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PATVIRTINTA
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos direktoriaus
2015 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-27
(2021 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-4 redakcija)
LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VEIKLOS EFEKTYVUMO IR REZULTATYVUMO RODIKLIAI IR JŲ REIKŠMIŲ SKAIČIAVIMAS1
2022 m. vasario 9 d. Nr. IVL-227
Vilnius
Eil.
Nr.
1

1
1.

1

Rodiklio
Rodiklio reikšmė
Skaičiavimo metodas
Skaičiavimo
vertinimo/mata
2021 m. gruodis/
periodiškumas
vimo vienetas
IV ketvirtis
2
3
4
5
6
Pagrindinis Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos veiklos tikslas
Vykdyti efektyvią azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų veiklos priežiūrą

Rodiklis

2
Priežiūros tarnybos pakartotinai
per vienerius metus nustatytų
azartinių lošimų ir loterijų
organizavimo tvarkos pažeidimų
ir pažeidimų, už kuriuos taikytas
įspėjimas apie galimą licencijos
sustabdymą, santykis su visų per
metus nustatytų pažeidimų
skaičiumi.

3
Kiekis
išreiškiamas
procentais

5
R=(X+Y)/Z x 100%
2021 m. –
x – pakartotinai padarytų azartinių
(0+4)/26 = 15,38 % lošimų ir loterijų organizavimo tvarkos
pažeidimų skaičius, vienetais;
4 įspėjimai, tame
y – azartinių lošimų ir loterijų
tarpe 1 įspėjimas
organizavimo tvarkos pažeidimų, už
už 2020 m. atliktą kuriuos taikytas įspėjimas apie galimą
patikrinimą
licencijos sustabdymą, skaičius,
vienetais;

511 Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo (e-tar.lt)

4

6
Rodiklis
matuojamas
kas 12 mėn.

Siekis

7

7
Siekiama
perspektyvinio
mažėjimo (2021
m. – ne daugiau
kaip 19 %,
2022 m. – ne
daugiau kaip 17
%,

2

2.

Planinių patikrinimų, kurių metu
nenustatyta pažeidimų (neskirta
nuobaudų, nesurašyta
protokolų), dalis nuo visų atliktų
planinių patikrinimų.

Kiekis
išreiškiamas
procentais

3.

Viešai skelbiama informacija
apie planinius patikrinimus.

4.

Finansinių išteklių dalis rizikos
vertinimui, planavimui ir
analizei.

Nurodyta, ar
informacija
apie planinius
patikrinimus
paskelbta
viešai ar
nepaskelbta
Kiekis
išreiškiamas
procentais

Žmogiškųjų išteklių dalis rizikos
vertinimui, planavimui ir
analizei.

Kiekis
išreiškiamas
procentais

5.

2021 m. - 100 %
= 3/3x100
Skaičiuojant
neatsižvelgta į
nustatytus
mažareikšmius
Informacija apie
planinius
patikrinimus
paskelbta viešai

2021 m. – 1,10 2
2020 m. - 1,39 %

2021 m. - 30 % 3

= 3/10x100

z – visų nustatytų azartinių lošimų ir
loterijų organizavimo tvarkos pažeidimų
skaičius, vienetais.
R=X/Y x 100, kur:
Rodiklis
X – per ataskaitinį periodą atliktų matuojamas
planinių
patikrinimų,
kurių metu kas 12 mėn.
nenustatyti pažeidimai, skaičius;
Y – per ataskaitinį periodą atliktų visų
planinių patikrinimų skaičius.

R = X/Y x 100, kur:
X- darbuotojų, atliekančių ūkio
subjektų rizikingumo vertinimą ir su tuo
susijusias planavimo ir analizės veiklas,
darbo užmokesčiui ir socialiniam
draudimui tenkanti išlaidų dalis eurais;
Y – bendra išlaidų suma eurais,
tenkanti visų darbuotojų tų skyrių, kurių
darbuotojai atlieka rizikos vertinimą
darbo užmokesčiui ir socialiniam
draudimui.
R = X/Y x 100, kur:
X- darbuotojų, atliekančių ūkio
subjektų rizikingumo vertinimą ir su tuo

2023 m. – ne
daugiau kaip 16
%)
Siekiama
perspektyvinio
didėjimo (ne
mažiau kaip 12,5
%)

Rodiklis
matuojamas
kas 12 mėn.

Informacija apie
planinius
patikrinimus
paskelbta viešai

Rodiklis
matuojamas
kas 12 mėn.

Siekiama
perspektyvinio
didėjimo (ne
mažiau kaip 1,3
%)

Rodiklis
matuojamas
kas 12 mėn.

Siekiama
perspektyvinio
didėjimo

Šie veiksmai atliekami kartą metuose, duomenys turi būti apibendrinti ir pateikti iki kiekvienų metų gruodžio 15 d. (detali informacija Priežiūros tarnyboje)
Ūkio subjektų rizikingumo vertinimą ir su tuo susijusias planavimo ir analizės veiklas Priežiūros tarnyboje prie vykdo 3 darbuotojai . Šie veiksmai atliekami kartą metuose ir duomenys turi būti
pateikti iki kiekvienų metų gruodžio 15 d. (detali informacija Priežiūros tarnyboje).
2
3

3
susijusias planavimo ir analizės veiklas,
skaičius;
Y – bendras Priežiūros tarnybos skyrių,
kurių darbuotojai atlieka rizikos
vertinimą, darbuotojų skaičius.
.
R=X/Y x 100, kur:
2021 m. II pusm. –
X – per ataskaitinį periodą atliktų
15/19 = 78,95 %
neplaninių ir planinių patikrinimų, kurių
metu buvo nustatyti pažeidimai (tame
tarpe ir mažareikšmiai4 ), skaičius;
2021 m. I pusm. - 4/7
Y – per ataskaitinį periodą atliktų visų
= 57.14 %
neplaninių ir planinių patikrinimų
skaičius.
2021 m. II pusm. - R= X/Y x 100, kur:
3/19 = 15,79 %
X – per ataskaitinį periodą atliktų
rizikingiausių ūkio subjektų neplaninių
2021 m. I pusm. ir planinių patikrinimų skaičius;
3/7 = 42,85 %
Y – per ataskaitinį periodą atliktų visų
neplaninių ir planinių patikrinimų
skaičius.

(ne mažiau kaip
20 %)

2020 m. - 37,5 %
= 3/8x100

6.

Neplaninių ir planinių
patikrinimų, kurių metu nustatyti
pažeidimai, dalis nuo visų atliktų
neplaninių ir planinių
patikrinimų.

Kiekis
išreiškiamas
procentais

7.

Rizikingiausių prižiūrimų ūkio
subjektų, pagal Lošimų
priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos
prižiūrimų ūkio subjektų rizikos
įvertinimo ir valdymo metodiką,
atliktų neplaninių ir planinių
patikrinimų dalis nuo visų atliktų
neplaninių ir planinių
patikrinimų.
Mažo rizikingumo ūkio
subjektų, pagal Lošimų
priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos
prižiūrimų ūkio subjektų rizikos
įvertinimo ir valdymo metodiką,
atliktų neplaninių ir planinių
patikrinimų dalis nuo visų atliktų

Kiekis
išreiškiamas
procentais

8.

4

Kiekis
išreiškiamas
procentais

Rodiklis
matuojamas
kas 6 mėn.

Siekiama
perspektyvinio
mažėjimo (ne
daugiau 50 %)

Rodiklis
matuojamas
kas 6 mėn.

Siekiama
perspektyvinio
didėjimo (me
mažiau kaip 20
%)

R= X/Y x 100, kur:
Rodiklis
X – per ataskaitinį periodą atliktų mažo matuojamas
rizikingumo ūkio subjektų neplaninių ir kas 6 mėn.
2021 m. I pusm. - 4/7 planinių patikrinimų skaičius;
= 57,14 %
Y – per ataskaitinį periodą atliktų visų
neplaninių ir planinių patikrinimų
skaičius.

Siekiama
perspektyvinio
mažėjimo (ne
daugiau kaip 80
%)

2021 m. II pusm. 5/19 = 26,32 %

Išskirti mažareikšmių pažeidimų skaičių. PASTABA: 2021 m. II pusmečio skaičiavime mažareikšmiai neišskirti.
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9.

10.

11.

neplaninių ir planinių
patikrinimų.
Neplaninių ir planinių
patikrinimų lošimų
organizavimo vietose, atliktų
naudojant kontrolinius
klausimynus, dalis nuo visų
neplaninių ir planinių
patikrinimų, atliktų lošimų
organizavimo vietose.

Kiekis
išreiškiamas
procentais

R= X/Y x 100, kur:
2021 m. II pusm. – X – per ataskaitinį periodą atliktų
100 %
neplaninių ir planinių patikrinimų
(Fizinėse
lošimų organizavimo vietose skaičius,
organizavimo
kurių metu buvo naudojami kontroliniai
vietose )
klausimynai;
Y – bendras per ataskaitinį periodą
atliktų neplaninių ir planinių
2021 m. I pusm. patikrinimų lošimų organizavimo
100%
vietose skaičius.

Planinių patikrinimų metu
tikrintų lošimų organizavimo
vietų dalis, nuo visų tikrintų ūkio
subjektų turimų lošimų
organizavimo vietų.

Kiekis
išreiškiamas
procentais

2021 m. II pusm. 4/8 = 50 %

Planinių patikrinimų trukmė.

Kiekis
išreiškiamas
skaičiais

2021 m. I pusm. - 0
(nebuvo tikrinamos
vietos dėl karantino
Lietuvoje)

2021 m. II pusm. 214/2 = 107 dienos
2021 m. I pusm. 74 dienos

12.

Ūkio subjektai, teigiantys, kad
Priežiūros tarnybos konsultacija
buvo naudinga, padėjo suprasti
teisės aktus ir jų laikytis.

Kiekis
išreiškiamas
procentais

7/10 x 100 =
70 %

Rodiklis
matuojamas
kas 6 mėn.

Siekiama
perspektyvinio
didėjimo (ne
mažiau kaip 96
%)

R=X/Y x 100, kur:
Rodiklis
X – per ataskaitinį periodą planinių matuojamas
patikrinimų metu tikrintų lošimų kas 6 mėn.
organizavimo vietų skaičius;
Y – visų per ataskaitinį periodą tikrintų
ūkio subjektų turimų lošimų
organizavimo vietų skaičius.

Siekiama
perspektyvinio
didėjimo (ne
mažiau kaip 80
%)

R = X/Y, kur:
X= visų per ataskaitinį laikotarpį atliktų
planinių patikrinimų trukmės suma;
Y= visų per ataskaitinį laikotarpį atliktų
planinių patikrinimų skaičius.

Rodiklis
matuojamas
kas 6 mėn.

R = X/Yx100, kur:
X= ūkio subjektų (respondentų),
teigiamai įvertinusių teiginį, kad
Priežiūros tarnybos konsultacija buvo

Rodiklis
matuojamas
kas 6 mėn.

Siekiama
perspektyvinio
mažėjimo iki
nustatytos
minimalios
patikrinimo
trukmės (ne ilgiau
kaip 6 mėn.)
Siekiama
perspektyvinio
didėjimo (ne
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13.

Ūkio subjektų, teigiančių, kad
kontroliniai klausimynai padėjo
suvokti teisės aktų reikalavimus
ir geriau juos įgyvendinti,
procentas.

Kiekis
išreiškiamas
procentais

14.

Ūkio subjektų, teigiančių, kad
pirmaisiais veiklos metais5 gavo
naudingų konsultacijų ir jiems
nebuvo taikytos poveikio
priemonės, išskyrus atvejus, kai
jos buvo būtinos ir
neišvengiamos, siekiant užkirsti
kelią reikšmingos žalos ar
pavojaus visuomenei, kitų
asmenų interesams ar aplinkai
atsiradimui, procentas.

Kiekis
išreiškiamas
procentais

15.

Neplaninių patikrinimų ir tyrimų
dėl ALĮ6 10 straipsnio 9 dalies
reikalavimų laikymosi dalis nuo
visų neplaninių patikrinimų ir
tyrimų.

Kiekis
išreiškiamas
procentais

5
6

naudinga, padėjo suprasti teisės aktus ir
jų laikytis, skaičius;
Y= visų apklausoje dalyvavusių ūkio
subjektų (respondentų) skaičius.
R = X/Yx100, kur:
10/10 x 100 = 100 X= ūkio subjektų (respondentų),
%
teigiamai įvertinusių teiginį, kad
kontroliniai klausimynai padėjo suvokti
teisės aktų reikalavimus ir geriau juos
įgyvendinti, skaičius;
Y= visų apklausoje dalyvavusių ūkio
subjektų (respondentų) skaičius.
0
R = X/Yx100, kur:
X= ūkio subjektų (respondentų),
teigiamai įvertinusių teiginį, kad
pirmaisiais veiklos metais gavo
naudingų konsultacijų ir jiems nebuvo
taikytos poveikio priemonės, išskyrus
atvejus, kai jos buvo būtinos ir
neišvengiamos, siekiant užkirsti kelią
reikšmingos žalos ar pavojaus
visuomenei, kitų asmenų interesams ar
aplinkai atsiradimui, skaičius;
Y= visų apklausoje dalyvavusių ūkio
subjektų (respondentų) skaičius.
2021 m. II pusm. R=X/Y x 100, kur:
2/19 = 10,53 %
X – per ataskaitinį periodą atliktų
neplaninių
2021 m. I pusm. - 3/7 patikrinimų ir tyrimų dėl ALĮ 10
= 42,85 %
straipsnio
9
dalies
reikalavimų
laikymosi skaičius;

Pradėjus vykdyti veiklą gavus licenciją organizuoti lošimus ir atitinkamos rūšies leidimą.
Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas.

mažiau kaip 92
%)

Rodiklis
matuojamas
kas 6 mėn.

Siekiama
perspektyvinio
didėjimo (ne
mažiau kaip 92
%)

Rodiklis
matuojamas
kas 6 mėn.

Siekiama
perspektyvinio
didėjimo (ne
mažiau kaip 100
%)

Rodiklis
matuojamas
kas 6
mėnesius.

Siekiama
perspektyvinio
mažėjimo (ne
daugiau kaip 10
%)
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16.

Neplaninių patikrinimų dėl ALĮ
18 straipsnio 1 dalies
reikalavimų laikymosi dalis nuo
visų neplaninių patikrinimų.

Kiekis
išreiškiamas
procentais

Y – per ataskaitinį periodą atliktų visų
neplaninių patikrinimų ir tyrimų
skaičius.
R=X/Y x 100, kur:
2021 m. II pusm. X – per ataskaitinį periodą atliktų
13/17 = 76,47 %
neplaninių
patikrinimų dėl ALĮ 18 straipsnio 1
2021 m. I pusm. - 3/6 dalies reikalavimų laikymosi skaičius;
= 50 %
Y – per ataskaitinį periodą atliktų visų
neplaninių patikrinimų skaičius.

17.

Neplaninių patikrinimų dėl ALĮ
16 straipsnio 4 dalies
reikalavimų laikymosi dalis nuo
visų neplaninių patikrinimų.

Kiekis
išreiškiamas
procentais

2021 m. II pusm. –
0

Neplaninių patikrinimų, kurių
metu ūkio subjektui buvo
pateikta rekomendacija, dalis,
nuo visų neplaninių patikrinimų.

Kiekis
išreiškiamas
procentais

Parengtų teisės aktų projektų,
kitų iniciatyvų, mažinančių
administracinę naštą skaičius.

Kiekis
išreiškiamas
skaičiais

18.

19.

2021 m. I pusm. –
0

2021 m. II pusm. 2/17 = 11,76 %

2021 m. I pusm. –
0

2021 m. II
pusmetį – 1
2021 m. I pusmetį
–2

Rodiklis
matuojamas
kas 6
mėnesius.

Siekiama
perspektyvinio
mažėjimo (ne
daugiau kaip 50
%)

R=X/Y x 100, kur:
X – per ataskaitinį periodą atliktų
neplaninių
patikrinimų dėl ALĮ 16 straipsnio 4
dalies reikalavimų laikymosi skaičius;
Y – per ataskaitinį periodą atliktų visų
neplaninių patikrinimų skaičius.

Rodiklis
matuojamas
kas 6
mėnesius.

Siekiama
perspektyvinio
mažėjimo (0 %)

R=X/Y x 100, kur:
X – per ataskaitinį periodą atliktų
neplaninių patikrinimų, kurių metu ūkio
subjektui buvo pateikta rekomendacija,
skaičius;
Y – per ataskaitinį periodą atliktų visų
neplaninių patikrinimų skaičius.
Visų parengtų teisės aktų projektų, kitų
iniciatyvų, mažinančių administracinę
naštą, skaičiaus suma Iniciatyvos
apima siūlymus keisti ar priimti naujus
teisės aktus, kuriais būtų šalinamos
teisinio reglamentavimo spragos,
efektyviau organizuojama ūkio subjektų
veiklos priežiūra, mažinama priežiūros
našta ūkio subjektams.

Rodiklis
matuojamas
kas 6
mėnesius.

Siekiama
perspektyvinio
didėjimo (ne
mažiau 90 %)

Rodiklis
matuojamas
kas 6
mėnesius.

Siekiama
perspektyvinio
didėjimo (ne
mažiau 1)
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20.

21.

Priežiūros tarnybos darbuotojų,
dalyvavusių kvalifikacijos
tobulinimo kursuose ir
mokymuose, seminaruose ir pan.
skaičius.

Kiekis
išreiškiamas
skaičiais

Finansinių išteklių dalis
fiziniams7 patikrinimams.

Kiekis
išreiškiamas
procentais

2021 m. II
pusmetį – 5
2021 m. I pusmetį
–1
2021 m. IV ketv.
1.96 %

Visų Priežiūros tarnybos darbuotojų,
dalyvavusių su priežiūros funkcijų
atlikimu susijusiuose kvalifikacijos
kėlimo kursuose, mokymuose,
seminaruose ir pan. skaičiaus suma.

R = X/Y x 100, kur:
X- darbuotojų, faktiškai atlikusių ūkio
subjektų fizinius patikrinimus, darbo
2021 m. III ketv. –
užmokesčiui ir socialiniam draudimui
nevyko
tenkanti išlaidų suma eurais;
Y- bendra išlaidų suma eurais, tenkanti
2021 II ketv. –
visų darbuotojų, atliekančių ūkio
1.06 %
subjektų priežiūros funkcijas, darbo
2021 m. I ketvirtį - Dėl užmokesčiui ir socialiniam draudimui.

Rodiklis
matuojamas
kas ketvirtį.

Siekiama
perspektyvinio
didėjimo (ne
mažiau 2)

Rodiklis
matuojamas
kas ketvirtį.

Siekiama
perspektyvinio
mažėjimo (ne
daugiau kaip 5 %)

Rodiklis
matuojamas
kas ketvirtį.

Siekiama
perspektyvinio
mažėjimo (ne
daugiau kaip 92
%)

2020 m. lapkričio 7 d.
paskelbto karantino
fizinių patikrinimų
neorganizuota, todėl
reikšmė neskaičiuota
(2020 IV - 0,56 %)

22.

Žmogiškųjų išteklių dalis
fiziniams patikrinimams.

Kiekis
išreiškiamas
procentais

2021 m. IV ketv. 9/19x100 = 47,36
%
2021 m. III ketv. –
nevyko

R = X/Y x 100, kur:
X- darbuotojų, faktiškai atlikusių ūkio
subjektų fizinius patikrinimus skaičius;
Y –bendras Priežiūros tarnybos
darbuotojų, atliekančių ūkio subjektų
priežiūros funkcijas, skaičius.

2021 m. II ketv. 6/1x100 = 31,57 %
2021 m. I ketvirtį - Dėl
2020 m. lapkričio 7 d.
paskelbto karantino
Fizinis patikrinimas - ūkio subjekto patikrinimas lošimo organizavimo vietoje, skaičiuojamas nuo valstybės t arnautojo išvykimo iš darbo vietos į lošimo organizavimo vietą iki grįžimo iš
lošimo organizavimo vietos į darbo vietą.
7
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fizinių patikrinimų
neorganizuota, todėl
reikšmė neskaičiuota

23.

Finansinių išteklių dalis
prižiūrimų ūkio subjektų
konsultavimui, informavimui ir
prevencijai.

Kiekis
išreiškiamas
procentais

2021-12 –0,27 %
2021-11 - 0,34 %
2021-10 - 0,22 %

2021-09
2021-08
2021-07
2021-06
2021-05
2021-04

24.

Finansinių išteklių dalis kitų
asmenų konsultavimui,
informavimui ir prevencijai.

Kiekis
išreiškiamas
procentais

– 0,24 %
– 0,4 %
– 0,31 %
– 0,39 %
– 0,25 %
- 0,31 %

2021-12 – 1.62 % ↓
2021-11 - 1.81 % ↓
2021-10 - 2,12 %
2021-09 – 1.51 % ↓
2021-08 – 2.03 %
2021-07 – 2.09 %
2021-06 - 1,59 %
2021-05 - 1,80 %
2021-04 – 1,69 %

25.

Žmogiškųjų išteklių dalis
prižiūrimų ūkio subjektų
konsultavimui, informavimui ir
prevencijai.

Kiekis
išreiškiamas
procentais

2021-12:
5/19 x 100 = 26.32
%
2021-11:
5/19 x 100 = 26.32 %
2021-10:
5/19 x 100 = 26.32 %
2021-09:

4/19 x 100 = 21 %
2021-08:
3/19 x 100 = 16,79 %
2021-07:

R = X/Y x 100, kur:
X- darbuotojų, faktiškai atlikusių
prižiūrimų ūkio subjektų konsultavimo
funkcijas, darbo užmokesčiui ir
socialiniam draudimui tenkanti išlaidų
suma eurais;
Y – bendra išlaidų suma eurais, tenkanti
visų darbuotojų, atliekančių ūkio
subjektų priežiūros funkcijas, darbo
užmokesčiui ir socialiniam draudimui.
R = X/Y x 100, kur:
X- darbuotojų, faktiškai atlikusių kitų
asmenų konsultavimo funkcijas, darbo
užmokesčiui ir socialiniam draudimui
tenkanti išlaidų suma eurais;
Y – bendra išlaidų suma eurais, tenkanti
visų darbuotojų, atliekančių asmenų
konsultavimo funkcijas, darbo
užmokesčiui ir socialiniam draudimui.
R = X/Y x 100, kur:
X – darbuotojų, faktiškai atlikusių
prižiūrimų ūkio subjektų konsultavimo
funkcijas, skaičius;
Y – bendras institucijos darbuotojų,
atliekančių ūkio subjektų priežiūros
funkcijas, skaičius.

Rodiklis
matuojamas
kas mėnesį.

Siekiama
perspektyvinio
didėjimo (ne
mažiau kaip 0.20
%)

Rodiklis
matuojamas
kas mėnesį.

Siekiama
perspektyvinio
didėjimo (ne
mažiau kaip 2 %)

Rodiklis
matuojamas
kas mėnesį.

Siekiama
perspektyvinio
didėjimo (ne
mažiau kaip 15
%)

9
7/19 x 100 = 36,84 %
2021-06:
5/19 x 100 = 26,31 %
2021-05:
7/19 x 100 = 36,84 %
2021-04:
7/19 x 100=36,84 %

26.

Žmogiškųjų išteklių dalis kitų
asmenų konsultavimui,
informavimui ir prevencijai

Kiekis
išreiškiamas
procentais

2021-12:
13/21x100 = 61,9
%
2021-11:
10/21x100 = 47.61 %
2021-10:
12/21x100 =57.14 %

R = X/Y x 100, kur:
X – darbuotojų, faktiškai atlikusių kitų
asmenų konsultavimo funkcijas,
skaičius;
Y – bendras institucijos darbuotojų,
atliekančių asmenų konsultavimo
funkcijas, skaičius.

Rodiklis
matuojamas
kas mėnesį.

Siekiama
perspektyvinio
didėjimo (ne
mažiau kaip 40
%)

2021-09:
10/21x100 = 47,61 %
2021-08:
13/21x100 = 61,9 %
2021-07:
11/21x100 = 52,4 %
2021-06:
11/21x100 = 52,4 %
2021-05:
11/21x100 = 52,4 %
2021-04:
13/21x100= 61.9 %

Vyriausioji specialistė

Skirmantė Paukštienė

