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ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „KROVLITA“
INVESTICIJŲ SUTARTIS
20............. m. ___________d. Nr.
Šią investicijų sutartį (toliau – Sutartis) sudarė
Šiaulių miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė), atstovaujama ..............................veikiančio
pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 str. ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
20............... sprendimą Nr. T-..... „Dėl_________________________“,
ir
UAB „Krovlita“, į. k. 302708257, buveinės adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Metalo g. 12
(toliau – Investuotojas), atstovaujama direktoriaus Lauryno Kuzavo, veikiančio pagal bendrovės įstatus,
toliau abi kartu vadinamos Šalimis., o kiekviena atskirai Šalimi.
Investuotojas ketina pastatyti naujus statinius (pramonės, sandėliavimo ir komercines patalpas) ir,
veikdamas kartu su partneriais, prisiimti visus Sutartyje numatytus įsipareigojimus siekdamas verslo
plėtros Šiaulių pramoniniame parke, su sąlyga, kad Savivaldybė Investuotojui Šiaulių pramoniniame
parke išnuomos 6,4708 ha bendro ploto žemės sklypą, suteiks skatinimo priemones bei įvykdys visus
sutartyse prisiimtus įsipareigojimus;
Savivaldybė pageidauja, kad Investuotojas darytų investicijas Šiaulių pramoniniame parke, ir todėl
yra pasiruošusi Šiaulių pramoniname parke išnuomoti 6,4708 ha bendro ploto žemės sklypo, taikyti
skatinimo priemones Investuotojui pagal Sutarties sąlygas bei galiojančių įstatymų nuostatas ir vykdyti
sutartimis prisiimtus įsipareigojimus,
todėl Šalys susitarė taip:
I. AIŠKINIMAS
1.
Sutartyje (įskaitant aukščiau išdėstytą tekstą) vartojamos sąvokos turi tokias reikšmes:
1.1. Žemės sklypo nuomos sutartis – tarp Savivaldybės ir Investuotojo pasirašyta Žemės sklypo
nuomos sutartis su visais priedais ir vėlesniais jos pakeitimais (Žemės sklypo nuomos sutarties projektas
pridedamas prie Sutarties);
1.2. sutartys – Sutartis ir Žemės sklypo nuomos sutartis;
1.3. konfidenciali informacija – bet kuri ir visa bet kokios rūšies ar kilmės informacija, tiek
rašytinė, tiek žodinė, tiek bet kokios kitos formos, susijusi su Sutarties turiniu ar derybomis dėl jų,
įskaitant bet kurią ir visą informaciją ir dokumentus (tačiau jais neapsiribojant), kuriuos Investuotojas ir
(arba) jo akcininkai ir (arba) su jais susiję asmenys pateikė valstybės institucijoms iki Sutarties sudarymo
arba kurie kitaip susiję su Sutartimi;
1.4. valstybės institucijos – Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos ūkio
ministerija ir kitos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijos.
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1.5. skatinimo priemonės – Savivaldybės Investuotojui siūlomos ir taikomos skatinimo
priemonės pagal Sutarties 4 skyrių bendrai arba dalimis; kiekviena jų atskirai vadinama skatinimo
priemone.
1.6. investicija – investicijos ilgalaikiam ir trumpalaikiam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei
padidinti, kaip tai yra numatyta Sutarties 5. punkte; Sutarties tikslais investicija taip pat apima
Investuotojui perduoto ar jam priskirto ir (ar) partnerių įsigyto ir žemės sklype bei jame sukurtame
nekilnojamame turte įrengto / sumontuoto / esančio ilgalaikio ir trumpalaikio turto vertę, taip pat
investicijas į tokio naudojamo ilgalaikio ir (ar) trumpalaikio turto pagerinimą, remontą ar pakeitimą, taip
pat Investuotojo ir (ar) partnerių įsigytų / lizinguojamų transporto priemonių vertę;
1.7. žemės sklypas – Pramonės parke esantis žemės sklypas, kuris yra tinkamas Investuotojo
veiklai ir kuris, atsižvelgiant į Sutartyje nurodytus Savivaldybės garantijas ir įsipareigojimus, yra
pagrįstai priimtinas Investuotojui. Žemės sklypo adresas: Pročiūnų g. 16, Šiauliai, unikalus Nr. 44000837-9590 4400-5774-3194, plotas 6,4708 6,3459 ha. Žemės sklypo savininkas: Lietuvos Respublika, a.
k. 111105555; žemės sklypo patikėjimo teisė suteikta Šiaulių miesto savivaldybei, a. k. 111109429.
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas pridedamas prie Sutarties kaip 2 priedas,
žemės sklypo planas pridedamas prie Sutarties kaip 3 priedas;
1.8. žemės sklypas II – Pramonės parke esantis žemės sklypas, kurio adresas: Pročiūnų g. 14,
Šiauliai, unikalus Nr. 4400-0837-9402, plotas 6,74 ha. Žemės sklypo savininkas: Lietuvos Respublika,
a. k. 111105555, žemės sklypo patikėjimo teisė suteikta Šiaulių miesto savivaldybei, a. k. 111109429.
Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas pridedamas prie Sutarties kaip 4 priedas,
žemės sklypo planas pridedamas prie Sutarties kaip 5 priedas;
1.9. ilgalaikis turtas – materialusis ir nematerialusis ilgalaikis turtas, kaip apibrėžta Lietuvos
Respublikos pelno mokesčio įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje;
1.10. trumpalaikis turtas – materialusis ir nematerialusis trumpalaikis turtas, kaip apibrėžta
Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje;
1.11. partneriai – Investuotojo pasirinkti tretieji asmenys, su kuriais Investuotojas vykdys veiklą
žemės sklype;
1.12. Pramonės parkas – Šiaulių miesto pramoninis parkas, kurio ribos nustatytos ir patvirtintos
2005 m. rugsėjo 29 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-321 „Dėl industrinio parko
(teritorijos šalia Dubijos, Radviliškio ir P. Motiekaičio gatvių) Šiauliuose detaliojo plano patvirtinimo“.
2.
Sutartis neturi būti aiškinama kurios nors Šalies naudai ar nenaudai dėl jos vaidmens ar
dalyvavimo rengiant Sutartį. Derybas dėl Sutarties vedė ir tarėsi abi Šalys, ir jos kruopščiai išanalizavo
ir visiškai suprato Sutarties nuostatas.
II. SUTARTIES TIKSLAS
3.
Sutarties tikslas yra nustatyti sąlygas, pagal kurias Investuotojas atliks investicijas žemės
sklype, o Savivaldybė taikys Investuotojui skatinimo priemones.
4.
Siekiant išvengti abejonių, Sutartis neapriboja Investuotojo teisių gauti kitas lengvatas,
finansavimą ar kitas išmokas iš kitos Šalies ir (ar) kitų valstybės / savivaldybių institucijų.
III. INVESTUOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI
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5.
Investuotojas kartu su partneriais padarys investicijas, kurių bendra suma bus ne mažesnė nei
suma, gaunama 2 mln. litų padauginus iš žemės sklypo hektarų skaičiaus, taip pat sukurs Šiaulių mieste
naujų darbo vietų, kurių bendras skaičius apskaičiuojamas žemės sklypo hektarų skaičių padauginus iš
5, ir šias darbo vietas išlaikys 3 (trejus) metus. Investuotojas dės pagrįstas pastangas, kad pasiektų
atitinkamą investicijų dydį ir sukurtų atitinkamų darbo vietų skaičių per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius
nuo pastatų ir statinių žemės sklype statybą leidžiančio (-ių) dokumento (-ų) (toliau – Statybos leidimas)
išdavimo datos.
6.
Po 24 mėnesių nuo Statybos leidimo gavimo dienos Investuotojas pateiks Savivaldybei
dokumentus (auditoriaus išvadą), patvirtinančius Investuotojo ir partnerių padarytų investicijų dydį.
7.
Investuotojas sieks, kad vidutinis mėnesinis darbuotojų, kurių etatai įsteigti vadovaujantis
Sutarties 5. punktu, priskaičiuotas darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) Sutarties 5. punkte
nurodytą laikotarpį būtų ne mažesnis kaip vidutinis mėnesinis priskaičiuotas darbo užmokestis
(neatskaičius mokesčių) Šiaulių mieste.
8.
Jei dėl bet kokios priežasties Sutarties 5. punkte nurodytų investicijų dydis ir etatų skaičius
nepasiekiamas iki nurodytos datos, Investuotojas dės pagrįstas pastangas, kad pasiektų atitinkamą
investicijų dydį kaip galima greičiau po nurodyto termino.
IV. SAVIVALDYBĖS ĮSIPAREIGOJIMAI
9.
Savivaldybė Sutartyje ir Žemės sklypo nuomos sutartyje nustatytomis sąlygomis be aukciono
išnuomos Investuotojui žemės sklypą, pasirašydama Žemės sklypo nuomos sutartį.
10. Pasibaigus ar bet kuriuo pagrindu nutrūkus Žemės sklypo II nuomos sutarčiai su trečiuoju
asmeniu, Savivaldybė įsipareigoja nedelsiant ir pirmiau už bet kuriuos trečiuosius asmenis apie tai
informuoti Investuotoją.
11. Nuo to momento, kai pagal taikomus teisės aktus Investuotojui atsiras pareiga mokėti žemės
sklype pastatyto nekilnojamojo turto mokestį, Savivaldybė visiškai (100 proc.) 10 metų laikotarpiui
atleis Investuotoją nuo nekilnojamojo turto mokesčio. Pasibaigus šiame punkte nurodytam atleidimo
nuo nekilnojamojo turto mokesčio terminui, Savivaldybė įsipareigoja užtikrinti, kad tarifas, pagal kurį
bus apskaičiuojamas Investuotojo mokamas nekilnojamojo turto mokestis, nebūtų didesnis nei vidutinis
analogiško nekilnojamojo turto, esančio Šiaulių mieste ne Šiaulių pramoninio parko teritorijoje,
mokesčio tarifas.
12. Savivaldybė įsipareigoja ne trumpiau nei 10 metų nuo Žemės sklypo nuomos sutarties
sudarymo visiškai (100 proc.) atleisti Investuotoją nuo žemės sklypo žemės nuomos mokesčio.
Pasibaigus laikotarpiui, per kurį Investuotojas yra atleidžiamas nuo žemės nuomos mokesčio,
Savivaldybė įsipareigoja užtikrinti, kad Savivaldybės patvirtintas tarifas nuo žemės sklypo vertės, pagal
kurį Investuotojas privalės mokėti žemės nuomos mokestį, nebus didesnis nei vidutinis Šiaulių miesto
teritorijoje ne Šiaulių pramoniniame parke esančių analogiškų žemės sklypų tarifas, taikomas tokių
sklypų nuomos mokesčiui apskaičiuoti.
13. Savivaldybė pareiškia, kad 9, 10, 11 ir 12 punktuose nustatytos skatinimo priemonės yra
visiškai suderintos ir visiškai atitinka visus teisės aktus, taip pat nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisėtų
interesų.
14. Savivaldybė teiks papildomą paramą Investuotojui iš Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo
ir vidutinio verslo skatinimo fondo su sąlyga, kad Investuotojas atitiks smulkiajam arba vidutiniam
verslui nustatytus kriterijus ir Investuotojas bus registruotas Šiaulių mieste bei kreipsis dėl galimos
minėtos paramos.
15. Savivaldybė gera valia bendradarbiaus su Investuotoju ir pagal įstatymus dės visas pagrįstas
pastangas, siekdama padėti ir suteikti Investuotojui visokeriopą paramą ir pagalbą, kurios gali reikėti
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Investuotojui greitai ir efektyviai atliekant investicijas, įskaitant detaliojo plano, žemės sklypo
topografinių ir kitų žemės sklypo planų rengimą ir jų patvirtinimą bei nustatymą, specialiųjų
architektūros reikalavimų, statybą leidžiančių ir įvairių kitų dokumentų, techninių sąlygų pažymų ir (ar)
leidimų, reikalingų Investuotojo ir (ar) partnerių veiklai Šiauliuose, rengimą (bet tuo neapsiribojant). Be
kita ko, Savivaldybė bendradarbiaus su Investuotoju ir padės jam laikytis galiojančių įstatymų ir ypač
taisyklių bei reikalavimų, reglamentuojančių skatinimo priemones.
16. Savivaldybė užtikrins, kad po Sutarties sudarymo dienos Investuotojo atžvilgiu nebus priimta
jokie skatinimo priemonių arba jų sąlygų pakeitimų, pabloginančių jo padėtį.

V. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS
17. Savivaldybė pareiškia ir garantuoja Investuotojui, kad:
17.1. ji turi visas teises ir įgaliojimus sudaryti Sutartį bei vykdyti savo įsipareigojimus pagal ją ir
yra gavusi visus privalomus patvirtinimus bei įgaliojimus;
17.2. Sutartis įtvirtina teisėtus, galiojančius ir saistančius Savivaldybės įsipareigojimus, gali būti
priverstinai įvykdyta Savivaldybės atžvilgiu pagal joje numatytas sąlygas ir neprieštarauja jokiems
galiojantiems įstatymams;
17.3. Savivaldybė suteikė Investuotojui visą esminę ir teisingą informaciją, susijusią su žemės
sklypu, skatinimo priemonėmis bei Šalių teisėmis ir įsipareigojimais pagal sutartis, ir ši informacija yra
teisinga Sutarčių sudarymo dieną (išskyrus galimus žemės sklypo būklės pokyčius dėl klimato sąlygų),
ir nėra jokių nutylėtų faktų, galinčių turėti esminės reikšmės sutartims sudaryti bei sutartyse numatytiems
įsipareigojimams vykdyti;
17.4. žemės sklypas yra suteiktas Savivaldybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patikėjimo
teise, ir Savivaldybė turi teisę perduoti jį Investuotojui valdyti ir naudotis nuomos teise, remdamasi
Sutarties ir Žemės sklypo nuomos sutarties sąlygomis bei tvarka;
17.5. Savivaldybė supranta, kad Investuotojas sudaro sutartis ir prisiima jose numatytus
įsipareigojimus su sąlyga, kad Investuotojas turės galimybę visiškai naudotis sutartyse jam suteiktomis
teisėmis ir Savivaldybė įgyvendins visus sutartimis prisiimtus įsipareigojimus.
18. Investuotojas pareiškia ir garantuoja Savivaldybei, kad:
18.1. jis yra tinkamai įsteigtas ir teisėtai veikiantis pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
18.2. jis turi visas teises bei įgaliojimus sudaryti Sutartį ir vykdyti savo įsipareigojimus pagal ją,
yra gavęs visus būtinus pritarimus ir sutikimus, kad Sutartis įtvirtina teisėtus, galiojančius ir saistančius
Investuotojo įsipareigojimus ir gali būti priverstinai įvykdyta Investuotojo atžvilgiu pagal joje numatytas
sąlygas.
VI. KONFIDENCIALUMAS
19. Kiekviena Šalis įsipareigoja išlaikyti Sutarties Šalių sąlygų konfidencialumą ir neatskleisti
jokios konfidencialios informacijos, išskyrus toliau nurodytus atvejus (ir tik tiek, kiek būtina):
19.1. tai yra būtina padaryti pagal teisės aktus arba pagal kompetentingos valstybės institucijos
nurodymą;
19.2. tokiam atskleidimui raštu pritarė kita Šalis (toks pritarimas neturi būti nepagrįstai neduotas).
20. Šalys susitars dėl viešo pranešimo teksto, kuris bus paskelbtas pasirašius Sutartį.
21. 19 punkte numatytas konfidencialumo įsipareigojimas galios ir po Sutarties pasibaigimo.
VII. ATSAKOMYBĖ
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22. Savivaldybė yra atsakinga už tinkamą savo įsipareigojimų vykdymą pagal Sutartį ir privalo
kompensuoti Investuotojui visus nuostolius (įskaitant investicijas), kuriuos Investuotojas patyrė dėl
Savivaldybės įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, su sąlyga, kad ji
neištaisė tokio pažeidimo per protingą Investuotojo nurodytą laikotarpį nuo Investuotojo atitinkamo
pranešimo.
23. Jeigu Investuotojas nepasiekia investicijų sumos, nurodytos 5. punkte, kaip nurodyta
Sutartyje, Investuotojas per 3 (tris) mėnesius privalo sumokėti tokią nekilnojamojo turto bei žemės
nuomos mokesčio, skaičiuojamo nuo to laiko, kai Investuotojas pagal taikomus teisės aktus privalėjo
tokius mokesčius mokėti, dalį, kuri būtų proporcinga neįvykdytų įsipareigojimų dydžiui. Siekdamos
išvengti neaiškumo, Šalys paaiškina, kad:
23.1. jei, suėjus Sutarties 5 punkte numatytam terminui, iki kurio turėjo būti atliktos visos
investicijos, Investuotojo padarytų investicijų dydis yra 10 proc. mažesnis nei Sutarties 5 punkte
nurodytų investicijų dydis, Investuotojas moka 10 proc. nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčio,
o pasiekus Sutarties 5. punkte nurodytų investicijų dydį (t. y. ištaisius 5. punkte nurodyto įsipareigojimo
pažeidimą), Investuotojui bus taikomos visos Sutartyje numatytos skatinimo priemonės nuo tos datos,
kai Investuotojas pasieks investicijų sumą;
23.2. nebus jokių kitų sankcijų ar kompensacijų dėl Investuotojo negalėjimo padaryti atitinkamas
investicijas ar pasiekti bet kokius kitus Sutartyje numatytus siektinus ar planuojamus rodiklius arba
rezultatus.
24. Šalys užtikrins, kad būtų imtasi visų reikiamų priemonių ir suteikta visa reikiama pagalba
tam, kad būtų išvengta nuostolių arba jie būtų sumažinti.
VIII. KITOS NUOSTATOS
25. Sutartis įsigalios po to, kai bus įvykdytos visos šios sąlygos:
25.1. Sutartį pasirašys abi Šalys;
25.2. Šalys pasirašys Žemės sklypo nuomos sutartį. Šalys susitaria, kad Žemės sklypo nuomos
sutartį Šalys pasirašys per 3 darbo dienas po Sutarties pasirašymo. Sutartis galios tol, kol galios Žemės
sklypo nuomos sutartis ir pasibaigs, kai sueis Žemės sklypo nuomos sutarties terminas (jei Žemės sklypo
nuomos sutartis nėra pratęsiama) arba kai Žemės sklypo nuomos sutartis nutrūks anksčiau termino,
išskyrus Šalių prisiimtus įsipareigojimus, kurie pagal savo esmę lieka galioti sutarčiai pasibaigus,
įskaitant, Šalių atsakomybę nustatančias nuostatas, bet jomis neapsiribojant.
26. Tuo atveju, jei Investuotojas ne dėl savo kaltės praras galimybę naudotis žemės sklypu ar bet
kuria jo dalimi Sutartyje ir Žemės sklypo nuomos sutartyje nurodytomis sąlygomis ir (ar) Savivaldybė
neįvykdys bet kurio kito Sutartyje prisiimto įsipareigojimo, Investuotojas turi teisę:
26.1. vienašališkai raštu iš anksto įspėjęs apie tai Savivaldybę nutraukti Sutartį, jei Savivaldybė
per Investuotojo nurodytą protingą terminą neištaiso tokio pažeidimo;
26.2. vienašališkai raštu iš anksto įspėjęs apie tai Savivaldybę nevykdyti visų ar dalies Sutarties III
skyriuje Investuotojo prisiimtų (-o) įsipareigojimų (-o).
Nepriklausomai nuo to, kurio iš šio punkto nuostatas pasirinktų Investuotojas, visais atvejais
Savivaldybei pažeidus Sutartimi prisiimtą (-us) įsipareigojimą (-us), Savivaldybė įsipareigoja atlyginti
visus dėl to Investuotojo patirtus nuostolius, įskaitant Investuotojo ir partnerių atliktų investicijų sumas.
27. Sutartis taip pat gali būti nutraukta abipusiu Šalių sutarimu. Jokiais kitais pagrindais,
nenumatytais Sutartyje, Sutartis negali būti vienašališkai nutraukiama.
28. Šaliai nepareiškus reikalavimų dėl Sutarties bet kokių sąlygų vykdymo, tai neturi būti
laikoma bet kokių teisių pagal Sutartį atsisakymu, taip pat negali atimti iš tos Šalies teisės reikalauti tokių
sąlygų įvykdymo.
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29. Jeigu bet kuri Sutarties nuostata ar jos taikymas yra pripažinti ar laikomi negaliojančiais,
niekiniais ar neturinčiais teisinės galios visu mastu ar iš dalies, Šalys turi pakeisti Sutartį taip, kad
pasiektų, kiek tai įmanoma, tą patį ekonominį efektą. Jeigu Šalys nepakeičia Sutarties, negaliojanti,
niekinė ar neturinti teisinės galios nuostata bus laikoma panaikinta ir likusios Sutarties nuostatos toliau
visiškai galios. Siekiant išvengti abejonių, bet kurios Sutarties nuostatos negaliojimas, neteisėtumas ar
teisinės galios neturėjimas neturi įtakos bet kurios kitos Sutarties nuostatos galiojimui.
30. Tuo atveju, jei Investuotojas perleidžia bet kuriam trečiajam asmeniui visas Investuotojo
pagal Žemės sklypo nuomos sutartį turimas teises ir pareigas, Investuotojas be atskiro Savivaldybės
sutikimo turi teisę tokiam trečiajam asmeniui perleisti ir visas pagal Sutartį savo teises ir įsipareigojimus.
31. Sutarčiai taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.
32. Sutartis yra vientisas abiejų Šalių susitarimas ir pakeičia bei turi pirmumą prieš bet kuriuos
kitus suderinimus, susitarimus, pasižadėjimus ar sutartis, Šalių sudarytas ar egzistuojančias iki Sutarties
sudarymo. Sutarties nuostatos turi viršenybę prieš Žemės sklypo nuomos sutarties nuostatas ir Sutarties
nuostatos laikomos įtrauktomis į Žemės sklypo nuomos sutartį taip, tarsi Sutarties tekstas būtų Žemės
sklypo nuomos sutarties tekstas.
33. Visi dėl Sutarties kylančių ginčų, nesutarimų ar reikalavimų, įskaitant bet kurį klausimą dėl
jos egzistavimo, galiojimo ar nutraukimo, jų neišsprendus geranoriškomis Šalių derybomis, nagrinėjimas
perduodamas teismams Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
34. Sutartis yra sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba,
po vieną kiekvienai Šaliai.
35. Prie Sutarties pridedami dokumentai:
35.1. Žemės sklypo nuomos sutarties projektas (1 priedas);
35.2. Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie žemės sklypą (2 priedas);
35.3. Žemės sklypo planas (3 priedas );
35.4. Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie žemės sklypą II (4
priedas);
35.5. Žemės sklypo II planas (5 priedas).
Savivaldybės vardu:
Kodas
tel., faks.
el. p.
A. V.
___________________
(parašas)
___________________
(vardas, pavardė)

Investuotojo vardu:
UAB „Krovlita“
Į. k. 302708257
Buveinės adresas: Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Metalo g. 12
PVM mokėtojo kodas LT1 000 066 736 15

7

A. s. LT59 7044 0600 0779 4344
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel.: +370 5 211 3100
Faks+370 5 239 4037
Direktorius A. V.
_________________
(parašas)
Laurynas Kuzavas

