3

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010
M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. A-1405 „DĖL KELIO ŽENKLO NR. 531
„REZERVUOTA STOVĖJIMO VIETA“ ĮRENGIMO IR PAŠALINIMO, LEIDIMŲ
STATYTI TRANSPORTO PRIEMONES ŠIO ŽENKLO GALIOJIMO ZONOJE
IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2011 m. sausio 21 d. Nr. A-68
Šiauliai
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Ţin., 1994, Nr. 55-1049;
2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi, k e i č i u Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
direktorius direktoriaus 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A-1405 „Dėl kelio ţenklo Nr. 531
„Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo ir pašalinimo, leidimų statyti transporto priemones šio
ţenklo galiojimo zonoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:
„ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL KELIO ŽENKLO NR. 531 „REZERVUOTA STOVĖJIMO VIETA“ ĮRENGIMO IR
PAŠALINIMO, LEIDIMŲ STATYTI TRANSPORTO PRIEMONES ŠIO ŽENKLO
GALIOJIMO ZONOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Ţin., 1994, Nr. 55-1049;
2008, Nr. 113-4290) 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2003 m.
vasario 6 d. sprendimu Nr. T-600 patvirtintais Vietinės rinkliavos uţ naudojimąsi mokamomis
automobilių stovėjimo vietomis Šiaulių miesto gatvėse ir aikštelėse nuostatais (2009 m. lapkričio 19
d. sprendimo Nr. T- 355 redakcija):
1. T v i r t i n u Kelio ţenklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo ir pašalinimo,
leidimų statyti transporto priemones šio ţenklo galiojimo zonoje išdavimo tvarkos aprašą
(pridedama).
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. iki šio įsakymo įsigaliojimo įrengti kelio ţenklai Nr. 531 per 30 kalendorinių dienų nuo
informavimo pagal šio įsakymo 2.3 punktą pašalinami, kai:
2.1.1. pasibaigusi, nepratęsta ar nesudaryta sutartis su Savivaldybės administracija dėl
rezervuotų vietų mokamose vietose automobiliams statyti;
2.1.2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos saugaus eismo komisija nustato, kad kelio
ţenklas trukdo pasikeitusioms eismo sąlygoms, neatitinka 1 punkte nurodyto aprašo reikalavimų
arba dėl kitų objektyvių prieţasčių;
2.1.3. ţenklas neatitinka Lietuvos standarto LST 1335 ,,Kelio ţenklai“ ir Kelių eismo
taisyklių reikalavimų;
2.2. kelio ţenklus Nr. 531 pašalina nustatyta tvarka su Šiaulių miesto savivaldybe sudariusi
sutartį kelio ţenklus eksploatuojanti įmonė, jei to neatlieka asmenys, įrengę šiuos kelio ţenklus, ir
juos saugo, kol atsiims asmenys, įrengę šiuos kelio ţenklus, arba teisės aktų nustatyta tvarka jie bus
pripaţinti bešeimininkiu turtu;
2.3. Miesto infrastruktūros skyrius:
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2.3.1. iki 2011 m. sausio 1 d. atlieka iki šio įsakymo įsigaliojimo įrengtų kelio ţenklų Nr.
531 inventorizaciją, įvertina jų įrengimo teisėtumą, atitiktį šiuo įsakymu patvirtinto aprašo
reikalavimams;
2.3.2. informuoja kelio ţenklus Nr. 531 įrengusius asmenis apie būtinumą pašalinti šiuos
ţenklus, kai šie ţenklai turi būti šalinami pagal šio įsakymo 2 punkto reikalavimus, taip pat šią
informaciją paskelbia Savivaldybės interneto svetainėje ir vietinėje spaudoje.
3. Įsakymas įsigalioja 2010 m. gruodţio 1 d., išskyrus 2.3.2 punktą ir šiuo įsakymu
patvirtinto aprašo nuostatas, susijusias su rezervuotų vietų administratoriaus funkcijomis, nes 2.3.2
punktas ir šios nuostatos įsigalioja, kai Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu įgaliojamas
juridinis asmuo atlikti rezervuotų vietų administratoriaus funkcijas.“

Administracijos direktorius

Miesto infrastruktūros
skyriaus vyr. specialistas
Tomas Petreikis, tel. 59 63 19
2011-01-17

Vladas Damulevičius
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PATVIRTINTA
Šaulių miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2010 m. lapkričio 30 d.
įsakymu Nr. A-1405 (Šaulių miesto
savivaldybės administracijos
2011 m. sausio 21 d. įsakymo
Nr. A- 68 redakcija)
KELIO ŽENKLO NR. 531 „REZERVUOTA STOVĖJIMO VIETA“ ĮRENGIMO IR
PAŠALINIMO, LEIDIMŲ STATYTI TRANSPORTO PRIEMONES ŠIO ŽENKLO
GALIOJIMO ZONOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kelio ţenklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo ir pašalinimo, leidimų statyti
transporto priemones šio ţenklo galiojimo zonoje išdavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas)
reglamentuoja kelio ţenklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ (toliau – 531 kelio ţenklas)
įrengimo ir pašalinimo, leidimų statyti transporto priemones šio ţenklo galiojimo zonoje išdavimą.
2. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodţio
11 d. nutarimu Nr. 1950 (Ţin., 2003, Nr. 7-263; 2006, Nr. 108-4115) patvirtintų Kelių eismo
taisyklių 1 priedo V skyriumi „Nurodomieji ţenklai“.
3. Šiame apraše vartojamos sąvokos:
3.1 mokamos rezervuotos automobilių stovėjimo vietos – Šiaulių miesto savivaldybės
tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) sprendimu nustatytos transporto priemonių stovėjimo Šiaulių
mieste vietos, uţ naudojimąsi kuriomis renkama vietinė rinkliava, ir uţ statytojų turimų
(naudojamų) ţemės sklypų ribų dėl statomų ar rekonstruojamų statinių Savivaldybės vardu įrengtos
automobilių stovėjimo vietos, uţ kurias statytojai moka nustatytą rinkliavą;
3.2. leidimas – leidimas statyti transporto priemones stovėti 531 kelio ţenklo galiojimo
zonoje Šiaulių mieste;
3.3. rezervuotų vietų administratorius – juridinis asmuo, Savivaldybės tarybos sprendimu
įgaliotas atlikti Savivaldybės tarybos nustatytų mokamų automobilių stovėjimo vietų rinkliavos
mokėjimo bei 531 kelio ţenklų įrengimo ir eksploatavimo kontrolę, leidimų išdavimą;
3.4. užsakovas – juridinis ar fizinis asmuo, pateikęs prašymą dėl 531 kelio ţenklo įrengimo,
arba statytojas dėl statomų ar rekonstruojamų statinių Savivaldybės vardu uţ statytojo turimo
(naudojamo) ţemės sklypo ribų įrengęs automobilių stovėjimo vietas.
II. 531 KELIO ŽENKLO ĮRENGIMAS
4. 531 kelio ţenklas gali būti įrengiamas, jei jo įrengimas nepaţeidţia Kelių eismo taisyklių,
patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų reikalavimų, nekelia grėsmės pėsčiųjų ir automobilių
eismo saugumui. Šio kelio ţenklo galiojimo zonoje turi būti įrengiamos ne maţiau kaip dvi
automobilių stovėjimo vietos. Kelių eismo taisyklėse numatytais atvejais kartu su 531 kelio ţenklu
privaloma įrengti papildomą lentelę, nurodančią šio ţenklo galiojimo zoną.
5. Šio ţenklo įrengimas:
5.1. ribojamas (neleidţiamas) gatvių vaţiuojamojoje dalyje, jei taip nusprendţia Šiaulių
miesto savivaldybės administracijos saugaus eismo komisija (toliau – Komisija);
5.2. leidţiamas daugiabučių namų kiemuose, kai yra detalusis planas ar Teritorijų planavimo
įstatymo ir Vyriausybės nustatyta tvarka parengtas bei Savivaldybės administracijos direktoriaus
patvirtintas namui priskirto ţemės sklypo planas, įregistruotas Nekilnojamojo turto registre.
Detalusis planas ar namui priskirto ţemės sklypo planas nebūtinas 5.3 punkte nurodytu atveju;
5.3. leidţiamas įrengtose automobilių stovėjimo aikštelėse vadovaujantis Savivaldybės
tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-48 patvirtintu Šiaulių miesto susisiekimo
komunikacijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų remonto rekonstravimo ir (ar) įrengimo tvarkos
aprašu;
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5.4. privalomas įrengtose automobilių stovėjimo aikštelėse vadovaujantis Savivaldybės
tarybos 2007 m. balandţio 26 d. sprendimu Nr. T-126 (2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-13
redakcija) patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės ir statinio statytojo (uţsakovo) naujų miesto
inţinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų nutiesimo sutarties sudarymo tvarkos aprašu.
6. Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys įsirengti 531 kelio ţenklą, privalo:
6.1. pateikti motyvuotą prašymą (1 priedas) Savivaldybės administracijai dėl 531 kelio
ţenklo įrengimo;
6.2. 531 kelio ţenklo įrengimo schemą;
6.3. dokumentus, liudijančius, kad asmuo turi teisę 531 kelio ţenklo galiojimo zonoje
esančią teritoriją valdyti, naudoti ir ja disponuoti, arba asmenų, turinčių teisę minėto kelio ţenklo
galiojimo zonoje esančią teritoriją valdyti, naudoti ir ja disponuoti, šią teisę patvirtinantį dokumentą
ir sutikimą įrengti 531 kelio ţenklą;
6.4. daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams (taip pat ir name veikiantiems
juridiniams asmenims) kartu su prašymu įrengti 531 kelio ţenklą, vadovaujantis namo vidaus
tvarkos ir ţemės sklypo prieţiūros taisyklėmis (Civilinio kodekso 4.83 str., Daugiabučių namų
savininkų bendrijų įstatymo 20 str.), turi būti pateiktas namo butų savininkų priimtas sprendimas bei
gretimo (ų) namo butų savininkų sutikimas ir nustatyta tvarka įforminti susirinkimo (balsavimo
raštu) protokolai. Gretimo (ų) namo butų savininkų sutikimas neprivalomas 5.3 punkte nurodytu
atveju.
7. Komisijai pritarus parengtai 531 kelio ţenklo įrengimo schemai, uţsakovas, suderinęs 531
kelio ţenklo įrengimo schemą su Šiaulių apskrities VPK Kelių policijos biuru ir Savivaldybės
administracijos Miesto infrastruktūros skyriumi, savo lėšomis įrengia 531 kelio ţenklą, vykdo jo ir
stovėjimo vietų prieţiūrą arba su kelio ţenklus ir teritoriją eksploatuojančia įmone sudaro sutartis
dėl 531 kelio ţenklo įrengimo ir prieţiūros bei stovėjimo vietų prieţiūros.
8. Uţsakovas, atlikęs 7 punkte nurodytus veiksmus, privalo per 30 kalendorinių dienų
sudaryti sutartį automobiliams statyti mokamose rezervuotose vietose su rezervuotų vietų
administratoriumi, mokėti nustatytą rinkliavą.
9. Įrengiant 531 kelio ţenklą, privaloma vadovautis Lietuvos standartu LST 1335 ,,Kelio
ţenklai“ ir Kelių eismo taisyklių reikalavimais.
10. Jei 531 kelio ţenklas yra įrengtas ne privačioje teritorijoje, leidimo galiojimui pasibaigus
ir uţsakovui nepratęsus sutarties automobiliams statyti mokamose rezervuotose vietose, rezervuotų
vietų administratorius organizuoja ţenklo pašalinimą.
III. LEIDIMŲ IŠDAVIMAS
11. Leidimus išduoda ir apskaitą tvarko rezervuotų vietų administratorius.
12. Leidimai (leidimo aprašas pateiktas 2 priede, leidimo formos pavyzdys – 3 priede)
išduodami pateikus prašymą (4 priedas) ir gavus Komisijos pritarimą bei kitus šiame apraše (13
punkte) nurodytus dokumentus.
13. Prašyme nurodoma:
13.1. transporto priemonės savininkas ar valdytojas (vardas, pavardė pareigos), jo adresas,
telefonas;
13.2. transporto priemonės markė, valstybinis numeris;
13.3. ir pridedama transporto priemonės registravimo liudijimo patvirtinta kopija;
13.4. 531 kelio ţenklo, kurio galiojimo zonoje norima gauti leidimą statyti automobilius,
tikslus adresas (pastatymo vieta);
13.5. ir pridedamas uţsakovo sutikimas (įgaliojimas), jei prašymą teikia ne uţsakovas;
13.6. ir pridedamas asmens, kuris turi teisę 531 kelio ţenklo galiojimo zonoje esančią
teritoriją valdyti, naudoti ir ja disponuoti, šią teisę patvirtinantis dokumentas arba asmenų, turinčių
teisę minėto kelio ţenklo galiojimo zonoje esančią teritoriją valdyti, naudoti ar ja disponuoti, šią
teisę patvirtinantis dokumentas ir jų sutikimas;
13.7. ir pridedama sutarties su rezervuotų vietų administratoriumi automobiliams statyti
mokamose rezervuotose automobilių stovėjimo vietose patvirtinta kopija.
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14. Uţsakovui išduodama tiek leidimų, kiek jis prašo. Leidimų skaičių nustato uţsakovas
pagal 23 punkte nurodytą tvarką.
15. Leidimai gali būti išduodami nepateikus 13.1, 13.2 ir 13.3 punktuose nurodytų duomenų,
jei dėl jų veiklos specifikos 531 kelio ţenklo galiojimo zonoje bus statomos skirtingos transporto
priemonės arba klientų ar aptarnaujančių įmonių automobiliai.
Šiuo atveju klientams išduodami svečio leidimai, kurių yra tiek, kiek automobilių stovėjimo
vietų yra 531 kelio ţenklo galiojimo zonoje. Praradus svečio leidimą, naujas išduodamas tik
pasibaigus prarastojo leidimo galiojimo laikui.
16. Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai kartu su prašymu įrengti 531 kelio
ţenklą turi pateikti namų butų ir kitų patalpų savininkų transporto priemonių sąrašą pagal 13.1, 13.2
ir 13.3 punktų reikalavimus ir įformintą namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo
(balsavimas raštu) protokolą.
17. Leidimas 531 kelio ţenklo galiojimo zonoje, kuri yra Savivaldybės tarybos sprendimu
nustatytose Šiaulių miesto mokamose rezervuotose automobilių stovėjimo vietose, kuriose yra
renkama vietinė rinkliava, yra išduodamas tik su rezervuotų vietų administratoriumi sudarius sutartį
dėl rezervuotų mokamų vietų automobiliams statyti.
18. Uţ leidimo išdavimo stovėti transporto priemonei rezervuotoje vietoje, kuri yra 531
kelio ţenklo galiojimo zona, paslaugą rezervuotų vietų administratoriui mokama įmoka, kurios dydį
nustato Savivaldybės taryba.
19. Rezervuotų vietų administratoriaus paskirtas darbuotojas išduoda leidimus, registruoja
juos ţurnale, kuriame nurodoma leidimo išdavimo ir galiojimo data, Komisijos protokolo numeris ir
data, leidimą išdavusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas; transporto priemonės markė,
modelis, valstybinis numeris, šią transporto priemonę nuosavybės ar patikėjimo teise valdančio ar
nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais naudojančio asmens vardas, pavardė bei asmens,
paėmusio leidimą (jei jie nesutampa), vardas, pavardė ir parašas. Šie duomenys taip pat gali būti
registruojami kompiuterinėje duomenų bazėje.
Neregistruojami 13.1, 13.2 ir 13.3 punktuose nurodytų juridinių asmenų duomenys, jei dėl jų
veiklos specifikos 531 kelio ţenklo galiojimo zonoje bus statomos skirtingos transporto priemonės
arba klientų ar aptarnaujančių įmonių automobiliai.
20. Leidimų išdavimą ar atsisakymą juos išduoti, atsiţvelgdamas į šio aprašo reikalavimus,
kontroliuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.
21. Leidimas išduodamas ne ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui. Jame nurodoma, kad
leidimas gali būti atšaukiamas, jei stovėjimo vietų nebelieka dėl susisiekimo komunikacijų
rekonstrukcijos, ţenklas nebeatitinka aprašo reikalavimų ar dėl kitų objektyvių prieţasčių.
22. Išduotas leidimas suteikia teisę statyti transporto priemonę (priemones) tik leidime
nurodytoje vietoje (vietose).
23. Leidimo gavėjas (uţsakovas) nustato naudojimosi jam skirtomis rezervuotomis
stovėjimo vietomis, leidimų ir svečio leidimų išdavimo tvarką.
24. Išduotas leidimas (taip pat svečio leidimas) tvirtinamas uţ transporto priemonės
priekinio stiklo kairiajame dešiniajame apatiniame kampe, kad būtų matomas ir lengvai
perskaitomas.
25. Prarasto leidimo dublikatas išduodamas pateikus prašymą ir šio aprašo 13.1–13.4
punktuose nurodytus dokumentus, išskyrus 15 punkte nurodytus atvejus.
26. Pasibaigus leidimo galiojimo terminui, pasikeitus automobilio savininkui (valdytojui) ar
automobiliui, naujas leidimas išduodamas bendra tvarka pateikus šio aprašo 13 punkte nurodytus
dokumentus ir senąjį leidimą.
27. Uţsakovas anksčiau laiko nutraukęs su rezervuotų vietų administratoriumi sutartį
automobiliams statyti mokamose rezervuotose automobilių stovėjimo vietose privalo per 15 dienų
grąţinti leidimą rezervuotų vietų administratoriui.
28. Pasibaigus leidimo galiojimo terminui ir uţsakovui nepratęsus su rezervuotų vietų
administratoriumi sutarties dėl rezervuotų mokamų vietų automobiliams statyti, leidimas privalo per
15 dienų būti grąţinamas rezervuotų vietų administratoriui.
29. Ginčai dėl leidimų išdavimo sprendţiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka.
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IV. 531 KELIO ŽENKLO PAŠALINIMAS
30. Pagal šį aprašą įrengtas 531 kelio ţenklas pašalinamas per 30 kalendorinių dienų, kai:
30.1. pasibaigusi, nepratęsta su rezervuotų vietų administratoriumi sutartis dėl rezervuotų
mokamų vietų automobiliams statyti;
30.2. Komisija nutaria, kad 531 kelio ţenklas trukdo pasikeitusioms eismo sąlygoms arba
vykdant gatvės rekonstrukciją ir / arba kitus darbus, taip pat dėl kitų objektyvių prieţasčių;
30.3. 531 kelio ţenklas įrengtas paţeidţiant šio aprašo reikalavimus arba jų nebeatitinka;
30.4. 531 kelio ţenklas yra savavališkai įrengtas, išblukęs, sulankstytas ar kitaip neatitinka
Lietuvos standarto LST 1335 ,,Kelio ţenklai“ ir Kelių eismo taisyklių reikalavimų.
31. Rezervuotų vietų administratorius per 30 kalendorinių dienų iki numatomo 531 kelio
ţenklo pašalinimo raštu apie tai informuoja uţsakovą, kuriam išduotas leidimas.
32. 531 kelio ţenklą pašalina 30 punkte nurodytais atvejais rezervuotų vietų
administratorius, jei to per 30 dienų neatlieka uţsakovas. Pašalinimo išlaidas atlygina uţsakovas.
V. 531 KELIO ŽENKLO „REZERVUOTA STOVĖJIMO VIETA“ ĮRENGIMO IR
PAŠALINIMO, LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS YPATUMAI
33. 531 kelio ţenklo „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo ir pašalinimo, leidimų statyti
transporto priemones šio ţenklo galiojimo zonoje išdavimo tvarka nustatoma atsiţvelgiant į
Savivaldybės tarybos 2007 m. balandţio 26 d. sprendimu Nr. T-126 (2009 m. sausio 29 d.
sprendimo Nr. T-13 redakcija) patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės ir statinio statytojo
(uţsakovo) naujų miesto inţinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų nutiesimo sutarties sudarymo
tvarkos aprašo 19 punkto nuostatą „Statytojas, dėl jo statomo ar rekonstruojamo statinio
Savivaldybės vardu uţ statytojo turimo (naudojamo) ţemės sklypo ribų įrengęs automobilių
stovėjimo vietas, moka vietinę rinkliavą, nustatytą uţ naudojimąsi rezervuotomis automobilių
stovėjimo vietomis, vadovaudamasis Savivaldybės tarybos patvirtintais Rinkliavos nuostatais“.
34. Statytojai, dėl statomų ar rekonstruojamų statinių Savivaldybės vardu uţ statytojų turimų
(naudojamų) ţemės sklypo ribų įrengę automobilių stovėjimo vietas, privalo gauti leidimą, įrengti
531 kelio ţenklą, sudaryti su rezervuotų vietų administratoriumi sutartis dėl rezervuotų vietų
mokamose vietose automobiliams statyti, mokėti Rinkliavos nuostatuose nustatytą rinkliavą.
35. Leidimai statytojams gali būti išduodami nepateikus 13.1, 13.2 ir 13.3 punktuose
nurodytų duomenų, jei dėl jų veiklos specifikos 531 kelio ţenklo galiojimo zonoje bus statomos
skirtingos transporto priemonės arba klientų ar aptarnaujančių įmonių automobiliai. Šiuo atveju
klientams išduodami svečio leidimai, kurių išduodama tiek, kiek yra automobilių stovėjimo vietų
531 kelio ţenklo galiojimo zonoje. Praradus svečio leidimą, naujas išduodamas tik pasibaigus
prarastojo leidimo galiojimo laikui.
36. 531 kelio ţenklo pašalinimą 30 punkte nurodytais atvejais atlieka statytojas (uţsakovas).
37. Leidimo gavėjas (uţsakovas) – statytojas uţtikrina jam skirtų rezervuotų stovėjimo vietų
prieţiūrą ir valymą, 531 kelio ţenklų prieţiūrą, atitiktį šio aprašo reikalavimams.
38. Išduotas leidimas (taip pat svečio leidimas) tvirtinamas transporto priemonės priekinio
stiklo kairiajame apatiniame kampe, kad būtų matomas ir lengvai perskaitomas.

______________________________

