
POLICIJOS DEPARTAMENTAS 
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

TEISĖS SKYRIUS

Vilniaus apygardos administraciniam teismui
Teikiama per EPP

PAREIŠKĖJAS
UAB „Grėsmės nacionaliniam saugumui“, į.k. 305440939
reg. Goštauto g. 8-269, Vilnius
el.p.llredakcija@gmail.com

ATSAKOVAS
Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerijos į.k. 188785847
Įgaliota atstovė
Teisės skyriaus Vyriausioji specialistė Marina Žarė
Saltoniškių g. 19, Vilnius
el. p.: marina.zare@policija.lt

TREČIASIS ASMUO
UAB „Synergy Servers ltd“
73 De Vesci Court Portlaoise, Co.Laois, Airija
el.paštas info@vhost.lt

Į
Nr. 5-S-
Nr. eI2-4587-331/2021

ATSILIEPIMAS Į SKUNDĄ
ADMINISTRACINĖJE BYLOJE NR. I2-3655-816/2022

1. Policijos  departamentas  prie  Lietuvos  Respublikos  vidaus  reikalų  ministerijos  (toliau  –
Policijos departamentas), gavo pareiškėjo UAB „Grėsmės nacionaliniam saugumui“ skundą
dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo ir susipažinęs su skundu pažymi, kad su skundu
nesutinka bei teikia  teismui atsiliepimą,  kuriuo prašo skundą atmesti  kaip nepagrįstą dėl
žemiau nurodytų argumentų.

Nesutikimo su skundu faktiniai bei teisiniai argumentai,-

2. Pareiškėjas kreipėsi į teismą nurodydamas, kad Policijos departamento darbuotojai 2022 m.
vasario  27  d.  apie  10:00  val.  kreipėsi  į  Pareiškėjo  administruojamos  svetainės
www.laisvaslaikrastis.lt  hostingo bendrovę Synergy.ltd  ir  pareikalavo,  kad būtų išjungtas
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administruojamas  ir  redaguojamas  naujienų  portalas  www.laisvaslaikrastis.lt.  Pareiškėjas
nurodo, kad portalą administruojančios įmonės Synergy.ltd administratorius Tomas Čepaitis
neva pakluso neteisėtiems  Policijos  departamento  reikalavimams ir  išjungė serverį,  kuris
palaikė svetainę www.laisvaslaikrastis.lt. Pareiškėjas toliau nurodo, kad  interneto svetainę
Tomas Čepaitis  išjungė prievartaujamas „teisėsaugos“  ir  pridėjo rašytinius  įrodymus (el.
susirašinėjimą), kurie anot Pareiškėjo neva patvirtina dėstomas aplinkybes.

3. Pažymime, kad Pareiškėjas dėsto tik deklaratyvias ir jo paties samprotaujamos aplinkybes.
Pareiškėjo  pozicijos  paneigimui  teikiame  su  atsiliepimu  Vilniaus  apskrities  vyriausiojo
policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus
2022-03-09 nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą (toliau - Nutarimas), kuriame buvo
išdėstytos  analogiškos  skundui  aplinkybės.  Nutarime  nurodyta,  kad:  „<...>  aplinkybių
tikslinimo metu Tomas Čepaitis paaiškino, kad jis yra Synergy.ltd direktorius bei vienintelis
šios  įmonės  akcininkas.  Synergy  Servers  Limited  priklauso  vhost.lt  projektas,  vykdantis
internetinių  svetainių  prieglobos  paslaugas,  kuriomis  taip  pat  naudojosi  minėtas  UAB
„Grėsmė nacionaliniams  saugumui“  vadovas,  Aurimas  Diržius.  2022  vasario  27d.  apie
11:09 val.  sulaukė  skambučio  iš  asmens,  kuris  prisistatė  Gedimino vardu,  tačiau  iš  kur
skambina  nesutiko  atskleisti.  Tuo  metu  susidarė  nuomonę,  jog  skambino  teisėsaugos
atstovai,  kurie domėjosi internetine svetaine laisvaslaikrastis.lt.  Atsakė jog žino, kad yra
laikoma tokia svetainė, tačiau į turinį paskutiniu metu nesigilina. Jis pasiūlė pasidomėti bei
sustabdyti šios svetainės veiklą. Jis paprašė, kad pateiktų oficialų raštą, jog turėtų pagrindą
internetinės  svetainės  veiklos  nutraukimui.  Tačiau  nuėjęs  į  puslapį  ir  perskaitęs  kelias
antraštes, susidarė nuomonę, jog tai yra prorusiškas propagandinis naujienų portalas. Dėl
paskutinių įvykių Ukrainoje, sureagavo labai emocionaliai. Todėl kai pamatė, jog paslauga
buvo  apmokėta  tik  iki  2022  vasario  23  d.  priėmė  sprendimą  nebeteikti  šiam  klientui
paslaugų  ir  turinio  atvaizdavimą  išjungė.  Jeigu  kyla  klausimas,  kodėl  paslauga  vis  dar
veikė,  nors  jau  buvo  pasibaigusi,  tai  yra  todėl,  jog  sistemoje  yra  nustatyta,  nestabdyti
paslaugos veikimo dar 5 dienas. Tos papildomos penkios dienos yra jų geros valios ženklas,
bet neįsipareigojimas teikti paslaugas. Priėjimą prie svetainės failų bei elektroninio pašto
paliko ir  pasiūlė  išsikelti  į  kitą serverį,  nes po dviejų dienų paskyra bus suspenduota ir
nebeliks net galimybės prieiti prie turinio. Susilaukė daug neigiamų laiškų su gąsdinimais
teismais,  baudomis,  atsakomybe.  Todėl  nusprendė laiškų nebeskaityti  bei  nebeatsiliepti  į
Aurimo  Drižiaus  skambučius,  kad  jis  jo  nepaveiktų.  Paskutinis  UAB  „Grėsmė
nacionaliniams saugumui“ atliktas mokėjimas įmonei Synergy Servers Limited (kuri teikia
paslaugą), buvo atliktas 2022 m. sausio 27 dieną, pagal sąskaitą numeris 66444, kurioje
nurodoma,  jog paslaugos yra apmokamos laikotarpiui  2022/01/24 -  2022/02/23 (atskiru
prisegtuku prisegė pačią sąskaitą). Nors Aurimas Drižius buvo perspėtas 2022 m. vasario
27 dieną, jog paslaugos jam nebebus teikiamos, jis vis tiek pervedė 33 eurus už paslaugas
2022 m. vasario 28 dieną. Tą pačią dieną mokėjimą grąžino<...>“

4. Pažymėtina,  kad liudytojas  duodamas parodymus yra įspėjamas už melagingų parodymų
davimą (BK 235 straipsnis). Iš Nutarimo akivaizdu, kad tarp UAB „Grėsmės nacionaliniam
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saugumui“ ir įmonės Synergy.ltd 2022-02-24 dieną baigėsi sutartis dėl serviso palaikymo
paslaugų teikimo. 2022 m. vasario 27 d. UAB „Grėsmės nacionaliniam saugumui“ vadovas
Aurimas Drižius buvo perspėtas, kad paslaugos jam nebus teikiamos. Žalos dydį Pareiškėjas
vertina po 3000 Eur už kiekvieną dieną kai buvo išjungtas portalas www.laisvaslaikrastis.lt
nuo  2022-02-27  iki  2022-03-14.  Iš  Tomo  Čepaičio  parodymu  akivaizdu,  kad  jis  tik
samprotauja,  jog  jam  galėjo  skambinti  pareigūnai.  Jis  pats  nurodo,  kad  jam  tuo  metu
susidarė nuomonė, kad skambino iš teisėsaugos.  Nagrinėjamu atveju akivaizdu, kad tarp
UAB  „Grėsmės  nacionaliniam  saugumui“  ir  Synergy.ltd  buvo  susiklostę  civiliniai
teisiniai santykiai dėl teikiamų paslaugų, todėl šie santykiai ir turėtų būti sprendžiami
bendrosios kompetencijos teisme pagal galiojančias civilinės teisės normas. 

5. Pareiškėjas įtaria  neva  neteisėtus,  terorizuojančius  policijos  pareigūnų veiksmus  duodant
nurodymus išjungti  serverį,  tačiau  jokių įrodymų į  bylą  nepateikė.  Priešingai,  Atsakovas
paaiškina teismui, kad atsižvelgiant į didelio masto Rusijos karinių pajėgų sutelkimą prie
Ukrainos  sienos  ir  okupuotoje  Ukrainos  teritorijoje,  taip  pat  Baltarusijos  Respublikoje,
galimas grėsmes Lietuvos nacionalinio saugumo interesams, Lietuvos policija, užtikrindama
jai pavestų funkcijų įgyvendinimą ir veikdama nepaprastosios padėties sąlygomis (2022 m.
vasario 24 d. Lietuvos Respublikoje įvesta nepaprastoji padėtis), nustatė galimus Lietuvos
Respublikos visuomenės informavimo įstatymo  dėl neskelbtinos informacijos platinimo ir
imasi  visų  įmanomų  priemonių,  siekdama  užkirsti  kelią  neskelbtinos  informacijos,
nurodytos Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1–
3 punktuose, sklaidai. Policijos departamentas 2022-03-03 oficialiu raštu Nr. 5-S-4670 pagal
adresatų  sąrašą  teikė  raštą,  kuriame  nurodė,  kad:  „<...>  vadovaudamiesi Lietuvos
Respublikos visuomenės informavimo įstatymo bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003
m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 290 „Dėl Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos
informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkos patvirtinimo“
(toliau  –  Vyriausybės  nutarimas)  nuostatomis, atsižvelgdami  į  tinklo  paslaugų  teikėjui
Vyriausybės  nutarimo  14  punktu  nustatytą  pareigą,  reikalaujame  nedelsiant  nutraukti
prieigą  Lietuvos  Respublikoje  prie  konkrečių  (rusiškų)  interneto  tinklalapių:
https://lenta.ru/, https://ria.ru/, https://ria.ru/lenta/, https://www.rbc.ru/, https://www.rt.com,
https://kremlin.ru/,  https://en.kremlin.ru/,  https://smotrim.ru/,  https://tass.ru/,
https://tvzvezda.ru/,  https://vsoloviev.ru,  https://ltv.ru/,  https://www.vesti.ru/,
https://online.sberbank.ru/,  https://zakupki.gov.ru/,  https://lt.sputniknews.ru,
https://baltnews.ru/,  https://sputniknews.ru/,  https://regnum.ru/,  https://iz.ru/,
https://eadaily.com,  http://lebionka.blogspot.com/,  http://ausra.info/,
https://www.rubaltic.ru/,  https://politexpert.net/,https://tsargrad.tv/,  https://rg.ru,
https://vz.ru/,  https://www.tvr.by/,  https://dziennikpolityczny.com/,  https://ru-an-
info.livejournal.com,  https://cont.ws/@Chervonec001,  https://cont.ws/@Colonel-Cassad,
https://cont.ws/@who-who,  https://cont.ws/@rustik8448,  https://www.rbth.com/,
https://vk.com/public77836574,  https://nikolaiarhep.livejournal.com/,
https://vk.com/againstthewest,  https://vk.com/the_face_of_war,  https://vk.com/evropy_net,
https://bb.lv/, https://vk.com/opvnato, https://rusonline.org, https://vk.com/public172944148,
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https://www.fondsk.ru,  https://moderndiplomacy.eu,  https://iarex.ru,
https://www.ritmeurasia.org/tag--litva-1152,  https://criticismoflife.wordpress.com/,
https://vk.com/natowar.<...>“  (Rašto kopija pridedama prie atsiliepimo). Pažymėtina, kad
www.laisvaslaikrastis.lt yra  lietuviškas  tinklalapis,  todėl  Synergy.ltd  kaip  vykdančio
internetinės  svetainės  www.laisvaslaikrastis.lt prieglobos  paslaugas,  sąraše  net  nebuvo.
Jokie nurodymai iš teisėsaugos minėtai įmonei uždaryti tinklalapį  www.laisvaslaikrastis.lt
nebuvo pateikti.

6. Atsakovas siekdamas užkirsti  kelią dezinformacijos,  propagandos sklaidai,  nesantaikos  ir
priešiškų veiksmų kurstymui 2022-03-03 raštu Nr. 5-S-4706 „Dėl neskelbtinos informacijos
viešinimo  ir  (ar)  platinimo“  kreipėsi  į  Žurnalistų  etikos  inspektoriaus  tarnybą,  ir  prašė
įvertinti  ir  informuoti,  ar  (lietuviškose)  interneto  tinklalapiuose:  neredaguota.lt/,
https://baltnews.lt/,  https://nepriklausomizurnalistai.eu,  https://klaipeda1945.org/,
https://www.pressjazz.tv/,  http://3min.lt/,  https://20min.lt/  yra  neskelbtinos  informacijos.
Atsakymas  į  šį  raštą  nebus  pateiktas,  nes  Lietuvos  Respublikos  Seimas  2022-03-10
Nutarimu Nr. XIV-932 „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ (toliau – Seimo nutarimas)
suteikė  Žurnalistų  etikos  inspektoriui  įgaliojimus  ne  ilgiau  kaip  72  valandoms  duoti
elektroninės  informacijos  prieglobos  paslaugų  teikėjams  ir  interneto  prieigos  paslaugų
teikėjams  privalomus  nurodymus  panaikinti  galimybę  pasiekti  visuomenės  informavimo
priemones,  o  leidinių  pardavėjams,  leidinių  pristatymo  ar  kitokias  platinimo  paslaugas
teikiantiems subjektams – privalomus nurodymus sustabdyti leidinių pardavimą, pristatymą
ar platinimą bei kreiptis į teismą dėl tokių nurodymų davimo (Seimo nutarimo 2 straipsnio 3
dalis).

7. Pažymėtina,  kad ir rašte adresuotame Žurnalistų  etikos inspektoriaus tarnybai nefigūravo
tinklalapis www.laisvaslaikrastis.lt.  Jokių  neteisėtų veiksmų  Atsakovas nesiėme, kad būtų
užblokuotas  www.laisvaslaikrastis.lt skelbiamas turinys, taip pat nesiėme jokių priemonių,
kad būtų užblokuotas Pareiškėjo internetinis adresas. Todėl Pareiškėjo skundo teiginiai yra
tik deklaratyvaus pobūdžio, visiškai neatitinkantys tikrovę,  paremti jo subjektyvia faktinių
aplinkybių  interpretacija. Jokių  rašytinių  įrodymų  pagrindžiančių  išdėstytus  argumentus
skunde dėl Atsakovo neteisėtų veiksmų bei Pareiškėjui turtinės ir neturtinės žalos priteisimo
pagrįstumo Pareiškėjas nepateikė bei skundo reikalavimų nepagrindė. Nutarimu atsisakyti
pradėti  ikiteisminį  tyrimą  buvo  konstatuota,  kad  nėra  nusikalstamos  veikos,  numatytos
Lietuvos  Respublikos  baudžiamojo  kodekso  197  straipsnyje  -  „Neteisėtas  poveikis
informacinei  sistemai“  požymių.  Šis  nutarimas  Pareiškėjui  buvo  išsiųstas  ir  įteiktas,
Atsakovas  neturi duomenų,  kad  jis  būtų  buvęs apskųstas,  todėl  yra  teisėtas  ir  turi  res
judicata, o juo nustatyti faktai – prejudicinę galią.  

Teisinis pagrindas dėl turtinės žalos atlyginimo,-

8. Deliktinės  atsakomybės  atvejį,  kai  žala  atlyginama  dėl  valdžios  institucijų  neteisėtų
veiksmų, nustato Civilinio kodekso 6.271 straipsnis. Atsakomybės pagal Civilinio kodekso
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6.271  straipsnį  atsiradimas  paprastai  yra  susijęs  su  valstybės  ar  savivaldybių  valdžios
institucijų vykdoma veikla viešojo administravimo srityje, atliekant įstatymų ir kitų teisės
aktų įgyvendinimo funkcijas  bei teikiant  viešąsias  paslaugas.  Pagal  šio straipsnio 4 dalį,
„valstybės ar savivaldybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu valdžios
institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai
privalėjo veikti.“ Iš šio teisinio reguliavimo matyti, kad valstybinės valdžios institucijos ar
jų darbuotojų neveikimas taip, kaip pagal įstatymus jie privalėjo veikti, yra būtina sąlyga
atsirasti  atsakomybei  dėl  žalos.  Ir  priešingai,  valstybinės  valdžios  institucijos  ar  jų
darbuotojų  veiksmų  atitikimas  teisės  aktų  reikalavimams,  yra  pagrindas  netenkinti
reikalavimo dėl žalos atlyginimo.

9. Administracinių teismų praktikoje, sprendžiant kitas analogiškas bylas, yra konstatuota, kad
tokiais atvejais valstybės neteisėti veiksmai gali būti konstatuojami tik tada, kai nustatomas
akivaizdus, t. y. aiškus ir rimtas valdžios institucijos diskrecijos ribų peržengimas. Vertinant
pažeidimo  akivaizdumą  gali  būti  atsižvelgta  į  spręstinų  situacijų  sudėtingumą,  tekstų
taikymo ar aiškinimo sunkumus, vartojamų terminų suprantamumą, įrodymų aiškumą ir kt.
Kiekvienas  viešojo  administravimo  subjektas,  spręsdamas  įstatymų  leidėjo  pavestus
uždavinius, turi diskrecijos teisę, nepažeisdamas imperatyvių teisės aktų reikalavimų, veikti
(be kita ko, tvarkyti savo struktūrą) tokiu būdu, kad tie uždaviniai būtų įgyvendinti laiku ir
tinkamai, laikantis efektyvumo, objektyvumo bei kitų viešojo administravimo principų (žr.,
pvz.,  Lietuvos  vyriausiojo  administracinio  teismo  išplėstinės  teisėjų  kolegijos  2014  m.
birželio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-416/2014).

10. Kaip jau buvo pasisakyta aukščiau jokių neteisėtų veiksmų Atsakovas nesiėme, kad būtų
užblokuotas  www.laisvaslaikrastis.lt skelbiamas turinys, taip pat nesiėme jokių priemonių,
kad būtų užblokuotas Pareiškėjo internetinis adresas. Pareigūnai veikė savo kompetencijos
ribose ir  vadovaudamiesi  įstatymais  vykdė savo teisines  pareigas,  pagrindinius  valstybės
tarnybos principus.  Atsakovas jokiu priežastiniu ryšiu nėra susijęs su Pareiškėjo domeno
blokavimu.  Akivaizdu,  kad  Pareiškėjo  domeną  dėl  neapmokėtų  paslaugų  užblokavo
Synergy.ltd,  todėl  nesant  jokių  įrodymų,  kad  valstybinės  valdžios  institucijos  ar  jų
darbuotojai veikė ne pagal įstatymus ar viršijo jiems suteiktus įgalinimus, taip pat nesant nei
vienos sąlygos iš būtinųjų sąlygų viešajai atsakomybei nustatyti  -  valstybei nekyla turtinė
prievolė atlyginti žalą pagal CK 6.271 straipsnį. 

Teisinis pagrindas dėl neturtinės žalos atlyginimo,-

11. Atsižvelgdamas į CK 6.250 straipsnyje pateiktą neturtinės žalos teisinę sąvoką, pažymėtina,
kad  neturtinės  žalos  įrodinėjimas  pasižymi  specifika,  kadangi  neturtinė  žala  dažnai  yra
susijusi su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais
ne visada įmanoma. Vien tik Pareiškėjo paaiškinimų apie patirtą neturtinę žalą nepakanka,
paaiškinimai  turėtų  būti  patvirtinti  kitais  tiesioginiais  ar  netiesioginiais,  subjektyviais  ar
objektyviais įrodymais. Todėl įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji
faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas –
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materialiojo teisinio pobūdžio faktas – neturtinės žalos padarymo faktas. Neturtinė žala nėra
bet koks, net menkiausio laipsnio asmeniui padarytas neigiamas poveikis, jis turi sukelti ne
vienkartinius  ar  trumpalaikius  išgyvenimus ar emocijas  arba sudaryti  kliūtis,  kurios nėra
sudėtingos  ar  nesunkiai  įveikiamos.  Neturtinė  žala  konstatuojama  tada,  kai  ją  darantys
veiksmai ar veiksniai yra pakankamai intensyvūs, o ne mažareikšmiai ar smulkmeniški, kai
jie  yra  nepriimtini  teigiamos  reputacijos  ar  asmens  gero  vertinimo  požiūriu  ir  gali  būti
įvertinti  pinigais, atsižvelgiant į pažeidžiamų vertybių pobūdį, pakenkimo intensyvumą ir
trukmę.

12. Atsižvelgiant į Pareiškėjo dėstomas aplinkybes, kad jam neturtinė žala atsirado dėl to, kad
ilgai  reikėjo  ieškoti  specialisto,  kuris  sutiktų  perkelti  visą  turinį  į  kitą  serverį,  todėl
reikalauja  priteisti  7  000  Eur  neturtinės  žalos.  Nesant  jokių  pagrįstų  įrodymų,  kad
valstybinės valdžios institucijos ar jų darbuotojai veikė ne pagal įstatymus ar viršijo jiems
suteiktus  įgalinimus,  taip  pat  nesant  nei  vienos  sąlygos  iš  būtinųjų  sąlygų  viešajai
atsakomybei nustatyti  nekyla ir prievolė atlyginti neturtinę žalą. Nagrinėjamu atveju nebuvo
pažeista asmens neturtinė teisė.

Kiti procesiniai klausimas,-

13. Teismas 2022-03-24 nutartimi šioje administracinėje byloje įpareigojo Atsakovą pasisakyti
dėl Pareiškėjo pateiktų procesinio pobūdžio prašymu. Pasisakydami informuojame teismą,
kad su atsiliepimu teikiame oficialius raštus; 2022-03-03 Nr. 5-S-4706 ir 2022-03-03 Nr. 5-
S-4670.  

14. Dėl  liudytojo Synergy.ltd vadovo Tomo Čepaičio apklausos manome, kad ji yra netikslinga,
nes kartu su atsiliepimu teikiame Nutarimą, kuriame Tomas Čepaitis jau davė parodymus
dėl tų pačių aplinkybių. Jo apklausa yra nuosekli ir aiški, todėl nemanome, kad T.Čepaitis
duos kitus parodymus, negu jau yra davęs tyrimo medžiagoje Nr. M-1-01-10893-22.  Prieš
teikiant savo parodymus liudytojas Tomas Čepaitis buvo įspėtas už melagingų parodymų
davimą pagal LR BK 235 straipsnį. Nutarimas yra teisėtas ir apskųstas nebuvo. Tuo labiau
Synergy.ltd yra įtraukta į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu kaip šalis, kuri turi procesines
teises ir pareigas numatytas įstatyme. 

15. Atsižvelgiant į tai, kad tarp Pareiškėjo ir UAB „Synergy.ltd buvo sudaryta paslaugų teikimo
sutartis, prašome Teismo įpareigoti Pareiškėją pateikti minėtą sutartį prie bylos. Taip pat
Pareiškėjas  yra nurodęs,  kad kreipėsi  į  prokuratūrą dėl  nusikaltimo – neteisėto  poveikio
informacinei  sistemai.  Todėl  prašome  Teismo  įpareigoti  Pareiškėją  pateikti  į  bylą
prokuratūroje priimto procesinio sprendimo kopiją.

16. Nematome galimybės sudaryti taikos sutartį,  nes nebuvo atlikta jokių neteisėtų Atsakovo
veiksmų dėl kurių galėjo nukentėti Pareiškėjas.
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17. Prie atsiliepimo pridedamas Lietuvos policijos  generalinio komisaro įgaliojimas suteiktas
Teisės skyriaus vyriausiajai specialistei Marinai Žarei atstovauti Policijos departamentą.

18. Vadovaudamiesi teisiniu bei faktiniu pagrindu, tuo kas išdėstyta bei ABTĮ 88 straipsnio 1 p.
Vilniaus apygardos administracinio teismo prašome: 

- netenkinti  Pareiškėjo  skundo  reikalavimų  dėl  turtinės  ir  neturtinės  žalos
priteisimo, skundą kaip neįrodytą ir nepagrįstą atmesti.

- įpareigoti  Pareiškėją pateikti  į  bylą tarp Pareiškėjo ir  Synergy.ltd sudarytos
paslaugų  teikimo  sutarties  kopiją  bei  prokuratūroje  priimto  procesinio  sprendimo
kopiją.

PRIDEDAMA:
2021-09-30 PD Įgaliojimas Nr. 5-IL-12230, 2 lapai;
Nutarimas  atsisakyti  pradėti  ikiteisminį  tyrimą  tyrimo  medžiagoje  Nr.  M-1-01-

10893-00, 8 lapai;
2022-03-03 rašto Nr. 5-S-4706 nuorašas, 3 lapai;
2022-03-03 rašto Nr. 5-S-4670 nuorašas, 3 lapai;
adresatų sąrašas 5 lapai.

Policijos departamento Teisės skyriaus vyriausioji specialistė         Marina Žarė

Pasirašoma teikiant per EPP

Marina Žarė, tel. (8 5) 271 7962, el. p. marina.zarė@policija.lt



LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

ĮGALIOJIMAS
 

Nr.
Vilnius

Į g a l i o j u Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
(toliau – Policijos departamentas) Teisės skyriaus   vyriausiąją specialistę Mariną Žarę atstovauti
Policijos  departamentui  ir  Policijos  departamentui  pavaldžioms  policijos  įstaigoms  pagal  jų
Policijos  departamentui  suteiktus  įgaliojimus  visuose  teismuose,  administracinių  ir  darbo  ginčų
komisijose, visų rūšių bylose, nagrinėjant ieškinius, priešieškinius, skundus, pareiškimus, prašymus,
kai  vienas  iš  dalyvaujančių  byloje  (ginče)  asmenų  yra  Policijos  departamentas  ar  Policijos
departamentui  pavaldi  policijos  įstaiga,  su  visomis  teisėmis,  įstatymų  suteiktomis  ieškovui,
pareiškėjui,  atsakovui,  trečiajam  asmeniui  ar  viešojo  administravimo  subjektui,  ir  atlikti
atstovaujamojo vardu visus procesinius veiksmus, t. y. pasirašyti ieškinius, skundus, pareiškimus,
prašymus,  atskiruosius,  apeliacinius  ir  kasacinius  skundus,  taikos  sutartis  ir  kitus  teisenos
procesinius  dokumentus,  visiškai  ar  iš  dalies  atsisakyti  pareikšto  ieškinio,  skundo,  prašymo  ar
pareiškimo, visiškai ar iš dalies pripažinti ieškinį, skundą, prašymą ar pareiškimą, keisti ieškinio,
skundo,  pareiškimo  ar  prašymo  pagrindą  ir  dalyką,  sudaryti  taikos  sutartis,  apskųsti  teismo
sprendimą ar nutartį apeliacine ir kasacine tvarka, tvirtinti dokumentų kopijas, nuorašus (išrašus),
gauti vykdomąjį dokumentą, pateikti jį vykdyti ir atlikti kitus veiksmus, kuriuos pagal įstatymą turi
teisę atlikti išieškotojas, taip pat paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo. 

Įgaliojimas įsigalioja 2021 m. spalio 1 d. ir galioja iki 2023 m. gruodžio 31 d. 

Policijos generalinis komisaras                                                                                     Renatas Požėla

654585, 2021-09-29

Elektroninio dokumento nuorašas
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ministerijos 188785847, Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius
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–
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Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
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VILNIAUS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO; VILNIAUS
MIESTO TREČIOJO POLICIJOS KOMISARIATO; 2-ASIS VEIKLOS SKYRIUS

Aurimas Drižius
llredakcija@gmail.com
dekl. adresas: Moliakalnio 86, Vilnius, Lietuva

2022-03-09 Nr. 

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI IKITEISMINĮ TYRIMĄ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 168 straipsnio 3 dalimi,
siunčiame 2022-03-09 nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Jūsų pareiškimo.

PRIDEDAMA. Nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą - 5 lapai.

Vyriausiasis tyrėjas Toma Gaigalaitė

Biudžetinė įstaiga
Birželio 23-iosios g. 16
LT-03205 Vilnius

Komisariato duomenys:
Pylimo g. 52, LT-01136 Vilnius
Tel. 8 700 60 000
El. p. vilniausvpk.kanceliarija@policija.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 191688326

Toma Gaigalaitė, tel. 8 698 53704, el. p. toma.gaigalaite@policija.lt

Elektroninio dokumento nuorašas

Nuorašas tikras
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-asis veiklos skyrius
2022-03-09

Nuorašas
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miesto trečiojo policijos komisariato 2-asis veiklos skyrius
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Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą
Dokumento registracijos data ir numeris 2022-03-09 Nr. IBPS-S-126069-22
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LT", sertifikatas galioja nuo 2022-02-28 14:20:39 iki 2025-02-27
14:20:39. Veiksmą atliko 2022-03-09 16:54:01 (GMT+02:00)
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Informatikos ir ryšių departamentas prie LR vidaus reikalų
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Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
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Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-03-09
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Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį
atspausdinęs darbuotojas

Nuorašą suformavo IBPS sistema 2022-03-09 17:00:49

Medžiagos Nr. M-1-01-10893-22

Nuorašas tikras
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-asis veiklos skyrius
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VILNIAUS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO
VILNIAUS MIESTO TREČIOJO POLICIJOS KOMISARIATO 2-ASIS VEIKLOS

SKYRIUS

SUTINKU
______________________________________

(pareigų pavadinimas)

______________________________________
(parašas)

______________________________________
(vardas ir pavardė)

NUTARIMAS
ATSISAKYTI PRADĖTI IKITEISMINĮ TYRIMĄ

Data 2022-03-09
Surašymo vieta Vilnius
Tyrimo medžiagos Nr. M-1-01-10893-22

Nutarimą priėmė Vyriausiasis tyrėjas Toma Gaigalaitė
n u s t a t ė:
Skundą, pareiškimą, 
pranešimą pateikęs 
asmuo

2022-03-01 Aurimas Drižius

Nustatytos aplinkybės ir pagrindas, dėl kurių baudžiamasis procesas negalimas
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiajame policijos

komisariate buvo gautas ir užregistruotas  Aurimo Drižiaus pareiškimas, kuriame nurodė, kad jis
yra UAB "Grėsmės nacionaliniam saugumui" vadovas.  Įmonė verčiasi  leidyba tai  yra leidžia
laisvą laikraštį  popieriniu variantu ir elektroninėje erdvėje,  kuriame teikiama informacija apie
Lietuvos gyvenimą, politiką ir pan. 2022-02-27 apie 10 val. 00 min. esant adresu Moliakalnio g.
86, Vilniuje pastebėjo, kad yra sutrikdytas internetinės svetainės adresu "www.laisvaslaikrastis.lt"
darbas, tai yra įėjus į svetainę ji paprasčiausiai neveikė, buvo išjungta. Tuomet  jis elektroniniu
paštu kreipėsi į svetainės admistratorių įmonės UAB "Siniorgy" atsakingą asmenį Tomą Čepaitį,
prašydamas įjungti svetainės serverį. Tačiau T. Čepaitis jam atrašė, kad jo kažkokia teisėsaugos
institucija paprašė išjungti serverį, kuris talpina "www.laisvaslaikrastis.lt" turinį, taip pat nurodė,
kad jau baigėsi sutartis (2022-02-24) dėl serverio palaikymo. Bei nurodė, kad visi internetinės
svetainės  duomenys  bus  prieinami  iki  2022-02-28,  o  vėliau  sunaikinti.  Tuomet  jis  skambino
minėtu telefonu T. Čepaičiui, tačiau į jo skambučius neatsakė, vėliau dar elektroniniu paštu jam
rašydamas  laiškus  mėgino  išsiaiškinti,  kodėl  buvo  išjungta  minėta  jo  svetainė,  tačiau  atrašė
paaiškindamas,  kad turėjo  priimti  sunkų sprendimą (nieko konkrečiai  nenurodė).  Tuomet  dar
paprašė  jo,  kad  pateiktų  prisijungimą  prie  "FTP"  serverio,  kad  galėtų  kitas  duomenų
administratorius svetainę toliau tvarkyti be jo, tačiau prisijungimo jam nesuteikė, nenurodė. Šiuo
metu svetainė neveikia  daugiau nei  parą,  todėl  įmonė patiria  nuostolius.  Kiek žino,  kad visa
internetinės  svetainės  informacija  patalpinta  jo  serveryje,  todėl  niekas kitas  negali  prisijungti.
Žalą patikslins vėliau bei nurodytu elektroniniu paštu galės pateikti kitus dokumentus: sutartį,
susirašinėjimus bei žalą. Prieš tai nėra buvę kažkokių nesusipratimų, prieš tai su minėta įmone ar
T.  Čepaičiu,  jokių  konfliktų  jie  neturėjo.  Sutartis  buvo sudaryta  tarp  įmonės UAB "Grėsmės
nacionaliniam saugumui" ir UAB "Siniorgy", maždaug prieš porą metų. Minėta įmonė jam teikė

Elektroninio dokumento nuorašas

Nuorašas tikras
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-asis veiklos skyrius
2022-03-09
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IT paslaugas už kurias jo įmonė mokėjo pinigus. Daugiau apie įvykį neturi ką pridurti.
Aplinkybių  tikslinimo  metu Tomas  Čepaitis,  gim.  1981-08-06,  paaiškino,  kad  jis

yra Synergy  Servers  Limited  (įmonė  registruota  Airijoje, įmonės  kodas  534775,  111  Bridge
Street,  R32  RC7V,  Portlaoise,  Co.Laois,  Ireland)  direktorius,  bei vienintelis  šios  įmonės
akcininkas. Synergy Servers Limited priklauso vhost.lt projektas, vykdantis internetinių svetainių
prieglobos  palaugas.  Kuriomis  taip  pat  naudojosi  minėtas  UAB  „Grėsmė nacionaliniams
saugumui“  vadovas,  Aurimas  Diržius. 2022 vasario  27d. apie 11:09 val.  sulaukė skambučio  iš
asmens, kuris prisistatė Gedimino vardu, tačiau iš kur skambina nesutiko atskleisti.  Tuo metu
susidarė  nuomonę,  jog  skambino  teisėsaugos  atstovai, kurie  domėjosi  internetine  svetaine
laisvaslaikrastis.lt. Atsakė jog žino, kad yra laikoma tokia svetainė, tačiau į turinį paskutiniu metu
nesigilina. Jis pasiūlė pasidomėti bei sustabdyti šios svetainės veiklą. Jis paprašė, kad   pateiktų
oficialų  raštą,  jog  turėtų  pagrindą  internetinės svetainės  veiklos  nutraukimui.  Tačiau  nuėjęs  į
puslapį ir  perskaitęs kelias antraštes,  susidarė nuomonę, jog tai  yra prorusiškas propagandinis
naujienų  portalas. Dėl  paskutinių  įvykių  Ukrainoje,  sureagavo labiai  emocionaliai. Todėl  kai
pamatė, jog paslauga buvo apmokėta tik iki 2022 vasario 23 d. priėmė sprendimą nebeteikti šiam
klientui paslaugų ir turinio atvaizdavimą išjungė. Jeigu kyla klausimas, kodėl paslauga vis dar
veikė, nors jau buvo pasibaigusi, tai yra todėl, jog sistemoje yra nustatyta, nestabdyti paslaugos
veikimo  dar  5  dienas.  Tos  papildomos  penkios  dienos  yra  jų geros  valios  ženklas,  bet
neįsipareigojimas teikti paslaugas. Priėjimą prie svetainės failų bei elektroninio pašto paliko ir
pasiūlė  išsikelti  į  kitą  serverį,  nes  po dviejų  dienų  paskyra  bus  suspenduota  ir  nebeliks  net
galimybės prieiti prie turinio. Susilaukė daug neigiamų laiškų su gąsdinimais teismais, baudomis,
atsakomybe.  Todėl nusprendė  laiškų  nebeskaityti  bei  nebeatsiliepti  į  Aurimo  Diržiaus
skambučius, kad jis jo nepaveiktų. Paskutinis UAB „Grėsmė nacionaliniams saugumui“ atliktas
mokėjimas įmonei Synergy Servers Limited (kuri teikia paslaugą), buvo atliktas 2022 m. sausio
27  dieną,  pagal  sąskaitą  numeris  66444, kurioje  nurodoma,  jog  paslaugos  yra  apmokamos
laikotarpiui 2022/01/24 - 2022/02/23 (atskiru prisegtuku prisegė pačią sąskaitą). Nors Aurimas
Diržius buvo perspėtas 2022 m. vasario 27 dieną, jog paslaugos jam nebebus teikiamos, jis vistiek
pervedė 33 eurus už paslaugas 2022 m. vasario 28 dieną. Tą pačią dieną mokėjimą grąžino.

Pagal Lietuvos Respublikos BK 197 str. 1 d. atsako tas, kas neteisėtai sutrikdė ar nutraukė
informacinės sistemos darbą padarydamas didelės žalos, o pagal Lietuvos Respublikos BK 197
str. 3 d. atsako tas, kas padarė šiame straipsnyje numatytą veiką padarydamas nedidelės žalos, ir
laikomas padariusiu baudžiamąjį nusižengimą. Būtinasis šios nusikalstamos veikos požymis yra
padariniai:  informacinės sistemos darbo sutrikimas ar nutrūkimas. Toks informacinės sistemos
darbo sutrikimas ar nutrūkimas turi sukelti realią žalą. Padaroma žala gali būti turtinė, neturtinė,
moralinė ir  pan.  Be to,  ši  žala  turi  būti  didelė (Lietuvos Respublikos BK 197 str.  1 d.)  arba
nedidelė (Lietuvos Respublikos BK 197 str. 3 d.). Žalos dydis yra vertinamasis požymis, kurį
lemia  bendrieji  baudžiamosios  atsakomybės  principai  ir  konkrečios  nusikaltimo  aplinkybės:
informacinės  sistemos reikšmingumas  (valstybinė,  registras  ar  pan.),  jos  darbo sutrikdymo ar
nutraukimo trukmė ir pan. Ar padarytoji žala yra didelė, ar nedidelė, kiekvienu konkrečiu atveju
sprendžia teismas, tačiau,  kad tai  būtų padaryta tinkamai, kaltinamajame akte turi  būti  aiškiai
išdėstyti  vertinamieji  padarytos  žalos,  t.  y.  nusikalstamos  veikos  padarinių,  dydžio  kriterijai.
Teismas privalo įvertinti konkrečios žalos pasireiškimo formą ir jos dydį bei nuspręsti, ar ši žala
yra didelė. Būtent žalos dydis yra esminis požymis, leidžiantis kvalifikuoti Lietuvos Respublikos
BK 197 str. numatytą nusikalstamą veiką pagal minėto straipsnio 1 d. arba 3 d., todėl dar ir dėl to
kaltinamajame  akte  nusikalstama  veika  padarytos  žalos  dydis  turi  būti  aiškiai  apibrėžtas  ir
detalizuotas, turi atsispindėti jos mastas bei pobūdis.

Taigi,  esant  aukščiau  nurodytoms  aplinkybėms,  konstatuotina,  jog  šiuo  atveju nėra
nusikalstamos veiklos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau LR BK)

Nuorašas tikras
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-asis veiklos skyrius
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197 str. „Neteisėtas poveikis informacinei sistemai“ požymių, kadangi iš medžiagos matyti, kad
tarp UAB "Grėsmė nacionaliniams saugumui" ir įmonės "Synergy Servers Limited" (įmonė, kuri
teikia  paslaugą)  2022-02-24  dieną  baigėsi  sutartis  dėl  serverio  palaikymo, 2022 m.
vasario 27 dieną UAB "Grėsmė  nacionaliniams  saugumui" vadovas A. Drižius  buvo  perspėtas,
kad paslaugos jam nebebus teikiamos, todėl pagal minėtą faktą atsisakytina pradėti  ikiteisminį
tyrimą.

Lietuvos Respubliko baudžiamojo proceso kodekso (toliau - LR BPK) 166 str. nustato,
kad ikiteisminis tyrimas pradedamas gavus skundą, pareiškimą ar pranešimą apie nusikalstamą
veiką, arba jeigu prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas patys nustato nusikalstamos veikos
požymius.  Baudžiamojo  proceso  įstatymai  leidžia  ikiteisminio  tyrimo  pareigūnui  atsisakyti
pradėti  ikiteisminį  tyrimą,  kai  skunde,  pareiškime ar  pranešime nurodyti  faktai  apie  padarytą
nusikalstamą veiką yra akivaizdžiai  neteisingi (LR BPK 168 str.  1 d.).  Taip pat baudžiamasis
procesas negali būti pradėtas tuo atveju, kai egzistuoja LR BPK 3 str. numatytos aplinkybės, dėl
kurių toks procesas negalimas.
Atsižvelgdamas į  išdėstytas aplinkybes ir  vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos  baudžiamojo
proceso kodekso (toliau – BPK)  168 str.,  3 str. 1 d. 1 p. ir  Lietuvos  Respublikos  baudžiamojo
kodekso 197 str. 1 d., n u t a r i a atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.
Veika, dėl kurios 
atsisakyta pradėti 
ikiteisminį tyrimą

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 196 str.  1 d. Neteisėtas
poveikis elektroniniams duomenims

Nustatytas 
administracinis teisės 
pažeidimas ar kituose 
teisės aktuose numatytas
nusižengimas

 

Nustatyto 
administracinio ar kito 
teisės pažeidimo 
medžiagą nutarta 
perduoti

 

Kiti sprendimai, susiję 
su atsisakymu pradėti 
ikiteisminį tyrimą

 

Nutarimo nuorašą 
nutarta išsiųsti

Aurimas Drižius

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 Vyriausiasis tyrėjas Toma Gaigalaitė

Nuorašas tikras
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Dokumento data 2022-03-09
Dokumento numeris IBPS-V-583259-22
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POLICIJOS DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai

Žiniai

Ministrei Pirmininkei
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai
Ryšių reguliavimo tarnybai

Nr.

DĖL NESKELBTINOS INFORMACIJOS VIEŠINIMO IR (AR) PLATINIMO

Rusijai pradėjus suplanuotą karą Ukrainos teritorijoje, atsižvelgiant į didelio masto Rusijos
karinių  pajėgų  sutelkimą  prie  Ukrainos  sienos  ir  okupuotoje  Ukrainos  teritorijoje,  taip  pat
Baltarusijos  teritorijoje,  galimas  grėsmes  Lietuvos  nacionalinio  saugumo  interesams,  2022  m.
vasario 24 d. Lietuvos Respublikoje įvesta nepaprastoji padėtis. Pažymėtina, kad dabartinė situacija
Rytų Europoje sudaro itin palankias sąlygas Rusijos ir Baltarusijos valdžios institucijų nurodymu
vykdyti  hibridines  atakas  ir  bet  kokio  pobūdžio  provokacijas  prieš  Lietuvą  ir  kelia  grėsmę
visuomenės rimčiai bei viešajai tvarkai.

Lietuvos  policija,  užtikrindama  jai  pavestų  funkcijų  įgyvendinimą  ir  veikdama
nepaprastosios padėties sąlygomis, nustatė galimus Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo
įstatymo pažeidimus  dėl  neskelbtinos  informacijos  platinimo ir  imasi  visų įmanomų priemonių,
siekdama užkirsti  kelią  neskelbtinos  informacijos,  nurodytos  Lietuvos  Respublikos  visuomenės
informavimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose, sklaidai. 

Atsižvelgdami  į  tai,  kas išdėstyta,  ir vadovaudamiesi  Lietuvos Respublikos visuomenės
informavimo įstatymo 49 straipsnio 9 dalies, 50 straipsnio 1 dalies 8 punkto nuostatomis, siekdami
užkirsti kelią dezinformacijos, propagandos sklaidai, nesantaikos ir priešiškų veiksmų kurstymui,
prašome  Jūsų  kuo  skubiau  įvertinti  ir  informuoti,  ar  interneto  tinklalapiuose
https://www.ekspertai.eu/, www.sputniknews.lt, https://bukimevieningi.lt, https://musutv.lt, https://
neredaguota.lt/,  https://baltnews.lt/,  https://nepriklausomizurnalistai.eu,  https://klaipeda1945.org/,
https://www.pressjazz.tv/, http://3min.lt/, https://20min.lt/ yra neskelbtinos informacijos.

Dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingumą.
Mes stiprūs kartu!

Policijos generalinis komisaras         Renatas Požėla

Eglė Maziliauskienė, tel. (8 5)  271 9875, el. p. egle.maziliauskiene@policija.lt

Biudžetinė įstaiga
Saltoniškių g. 19
LT-08105 Vilnius

Tel. 8 700  60 000
Faks. (8 5)  271 9978
El. p. info@policija.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188785847

Elektroninio dokumento nuorašas

https://nepriklausomizurnalistai.eu/
https://nepriklausomizurnalistai.eu/
https://nepriklausomizurnalistai.eu/
https://nepriklausomizurnalistai.eu/
https://nepriklausomizurnalistai.eu/
https://nepriklausomizurnalistai.eu/
https://nepriklausomizurnalistai.eu/
https://nepriklausomizurnalistai.eu/
https://nepriklausomizurnalistai.eu/
https://nepriklausomizurnalistai.eu/
https://nepriklausomizurnalistai.eu/
http://3min.lt/
https://klaipeda1945.org/


2

768062, 2022-03-02

https://nepriklausomizurnalistai.eu/
https://nepriklausomizurnalistai.eu/


DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos 188785847, Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL NESKELBTINOS INFORMACIJOS VIEŠINIMO IR (AR)
PLATINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-03-03 Nr. 5-S-4706
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Renatas Požėla, Policijos generalinis komisaras
Sertifikatas išduotas RENATAS POŽĖLA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-03-02 17:28:17 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-03-02 17:28:30 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2019-11-14 11:07:15 – 2024-11-12 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Policijos departamentas prie LR VRM, į.k.188785847 LT",
sertifikatas galioja nuo 2019-06-03 07:52:14 iki 2022-06-02
07:52:14

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.57

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-03-29
14:53:22)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2022-03-29 14:53:22 Dokumentų valdymo

sistema Avilys



POLICIJOS DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

Adresatams pagal sąrašą

Žiniai

Ministrei Pirmininkei

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai

Ryšių reguliavimo tarnybai

Nr.

DĖL NESKELBTINOS INFORMACIJOS 

Rusijai pradėjus suplanuotą karą Ukrainos teritorijoje, atsižvelgiant į didelio masto Rusijos
karinių  pajėgų  sutelkimą  prie  Ukrainos  sienos  ir  okupuotoje  Ukrainos  teritorijoje,  taip  pat
Baltarusijos  teritorijoje,  galimas  grėsmes  Lietuvos  nacionalinio  saugumo  interesams,  2022  m.
vasario 24 d. Lietuvos Respublikoje įvesta nepaprastoji padėtis. Pažymėtina, kad dabartinė situacija
Rytų Europoje sudaro itin palankias sąlygas Rusijos ir Baltarusijos valdžios institucijų nurodymu
vykdyti  hibridines  atakas  ir  bet  kokio  pobūdžio  provokacijas  prieš  Lietuvą  ir  kelia  grėsmę
visuomenės rimčiai bei viešajai tvarkai.

Lietuvos  policija,  užtikrindama  jai  pavestų  funkcijų  įgyvendinimą  ir  veikdama
nepaprastosios padėties sąlygomis, nustatė galimus Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo
įstatymo pažeidimus  dėl  neskelbtinos  informacijos  platinimo ir  imasi  visų įmanomų priemonių,
siekdama užkirsti  kelią  neskelbtinos  informacijos,  nurodytos  Lietuvos  Respublikos  visuomenės
informavimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose, sklaidai. 

Vadovaudamiesi  Lietuvos  Respublikos  visuomenės  informavimo  įstatymo  bei  Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 290 „Dėl Viešo naudojimo kompiuterių
tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkos
patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas) nuostatomis, atsižvelgdami į tinklo paslaugų teikėjui Nutarimo
14 punktu nustatytą pareigą,  reikalaujame nedelsiant nutraukti prieigą Lietuvos Respublikoje
prie šių interneto tinklalapių:  

https://lenta.ru/,  https://ria.ru/,  https://ria.ru/lenta/,   https://www.rbc.ru/,
https://www.rt.com,  https://kremlin.ru/,  https://en.kremlin.ru/,  https://smotrim.ru/,  https://tass.ru/,
https://tvzvezda.ru/,  https://vsoloviev.ru,  https://ltv.ru/,  https://www.vesti.ru/,
https://online.sberbank.ru/,   https://zakupki.gov.ru/,  https://lt.sputniknews.ru,  https://baltnews.ru/,
https://sputniknews.ru/,  https://regnum.ru/,  https://iz.ru/,  https://eadaily.com,
http://lebionka.blogspot.com/,  http://ausra.info/,  https://www.rubaltic.ru/,  https://politexpert.net/,
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https://tsargrad.tv/,  https://rg.ru,  https://vz.ru/,  https://www.tvr.by/,  https://dziennik-
polityczny.com/,  https://ru-an-info.livejournal.com,  https://cont.ws/@Chervonec001,
https://cont.ws/@Colonel-Cassad,  https://cont.ws/@who-who,  https://cont.ws/@rustik8448,  https://
www.rbth.com/,  https://vk.com/public77836574,  https://nikolaiarhep.livejournal.com/,
https://vk.com/againstthewest,  https://vk.com/the_face_of_war,  https://vk.com/evropy_net,
https://bb.lv/,  https://vk.com/opvnato,  https://rusonline.org,  https://vk.com/public172944148,
https://www.fondsk.ru,  https://moderndiplomacy.eu,  https://iarex.ru,
https://www.ritmeurasia.org/tag--litva-1152,  https://criticismoflife.wordpress.com/,
https://vk.com/natowar.

Dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingumą.
Mes stiprūs kartu!

Policijos generalinis komisaras         Renatas Požėla

Eglė Maziliauskienė, tel. (8 5)  271 9875, el. p. egle.maziliauskiene@policija.lt
768062, 2022-03-02
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altic@altic.lt
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info@compatel.com

113 UAB „Digitela“ Vytenio g. 6, Vilnius info@digitela.lt

114 G. Pečiulio įmonė A. Baranausko g. 9, Ežerėlis, 
53384 Kauno raj.

info@ezerelis.lt

115 UAB „Horda“ Žeimių 11, Jonava info@horda.lt

116 Inmarsat Global Limited Route de Crassier 19, 1262 
Eysins, Switzerland

elaine.walsh@inmarsat.com

117 UAB "Inetas LT" Dragūnų g. 14-4, Klaipėda info@inet6.lt

118 IP Telecom Bulgaria Floor 2, 2 Vasil Aprilov, 
Burgas, Bulgaria - 8000

info@iptelecom.bg

119 UAB „Libonet“ Europos pr. 122, Kaunas info@libonet.lt

120 Nord Connect OU Lõõtsa 5, 11415, Tallinn, 
Estonia

ee@nordconnect.com

121 ONOFFAPP OÜ Metro Plaza 2 Viru Väljak 
Tallinn 10111 Estonia

regulatory@onoffapp.com

122 UAB „0G Baltics“ Jogailos g. 4, 01116  Vilnius aidas.aliosaitis@sigfox.lt

123 MB „Skambučių valdymo sistema“ Taikos 120-8, 05225, Vilnius info@svsistema.lt

124 Telvox Global BV Trompenburgstraat 2C, 
1079TX, Amsterdam, 
Netherlands

compliance@telserv.nl

125 UAB „Mezon“ Žemaitės g. 15, Vilnius info@mezon.lt

126 MB „VIP SPRENDIMAI" Perkūnkiemio g. 13-91, 12114
Vilnius

labas@vipi.lt

127 VšĮ BEO NETWORK Girulių g. 10, LT-12112 
Vilnius

labas@vipi.lt

128 Aurimo Zaicos ind. veikla VIPI Pramonės g. 97-404, 11115 
Vilnius

labas@vipi.lt

129 Nexmo Inc. 251 Little Falls Drive, 
Wilmington, Delaware 19808 
USA

legal@vonage.com

130 EchoStar Mobile Limited 25/28 North Wall Quay, 
Dublinas 1, Airija

sidas.sokolovas@sorainen.lt

131 UAB „REGRON“ Europos pr. 122, LT-46351 
Kaunas

info@regron.lt

132 Pure IP Europe BV Posthoornstraat 17, 3011WD 
Rotterdam, The Netherlands

legalcomp@pure-ip.com

133 Avanti HYLAS 2 Limited 20 Blackfriars Lane, London 
ECV4 6EB, United Kingdom

Andrea.hols@avantiplc.com

134 Zoom Voice Communications, Inc. '55 Almaden Boulevard, Suite
600, San Jose, CA 95113, 
JAV

info@zoom.us

135 Sinch Sweden AB Lindhagensgatan 74, 112 18 
Stokholmas, Švedija

sms2way@sinch.com

136 Travel Communication SIA Mukusalas 41, Riga, LV-1004
Latvia

info@travelcom.lv

137 Twilio Ireland Limited 25-28 North Wall Quay 
Dublin 1 Ireland

regulatory-notices@twilio.com

138 MB „Kasluta“ Savanorių pr. 397-32, 49291 
Kaunas

mb.kasluta@gmail.com

139 UAB "Esim telecom" Verkių 23-65, Vilnius info@esimtele.com

140 Starlink Internet Services Limited 5th Floor Beaux Lane House, 
Mercer Street Lower, 
D02DH60 Dublin 2, Ireland

Starlinkregulatory@spacex.com
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skarimbhai@oneweb.net
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