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Įvadas

Šis vadovas yra skirtas suteikti informacijos apie 
Fenland viešojo transporto sistemas ir paslaugų 
teikėjus. Vienas iš svarbiausių šios knygelės tikslų 
yra informuoti apie transporto galimybes ir suteikti 
klientams galimybę susisiekti su tiekėjais.

Siekiame suteikti visuomenei pasirinkimą ir skatinti 
visų viešojo bei bendruomenės transporto rūšių 
naudojimą kelionėms, kuris gali būti alternatyva 
kelionėms automobiliu.
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Autobusų įmonės
Įmonė Telefonas Interneto svetainė Išsamesnė informacija

Stagecoach in Norfolk 
(Norfolk Green) 01553 776980 www.norfolkgreen.co.uk

www.stagecoachbus.com

Stagecoach in Norfolk teikia paslaugas daugeliui 
rajonų, įskaitant Wisbech, March ir aplinkinius 
kaimus

Stagecoach 
Cambridgeshire

01223 433250
(pagalbos tarnyba 
neįgaliesiems) arba  
01223 423578

www.stagecoachbus.com

Stagecoach Cambridgeshire teikia paslaugas nuo 
Cambridge iki March

Stagecoach
Peterborough

01733 207860 arba
01733 554575

Stagecoach Peterborough teikia paslaugas nuo 
Peterborough iki March

Stagecoach
Huntingdonshire

01480 453159
(pagalbos tarnyba 
neįgaliesiems)

Stagecoach Huntingdonshire teikia paslaugas nuo 
Huntingdon iki March ir Chatteris

First Group
0345 602 0121 arba
01603 760076 www.firstgroup.com

Teikia paslaugas Fenland – X1 nuo Peterborough 
iki Lowestoft per Wisbech, King’s Lynn ir Norwich. 
Iš šių autobusų galima persėsti į traukinius stotyje 
Peterborough Rail Station

W & M Travel 01945 700492 Teikia vieną transporto paslaugą Fenland 
trečiadieniais iš Peterborough į Wisbech

National Express 0871 781 8181 www.nationalexpress.co.uk Teikia vieną transporto paslaugą nuo King’s Lynn 
per Wisbech į Cambridge ir London

Spausdintas autobusų tvarkaraščių kopijas galite rasti Fenland @ your service parduotuvėse. Dėl išsamesnės informacijos 
susisiekite su atitinkama autobusų įmone, naudodamiesi pirmiau pateiktu sąrašu.



Traukinių įmonės

Yra 3 traukinių įmonės, teikiančios geležinkelio paslaugas Fenland

 • Cross Country Trains
 • East Midlands Trains
 • Abellio Greater Anglia

Dėl išsamesnės informacijos apie tvarkaraščius, susisiekite su atitinkama įmone.

Įmonė Telefonas Interneto svetainė Išsamesnė informacija

Cross Country Trains

0844 811 0124

0844 811 0126
(tekstinis telefonas)

www.crosscountrytrains.co.uk Birmingham New Street – Stansted Airport. 
Maždaug kas valandą visą dieną iki vakaro.

East Midlands Trains

0345 712 5678

18001 0345 712 5678
(TextDirect)

www.eastmidlandstrains.co.uk

Paslaugos Liverpool – Norwich tik iš March. 
Yra ankstyva ir vėlyva paslaugos, kurių laikai 
tinkami gyvenantiems priemiesčiuose, 
bei vidurdienio paslauga į Liverpool nuo 
pirmadienio iki šeštadienio. Šeštadienio 
popietę yra tiesioginė paslauga abiem 
kryptimis.

Abellio Greater Anglia  0345 600 7245 www.abelliogreateranglia.co.uk

Peterborough į Ipswich per Whittlesea, 
March ir Manea nuo pirmadienio iki 
šeštadienio. Šis traukinys važiuoja kas dvi 
valandas per dieną. Sekmadieniais kas dvi 
valandas važiuoja visose stotyse, išskyrus 
Manea.
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Bendruomenės transporto įmonė

Įmonė Telefonas Interneto svetainė

FACT Ltd 01354 661234 www.fact-cambs.co.uk

Paslaugas teikia FACT (norėdami naudotis šiomis paslaugomis, turite būti FACT narys ir mokėti nedidelį metinį mokestį)

TRANSPORTO PRIEMONĖS UŽSAKYMAS PASKAMBINUS (DIAL-A-RIDE, DAR)
Yra keturi DAR maršrutai, apimantys Fenland teritoriją, ir specialūs mėnesio pasiūlymai į tokias vietas kaip Peterborough, Stamford, Ely, 
Huntingdon ir King’s Lynn. Tai iš anksto užsakoma suplanuota paslauga, kuri šiuo metu teikiama visoje Fenland srityje penkias dienas per 
savaitę. Transporto priemonės užsakymas paskambinus – tai paslauga „nuo durų iki durų“ teritorijoje gyvenantiems žmonėms, kurie neturi 
galimybės naudotis vietiniais autobusais ar automobiliu arba kurių galimybės tai daryti yra ribotos. Jie taip pat padeda žmonėms, kurie 
negali naudotis visuomeniniu transportu dėl amžiaus ar negalios. Klientas neturi būti senyvo amžiaus arba neįgalus, kad galėtų naudotis 
transporto priemonės užsakymo paskambinus paslauga.

UOMA GRUPĖMS (GROUP HIRE) 
Mišrus neįgaliesiems pritaikytų mikroautobusų parkas yra prieinamas išsinuomoti bet kurioms ne pelno siekiančioms įstaigoms, kurių veikla 
yra susijusi su socialine gerove, poilsio, kultūriniais ar panašiais tikslais.

AUTOMOBILIO UŽSAKYMAS PASKAMBINUS (DIAL-A-Car)
Tai iš anksto užsakoma paslauga, kuria gali naudotis bet kurie asmenys, neturintys prieigos prie transporto paslaugų. Šia paslauga galite 
naudotis norėdami aplankyti draugus / gimines ar vykdami į apsilankymus ligoninėje.

MIKROAUTOBUSO VAIRUOTOJO INFORMAVIMO SISTEMOS (MINIBUS DRIVER AWARENESS SCHEME, MiDAS) MOKYMAS
FACT apmoko savo vairuotojus ir keleivių padėjėjus nacionaliniu mastu pripažintu MiDAS standartu. FACT tai pat gali pasiūlyti MiDAS 
vairuotojo / keleivių padėjėjo mokymus kitomis organizacijomis. Mikroautobuso vairuotojo informavimo sistemą (MiDAS) ir keleivių 
padėjėjo mokymo programą (Passenger Assistant Training Scheme, PATS) sankcionuoja Bendruomenės transporto asociacija (Community 
Transport Association), kuri skatina nacionaliniu mastu pripažintu standartu įvertinti ir mokyti mikroautobusų vairuotojus ir keleivių 
padėjėjus. Ji buvo sukurta, siekiant padidinti mikroautobusų vairavimo standartus ir skatinti saugų mikroautobusų naudojimą. FACT 
instruktorius sugeba įvertinti ir išmokyti mikroautobusų vairuotojus, suteikdamas jiems įgūdžių, užtikrinančių saugų ir patikimą 
mikroautobusų naudojimą, atsižvelgiant į keleivių poreikius. Tai apima keleivių įlaipinimą / išlaipinimą, lifto, rampos ar keltuvo naudojimą 
ir neįgaliųjų vežimėlio pritvirtinimo įrangos / saugos diržų naudojimą. 
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Bendruomenės automobilių schemos (Community Car Schemes)
Bendruomenės automobilių schemos teikia labai vertingą paslaugą tiems, kurie, priešingu atveju, negalėtų apsilankyti pas gydytoją, važiuoti 
apsipirkti ir naudotis kitomis paslaugomis ir palaikyti ryšį su giminaičiais ir draugais. Žmonėms, kuriems sunku naudotis visuomeniniu 
transportu ir kurie neturi galimybės važiuoti automobiliu, schemos svarbiausioms kelionėms gali suteikti transportą. Veža savanoriai 
vairuotojai; jos yra užsakomos per koordinatorių. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo vietovės schemą.

Bendruomenės automobilių 
schemos pavadinimas

Telefonas Išsamesnė informacija

Chatteris Community 
Car Scheme

07944 814156
Kelionės daugeliu krypčių, pvz., apsilankymas bendrosios praktikos gydytojo kabinete arba 
kitos kelionės medicinos tikslais Chatteris gyventojams. Taip pat siūlo transportą socialiniais 
tikslais, įskaitant apsipirkimą, draugų, kirpėjų, socialinių klubų lankymą ir pan.

Joan Jumeau Adapted 
Car Scheme

07716 887543
Siūlo transportą, naudojant neįgaliųjų vežimėliui pritaikytą transporto priemonę, Chatteris ir 
jo rajonų gyventojams socialiniais ir medicinos tikslais.

Doddington & Benwick
Community Car Scheme

07919 061158

Doddington ir Benwick gyventojams, kurie negali vykti į svarbiausias keliones kitomis 
transporto rūšimis. Galima naudotis kelionėms, pavyzdžiui, apsilankymui gydytojo 
kabinete arba ligoninėje, okulisto ir odontologo kabinete. Taip pat draugų ir giminių 
lankymui ligoninėje.

Elm, Friday Bridge, 
Coldham & Christchurch
Community Car Scheme

07902 316360

Elm, Friday Bridge ir Coldham gyventojams, kurie negali vykti į svarbiausias keliones 
kitomis transporto rūšimis. Galima naudotis kelionėms, pavyzdžiui, apsilankymui 
gydytojo kabinete arba ligoninėje, okulisto ir odontologo kabinete, taip pat draugų 
ir giminių aplankymui ligoninėje. Taip pat galima vykti į keliones socialiniais tikslais, 
įskaitant apsipirkimą, draugų lankymą ir pan.
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Gorefield Community 
Car Scheme

07500 479444

Gyvenantiems Gorefield apylinkėse ir netoliese Parsons Drove GP Surgery, kurie negali 
vykti į svarbiausias keliones kitomis transporto rūšimis. Siūlo transportą daugiausia 
apsilankymams gydytojo kabinete ar ligoninėje, okulisto ir odontologo kabinetuose 
arba receptinių vaistų pasiėmimui. Taip pat draugų ir giminių lankymams ligoninėje ir 
socialiniais tikslais.

Leverington, Newton and 
Tydd Villages Community 
Car Scheme

07879 082158

Gyvenantiems Leverington apylinkėse, kurie negali vykti į svarbiausias keliones kitomis 
transporto rūšimis. Siūlo transportą daugiausia apsilankymams gydytojo kabinete ar 
ligoninėje, okulisto ir odontologo kabinetuose arba receptinių vaistų pasiėmimui. Taip 
pat draugų ir giminių lankymui ligoninėje.

Manea Community 
Car Scheme

07913 417358

Manea gyventojams, kurie negali vykti į svarbiausias keliones kitomis transporto 
rūšimis. Galima naudotis kelionėms, pavyzdžiui, apsilankymui gydytojo kabinete arba 
ligoninėje, okulisto ir odontologo kabinete, taip pat draugų ir giminių aplankymui 
ligoninėje. Taip pat galima vykti į keliones socialiniais tikslais, įskaitant apsipirkimą, 
draugų lankymą ir pan.

March Community 
Car Scheme

07742 928531

March gyventojams, kurie negali vykti į svarbiausias keliones kitomis transporto 
rūšimis. Galima naudotis kelionėms į bendrosios praktikos gydytojų kabinetus ar 
ligoninę, susitikimus pas okulistą, pedikiūrininką ir odontologą. Taip pat draugų ir 
giminių lankymui ligoninėje.

Parson Drove Surgery 
Car Service

07766 534280

Pacientams, registruotiems Parson Drove GP Surgery, kurie nesinaudoja automobiliu 
ir negali naudotis įprastiniu viešuoju transportu. Suteikia transportą bet kokiems 
medicininiams apsilankymams pas gydytoją, slaugytoją, stomatologą, okulistą ar 
pedikiūrininką, receptinių vaistų atsiėmimui arba ambulatoriniam apsilankymui 
ligoninėje ir giminių ar draugų lankymui ligoninėje.

Bendruomenės automobilių schemos
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Whittlesey Community 
Car Scheme

07810 427483

Siūlo transportą Whittlesey, Coates, Eastrea, Turves ir Pondersbridge gyventojams, 
socialiniais ir medicininiais tikslais, pvz., apsilankymui bendrosios praktikos gydytojo, 
okulisto, stomatologo kabinetuose ir apsipirkimui. Galima naudotis vykstant aplankyti 
draugus ir šeimos narius ligoninėje ir apsilankymams ambulatoriniame skyriuje.

Wimblington & Stonea 
Community Car Scheme

07563 782938

Suteikia transportą Wimblington gyventojams socialiniais ir medicininiais tikslais. 
Galima naudotis kelionėms, pavyzdžiui, apsilankymui gydytojo kabinete arba 
ligoninėje, okulisto ir odontologo kabinete, taip pat draugų ir giminių aplankymui 
ligoninėje. Taip pat galima vykti į keliones socialiniais tikslais, įskaitant apsipirkimą, 
draugų lankymą ir pan.

Wisbech Community 
Car Scheme

07541 400780

Wisbech gyventojams, kurie negali vykti į kitas svarbiausias keliones kitomis transporto 
rūšimis. Galima naudotis kelionėms, pavyzdžiui, apsilankymui gydytojo kabinete arba 
ligoninėje, okulisto ir odontologo kabinete, taip pat draugų ir giminių aplankymui 
ligoninėje. Taip pat galima vykti į keliones socialiniais tikslais, įskaitant apsipirkimą, 
draugų lankymą ir pan.

Wisbech St Mary Community 
Car Scheme (įskaitant 
Guyhirn, Ring’s End, Murrow 
ir Thorney Toll kaimus)

07592 407283

Medicinos kelionėms, pvz., apsilankymams gydytojų kabinetuose, ligoninėje ar pas 
stomatologą, receptinių vaistų atsiėmimui ir ligonių lankymui, taip pat socialinėms 
kelionėms į klubus, įvairiai veiklai, giminių ir draugų lankymui ar apsipirkimui. Sistema 
yra ypač skirta padėti žmonėms, kurie neturi transporto ir pagyvenusiems žmonėms 
išeiti iš namų.

Bendruomenės automobilių schemos
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Wisbech įsikūrusių taksi įmonių Telefonas

A1 Taxis 01945 480235

Ace Taxi 01945 467565

Acme Cabs 01945 585858

Andrew’s Travel Service 01945 467046

Andy’s Taxi 07946 534865

B’s Taxi 07780 850640

Bev’s Taxi 01945 466466

Billy’s Cabs 07887 874313

Cox’s Taxi 01945 580242

Fenland Taxi 01945 474554

Glenn’s Taxis 07771 654849

Horsefair Taxi’s 07949 888132

Jimmy’s Cabs 07787 722280

Jo’s Taxi 07516 657395

Kelly’s A1 Airport Taxi 07881 973414

Murrow Taxi 07786 330990/
01945 700402

Wisbech Taxis 01945 440099

Wisbech įsikūrusių privačių  
transporto priemonių užsakymo  

įmonių pavadinimai

Telefonas

Gathercole Cars 01945 583974

JR Cars Ltd 07894 498845/
01945 871450

Parkers of Wisbech Ltd 01945 463828

Needham Cars 01945 860996

The Private Hire Company 07860 573604

March įsikūrusių taksi įmonių pavadinimai Telefonas

5 star Euro Taxi 07737 248856

A & D Cabs 01354 659419

CT Taxi 01354 652552

Dave’s Cars 07551 368364

Dart Taxi 01354 658189

Gem Cabs 01354 655252

Jo’s Taxi 07516 657395

M & K Cabs 01354 657780

March Taxis 01354 656827

Star Taxi 07784 125287
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March įsikūrusių privačių transporto 
priemonių užsakymo įmonių pavadinimai

Telefonas

MPV Private Hire 01354 741881

Shades Limos 01354 650059

Whittlesey įsikūrusių privačių transporto 
priemonių užsakymo įmonių pavadinimai

Telefonas

1st Call Private Hire 01733 202278

Hobbs Private Hire 01733 205043

Luxe Travel Ltd 01733 202902

Swift Carz 01733 206666

Chatteris įsikūrusios taksi įmonės Telefonas

AEG Taxi 07947 748002/
01354 694411

9

Taksi įmonės  (informacija paimta iš viešojo registro 2015 m. gegužės 19 d.)



NHS paciento, kuriam nėra reikalinga skubi medicininė pagalba, 
transportas (NHS Non Emergency Patient Transport)

NHS paciento, kuriam nėra reikalinga skubi medicininė pagalba, transportas
Pacientai yra atsakingi už nuvykimą į neskubius NHS apsilankymus ir grįžimą iš jų.
„NHS Cambridgeshire“ skiria lėšas tik tų pacientų transportui, kurie turi medicininį poreikį ir neturi alternatyvių būdų nuvažiuoti į ligoninę 
ir iš jos grįžti. Paciento transportas yra organizuojamas per bendrosios praktikos gydytojo kabinetą ir reikia turėti tam tikrų medicinos 
poreikių.
 
Ar aš atitinku reikalavimus? 
Reikalavimus atitinkantys pacientai:
 Kuriems keliavimas kitomis transporto rūšimis būtų pavojingas jų sveikatai arba kiltų rizika nepasveikti.
 Kurių sveikatos būklė apriboja jų judėjimą, todėl jie negali pasiekti sveikatos priežiūros kitomis transporto rūšimis.
 Tėvas ar globėjas, kai vežami vaikai.
  Pacientų transportas taip pat gali būti teikiamas paciento palydai ar globėjams, pvz., lydint asmenis su fizine ar psichine negalia, 

pažeidžiamus suaugusiuosius ar dirbant vertėju. Transporto užsakymo metu turite pranešti savo bendrosios praktikos gydytojui ar 
reikalinga ši paslauga, kad ji būtų suteikta.

 
Alternatyvios transporto priemonės
Jei neatitinkate paciento transporto reikalavimų, jums reikės patiems susiplanuoti kelionę. Alternatyvūs transporto tipai išvardyti šioje 
knygelėje.
 
Pagalba dėl kelionės išlaidų
Jei gaunate pajamomis pagrįstas pašalpas, mažas pajamas arba esate karo pensininkas, jums gali būti suteikta galimybė gauti pagalbą 
kelionių išlaidoms per Sveikatos apsaugos kelionės išlaidų sistemą (Healthcare Travel Costs Scheme, HTCS). Dėl išsamesnės informacijos 
susisiekite su Pacientų konsultavimo ir ryšių tarnyba (Patient Advice & Liaison Service, PALS) telefonu 0800 013 2511 arba apsilankykite 
www.nhs.uk/healthcosts 
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Autobusų ir traukinių informacija mobiliajame telefone, planšetiniame 
arba nešiojamajame / staliniame kompiuteryje

Kadangi technologijos keičiasi, autobusų ir traukinių įmonės teikia daugiau informacijos elektroniniu būdu per internetą, naudojant 
socialinę mediją ir tekstinius įspėjimus į Jūsų mobilųjį telefoną. Tai papildo informaciją, kurią galite gauti transporto įmonių interneto 
svetainėse. Šiame Fenland transporto katalogo skyriuje siekiama suteikti informacijos apie viešojo transporto elektroninę informaciją.

Autobusai
My Bus Trip App suteikia Jums realaus laiko autobusų paslaugų informaciją mobiliajame telefone, įskaitant paslaugos maršrutą, autobuso 
vietą realiu laiku, autobusų grafikus ir autobusų stotelių vietą. Programėlę galite nemokamai atsiųsti iš www.cambridgeshire.gov.uk/
info/200017/buses

TrainTracker™
Traintracker™ siūlo realaus laiko informaciją apie traukinių paslaugas, teikiamas šiandien, arba trijų ateinančių mėnesių tvarkaraščių 
informaciją. Galite paskambinti Traintracker™ telefonu 0871 200 4950. Skambučių kaina yra 10 p per minutę iš BT fiksuotojo ryšio telefono; 
skambučių kaina iš kitų operatorių ir mobiliųjų telefonų gali būti didesnė. Dėl išsamesnės informacijos apie Traintracker™ apsilankykite 
http://www.nationalrail.co.uk/times_fares/2104.aspx

TrainTracker™ žinutė
Tai automatinė Nacionalinių geležinkelio konsultacijų (National Rail Enquiries) paslauga, kuri informuos Jus apie traukinių važiavimą realiu 
laiku per ateinančias 24 valandas; atsiųskite savo prašymą numeriu 84950. TrainTracker™ žinutėje galite įvesti pilną stoties pavadinimą 
arba, norėdami palengvinti naudojimą, įveskite 3 simbolių trumpąjį stotelės kodą. Žinutės, siunčiamos numeriu 84950, kainuos 
pagal standartinį Jūsų tinklo tarifą; atsakymai Jums kainuos 25 p įskaitant PVM ir bus apmokestinti Jūsų operatoriaus. Dėl išsamesnės 
informacijos apie Traintracker™ žinutę apsilankykite http://www.nationalrail.co.uk/times_fares/1954.aspx

Nacionalinių geležinkelio konsultacijų kelionės įspėjimo paslauga
Norėdami prisijungti prie tiesioginių žinučių įspėjimų per SMS, elektroninį paštą ar Twitter ir sužinoti ar Jūsų traukinys vėluoja ar buvo 
atšauktas, apsilankykite http://www.nationalrail.co.uk/times_fares/46465.aspx 
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Elektroninio pašto ir Twitter kontaktai skirti Fenland viešojo 
transporto informacijai
 

Įmonė Elektroninio pašto adresas Twitter

Stagecoach in Norfolk (Norfolk Green) enquiries@norfolkgreen.co.uk @norfolkgreenbus

Stagecoach Cambridgeshire cambridge.enquiries@stagecoachbus.com

@Stagecoach_EastStagecoach Peterborough peterborough.enquiries@stagecoachbus.com

Stagecoach Huntingdonshire fenland.enquiries@stagecoachbus.com

First Group @First_X1

East Midlands Trains getintouch@eastmidlandstrains.co.uk @EMTrains

Cross Country Trains customer.relations@crosscountrytrains.co.uk @crosscountryuk

Abellio Greater Anglia contactcentre@abelliogreateranglia.co.uk
@greateranglia
@NRE_AbellioGA

Nacionalinių geležinkelių konsultacijos customer.relations@nationalrail.co.uk
@nationalrailenq
@NRE_Alerts

Traukinių bendrovių asociacija (Association of 
Train Operating Companies, ATOC)

enquiries@atoc.org

Pacientų konsultavimo ir ryšių paslaugos, (PALS) ccs-tr.pals@nhs.net



Kiek mums žinoma, visa informacija šioje knygelėje buvo tiksli ją spausdinant. 
Suprantame, kad informacija keisis ir būsimuose atnaujinimuose padarysime pataisų.
Jei pastebėsite kokių nors klaidų, praleidimą ar žinosite apie kokias nors naujas paslaugas, praneškite mums.
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Išsamesnė pagalba ir patarimai
 

Įmonė Adresas Telefonas Interneto svetainė

Travel Line

Customer Services
Traveline information limited, 
Drury House
34-43 Russell Street
London WC2B 5HA

0871 200 2233

01142 211282
(žinučių paslauga)

www.traveline.info

Nacionalinių geležinkelių  
konsultacijos 

National Rail Enquiries
Customer Relations
FREEPOST RSEH-TBGE-HBJJ, 
Plymouth, PL4 6AB

0345 748 4950

0345 605 0600
(tekstinis telefonas)

www.nationalrail.co.uk

Traukinių bendrovių asociacija 
(ATOC)

2nd Floor
200 Aldersgate Street
London, EC1A 4HD

02078 418000 www.atoc.org

Pacientų konsultavimo ir ryšių 
tarnyba (PALS)

FREEPOST
RTGA-CTLG-SCKH
PALS & Patient Experience 
Team
Unit 3, Meadow Lane
St Ives, Cambs, PE27 4LG

0800 0132511

01480 355184

www.nhs.uk/chq/pages/1082.
aspx?CategoryID=68

Fenland District Council Fenland Hall, County Road 
March, PE15 8NQ

01354 654321 www.fenland.gov.uk/transport

Cambridgeshire County Council 
(keleivių transportas)

Shire Hall, Castle Hill
Cambridge, CB3 0AP

03450 450675 www.cambridgeshire.gov.uk



Fenland Hall, County Road, March, 
Cambridgeshire, PE15 8NQ
Telefonas: 01354 654321
Elektroninio pašto adresas: info@fenland.gov.uk 
Internetinė svetainė www.fenland.gov.uk

Jei norėtumėte daugiau šio leidinio kopijų, susisiekite  
su Fenland District Council telefonu 01354 654321.

Dokumentai, paruošti Fenland District Council, yra prieinami  
bendrijos kalbomis, didesniu šriftu, Moon, Brailio raštu, 
garso kasetėje ir elektroniniu formatu pateikus prašymą


