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Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos ššvietimo vietimo 
įįstatymas statymas 

((ŽŽin., 2003, Nr.63in., 2003, Nr.63--2853)2853)



Antras skirsnisAntras skirsnis
ŠŠvietimo sistemos sandaravietimo sistemos sandara
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23 straipsnis. Sveikatos prie23 straipsnis. Sveikatos priežžiiūūra ra 
mokyklojemokykloje

Sveikatos prieSveikatos priežžiiūūros mokykloje paskirtis  ros mokykloje paskirtis  --
padpadėėti mokiniui saugoti ir stiprinti sveikatti mokiniui saugoti ir stiprinti sveikatąą..
Sveikatos prieSveikatos priežžiiūūrrąą mokykloje vykdo mokykloje vykdo 
visuomenvisuomenėės sveikatos pries sveikatos priežžiiūūros ros 
specialistas. Jis atlieka specialistas. Jis atlieka pirminpirminęę
visuomenvisuomenėės sveikatos pries sveikatos priežžiiūūrrąą,, teikiateikia
sveikatinimosveikatinimo veiklosveiklos metodinmetodinęę
konsultacinkonsultacinęę pagalbpagalbąą......



SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOJE 
TVARKOS APRAŠAS , 

patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 
30 d. įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680

(Žin., 2005,  Nr. 153-5657)



Sveikatos prieSveikatos priežžiiūūra mokykloje vykdoma pagal ra mokykloje vykdoma pagal 
mokyklos sveikatos priemokyklos sveikatos priežžiiūūros veiklos planros veiklos planąą, kuris yra , kuris yra 
sudedamoji mokyklos metinsudedamoji mokyklos metinėės veiklos programos s veiklos programos 
dalisdalis. Veiklos plano projekt. Veiklos plano projektąą rengia mokyklos rengia mokyklos 
administracija kartu su specialistu, atsiadministracija kartu su specialistu, atsižžvelgdama velgdama įį
mokyklos poreikius ir vykdomos visuomenmokyklos poreikius ir vykdomos visuomenėės s 
sveikatos priesveikatos priežžiiūūros nacionalinius ir vietos prioritetus.ros nacionalinius ir vietos prioritetus.

Specialistas dirba bendradarbiaudamas su mokyklos Specialistas dirba bendradarbiaudamas su mokyklos 
bendruomene, kitais sveikatos priebendruomene, kitais sveikatos priežžiiūūros, ros, 
psichologinpsichologinėės bei socialins bei socialinėės pedagogins pedagoginėės pagalbos ir s pagalbos ir 
kitkitųų suinteresuotsuinteresuotųų tarnybtarnybųų specialistais, teikia specialistais, teikia 
duomenis apie mokiniduomenis apie mokiniųų sveikatsveikatąą mokyklos vidaus mokyklos vidaus 
audito koordinavimo darbo grupei.audito koordinavimo darbo grupei.



VisuomenVisuomenėės sveikatos pries sveikatos priežžiiūūros ros 
specialisto funkcijos mokykloje: (I)specialisto funkcijos mokykloje: (I)
sveikatinimosveikatinimo veiklos metodiniveiklos metodiniųų konsultacijkonsultacijųų mokytojams, mokytojams, 
mokiniams, jmokiniams, jųų ttėėvams (globvams (globėėjams, rjams, rūūpintojams) teikimas bei pintojams) teikimas bei 
metodinmetodinėės ir informacins ir informacinėės meds medžžiagos mokiniiagos mokiniųų sveikatos sveikatos 
iiššsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas;saugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas;
informacijos sveikatos iinformacijos sveikatos iššsaugojimo bei stiprinimo klausimais saugojimo bei stiprinimo klausimais 
teikimas ir teikimas ir ššios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, ios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, 
renginiuose, viktorinose ir pan.) mokyklos bendruomenei;renginiuose, viktorinose ir pan.) mokyklos bendruomenei;
mokyklos mokyklos sveikatinimosveikatinimo projektprojektųų (program(programųų) rengimo ) rengimo 
inicijavimas ir dalyvavimas juos inicijavimas ir dalyvavimas juos įįgyvendinant;gyvendinant;
pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens 
higienos higienos įįggūūddžžius;ius;
mokinimokiniųų maitinimo organizavimo priemaitinimo organizavimo priežžiiūūra, skatinant sveikra, skatinant sveikąą
mitybmitybąą bei sveikos mitybos bei sveikos mitybos įįggūūddžžiiųų formavimformavimąą; ; 



VisuomenVisuomenėės sveikatos pries sveikatos priežžiiūūros ros 
specialisto funkcijos mokykloje: (II)specialisto funkcijos mokykloje: (II)
mokyklos aplinkos atitikties visuomenmokyklos aplinkos atitikties visuomenėės sveikatos s sveikatos 
priepriežžiiūūros teisros teisėės akts aktųų reikalavimams vertinimas, reikalavimams vertinimas, 
dalyvavimas nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos dalyvavimas nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos 
bei sbei sąąlyglygųų gerinimo klausimus;gerinimo klausimus;
pasipasiūūlymlymųų mokyklos vadovui dmokyklos vadovui dėėl reikalingl reikalingųų priemonipriemoniųų, , 
uužžtikrinantikrinanččiiųų traumtraumųų ir nelaimingir nelaimingųų atsitikimatsitikimųų prevencijprevencijąą
mokykloje, teikimas;mokykloje, teikimas;
ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenėės s 
sveikatos priesveikatos priežžiiūūros teisros teisėės akts aktųų reikalavimams reikalavimams 
vertinimas;vertinimas;
pagalba kpagalba kūūno kultno kultūūros mokytojams komplektuojant ros mokytojams komplektuojant 
fizinio ugdymo grupes, informacijos dfizinio ugdymo grupes, informacijos dėėl mokinil mokiniųų
galimybgalimybėės dalyvauti sporto vars dalyvauti sporto varžžybose teikimas kybose teikimas kūūno no 
kultkultūūros mokytojamsros mokytojams



VisuomenVisuomenėės sveikatos pries sveikatos priežžiiūūros ros 
specialisto funkcijos mokykloje: (III)specialisto funkcijos mokykloje: (III)
informacijos apie kasmetinius mokiniinformacijos apie kasmetinius mokiniųų sveikatos sveikatos 
profilaktinius patikrinimus kaupimas, informacijos profilaktinius patikrinimus kaupimas, informacijos 
apibendrinimas bei ne reapibendrinimas bei ne reččiau kaip 1 kartiau kaip 1 kartąą per metus per metus 
(mokslo met(mokslo metųų pradpradžžioje) pateikimas mokyklos ioje) pateikimas mokyklos 
bendruomenei bei kitoms institucijoms teisbendruomenei bei kitoms institucijoms teisėės akts aktųų
nustatyta tvarka;nustatyta tvarka;
asmens sveikatos prieasmens sveikatos priežžiiūūros ros įįstaigstaigųų specialistspecialistųų
rekomendacijrekomendacijųų ddėėl mokinil mokiniųų sveikatos pateikimas klassveikatos pateikimas klasėės s 
auklauklėėtojui (mokytojams) bei tojui (mokytojams) bei ššiiųų rekomendacijrekomendacijųų
įįgyvendinimo priegyvendinimo priežžiiūūra mokykloje;ra mokykloje;
llėėtinitiniųų neinfekcinineinfekciniųų ligligųų rizikos veiksnirizikos veiksniųų (alkoholio, tabako, (alkoholio, tabako, 
narkotiknarkotikųų vartojimas ir kt.) paplitimo nustatymas;vartojimas ir kt.) paplitimo nustatymas;



VisuomenVisuomenėės sveikatos pries sveikatos priežžiiūūros ros 
specialisto funkcijos mokykloje: (IV)specialisto funkcijos mokykloje: (IV)
dalyvavimas mokyklos prevencinio darbo grupdalyvavimas mokyklos prevencinio darbo grupėėse, se, 
sprendsprendžžianianččiose mokiniiose mokiniųų psichologines, adaptacijos ir psichologines, adaptacijos ir 
socialines problemas;socialines problemas;
pagalba organizuojant mokinipagalba organizuojant mokiniųų imunoprofilaktikimunoprofilaktikąą;;
informacijos visuomeninformacijos visuomenėės sveikatos centrui apskrityje s sveikatos centrui apskrityje 
teikimas, teikimas, įįtarus utarus užžkrekreččiamiamąąjjąą ligligąą ar apsinuodijimar apsinuodijimąą
mokykloje;mokykloje;
visuomenvisuomenėės sveikatos centro apskrityje specialists sveikatos centro apskrityje specialistųų
nurodytnurodytųų uužžkrekreččiamiamųųjjųų ligligųų epidemiologinepidemiologinėės pries priežžiiūūros ros 
priemonipriemoniųų įįgyvendinimas mokykloje;gyvendinimas mokykloje;
pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas.pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas.



VISUOMENVISUOMENĖĖS SVEIKATOS S SVEIKATOS 
PRIEPRIEŽŽIIŪŪROS SPECIALISTO, ROS SPECIALISTO, 

VYKDANVYKDANČČIO SVEIKATOS IO SVEIKATOS 
PRIEPRIEŽŽIIŪŪRRĄĄ MOKYKLOJE, MOKYKLOJE, 

KVALIFIKACINIKVALIFIKACINIŲŲ REIKALAVIMREIKALAVIMŲŲ
APRAAPRAŠŠASAS , , 

patvirtintapatvirtintass LLietuvosietuvos RRespublikosespublikos sveikatossveikatos
apsaugosapsaugos ministroministro

2002007 7 m. m. rugpjrugpjūčūčio 1io 1 d. d. įįsakymusakymu

NNrr.V.V--630630 ((ŽŽinin., 200., 20077, N, Nrr. . 8888--34923492))



VisuomenVisuomenėės sveikatos pries sveikatos priežžiiūūros ros 
specialistas turi specialistas turi žžinoti ir suprasti (I):inoti ir suprasti (I):
visuminę (holistinę) sveikatos sampratą;
visuomenės sveikatos priežiūros sistemos, kaip 
sudedamosios Lietuvos nacionalinės sveikatos 
sistemos dalies, struktūrą, funkcijas;
mokyklos bendruomenės dalyvavimo, siekiant 
išsaugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, reikšmę, jos 
įtraukimo į šią veiklą galimybes, būdus;
Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės 
aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos 
priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą, Pasaulio 
sveikatos organizacijos ir Europos Sąjungos 
strateginio planavimo dokumentus vaikų ir 
paauglių sveikatos bei vystymosi klausimais;
vaikų sveikatos stiprinimo principus ir metodus;



VisuomenVisuomenėės sveikatos pries sveikatos priežžiiūūros ros 
specialistas turi specialistas turi žžinoti ir suprasti (II):inoti ir suprasti (II):

vaikvaikųų uužžkrekreččiamiamųųjjųų ir neuir neužžkrekreččiamiamųųjjųų ligligųų
epidemiologijos principus, epidemiologinepidemiologijos principus, epidemiologinėės s 
priepriežžiiūūros pagrindines priemones, specifinius ros pagrindines priemones, specifinius ššiiųų
ligligųų profilaktikos principus ir metodus;profilaktikos principus ir metodus;
biostatistikosbiostatistikos pagrindus;pagrindus;
vaikvaikųų sveikatos rodiklius;sveikatos rodiklius;
veiksnius, daranveiksnius, daranččius ius įįtaktakąą vaikvaikųų sveikatai;sveikatai;
vaikvaikųų teises ir socialines garantijas;teises ir socialines garantijas;
asmens sveikatos informacijos konfidencialumo asmens sveikatos informacijos konfidencialumo 
reikalavimus;reikalavimus;



VisuomenVisuomenėės sveikatos pries sveikatos priežžiiūūros ros 
specialistas turi specialistas turi žžinoti ir suprasti (III):inoti ir suprasti (III):

vaiko organizmo vystymosi anatominius, vaiko organizmo vystymosi anatominius, 
fiziologinius, psichologinius ypatumus, fizinfiziologinius, psichologinius ypatumus, fizinėės ir s ir 
socialinsocialinėės aplinkos veiksnis aplinkos veiksniųų poveikpoveikįį vaiko vaiko 
organizmo vystymuisi;organizmo vystymuisi;
mokinimokiniųų ugdymo proceso organizavimo ugdymo proceso organizavimo 
ypatumus ir dienos reypatumus ir dienos režžimimąą;;
vaikvaikųų sveikos mitybos principus ir taisykles;sveikos mitybos principus ir taisykles;
mokinimokiniųų ugdymo aplinkos atitikties visuomenugdymo aplinkos atitikties visuomenėės s 
sveikatos priesveikatos priežžiiūūros teisros teisėės akts aktųų reikalavimams reikalavimams 
pagrindinius vertinimo principus;pagrindinius vertinimo principus;
bendravimo su mokyklbendravimo su mokyklųų bendruomene bbendruomene būūdus ir dus ir 
pagrindines priemonespagrindines priemones



Specialistas turi mokSpecialistas turi mokėėti ir gebti ir gebėėti (I);ti (I);
analizuoti bei vertinti mokyklos bendruomenanalizuoti bei vertinti mokyklos bendruomenėės s 
sveikatai sveikatai įįtaktakąą darandaranččius veiksnius;ius veiksnius;
paaipaaišškinti mokiniams, tkinti mokiniams, tėėvams bei mokytojams vams bei mokytojams 
sveikatos isveikatos iššsaugojimo bei stiprinimo bsaugojimo bei stiprinimo būūdus bei dus bei 
iiššmokyti juos taikyti praktimokyti juos taikyti praktišškai;kai;
laiku pasteblaiku pastebėėti mokiniti mokiniųų sveikatos problemas, sveikatos problemas, 
nustatyti jnustatyti jųų svarbsvarbąą ir prioritetus, prireikus nukreipti ir prioritetus, prireikus nukreipti 
juos juos įį sveikatos priesveikatos priežžiiūūros ros įįstaigas;staigas;
pasirinkti tinkamus sveikatospasirinkti tinkamus sveikatos stiprinimo metodus ir stiprinimo metodus ir 
juos taikyti;juos taikyti;
mokmokėėti vertinti ugdymo aplinkti vertinti ugdymo aplinkąą, mokini, mokiniųų mitybmitybąą, , 
ugdymo procesugdymo procesąą pagal teispagal teisėės aktus, s aktus, 
reglamentuojanreglamentuojanččius vaikius vaikųų sveikatos priesveikatos priežžiiūūrrąą, , 
sveikatos saugsveikatos saugąą bei stiprinimbei stiprinimąą;;
atpaatpažžinti gyvybei pavojingas binti gyvybei pavojingas būūkles, suteikti pirmkles, suteikti pirmąąjjąą
pagalbpagalbąą;;



Specialistas turi mokSpecialistas turi mokėėti ir gebti ir gebėėti (II);ti (II);
savarankisavarankišškai ir pasitelkdamas mokyklos kai ir pasitelkdamas mokyklos 
bendruomenbendruomenęę bei kitbei kitųų institucijinstitucijųų specialistus, specialistus, 
suinteresuotus asmenis rengti suinteresuotus asmenis rengti sveikatinimosveikatinimo
veiklos programas (projektus);veiklos programas (projektus);
bendrauti ir bendradarbiauti subendrauti ir bendradarbiauti su mokyklos mokyklos 
bendruomene, dirbti komandoje;bendruomene, dirbti komandoje;
vykdyti tiriamvykdyti tiriamąąjjįį darbdarbąą;;
planuoti ir vertinti savo veiklplanuoti ir vertinti savo veikląą, tvarkyti veiklos , tvarkyti veiklos 
dokumentus, rengti ataskaitas bei dokumentus, rengti ataskaitas bei 
rekomendacijasrekomendacijas;;
pristatyti savo veiklpristatyti savo veikląą ir jos rezultatus;ir jos rezultatus;
naudotis informacinnaudotis informacinėėmis technologijomis.mis technologijomis.



VertybinVertybinėės nuostatos:s nuostatos:

vadovautis sveikos gyvensenos vadovautis sveikos gyvensenos 
nuostatomis, neturnuostatomis, neturėėti ti žžalingalingųų įįproproččiiųų, b, būūti ti 
pavyzdpavyzdžžiu mokyklos bendruomenei;iu mokyklos bendruomenei;
nepriekainepriekaišštinga profesintinga profesinėė reputacija: reputacija: 
elgesys ar veikla, nepaelgesys ar veikla, nepažžeideidžžianti profesinianti profesinėės s 
etikos, deontologijos normetikos, deontologijos normųų, princip, principųų ir ir 
taisyklitaisykliųų..



SveikatinimoSveikatinimo veiklos mokykloje veiklos mokykloje 
dalyviaidalyviai

Mokyklos steigMokyklos steigėėjasjas
Mokyklos vadovas (administracija)Mokyklos vadovas (administracija)
Sveikatos prieSveikatos priežžiiūūros specialistasros specialistas
Socialinis pedagogasSocialinis pedagogas
PsichologasPsichologas
Pedagoginiai darbuotojaiPedagoginiai darbuotojai
ŪŪkinkinėės veiklos darbuotojais veiklos darbuotojai



Lietuvos Respublikos visuomenLietuvos Respublikos visuomenėės s 
sveikatos priesveikatos priežžiiūūros ros įįstatymas statymas 

((ŽŽin., 2002, Nr.56in., 2002, Nr.56--2225;2225;
2007, Nr.642007, Nr.64--2455)2455)



6 straipsnis. Savivaldybės vykdoma 
visuomenės sveikatos priežiūra

organizuoja visuomenorganizuoja visuomenėės sveikatos s sveikatos 
stiprinimstiprinimąą bendruomenbendruomenėėje;je;
vykdo vaikvykdo vaikųų ir jaunimo visuomenir jaunimo visuomenėės s 
sveikatos priesveikatos priežžiiūūrrąą,......,......
SavivaldybSavivaldybėės visuomens visuomenėės sveikatos s sveikatos 
priepriežžiiūūros funkcijoms vykdyti steigia ros funkcijoms vykdyti steigia 
visuomenvisuomenėės sveikatos pries sveikatos priežžiiūūros ros 
biudbiudžžetines etines įįstaigas staigas –– SSavivaldybiavivaldybiųų
visuomenvisuomenėės sveikatos biurus.s sveikatos biurus.



Lietuvos higienos norma HN 21:2005 Lietuvos higienos norma HN 21:2005 
„„Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimaisveikatos saugos reikalavimai““
((ŽŽin., 2005, Nr. 76in., 2005, Nr. 76--2770;2770;

2005, Nr.1532005, Nr.153--5655;5655;
2007, Nr.922007, Nr.92--3707;3707;
2008, Nr. 222008, Nr. 22--825)825)



Maitinimas (I):Maitinimas (I):

Maitinimas organizuojamas mokyklMaitinimas organizuojamas mokyklųų valgyklose, valgyklose, 
bufetuose bei kitose tam tinkamose patalpose ar bufetuose bei kitose tam tinkamose patalpose ar 
vietose.vietose.
Maitinimas turi bMaitinimas turi būūti organizuojamas pagal ti organizuojamas pagal 
valgiaravalgiaraššččius, patvirtintus mokyklos vadovo ir ius, patvirtintus mokyklos vadovo ir 
suderintus su visuomensuderintus su visuomenėės sveikatos centru s sveikatos centru 
apskrityje nustatyta tvarka. Valgiaraapskrityje nustatyta tvarka. Valgiaraššččiuose prie iuose prie 
kiekvieno patiekalo turi bkiekvieno patiekalo turi būūti nurodyta patiekalo ti nurodyta patiekalo 
energinenerginėė vertvertėė (kcal).(kcal).““



Maitinimas (II):Maitinimas (II):

MokiniMokiniųų maitinimui tiekiammaitinimui tiekiamųų maisto maisto 
produktproduktųų asortimentas, sudarytas asortimentas, sudarytas 
vadovaujantis rekomenduojamvadovaujantis rekomenduojamųų ir ir 
nerekomenduojamnerekomenduojamųų maisto produktmaisto produktųų
grupgrupėėmis, ir mis, ir pritarus mokyklos tarybai bei pritarus mokyklos tarybai bei 
patvirtinus mokyklos vadovuipatvirtinus mokyklos vadovui, turi b, turi būūti ti 
suderintas su visuomensuderintas su visuomenėės sveikatos centru s sveikatos centru 
apskrityje.apskrityje.



Rekomenduojamos maitinimui maisto Rekomenduojamos maitinimui maisto 
produktproduktųų grupgrupėės:s:

dardaržžovovėės, bulvs, bulvėės, vaisiai, uogos (ypas, vaisiai, uogos (ypačč iišš
ekologinekologinėės gamybos s gamybos ūūkikiųų) ir j) ir jųų patiekalai, sultys patiekalai, sultys 
(ypa(ypačč ššvieviežžios); grios); grūūdiniai (duonos gaminiai, diniai (duonos gaminiai, 
kruopkruopųų produktai) ir ankproduktai) ir ankšštiniai produktai; pienas tiniai produktai; pienas 
ir pieno produktai (ypair pieno produktai (ypačč liesi); liesa mliesi); liesa mėėsa sa 
(pauk(paukšštiena, jautiena, vertiena, jautiena, verššiena, triuiena, triuššiena ir kt.) ir iena ir kt.) ir 
jos produktai; jos produktai; žžuvis ir jos produktai; augalinis uvis ir jos produktai; augalinis 
aliejus; kiaualiejus; kiauššiniai; geriamasis vanduo ir iniai; geriamasis vanduo ir 
natnatūūralus mineralinis bei ralus mineralinis bei ššaltinio vanduo altinio vanduo 
(negazuoti).(negazuoti).



Nerekomenduojamos maisto Nerekomenduojamos maisto 
produktproduktųų grupgrupėės:s:

bulvibulviųų tratrašškukuččiai ir kiti riebaluose virti gaminiai; iai ir kiti riebaluose virti gaminiai; 
saldainiai, konditerijos gaminiai su kremu ir (ar) saldainiai, konditerijos gaminiai su kremu ir (ar) 
ššokoladu; nealkoholiniai gokoladu; nealkoholiniai gėėrimai su maisto rimai su maisto 
priedais (dapriedais (dažžikliais, konservantais, saldikliais), ikliais, konservantais, saldikliais), 
gazuoti ggazuoti gėėrimai; genetirimai; genetišškai modifikuotas maistas kai modifikuotas maistas 
ar genetiar genetišškai modifikuotkai modifikuotųų sudedamsudedamųųjjųų dalidaliųų
turintys produktai; kiti daug riebalturintys produktai; kiti daug riebalųų (daugiau nei (daugiau nei 
21 g/100 g), so21 g/100 g), soččiiųųjjųų riebalriebalųų rrūūggššččiiųų (daugiau nei (daugiau nei 
6 g/100 g), cukraus (daugiau nei 18 g/100 g) ar 6 g/100 g), cukraus (daugiau nei 18 g/100 g) ar 
druskos (daugiau nei 2,4 g/100 g) turintys druskos (daugiau nei 2,4 g/100 g) turintys 
produktai (mproduktai (mėėsos produktai, konditerijos sos produktai, konditerijos 
gaminiai).gaminiai).““



Vaikai negali valdyti juos Vaikai negali valdyti juos 
supansupanččios aplinkos ir nuo ios aplinkos ir nuo 

suaugusisuaugusiųųjjųų priklauso, priklauso, 
kokioje aplinkoje jie kokioje aplinkoje jie 

gyvena, mokosi, kartais gyvena, mokosi, kartais 
dirba ir dirba ir žžaidaidžžia ia 

((PasaulioPasaulio sveikatossveikatos organizacijaorganizacija, 2004), 2004)



DDėėkoju ukoju užž ddėėmesmesįį
El. p. El. p. rita.sketerskienerita.sketerskiene@sam.lt@sam.lt
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