PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų
ministerijos kanclerio 2020 m. birželio 3 d.
potvarkiu Nr. VP-67
LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS KONKURSO
„GERIAUSI MAGISTRO DARBAI EUROPOS SĄJUNGOS TEMATIKA“
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos (toliau – ministerija) konkurso „Geriausi
magistro darbai Europos Sąjungos tematika“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau - Nuostatai)
reglamentuoja Konkurso organizavimo tvarką, reikalavimus Konkurso dalyviams ir jų teikiamiems
magistro darbams, magistro darbų pateikimo, vertinimo, nugalėtojų paskelbimo ir apdovanojimo
tvarką.
2.
Konkurso organizatorius - ministerija. Konkurso koordinatoriaus funkcijas atlieka Lietuvos
jaunųjų mokslininkų sąjunga (toliau - Konkurso koordinatorius).
3.
Informacija apie Konkursą ir Nuostatai skelbiami ministerijos interneto tinklalapiuose
www.urm.lt ir www.manoeuropa.lt, socialinių tinklų paskyrose ir Konkurso koordinatoriaus
išplatintame pranešime Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo institucijoms.
II SKYRIUS
KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4.
Konkurso tikslas – ministerijai pagal kompetenciją prisidėti prie trišalės 2018 m. spalio 2 d.
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos ir Savivaldybių asociacijos deklaracijos „Dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo švietimo
ir ugdymo Europos Sąjungos klausimais“ tikslų įgyvendinimo, skatinti aukštojo mokslo socialinių ir
humanitarinių krypčių studentus, jaunuosius mokslininkus ir akademinę bendruomenę gilinti
kompetenciją Europos Sąjungos (toliau – ES) temomis, populiarinti mokslinius tyrimus ES tematika,
motyvuoti studentus specializuotis ES klausimais ir puoselėti valstybės ir aukštojo mokslo institucijų
bendradarbiavimą, rengiant aukšto lygio ES reikalų specialistus ir mokslininkus.
5. Konkurso uždaviniai:
5.1. skatinti antros studijų pakopos socialinių ir humanitarinių mokslo krypčių studentus domėtis
ES temomis ir aktualijomis, rengti aukšto teorinio/praktinio lygio baigiamuosius magistro darbus,
gilinantis į skirtingas ES temas, aktualijas ir problematiką;
5.2. skatinti antros studijų pakopos socialinių ir humanitarinių mokslo krypčių studentus toliau tęsti
studijas doktorantūroje ir nagrinėti su Lietuvos naryste ES susijusius probleminius klausimus;
5.3. supažindinti visuomenę su geriausiais magistro darbais ES tematika.
III SKYRIUS
KONKURSO DALYVIAI
6.
Konkurse gali dalyvauti asmenys, kurie 2019-2020 akademiniais metais buvo Lietuvos
Respublikos aukštojo mokslo institucijų antrosios studijų pakopos studentai ir apgynė ne mažiau kaip
„labai gerai“ įvertintą bet kurios srities socialinių arba humanitarinių mokslų krypties magistro darbą
ES tematika.
IV SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

7.
Konkurso pradžia – 2020 m. birželio 3 d. Konkursui paraiškas su priedais reikia pateikti iki
2020 m. rugsėjo 6 d. elektroniniu paštu ES-darbu-konkursas@urm.lt
8.
Konkursui pateiktus magistro darbus vertina ministerijos kanclerio potvarkiu sudaryta ekspertų
komisija (toliau - Komisija), susidedanti iš ministerijos ir Konkurso koordinatoriaus pasiūlytų viešojo
ir nevyriausybinio sektorių, verslo ir aukštojo mokslo institucijų atstovų. Komisijos darbą techniškai
administruoja Konkurso koordinatorius.
9.
1/4 Komisijos narių sudarys ministerijos pasiūlyti ekspertai, o 3/4 ekspertai, pasiūlyti Konkurso
koordinatoriaus. Komisijos ekspertu gali būti siūlomas kompetentingas, nepriekaištingos reputacijos
asmuo, kuris yra įgijęs ne žemesnį, kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą bei
turintis ne mažesnę nei 3 metų praktinio darbo patirtį ir (arba) daktaro laipsnį reikiamoje srityje.
10. Dalyvavimas Konkurse dalyviams yra nemokamas.
11. Konkurso metu iš Konkursui pateiktų ES tematikos magistro darbų atrenkami trys geriausi. Jų
autoriams įteikiami ministerijos įsteigti piniginiai prizai (toliau – Apdovanojimai). Geriausiems
darbams skiriamos 1¬3 vietos ir 2 skatinamosios vietos pagal Komisijos pasirinktus kriterijus.
12. Konkurso nugalėtojai bus informuoti asmeniškai ir skelbiami viešai ministerijos valdomuose
socialinių tinklų puslapiuose, interneto svetainėse www.urm.lt ir www.manoeuropa.lt, taip pat gali
būti skelbiami universitetų laikraščiuose ir naujienlaiškiuose, kituose informaciniuose leidiniuose ir
interneto svetainėse.
V SKYRIUS
DALYVAVIMO KONKURSE TVARKA
13. Konkurso paraišką gali pateikti tik pats magistro darbo autorius. Asmenys, norintys dalyvauti
Konkurse, elektroniniu paštu turi atsiųsti užpildytą Konkurso paraišką (1 priedas) kartu su apgintu
magistro darbu ir kitais šiuose Nuostatuose nurodytais priedais.
14. Konkurso dalyvis turi pateikti šiuos dokumentus ir informaciją:
14.1. užpildytą Konkurso paraišką;
14.2. magistro darbą (.pdf formatu);
14.3. magistro darbo santrauką iki 3 lapų (.pdf formatu), kurioje turi būti aprašytas darbo objektas,
tikslas ir/arba problema, uždaviniai, gauti rezultatai, siūlomi sprendimai, tolesnės analizės galimybės,
praktinės darbo pritaikymo galimybės;
14.4. magistro darbo recenziją, pasirašytą recenzento (skanuotą .jpg arba .pdf formatu);
14.5. Konkurso dalyvio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (skanuotą .jpg arba .pdf
formatu);
14.6. antros pakopos studijų baigimą patvirtinančio diplomo, pagrindžiančio Konkurso dalyvio įgytą
aukštąjį universitetinį išsilavinimą, kopiją (skanuotą .jpg arba .pdf formatu);
15. Konkurso paraiška su priedais pateikiama vienu elektroniniu laišku.
VI SKYRIUS
REIKALAVIMAI MAGISTRO DARBAMS IR PATEIKIAMAI INFORMACIJAI
16. Magistro darbai turi būti pateikiami Times New Roman 12 pt šriftu.
17. Magistro darbo santrauka ir Konkurso paraiška turi būti pateikiamos tik lietuvių kalba. Magistro
darbas ir magistro darbo recenzija gali būti pateikiami ir anglų kalba.
18. Visi pateikiami dokumentai turi turėti aiškų pavadinimą, kokia informacija dokumente
pateikiama.
19. Konkursui gali būti teikiami tik 2019-2020 akademiniais metais apginti magistro darbai.
20. Neatitinkantys reikalavimų, po nustatytos darbų pateikimo dienos pateikti ar negalimi peržiūrėti
magistro darbai nebus vertinami.
21. Tas pats Konkurso dalyvis gali pateikti tik vieną Konkurso paraišką, su kuria pateikiamas tik
vienas magistro darbas.

22. Konkurso dalyvis pateiktą Konkurso paraišką ar kitus dokumentus iki paskutinės Konkurso
paraiškų pateikimo dienos gali pakeisti.
23. Konkurso dalyviai sutinka su asmens duomenų, pateiktų Konkurso paraiškoje, naudojimu
Konkurso viešinimo tikslais. Ministerija ir Konkurso koordinatorius turi teisę Konkurso viešinimo
tikslais viešai skelbti savo tinklalapiuose ir socialinių tinklų paskyrose Konkursui atsiųstus magistro
darbus ir nurodyti autorių vardus, pavardes. Autoriaus sutikimu laikomas magistro darbo ir duomenų
apie autorių – Konkurso paraiškos – pateikimas Konkursui.
24. Dalyvis, pateikdamas savo magistro darbą Konkursui, sutinka, kad ministerija magistro darbą,
jo santrauką ir/arba ištraukas galės viešai skelbti ar kitaip jais disponuoti.
25. Dalyvis, pateikdamas magistro darbą Konkursui, sutinka, kad greta magistro darbo, jo
santraukos, ištraukų, visada būtų nurodytas autoriaus vardas, pavardė ir aukštojo mokymo įstaigos
pavadinimas.
26. Ministerija ir Konkurso koordinatorius įsipareigoja neviešinti Konkurso dalyvių kontaktinės
informacijos.
27. Ministerija ir Konkurso koordinatorius neįsipareigoja tikrinti magistro darbų dėl plagijavimo.

VII SKYRIUS
KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR DARBŲ VERTINIMAS
28. Konkursui pateikti magistro darbai, neatitinkantys šiuose Nuostatuose nustatytų formalių
reikalavimų, Komisijai vertinti neteikiami, o Konkurso paraiškos teikėjas apie tokį sprendimą
informuojamas paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu.
29. Konkursui pateiktus formalius Nuostatuose išdėstytus reikalavimus atitikančius magistro
darbus vertina Komisija.
30. Vertindama visus jai pateiktus magistro darbus, Komisija vadovaujasi šiais kriterijais:
30.1. darbo aktualumas (naujumas);
30.2. darbo (temos) originalumas;
30.3. tyrimų rezultatų kokybė ir išvadų pagrįstumas;
30.4. išvadų svarba ir praktinis darbo išvadų pritaikomumas;
30.5. darbo temos svarba analizuojant ir vertinant, kaip užtikrinami Lietuvos Respublikos interesai,
įgyvendinant Lietuvos ES politikos prioritetus, ir kaip prisidedama prie ES darbotvarkės formavimo.
31. Pirmiausiai Komisijos nariai įvertina magistro darbą individualiai ir užpildo Konkurso
koordinatoriaus parengtą elektroninę individualaus vertinimo anketą (3 priedas). Vieną magistro
darbą vertina 3 Komisijos nariai.
32. Po Komisijos narių atlikto individualaus magistro darbų vertinimo, likus ne mažiau kaip 7 darbo
dienoms iki Komisijos posėdžio, visiems Komisijos nariams susipažinti išsiunčiami visi darbai ir
Komisijos narių užpildytos individualaus vertinimo anketos.
33. Galutinis sprendimas priimamas Komisijos posėdyje.
34. Komisija sprendimus priima paprasta balsų dauguma atviru balsavimu. Komisijos narių
balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamą balsą turi Komisijos pirmininkas, o jo nesant – Komisijos
pirmininko pavaduotojas.
35. Sprendimas dėl geriausio darbo pripažinimo ir atitinkamos vietos skyrimo priimamas
konsensusu. Konsensuso metu Komisija sutaria, kuriems darbams skiriamos 1 ¬ 3 vietos ir kuriems
skiriamos 2 skatinamosios vietos pagal Komisijos pasirinktus kriterijus.
36. Visi Komisijos sprendimai yra įforminami protokolu. Komisijos posėdis yra teisėtas, kai
posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų Komisijos narių.
37. Komisijos veiklai vadovauja pirmininkas, o jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas.
38. Komisija savo sprendimus priima laikydamasi nešališkumo, objektyvumo, lygiateisiškumo,
nediskriminavimo ir skaidrumo principų.
39. Konkurso laimėtojai išrenkami ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo Konkurso viešame skelbime
nurodytos Konkurso paraiškų pateikimo dienos. Tiksli laimėtojų paskelbimo data Konkurso metu bus
tikslinama.

40. Konkursas laikomas neįvykusiu, jei Komisija nusprendžia, kad nė vienas Konkursui pateiktas
darbas neatitinka jam keliamų reikalavimų.
41. Komisijos sprendimai neskundžiami ir apeliacijos nepriimamos.
42. Komisijai Konkursui pateiktame magistro darbe aptikus akivaizdžių plagijavimo požymių,
darbas nedelsiant šalinamas iš Konkurso ir apie tai informuojama aukštoji mokykla, kurioje
studijuoja/studijavo pateikto darbo autorius ar autoriai.
43. Apie Konkurso rezultatus magistro darbų autoriai informuojami jų pateiktoje paraiškoje
nurodytu elektroniniu paštu.
VIII SKYRIUS
LAIMĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
44. Remiantis Komisijos sprendimu, geriausių magistro darbų autoriai apdovanojami piniginiais
prizais ir diplomais.
45. Diplomai įteikiami Konkurso koordinatoriaus organizuojamo „Geriausio magistro darbo“
Konkurso apdovanojimų teikimo renginyje, o piniginiai prizai – ne vėliau kaip per 20 darbo dienų
nuo prašymo pervesti pinigus pateikimo dienos. Į renginį negalintys atvykti Konkurso laimėtojai
diplomus galės atvykti atsiimti į ministeriją kitu su ministerija suderintu laiku.
46. Kelionės išlaidomis į apdovanojimų teikimo renginį pasirūpina patys Konkurso dalyviai.
47. Apdovanojimų laimėtojų gali būti prašoma pristatyti savo magistro darbus apdovanojimų
teikimo renginyje.
48. Piniginiai prizai, remiantis Komisijos priimtu sprendimu, magistrų darbų autoriams skiriami
taip:
48.1. I vieta – 1000 EUR;
48.2. II vieta – 800 EUR;
48.3. III vieta – 400 EUR;
48.4. skatinamasis piniginis prizas (pagal pasirinktą Komisijos kriterijų) – 200 EUR;
48.5. skatinamasis piniginis prizas (pagal pasirinktą Komisijos kriterijų) – 200 EUR.
49. Piniginiai prizai nurodyti atskaičius mokesčių valstybei (GPM – 15%). Juos sumoka
ministerija.
50. Konkurso nugalėtojai, kuriems skiriami piniginiai prizai, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo
informacijos apie Konkurso rezultatus gavimo dienos užpildo nustatytos formos prašymą (2 priedas)
pervesti pinigus į jų nurodytą banko sąskaitą ir pateikia ministerijai elektroniniu paštu ES-darbukonkursas@urm.lt.
51. Jei laimėjusį darbą rengė daugiau nei vienas autorius, piniginis prizas nėra didinamas.
IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
52. Ministerija ir Konkurso koordinatorius patvirtina, kad Konkurso metu gautų asmens duomenų
apsaugai ir tvarkymo teisėtumui užtikrinti pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis
2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama
Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliauReglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
53. Asmens duomenų, kurie nurodomi šių Nuostatų 14.1 ir 14.5-14.6 papunkčiuose, tvarkymo
tikslas – nustatyti Konkurse siekiančių dalyvauti asmenų tapatybę ir atitiktį šiuose Nuostatuose
išdėstytiems Konkurso dalyviams keliamiems reikalavimams. Informacija apie Konkurso dalyvių
pateikiamų asmens duomenų tvarkymą ministerijoje pateikiama interneto svetainėje
https://www.urm.lt/default/lt/ministerija/veikla/asmens-duomenu-apsauga.
54. Konkursui pateikti dokumentai ir darbų kopijos saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir
archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

55. Konkurso dalyvių, kuriems neskirti piniginiai prizai, Konkursui pateikti asmens duomenys,
nereikalingi jų tvarkymo tikslais, sunaikinami per 45 darbo dienas po Konkurso rezultatų viešo
paskelbimo, jeigu teisės aktai, reguliuojantys konkrečią sritį, kurioje asmens duomenys yra kaupiami,
nenustato kitaip.
56. Konkurso dalyvių, kuriems skirti piniginiai prizai, Konkursui pateikti asmens duomenys
saugomi ir viešinimo tikslais naudojami iki 24 mėnesių nuo viešo Konkursų rezultato paskelbimo
dienos, jeigu teisės aktai, reguliuojantys konkrečią sritį, kurioje asmens duomenys yra kaupiami,
nenustato kitaip.
57. Asmens duomenis pateikęs Konkurso dalyvis turi šias teises, susijusias su jo asmens duomenų
tvarkymu:
57.1. susipažinti su savo pateiktais asmens duomenimis;
57.2. žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
57.3. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis arba reikalauti,
kad jie būtų perkelti;
57.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, įskaitant asmens duomenų tvarkymą
Konkurso (išskyrus Konkurso laimėtojų rezultatų) viešinimo tikslais;
57.5. reikalauti, kad ministerija ir Konkurso koordinatorius ištrintų jo Konkursui pateiktus asmens
duomenis arba sustabdytų tokių duomenų tvarkymo veiksmus;
57.6. kitas šiuose Nuostatuose neaptartas teises išdėstytas Reglamento 13 straipsnyje.
58. Konkurso dalyvis, norintis atšaukti savo sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo
Konkurso viešinimo tikslais arba įgyvendinti kitas šiuose Nuostatuose nurodytas teises, turi pateikti
laisvos formos elektroninį prašymą raštu ministerijai elektroniniu paštu ES-darbu-konkursas@urm.lt
ir tinkamai dokumentais patvirtinti savo asmens tapatybę.
59. Ministerijos darbuotojai ir Konkurso Komisijos nariai Konkurse dalyvauti negali.
60. Šiuose Nuostatuose neaptartus atvejus nagrinės ir sprendimą priims ministerija.
61. Ministerija, esant būtinybei, pasilieka teisę keisti Konkurso sąlygas.
______________________

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos konkurso
„Geriausi magistro darbai Europos Sąjungos tematika“
nuostatų
1 priedas

KONKURSO
„GERIAUSI MAGISTRO DARBAI EUROPOS SĄJUNGOS TEMATIKA“
20

PARAIŠKA
m.
mėn.

d.

1. INFORMACIJA APIE DARBO AUTORIŲ:
Vardas, Pavardė
Mokslo laipsnis
Mokslo įstaigos pavadinimas
Studijų programa
Telefono numeris
Elektroninis paštas

2. INFORMACIJA APIE DARBO MOKSLINĮ VADOVĄ:
Darbo mokslinio vadovo
vardas, pavardė
Mokslinio vadovo mokslo
laipsnis, pedagoginis vardas
Mokslo įstaigos pavadinimas
Mokslo įstaigos adresas
Mokslo įstaigos elektroninio
pašto adresas

3. INFORMACIJA APIE MOKSLINĮ DARBĄ
Mokslinio darbo pavadinimas
Mokslinio darbo apgynimo data
Mokslinio darbo įvertinimas
balais
Moksliniame darbe
nagrinėjamos temos reikšmė

<Iki 600 ženklų>

4. PRIE PARAIŠKOS PRIDEDAMI DOKUMENTAI:
Dokumento pavadinimas

Lapų skaičius

Magistro baigiamasis darbas
Kiti dokumentai

Pateikdamas Konkurso paraišką, asmuo sutinka, kad yra susipažinęs su Lietuvos Respublikos
užsienio reikalų ministerijos konkurso „Geriausi magistro darbai Europos Sąjungos tematika“
nuostatuose nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis.

_________________________________
(darbo autoriaus vardas, pavardė)

________________
(parašas)

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos konkurso
„Geriausi magistro darbai Europos Sąjungos tematika“
nuostatų
2 priedas
(Prašymo formos pavyzdys)
________________________________________________
(vardas, pavardė)
________________________________________________
(asmens kodas)
________________________________________________
(gyvenamosios vietos adresas, telefono Nr.)

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų
ministerijai

PRAŠYMAS
20

m.

d.

Prašau Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos konkurso „Geriausi magistro darbai
Europos Sąjungos tematika“ piniginį prizą (____<piniginio prizo dydis>_____) pervesti į banko
_______<banko pavadinimas>_________ sąskaitą Nr. LT______________________________.

_________________________________
(vardas, pavardė)

________________
(parašas)

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos konkurso
„Geriausi magistro darbai Europos Sąjungos tematika“
nuostatų
3 priedas
LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS KONKURSO
„GERIAUSI MAGISTRO DARBAI EUROPOS SĄJUNGOS TEMATIKA“
INDIVIDUALAUS VERTINIMO ANKETA

Magistro darbo pavadinimas
..............................................................................................................
Magistro darbo numeris
..............................................................................................................

I. MAGISTRO DARBO ĮVERTINIMAS IR VERTIMO PAGRINDIMAS
Vertinimo kriterijus
1.1. Mokslinių tyrimų svarba ir
vertė
1.2. Darbo
(naujumas)
1.3. Išsami
ir
literatūros
(teorinė dalis)

aktualumas
tikslinga
apžvalga

1.4. Magistro darbo (temos)
originalumas
1.5. Magistro
darbo
santraukos
apipavidalinamas,
aiškumas, taisyklingumas
1.6. Tyrimų rezultatų kokybė
ir išvadų pagrįstumas
1.7. Išvadų svarba ir praktinis
darbo
išvadų
pritaikomumas
1.8. Darbo
temos
svarba
analizuojant ir vertinant,
kaip užtikrinami Lietuvos
Respublikos
interesai,
įgyvendinant Lietuvos ES
politikos prioritetus, ir kaip

Komisijos nario vertinimo komentarai (vertinimą privalu
detaliai paaiškinti)

prisidedama
prie
ES
darbotvarkės formavimo.
1.9. Apibendrinimas

II. BENDRAS MAGISTRO DARBO ĮVERTINIMAS
Netinkamai

Silpnai



2.1. Mokslinių tyrimų svarba
ir vertė


2.2. Darbo
aktualumas
(naujumas)


2.3. Išsami
ir
tikslinga
literatūros
apžvalga
(teorinė dalis)


2.4. Magistro darbo (temos)
originalumas


2.5. Magistro
darbo
santraukos
apipavidalinimas,
aiškumas, taisyklingumas


2.6. Tyrimų rezultatų kokybė
ir išvadų pagrįstumas


2.7. Išvadų svarba ir praktinis
darbo
išvadų
pritaikomumas


2.8. Darbo temos svarba
analizuojant ir vertinant,
kaip užtikrinami Lietuvos
Respublikos
interesai,
įgyvendinant Lietuvos ES
politikos prioritetus, ir
kaip prisidedama prie ES
darbotvarkės formavimo.
(Pasirinkti tik po vieną teiginį kiekvienam vertinimo kriterijui)

Atlikta
teisingai


Atlikta
gerai


Pavyzdinis
darbas












































III. IŠVADA
Ar šis magistro darbas vertas
geriausio magistro darbo
titulo?
(Pasirinkti tik vieną teiginį)

Taip


Vertinimą atliko
..............................................................................................................
(vardas, pavardė ir mokslo laipsnis)

Ne


