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Nustatytos aplinkybės ir pagrindas, dėl kurių baudžiamasis procesas negalimas
Lietuvos Respublikos generalinėje prokuratūroje 2020-08-18 gautas Aurimo Drižiaus 

(toliau - ir Pareiškėjas) pareiškimas pradėti ikiteisminį tyrimą (reg. Nr. AP-21484).
Pareiškėjas prašo pradėti ikiteisminį tyrimą teisėjams D. Vaidachavičienei, M. Striaukui, 

A. Cininui, V. Pakalnytei-Tamošiūnaitei, G. Dzedulioniui, prokurorei D. Kisinienei, Generalinės 
prokuratūros ONKTD vyr. prokurorui M. Jovaišai pagal LR BK 228 str., 229 str., 300 str., 
atnaujinti baudžiamąją bylą 1A-815-497/2014. Nurodo, kad M. Jovaiša 2020 m. rugpjūčio 17 d. 
pateikė raštą Nr. 17-2-3068, kuriame nurodė išgalvotus, tikrovės neatitinkančius duomenis, ir 
taip suklastojo minėtą dokumentą. Taip pat nurodo, kad siekdamas padėti išvengti atsakomybės 
teisėjams, suklastojo savo raštą, padarė nusikaltimą-dokumento klastojimą ir piktnaudžiavimą 
tarnyba.
Pareiškėjas nurodo, kad Panevėžio apygardos teismo teisėja Daina Vaidachavičienė 2020 m. 
liepos 28 d. priėmė nutartį dėl skundo Nr. 1S-108-879/2020, kurioje įrašė neatitinkančius tikrovės 
ir išgalvotus duomenis, juos pati įvertino ir nustatė, kad jokių pareiškėjo minėtų įvykių nėra buvę 
ir jis juos išgalvojo. A. Drižius teigia, kad įrašydama žinomai melagingus duomenis apie įvykius, 
teisėja D. Vaidachavičienė suklastojo dokumentą, neatliko tarnybos pareigų ir piktnaudžiavo 
tarnyba.

Skunde nurodoma, kad baudžiamojoje byloje Nr. 1A-815-497/2014, kuri buvo 
nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme (pastaba: apskundus Vilniaus miesto apylinkės teismo 
teisėjo Mindaugo Striauko nuosprendį baudžiamojoje byloje Nr. 1-2025-716/2014, proceso Nr. 1- 
10-9-00039-2014-0) teisėjai Audrius Cininas, Virginija Pakalnytė-Tamošiūnaitė ir Gintaras 
Dzedulionis Pareiškėją nuteisė už teisėtą veiklą -  žurnalistiką.

Pareiškėjo teigimu, dar 2009 metais Vilniaus miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs civilinėje 
byloje Nr. 2-117-734/2009 buvusio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko 
Alvydo Sadecko „prevencinį“ ieškinį, uždraudė jam kaip atsakovui ir UAB „Laisvas laikraštis“ 
savaitraštyje „Laisvas laikraštis“ publikuoti rašinius, kuriuose A. Sadeckas būtų siejamas su AB 
„Mažeikių nafta“, šios bendrovės privatizavimu ir G. Kiesaus nužudymu. Pareiškėjo manymu, 
tokiu būdu Vilniaus miesto apylinkės teismas įvedė neteisėtą cenzūrą, kurią draudžia Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 44 str. 1 d., numatanti, kad masinės informacijos cenzūra draudžiama. 
Tokiu būdu, Pareiškėjo manymu, jis yra teismų persekiojamas, nes net penkis kartus yra nuteistas 
už teisėtą veiklą, o jo skundai dėl cenzūros panaikinimo atmetami.

Pareiškėjas taip pat nurodo, kad jo skundą baudžiamojoje byloje Nr. 1A-815-497/2014 
nagrinėję teisėjai A. Cininas, V. Pakalnytė-Tamošiūnaitė ir G. Dzedulionis, taip pat žinodami, kad
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cenzūra yra uždrausta, jį nuteisdami už žurnalistiką, sąmoningai ir tyčia pažeidė Lietuvos 
Respublikos Konstituciją bei piktnaudžiavo tarnyba ir neatliko savo tiesioginės pareigos.

Pareiškėjo teigimu, teisėja D. Vaidachavičienė, 2020 m.liepos 28 d. nutartyje nurodydama, kad 
"...A. Drižius nenurodo jokių objektyvių duomenų apie galimai padarytas nusikalstamas veikas. 
Savo teiginius jis grindžia subjektyvia nuomone, kuri neparemta jokiais objektyviais faktais. Vien 
tai, kad, pasak pareiškėjo, teisėjai M. Striaukas, A. Cininas, V. Pakalnytė-Tamošiūnienė, G. 
Dzedulionis bei prokurorė D. Kisinienė daro nusikalstamas veikas, nesudaro pagrindo pradėti 
ikiteisminį tyrimą. Tam, kad ikiteisminis tyrimas būtų pradėtas, ikiteisminio tyrimo organams ir 
teismui turi būti pateikti bent minimalūs galimai padarytos nusikalstamos veikos faktiniai 
duomenys. Šiuo atveju apygardos teismas sprendžia, jog jokių tokių duomenų pareiškėjas 
nepateikė, o remiantis vien tik A. Drižiaus subjektyvia nuomone pradėti ikiteisminį tyrimą nėra 
pagrindo... Papildomai skundą nagrinėjantis teismas pažymi, kad bylas nagrinėjantys teisėjai yra 
nepriklausomi, todėl kokių nors poveikio priemonių taikymas už priimtus sprendimus pažeistų 
esminį teisėjo veiklos garantą -  teisėjo nepriklausomumą, kuris yra vienas esminių demokratinės 
teisinės valstybės principų... Iš visų A. Drižiaus teikiamų procesinių dokumentų turinio matyti, 
kad pareiškėjas ikiteisminio tyrimo pradėjimo būtinumą grindžia deklaratyvaus pobūdžio 
argumentais apie siekį susidoroti su juo, įvesti spaudos cenzūrą. Šiuos teiginius pareiškėjas 
argumentuoja subjektyvia faktinių aplinkybių interpretacija, nors iš esmės nesutinka su teisėjų 
baudžiamojo proceso metu BPK nustatyta tvarka priimtais procesiniais sprendimais. Tačiau vien 
tai, kad A. Drižiaus netenkina jo atžvilgiu priimti procesiniai sprendimai, kiti dokumentai ir atlikti 
teisėti veiksmai, nesudaro pagrindo manyti, kad kurie nors pareiškėjo nurodyti asmenys būtų 
piktnaudžiavę tarnyba, neatlikę ar netinkamai atlikę jiems pavestas pareigas ar padarę kokias nors 
kitas nusikalstamas veikas".

Pareiškėjas teigia, kad įvertindama pareiškėjo paminėtus įvykius kaip jo išgalvotus ir 
"neturinčius realaus pagrindo ir nepagrįstais objektyviais duomenimis" teisėja D. Vaidachavičienė 
suklastojo nutartį ir piktnaudžiavo jai suteiktomis pareigomis.

Pareiškėjas teigia, kad LR generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos 
tyrimo departamento vyriausiasis prokuroras M. Jovaiša, pateikdamas 2020 m. rugpjūčio 17 d. 
raštą Nr. 17.2.-3068 ir jame nurodydamas, kad visos Pareiškėjo išdėstytos aplinkybės 
grindžiamos akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais ir kad jo prašymas dėl jame vartojamų 
užgaulaus pobūdžio įžeidžiamų apibūdinimų, dėl to, kad yra nesuprantamo turinio, neaiškus dėl 
konkrečiai nurodytų aplinkybių bei grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais, 
paliekamas nenagrinėtu, nurodydamas, kad prokuratūra nevykdo teismų priimtų procesinių 
sprendimų kontrolės, nevykdė savo tarnybinių pareigų, klastojo dokumentus ir piktnaudžiavo 
tarnyba.

Pareiškėjas prašo pradėti ikiteisminį tyrimą Panevėžio apygardos teismo teisėjos D. 
Vaidachavičienės, Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjo M. Striauko, Vilniaus apygardos 
teismo teisėjų A. Cinino, V. Pakalnytės-Tamošiūnaitės ir G. Dzedulionio bei kaltinimą 
baudžiamojoje byloje Nr. 1-2025-716/2014 (proceso Nr. 1-10-9-00039-2014-0) palaikiusios 
prokurorės D. Kisinienės bei LR generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos 
tyrimo departamento vyriausiojo prokuroro M. Jovaišos atžvilgiu dėl piktnaudžiavimo tarnyba 
(BK 228 straipsnis), tarnybos pareigų neatlikimo (BK 229 straipsnis) ir dokumento suklastojimo 
(BK 300 straipsnio 3 dalis).

Taip pat prašoma atnaujinti baudžiamąją bylą Nr. 1A-815-497/2014 ir Pareiškėją išteisinti.
Atliekant Pareiškėjo prašyme nurodytų aplinkybių patikslinimą buvo susipažinta su Lietuvos 

teismų informacinėje sistemoje (toliau - LITEKO) esančiais Pareiškėjo nurodytais teismų 
sprendimais baudžiamosiose bylose Nr. 1-2025-716/2014 ir Nr. 1A-815-497/2014 (proceso Nr. 1- 
10-9-00039-2014-0).______________________________________________________________ ___
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Ikiteisminį tyrimą atsisakytina pradėti.

Šiame nutarime sprendžiamas klausimas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo Panevėžio apygardos 
teismo teisėjos D. Vaidachavičienės ir LR generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir 
korupcijos tyrimo departamento vyriausiojo prokuroro 'M. Jovaišos atžvilgiu, nes ikiteisminio 
tyrimo pradėjimo Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjo M. Striauko, Vilniaus apygardos 
teismo teisėjų A. Cinino, V. Pakalnytės-Tamošiūnaitės ir G. Dzedulionio bei prokurorės D. 
Kisinienės atžvilgiu klausimas išspręstas 2020 m. gegužės 25 d. Vilniaus apygardos prokuratūros 
Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro R. Imbraso nutarimu atsisakyti 
pradėti ikiteisminį tyrimą, nagrinėjant A. Drižiaus skundą pradėti ikiteisminį tyrimą (reg. Nr. AP- 
12133, medžiagos Nr. M-2-02-00587-20).

Pareiškėjas taip pat prašo atnaujinti baudžiamąją bylą Nr. 1A-815-497/2014 ir jį išteisinti. 
Išaiškintina pareiškėjui, kad jo atžvilgiu Vilniaus miesto apylinkės teisme pagal BK 245 str. 
nagrinėtos baudžiamosios bylos Nr. 1-2025-716/2014 (Proceso Nr. 1-10-9-00039-2014-0), 
kurioje buvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis Pareiškėjo atžvilgiu ir kurioje buvo paduoti tiek 
apeliacinis (bylos Nr. 1A-815-497/2014), tiek kasacinis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo atrankos 
kolegijos nutartys Nr. BIK-221/2015, BIK-247/2016, BIK-513/2016) skundai, teisminis 
nagrinėjimas buvo baigtas. Kadangi savo skunde Pareiškėjas nurodo, kad norėtų, jog minima 
baudžiamoji byla būtų atnaujinta ir nutraukta, o jis pats - išteisintas, pagal šiuo metu Lietuvoje 
galiojantį Baudžiamojo proceso kodeksą, Pareiškėjas turėtų teikti prašymą, kuris atitiktų vieno iš 
trijų (pagal byloje paaiškėjusias naujas aplinkybes ar pagal kitus Kodekso nurodytus pagrindus) 
teismuose išnagrinėtos baudžiamosios bylos atnaujinimo procesą reguliuojančio šio Kodekso XI 
dalyje skyrių nuostatas. Šioje Kodekso dalyje baudžiamųjų bylų atnaujinimo pagrindų sąrašas yra 
galutinis. Pareiškėjas, išdėstydamas savo nuomonę dėl jam nepalankaus ar neatitikusio jo 
lūkesčių teismo procesinio sprendimo, nė vieno iš BPK 444 str., 451 str. ar 456 str. pagrindų 
nenurodė, o jo pareiškime įvardintos aplinkybės nesuteikia nei faktinio, nei teisinio pagrindo 
spręsti klausimą dėl galimo bylos atnaujinimo.

Atkreiptinas dėmesys, kad Pareiškėjas jau ne kartą kreipėsi į prokuratūrą dėl bylos Nr. 
1A-815-497/2014 atnaujinimo, nurodydamas analogiškas aplinkybes, t. y. kad buvo nepagrįstai 
nuteistas už teisėtą veiklą, nes cenzūra draudžiama. Šiuo klausimu priimti nutarimai tokio 
prašymo netenkinti. Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras 2015 m. spalio 28 d. 
priėmė nutarimą atsisakyti atnaujinti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių baudžiamojoje 
byloje Nr. 1A-815-497/2014, Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojas, einantis 
generalinio prokuroro pareigas, D. Raulušaitis 2015 m. gruodžio 17 d. nutarimu atmetė pareiškėjo 
skundą dėl apygardos vyriausiojo prokuroro 202015 m. spalio 28 d. nutarimo, Vilniaus apygardos 
teismo teisėja L. Ulbienė 2016 m. sausio 12 d. nutartimi atsisakė priimti skundą dėl 2015 m. 
gruodžio 17 d. nutarimo dėl praleisto termino skundui paduoti.

Pareiškėjas kreipėsi ir į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, prašydamas pradėti procesą dėl 
aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. 
balandžio 21 d. nutartimi (baudžiamoji byla Nr. 2PA-26/2016, teisminio proceso Nr. 1-10-9- 
00039-2014-0) atmetė A. Drižiaus prašymą dėl baudžiamosios bylos atnaujinimo dėl aiškiai 
netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo, o 2016 m. birželio 27 d. nutartimi Nr. 2PA-61/2016 
A. Drižiaus pareiškimą dėl baudžiamosios bylos atnaujinimo dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo 
įstatymo pritaikymo paliko nenagrinėtą, todėl pakartotinai spręsti klausimą dėl baudžiamosios 
bylos atnaujinimo, kaip prašo pareiškėjas, nėra teisinio pagrindo.

Nustatytos aplinkybės ir pagrindas, dėl kurių baudžiamasis procesas negalimas.
BK 228 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėties būtinas subjektyvusis požymis yra 

kaltė, kuri turi pasireikšti tiesiogine ar netiesiogine tyčia (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje 
Nr. 2K-7-335/2013). Kaltininkas tyčia piktnaudžiauja tarnybine padėtimi tuo atveju, kai supranta,
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jog naudojasi savo tarnybine padėtimi priešingais tarnybai tikslais, numato, kad dėl to gali 
atsirasti didelė žala valstybei, juridiniam, fiziniam asmeniui ar kitam šiame straipsnyje 
numatytam subjektui, ir šios žalos nori (tiesioginė tyčia) arba nenori, bet sąmoningai leidžia jai 
atsirasti (netiesioginė tyčia). Šio nusikaltimo tyčinės kaltės turinį sudaro asmens psichinis 
santykis su teisinę reikšmę turinčiais veikos požymiais, pavojingais padariniais (kasacinė nutartis 
baudžiamojoje byloje Nr. 2K-100/2014). Atitinkamai šios nuostatos taikytinos ir sprendžiant dėl 
baudžiamosios atsakomybės už tarnybinių įgaliojimų viršijimą (BK 228 straipsnio 1 dalis). 
Kaltininkas tyčia viršija įgaliojimus tada, kai suvokia, kad jo veiksmai pavojingi ir peržengia 
kompetencijos ribas, numato, kad dėl tokio elgesio neišvengiamai atsiras arba realiai gali atsirasti 
didelė žala, nori tokių padarinių arba, jei ir nenori, sąmoningai leidžia arba netrukdo jiems 
atsirasti. Piktnaudžiavimas, kaip ir bet koks kitas nusikaltimas, yra ne tik priešinga baudžiamajai 
teisei veika, bet ir pavojinga tam tikroms valstybėje vertinamoms vertybėms veika. Tai veika, 
daranti žalą kažkokiems gana svarbiems interesams (vertybėms). BK 228 straipsnyje numatyto 
nusikaltimo sudėtis yra materiali, ji reikalauja padarinių -  turtinės ar neturtinės žalos valstybei, 
Europos Sąjungai, tarptautinei viešajai organizacijai, juridiniam ar fiziniam asmeniui. Didelės 
žalos požymio konstatavimas nuosprendyje turi būti motyvuotas (kasacinė nutartis baudžiamojoje 
byloje Nr. 2K-98/2014). Ar neturtinė žala yra didelė, sprendžiama atsižvelgiant į konkrečias bylos 
aplinkybes.Kadangi įstatymas nepateikia universalių kriterijų žalos mastui nustatyti, kasacinėje 
praktikoje išaiškinta, kad kiekvienu konkrečiu atveju apie žalos dydį sprendžia teismas, 
atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes: kokio pobūdžio, kokiais teisės aktais ginami 
interesai yra pažeidžiami, nukentėjusiųjų skaičių, jų vertinimą pareigūno padarytos veikos, 
nusikalstamos veikos trukmę, kaltininko einamų pareigų svarbą, rezonansą visuomenėje dėl 
padarytos veikos ir įtaką valstybės tarnautojo ir valstybės institucijos autoritetui ir kt. Asmens 
užimamos pareigos automatiškai nesuformuoja visuomeninės reikšmės. Didelės žalos valstybei 
padarymas turi būti konstatuojamas nurodant argumentus, iš kurių būtų aišku, kodėl padaryta žala 
valstybei vertinama kaip didelė. Didelė žala valstybei galėtų būti konstatuojama nustačius, kad 
dėl valstybės tarnautojo ar jam prilyginamo asmens poelgio sutriko normali valstybės institucijų 
veikla, buvo sudarytos sąlygos kitiems asmenims atlikti neteisėtus veiksmus, pažeisti daugelio 
žmonių interesai, pakirstas pasitikėjimas valstybės valdymo tvarka ir pan. (kasacinė nutartis Nr. 
2K- 262/2011). Pareiškėjas taip pat nurodo, kad vyriausiasis prokuroras M. Jovaiša ir teisėja D. 
Vaidachavičienė neatliko tarnybos pareigų. Nenustatyta, kad šie asmenys dėl
neatsargumo būtų neatlikę savo pareigų arba jas netinkamai atlikę, ir dėl to didelės žalos būtų 
patyrusi valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo (tai 
yra būtų nusikalstamos veikos, numatytos BK 229 straipsnyje, sudėtis).

Pareiškėjas prašo pradėti ikiteisminį tyrimą ir pagal BK 300 straipsnį, pagal skundo turinį 
spręstina, kad pagal šio straipsnio 3 dalį, nes nurodo, kad jam buvo padaryta didelė žala.

BK 300 straipsnio 3 dalis numato baudžiamąją atsakomybę už netikro dokumento 
pagaminimą, tikro dokumento suklastojimą arba žinomai netikro dokumento ar žinomai 
suklastoto tikro dokumento laikymą gabenimą, siuntimą, panaudojimą ar realizavimą arba 
netikros asmens tapatybės kortelės, paso, vairuotojo pažymėjimo ar valstybinio socialinio 
draudimo pažymėjimo pagaminimą arba tikrų asmens tapatybės kortelės, paso, vairuotojo 
pažymėjimo ar valstybiniu socialinio draudimo pažymėjimo suklastojimą arba žinomai netikro ar 
žinomai suklastoto tikros asmens tapatybės kortelės, paso, vairuotojo pažymėjimo ar valstybinio 
socialinio draudimo pažymėjimo laikymą gabenimą, siuntimą panaudojimą ar realizavimą.

Vertinant pareiškėjo nurodytus duomenis, A. Drižiaus neigiamas pareigūno procesinių veiksmų 
ar sprendimų, priimtų vykdant jo kompetencijai įstatymo priskirtus įgaliojimus, vertinimas nėra 
pagrindas pradėti ikiteisminį tyrimą ir laikytinas pareiškėjo subjektyvia nuomone. Tai, kad 
pareigūnai, nagrinėdami A, Drižiaus skundus ir pareiškimus, priėmė jam nepalankų sprendimą
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neleidžia teigti, kad jie padarė kurią nors iš BK numatytų nusikalstamų veikų, tarp jų 
nagrinėjamame skunde nurodytų. Pareiškėjas vyriausiojo prokuroro M. Jovaišos ir teisėjos D. 
Vaidachavičienės atliekamas tarnybines pareigas nurodo kaip galimai padarytų nusikalstamų 
veikų, tokių kaip piktnaudžiavimas, tarnybos pareigų neatlikimas ir dokumento suklastojimas, 
faktus. Tai nėra vada baudžiamajai atsakomybei atsirasti. Nagrinėjamame skunde A.
Drižius jokių faktinių duomenų, kurie galėtų būti pagrindu pradėti ikiteisminį tyrimą, nenurodė. 
Pareiškime dėstomi deklaratyvaus turinio teiginiai, kurie grindžiami ne faktiniais duomenimis, 
bet pareiškėjo subjektyvia nuomone.

Baudžiamasis procesas turi prasmę tik tuomet, kai jį inicijuojant ir tęsiant yra manoma, kad bus 
išaiškinta nusikalstama veika ir ją padariusiam asmeniui bus pritaikyta baudžiamajame įstatyme 
numatyta sankcija. Šiuo atveju to nėra. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad nėra 
objektyvių ir pagrįstų duomenų, leidžiančių teigti, kad vyriausiojo prokuroro M. Jovaišos, teisėjos 
D. Vaidachavičienės veiksmais būtų padarytos veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo 
nusižengimo požymių. Ikiteisminis tyrimas gali būti pradėtas tik nustačius konkrečius 
nusikalstamos veikos požymius Darytina išvada, kad A. Drižiaus skundo argumentai dėl LR 
generalinės prokuratūros ONKTD vyriausiojo prokuroro M. Jovaišos, Panevėžio apygardos 
teismo teisėjos D. Vaidachavičienės BK 228 straipsnio 1 dalyje, 229 straipsnyje, 300 straipsnio 3 
dalvje numatvtų nusikalstamų veikų buvimo vertintini kaip akivaizdžiai neteisingi, todėl 
atsisakytina pradėti ikiteisminį tyrimą BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu.

Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo 
proceso kodekso (toliau -  BPK) 168 str. 1 d., 168 str. 2 d., 168 str. 3 d., 3 str. 1 d. 1 p., n u t a r i a  
atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.____________________________________________________
Veika, dėl kurios 
atsisakyta pradėti 
ikiteisminį tyrimą

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228 str. 1 d. 
Piktnaudžiavimas
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 229 str. Tarnybos pareigų 
neatlikimas
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 str. 3 d. Dokumento 
suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu

Nustatytas
administracinis teisės 
pažeidimas ar kituose 
teisės aktuose numatytas 
nusižengimas
Nustatyto
administracinio ar kito 
teisės pažeidimo 
medžiagą nutarta 
perduoti
Kiti sprendimai, susiję 9 
su atsisakymu pradėti 
ikiteisminį tyrimą
Nutarimo nuorašą 
nutarta išsiųsti

Aurimui Drižiui


