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1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Lietuvos apmokestinamasis vienetas (toliau – Lietuvos vienetas) – juridinis asmuo,
įregistruotas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat Lietuvos Respublikoje
įsteigtas kolektyvinio investavimo subjektas, neturintis juridinio asmens statuso. Kai
kolektyvinio investavimo subjekto valdymas perduotas valdymo įmonei, šio Įstatymo nustatytą
kolektyvinio investavimo subjekto uždirbto pelno ir (arba) gautų, išmokamų pajamų
apmokestinimo tvarką taiko valdymo įmonė.“
2. Pakeisti 2 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Užsienio apmokestinamasis vienetas (toliau – užsienio vienetas) – užsienio
valstybės juridinis asmuo ar organizacija, kurių buveinė yra užsienio valstybėje ir kurie įsteigti
arba kitokiu būdu organizuoti pagal užsienio valstybės teisės aktus, taip pat bet kuris kitas
užsienyje įsteigtas, įkurtas ar kitaip organizuotas apmokestinamasis vienetas, įskaitant
kolektyvinio investavimo subjektus.“
3. Papildyti 2 straipsnį 151 dalimi:
„151. Kolektyvinio investavimo subjektas – kolektyvinio investavimo subjektas, kaip ši
sąvoka

apibrėžta

Lietuvos

Respublikos

kolektyvinio

investavimo

subjektų

įstatyme,

informuotiesiems investuotojams skirtas kolektyvinio investavimo subjektas, kaip ši sąvoka
apibrėžta

Lietuvos

investavimo

Respublikos

informuotiesiems

investuotojams

skirtų

kolektyvinio

subjektų įstatyme, profesionaliesiems investuotojams skirtas kolektyvinio

investavimo subjektas, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos profesionaliesiems
investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatyme. Kolektyvinio
investavimo subjektu taip pat laikomas užsienio valstybėje įsteigtas ar kitaip organizuotas
subjektas, mutatis mutandis atitinkantis šioje dalyje nurodytuose teisės aktuose atitinkamiems
kolektyvinio investavimo subjektams nustatytus reikalavimus. Kolektyvinio investavimo
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subjektu taip pat laikomas subjektas, kuriam taikomas 2013 m. balandžio 17 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų (OL
2013 L 115, p. 1) arba 2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų (OL 2013 L 115, p. 18), arba 2015 m.
balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/760 dėl Europos
ilgalaikių investicijų fondų (OL 2015 L 123, p. 98), arba 2017 m. birželio 14 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1131 dėl pinigų rinkos fondų (OL 2017 L 169,
p. 8).“
4. Pakeisti 2 straipsnio 25 dalį ir ją išdėstyti taip:
„25. Pajamos iš paskirstytojo pelno – pajamos, įskaitant dividendus, gaunamos
skirstant pelną vieneto dalyviams. Kai neribotos civilinės atsakomybės vieneto pelnas,
apmokestinamas pelno mokesčiu pagal šį Įstatymą, šio vieneto dalyvio gautos pajamos ar jam
priklausančio turto paėmimas iš vieneto nelaikomas pelno paskirstymu. Neribotos civilinės
atsakomybės kolektyvinio investavimo subjekto, neribotos civilinės atsakomybės rizikos ir
privataus kapitalo subjekto dalyvio gautos pajamos ar jam priklausančio turto paėmimas iš tokio
vieneto taip pat nelaikomas pelno paskirstymu, išskyrus atvejus, kai iš neribotos civilinės
atsakomybės kolektyvinio investavimo subjekto, neribotos civilinės atsakomybės rizikos ir
privataus kapitalo subjekto tokias pajamas gauna ar turtą taip paima užsienio vienetas,
įregistruotas ar kitaip organizuotas tikslinėje teritorijoje.“
5. Papildyti 2 straipsnį 301 dalimi:
„301. Rizikos ir privataus kapitalo subjektas – vienetas, kurio pagrindinė vykdoma
veikla yra laikinas lėšų iš nesusijusių asmenų pritraukimas ir lėšų investavimas į kitus vienetus,
jei daugiau negu 70 procentų rizikos ir privataus kapitalo subjekto investicijų sudaro investicijos
į vienetų, kurių vidutinis metinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 250 žmonių ir
mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 50 milijonų eurų arba balanse nurodyto turto vertė
neviršija 43 milijonų eurų, nuosavybės vertybinius popierius, neįtrauktus į prekybą
reguliuojamoje rinkoje.“

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 4 straipsnio 4 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„2) pajamos iš paskirstytojo pelno, išskyrus ne tikslinėje teritorijoje įregistruoto ar kitaip
organizuoto užsienio vieneto iš kolektyvinio investavimo subjektų paskirstytojo pelno gaunamas
pajamas;“.

3 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas
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1. Pakeisti 5 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Vienetų (išskyrus pelno nesiekiančius), kuriuose vidutinis sąrašuose esančių
darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000
eurų, pirmojo mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant
0 procentų mokesčio tarifą, kitų mokestinių laikotarpių apmokestinamasis pelnas – taikant
5 procentų mokesčio tarifą, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nustatytus atvejus. Šioje dalyje
nustatytas 0 procentų mokesčio tarifas taikomas tik tokiam vienetui, kurio dalyvis (dalyviai) yra
fizinis asmuo (fiziniai asmenys), ir tik tuo atveju, kai per tris vienas po kito einančius
mokestinius laikotarpius, įskaitant pirmąjį mokestinį laikotarpį: vieneto veikla nėra sustabdoma,
vienetas nėra likviduojamas, reorganizuojamas ir vieneto akcijos (dalys, pajai) nėra
perleidžiamos naujiems dalyviams.“
2. Pripažinti netekusia galios 5 straipsnio 5 dalį.
3. Pakeisti 5 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:
„6. Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), kurių per mokestinį laikotarpį daugiau kaip
50 procentų pajamų sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos, įskaitant kooperatinių bendrovių
(kooperatyvų) pajamas už parduotus įsigytus iš savo narių šių narių pagamintus žemės ūkio
produktus, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 5 procentų mokesčio tarifą.“
4. Papildyti 5 straipsnį 7 dalimi:
„7. Lietuvos vieneto, nuolatinių buveinių pagal šioje dalyje nustatytą formulę
apskaičiuota apmokestinamojo pelno iš turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo
nuosavybėn, kaip tai apibrėžta šioje dalyje, dalis apmokestinama taikant 5 procentų mokesčio
tarifą, jeigu:
1) pajamas iš minėto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn
gauna tik jį sukūręs Lietuvos vienetas ar nuolatinė buveinė ir tik jie dėl minėtų pajamų uždirbimo
patiria visas išlaidas ir
2) turtas yra pagal autorių teisę saugoma kompiuterio programa ar patentabilumo
kriterijus (naujumas, išradimo lygis, pramoninis pritaikomumas) atitinkantis išradimas,
apsaugotas Europos patentų tarnybos, Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su
kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, išduotais patentais ar
papildomos apsaugos liudijimais.
Šios dalies nuostatos taikomos ir tuo atveju, kai Lietuvos vieneto arba nuolatinės
buveinės sukurtas turtas yra jų naudojamas pagal išimtinę licenciją. Lengvata pradedama taikyti,
kai jau yra atsiradusios autorių teisės, paduota patento paraiška, jau esant išduotam patentui,
įsigaliojus papildomos apsaugos liudijimui ar kai yra suteikta išimtinė licencija.
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Formulė:
Tinkamos išlaidos
× pelnas iš turto naudojimo
Visos išlaidos
Tinkamos išlaidos – sąnaudos, patirtos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
veikloje sukuriant turtą, priskirtinos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų
sąnaudoms, kurios tris kartus gali būti atskaitomos iš pajamų. Šios sąnaudos negali būti patirtos
dėl susijusių asmenų veiklos. Į formulę įtraukiama apskaičiuota tinkamų išlaidų suma
padidinama 30 procentų, tačiau tokia padidinta suma
negali būti didesnė už apskaičiuotą visų išlaidų sumą.
Visos išlaidos – visos sąnaudos, priskirtinos leidžiamiems atskaitymams ar ribojamų
dydžių leidžiamiems atskaitymams, patirtos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje
sukuriant turtą, išskyrus palūkanas ir pastatų nusidėvėjimo sąnaudas.
Pelnas iš turto naudojimo – apmokestinamasis pelnas, apskaičiuotas iš paties mokesčio
mokėtojo vykdomoje mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje sukurto turto
naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gautų pajamų (įskaitant honorarus ir
kompensacijas už pažeistas intelektinės nuosavybės teises) atskaičius šioms pajamoms
tenkančius leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus.“

4 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 12 straipsnio 5 punktą ir jį išdėstyti taip:
„5) kolektyvinio investavimo subjektų, rizikos ir privataus kapitalo subjektų pajamos,
įskaitant dividendus ir kitą paskirstytąjį pelną, išskyrus iš užsienio vienetų, įregistruotų ar kitaip
organizuotų tikslinėse teritorijose, ar iš tų teritorijų gyventojų gautas bet kokias pajamas ir su
investicijomis į tikslines teritorijas susijusias pajamas;“.
2. Pakeisti 12 straipsnio 9 punktą ir jį išdėstyti taip:
„9) iš neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų pelno mokesčio mokėtojų, kurių
pajamos apmokestinamos pelno mokesčiu pagal šį Įstatymą arba analogišku mokesčiu pagal
užsienio valstybių atitinkamus teisės aktus, gautas pelnas ar jo dalis, išskyrus šio Įstatymo
39 straipsnyje nustatytus atvejus; iš neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų pelno
mokesčio mokėtojų ne tikslinėse teritorijose įregistruotų rizikos ir privataus kapitalo subjektų
gautas pelnas ar jo dalis, išskyrus šio Įstatymo 39 straipsnyje nustatytus atvejus;“.
3. Pripažinti netekusiu galios 12 straipsnio 10 punktą.
4. Pakeisti 12 straipsnio 15 punktą ir jį išdėstyti taip:
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„15) turto vertės padidėjimo pajamos už vieneto, kuris įregistruotas ar kitaip organizuotas
Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo
apmokestinimo išvengimo sutartis, ir kuris yra pelno mokesčio arba jam tapataus mokesčio
mokėtojas, akcijų perleidimą kitam vienetui arba fiziniam asmeniui, jei akcijas perleidžiantis
vienetas ne trumpiau kaip 2 metus be pertraukų turėjo daugiau kaip 10 procentų balsus
suteikiančių šio vieneto akcijų arba jei akcijos buvo perleistos šio Įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje
nurodytais reorganizavimo ar perleidimo atvejais, ne trumpiau kaip 3 metus be pertraukų turėjo
daugiau kaip 10 procentų balsus suteikiančių šio vieneto akcijų. Ši lengvata netaikoma tuo
atveju, kai akcijas perleidžiantis vienetas jas perleidžia šias akcijas išleidusiam vienetui. Į šiame
punkte nustatytus terminus dėl akcijų turėjimo neatsižvelgiama tais atvejais, kai akcijos
perleidžiamos dėl teisės aktų reikalavimų. Šiame punkte vartojama sąvoka „akcija“ apima ir
turimas teises į rizikos ir privataus kapitalo subjektų paskirstytinojo pelno dalį;“.
5. Papildyti 12 straipsnį 18 punktu:
„18) pajamos, įskaitant turto vertės padidėjimo pajamas, dividendus ir kitą paskirstytąjį
pelną, gautos iš kolektyvinio investavimo subjektų, kurie nėra įregistruoti ar kitaip organizuoti
tikslinėse teritorijose, investicinių vienetų, akcijų ar įnašų turėjimo. Šio punkto nuostatos dėl
turto vertės padidėjimo pajamų neapmokestinimo taikomos tik tuo atveju, jei tokios pajamos
gaunamos ne iš užsienio vienetų, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose, ar iš tų
teritorijų gyventojų.“

5 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 22 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Iš pajamų atskaitoma ne daugiau kaip 50 procentų reprezentacinių sąnaudų ir tokių
atskaitomų sąnaudų suma negali viršyti 2 procentų vieneto pajamų per mokestinį laikotarpį.“
2. Pakeisti 22 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:
„5. Reprezentacinėms sąnaudoms nepriskiriamos azartinių lošimų išlaidos.“

6 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 30 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Nuostoliai dėl vertybinių popierių arba išvestinių finansinių priemonių perleidimo
perkeliami į kitus mokestinius metus, tačiau dengiami tik vertybinių popierių ir (arba) išvestinių
finansinių priemonių perleidimo veiklos pajamomis. Nuostoliai dėl vieneto, kuris įregistruotas ar
kitaip organizuotas Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir
taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, ir kuris yra pelno mokesčio arba jam
tapataus mokesčio mokėtojas, akcijų perleidimo, jei akcijas perleidžiantis vienetas šiame vienete
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ne trumpiau kaip 2 metus be pertraukų turėjo daugiau kaip 10 procentų balsus suteikiančių
akcijų, atskaitomi iš mokestinio laikotarpio apmokestinamųjų vertybinių popierių perleidimo
pajamų, tačiau taip atskaitomų nuostolių suma negali būti didesnė už to mokestinio laikotarpio
apmokestinamųjų vertybinių popierių turto vertės padidėjimo pajamų sumą, o neatskaityta tokio
nuostolio suma į kitus mokestinius metus neperkeliama.“

7 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 33 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
„4. Jeigu Lietuvos vienetas gauna dividendus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių
įstatymo, Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo, Lietuvos
Respublikos

kolektyvinio

investavimo

subjektų

įstatymo,

Lietuvos

Respublikos

informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo ir Lietuvos
Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, šis vienetas į pajamas iš kito
Lietuvos vieneto gautų dividendų neįtraukia.“
8 straipsnis. 461 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 461 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas iki 100 procentų. Jei šio straipsnio
1 dalyje nurodytų išlaidų suma yra didesnė negu už mokestinį laikotarpį apskaičiuota
apmokestinamojo pelno suma, šią sumą viršijančios išlaidos gali būti perkeliamos už vėlesnius
keturis vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius apskaičiuotoms apmokestinamojo pelno
sumoms sumažinti, atitinkamai mažinant perkeliamą tokių išlaidų sumą. Už kiekvieną mokestinį
laikotarpį apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas iki 100 procentų.“
2. Pakeisti 461 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
„4. Šiame straipsnyje nustatyta tvarka apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas tik
per 2009–2023 metų mokestinius laikotarpius patirtomis išlaidomis.“
3. Pripažinti netekusia galios 461 straipsnio 6 dalį.

9 straipsnis. 58 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 58 straipsnio 16 dalį ir ją išdėstyti taip:
„16. Iki atskiro Lietuvos Respublikos Seimo sprendimo laisvųjų ekonominių zonų
įmonių, juridinių asmenų, kuriuose dirba riboto darbingumo asmenys, apmokestinamasis pelnas
apmokestinamas šioje dalyje nustatyta tvarka:
1) laisvosios ekonominės zonos įmonė, kurioje kapitalo investicijos pasiekė ne mažesnę
kaip 1 milijono eurų sumą, 10 mokestinių laikotarpių, pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį
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ši investicijų suma buvo pasiekta, nemoka pelno mokesčio, o kitus 6 mokestinius laikotarpius jai
taikomas 50 procentų sumažintas pelno mokesčio tarifas. Šioje dalyje nustatyta lengvata gali būti
taikoma tik tuo atveju, kai ne mažiau kaip 75 procentus atitinkamo mokestinio laikotarpio zonos
įmonės pajamų sudaro pajamos iš zonoje vykdomos veiklos. Šioje dalyje nustatyta lengvata gali
būti pritaikyta tik tuo atveju, kai laisvosios ekonominės zonos įmonė turi auditoriaus išvadą,
patvirtinančią reikalaujamą kapitalo investicijos dydį. Jeigu nesibaigus šioje dalyje nustatytam
lengvatos taikymo terminui kapitalo investicijų suma sumažėja ir nebesiekia 1 milijono eurų,
lengvatos taikymas sustabdomas tą mokestinį laikotarpį, kurį kapitalo investicijos suma taip
sumažėjo, ir gali būti atnaujintas tą mokestinį laikotarpį, kurį kapitalo investicija vėl pasiekia
1 milijoną eurų. Šioje dalyje nustatyta lengvata netaikoma prekybos veiklą vykdančiai įmonei ir
taikoma tiek, kiek ji suderinama su 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES)
Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant
Sutarties 107 ir 108 straipsnius, (OL 2014 L 187, p. 1) nuostatomis;
2) laisvosios ekonominės zonos įmonė, kurios vidutinis darbuotojų skaičius mokestiniais
metais ne mažesnis kaip 20 ir kurioje kapitalo investicijos pasiekė ne mažesnę kaip 1 šimto
tūkstančių eurų sumą, 10 mokestinių laikotarpių, pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį ši
investicijų suma buvo pasiekta, nemoka pelno mokesčio, o kitus 6 mokestinius laikotarpius jai
taikomas 50 procentų sumažintas pelno mokesčio tarifas. Šioje dalyje nustatyta lengvata gali būti
taikoma tik tuo atveju, kai ne mažiau kaip 75 procentus atitinkamo mokestinio laikotarpio zonos
įmonės pajamų sudaro pajamos iš zonoje vykdomos paslaugų teikimo veiklos. Šioje dalyje
nustatyta lengvata gali būti pritaikyta tik tuo atveju, kai laisvosios ekonominės zonos įmonė turi
auditoriaus išvadą, patvirtinančią reikalaujamą kapitalo investicijos dydį. Jeigu nesibaigus šioje
dalyje nustatytam lengvatos taikymo terminui kapitalo investicijų suma sumažėja ir nebesiekia
1 šimto tūkstančių eurų ir (arba) vidutinis darbuotojų skaičius mokestiniais metais tampa
mažesnis kaip 20, lengvatos taikymas sustabdomas tą mokestinį laikotarpį, kurį kapitalo
investicijos suma ir (arba) vidutinis darbuotojų skaičius mokestiniais metais taip sumažėjo, ir
gali būti atnaujintas tą mokestinį laikotarpį, kurį kapitalo investicija vėl pasiekia 1 šimto
tūkstančių eurų ir (arba) vidutinis darbuotojų skaičius mokestiniais metais vėl tampa ne mažesnis
kaip 20. Šioje dalyje nustatyta lengvata taikoma tiek, kiek ji suderinama su 2014 m. birželio
17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama
suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, (OL 2014 L 187, p. 1)
nuostatomis;
3) juridiniai asmenys, kurių pajamos už pačių pagamintą produkciją sudaro daugiau kaip
50 procentų visų gautų pajamų ir kuriuose dirba riboto darbingumo asmenys, mažina
apskaičiuotą pelno mokestį tokia tvarka:
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Riboto darbingumo asmenų dalis tarp visų
dirbančių asmenų
Daugiau kaip 50 %

Apskaičiuoto pelno mokesčio sumažinimas
100 %

40–50 %

75 %

30–40 %

50 %

20–30 %

25 %

Asmenų, kuriems taikomas riboto darbingumo asmenų statusas, kategorijas, šių asmenų
dalies tarp visų dirbančių asmenų apskaičiavimo metodiką ir šios lengvatos taikymo tvarką
nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.“
10 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas
1. Šio įstatymo 1, 2 ir 9 straipsniai įsigalioja 2018 m. sausio 1 d. Šio įstatymo 3, 4, 5, 6, 7
ir 8 straipsnių nuostatos taikomos apskaičiuojant 2018 metų ir vėlesnių metų mokestinių
laikotarpių pelno mokestį.
2. Neatsižvelgiant į šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalį, vienetų (nenurodytų Lietuvos
Respublikos pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje; ne kooperatinių bendrovių
(kooperatyvų), kurių per mokestinį laikotarpį daugiau kaip 50 procentų pajamų sudaro pajamos
iš žemės ūkio veiklos, 2018 metų mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas
apmokestinamas taikant 10 procentų mokesčio tarifą.
3. Šio įstatymo 9 straipsnio nuostatos taikomos po 2017 m. gruodžio 31 d. įregistruotoms
laisvosios ekonominės zonos įmonėms. Iki 2018 m. sausio 1 d. įregistruotoms laisvosios
ekonominės zonos įmonėms taikomos iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusios Lietuvos
Respublikos pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio 16 dalies 1 ar 2 punkto nuostatos.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentė

Dalia Grybauskaitė

