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ĮŽANGA
Finansinis ir teisėtumo auditas atliktas vadovaujantis Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės
ir audito tarnybos 2020 metų veiklos planu1. Ši ataskaita yra Savivaldybės 2019 metų
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito ataskaitos sudėtinė dalis.
Audituojamas subjektas – Jurbarko rajono Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė
mokykla (toliau – Mokykla), adresas: Stoties g. 7, Smalininkai, Jurbarko raj. Juridinio asmens
kodas 190918087. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, kurio savininkas – Jurbarko rajono
savivaldybė, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Jurbarko rajono savivaldybės
taryba.
Audituojamas laikotarpis – 2019 metai.
Audito tikslas – įvertinti audituojamo subjekto vidaus kontrolę, įskaitant finansų valdymą,
ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų ir finansinių
ataskaitų rinkiniuose pateiktų duomenų teisingumo bei dėl savivaldybės lėšų ir turto valdymo,
naudojimo, disponavimo jais teisėtumo.
Audituojamu laikotarpiu Mokyklai vadovavo direktorius Artūras Matukaitis. Buhalterinę
apskaitą tvarkė vyriausioji buhalterė Gražina Bagdanskienė.
Mokyklos vadovybė atsakinga už biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių
parengimą ir teisingą pateikimą, patikėjimo teise valdomo turto ir lėšų valdymo, naudojimo ir
disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams.
Audito ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma
nuomonė dėl 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų ir finansinių ataskaitų rinkiniuose pateiktų
duomenų teisingumo bei dėl savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais
teisėtumo pareiškiama audito išvadoje.
Ataskaita teikiama Jurbarko r. Smalininkų L. Meškaitytės pagrindinės mokyklos direktoriui,
Jurbarko r. savivaldybės administracijos direktoriui, kopija – savivaldybės merui ir Jurbarko rajono
savivaldybės Tarybos Kontrolės komitetui.

1

2020 m. veiklos planas patvirtintas Savivaldybės kontrolieriaus 2019-11-28 įsakymu Nr. KT1-4;
Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
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AUDITO APIMTIS IR METODAI
Finansinis ir teisėtumo auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus2 ir
Tarptautinius audito standartus, siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad biudžeto vykdymo ir
finansinių ataskaitų rinkiniuose nėra reikšmingų iškraipymų, o biudžeto lėšos ir turtas valdomi,
naudojami ir disponuojama jais teisėtai. Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų audito
apribojimų ir to fakto, kad mes netikrinome visų (100 proc.) ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių bei
sudarytų sandorių.
Siekiant gauti įrodymus, reikalingus audito tikslams pasiekti, buvo susipažinta su įstaigos
organizacine struktūra ir veikla, ištirta įstaigos apskaitos sistema, susipažinta su finansų kontrolės
aplinka, turto naudojimu ir apsauga. Audito metu mes nevertinome vidaus kontrolės pasitikėjimo
lygio, nes dėl mažo apskaitos darbuotojų skaičiaus tinkamas pareigų atskyrimas yra neįmanomas
(ribotas). Audito įrodymai gauti atlikus pagrindines audito procedūras.
Audito metu vertinome Mokyklos 2019 metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinių duomenis. Vertinamą žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį sudarė Finansinės
būklės ataskaita, Veiklos rezultatų ataskaita, Grynojo turto pokyčio ataskaita, Pinigų srautų
ataskaita ir finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas. Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas
pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis.
Turto ir atitinkamai finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto likutis, kaip nurodyta
Finansinės būklės ataskaitoje, 2019 m. pradžioje buvo iš viso 383,3 tūkst. eurų, pabaigoje 364,8 tūkst. eurų.
2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudarė Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į
biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita
(forma Nr. 1), Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr. 2), Mokėtinų ir gautinų sumų
ataskaita (forma Nr. 4) ir Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas. Biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinys parengtas pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis.
Per 2019 metus mokyklai patvirtinta 441159 Eur kreditų (t. sk. savivaldybės biudžeto lėšų
162094 Eur, ŠMSM mokymo reikmių lėšų 279065 Eur), iš kurių gauti 440998,34 Eur asignavimų:
savivaldybės biudžeto lėšų 161933,34 Eur ( 99,9 %), ŠMSM mokymo reikmių lėšų 279065 Eur (
100 %).
Per 2019 metus darželiui patvirtinta 109218 Eur kreditų (t. sk. savivaldybės biudžeto lėšų
85485 Eur, ŠMSM mokymo reikmių lėšų 20893 Eur, įmokų už paslaugas švietimo, socialinės
apsaugos ir kitose įstaigose 2840 Eur), iš kurių gauta 109196,04 Eur asignavimų : savivaldybės
2

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 (su vėlesniais pakeitimais)
Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
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biudžeto lėšų 85463,18 Eur ( 100 %), ŠMSM mokymo reikmių lėšų 20893 Eur ( 100 %) ir įmokų
už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 2839,86 Eur ( 100 %).
Mokykla vykdė vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo (Nr. 07) programą. Šiai programai
įgyvendinti panaudota 247,4 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto asignavimų, iš jų: darbo užmokesčiui
ir socialinio draudimo įmokoms – 201,8 tūkst. eurų (81,6 %), komunalinėms ir ryšio paslaugoms –
27,1 tūkst. eurų (10,9 %), prekėms ir kitoms išlaidoms – 15,8 tūkst. eurų (6,4 %), ir socialinėms
išmokoms – 2,7 tūkst. eurų (1,1 %).
Mokyklos ilgalaikio turto likutinė vertė - 327,4 tūkst. eurų.
•

Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiktai pajamomis iš
nuomos – nėra;

•

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų
įvykdymo garantija mokykloje – nėra;

•

Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo)
sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs – nėra;

•

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio
laikotarpio dieną – nėra;

•

Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje – nėra;

•

Ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ar nekilnojamųjų kultūros
vertybių grupių – nėra;

•

Turto perduoto turto bankui – nėra.
Apsispręsta turto srityje savarankiškų audito procedūrų nedaryti.
Audito metu buvo vertinama, ar savivaldybės (valstybės biudžeto specialiosios tikslinės

dotacijos) lėšos valdomos, naudojamos ir disponuojama jomis teisėtai:
•

ar laikomasi darbo užmokesčio ir kitų išmokų mokėjimą bei darbo laiko apskaitą
reglamentuojančių teisės aktų;

•

ar teisėtai turtu naudojamasi ir disponuojama, kaip turtas apskaitomas ir inventorizuojamas;

•

kaip laikomasi viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų, ar perkant prekes,
paslaugas ir darbus racionaliai ir taupiai naudojami asignavimai.
Pakankamiems, patikimiems, tinkamiems ir racionaliems audito įrodymams gauti,

atsižvelgiant į audito tikslus, naudotos Valstybinio audito reikalavimuose patvirtintos audito
procedūros: skaičiavimas (aritmetinio tikslumo patikrinimas), paklausimas (įrodymų gavimas
pokalbio metu), patikrinimas (įrašų, dokumentų, materialaus turto tikrinimas), analitinės (tam tikrų
duomenų analizė) ir kitos procedūros.

Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
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AUDITO PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
 Pastebėjimai dėl metinio finansinių ataskaitų rinkinio
Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo3 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad viešojo
sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinys turi būti sudaromas taip, kad tikrai ir teisingai
parodytų viešojo sektoriaus turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, grynąjį
turtą, pinigų srautus. Finansinių ataskaitų rinkinio tikslas – pateikti informaciją apie viešojo
sektoriaus subjekto finansinę būklę, veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus,
kuria naudojasi vartotojai, priimdami ir vertindami sprendimus dėl išteklių paskirstymo ir jų
naudojimo teikiant viešąsias paslaugas.
Audito metu reikšmingų pastebėjimų dėl metinio finansinių ataskaitų rinkinio duomenų
nenustatyta. Mokyklos 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais
parengtas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą.

2. Pastebėjimai dėl metinio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
Audito metu reikšmingų pastebėjimų dėl metinio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
duomenų nenustatyta. Mokyklos 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys visais
reikšmingais atžvilgiais parengtas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio
rinkinio sudarymą.

3. Kiti pastebėjimai
3.1. Vidaus kontrolė
Pagal Biudžeto sandaros įstatymą4 asignavimų valdytojai privalo užtikrinti programų
vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir
rezultatyvumą. Biudžetinių įstaigų įstatyme5 įtvirtinta įstaigos vadovo pareiga užtikrinti racionalų ir
taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos
veikimą ir tobulinimą.
Atliekant apskaitos sistemos ir vidaus kontrolės aplinkos išankstinio tyrimo audito
procedūras, nustatyta, kad:
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas 2007-06-26 Nr. X-1212 (su vėlesniais pakeitimais)
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas 1990-07-30 Nr. I-430 (su vėlesniais pakeitimais)
5
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas 1995-12-05 Nr. I-1113 (su vėlesniais pakeitimais)
3
4

Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
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įsakymais6 patvirtinti darbuotojų

pareiginiai

nuostatai

neatitinka Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 7 2 str., 3 str., 4
str. 4 p. reikalavimų, nes:
✓ mokytojų pareigybių aprašymuose nurodytas perteklinis reikalavimas turėti vyr.
mokytojo ar mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją;
✓ socialinio pedagogo (pareigybės lygis – B) pareigybės aprašyme nurodytas perteklinis
reikalavimas turėti magistro kvalifikacinį laipsnį;
✓ naktinio sargo pareigybės aprašyme nurodyta jo materialinė atsakomybė už patikėtas
vertybes, tačiau konkrečiai nenurodyta už ką atsako darbuotojas, einantis šias pareigas;
✓ vyr. buhalterio pareigybės aprašyme aprašytos funkcijos ir atsakomybė, neatitinka
Finansų ministro įsakyme8 nurodytų vyr. buhalterio atliekamų funkcijų, teisių ir atsakomybės
reikalavimų. Vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymo9 21 str. 1 d., už buhalterinės apskaitos
organizavimą atsako subjekto vadovas, tačiau vyr. buhalterio pareigybės aprašymo

5.1 punkte

atsakomybė organizuoti buhalterinę apskaitą nurodyta įstaigos vyr. buhalteriui;
✓ vyr. buhalterio pareiginiuose nuostatuose nenurodyta, kas atlieka jo pareigas atostogų,
ligos laikotarpiu.
Atlikus audito procedūras darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų srityje, nustatyta:
➢

Buvo naudojama netinkama darbo laiko žiniaraščio forma.

Tyrimo eigoje pradėti naudoti reikiamos formos darbo laiko žiniaraščiai.
Mokykloje patvirtinti iš viso 42,65 etatų 2019 m. pabaigoje faktiškai užimti buvo 39,74.
Iš jų: administracijoje 3 etatai patvirtinti ir 3 užimti (direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui
ir ūkio reikalams), pedagogų (mokytojai, soc. pedagogas, logopedas, spec. pedagogas, psichologas,
bibliotekininkas) patvirtinti 21,25 etatų, o faktiškai užimti 19,34 etato (Mokykla neturi psichologo
0,5 etato ir bibliotekininko 0,75 etato. Psichologo nerandama, o bibliotekininko etatas nuo 2019 m.
rugsėjo 1 d. panaikintas, mokyklos bibliotekos patalpas atkelta miestelio biblioteka. Pedagogui
skiriamos papildomos kelios valandos vadovėlių užsakymui, išdavimui. Kitų darbuotojų
(buhalteriai, raštinės darbuotojas, mokytojo padėjėjai, slaugytojas dietistas ir kitas pagalbinis
personalas) patvirtintas etatų skaičius 18,4, o faktiškai užimti 17,4 .Mokytojo padėjėjo, inžinieriaus
Jurbarko r. Smalininkų L. Meškaitytės pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017-02-14 įsakymas Nr. V-36 ,,Dėl
darbuotojų pareigybių aprašymo patvirtinimo” ir 2018-09-11 Nr. V-114 ,,Dėl pareigybių aprašymo patvirtinimo”
7
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas 2017-01-17 Nr. XIII198 (su vėlesniais pakeitimais)
8
Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2018-08-28 įsakymas Nr. 1k-298 ,„Dėl Finansų ministro 2005 m. gegužės 25
d. įsakymo Nr. 1K-170 ,,Dėl viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo“
9
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas 2001-11-06 Nr. IX-574 (su vėlesniais pakeitimais)
6
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programuotojo, skalbėjo ir slaugytojo dietisto po 0,25 etato neužimti. Mokyklos vadovas 1,5 etato
turi teisę savo nuožiūra samdyti specialistus pagal poreikį.

3.2. Turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo
Atlikus audito procedūras turto valdymo ir naudojimo srityje, nustatyta:
➢ Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ 10
15.3 p. pažymima, kad atsakingi asmenys negali būti inventorizacijos komisijos nariais.
Inventorizavimo aprašo – sutikrinimo žiniaraštyje Nr. FJ-37 vienas iš komisijos narių yra
atsakingas asmuo.
3.3. Mokyklos efektyvumo vertinimas
Mokykloje bendras mokinių ir ugdytinių skaičius yra 131.
Grupės

Darželio

Skaičius

38

Priešmokinio
ugdymo
7

Pradinės
klasės (1-4)
44

Pagrindinės
klasės (5-10)
42

Mokiniai – kartu su priešmokyklinukais; mokytojai – kartu su priešmokyklinio ugdymo pedagogais
Įstaiga

Vidurkis Jurbarko r.
kaimo vietovėse
Smalininkų L. Meškaitytės
pagr.m-kla
Skirsnemunės J.
Baltrušaičio pagr. m-kla
Viešvilės pagr. m-kla
Šimkaičių J.Žemaičio pagr.
m-kla

Mokinių sk.

Mokytojų sk.

Mokinių, tenkančių
vienam mokytojui

1276

151

8,45

93

22

4,23

183

26

7,04

110
113

20
22

5,50
5,14

Atkreiptinas dėmesys, kad Mokykloje, palyginus su kitomis kaimo vietovėse esančiomis
mokyklomis, mokinių skaičius, tenkantis vienam mokytojui dvigubai mažesnis už vidurkį Jurbarko r.
kaimo vietovėse.
2017 m. Lietuvos Laisvosios Rinkos Instituto surinktais duomenimis vienam mokiniui
Jurbarko rajono savivaldybėje tenkančio bendro mokyklos, esančančios kaimo vietovėje, ploto m2
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 1999-06-03 Nr. 719 “Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo” (su
vėlesniais pakeitimais)
10
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vidurkis yra 7,33 m2 , o vidurkis Jurbarko r. savivaldybėje - 6,08 m2 (visose didžiosiose
kaimiškosiose savivaldybėse svyruoja nuo 3,82 m2 iki 15,32 m2).
Smalininkų L. Meškaitytės mokyklos bendras užstatytas plotas be darželio patalpų yra 1880
2
m . Vienam mokiniui bendro mokyklos ploto tenka 21,86 m2, o bendro ploto mokykla turi be
darželio 3072,93 m2, tai vienam mokiniui tenka viso bendro mokyklos ploto 35,73 m2.
Atkreiptinas dėmesys, kad Mokykloje vienam mokiniui tenkantis bendras mokyklos plotas yra
beveik 3 kartus didesnis už vidurkį, remiantis LLRI duomenimis. Pagal Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos rekomendacijas vienam mokiniui turėtų tekti 10-15 m2bendro mokyklos ploto.

Švietimo įstaigos
pavadinimas

Mokinių
skaičius*

Savivaldybės
biudžeto skiriamos
lėšos/eurais

Smalininkų L. Meškaitytės
86
pagr.m-kla
Skirsnemunės J. Baltrušaičio
167
pagr. m-kla
Viešvilės pagr. m-kla
103
Šimkaičių J.Žemaičio pagr.
106
m-kla
*Mokinių skaičius be priešmokyklinių ugdytinių

Savivaldybės
biudžeto lėšos
vienam
mokiniui/eurais

161933

1883

183390

1098

157487

1529

148134

1397

Atkreiptinas dėmesys, kad Mokykloje, palyginus su kitomis kaimo vietovėse esančiomis
mokyklomis, mokinių skaičius yra ženkliai mažesnis, tačiau savivaldybės tenkančių lėšų vienam
mokiniui atitenka daugiausia.

4. Rekomendacijos
Atsižvelgiant į ataskaitoje nurodytus dalykus Jurbarko r. Smalininkų L. Meškaitytės
pagrindinės mokyklos direktoriui rekomenduojame:
1.
Užtikrinti, kad Mokykloje darbuotojų pareiginiai nuostatai atitiktų įstatymus
(ataskaitos 3.1 dalis);
2.
Vadovaujantis Vyriausybės nutarimu, pakeisti komisijos sudėtį (ataskaitos 3.2 dalis).
Rekomendacijų įgyvendinimo priemonės ir terminai pateikti rekomendacijų įgyvendinimo plane
(žr. ataskaitos 1 priedą)

Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
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Atsižvelgiant į ataskaitoje nurodytus dalykus Jurbarko r. Smalininkų L. Meškaitytės
pagrindinėje mokykloje Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduojame:
1. Siekiant sumažinti išlaidas už komunalines paslaugas, taip pat patalpų valymo išlaidų
sumažinimo bei spręsti klausimą dėl patalpų panaudojimo efektyviai ir racionaliai (
ataskaitos 3.3 dalis).
Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir terminai pateikti rekomendacijų įgyvendinimo
plane (žr. ataskaitos 2 priedą)

Savivaldybės kontrolierius

Saulius Jakštys

Vyriausioji specialistė

Vaida Petrauskienė

Mokyklos direktorius

Artūras Matukaitis

Vyriausioji buhalterė

Gražina Bagdanskienė

Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
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Audito ataskaitos
„Dėl Jurbarko r. Smalininkų L.
Meškaitytės
atlikto finansinio ir teisėtumo audito
rezultatų“
1 priedas
Rekomendacijų įgyvendinimo planas
Eil.
Nr.

Rekomendacija

Subjektas,
Rekomendacijos
Rekomendacijos
kuriam pateikta
įgyvendinimo
įgyvendinimo
rekomendacija
priemonės
terminas
1. Pataisyti,
papildyti,
parengti
Jurbarko r.
Pataisyti ir parengti
pareiginius
nuostatus,
Smalininkų L.
pareiginius
Iki 2020-12-31
vadovaujantis įstatymais
Meškaitytės
nuostatus,
pagrindinės
vadovaujantis
mokyklos
įstatymais
direktoriui
2. Inventorizacijos komisijos sudėtį
Jurbarko r.
Sudaryti
naują
sudaryti vadovaujantis Vyriausybės
Smalininkų L.
komisiją
Iki 2020-12-01
nutarimu.
Meškaitytės
vadovaujantis
pagrindinės
Vyriausybės
mokyklos
nutarimu
direktoriui
Atstovas ryšiams, atsakingas už Kontrolės ir audito tarnybos informavimą apie rekomendacijų įgyvendinimą
plane nustatytais terminais: vyriausioji buhalterė Gražina Bagdanskienė
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Audito ataskaitos
„Dėl Jurbarko r. Smalininkų L.
Meškaitytės
atlikto finansinio ir teisėtumo audito
rezultatų“
2 priedas
Rekomendacijų įgyvendinimo planas
Eil.
Nr.

Rekomendacija

1.

Spręsti klausimą dėl Mokyklos
patalpų išnaudojimo efektyviai ir
racionaliai, optimizuoti santykį
vienam mokytojui atitenkančių
mokinių skaičių.

Subjektas,
kuriam pateikta
rekomendacija
Jurbarko r.
savivaldybės
administracijos
direktoriui

Rekomendacijos
įgyvendinimo
priemonės

Rekomendacijos
įgyvendinimo
terminas

Atstovas ryšiams, atsakingas už Kontrolės ir audito tarnybos informavimą apie rekomendacijų įgyvendinimą
plane nustatytais terminais:
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