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Tyrimo medžiagos Nr. M-1-01-09261-21

Nutarimą priėmė Vyresnysis tyrėjas Karolina Urbonavičiūtė
n u s t a t ė:
Skundą, pareiškimą, 
pranešimą pateikęs 
asmuo

Karolina Levenauskytė

Nustatytos aplinkybės ir pagrindas, dėl kurių baudžiamasis procesas negalimas
2021-02-22  Vilniaus  apskrities  vyriausiojo  policijos  komisariato  Vilniaus  miesto

penktajame  policijos  komisariate  registruotas  Karolinos  Levenauskytės  pareiškimas  ROIK
0121000117271 dėl pasisavintų jos daiktų.

2021-02-26  K.  Levenauskytė  apklausoje  parodė,  kad  nuo  2020-05-18  iki  2022-05-18
turėjo  nuomotis  kotedžą  J.  Bobrovskio  g.  13-108,  Vilniuje,  kurio  savininkas  yra  Paulius
Raščiauskas, gim. 1988 m. Nuo 2020-05-18 K. Levenauskytė gavo nuo kotedžo raktus ir pradėjo
čia kraustyti savo daiktus. 2020-12-10 P. Raščiauskas el. paštu jai atsiuntė pretenziją, kad jam
netinka jų sutartos nuomos sąlygos, nes ji jam buvo pavėlavusi 10 dienų sumokėti už nuomą,
minėtoje pretenzijoje buvo nurodyta, kad iki 2021-01-20 ji turi išsikraustyti iš minėto kotedžo.
Nuo tada tarp judviejų prasidėjo nesutartimai,  vyksta civiliniai ginčai ir skundai bus paduoti į
teismą nagrinėjimui.  Jų ginčo pagrindinė esmė,  kad šio kotedžo savininkas  nutraukė nuomos
sutartį, be jos sutikimo. K. Levenauskytė mano, kad toks sprendimas yra neteisėtas, todėl ji su tuo
nesutiko. Jų ginčas bus sprendžiamas teismo keliu. 2021-01-30 apie 14.00 val. K. Levenauskytė
atvyko į kotedžą  J. Bobrovskio g. 13-108, Vilniuje ir priėjusi prie durų bandė atrakinti su raktu,
tačiau pastebėjo, kad spyna prasisuka, o durys yra atrakintos. Į vidų ji nėjo, o iškart paskambino
112 ir pranešė apie įvykį. Dėl galimo įsibrovimo yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, kurio Nr. 01-1-
03183-21. Tą dieną su P. Raščiausku buvo sutarę, kad ji išsikraustys. Kadangi 2021-01-30 ilgai
užtruko,  ji  tą  dieną  iš  kotedžo  pasiėmė  2  akvariumus  ir  katino  dėžę,  nes  daugiau  daiktų  į
automobilį sutalpinti negalėjo. Visi kiti daiktai, t.y. juodos spalvos elektrinis paspirtukas "Xiaomi
Mi",  kurio  vertė  apie  350  eurų,  2  elektriniai  riedžiai,  vienas  juodos  spalvos,  kitas  raudonos
spalvos, kurių vertė apie 100 eurų, pilkos spalvos išmanusis televizorius "Samsung", kurio vertė
apie 270 eurų, juodos spalvos televizorius (pvadinimo tiksliai nurodyti negaliu, nes nepamena),
kurio vertė apie 50 eurų, pagal užsakymą darytas akvariumas su visa įranga, kurio vertė apie 320
eurų, baltos spalvos akvariumas "Juvel" su įranga, kurio vertė apie 300 eurų, geltonos spalvos
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vaikiškas dviratis (pavadinimo taip pat nurodyti negali, nes nepamena), kurio vertė apie 70 eurų,
2 m. pločio, 90 cm. gylio statomas baseinas, kurio vertė apie 110 eurų, žaidimų konsolė "PS for
slim", kurio vertė apie 300 eurų, futbolo žaidimų stalas, kurio vertė apie 50 eurų, mano įmonės
kilnojamas seifas, kuris atsirakinamas kodine spyna ir piršto anstpaudu, kuriame buvo įmonės
dokumentai, Rido Nominaičio (jos brolio) dokumentai, paspirtuko užrakinimo raktas bei 7880
eurų grynais (kupiūromis), rudos spalvos kavos aparatas "Dolce Gusto",  kurio vertė apie 100
eurų, dviaukštė vaikų lova, kurio vertė apie 80 eurų, 2 "Dormeo" čiužiniai, kurių vertė apie 200
eurų, juodos spalvos stalas su metalinėm kojom ir baltos spalvos kėdė, kurių vertė apie 50 eurų,
"Delimano" greitpuodis, kurio vertė apie 150 eurų, taip liko jos ir vaikų drabužiai bei batai, kurių
vertės šiuo metu nurodyti negali. Likusius daiktus, vietoje užfiksavo policijos pareigūnai, kurie tą
dieną buvo atvykę į vietą dėl galimo įsibrovimo į kotedžą. Taip pat vietoje buvo P. Raščiausko
sesuo Elena Raščiauskaitė, kuri kiek matė, savo mobiliuoju telefonu viską filmavo. 2021-01-30
su P. Raščiausku žodžiu sutarė, kad visi minėti daiktai lieka kotedže, tačiau iki kurios dienos
tksliai viską K. Levenauskytė išsiveš, jie nesutarė, tik sutarė, kad maždaug 2 savaičių laikotarpiu,
tad turėjo išsivežti iki 2021-02-14. Su P. Raščiausku jokių sutarčių nepasirašinėjo, viskas buvo
sutarta žodžiu. 2021-02-08 apie 17.45 val. K. Levenausakytė iš Kauno atvažiavo į kotedžą  J.
Bobrovskio g. 13-108, Vilniuje, kur rado pakeistą kotedžo durų spyną, todėl į kotedžą, pasiimti
savo daiktų, įeiti negalėjo. 2021-02-09 interneto tinklapyje www.skelbiu.lt pastebėjo skelbimą,
apie  parduodamą  akvariumą,  kurio  matmenys  buvo  nurodyti  120x50x40,  iš  nuotraukų  K.
Levenauskytė  atpažino,  kad  tai  yra  jos  akvariumas,  nes  jis  buvo  darytas  pagal  užsakymą.
Pasiskambino skelbime nurodytu tel. Nr. 868164777,  atsiliepė vyras, kuris paaiškino, kad minėtą
akvariumą gavo iš draugo, kuris paprašė akvariumą parduoti,  K. Levenauskytė jo paklausė ar
draugo  vardas  Paulius,  tačiau  jis  tiksliai  nurodyti  negalėjo,  tik  pasakė,  kad  draugas  yra  iš
Vilniaus.  Daugiau  savo  pardavinėjamų  daiktų  internete  parduodamų  nematė.  Minėtus  visus
daiktus pavogė P. Raščiauskas. Dėl šio įvykio jai padaryta iš viso apie 11 000 eurų turtinė žala.
Žalą patvirtinančių dokumentų šiuo metu pateikti negali, tačiau jei reikės pateiks tyrimo eigoje.

Tyrimo metu buvo susisiekta su www.skelbiu.lt  patalpinto skelbimo pardavėju,  tel.  Nr.
868164777,  kuris  prisistatė  kaip  Andrius  Kundrotas.  A.  Kundrotas  paaiškino,  kad  domisi
akvariumais ir akvariumų įranga, todėl prieš kelias savaites (tikslios datos nurodyti negali), jo
draugas Raimondas, kuris dirba krovinių pervežimo įmonėje, paskambino A. Kundrotui ir pasakė,
kad Vilniuje iš kotedžo (kokiu adresu nežino) išvežė nereikalingus daiktus išmetimui,  tarp tų
daiktų buvo akvariumas, todėl Raimondas, žinodamas, kad A. Kundrotas domisi akvariumais, to
akvariumo  neišmetė,  o  atidavė  savo  draugui  ir  todėl  A.  Kundrotas  įdėjo  skelbimą  į
www.skelbiu.lt, kad jis parduoda akvariumą. Po skelbimo įdėjimo, su juo susisiekė moteris, tel.
Nr.  868903627 (K.  Levenauskytės  telefono  numeris),  kuri  paaiškino,  kad  jo  pardavinėjamas
akvariumas  priklauso  jai  ir  klausė  kokiu  pagrindu  A.  Kundrotas  jį  pardavinėja,  kadangi  A.
Kundrotas apie įvykio aplinkybes nieko nežinojo, moters prašymu, skelbimą ištrynė ir akvariumo
nepardavė. Daugiau A. Kundotas tyrimui reikšmingos informacijos nesuteikė.

2021-03-01  Raimondas  Songaila  apklausoje  parodė,  kad  yra MB "Simplerus"  įmonės
direktorius. Jų įmonė užsiima krovinių pervežimu ir perkraustimu. 2021 metų vasario mėnesio
pradžioje, tikslios datos nurodyti negali, nes nepamena, tačiau maždaug viduryje savaitės, jam
paskambino buvęs kaimynas Paulius Raščiauskas, kuris paprašė iš kotedžo J. Bobrovskio g. 13-
108, Vilniuje, išvežti nereikalingus daiktus. Sutarę dėl laiko, R. Songaila 2021 vasario mėnesio
pradžioje  (tikslios  datos  nurodyti  negali,  nes  nepamena),  bet  žino,  kad  tai  buvo  šeštadienis,
atvyko minėtu adresu paimti daiktų. R. Songailai atvykus, minėtu adresu jau buvo Paulius, kuris
paaiškino, kad jam reikia išsivalyti butą, todėl reikia išvežti nereikalingus daiktus. Nereikalingi
daiktai buvo sukrauti į maišus, todėl kas tuose maišuose buvo, R. Songaila nežino, tik pamena,
kad iš maišų sklido nemalonus kvapas, tarsi sugedusio maisto. Tarp daiktų, taip pat reikėjo išvežti
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ir akvariumą, kuris stovėjo ant spintelės. Akvariumas buvo gan didelis, todėl Paulius R. Songailos
paprašė padėti  jam jį nunešti  į  autobusiuką.  Akvariumas buvo apleistas, purvinas. Kadangi jo
draugas Andrius Kundrotas, domisi akvariumais ir akvariumų įranga, pamatęs minėtam kotedže
apleistą akvariumą, R. Songaila paskambino A. Kundrotui ir pasiūlė minėtą akvariumą, todėl po
kiek laiko jam jį atidavė. Jų įmonė nereikalingus daiktus išveža į šiukšlyną, todėl ir iš minėto buto
visus kitus daiktus išvežė į šiušlyną esantį Naujojoje Vilnioje (tikslaus adreso šiuo metu nurodyti
negali). Tarp nereikalingų daiktų, buvo dar vienas akvariumas, 2 riedžiai ir paspirtukas, tačiau jie
taip pat buvo sulužę, bet ar veikiantys, nežino, tačiau minėtus daiktus R. Songaila pasiėmė. Jei
reikės, minėtus daiktus atiduos. Kai R. Songaila išvežė nereikalingus daiktus, Paulius jam nieko
nesakė, kad minėti daiktai yra ne jo ir R. Songaila jo to neklausė, kadangi tik dirbo savo darbą.
Minėtas kotedžas buvo labai netvarkingas, jame buvo daug šiukšlių ir iš jo sklido nemalonus
kvapas. Daugiau apie įvykį nieko nurodyti negali.

2021-03-02 nuotoliu buvo apklaustas P. Raščiauskas, kuris apklausoje parodė, kad gyvena
pažymoje  nurodytu  adresu.  Kotedžas  J.  Bobrovskio  g.  13-108,  Vilnius,  nuosavybės  teise
priklauso jam, tačiau nuo 2020-05-18 iki 2022-05-18 minėtą kotedžą turėjo nuomotis Karolina
Levenauskytė, gim. 1986 m., tačiau dėl sutarties sąlygų nevykdymo, 2021-01-20 sutartis buvo
nutraukta, o pratęsta iki 2021-01-30. Pagal nuomos sutartį,  už kotedžą bei už viduje esančius
visus daiktus,  prieš tai  atsakinga buvo ji.  Kadangi su K. Levenauskyte jie buvo susitarę,  kad
2021-01-30 bus nutraukta nuomos sutartis,  P.  Raščiauskas 2021-01-30 apie 13.00 val.  atvyko
adresu J. Bobrovskio g. 13-108, Vilniuje, perimti savo turto. Atvykus minėtu adresu, pro langą
pažiūrėjo ar viduje nieko nėra, tačiau viduje nieko nebuvo, todėl jis atkasė sniegą nuo įėjimo į
minėtą kotedžą, į kotedžo vidų be K. Levenauskytės nėjo, o nuėjo pas kaimynus atsigerti kavos.
Nuo  minėto  kotedžo  jis  raktą  turėjo,  tačiau  K.  Levenauskytė  spynos  šerdelę  prieš  tai  buvo
pakeitusi,  o  tą  P.  Raščiauskas  sužinojo  tada,  kai  tą  pačią  dieną  K.  Levenauskytė  išsikvietė
policijos pareigūnus ir jis prie pareigūnų į spyną įkišo savo raktą ir pastebėjo, kad jis netinka.
Apie tai, kad neva buvo bandyta įsilaužti į kotedžą, jis sužinojo, kai K. Levenauskytė 2021-01-30
apie 14.00 val. atvyko minėtu adresu ir pasakė, kad jie negal eiti į šį kotedžą, nes reikia sulaukti
policijos  pareigūnų.  Kadangi  P.  Raščiauskas  pamanė,  kad  K.  Levenauskytė  meluoja,  jis  apie
14.30 val.  paskambino bendruoju pagalbos telefonu 112, kurie jam patvirtino,  kad yra gautas
pranešimas  apie  tai,  kad  minėtu  adresu  buvo bandyta  įsilaužti.  Kai  P.  Raščiauskas  atvyko J.
Bobrovskio g.  13-108, Vilniuje,  kažko įtartino nepastebėjo,  įsilaužimo pėdsakų taip pat  jokių
nebuvo. Jo nuomone į minėtą kotedžą niekas nesilaužė, tačiau įrodymų neturi. Tą dieną atvykus
policijos pareigūnams, tarp jo ir K. Levenauskytės vyko ginčai dėl nuomos pinigų. Taip pat tą
dieną ji iš jam priklausančio kotedžo į savo automobilį nešėsi daiktus, kiek P. Raščiauskas matė
akvariumą,  katiną  ir  visokius  daiktus  maišuose,  tačiau  kokie  daiktai  buvo maišuose nurodyti
negali,  nes  nematė.  Prie  policijos  pareigūnų  P.  Raščiauskas  K.  Levenauskytei  nurodė,  kad
minėtame  kotedže  jos  daiktai  likti  nebegali,  nes  jis  turi  sutvarkyti  kotedžą,  tačiau  ar  K.
Levenauskytė nesutiko pasiimti savo daiktų, jis nurodyti negali,  nes nepamena. 2021-02-06 P.
Raščiauskas atvyko adresu J. Bobrovskio g. 13-108, Vilniuje, tvarkyti kotedžo. Kadangi kotedžo
vidus buvo apleistas,  palikta  daug šiukšlių,  P.  Raščiauskas pasisamdė įmonės „Pervežimai 1“
darbuotoją, kuris atvažiavęs su autobusiuku išvežė šiukšles ir nereikalingus daiktus į šiukšlyną. Į
kokį šiukšlyną ir kur daiktai bei šiukšlės buvo išvežti, P. Raščiauskas nežino ir nurodyti negali.
Kotedže buvo paliktas K. Levenauskytės apleistas akvariumas, šiukšlės, indai, pagalvės, nemažai
daiktų buvo maišuose, kurių vidaus jis netikrino, tiesiog tuos maišus išmetė. Ar tarp išmetamų
daiktų buvo K. Levenausklytės riedžiai, paspirtukas, dviratis, baseinas, P. Raščiauskas nežino, nes
jų  nematė,  jei  jie  buvo  maišuose,  jis  juos  galėjo  išmesti  kartu  su  šiukšlėmis.  Taip  pat  P.
Raščiauskas nori paminėti, kad jokio seifo kotedžo viduje nebuvo. Juodos spalvos kavos aparatas
„Dolce  Gusto“  priklausė  jam,  taip  pat  priklausė  ir  puodai,  2  televizoriai  „Samsung“,  juodos
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spalvos stalas su kėde, valgomasis stalas su kėdėmis ir stiklinis staliukas taip pat priklausė jam.
Drabužių ir  batų jokių kotedže P.  Raščiauskas nematė,  nebent  jie  taip pat  buvo maišuose.  Iš
kotedžo  šiukšles  ir  nereikalingus  daiktus  išmetė  todėl,  kad  K.  Levenauskytė  sutartu  laiku  jų
nepasiėmė,  o  pagal  2020  metų  gegužės  18  d.  sublokuoto  namo nuomos  sutarties  12.8  p.  P.
Raščiauskas neprivalo saugoti nuomininko turto, po jo išsikraustymo iš patalpų. Prie apklausos
prideda  2020-05-18 sublokuoto  namo nuomos sutarties  kopiją,  2020-12-10 įspėjimą (kopiją),
2021-01-20 antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo kopiją, 2021-01-20 susitarimo
dėl  išsikraustymo  termino  pratęsimo  kopiją.  P.  Raščiauskas  turi  nuotraukas,  darytas  prieš
atsikraustant  K.  Levenauskytei  į  kotedžą,  kuriose  užfiksuota,  kad  2  televizoriai  „Samsung“
priklauso jam, taip pat „Dormeo“ čiužinys, „Dolce Gusto“ kavos aparatas, keli stalai, kėdė. Jei
reikės, nuotraukas taip pat galės atsiųsti el. paštu. Daugiau nieko nurodyti negali.

Lietuvos  Respublikos  baudžiamojo  proceso  kodekso  168  str.  1  d.  numatyta,  kad
prokuroras  ar ikiteisminio  tyrimo  pareigūnas,  gavęs  skundą,  pareiškimą  ar  pranešimą,  o
reikiamais  atvejais  -  ir jų  patikslinimą,  atsisako  pradėti  ikiteisminį  tyrimą  tik  tuo  atveju,  kai
nurodyti duomenys apie nusikalstamą veiką yra akivaizdžiai neteisingi ar yra aiškios šio kodekso
3 str.  1 d. nurodytos aplinkybės. Viena tokių aplinkybių, numatyta BPK 3 str. 1 d. 1 p., jeigu
nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

BK 178 straipsnio 1 dalis  numato baudžiamąją atsakomybę už vagystę.  Vagystė  – tai
tyčinis neatlygintinas svetimo turto pagrobimas, turint tikslą jį  pasisavinti,  t.  y. pagrobtą turtą
valdyti, naudotis ir disponuoti juo kaip savu. Vagystės dalykas yra svetimas turtas, t.y. daiktai,
kurie grobimo momentu priklauso ne kaltininkui, o kitam asmeniui.

Iš surinktos medžiagos matyti, kad P. Raščiauskas nesiekė tyčia užgrobti svetimo turto, o
jo  nuosavybėje  paliktus  K.  Levenauskytės  daiktus  išmetė,  kadangi  pagal  nuomos  sutartyje
nurodytas  sąlygas  (Sublokuoto  namo  nuomos  2020  m.  gegužės  18  d.  sutarties  12.8  p.
"Nuomotojas neprivalo saugoti nuomininko turto, po nuomininko iškraustymo iš patalpų" ), P.
Raščiauskas neprivalo saugoti K. Levenauskytės turto po jos išsikraustymo iš patalpų. Taip pat K.
Levenauskytė turėjo galimybę pasiimti savo daiktus, tačiau sutartu laiku to nepadarė, todėl pati
nevykdė savo pareigos, nes ji už savo daiktus yra atsakinga pati. 

Atsižvelgiant  į  gauto  pareiškimo  nagrinėjimo  metu  nustatytas  aplinkybes,  ikiteisminis
tyrimas nepradėtinas,  nes  nepadaryta  veika  turinti  nusikaltimo  ar  baudžiamojo  nusižengimo
požymių. Labai svarbu įvertinus pareiškime bei papildomoje medžiagoje nustatytas aplinkybes
spręsti, ar nurodytoje veikoje įžvelgiami požymiai nusikaltimo, ar veika atitinka civilinio delikto
požymius. Lietuvos  Aukščiausiasis  Teismas  savo  nutartyse  yra  pasisakęs,  kad  baudžiamoji
atsakomybė demokratinėje visuomenėje turi būti suvokiama kaip kraštutinė, paskutinė priemonė
(ultima ratio),  naudojama  saugomų  teisinių  gėrių,  vertybių  apsaugai  tais  atvejais,  kai
švelnesnėmis priemonėmis tų pačių tikslų negalima pasiekti (kasacinės snutartys baudžiamosiose
bylose Nr.  2K- 396/2009, 2K-262/2011 ir  kt.).  Iš  gautų duomenų matyti,  kad tarp asmenų K.
Levenauskytės ir P. Raščiausko susiklostę santykiai reglamentuojami civilinės teisės normomis, t.
y. buvo sudaryta sublokuoto namo nuomos sutartis, kurios pagrindu buvo išnuomotas kotedžas,
tačiau buvo pažeistos šios sutarties sąlygos (nebuvo laiku atsiskaitoma). Šiuo atveju, už sutartinių
sąlygų nevykdymą ar netinkamą vykdymą yra numatyta civilinė atsakomybė, kuri yra taikoma
civilinio  proceso  nustatyta  tvarka.  Sutartinių  sąlygų  nevykdymas,  net  jeigu  dėl  to  atsiranda
turtinės žalos, savaime dar nesukelia baudžiamosios atsakomybės,  jeigu nėra kliūčių padarytą
žalą  atlyginti  civilinės  teisės  priemonėmis  arba  asmens  veikoje  yra  požymiai  nusikaltimo  ar
baudžiamojo  nusižengimo.  Nagrinėjant  pareiškime  nurodytas  aplinkybes,  negauta  objektyvių
duomenų,  kad  buvo  įvykdyta  vagystė,  šiuo  atveju  tarp  K.  Levenauskytės  ir  P.  Raščiausko
susiklostė civiliniai teisiniai santykiai, iš kurių kilę ginčai nagrinėjami teisme civilinio proceso
tvarka.  Lietuvos  Respublikos  civilinio  proceso  kodekso  5  straipsnio  „Teisė  kreiptis  į  teismą
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teisminės  gynybos“  1  dalis  nustato,  jog  kiekvienas  suinteresuotas  asmuo  turi  teisę  įstatymų
nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė.
Atsižvelgdamas į  išdėstytas aplinkybes ir  vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos  baudžiamojo
proceso kodekso (toliau – BPK)  168 str., 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 178 str. 1 d. Vagystė

Nustatytas 
administracinis teisės 
pažeidimas ar kituose 
teisės aktuose numatytas
nusižengimas

Nenustatytas.

Nustatyto 
administracinio ar kito 
teisės pažeidimo 
medžiagą nutarta 
perduoti

Neperduoti.

Kiti sprendimai, susiję 
su atsisakymu pradėti 
ikiteisminį tyrimą

Nėra.

Nutarimo nuorašą 
nutarta išsiųsti

1. Karolinai Levenauskytei;
2. Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 4-
ajam skyriui.

Vadovaujantis BPK 168 straipsnio 5 dalimi, ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimas atsisakyti
pradėti  ikiteisminį  tyrimą  per  7  dienas  nuo  nutarimo  nuorašo  gavimo  dienos  gali  būti
skundžiamas prokurorui, o prokuroro nutarimas – ikiteisminio tyrimo teisėjui. Jeigu prokuroras
nepanaikina nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, jo sprendimas gali būti skundžiamas
ikiteisminio tyrimo teisėjui.
Nutarimą priėmė Vyresnysis tyrėjas Karolina Urbonavičiūtė
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