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Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (kodas 188602370, buveines adresa.s t..'~ Jaksto g. 4,
Vilnius), atstovaujama aplinkos ministro Kystucio Navicko, veikiancio Lietu~os Respublikos
Vyriausybes 2015-12-09 nutarimo Nr. 1274 ,,Del igaliojim4 deretis su profesini4 sajung4
organizacijomis de! aplinkos apsaugos valstybines kontroles sakos kolektyvines sutarties parengimo ir
pasirasymo" pagrindu (toliau - Ministerija), ir Nacionalinis pareigun4 profesini4 sajung4
susivienijimas (kodas 302301973, buveines adresas V. Mykolaicio Putino g. 5, Vilnius) (toliau NPPSS), atstovaujamas NPPSS pirmininko Vladimir Banel, veikiancio pagal NPPSS istatus (ir
atstovaudama aplinkos apsaugos valstybines kontroles srityje dirbancius Profesines sajungos narius),
toliau kartu vadinamos - Salimis, sudaro sici. fakos kolektyvin~ sutarti, toliau - Sutartis.

I SKYRIUS
BENDROSIOS NU OST ATOS

1. Sutarties tikslas - derinti Sali4 interesus, siekiant profesionaliai, efektyviai ir atsakingai
igyvendinti aplinkos apsaugos politikci., kelti visuomenes pasitikejimci. aplinkos apsaugos sistema ir jos
prestizci..
2. Jgyvendindamos sutarties tikslci., Salys susitaria:
2.1. pletoti ir stiprinti socialiny partnerysty, skatinti bendradarbiavimci. darbuotoj4 darbo,
ekonominiais ir socialiniais klausimais, 5alinti prielaidas korupcijai atsirasti bei uztikrinti viesaj4 ir
privaCi4 interes4 derinimci.;
2.2.laiku keistis informacija, reaguot i Sali4 pasiUlymus, pretenzijas ir prasymus;
2.3. uztikrinti tinkamas, saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sci.lygas, siekti darbo ir poilsio
laiko pusiausvyros;
2.4. gerinti finansines galimybes, skatinti darbuotojus uz labai gerus darbo rezultatus, sudaryti
sci.lygas kvalifikacijai kelti;
2.5. skatinti dialogci. tarp Institucijq ir Darbuotoj4, iskaitant skatinimci. pradeti derybas de! Jstaig4
kolektyvini4 sutarci4;
2.6. prisideti prie aplinkos apsaugos valstybines kontroles skaidrumo didinimo, iskaitant
institucij4 veiklos viesinimci., visuomenes itraukimci. ir informavimci. apie aplinkos apsaugos valstybines
kontroles institucij4 veiklci.;
2.7. gerinti aplinkos apsaugos valstybines kontroles institucij4 bei jl..j darbuotoj4 darbo kokyby,
pagal galimybes prisidedant prie aplinkos apsaugos pareigun4, jl..j seimos nari4, ypac nepilnameci4
vaik4, poilsio ir reabilitacijos, sporto bei sventiniq rengini4 inicijavimo ir organizavimo, dalyvavimo
rengiant profesines sventes, minejimus.
Sutarties taikymo sritis - institucij4, kurioms aplinkos apsaugos valstybines kontroles vykdymo
funkcijos deleguotos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybines kontroles istatymo 6
Straipsniu, Sistema (saka), apimanti ir visus si4 institucij4 padaJinius, i kuri4 sudeti sie padaJiniai ar jl..j
vykdomos funkcijos but4 perkeltos del juridini4 asmen4 pertvarkym4 ateityje. Si Sutartis apima visus
si4 institucij4 valstybes tamautojus ir darbuotojus, dirbancius pagal darbo sutartis, esancius profesines
sajungos nariais.
3. Sioje Sutartyje vartojamos sci.vokos:
3 .1. institucija - aplinkos apsaugos valstybiny kontroly Lietuvos Respublikoje vykdanti istaiga,
kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybines kontroles jstatymo 6 str;
3.2. darbuotojai - institucijoje pareigas einantys valstybes tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys
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3.3. profesine s~junga - NPPSS asocijuota nare - Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos
darbuotoj4 profesine sajunga, veikianti sutarties taikymo srityje ir atstovaujanti sioje srityje dirbancius
savo nanus;
3.4. profesines s~jungos nariai - NPPSS asocijuotos nares - Lietuvos aplinkos apsaugos
sistemos darbuotoj4 profesines sajungos nariai, dirbantys sutarties taikymo srities institucijose ir
padaliniuose;
3.5. kitos s~vokos atitinka Sqvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos
Respublikos aplinkos apsaugos valstybines kontroles jstatyme, Lietuvos Respubliko~.. ci 'j1iriiame
kodekse ir kituose jstatymuose.

II SKYRIUS
INFORMAVIMO IR KONSUL TAVIMO PROCEDUROS

4. Pries priimdama sprendimus del institucij4 reorganizavimo, pertvarkymo, strukturini4
pertvarkym4 ir /ar grupes darbuotoj4 atleidimo, Ministerija pagal kompetencijq privalo informuoti
NPPSS arba jos jgaliotq profesiny sajungq ir uztikrinti konsultacij4 vykdymq Darbo kodekso nustatyta
tvarka.
5. Ministerija rastu informuoja NPPSS arba jos jgaliotq profesiny sajungq apie normini4 teises
akt4, susijusi4 su darbuotoj4 profesinemis, ekonominemis ir socialinemis garantijomis, ir kurie nera
skelbiami Teises akt4 informacines sistemoje (TAIS) projektus, ir skiria laiko pateikti pasililymus bei
pastabas. Jei pateiktiems teises akt4 projektams per nustatytq terminq pastab4 nepateikiama, laikoma,
kad pateiktiems projektams nepriestaraujama.
6. Informavimo ir konsultavimo proceduros Sutarties 4-5 punktuose numatytais atvejais
jforminamos rastu. Informavimo ir konsultavimo proceduroms ir terminams mutantis mutandis yra
taikomos Darbo kodekso normos.
7. NPPSS turi teisy teikti pastabas ir pasililymus de! galimo biudzeto panaudojimo.
8. NPPSS jsipareigoja teikti informacijq apie socialiny ir emociny darbuotoj4 busenq
Institucijose ir atskirose jos jstaigose ir duomenis apie institucijose vienijam4 profesines sajungos
nari4 skaiCi4 (sqra8us), j4 valdymo organ4 rinkimus ir kt., jeigu tokios informacijos skelbimas
nepriestarauja teises akt4 reikalavimams.
9. Salys jsipareigoja is anksto informuoti viena kitq apie masini4 rengini4 organizavimq,
seminarus, konferencijas, kuriose bus aptariami klausimai, susijy su Institucij4 darbuotoj4
profesinemis, ekonominemis ir socialinemis garantijomis, darbo uzmokesciu, darbo organizavimu ir
pan.
10. Ministerija, gavusi NPPSS pranesimus apie NPPSS veiklq, skelbimus ir kitq institucijos
darbuotojams aktualiq informacijq, jvertinus jos aktualumq, gali skelbti oficialioje Ministerijos
intemeto svetaineje www.am.lt ir/arba vidines komunikacijos priemonemis, jeigu tokios informacijos
skelbimas nepriestarauja teises akt4 reikalavimams.
11 . NPPSS informuoja Ministerijq ne veliau, kaip per tris darbo dienas apie NPPSS bei
profesines sajungos valdymo organ4 sudeties pasikeitimus.
12. NPPSS jsipareigoja neorganizuoti ir nedalyvauti protesto akcijose pries Ministerijq, jei
Ministerija laikosi sios Sutarties ir tamybos santykius reglamentuojancil! Lietuvos Respublikos teises
akt4.
13. NPPSS jsipareigoja ne reciau kaip kartq per metus Ministerijai pateikti informacijq apie
gautus fizini4 asmen4, jmoni4, jstaig4 ir organizacij4 jnasus ir aukas. Kai i NPPSS organizuojamq
rengini kvieciami ministerijos ir/ar jai pavaldzi4 jstaig4 atstovai, Ministerijai prasant ar kilus abejoni4
NPPSS ministerijai ir/ar jai pavaldziai jstaigai pateikia informacijq apie rengini organizuoti gautq
paramq piniginems le8omis ne maziau kaip likus 2 savaitems iki renginio.
14. NPPSS arba jos jgaliota profesine sajunga deleguoja ne daugiau kaip 2 atstovus nario
teisemis i Aplinkos ministerijos darbo grupes, kurios rengia dokumentus ir /ar pasililymus, susijusius
su institucij4 darbuotoj4 darbo, ekonominemis, socialinemis teisemis, isskyrus tuos atvejus, kai teises
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aktai numato, kad NPPSS arba jos jgaliota profesine sajunga dalyvauja stebetojo teisemis. Stebetojo
teisemis i darbo grupes deleguojama po 1 atstovci.
15. Apie naujai sudaromas darbo grupes, kurios rengia dokumentus ir /ar pasiUlymus, susijusius
su institucij4 darbuotoj4 darbo, ekonominemis, socialinemis teisemis, kiekvienu atveju rastu
informuoja NPPSS, kuri per raste nurodytci terminci, kuris negali buti trumpesnis, nei 5 kalendorines
dienos, pateikia savo atstov4 kandidaturas. Jeigu per nurodytci terminci NPPSS nedeleguoja savo
atstov4, laikoma, kad jos sios teises atsisake.
16. J eigu keiCiami norminiai teises aktai valstybines aplinkos apsaugos kontroles
institucij4
, ...
-/I'
darbuotoj4 darbo apmokejimo srityje, sie pakeitimai teises akt4 nustatyta tvarka derinai;ni su ,NPPSS.
' ~ :-

III SKYRIUS
DARBUOTOJVTARNYBA,KARJERA
17. Ministerija, informuoja NPPSS ar jos jgaliotci profesiny sajungci ir sudaro scilygas dalyvauti
deleguotiems atstovams konkursuose i aplinkos apsaugos valstybines kontroles institucij4
vadovaujanciaj4 valstybes tamautoj4 pareigas stebetojo teisemis. Stebetojo teisemis dalyvaujantis
atstovas turi teisy teikti nuomony, pastabas, pasililymus, kuriuos komisija, priimdama sprendimci de!
konkurso rezultato, turi jvertinti.
18. Salys susitaria, kad bus siekiama didinti darbuotoj4 galimybes kelti kvalifikacijci, sudarant
vienodas galimybes kelti kvalifikacijci vis4 lygi4 darbuotojams. Salys siekia, kad but4 efektyviai
ifoaudojamos galimybes organizuoti vidinius mokymus, dalintis geraja praktika, but4 organizuojamos
konsultacijos, kuriose Ministerija pasidalint4 geraja praktika del teises akt4 nuostat4 taikymo. Pagal
galimybes kasmet organizuoti mokymus socialines partnerystes temomis, jeigu tokie mokymai
neorganizuojami kitose mokymo jstaigose.
19. Salys susitaria siekti, kad institucijos arba padalinio vadovo ar jo pavaduotojo veiklos
vertinimas but4 priklausomas nuo to, kaip vertinami (kaip vykdo veiklci) jo vadovaujamo padalinio
darbuotojai, o vertinimo komisija atsizvelgt4 ir jvertint4 informacijci apie institucijos darbuotoj4
vertinimci, apie darbuotoj4 turimas kategorijas ir kvalifikacines klases.
20. Salys susitaria analizuoti tamybini4 nusizengim4 prie:Zastis, vykdyti organizuotci tamybini4
nusizengim4 prevencijci - platinti informacijci apie da:Zniausiai pasitaikanCius tamybinius
nusizengimus, sviesti profesines sajungos narius ir kitus pareigunus apie tamybini4 nusizengim4
prevencijci.
21. Salys susitaria, kad, skiriant tamybines nuobaudas profesines sajungos nariams, butina
informuoti profesiny sajungci. lstaigos vadovas, gavys tamybinio nusi:Zengimo tyrimo motyvuotci
isvadci, rastu kreipiasi i profesiny sajungci, 0 si per 14 dien4 nuo tamybinio nusizengimo tyrimo
motyvuotos isvados gavimo gali teikti savo pastabas bei pasililymus del sililomos skirti tamybines
nuobaudos bei tamybinio nusizengimo tyrimo motyvuotos isvados teisetumo bei pagrjstumo.

IV SKYRIUS
DARBO UZMOKESTIS IR SKA TINIMAS
22. Salys susitaria siekti, kad darbuotojui negalint eiti pareig4 del objektyvi4 pnezasc14
(atostogos, nedarbingumas, komandiruote ar pan.) ilgiau nei 3 darbo dienas is eiles, but4 skiriamas jj
pavaduojantis darbuotojas ir, esant finansinems galimybems, nustatoma priemoka uz pavadavimci.
Priemok4 dydj pagal Valstybes tamybos jstatymo 26 straipsnio 3 dalj nustato valstybes tamautojci i
pareigas priimantis asmuo (atsizvelgiant i finansines galimybes).
23. Salys siekia vykdyti darbo ir tamybines veiklos vertinimo monitoringci, analizuoti prie:Zastis
ir teikti pasililymus.
24. lstaig4 darbuotojai skatinami VTl nustatyta tvarka. Salys susitaria siekti gerinti motyvaciny
ir skatinimo sistemci.
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25. Darbdavys privalo vie8ai skelbti istaigos tinklalapyje apibendri.ntq infomiacijq ap1e
darbuotoj4 skatinimus. NPPSS arba jos igaliota Profesine sajunga skatinimui gali 'sililyti savo
kandidatus. Pasililymai de! kiekvieno darbuotojo privalo buti motyvuoti. Darbdavys privalo ivertinti
pateiktus pasiiilymus, priimti sprendimq de! darbuotojo skatinimo, apie priimtus sprendimus
informuoti ji pasililiusi subjektq. Sprendimas atsisakyti skatinti sililomq darbuotojq turi buti
motyvuotas.

V SKYRIUS
SAUGA IR SVEIKATA DARBE
26. Ministerija ir pavaldzios istaigos konsultuojasi SU NPPSS siais klausimais: darbuotoj4
saugos ir sveikatos biikles analizes, planavimo, reikiam4 darbo priemoni4 uztikrinimo, darbuotoj4
saugos ir sveikatos kontroles klausimais, gyvosios gamtos pareigun4 darbo lauko sqlygomis, pareigun4
darbo ekstremali4 situacij4 sqlygomis (cheminis uzterstumas, radiacija ir kt.), po konsultacij4 prireikus
priimami/tobulinami atitinkami teises aktai.
21. Salys siekia, kad siam tiklui uztikrinti but4 steigiami darbuotoj4 saugos ir sveikatos
komitetai.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJl) APRUPINIMAS DARBO PRIEMONEMIS
28. NPPSS isipareigoja teikti Ministerijai ir jai pavaldzioms jstaigoms optimalius reikiamos
jrangos sqrasus kiekvienam pareigas einanCiam darbuotojui pagal jo specializacijq.
29. Salys susitaria siekti, kad kiekvienas inspektorius pagal finansines galimybes, but4
aprupintas optimalia reikiama jranga.
30. Aplinkos ministerija ir Institucijos isipareigoja, kad darbuotojai nustatytais terminais ir
normomis but4 aprupinti uniformomis ir darbo riibais.

VII SKYRIUS
PROFESINES Sf\JUNGOS VEIKLOS GARANTIJOS IR JOS NARil)
SOCIALINES GARANTIJOS
31. Salys susitaria, kad profesines sajungos valdybos ir kit4 valdymo organ4 nariai (skyri4
pirmininkai, j4 pavaduotojai, kiti valdymo organai) uzsiima profesines sajungos organizacine ir nari4
atstovavimo veikla, skiriant Valstybes tamybos jstatymo 16 straipsnio 7 dalyje nustatq valand4 skaici4.
J si laikq nejskaitomas darbas vertinimo komisijoje, numatytas Valstybes tarnybos jstatymo 22(1)
straipsnio 2 dalyje, arba, kai profesines sajungos atstovo privalomas dalyvavimas yra numatytas
jstatymu, pojstatyminiu teises aktu ar jstaigos vadovo nurodymu.
32. Profesines sajungos atstovai bei nariai, deleguoti dalyvauti nuolatines sudeties darbdavio
ar teises akt4 pagrind4 sudaryt4 komisij4, komitet4 ir kit4 jungini4 veikloje, j4 delegavimo laikotarpiu
negali buti atleisti is darbo darbdavio iniciatyva ar darbdavio valia ir j4 butinosios darbo sutarties
sqlygos negali buti pablogintos, palyginti su ankstesnemis j4 biitinosiomis darbo sutarties
sqlygomis ar palyginti su kit4 tos paCios kategorijos darbuotoj4 butinosiomis darbo sutarties
sqlygomis, be Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus jgalioto Valstybines
darbo
inspekcijos teritorinio skyriaus, kuriam priklausancioje teritorijoje yra darbdavio
darboviete, vadovo sutikimo.
33. Darbuotoj4 atstovavimq jgyvendinantys asmenys laikotarpiu, kuriam jie isrinkti, ir
sesis menesius po j4 kadencijos pabaigos negali buti atleisti is darbo darbdavio iniciatyva ar
darbdavio valia ir j4 butinosios darbo sutarties sqlygos negali buti pablogintos, palyginti su
ankstesnemis j4 butinosiomis darbo sutarties sqlygomis ar palyginti su kit4 tos pacios kategorijos
darbuotoj4 butinosiomis darbo sutarties sqlygomis, be Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio
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darbo inspektoriaus igalioto Valstybines
darbo
inspekcijos teritorinio skyriaus, kuriam
priklausanCioje teritorijoje yra darbdavio darboviete, vadovo sutikimo.
34. Profesines sajungos nariams, rastu pranesus istaigos vadovui ir gavus jq sutikimq, per
kalendorius metus suteikiamos 3 darbo dienos dalyvauti NPPSS rengiamuose seminaruose,
konferencijose ir mokymo kursuose. Siomis dienomis jiems garantuojamos einamos pareigos ir
nustatytas darbo uzmokestis.
35. Salys susitaria, kad, kai darbuotoj4 atstovavimq igyvendinantys asmenys vyksta i Ministerijq,
kitas valstybes institucijas ar valstybes istaigas, vykdydami NPPSS ar jo igaliotos profes~!,les;~ajungos
atstovo veiklq sprendzia klausimus, susijusius su darbo (valstybines aplinkos apsa.ugos.. kontroles)
organizavimu, veiklos gerinimu ir optimizavimu, teises akt4 projekt4, koncepcij4 ~ .rengimu, ir kai
atstov4 dalyvavimas yra numatytas istatymu, poistatyminiu teises aktu ar istaigos vadovo nurodymu,
tai jie pagal galimybes Institucijos aprCipinami tamybiniu transportu vykti i minetus susitikimus,
posedzius, kitus darbinio pobudzio renginius.
36. Ministerijos sutikimu, is anksto, (bet ne veliau kaip pries 3 darbo dienas) suderinus, NPPSS
ar jos igaliota profesine sajunga gali organizuoti renginius, seminarus, konferencijas Ministerijos
patalpose, jeigu juose bus aptariami klausimai, susijy su aplinkos apsaugos valstybines kontroles
pareigun4 profesinemis, ekonominemis ir socialinemis garantijomis, darbo uzmokesCiu, darbo
organizavimu ir pan. ir juose dalyvaus Ministerijos darbuotojai.
37. NPPSS isipareigoja veikti vie5ai ir informuoti darbuotojus apie organizuojamus susitikimus
su darbdaviu, kitus susitikimus, susirinkimus ar renginius.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
42. Sutartis isigalioja nuo jos iregistravimo Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo
ministerijoje ir galioja iki naujos sutarties sudarymo arba sios Sutarties nutraukimo, bet ne ilgiau negu
4 metus nuo sutarties sudarymo momento.
43. Visi sio Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie sudaryti rastu ir pasirasyti abiej4
Sali4 ir iregistruoti Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministerijoje.
44. Sutarties tekstas yra skelbiamas Ministerijos ir NPPSS intemeto puslapiuose.
lsigaliojus SutarCiai, Ministerija isipareigoja jos kopijq su nuoroda i intemetiny Sutarties versijq ne
veliau kaip per 15 darbo dien4 persi4sti visoms istaigoms, kuriose taikoma si sutartis, ir ipareigoja si4
istaig4 vadovus pasirasytinai susipazinti su Sutartimi.
45. Kiekvienas po sios Sutarties isigaliojimo naujai i pareigas priimamas aplinkos apsaugos
valstybines kontroles pareigunas supazindinamas SU sia Sutartimi ir jam iteikiama spausdinta Sutarties
kopija arba nurodomas intemeto adresas, kuriuo jis gali rasti Sutarties tekstq.
46. NPPSS isipareigoja supazindinti su sia sutartimi visus profesines sajungos narius.
47. Bet kuri is sali4 turi teisy nutraukti Sutartj vienasaliskai, apie tai pranesus kitai 5aliai ne
veliau kaip pries 3 menesius. Sutartis negali buti nutraukta anksciau nei 6 menesiai nuo Sutarties
isigaliojimo datos.
48. Sutartis gali buti keiciama tik 5ali4 susitarimu. Sutarties sqlyg4 pakeitimus ir papildymus gali
inicijuoti bet kuri is sali4 arba abi 5alys kartu. Pakeitim4 ir papildym4 inicijavimas galimas ne
anksCiau kaip 6 menesiai po sutarties ar pakeitim4 isigaliojimo dienos. Sutarties sqlyg4 pakeitimai bei
papildymai galioja ir yra neatskiriama sios Sutarties dalis, jeigu jie sudaryti rastu, pasirasyti 5ali4 ir
iregistruoti Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministerijoje.
49. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinciais vienodq juridiny galiq: po vienq
Ministerijai ir NPPSS.
50. Sioje Sutartyje priimt4 jsipareigojim4 vykdymo kontroles teises suteikiamos Sali4 atstovams:
a. NPPSS ne reciau kaip kartq per metus apie Sutarties vykdymq atsiskaito savo nari4
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b. NPPSS turi teisy kontroliuoti, kaip darbdavys laikosi ir vykdo . su j4 atstovaujam4
darbuotoj4 teisemis ir interesais susijusius darbo, ekonominius ir socialinius jstatymus, kolektyvines
sutartis ir susitarimus.
51. Ministerija turi teisy kontroliuoti, kaip NPPSS laikosi sios Sutarties nuostat4.
52. Sutarties sali4 atstovai ne reciau kaip du kartus per metus organizuoja susitikimq Sutarties
vykdymui, galimiems pakeitimams ir kitiems su tuo susijusiems klausimams aptarti.
53. Nustacius sios Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo faktq, per tris darbo dienas
Salys privalo rastu informuoti viena kit'! ir per desimt darbo <lien4 vienos is ·Sali4... rei~,afavimu
organizuojamas pasitarimas nesutarimams aptarti ir pasalinti. Nepavykus gineo issµrysti tarpusavio
deryb4 budu, jis sprendziamas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.' .t. . >
54. Nesutarimai ir gineai, kylantys tarp Sali4 deryb4, Sutarties sudarymo bei vykdymo metu, taip
pat gineai atsirady keiciant ar pildant Sutartj sprendziami deryb4 keliu tarp sios Sutarties sali4. Gincq
nepavykus issprysti deryb4 budu, jie nagrinejami Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta
tvarka.
55. Sioje Sutartyje neaptartos aplinkos apsaugos pareigun4 socialines garantijos suteikiamos ir
uztikrinamos remiantis Lietuvos Respublikos jstatym4 ir kitq teises aktq nustatyta tvarka ir sqlygomis.
Ministerija ir institucijos, savo jsakymais nustatydamos naujas ar keisdamos galiojancias tamybos
sqlygas bei socialines aplinkos apsaugos valstybines kontroles pareigun4 garantijas, negali bloginti j4
palyginus SU sia Sutartimi, kitais Lietuvos Respublikos teises aktais.

SUT ARTIES SALIT) REKVIZIT AI
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Banko kodas 40100
Tel. (8 5) 266 3595, £
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A.s. LT795016200014000072
Pareigun4 kredito unija
Banko kodas 50100
Tel. (8 5) 271 6118, faks. (8 5) 212 32 73

