2021–2022 MOKSLO METŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ
(e-NMPP, PUPP, BE) ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO AKTUALIJOS
Brandos egzaminai (BE)
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. rugpjūčio 23
d. įsakymu Nr. V-1527 patvirtinti 2021–2022 mokslo metų Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir
Brandos egzaminų tvarkaraščiai. Juose numatyta, kad užsienio (anglų, rusų, vokiečių ir prancūzų)
kalbų kalbėjimo dalių patikrinimas vyks 2022 m. balandžio 20–22 d. Brandos egzaminų
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo galiojančios redakcijos paskutiniai pakeitimai patvirtinti
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V-1883.
2022 metais bazinė mokykla – Elektrėnų „Versmės“ gimnazija. Bazinė mokykla –
mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti
mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų
darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.
Šiais metais kandidatai iki rugsėjo 25 dienos apsisprendė dėl brandos darbo, menų ir
technologijų, o iki lapkričio 24 d. dėl kitų brandos egzaminų, III gimnazijos klasės mokinys dėl
brandos darbo iki einamųjų mokslo metų sausio 15 dienos turės apsispręsti, kiek ir kokius brandos
egzaminus planuoja laikyti 2022 metais.
Kandidatas einamaisiais metais, be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, gali
rinktis ir laikyti ne daugiau kaip šešių dalykų brandos egzaminus ir brandos darbą.
Pasirinktus vidurinio ugdymo pasiekimų patikrinimus leidžiama laikyti mokyklos
vadovo įsakymu:
1. mokiniui ir buvusiam mokiniui:
1.1. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą – iki gegužės 30 dienos turinčiam
patenkinamą to dalyko metinį įvertinimą ir išlaikytą dalyko įskaitą teisės aktų nustatyta tvarka;
1.2. pasirinktus individualaus ugdymo plano brandos egzaminus, išskyrus brandos darbą,
mokyklinius menų ir technologijų brandos egzaminus ir valstybinį užsienio kalbos (anglų, prancūzų,
rusų, vokiečių), iki gegužės 30 dienos turinčiam patenkinamus tų dalykų metinius įvertinimus;
1.3. individualaus ugdymo plano valstybinį užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių)
brandos egzaminą;
1.4. pasirinktus ne individualaus ugdymo plano brandos egzaminus, išskyrus užsienio kalbos
(rusų ar vokiečių), jei šios kalbos mokėsi kaip gimtosios, egzaminą;
2. mokiniui rengti individualaus ugdymo plano pasirinkto dalyko brandos darbą, mokyklinius
menų ir technologijų brandos egzaminus;
3. eksternui pasirinktus brandos egzaminus, išskyrus brandos darbą, mokyklinius menų ir
technologijų brandos egzaminus;
4. III gimnazijos klasės mokiniui rengti individualaus ugdymo plano pasirinkto dalyko brandos
darbą.
Pasibaigus prašymų teikimo laikui, bet ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki
pakartotinės sesijos pradžios (iki 2022-06-16), eksternai, nepateikę prašymo iki lapkričio 24 dienos,
dar galės prašymus pateikti Kauno miesto administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos
vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. Prašymus galima pateikti tik
vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.
Pateikdamas prašymą savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens
paskirtos bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:
1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi
Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;
2. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios
mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

3. užsienio kvalifikacijų atveju bent vieną iš 15.3.1–15.3.3 punktuose nurodytų dokumentų ar
patvirtintą jo kopiją:
3.1. švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;
3.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti
kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;
3.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant
pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su
papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;
4. užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo
programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);
5. kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.
Teikdamas prašymą eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko
brandos egzaminą. Bazinė mokykla gautas įmokas perveda į pajamų, gaunamų už teikiamas
paslaugas, sąskaitas ir naudoja jas eksternų registravimo, brandos egzaminų organizavimo, vykdymo
ir vertinimo išlaidoms apmokėti.
Atkreipiame dėmesį:
1. Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita bus laikoma ugdymo procese nuo vasario 25 d. iki
balandžio 25 d. (išskyrus balandžio 19–22 dienomis). Įskaitos datą ir laiką nustato mokyklos
vadovas.
2. Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo ar individualaus ugdymo plano dalyko brandos
darbo keisti neleidžiama, bet iki einamųjų metų kovo 15 dienos kandidatui leidžiama
pareikšti mokyklos, kurioje teikė prašymą laikyti brandos egzaminus, vadovui atsisakymą
raštu (elektroniniu būdu) laikyti vieną ar kelis iš savo pasirinktų brandos egzaminų.
Atsisakęs laikyti brandos egzaminą kandidatas į brandos egzaminų vykdymo protokolus
neįrašomas.
3. Brandos egzaminų tvarkaraštį tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras.
Ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas atsižvelgdamas į orų prognozes, valstybės ar savivaldybės
lygio ekstremaliąją situaciją, ekstremalųjį įvykį ar karantiną. švietimo, mokslo ir sporto
ministras gali tvarkaraštyje numatytą brandos egzamino datą pakeisti į kitą, ankstinti ar
vėlinti nustatytą brandos egzamino pradžios laiką.
4. Laikant lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, kaip ir pernai, numatytas platesnis autorių
pasirinkimas, galimybė naudotis kūriniais, tikslesnis vertinimas. Laikydami lietuvių kalbos ir
literatūros brandos egzaminą abiturientai ir kiti kandidatai autorius galės pasirinkti iš visų šio
dalyko egzamino programoje privalomų autorių. Per egzaminą bus galima naudotis privalomų
programinių autorių kūriniais, pateiktais elektroniniu formatu. Kiekvienas mokinys, kol iki
egzamino pabaigos liks pusantros valandos, kompiuteriu galės naudotis vieną kartą 20 min. arba
du kartus po 10 minučių. Kaip ir pernai, jie taip pat galės naudotis elektroniniu „Dabartinės
lietuvių kalbos žodynu“. Rašinys bus vertinamas ne 50, o 100 taškų. Tai padės tiksliau įvertinti
mokinio darbą. Mokinys, kuris nepasirems nė vienu iš 36 privalomų programinių autorių,
egzamino neišlaikys.
5. Valstybiniam brandos egzaminui vykdyti pagrindinės sesijos metu savivaldybės teritorijoje galės
būti skiriamas dalyko valstybinio brandos egzamino centras, jei to dalyko brandos egzaminą
laikys ne mažiau kaip 15 kandidatų. Jei bus mažiau kaip 15 kandidatų, kelių savivaldybių
administracijų direktorių ar jų įgaliotų asmenų sutarimu bus skiriamas bendras dalyko valstybinio
brandos egzamino centras. Daugiau dalyko valstybinio brandos egzamino centrų bus
steigiama, jei kiekviename iš jų laikys ne mažiau kaip 49 kandidatai. Šis skaičius netaikomas
informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino centrams steigti. Informacinių
technologijų brandos egzaminui laikyti taikomas reikalavimas steigti ne mažiau kaip vieną centrą
savivaldybės teritorijoje.

6. Brandos egzaminai ar jų dalys bus vykdomi patalpose, skirtose ne daugiau kaip 9
kandidatams, arba patalpose, skirtose ne daugiau kaip 50 asmenų, o užsienio kalbos brandos
egzamino kalbėjimo dalis vykdoma vertinimo patalpose, skirtose 2 kandidatams.
7. Jeigu kandidatai laikys egzaminą patalpose, skirtose ne daugiau kaip 9 kandidatams, tarp visų
patalpoje esančių asmenų bus išlaikomas ne mažesnis kaip dviejų metrų atstumas. Jeigu
kandidatai laikys egzaminą patalpose, skirtose daugiau kaip 9 kandidatams, tarp visų
patalpoje esančių asmenų bus išlaikomas ne mažesnis kaip dviejų metrų atstumas ir
užtikrinama, kad vienam asmeniui tektų ne mažiau kaip 10 kv. metrų patalpų ploto.
8. Dėl valstybinių brandos egzaminų apeliaciją mokyklos vadovui bus galima pateikti per 2 darbo
dienas nuo egzamino rezultatų paskelbimo dienos. Pateikus apeliaciją, mokinio darbas
vertinamas iš naujo. Apeliantų darbų atrinkimą, pakartotinį jų vertinimą organizuoja ir dalykų
apeliacines komisijas iš dalykų specialistų sudaro Nacionalinės švietimo agentūros direktorius.
Apeliacinei komisijai pateikiami tik koduoti darbai ar jų kopijos. Apeliacijos, nelygu jų skaičius,
išnagrinėjamos ne vėliau kaip per 3 savaites nuo valstybinio brandos egzamino rezultatų
paskelbimo dienos. Apeliacijų dėl mokyklinių technologijų ir menų brandos egzaminų
neteikiama.
9. Kadangi nuo 2018 m. pereita prie skenuotų mokinių darbų kopijų vertinimo elektroniniu būdu,
mokiniai per egzaminus turi naudotis tik juodos spalvos tušinukais, korektūros priemonėmis
naudotis negalima.
10. Kandidatams į brandos egzamino patalpą mobiliojo ryšio ir kitas informacijos perdavimo ar
priėmimo priemones įsinešti griežtai draudžiama.
11. 2022 metais užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų) valstybinio brandos egzamino
struktūra nesikeitė – egzaminą sudaro keturios kalbinės veiklos sritys – kalbėjimas, klausymas,
rašymas, skaitymas. Planuojama, kad užsienio kalbos klausymo dalis bus pateikta USB, o ne
CD diske.
Pagrindinės naujovės, vykdant užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų) kalbėjimo dalies
valstybinį brandos egzaminą, įvestos 2016 metais, išlieka tos pačios, o 2019 metais papildyta
nauja nuostata dėl vertinimo išlieka ir šiemet:
• Nesikartojančios kalbėjimo dalies užduotys;
• Kandidatus vertins ne mokę mokytojai, o kitos mokyklos mokytojai; kalbėjimą vertinimo
centre vertins vienas vertintojas, o kitas vertintojas vertins įrašą (šis vertintojas skiriamas
Nacionalinės švietimo agentūros).
• Kalbėjimo dalies atliktis bus įrašoma ir įkeliama į duomenų perdavimo sistemą KELTAS.
• Į užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų) kalbėjimo dalies valstybinį brandos
egzaminą kandidatas gali vėluoti ne daugiau kaip 15 minučių (kitų egzaminų 30 min.). Tokiu
atveju kandidatas bus įleidžiamas į vertinimo patalpą (vykdymo patalpoje jis nesiruoš).
12. 2021 metais, kaip ir pernai, informacinių technologijų valstybinis brandos egzaminas bus
vykdomas e. testavimo sistemos versija. Labai svarbu tai, kad baigti darbą elektroninėje egzamino
užduoties atlikimo sistemoje kandidatas galės tik tada, kai pats sukels ir išsiųs visus atliktus
praktinių užduočių failus.
13. 2020–2021 mokslo metais brandos egzaminų vykdymo trukmė buvo pratęsta 15 min. Šiais
mokslo metais brandos egzaminų trukmė bus tokia, kokia buvusi.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP)
2022 metais pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas bus organizuojamas ir vykdomas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. spalio 21 d. įsakymu
„Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-2558 „Dėl
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“ Nr. V-1925 patvirtintu aprašu ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2021 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. V-1526 patvirtintu 2021–2022 mokslo metų pagrindinio
ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščiu.

Lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas yra
privalomas. Buvęs mokinys prašymą dėl galimybės dalyvauti pasiekimų patikrinime iki einamųjų

metų vasario 8 dienos teikia mokyklos, išdavusios mokymosi pasiekimų pažymėjimą ar kitą
atitinkamą dokumentą, patvirtinantį mokymąsi pagrindinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje,
vadovui.
Mokinys ir buvęs mokinys, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
patvirtintame pasiekimų patikrinimo tvarkaraštyje nustatytomis dienomis nedalyvavę pasiekimų
patikrinime dėl pateisinamos priežasties, mokyklos vadovui įsakymu leidus ir iki birželio 2 dienos
atsakingam už duomenų perdavimą nacionalinėje švietimo agentūroje asmeniui įregistravus duomenų
perdavimo sistemoje keltas (toliau – sistema keltas), gali dalyvauti pakartotiniame pasiekimų
patikrinime (vykdomas einamųjų metų birželio 8–18 dienomis).
Atkreipiame dėmesį:
1. Lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų patikrinimo dalis raštu ir matematikos
pasiekimų patikrinimas bus vykdomi elektroniniu būdu. Lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų
patikrinimo dalis žodžiu vykdoma tradiciniu arba nuotoliniu būdu, vykdymo būdas priklausys nuo to,
koks bus mokyklos mokymo proceso organizavimo būdas, kuriuo būdu bus vykdomas pasiekimų
patikrinimas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, spręs mokyklų vadovai atsižvelgdami į
pedagoginių psichologinių tarnybų individualias rekomendacijas mokiniams.
2. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštį tvirtina Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto ministras. Ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas, atsižvelgdamas į orų
prognozes, valstybės ar savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją, ekstremalųjį įvykį ar karantiną,
švietimo, mokslo ir sporto ministras gali tvarkaraštyje numatytą pasiekimų patikrinimo datą pakeisti
į kitą, ankstinti ar vėlinti nustatytą pasiekimų patikrinimo pradžios laiką.
3. Pasiekimų patikrinimo vykdymo dieną mokiniui ir buvusiam mokiniui susirgus ar dėl
pareigos izoliuotis jis pats arba jo artimieji turi tai pranešti mokyklos vadovui ne vėliau kaip
kitą darbo dieną po pasiekimų patikrinimo ir pateikti prašymą dėl pasiekimų patikrinimo
atidėjimo. Pagal mokyklos vadovui pateiktą prašymą, pasiekimų patikrinimas atidedamas
pakartotiniam pasiekimų patikrinimui. Jeigu mokinys suserga ar dėl pareigos izoliuotis per
pakartotinį pasiekimų patikrinimą jame negali dalyvauti, jis pats arba jo artimieji ne vėliau kaip kitą
darbo dieną po pakartotinio pasiekimų patikrinimo mokyklos vadovui turi pateikti prašymą dėl
atleidimo nuo dalyvavimo pakartotiniame pasiekimų patikrinime ir susirgimą patvirtinančius
dokumentus, pagal kuriuos mokinys ir buvęs mokinys nuo dalyvavimo pakartotiniame pasiekimų
patikrinime atleidžiami.
4. Planuojama, kad lietuvių kalbos ir literatūros dalis raštu ir matematikos pasiekimų
patikrinimas bus vykdomi patalpose, skirtose ne daugiau kaip 9 mokiniams ir buvusiems
mokiniams, arba patalpose, skirtose ne daugiau kaip 50 asmenų.
5. Jeigu mokiniai dalyvauja pasiekimų patikrinime patalpose, skirtose ne daugiau kaip 9
kandidatams, tarp visų patalpoje esančių asmenų bus išlaikomas ne mažesnis kaip dviejų metrų
atstumas. Jeigu mokiniai dalyvauja pasiekimų patikrinime patalpose, skirtose daugiau kaip 9
kandidatams, tarp visų patalpoje esančių asmenų bus išlaikomas ne mažesnis kaip dviejų metrų
atstumas ir užtikrinama, kad vienam asmeniui tektų ne mažiau kaip 10 kv. metrų patalpų ploto.
6. Vertinimo komisija mokinių darbų vertinimą pradeda ne anksčiau kaip kitą dieną
pasibaigus pasiekimų patikrinimui ar pasiekimų patikrinimo daliai raštu laisvu nuo ugdymo proceso
laiku. Kai pasiekimų patikrinimas ar jo dalis vykdoma elektroniniu ar nuotoliniu elektroniniu būdu,
vertinimas vykdomas elektroninėje vertinimo sistemoje.
7. Vertinimo metu kilus įtarimų dėl mokinio nesavarankiško užduočių raštu atlikimo,
pašalinės pagalbos naudojimo, mokinių darbai perduodami vertinimo komisijos pirmininkui.
Vertinimo komisijos pirmininkas, nustatęs, kad kelių mokinių dalyko pasiekimų patikrinimo
užduotis atlikta identiškai, buvo naudotasi pašaline pagalba, priima motyvuotą sprendimą dėl darbų
ar jų dalies nevertinimo ir apie tai surašo aktą. Aktas perduodamas mokyklos vadovui kartu su

vertinimo rezultatų protokolais. Rezultatų protokole įrašoma, kad darbas nevertintas. Dėl pastebėtų
vertinimo netikslumų galutinį sprendimą priima vertinimo komisijos pirmininkas, vadovaudamasis
vertinimo instrukcija. Savo sprendimą jis įrašo elektroninėje vertinimo sistemoje ir (ar) vertinimo
protokole.
8. Nacionalinė švietimo agentūra per sistemą KELTAS vertinimo komisijos pirmininkui
pateikia mokinių rezultatų ataskaitą su pastabomis apie pasiekimų patikrinimo nuotolinio
elektroninio vykdymo instrukcijos reikalavimų nevykdymą, jeigu tai sukelia abejonių dėl testo
atlikimo savarankiškumo. Jeigu atliekant patikrinimo užduotis užduočių atlikimo sistemoje
automatiškai fiksuota, kad testavimo aplinkos langas buvo kelis kartus paliktas, bandyta atverti ar
buvo atverti kiti kompiuterio langai, darytos ekrano nuotraukos ar naudotasi programomis kitame
monitoriuje, o vykdymo protokoluose vykdytojų tai nėra fiksuota, vertinimo komisijos pirmininkas
priima sprendimą dėl darbų ar jų dalies nevertinimo ir apie tai surašo aktą. Aktas perduodamas
mokyklos vadovui kartu su vertinimo rezultatų protokolais.“
9. Mokiniai ir buvę mokiniai per 3 darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo dienos turi būti
pasirašytinai ar elektroniniu būdu supažindinami su pasiekimų patikrinimo rezultatais. Mokinys ar
buvęs mokinys, dalyvaujant mokyklos atstovui (klasės kuratoriui, vienam iš dalyko vertinimo
komisijos narių ar kt.), turi teisę susipažinti su pasiekimų patikrinimo, vykdyto tradiciniu ar
nuotoliniu būdu, darbu, o su pasiekimų patikrinimo, vykdyto nuotoliniu elektroniniu būdu, – išrašu
iš elektroninės testavimo sistemos su pateiktais mokinio ar buvusio mokinio užduoties atsakymais.

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (e-NMPP)
Pastaruosius aštuonerius metus Elektrėnų savivaldybės administracija inicijuoja ir dalyvauja
nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (toliau – NMPP). Šis patikrinimas nuo 2017 metų
jau buvo tapęs visuotiniu. NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio
informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga sprendimams priimti,
kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos,
savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis. Dėl epidemiologinės situacijos šalyje 2020 metų pavasarį
NMPP nevyko, tačiau 2021 metų rudenį 5 ir 9 klasių mokiniai turėjo galimybę dalyvauti e-NMPP
ir atlikti testus. Kiekvienam dalyvavusiam nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime mokiniui
parengta ataskaita apie jo atliktų testų rezultatus. 2022 metų balandžio – gegužės mėnesiais bus
vykdomas 4, 6 ir 8 klasių mokinių elektroninis nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas.
Kviesime dalyvauti ir pasinaudoti galimybe atlikti šalies lygiu parengtus vertinimo
instrumentus. Kitą kartą šalies lygio užduotis jau turėsite atlikti dalyvaudami pagrindinio
ugdymo pasiekimų patikrinime ir laikydami brandos egzaminus. Taigi šie duomenys yra itin
svarbūs ir reikalingi kiekvienam mokiniui ir jį mokančiam mokytojui.
Atkreipiame dėmesį, kad testavimo rezultatai naudojami duomenimis pagrįstiems
sprendimams priimti ir bendradarbiavimui visais lygmenimis siekiant ugdymo kokybės.
Informaciją apie pasiekimų patikrinimus gali suteikti Jūsų mokytojas, mokyklos direktoriaus
pavaduotojas ugdymui, mokyklos direktorius.
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė, atsakinga už pasiekimų patikrinimus, –
Lina Viktoravičienė (tel. (8 528) 58 069, el. p. lina.viktoraviciene@elektrenai.lt).
Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vyr. specialistė Lina Viktoravičienė

