METINĖ ATASKAITA
2015

VšĮ „PSICHIKOS SVEIKATOS
PERSPEKTYVOS“
Esame jau 16 metus veikianti nevyriausybinė organizacija.
Mūsų MISIJA - prisidėti prie visuomenės, ypač jos pažeidžiamiausių grupių,
gerovės įtvirtinant teisę į prieinamas, įrodymais pagrįstas bei individualius
poreikius atitinkančias paslaugas ir prioretizuojant psichikos sveikatą politiniame
lygmenyje.
Daugiau apie mūsų veiklos sritis ir vertybes.
2015 metais dirbome: direktorė Karilė Levickaitė, vyriausioji finansininkė Irina
Kuldoš, administratorius Tadas Žičkus, projektų vadovės Eglė Šumskienė,
Ugnė Grigaitė, Justė Kelpšaitė ir Aurelija Auškalnytė.
Mums padėjo savanoriai: Akvilė, Kotryna, Justina, Paulius, Gabrielė ir Agnė.

			

2015 metais
mūsų organizacija
skyrė ypatingą dėmesį su psichikos
sveikatos
politika
susijusiems
procesams Lietuvoje. Suvienijus jėgas
su nevyriausybinių organizacijų ir
ekspertų koalicija „Psichikos sveikata
2030“ pavyko parengti alternatyvų
psichikos sveikatos strategijos ir
savižudybių prevencijos veiksmų planą.
Pristatėme jį sprendimų priėmėjams,
politinėms
partijoms,
plačiajai
visuomenei. Stebėjome ir perėjimo
nuo institucinių prie bendruomeninių
paslaugų
pertvarkos
plano
įgyvendinimą. Teikėme analizes,

viešinome gerųjų praktikų pavyzdžius ir individualias istorijas siekdami atkreipti dėmesį į
svarbius deinstitucionalizacijos dėmenis, trukdančius ar skatinančius šio proceso efektyvumą
ir skaidrumą.
Akivaizdu, kad Psichikos sveikatos perspektyvų veiklos sulaukia vis daugiau palaikymo.
Tai atspindi ne tik augantis besikreipiančių konsultacijoms asmenų skaičius, bet ir aktyvi
parama socialinėse medijose, taip pat žiniasklaidos dėmesys bei suinteresuotų asmenų
domėjimusi mūsų veiklomis. Viešajame diskurse vis dažniau keliami aktualūs klausimai ir vis
mažiau piliečių lieka abejingi sisteminiams sveikatos ir socialinės apsaugos klausimams.
Svarbu pastebėti ir tai, kad per penkioliką gyvavimo metų organizacija sukaupė didelį
žinių bagažą, kuriuo imame vis aktyviau dalintis vesdami mokymus, seminarus, vystydami
kvalifikacijos kėlimo programas. Siekdami palengvinti mokymų sklaidą, 2015 metais
pristatėme ir internetinę žinių centro platformą www.ismokpadeti.lt. Vykdydami mokymus
specialistams nešame žinią apie modernias psichikos sveikatos paslaugas, žmogaus teisių svarbą
ir lygiateisiškumo principus. Šis mūsų organizacijos idėjinis principas yra svarbi gija siekiant
organizacijos vizijos įgyvendinimo: valstybė, kurios politikoje psichikos sveikata yra prioritetas
bei veikia efektyvi, lanksti ir šiuolaikiška sistema, kurioje teikiamos individualius kiekvieno
žmogaus poreikius atitinkančios kokybiškos, prieinamos ir bendruomeninės psichikos sveikatos
paslaugos.
Didžioji dalis mūsų veiklų 2015 metais buvo remiamos Europos ekonominės erdvės
finansinio mechanizmo NVO Programos Lietuvoje, kurios finansavimo etapas jau baigtas.
2015 metų pabaigoje mūsų organizacija sudarė dvi sutartis su Europos Sąjungos delegacija
Baltarusijoje, kuriomis patvirtinti du ilgalaikiai projektai siekiant asmenų turinčių negalią
teisių įgyvendinimo ir deinstitucionalizacijos proceso kaimyninėje šalyje. Aktyviai veikdami
Baltarusijoje ketiname tęsti ir Lietuvoje pradėtas prasmingas veiklas bei akylai stebėti psichikos
sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą.
Psichikos sveikatos perspektyvų direktorė
Karilė Levickaitė

DEINSTITUCIONALIZACIJA:
stebime ir informuojame
Remdamiesi 2014 m. surinkta informacija apie perėjimo nuo institucinės globos
prie bendruomeninių paslaugų pertvarkos rengimą ir vykdymą parengėme
STEBĖSENOS ataskaitą:

GYVENIMAS SAVARANKIŠKAI IR
ĮTRAUKTIS Į BENDRUOMENĘ

JT neįgaliųjų teisių konvencijos 19 str.
Įgyvendinimo Lietuvos socialinės globos
sistemoje stebėsena

ATASKAITOJE KONSTATAVOME, kad:
•
Stagnacinis požiūris į gyventojų teisės gyventi savanrankiškai
užtikrinimą per 10 metų nepakito (palyginti su 2005 m. stebėsenos ataskaita);
•
Direktyvos iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos yra
nepakankamai aiškios;
•
Bendruomeninių paslaugų tinklas savivaldybėse neplėtojamas;
•
Visuomenės švietimo veiklos nevykdomos, o tai lemia neapibrėžtumo
ir pasyvaus pasipriešinimo pokyčiams atmosferą įstaigų viduje;
•
Socialinės globos namuose nėra planų, kurie galėtų būti atspirties
taškas planuojant įstaigų darbą ir vykdant integracinę veiklą su gyventojais,
investuojant resursus ir pastangas į jų savarankiškumo vystymą.
Stebėsenos ataskaita pristatyta SADM Socialinės aprėpties departamentui,
SADM ministrei, socialinės globos namų direktoriams bei ministerijos atstovams.
Ataskaita anglų kalba išsiųsta užsienio partneriams bei tinklinių organizacijų
nariams: Mental Health Europe, ENIL, GIP-Tbilisi, GIP-Sofia, Mental Health
Initiative ir kt.

DEINSTITUCIONALIZACIJA:
stebime ir informuojame
2015 metų pradžioje pradėjome lankstyti tūkstančius popierinių gervių. Mums
padėjo būrys draugų ir savanorių.
Vasario 24 d. Vilniuje, Kudirkos aikštėje 73 gervės, nešamos helio pripildytų
balionų, išskirdo iš narvų simbolizuodamos nedidelį gyventojų sumažėjimą Lietuvos socialinės globos įstaigose.

Aikštėje liko 6700 nepakilusių gervių – tiek asmenų lieka gyventi socialinės globos
įstaigose.

DEINSTITUCIONALIZACIJA:
stebime ir informuojame

INDIVIDUALIOS PATIRTYS

psichikos sveikatos priežiūros ir
socialinės apsaugos sistemoje
2015 m. vykdėme 5 atvejų analizes. Pateikiame 2 iš jų.
• Su Psichikos sveikatos prspektyvomis susiekė mama
vaikino, turinčio sunkią proto negalią ir autizmo spektro
diagnozę bei gyvenančio globos įstaigoje (pavaldžioje
SADM). Moteris pranešė, kad jos sūnui neapibrėžtai
ilgą laiką taikomos SUVARŽYMO PRIEMONĖS.
Situacija atspindi Lietuvoje egzistuojančią ydingą
praktiką, kai kiekviena psichiatrijos ar socialinės globos
įstaiga fizinio suvaržymo priemones taiko savo nuožiūra ir nėra mechanizmų,
kur gydymo ar globos įstaigoje esantis asmuo ar jo(s) artimieji galėtų kreiptis.
Paprastai piliečiai vengia kreiptis į teisėsaugos institucijas ir nenori gadinti
santykių su įstaigų administracijomis, kuriose jie ar jų artimieji gyvena ir gauna
socialinę globą ir tokie atvejai nepaviešinami. Daugiau apie šį atvejį.
• UTENOS VAIKŲ GLOBOS NAMAI – vieni sėkmingiausių Lietuvoje. Nuo 2001 m. ši
globos įstaiga intensyvino darbą su tėvais, globėjais, šeimomis ir bendruomene.
Jų darbo principas – sudaryti galimybę šeimoms išsaugoti teisę į vaikų globą,
išvengiant kraštutinio sprendimo paimti vaiką iš šeimos ir apgyvendinti vaikų
globos namuose. Tėvams sudarytos galimybės lankyti Pozityvios tėvystės
mokymus, o smurtaujantiems vyrams pagalba suteikiama Utenos apskrities vyrų
krizių centre. Daugiau informacijos.

Apie šiuos globos namus
parengėme vaizdo klipą:

INDIVIDUALIOS PATIRTYS

psichikos sveikatos priežiūros ir
socialinės apsaugos sistemoje

Norėdami plėsti savo galimybes išklausyti ir reaguoti į individualius atvejus,
2015 m. pradėjome vykdyti projektą, kurio metu renkamos lėšos konsultuoti
psichikos sveikatos ar proto negalią turinčius asmenis ir jų šeimos narius visoje
Lietuvoje.
Konsultacijų metu siekiama padėti išspręsti įsidarbinimo, būsto išlaikymo
klausimus ir kitas sudėtines problemas, o taip pat gauti sveikatos, socialines ir
teisines paslaugas, nukreipiant į organizacijas ar įstaigas, teikiančias individualius
poreikius atitinkančias paslaugas.
Per 2015 metus aukojimo portale aukok.lt surinkta virš 1000 eurų, suteiktos tęstinės
konsultacijos daugiau kaip 20 asmenų.
Projektas vis dar tęsiamas. AUKOTI GALIMA ČIA.

KOALICIJA “PSICHIKOS SVEIKATA 2030”
2014 metais suburtos koalicijos TIKSLAS - siekti atvirumo, skaidrumo bei žmogaus
teisių principų įtvirtinimo psichikos sveikatos sistemoje. Daugiau apie koaliciją.
2015 m. prie koalicijos prisijungus psichiatrams Martynui Andrijevskiui ir Viktorijai
Andreikėnaitei bei Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrijai „Giedra“,
koalicijos narių skaičius pasiekė 20 organizacijų ir ekspertų. Per 2015 metus įvyko
net 7 koalicijos posėdžiai. Pirmininkavimą koalicijai tęsia Psichikos sveikatos
perspektyvos.
Kryptingos koalicijos advokacijos veiklos siekė paveikti valstybės psichikos
sveikatos politiką ir praktiką. Didžiausias metų pasiekimas – „Lietuvos psichikos
sveikatos strategijos ir savižudybių prevencijos alternatyvų priemonių plano
2016-2018 m.“ parengimas ir pristatymas sprendimų priėmėjams ir visuomenei.

KOALICIJA UŽ VAIKO TEISES
Ši neformali nevyriausybinių organizacijų koalicija suburta 2013 metais.
MISJIA – skatinti tinkamą visų vaiko teisių įgyvendinimą ir apsaugą.
Daugiau apie koaliciją.
2015 m. įgyvendinama savo advokacijos planus koalicija vykdė veiklas, susijusias
su deinstitucionalizacijos procesu Lietuvoje, dalyvavo sprendimų priėmimo
procese, stebėjo vaiko teisių situaciją šalyje ir reagavo į vaiko teisių pažeidimus.
Įvyko 4 koalicijos posėdžiai. Vasario mėnesį Virginija Pleckevičienė buvo išrinkta
nauja koalicijos Tarybos pirmininke. Nuo gegužės koalicijai pirmininkauja „Žiburio
paramos ir labdaros fondas“.

Psichikos sveikatos perspektyvos taip pat dalyvauja ekspertų ir NVO koalicijos
„Galiu gyventi“, Žmogaus teisių organizacijų koalicijos, Lietuvos neįgaliųjų
forumo tarybos ir Nacionalinės nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo
organizacijų platformos veiklose.

Pokyčių inicijavimas įsitraukiant į
šalies ir tarptautinius

POLITINIUS PROCESUS

2015 m. įvyko 39 susitikimai su politikos formuotojais: ministerijomis, miesto valdžia,
prezidentūra, seimo ir Europos parlamento nariais, taip pat buvo dalyvaujama
įvairiose darbo grupėse.
Susitikimuose buvo keliami deinstitucionalizacijos, neveiksnumo, socializacijos
centrų veiklos kokybės gerinimo, paslaugos proto ar psichosocialinę negalią
turintiems asmenims, vaikų globos sistemos pertvarkos Vilniaus mieste ir kiti
aktualūs klausimai.
Parengti 9 advokacijos raštai (bendradarbiaujant su koalicijomis). Tarp jų – ir
artėjant rinkimams ypač aktualus kreipimasis į Lietuvos partijas dėl psichikos
sveikatos prioritetų partijų rinkiminėse programose.
Taip pat parengta situacijos analizė ir pastabos Lietuvos neįgaliųjų forumo
šešėlinei ataskaitai dėl Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 19 ir 25
straipsnių įgyvendinimo Lietuvoje.

Lietuvos psichikos sveikatos strategijos ir
savižudybių prevencijos
alternatyvus priemonių planas
2016-2018 m.
Šį dokumentą, parengtą 2015 m. kartu su koalicija „Psichikos sveikata 2030“
sudaro 4 dalys:
•
•
•
•

Vaikų psichikos sveikatos stiprinimas;
bendruomeninių paslaugų plėtra;
pirminės psichikos sveikatos priežiūros pertvarka;
savižudybių prevencija.

Kiekvienoje dalyje analizuojama dabartinė situacija, pateikiami pavyzdžiai,
taip pat ateities vizija, konkretūs pasiūlymai ir šiems pasiūlymams įgyvendinti
reikalingos lėšos.
Parsisiųskite:

„Atlikta analizė atskleidė svarbiausias permainų reikalaujančias sritis ir
ryškiausias egzistuojančias sistemos spragas. Šias spragas užpildytų proveržis,
teikiant kompleksą veiksmingų bendruomeninio pobūdžio paslaugų vaikams
ir suaugusiems su psichikos ir elgesio sutrikimai, bei asmenims, turintiems
psichikos ir proto negalią, o taip pat vykdant tęstines prevencines programas.
Investavus į pasiūlytas priemones ir kasmet didinat naujo pobūdžio paslaugų
apimtį, palaipsniui pavyktų sumažinti priklausomybę nuo dabartinės paslaugų
infrastruktūros, kuri remiasi didelėmis uždaromis įstaigomis, pertekliniu
medikamentiniu gydymu ir kuriai būdingas neracionalus išteklių naudojimas
bei žmogaus teisių pažeidimai.“

Psichikos sveikatos politika
Europoje ir Lietuvoje
10 metų po Helsinkio konferencijos:
nuo pokyčių vizijos iki rezultatų
2015 m. gegužę bendradarbiaujant su LR Sveikatos apsaugos ministerija, LR
Seimo Sveikatos reikalų komitetu bei Vilniaus Universiteto Filosofijos fakultetu,
surengta tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija.
Prieš konferenciją organizuotoje spaudos konferencijoje dalyvavo Psichikos
sveikatos perspektyvų direktorė Karilė Levickaitė, LR Seimo narė ir Sveikatos
apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė, ES bendrųjų veiksmų dėl psichikos
sveikatos ir gerovės programos vadovas prof. José Miguel Caldas de Almeida,
Nacionalinio savižudybių tyrimo fondo Korko koledže (Airija) tyrimų direktorė
prof. dr. Ella Arensman ir Vilniaus Universiteto Medicinos fakulteto prof. dr.
Dainius Pūras. Spaudos konferencijos vaizdo įrašas.

Pati konferencija buvo
transliuojama tiesiogiai
lietuvių ir anglų kalbomis.
Joje dalyvavo 103 svečiai iš Lietuvos ir užsienio.
Konferencijos
vaizdo įrašas.

Psichikos sveikatos politika
Europoje ir Lietuvoje
10 metų po Helsinkio konferencijos:
nuo pokyčių vizijos iki rezultatų
Pagrindinis konferencijos tikslas - kartu su Lietuvos ir užsienio psichikos sveikatos
priežiūros sistemos ekspertais aptarti pagrindinius pokyčius įgyvendinant Lietuvos
psichikos sveikatos priežiūros politiką įvykusius per pastaruosius 10 metų nuo 2005
m. Helsinkio konferencijos.
Ypatingas dėmesys konferencijos metu buvo skiriamas svarbiausioms psichikos
sveikatos politikos įgyvendinimo sritims lyginant Europos Sąjungos kontekstą ir
situaciją Lietuvoje: bendruomeninių paslaugų plėtrą ir deinstitucionalizacijos
procesą; NVO ir psichikos sveikatos priežiūros paslaugų vartotojų įtraukimą į
sprendimų priėmimą; sveikatos priežiūros paslaugų vystymą pirminiame lygyje;
savižudybių prevenciją; vaikų psichikos sveikatos stiprinimą.

Psichikos sveikatos politika
Europoje ir Lietuvoje
10 metų po Helsinkio konferencijos:
nuo pokyčių vizijos iki rezultatų
Konferencijos metu kilus gana
aršioms diskusijoms nuspręsta visiems
konferencijos dalyviams išplatinti
deklaraciją
„Psichikos
sveikata
2030“ kartu su „Lietuvos psichikos
sveikatos strategijos ir savižudybių
prevencijos alternatyvų priemonių
planu 2016-2018 m.“ prašant išreikšti
savo poziciją, t. y. pritarti/nepritarti
konferencijos deklaracijai.

Ištrauka iš deklaracijos:

Iš 103 konferencijos dalyvių, deklaracijai pritarė 54 asmenys,
2 asmenys išreiškė nepritarimą.

Dalyvavimas RENGINIUOSE
Psichikos sveikatos perspektyvų darbuotojai 2015 m. lankėsi arba skaitė
pranešimus 19-oje įvairių renginių ir susitikimų. 5 iš jų - tarptautiniai.
Mental Health Europe generalinės asamblėjos metu Karilė Levickaitė išrinkta
Mental Health Europe tarybos nare.

MOKYMAI
Paguodos skrynelės
Minint Tarptautinę psichikos sveikatos dieną kartu su Vilniaus ir Klaipėdos
visuomenės sveikatos biurais organizavome „Paguodos skrynelių“ metodikos
mokymus. Juose dalyvavo virš 40 visuomenės sveikatos priežiūros specialisčių.
Mokymus vedė psichologės Rasa Šilalytė ir Aurelija Auškalnytė.
Islandiškų tradicijų įkvėpta ir Lietuvoje sukurta „Paguodos skrynelių“ metodika
ugdo 10-12 m. amžiaus vaikų gebėjimą nusiraminti užplūdus trims sunkioms,
tačiau kasdien kylančioms emocijoms: baimei, liūdesiui ir pykčiui. Užsiėmimo
metu vaikai, sudominti kūrybiškų užduočių, laisvai kalba apie savo emocijas,
diskutuoja apie tinkamus pagalbos sau būdus.
Mokymai pristatyti ir TV laidoje “Padėkime augti”.

Mokymai Kalėjimo departamentui prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos
Psichikos sveikatos perspektyvos kartu su partneriais organizavo mokymus
Kalėjimo departamento darbuotojams įvairiomis su psichikos sveikata susijusiomis
temomis, gilinant žinias apie darbą su priklausomybę turinčiais asmenimis,
savižudybės riziką. Darbuotojai taip pat buvo apmokomi taikyti įvairias darbo
su teisės pažeidėjais metodikas, skirtas stiprinti jų motyvaciją keisti elgesį.
Psichikos sveikatos perspektyvos rinkdamos šiems mokymams lektorius užtikrino,
kad Kalėjimo departamentą pasiektų kokybiškos savo srities profesionalų žinios.

MOKYMAI
PIRMOJI PAGALBA PSICHIKOS SVEIKATAI
Pasaulyje yra plačiai paplitę pirmosios pagalbos kursai. Visgi statistika rodo, kad
didesnė tikimybė susidurti su psichikos, o ne fizinės sveikatos problemų turinčiu
asmeniu. 2001 m. Australijos mokytoja, slaugė Betty Ann Kitchener ir jos vyras
psichikos sveikatos tyrėjas Anthony Jorm pradėjo vykdyti Pirmosios pagalbos
psichikos sveikatai mokymus.
2015 m. pradėjome kontaktuoti su
programos kūrėjais Australijoje. Subūrę
kolegas iš Latvijos ir Estijos, kartu aptarėme
programos diegimo galimybes visose
trijose šalyse. Taip pat kartu apsilankėme
ir Suomijoje, kur ši programa veikia, ir
susipažinome su gerąją jos taikymo
praktika. Tikimės sulaukti finansavimo
šios programos įgyvendinimui.

VIRTUALI MOKYMŲ PLATFORMA 		

2015 m. išvystyta virtualaus
mokymų centro idėja.
Svetainėje
talpinama
informacija apie Psichikos
sveikatos
perspektyvų
organizuojamus mokymus
tiek privačiam, tiek ir
viešajam sektoriui, galima
susipažinti su lektoriais.

www.ismokpadeti.lt

ŽINIASKLAIDOJE
Per 2015 m. parengėme 6 pranešimus spaudai, kuriuos platinome specialiai
sudarytam žiniasklaidos atstovų sąrašui (virš 100 adresatų):
2015.01.29 Virš 20 nevyriausybinių organizacijų ir žinomų visuomenininkų: “Vyriausybė turi kuo skubiau
pasirūpinti vaikų saugumu!”
2015.02.09 NVO koalicija „Už vaiko teises“ palaiko Norvegijos vaiko teisių apsaugos sistemą
2015.02.24 Tūkstančiai nepakilusių gervių – kada išlaisvinsime žmones su negalia iš institucinių narvų?
2015.05.11 Lietuvos psichikos sveikatos sistemos reforma: geriausio sprendimo paieškos
2015.05.19 Seime pristatytas alternatyvus planas Lietuvos psichikos sveikatai stiprinti
2015.09.23 Viešas kreipimasis dėl pasitraukimo iš LR Sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupės

2015 m. spaudoje pasirodė virš 50 straipsnių, inicijuotų Psichikos sveikatos
perspektyvų ar susijusių su mūsų veikla, dalyvauta 11 radijo ir 4 televizijos laidose.
Taip pat dalyvauta portalo manoteisės.lt redakcinės kolegijos posėdžiuose,
konsultuoti žurnalistai, rašantys apie su psichikos sveikata susijusias temas.
Organizuotas ir susitikimas su tinklaraštininkais, pagimdęs ne vieną mitus
griaunantį jų rašinį.

„Save laikau gan
progresyviu šiuo požiūriu,
bet man buvo keista ir
baisoka stovėti prie šios
įstaigos vartelių. Aš
turiu tą stigmą. Man gėda.
Bet šis vizitas Vasaros
5 man padėjo. Tikiuosi,
kad padės (o nepakenks)
ir jums, jei tik teks ten
kada nors apsilankyti.”
Skirmanto Tumelio blogas

VIRTUALIOJE ERDVĖJE
Psichikos sveikatos perspektyvų interneto svetainėje per 2015 m. paskelbta
19 naujienų, Facebook paskyroje – net 203 žinutės.
Facebook puslapyje atsispindi mūsų
vykdoma 40 tarptautinių/tinklinių
organizacijų pozicijų ir dokumentų
stebėsena.
Dalinamės ir reakcijomis į įvairias
Lietuvos aktualijas, informacija apie
savo veiklas.

Facebook pasekėjų
skaičiaus augimas

1463

590
230
2014 01

2015 01

2016 01

MUS 2015 M. RĖMĖ
•
•
•
•
•
•

Europos Ekonominės Erdvės finansiniai mechanizmai
Europos Sąjunga
Šiaurės Ministrų Tarybos biuras Lietuvoje
LR užsienio reikalų ministerija
Juridiniai asmenys
Fiziniai asmenys

FINANSAVIMO ŠALTINIAI
*finansavimas pavaizduotas pinigų principu

Europos Ekonominės Erdvės finansiniai
mechanizmai

3 000 EUR

1 034 EUR

230 EUR

4 523 EUR

Pajamos iš teikiamų paslaugų

Europos Sąjungos lėšos

9 375 EUR
38 170 EUR

Šiaurės Ministrų Tarybos biuras Lietuvoje

Juridinių asmenų parama
29 841 EUR

Fizinių asmenų parama

LR užsienio reikalų ministerijos Vystomojo
bendradarbiavimo ir paramos demokratijai
programos lėšos

VšĮ Psichikos sveikatos perspektyvos
Švitrigailos g. 8 - 202
LT-03223 Vilnius,
Lietuva
Įmonės kodas: 125446837
LT537044060000345337
Bankas: AB „SEB bankas“
Banko kodas: 70440

