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SVARSTYTA. Dėl projektų, finansuojamų įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones.
NUTARTA
1.Vadovaujantis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) atliktu paraiškų vertinimu ir pateiktomis
projektų vertinimo ataskaitomis Žemės ūkio ministrui teikia šias rekomendacijas:
1.1.Atsižvelgiant į Agentūros pateiktas išvadas neskirti paramos šiems projektams:
Eil.
Nr.

1.

Paraiškos Nr.

17VM-KE-14-1-05223PR001

Pareiškėjo vardas,
pavardė/ pavadinimas
Sandra Ramanauskienė

Paraiškos atmetimo priežastys
Ūkininkės Sandros Ramanauskienės (toliau – Pareiškėjas) projektas „Žemės ūkio inovacijų
diegimas S. Ramanauskienės ūkyje“ (paraiška pateikta 2014 m. gruodžio 30 d., reg. Nr. 17VMKE-14-1-05223-PR001) (toliau – Paraiška) netinkamas gauti ES paramą pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2014-2020 metų programos priemonės "Investicijos į materialųjį turtą" veiklos sritį
"Parama investicijoms į žemės ūkio valdas" (toliau – Priemonė), nes neatitinka Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą" veiklos srities
"Parama investicijoms į žemės ūkio valdas" įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-926 „Dėl Lietuvos
kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės "Investicijos į materialųjį turtą" veiklos
srities "Parama investicijoms į žemės ūkio valdas" įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" (toliau
– Taisyklės), 17.3 punkto reikalavimų „projekto veikla ir išlaidos yra susijusios su remiama
priemonės veikla, nurodyta šių Taisyklių IV skyriuje“.
Taisyklių:
- IV skyriaus 9 punkte nurodyta, kad pagal Priemonės veiklos sritį yra numatyti trys
prioritetiniai sektoriai: sodininkystė, daržininkystė ir uogininkystė.
- 10.1 ir 10.2 papunkčiuose nustatyta, jog pareiškėjo ūkis priskiriamas prie Taisyklių 9 punkte
numatytų prioritetinių sektorių, jei pareiškėjo praėjusiais ataskaitiniais arba ataskaitiniais
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metais gautos pajamos iš konkretaus specializuoto sektoriaus veiklos sudaro ne mažiau kaip 50
proc. visų ūkio veiklos pajamų bei naujai įsteigto pripažinto žemės ūkio kooperatyvo visi nariai
užsiima konkretaus specializuoto sektoriaus veikla ir kiekvienas kooperatyvo narys, užsiimantis
konkrečia specializuota sektoriaus veikla, ne mažiau kaip 50 proc. visų ūkio pajamų praėjusiais
ataskaitiniais arba ataskaitiniais metais gavo iš specializuoto sektoriaus veiklos.
- 22 punkte nurodyta, kad „pareiškėjas per vieną paramos paraiškų teikimo etapą gali pateikti
vieną projektą, kuris apima vieną iš Taisyklių 8.1 ar 8.2 papunkčiuose nurodytų veiklų („8.1.
žemės ūkio produktų gamyba. 8.2. prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų)
valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas), perdirbimas ir teikimas rinkai (arba
kooperatyvo, kuris iki paramos paraiškos pateikimo yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu,
supirktų iš savo narių jų ūkiuose pagamintų (išaugintų) žemės ūkio produktų apdorojimas
(rūšiavimas, pakavimas, surinkimas), perdirbimas ir tiekimas rinkai“), ir tik pagal vieną žemės
ūkio veiklos prioritetinį sektorių, nurodytą Taisyklių 9 punkte“.
Ūkininkės pateikta Paraiška neatitinka nei vieno aukščiau nurodyto prioritetinio
sektoriaus. Ūkininkei 2015 m. sausio 5 d. buvo išsiųstas paklausimas dėl prioritetinio sektoriaus
patikslinimo, į kurį buvo gautas atsakymas, kad jos ūkis aukščiau nurodytiems prioritetiniams
sektoriams nepriklauso.
Agroserviso kooperatyvo "Katmilžis" (toliau – Pareiškėjas) projektas „Gamybos bazės
įsteigimas ir plėtra“ (paraiška pateikta 2014 m. gruodžio 31 d., reg. Nr. 17VM-KV-14-1-05124PR001) (toliau – Paraiška) netinkamas gauti ES paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 20142020 metų programos priemonės "Investicijos į materialųjį turtą" veiklos sritį "Parama
investicijoms į žemės ūkio valdas" (toliau – Priemonė), nes neatitinka Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą" veiklos srities "Parama
investicijoms į žemės ūkio valdas" įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-926 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros
2014-2020 metų programos priemonės "Investicijos į materialųjį turtą" veiklos srities "Parama
investicijoms į žemės ūkio valdas" įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" (toliau – Taisyklės),
17.3, 17.15, 17.20 papunkčiuose nustatytų tinkamumo gauti paramą kriterijų.
1.Vadovaujantis Taisyklių 16 punktu „Paraiškos tinkamumas gauti paramą vertinamas
pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais
pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir
informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros paklausimo (-ų). Jei šie duomenys skiriasi,
vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis“. Pareiškėjas neatitinka Taisyklių 17.15
papunkčio, kuriame nurodoma, kad pareiškėjas laikomas tinkamu gauti paramą, jei „pateiktame
verslo plane pareiškėjas įrodo, kad ūkio subjektas atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijus,
kaip nurodyta Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros
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2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse,
patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3D440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo
(toliau – Ekonominio gyvybingumo taisyklės)“. Ekonominio gyvybingumo taisyklių 6.1
papunktyje, nurodyta, kad „veiklą vykdantys ūkio subjektai laikomi tinkamais finansinei
paramai gauti, jeigu ekonominio gyvybingumo rodikliai atitinka III skyriuje nurodytas
reikšmes: ataskaitiniais (Ekonominio gyvybingumo taisyklių 2.1 papunktyje nustatyta, kad
Ataskaitiniai metai – finansiniai metai, einantys prieš paramos paraiškos pateikimo metus) arba
praėjusiais ataskaitiniais metais (Ekonominio gyvybingumo taisyklių 2.10 papunktyje nustatyta,
kad Praėję ataskaitiniai metai – finansiniai metai, einantys prieš ataskaitinius metus): grynasis
pelningumas ir skolos rodiklis. Ekonominio gyvybingumo taisyklių III skyriaus lentelėje
pateikta informacija, kad pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama
investicijoms į žemės ūkio valdas“ grynasis pelningumas turi būti - ≥2, o skolos rodiklis ≤0,60.
Vadovaujantis Juridinių asmenų registru, nustatyta, kad iki 2015 m. sausio 22 d. Pareiškėjo
finansiniai metai prasideda nuo 01-01 iki 12-31, o nuo 2015-01-22 finansinių metų pradžia yra
nuo 09-01 iki 08-31. Atsižvelgiant į tai, kad paraiška teikta 2014 metais bei į tai, kad įstatuose
finansinių metų laikotarpis pakeistas 2014-08-01, o Juridinių asmenų registre įstatai įregistruoti
2015-01-22, praėję ataskaitiniai metai yra 2012 m., o ataskaitiniai metai – 2013 m. (Nuo 2014
01 01 iki 2015 09 01 yra daugiau nei 18 mėn., tad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso (toliau – LR CK) 2.52 str. 3 d., turi būti nustatomi pereinamieji finansiniai
metai, kurių pradžia, vadovaujantis LR CK 2.52 str. 3d., yra senų finansinių metų pabaiga, t.y.
2014 12 31, o pabaiga, vadovaujantis, LR CK 2.52 str. 3d., naujų finansinių metų pradžia, t.y.
2015 09 01). Pareiškėjas kartu su Paraiška pateikė neteisingus finansinės atskaitomybės
dokumentus, kuriuose nurodė, kad ataskaitiniai metai yra nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. iki 2014 m.
rugpjūčio 31 d.
Todėl ekonominio gyvybingumo rodikliai už praėjusius ataskaitinius ir ataskaitinius
metus turi būti skaičiuojami nuo 01-01 iki 12-31. Remiantis Pareiškėjo pateiktais ir Juridinių
asmenų registre įregistruotais finansinės atskaitomybės dokumentais, Pareiškėjas 2012 ir 2013
m. finansiniais metais negavo jokių pajamų ir nevykdė veiklos, o 2013 m. skolos rodiklis 0,82.
Ekonominio gyvybingumo taisyklių 2.13 papunktyje, nurodyta, kad „skolos rodiklis –
ilgalaikių ir trumpalaikių skolų (mokėtinų sumų ir įsipareigojimų) santykis su turtu“. Skolos
rodiklis apskaičiuojamas iš finansinės atskaitomybės dokumento - balanso ataskaitos. Skolos
IS  TS
rodiklis k sk 
; IS – ūkio subjektų ilgalaikės skolos, tai yra po vienerių metų
T pab
mokėtinos sumos ir įsipareigojimai metų pabaigoje Eurais; TS – ūkio subjektų trumpalaikės
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skolos, tai yra per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai metų pabaigoje Eur; Tpab
– viso turto vertė metų pabaigoje Eur.
.
Taigi nustatyta, kad pareiškėjas neatitinka ekonominio gyvybingumo kriterijų
(Pareiškėjas neatitinka Taisyklių 17.15 papunktyje nustatyto reikalavimo), nustatytų
Ekonominio gyvybingumo taisyklėse, t.y. viršijamas skolos rodiklis, nes jis yra didesnis nei 0,6
(yra 0,82)
2.Pareiškėjas neatitinka Taisyklių 17.20 papunkčio, kuriame nurodyta, kad „Parama
teikiama pareiškėjams, kurių ūkių ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte
(SP), yra didesnis kaip 27 622 Lt (nuo 2015 m. sausio 1 d. – didesnis kaip 8 000 Eur) (ūkio
ekonominis dydis skaičiuojamas pagal Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio
valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 3D-382 „Dėl Produkcijos standartine
verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (toliau – VED aprašas))“. Pareiškėjas kartu su Paraiška iš VĮ Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) pateikė raštą „Dėl VED apskaičiavimo“,
kuriame parašyta, kad įtraukus Pareiškėjo pajamas iš paslaugų žemės ūkiui teikimo, valdos
ekonominis dydis (toliau - VED), išreiškiamas produkcijos standartine verte, 2015 m. sausio 1
d. sudarys 28 000,00 Lt (8 109,36 Eur), o 2014 m. gruodžio 31 d. VED neskaičiuojamas. VED
aprašo 3 punkte nurodyta, kad „Siekiant įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m.
programos priemones, produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis
dydis apskaičiuojamas: 3.1. už praėjusių metų laikotarpį, prasidedantį sausio 1 d. ir
pasibaigiantį gruodžio 31 d. (rodiklio reikšmė skelbiama einamųjų metų sausio 30 d.); 3.2. už
laikotarpį, prasidedantį praėjusių metų liepos 1 d. ir pasibaigiantį einamųjų metų birželio 30 d.
(rodiklio reikšmė skelbiama einamųjų metų rugpjūčio 31 d.)“. Kaip jau minėta, vadovaujantis
Taisyklių 16 punktu, paraiškos tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos
paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus
duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, todėl Pareiškėjo pateiktame rašte „Dėl
VED apskaičiavimo“, nurodytas 2015 m. sausio 1 d. VED (28 000 Lt (8 109,36 Eur)) yra po
paraiškos pateikimo dienos ir netinkamas (vadovaujantis VED aprašo 20 punktu už VED
dydžio apskaičiavimą yra atsakingas ŽŪIKVC). Pareiškėjui VED apskaičiuotas vadovaujantis
VED aprašo 12 punktu: „Duomenys apie pajamas iš paslaugų žemės ūkiui teikimo turi būti
imami iš Pažymos apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius
metus, kurios forma pateikta Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės
ūkio veiklos, įvertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66, priede, parengtos vadovaujantis šios metodikos
nuostatomis. Paslaugas žemės ūkiui teikiantys žemės ūkio subjektai ŽŪIKVC šią pažymą turi

3.

17VM-KE-14-1-05297- Vygandas Milkintas
PR001

5
pateikti nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki birželio 1 d.. Tačiau žemės ūkio valda įregistruota tik
2014 m. gruodžio 23 d., tad duomenų paraiškos pateikimo datai ŽUIKVC nepateikia.
Pažymėtina, kad pareiškėjas nėra naujai įsteigta kooperatinė bendrovė, kooperatyvas įsteigtas
1995 m. balandžio 5 d. (2014 m. nėra pirmieji kooperatyvo veiklos metai (kooperatyvas nėra
naujai įsteigtas), kuomet valda registruojama einamaisiais metais ir duomenų apie praėjusius
metus nebūna), tad VED dydis negali būti apskaičiuojamas, vadovaujantis VED aprašo 13 ir 14
punktais: (: 13 punktas „Naujai įsteigtų kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), teikiančių
paslaugas žemės ūkiui, duomenys apie pajamas iš paslaugų žemės ūkiui teikimo gaunami iš šio
Aprašo 12 punkte nurodytos Pažymos, kurioje nurodomos numatomos pirmųjų kalendorinių
veiklos metų pajamos“ ir 14 punktas „Naujai įsteigtų kooperatinių bendrovių (kooperatyvų),
kurios teikia paslaugas žemės ūkiui ir yra įregistravusios valdą einamaisiais metais,
apskaičiuojamas preliminarus VED. Jis nurodomas ŽŪIKVC naujai įsteigtoms kooperatinėms
bendrovėms (kooperatyvams) išduodamoje pažymoje“.
Taigi pareiškėjas neatitinka Taisyklių 17.20 papunktyje nustatyto reikalavimo, nes ūkio
ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), yra ne didesnis kaip 27 622 Lt
(8000 Eur).
3.Juridinių asmenų registre (toliau – JAR) sukeltų finansinės atskaitomybės dokumentų
(pelno (nuostolių) ataskaita) duomenimis 2012 m. ir 2013 m. finansiniais metais Pareiškėjas
nevykdė žemės ūkio veiklos ir negavo jokių pardavimo pajamų. Kadangi negavo jokių pajamų
Pareiškėjas neatitinka Įgyvendinimo taisyklių IV skyriaus 10.1 papunkčio, kuriame nurodyta,
kad „Pareiškėjo ūkis priskiriamas prie Taisyklių 9 punkte numatytų prioritetinių sektorių, jei:
pareiškėjo praėjusiais ataskaitiniais arba ataskaitiniais metais gautos pajamos iš konkretaus
specializuoto sektoriaus veiklos sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų“.
Pareiškėjas negavo jokių pajamų iš specializuoto sektoriaus veiklos – daržininkystės nei
praėjusiais ataskaitiniais nei ataskaitiniais metais, tad pareiškėjas neatitinka Taisyklių 17.3.
papunkčio, kuriame nurodyta, kad „projekto veikla ir išlaidos yra susijusios su remiama
priemonės veikla, nurodyta šių Taisyklių IV skyriuje“ (primename, kad jau aptarta, kad
pareiškėjas neatitiko Taisyklių IV skyriuje nustatytų reikalavimų: 9 ir 10.1 punktai).
Ūkininko Vygando Milkinto (toliau – Pareiškėjas) projektas „Vygando Milkinto uogų ūkio
plėtrta“ (paraiška pateikta 2014 m. gruodžio 31 d., reg. Nr. 17VM-KE-14-1-05297-PR001)
(toliau – Paraiška) netinkamas gauti ES paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų
programos priemonės "Investicijos į materialųjį turtą" veiklos sritį "Parama investicijoms į
žemės ūkio valdas" (toliau – Priemonė), nes neatitinka Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020
metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą" veiklos srities "Parama
investicijoms į žemės ūkio valdas" įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-926 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros
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2014-2020 metų programos priemonės "Investicijos į materialųjį turtą" veiklos srities "Parama
investicijoms į žemės ūkio valdas" įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" (toliau – Taisyklės),
17.3 punkto reikalavimų „projekto veikla ir išlaidos yra susijusios su remiama priemonės
veikla, nurodyta šių Taisyklių IV skyriuje“.
Pažymėtina, jog Taisyklių 9 punkte nustatyta, kad Pagal priemonės veiklos sritį yra numatyti
prioritetiniai sektoriai sodininkystė, uogininkystė, daržininkystė.
Taisyklių 10.1 papunktyje nustatyta, jog pareiškėjo ūkis priskiriamas prie Taisyklių 9 punkte
numatytų prioritetinių sektorių, jei „pareiškėjo praėjusiais ataskaitiniais arba ataskaitiniais
metais gautos pajamos iš konkretaus specializuoto sektoriaus veiklos sudaro ne mažiau kaip 50
proc. visų ūkio veiklos pajamų.“.
Pareiškėjas Paraiškoje nurodo uogininkystės prioritetinį sektorių. Vertinimo metu iš pateiktų
dokumentų nustačius, kad negauta 50 proc. pajamų iš uogininkystės, pareiškėjui siųsti 3
užklausimai: 2015 m. vasario 11 d. Nr. KT-300, 2015 m. vasario 27 d . Nr. KT-367 ir 2015 m.
kovo 9 d. „Dėl reikiamų dokumentų pateikimo/duomenų tikslinimo“. 2015 m. kovo 3 d. su
pareiškėju užvesta bendravimo anketa Nr. S-KE-0153820, dėl pajamų iš uogininkystės
sektoriaus ir kitų duomenų patikslinimo. Vertinimo metu nustatyta, 2012 m. pajamos iš
uogininkystės sudarė 46 proc. visų ūkio veiklos pajamų, 2013 m. - 42,5 proc. visų ūkio veiklos
pajamų. Atsižvelgiant į tai, parama negali būti skiriama.
1.2. Gražinti šiuos projektus įvertinti iš naujo:
Eil.
Nr.
1

2

3

4

Didžiausia
galima
paramos
lyginamoji
dalis iki, proc.
5

17VM-KP-14-1-04908-PR001

Valda Dominaitė

400 000,00

69,60746

17VM-KS-14-1-05263-PR001

Algimantas Vaupšas

398 163,00

69,99992

IŠ VISO

798 163

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Prašoma
maksimali
paramos suma,
Eur

1.

2.

Rekomendacijos
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Pavesti Agentūrai kreiptis į pareiškėją, kad ji patikslintų
pelningumo reikšmes atsižvelgiant į finansines prognozes, nes
grynasis pelningumas kelia abejonių ir per 10 kalendorinių
dienų laiko nuo nutariamosios dalies patvirtinimo pateikti
Ministerijai iš naujo įvertinto projekto ataskaitą ir išvadas.
Pavesti Agentūrai kreiptis į pareiškėją, kad jis pagrįstų
įsigyjamų traktorių kainų ir galingumo skirtumus, patikslintų
išlaidų kategorijas (tranšėjų kasėjas, srutvežis) ir per 10
kalendorinių dienų laiko nuo nutariamosios dalies patvirtinimo
pateikti Ministerijai iš naujo įvertinto projekto ataskaitą ir
išvadas.
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1.3. Atsižvelgiant į Agentūros pateiktas išvadas skirti paramą šiems projektams:
Eil.
Nr.
1

Paraiškos numeris

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

17VM-KV-14-1-05246-PR001
17VM-KU-14-1-04849-PR001
17VM-KT-14-1-04530-PR001
17VM-KU-14-1-05145-PR001
17VM-KK-14-1-04756-PR001
17VM-KK-14-1-05111-PR001
17VM-KM-14-1-05158-PR001

2

Siūloma maksimali Paramos lyginamoji
paramos suma, Eur
dalis iki proc.
3
4
5
PRIEMONĖ „ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ MODERNIZAVIMAS“
Žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) paslaugų žemės ūkiui teikimas
Pareiškėjo pavadinimas

UAB "Kietaviškių gausa"
Audrius Juška
Raimondas Beske
AB ,,Ąžuožerių sodai"
Saulius Dambrauskas
Virgilijus Kuprevičius
Antanas Laukaitis

Iš viso

10 000 000,00
6 534 379,00
229 392,00
400 000,00
328 500,00
150 204,00
232 505,00
17 874 980

69,80316
69,99999
69,99996
69,13920
49,99985
49,99983
49,99989

Posėdžio pirmininkas

Rekomendacijos
6
Skirti paramą
Skirti paramą
Skirti paramą
Skirti paramą
Skirti paramą
Skirti paramą
Skirti paramą

Gintas Saulius Cironka

Posėdžio sekretorius

Jonas Pupius

Projektų atrankos komiteto nariai, nariai – stebėtojai:

...............................

Mindaugas Palionis

...........................

Eglė Kairienė

............................

Vincas Andriuškevičius

...............................

Vytautas Tėvelis

............................

Jolanta Oleškevič

............................

Gediminas Vagonis

...............................

Aušra Grygalienė

............................

Evaldas Pranckevičius

............................

Rita Adomavičienė

...............................

Artūras Ugenskas

............................

Milda Jusienė

............................

Zofija Cironkienė

...............................

Antanas Šležas

............................

Vilius Jundulas

............................

Jonas Valikonis

