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SPRENDIMAS
DĖL UAB „VYGIE“ EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
TVARKYMO ĮRENGINIO, ADRESU EUROPOS PR. 77, KAUNAS, TARŠOS 
INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMO NR. 1/78 KEITIMO Į 
TARŠOS LEIDIMĄ, ATLIEKŲ NAUDOJIMO AR ŠALINIMO TECHNINIO 
REGLAMENTO BEI ATLIEKŲ NAUDOJIMO AR ŠALINIMO VEIKLOS NUTRAUKIMO 
PLANO DERINIMO

2021-02-  Nr. (30.4)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) gavo UAB „Vygie“ eksploatuoti netinkamų 
transporto priemonių tvarkymo įrenginio, adresu Europos pr. 77, Kaunas, Taršos leidimo projekto 
patvirtinimo formą bei įvertino pateiktus dokumentus ir informaciją duomenų teikimo formoje, 
Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente (toliau – Reglamentas) bei Atliekų naudojimo 
ar šalinimo veiklos nutraukimo plane (toliau – Planas).

Agentūra, įgyvendindama Pakeitimo įstatymo1 9 straipsnio 4 dalies, Įsakymo2 3.2.5 
papunkčio ir Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, išduotų pagal TIPK taisyklių3 2 
priedą (toliau – TIPK 2 priedo leidimai), keitimo į taršos leidimus tvarkos aprašo4 16 punkto 
nuostatas, priima sprendimą neatlygintinai pakeisti UAB „Vygie“ eksploatuoti netinkamų 
transporto priemonių tvarkymo įrenginio TIPK 2 priedo leidimą Nr. 1/78, išduotą Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2013 m. rugsėjo 
9 d., į Taršos leidimą (toliau – Leidimas) ir derina Reglamentą bei Planą. 

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) 2021-02-02 raštu 
Nr. (12.4)-AD5-1736 informavo, kad pastabų ir (ar) pasiūlymų pateiktiems dokumentams neturi.

Leidimui suteikiamas registracijos numeris Nr. 1/78/TL-K.4-106/2021.

1 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 19, 191, 192, 55 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 
193 straipsniu, įstatymas (toliau – Pakeitimo įstatymas);
2 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 
panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas);
3 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo 
ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK taisyklės);
4 Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. AV-190 ,,Dėl Taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimų, išduotų pagal taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, 
patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 2 priedą, keitimo į taršos leidimus tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ (toliau – TIPK 2 priedo leidimo keitimo į taršos leidimus tvarkos aprašas);

Elektroninio dokumento nuorašas



Leidimo elektroninė versija patalpinta Agentūros interneto svetainėje www.gamta.lt 
Vadovaujantis Registro taisyklių5 19 punktu, pasikeitus Registro objekto duomenims ir 

informacijai, per 20 darbo dienų privaloma atnaujinti registraciją Atliekų tvarkytojų valstybės registre 
(toliau – ATVR), pateikiant paraišką elektroniniu būdu ATVR interneto svetainėje www.atvr.am.lt. 
Daugiau informacijos Agentūros interneto svetainėje www.gamta.lt 

Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Aprašo6 20 punktu, ūkio subjektams nustatyta 
prievolė tikslinti banko garantijos ar laidavimo draudimo sutarties (toliau kartu – Garantija) sumą ne 
rečiau kaip kas 2 metai, Agentūrai pateikiant atnaujintą suderintame Nutraukimo plane nurodytų 
priemonių įgyvendinimo išlaidų sąmatą ir bent 2 atliekų tvarkytojų komercinius pasiūlymus arba 
viešai atliekų tvarkytojų pateiktą informaciją (internete, reklaminėje medžiagoje ir pan.) Garantijos 
sumai pagrįsti.

Informuojame, kad, atsižvelgiant į darbo organizavimo Agentūroje priemones7 karantino 
Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu, sprendimai, leidimai pasirašomi elektroniniu parašu ir 
siunčiami elektroniniu paštu arba per e. pristatymo sistemą (elektroninės siuntos).

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti nustatyta tvarka8.
PRIDEDAMA. Taršos leidimas Nr. 1/78/TL-K.4-106/2021, 1 egz.

Direktoriaus pavaduotojas Rikantas Aukškalnis

Martyna Kupstaitė, mob. 861598369, el. p. martyna.kupstaite@aaa.am.lt

5 Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 8 d. 
įsakymu Nr. D1-86 „Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Registro taisyklės);
6 Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo mėn. 25 d. įsakymu Nr.469 „Dėl Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, 
derinimo ir įgyvendinimo tvarkos patvirtinimo” (toliau – Aprašas).
7 Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. AV-72 „Dėl darbo organizavimo Aplinkos apsaugos 
agentūroje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu" (su pakeitimais ir papildymais);
8 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.
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APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr.1/78/TL-K.4-106/2021

3 0 2 6 4 3 9 0 2
(Juridinio asmens kodas)

UAB „Vygie“, Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginys, adresu Europos pr. 
77, Kaunas

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Vygie“, M. Gimbutienės g. 6-59, Kaunas, tel.: 8 (600) 85926, el. paštas: vgauto2011@gmail.com
(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:
1. Specialioji dalis: 
Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti).

2. Iki leidimo pakeitimo galiojo Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. 1/78, išduotas LR AM 
Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2013 m. rugsėjo 9 d.

3. Leidimo priedai.

 TIPK leidimo duomenys į Taršos leidimą perkelti* 2021 m. vasario        d.

Direktoriaus pavaduotojas                    Rikantas Aukškalnis                             ___________
                                                                 (Vardas, pavardė)                                  (parašas)

A. V.

*TIPK leidimo duomenys į Taršos leidimą perkelti įgyvendinant Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. 
I-2223 1, 6, 19, 191, 192, 55 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 193 straipsniu įstatymo 9 straipsnio 4 
dalies ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, 
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 3.2.5 papunktį.
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              SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT LAIKYMĄ IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI)

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis.
Įrenginio pavadinimas Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginys.

Atliekos Atliekų laikymas

Kodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas
Atliekų tvarkymo veiklos 
kodas (R13 ir (ar) D15) 

Didžiausias vienu metu 
leidžiamas laikyti 
bendras atliekų, 

įskaitant apdorojimo 
metu susidarančių 

atliekų, kiekis, t

Tolimesnis atliekų apdorojimas

1 2 3 4 5 6

Apdorojamos atliekos

16 01 06

Eksploatuoti netinkamos 
transporto priemonės, kuriose 
nebėra nei skysčių, nei kitų 
pavojingųjų sudedamųjų dalių

Eksploatuoti netinkamos transporto 
priemonės, kuriose nebėra nei 
skysčių, nei kitų pavojingų 
sudedamųjų dalių

R13 
D15 6,00 S5, R4

Atliekų apdorojimo metu susidariusios atliekos
16 01 03 Naudoti nebetinkamos padangos Naudoti nebetinkamos padangos R3, S5

16 01 12 Stabdžių trinkelės (nenurodytos 
160111)

Naudotos automobilinės stabdžių 
trinkelės  R4, S5

16 01 17 Juodieji metalai Juodieji metalai R4, S5
16 01 18 Spalvotieji metalai Varis, aliuminis, žalvaris ir kt. R4, S5

16 01 19 Plastikas Plastikas (automobilių plastikinės 
detalės)

R3, S5

16 01 20 Stiklas Automobilinis stiklas  R5, S5

16 08 03

Kitaip neapibrėžti panaudoti 
katalizatoriai, kuriuose yra 
pereinamųjų metalų arba 
pereinamųjų metalų junginių

Katalizatoriai

R13
D15 26,167

R4, S5
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Atliekos Atliekų laikymas

Tolimesnis atliekų apdorojimasKodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas
Atliekų tvarkymo veiklos 
kodas (R13 ir (ar) D15) 

Didžiausias vienu metu 
leidžiamas laikyti 
bendras atliekų, 

įskaitant apdorojimo 
metu susidarančių 

atliekų, kiekis, t

16 01 22 Kitaip neapibrėžtos sudedamosios 
dalys

Laidai, elektriniai varikliukai R4, S5

16 01 99 Kitaip neapibrėžtos atliekos Porolonas, tekstilė, oda ir kt. R3, S5

2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).
UAB „Vygie“ nenumato laikyti nepavojingų atliekų susidarymo vietoje S8 būdu.  
3 lentelė. Leidžiamos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, nepavojingosios atliekos.
UAB „Vygie“ įmonė vykdys nepavojingų atliekų saugojimo ir rūšiavimo veiklą, veiklos metu atliekos nebus naudojamos lentelė nepildoma. 
4 lentelė. Numatomos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, nepavojingos atliekos. 
UAB „Vygie“ įmonė vykdys nepavojingų atliekų saugojimo ir rūšiavimo veiklą, veiklos metu atliekos nebus šalinamos lentelė nepildoma.

5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos.
Įrenginio pavadinimas Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginys.

Atliekos Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti

Kodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas
Atliekos paruošimo naudoti ir 
(ar) šalinti veiklos kodas (D8, 

D9, D13, D14, R12, S5) 

Projektinis 
įrenginio 

pajėgumas, t/m.

1 2 3 4 5

16 01 06
Eksploatuoti netinkamos transporto 

priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei 
kitų pavojingų sudedamųjų dalių

Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei 
skysčių, nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių

R12
S5 60,00

6 lentelė. Prievolė turėti galiojantį finansinį užtikrinimą, jei šis reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, ir kitos sąlygos 
nepavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti) pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų 
reikalavimus.

Eil. Nr. Sąlygos
1 2
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1. Paaiškėjus, kad vykdomos veiklos metu daromas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, veiklos vykdytojas privalo nedelsiant taikyti papildomas poveikį mažinančias 
priemones/mažinti veiklos apimtis/nutraukti veiklą.

2. Veiklos vykdytojas, visais atvejais privalo laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos 
rodiklius.

3. Atliekų tvarkymo veiklą vykdyti, kaip numatyta atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente ir neviršyti didžiausio vienu metu leidžiamo laikyti atliekų kiekio.
4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, nuo 2019-01-01 įmonė atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą gali vykdyti, tik turėdama 

laidavimo draudimo sutartį ar banko garantiją.
5. Nutraukiant atliekų tvarkymo veiklą, veiklos vykdytojas privalo įgyvendinti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytas priemones.
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SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT LAIKYMĄ IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) 

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingų atliekų kiekis.
Įrenginio pavadinimas Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginys.

Atliekų laikymas

Pavojingųj
ų atliekų 

technologi
nio srauto 
žymėjimas

Pavojingųjų atliekų 
technologinio srauto 

pavadinimas

Atliekos 
kodas Atliekos pavadinimas Patikslintas atliekos pavadinimas Atliekų tvarkymo 

veiklos kodas (R13 
ir (ar) D15)

Didžiausias vienu 
metu leidžiamas 
laikyti bendras 

atliekų, įskaitant 
apdorojimo metu 

susidarančių 
atliekų, kiekis, t

Tolimesnis atliekų 
apdorojimas

1 2 3 4 5 6 7 8
Apdorojamos atliekos

TS-10
Naudoti netinkamos 
transporto priemonės ir 
jų atliekos

16 01 04* Eksploatuoti netinkamos 
transporto priemonės

Eksploatuoti netinkamos transporto 
priemonės su pavojingosiomis 
sudedamosiomis dalimis R13, D15 8,000 R4, S5

Atliekų apdorojimo metu susidariusios atliekos

TS-02
Nechlorintos, 
nehalogenintos alyvų 
atliekos

13 02 08* Kita variklio, pavarų dėžės ir 
tepalinė alyva Automobilinės naudotos alyvos R13, D15 0,400 R1, S5

TS-06 Baterijų ir akumuliatorių 
atliekos 16 06 01* Švino akumuliatoriai

Naudoti automobiliniai švino 
akumuliatoriai R13, D15 0,625 R4, S5
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Pavojingųj
ų atliekų 

technologi
nio srauto 
žymėjimas

Pavojingųjų atliekų 
technologinio srauto 

pavadinimas

Atliekos 
kodas Atliekos pavadinimas Patikslintas atliekos pavadinimas

Atliekų laikymas

Tolimesnis atliekų 
apdorojimas

Atliekų tvarkymo 
veiklos kodas (R13 

ir (ar) D15)

Didžiausias vienu 
metu leidžiamas 
laikyti bendras 

atliekų, įskaitant 
apdorojimo metu 

susidarančių 
atliekų, kiekis, t

Naudoti netinkamos 
transporto priemonės ir 
jų atliekos

16 01 07* Tepalų filtrai Naudoti automobiliniai tepalų filtrai R13, D15 R1, S5

16 01 21 01* Degalų filtrai Naudoti automobiliniai degalų 
filtrai R13, D15 R1, S5

16 01 21 03* Autotransporto priemonių 
amortizatoriai Amortizatoriai R4, S5

Naudoti netinkamos 
transporto priemonės ir 
jų atliekos

16 01 21 02* Vidaus degimo variklių 
įsiurbiamo oro filtrai Naudoti automobiliniai oro filtrai R1, S5

Naudoti netinkamos 
transporto priemonės ir 
jų atliekos

16 01 13* Stabdžių skystis
Panaudotas automobilinis stabdžių 
skystis R1, S5

TS-10

Naudoti netinkamos 
transporto priemonės ir 
jų atliekos

16 01 14*
Aušinamieji skysčiai, 
kuriuose yra pavojingų 
cheminių medžiagų

Automobiliniai aušinamieji skysčiai 

R13, D15

0,465

R1, S5

2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo.
UAB „Vygie“ įmonė vykdys atliekų tvarkymo veiklą. Įmonė ne atliekų tvarkymo metu pavojingąsias atliekas jų susidarymo vietoje nelaikys ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – 
ilgiau kaip vienerius metus iki surinkimo. Lentelė nepildoma.
3 lentelė. Leidžiamos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, pavojingosios atliekos.
UAB „Vygie“ įmonė vykdys pavojingų atliekų saugojimo ir rūšiavimo veiklą, veiklos metu atliekos nebus naudojamos. Lentelė nepildoma.
4 lentelė. Leidžiamos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, pavojingosios atliekos.
Įmonė vykdys pavojingų atliekų saugojimo ir rūšiavimo veiklą, veiklos metu atliekos nebus šalinamos. Lentelė nepildoma.
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5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos.
Įrenginio pavadinimas Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginys.

Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalintiPavojingųjų

atliekų 
technologinio 

srauto 
žymėjimas

Pavojingųjų atliekų 
technologinio 

srauto pavadinimas

Atliekos 
kodas

Atliekos 
pavadinimas

Patikslintas atliekos 
pavadinimas Atliekos tvarkymo veiklos kodas (D8, D9, 

D13, D14, R12, S5) Projektinis įrenginio pajėgumas t/m.

1 2 3 4 5 6 7

TS-10
Naudoti netinkamos 
transporto priemonės 
ir jų atliekos

16 01 04*

Eksploatuoti 
netinkamos 
transporto 
priemonės

Eksploatuoti 
netinkamos transporto 

priemonės su 
pavojingosiomis 
sudedamosiomis 

dalimis

R12
S5 180,00

6 lentelė. Prievolė turėti galiojantį finansinį užtikrinimą, jei šis reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, ir kitos sąlygos 
pavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti) pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr. Sąlygos
1 2
1. Paaiškėjus, kad vykdomos veiklos metu daromas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, veiklos vykdytojas privalo nedelsiant taikyti papildomas poveikį mažinančias 

priemones/mažinti veiklos apimtis/nutraukti veiklą.
2. Veiklos vykdytojas, visais atvejais privalo laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos 

rodiklius.
3. Atliekų tvarkymo veiklą vykdyti, kaip numatyta atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente ir neviršyti didžiausio vienu metu leidžiamo laikyti atliekų kiekio.
4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, nuo 2019-01-01 įmonė atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą gali vykdyti, tik turėdama 

laidavimo draudimo sutartį ar banko garantiją.
5. Nutraukiant atliekų tvarkymo veiklą, veiklos vykdytojas privalo įgyvendinti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytas priemones.



Taršos leidimas
Nr. 1/78/TL-K.4-106/2021

1

TARŠOS LEIDIMO NR. 1/78/TL-K.4-106/2021 PRIEDAI

1. Paraiškos Taršos leidimui pakeisti:
1.1. 2021-01-21 pateikta Duomenų teikimo forma dėl duomenų perkėlimo iš Taršos integruotos prevencijos 

ir kontrolės leidimo Nr. 1/78 į Taršos leidimą.

2. Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniai reglamentai:
2.1.  2021-02-    , suderintas Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas.

3. Atliekų naudojimo ar šalinimo atliekų veiklos nutraukimo planai:
3.1 2021-02-       , suderintas Atliekų naudojimo ar šalinimo atliekų veiklos nutraukimo planas.

     2021 m. vasario               d.
(Priedų sąrašo sudarymo data)

Direktoriaus pavaduotojas          Rikantas Aukškalnis               _________________
                                                                  (Vardas, pavardė)                      (parašas)

A. V
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