeisti Aprašo 6 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).
2.20. Pakeisti Aprašo 7 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).
2.21. Pakeisti Aprašo 8 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).
2.22. Pakeisti Aprašo 9 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).
2.23. Pakeisti Aprašo 10 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).
2.24. Pakeisti Aprašo 11 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).
2.25. Pakeisti Aprašo 12 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).
2.26. Pripažinti netekusiu galios Aprašo 13 priedą.
3. Nustatyti, kad šis nutarimas taikomas rengiant ir teikiant 2019 metų ir vėlesnių ataskaitinių
laikotarpių duomenis. Ūkio subjektams, kurių finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais,
taikomas rengiant ir teikiant 2019–2020 ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių duomenis.

Komisijos pirmininkas

