LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS
Lietuvos Respublikos specialiqjq tyrimq tarnybai

rSvaua
DEL KORUPCIJOS PASIREISKIMO TIKIMYBES
2020 m. rugsejo 30 d. Nr. 221A

Vilnius
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymo (toliau - ir Korupcijos
prevencijos istatymas) l6 straipsnio 2 dalies 5 punktu, Korupcijos pasireiSkimo tikimybes Lietuvos
Respublikos teismuose nustatymo metodika, patvirtinta Teisejq tarybos 2012 m. spalio 12 d. nutarimu

Nr. l3P-158-(7.1.2)(2015m.balandLio24 d.nutarimoNr. l3P-54-(7.1.2)ir2016m.gruodLio9d.
nutarimo Nr. l3-P-133-(7.1.2) redakcijos, (toliau - Metodika),2020 m. lll ketvirti atliktas korupcijos
pasireiSkimo tikimybes Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (toliau - ir Teismas, LVAT)
nustatymas. Analizuotas 2019 m. liepos mdn. - 2020 m. birZelio men. laikotarpis.
Korupcijos pasireiSkimo tikimybes nustatym4 atliko Teismo pirmininko 2018 m. birZelio 25 d.
isakymu Nr. TP-44 sudaryta komisija, susidedanti i5 jos nariq: komisijos pirmininkes - Teismo kancleres
Renatos Juzikienes, komisijos nariq Personalo ir administravimo skyriaus vedejos Dinos Drutel bei
Tei sm q praktikos departamento vyresn iosios patarej os D ianos L idkuvienes.

-

Korupcijos pasireiSkimo tikimybes nustatymas buvo atliktas pagal Korupcijos prevencijos
istatymo 6 straipsnyje, Metodikos 9 ir l2 punktuose nurodytus kriterijus, atsiZvelgiant iValstybes ar
savivaldybes istaigos veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasireiSkimo tikimybe,
nustatymo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiqjq tyrimq tarnybos direktoriaus
20ll m. geguZes 13 d. isakymu Nr.2-170 Siose Teismo veiklos srityse: darbo su islaptinta informacija,
personalo valdymo ir administravimo, informacijos vie5inimo bei bylq skirstymo. Minetos Teismo
veiklos sritys vertintos pagal Siose srityse taikomus teises aktus, Teisme gautq asmenq skundq tyrimo
medLiagq ir kitus dokumentus. Analize atlikta naudojant dokumentq analizes metod4: perZiiireti Teismo
ir jo padaliniq nuostatai, atrankos principu perZiDreti valstybes tarnautojq pareigybiq apra5ymai,
dokumentai, reglamentuojantys darb4 su islaptinta informacija, Teismo pirmininko bei Teismo kanclerio
isakymai ir kiti vidaus administravimo teises aktai, internetineje svetaineje esanti informacija, gauti
skundai del bylq skirstymo.
Komisija, atlikusi veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe,
analizg, nustatd:

l.

Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme galima saugoti ir dirbti su islaptinta
informacija, Lymima slaptumo Zymomis ,,Riboto naudojimo", ,,Konfidencialiai" ir ,,Slaptai".
2020 m. geguZes 27 d. Teisme gautas Lietuvos Respublikos saugumo departamento paZymejimas,
patvirtinantis, kad Teismas tinkamai isirenge patalpas, atitinkandias fizinius reikalavimus dirbti ir
saugoti, islaptint4 informacij4, Lymim1 slaptumo Zyma ,,Slaptai".
Prie5 isirengiant minetas patalpas Teisme buvo ivertinti bei atnaujinti vidaus teis€s aktai,
reglamentuojantys darb4 su islaptinta informacija,taip pat perZi[rdtas, ivertintas ir i5 naujo patvirtintas
pareigybiq, kurioms leidZiama dirbti su auk5diau mineta informacija s4raSas. 2020 m. balandZio 8 d. buvo
patvirtinta Teismo fizines apsaugos patikrinimo ataskaita, kurioje nustatyta, kad Teismo islaptintos
informacijos fizines apsaugos b[kle atitinka teises aktuose nustatytus reikalavimus. Patikrinimo metu
esminiq tr[kumq nebuvo nustatyta.
Teismo darbuotojai kart4 per metus pasira3ytinai supaZindinami su islaptintos informacijos
apsaug4 reglamentuojandiq teises aktq reikalavimais ir informuojami apie jstatymq nustatyt4 atsakomybg
I

uZ neteiset4 disponavim4 islaptinta informacija, islaptintos informacijos atskleidim4, praradim4,
pagrobim4 ar kitoki neteiset4 igrjimq.
Teismas 2018 m. birZelio 2l d. sudare bendradarbiavimo sutartj del patalpq, kurios pripaZintos
tinkamomis dirbti ar susipaZinti su islaptinta informacija, Lymima ,,Visi5kai slaptai" neatlygintino
naudojimo. Teismo pirmininko 2020 m. birZelio 23 d. isakymu Nr. TP-30 buvo nustatyta vieta bei
detalizuota tvarka, del darbo su islaptinta informacija Lymimaslaptumo Zyma ,,VisiSkai slaptai" Vilniaus
miesto apylinkes teisme bei darbo su informacija,,Slaptai" ir,,Konfidencialiai" Lietuvos vyriausiajame
administraciniame teisme.
Vertinama, kad analizuojamu laikotarpiu valstybes ar tarnybos paslapti sudarandios informacijos
apsaugos biikle atitinka teises aktq reikalavimus, be to, vertinamu laikotarpiu informacija su slaptumo
Zymomis ,,Slaptai" ir ,,Konfidencialiai" Teisme nebuvo saugoma. Valstybes ar tarnybos paslaptj
sudarandiq dokumentq skaidius labai nedidelis, paprastai per metus sudaro nuo 0 iki 3 vienetq.
AtsiZvelgiant i tai, kad daZniausiai Teisme saugoma ir dirbama su jslaptinta informacija, Lymima
slaptumo Zyma,,Riboto naudojimo", Sioje srityje egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe.
Darytina i5vada, kad nors Sioje vertinamoje srityje ir egzistuoja didele korupcijos pasireiskimo
tikimybe, tadiau vertinamu laikotarpiu nebuvo nustatyta faktq, patvirtinandiq, kad buvo kilg ltarimai del
islaptintos informacij os naudoj imo gal imq paZeidimq.
2. Personalo valdymas ir administravimas atitinka tiek vidaus, tiek iSores teises aktq reikalavimus.
Tinkamai igyvendintos Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos Teismq jstatymo,
Lietuvos Respublikos Valstybes tarnybos istatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2018 m. lapkridio
28 d. nutarimo Nr. 1176 ,,Del Lietuvos Respublikos valstybes tarnybos istatymo lgyvendinimo'., Teismo
nuostatq, Teismo darbo tvarkos taisykliq ir kt. nuostatos.
Nuo 2020 m. liepos I d. pasikeite Valstybes tarnautojq pareigybiq apraSymo ir vertinimo
metodika, pagal kuri4 iki 2020 m. birZelio 30 d. valstybes ir savivaldybiq institucijos ir jstaigos turejo
pasitvirtinti naujus valstybes tarnautojq pareigybiq apra5ymus.
Atsitiktines atrankos btidu patikrinti pareigybiq apra5ymai atitinka Valstybes tarnautojq
pareigybiq apra5ymo ir vertinimo metodikos bei Valstybes tarnybos departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalq ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 3l d. jsakymo Nr.27V-31
,,D61
valstybes tarnautojq pareigybiq apra5ymq ruo5iniq ir bendrqjq, vadybiniq ir lyderystes, specifiniq ir
bendrosios (vidaus administravimo) veiklos srities profesiniq kompetencijq apra5ymq patvirtinimo..
reikalavimus.
Funkcijos, kuriq pagal suvienodintq pareigybiq apra5ymus, nebuvo galimybes atspindeti
pareigybiq apraSymuose, buvo sukeltos i Teismo padaliniq nuostatus
!ra5ant kiekvienai pareigybei
priskirtas konkredias funkcijas, uZdavinius, lgal ioj imus ir pavaldum4.
PaZymetina,kad2020 m. vasario l0 d. Teismo kanclerio isakymu Nr. T-l3,,Del dokumentq
rengimo, vizavimo ir tvirtinimo Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme taisykliq patvirtinimo,,
ai5kiai apibreLta Teismo rengiamq dokumentq rengimo, vizavimo ir tvirtinimo tvarla, nurodytos
konkredios pareigybes, turindios teisg pasira5yti Teismo rengiamus ir siundiamus dokumentus.
Vertinama, kad personalo valdymo ir administravimo srityje sprendimq priemimo, veiksmq
atlikimo tvarka yra skaidri del vidaus teises aktuose ltvirtintq principq, aiSkiq kriterijq, atsakingq asmenq,
pareigybiq apra5ymuose ai5kiai apibreZtq igaliojimq, laiku ir tinkamai atliekamq funkcijq.
Darytina iSvada, kad analizuojamoje veiklos srityje yra laikomasi lstatymq, kitq teises aktq taip
pat yra priimti teises aktai butini istatymq igyvendinimui, vyksta vidaus teises aktq, pareigybiq apraSymq
atnaujinimas ir kontrole.
3. Teisme informacija apie Teismo veikl4 ir bylas teikiama vieSosios informacijos rengejams
vadovaujantis Teisejq tarybos 2014 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 13P-51-(7.1.2) patvirtint-omis
Informacijos apie teismq veikl4 ir bylas teikimo vieSosios informacijos rengejams taisykiemis (Teisejq
tarybos 2016 m. gruodZio 9 d. nutarimo Nr. l3P-83-(7.1.2) redakcija) ir Informacijos apie Lietuvos

vyriausiojo administracinio teismo veikl4 ir bylas teikimo vie5osios informacijos rengejams taisyklemis,
patvirtintomis Teismo kanclerio 2017 m. vasario 20 d. isakymu Nr. T-36. Nustatytatvarka, pagal kuri4
Teismas, laikydamasis istatymq ir kitq teises aktq bei siekdamas uZtikrinti Teismo veiklos vieSum4,
vie5osios informacijos rengejq atstovams teikia informacij4 apie Teismo veikl4 ir Teisme nagrinejamas
bylas bei reikalavimus vie5iems spaudos praneSimams. Teisme itvirtinta teiktinos vie5osios informacijos
keliandios visuomenes susidomejim4 kontroles tvarka, detaliai reglamentuota neskelbtina informacija,
nustatyti informacijos teisingumo, objektyvumo, visuomenes neklaidinimo kriterijai, siekiant uZtikrinti
asmens teises i privataus gyvenimo neliediamum4 ir vie5ojo intereso pusiausvyr4. PaZymetina, kad
valstybes tarnautojai atsakingi uZ teikiam4 informacij4 vieSosios informacijos rengejams vadovaujasi
valstybes tarnautojq veiklos ir tarnybines etikos principais, atitikties nepriekaiStingos reputacijos
reikalavimams deklaracija, kurie itvirtinti Lietuvos Respublikos valstybes tarnybos istatyme bei VieSqjq
ir privadiq interesq derinimo valstybineje tarnyboje istatyme. Paminetina ir tai, kad Teisme
organizuojamos atvirq durq dienos, renginiai, kuriuose visuomend kviediama susipaZinti su teismo veikla
taip pat su vie5a informacija apie Teismo veikl4 galima susipaZinti teismo interneto puslapyje
www.lvat.lt., kuri administruojama vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
internetines svetainds aptarnavimo tvarkos apra5u patvirtintu Teismo pirmininko 2019 m. kovo l9 d.
isakymu Nr. TP-22 bei Bendrqjq reikalavimq valstybes ir savivaldybiq institucijq ir istaigq interneto
svetainems apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. balandLio l8 d. nutarimu Nr.
480 (aktualia akto redakcija). Teismo internetineje svetaineje skelbiama informacija turi uZtikrinti viesai
neskelbtinq asmens duomenq apsaug4 ir konfidencialum4. PaZymetina, kad vie5o asmens duomenys
(vardas/pavarde) praejus 30 dienq po informacijos apie toki asmeni paskelbimo yra nuasmeninami.
Vertinama, kad vidaus kontroles sistemos funkcionavimo pagrindai itvirtinti tinkamai ir
veiksmingai funkcionuoja. Vertinamoje veiklos srityje neprocesiniq sprendimq priemimo, veiksmq
atlikimo tvarka yra skaidri del vidaus teises aktuose itvirtintq principq, aiSkiq kriterijq, terminq, atsakingq
asmenq, pareigybiq apra5ymuose ai5kiai apibreZtq igaliojimq. Visuomenei teikiam4 informacij4 apie
bylas kontroliuoja Teismo pirmininkas ir Teisinio bendradarbiavimo ir komunikacijos skyrius. Si
kontroles funkcija yra jtvirtinta skyriaus nuostatuose.
Darytina i5vada, kad analizuojamoje veiklos srityje yra laikomasi istatymq, kitq teises aktq taip
patyra priimti teises aktai butini istatymq jgyvendinimui.
4. Teisme bylos skirstomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismq istatymu, Byl,l
paskirstymo teisejams ir teisejq kolegijq sudarymo taisykliq apra5u, patvirtintu Teisejq tarybos 2015 m.
rugsejo 25 d. nutarimu Nr. l3(P)- I 23-(7 .l .2) (2018 m. geguZes 25 d. redakcija) ir Administraciniq bylq
paskirstymo ir teisejq kolegijq sudarymo Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme taisyklemis,
patvirtintomis Teismo pirmininko 2020 m. vasario l7 d. isakymu Nr. TP-9 (toliau - ir Taisykles).
Taisyklese iSsamiai reglamentuota bylq paskirstymo tvarka ir teisejq kolegijq sudarymas.
Teisejq taryboje buvo gautas pareiSkimas del nepagrjsto keliq bylq skyrimo nagrineti prioritetine
tvarka. lvertinus pareiSkime nurodytas aplinkybes buvo nustatyta, kad Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo pirmininko 2018 m. liepos 23 d. isakymu Nr. TP-51 patvirtintq Taisykliq
(redakcijos, galiojusios iki2019 m. sausio 15 d.),7 punkte buvo pateiktas s4ra5as bylq, kurios skiriamos
nagrineti skubos tvarka, t. y. laikantis specialiqjq istatymuose nustatytrl bylq nagrinejimo terminq, o 8
punkte buvo nustatytas s4ra5as bylq, kurios del teisiniq santykiq pobudZio, vie5ojo intereso apsaugos
prieZasditl, proceso stadijos, jo ypatumo, proceso ekonomiSkumo ir kitq ypatingq aplinkybiq Teisme gali
bDti skiriamos nagrineti prioritetine tvarka. Taisykliq 8 punkte nebuvo itvirtintas baigtinis prioritetine
tvarka skiriamq nagrineti bylq s4raSas,8.17 papunktyje nurodant, kad kitos bylos gali buti skiriamos
teismo pirmininko motyvuotu patvarkymu. PaZymetina, kad galimybe itvirtinti prioritetine tvarka
nagrinetinq bylq s4ra54 ir kriterijus konkretaus teismo bylq skirstymo taisyklese, numatyta Teisejq
tarybos20l5m.rugsejo25d.nutarimuNr. 13P-123-(7.1.2)patvirtintameBylqpaskirstymoteisejamsir
tei sej q kolegijq sudarymo taisykl iq apraSe (pv z.: 2.6, 5, 8.7 punktai).

Toks pats teisinis reglamentavimas buvo itvirtintas ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
pirmininko 2019 m. sausio l6 d. isakymu Nr. TP-4 patvirtintq, ir teismo pirmininko 2019 m. rugpjudio
6 d. isakymu Nr. TP-47 pakeistq, Administraciniq bylq paskirstymo ir teisejq kolegijq sudarymo
Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme taisykliq (galiojusiq iki 2019 m. gruodZio 30 d. ) 7 , 8,
22 ir 23 punktuose.
Bylose buvo pateikti praSymai skirti bylas nagrineti kaip imanoma skubiau. Teisme sprendimas
skirti byl4 nagrineti prioritetine tvarka i5sprendZiamas Teismo pirmininko rezoliucija, atsiZvelgiant i
pra5yme nurodytus argumentus ir pagrindus, pra5ym4 pateikusi asmeni informuojant apie priimt4
sprendim4 ra5tu. Nutartis del bylos skyrimo nagrindti ne eiles tvarka nera priimama. AtsiZvelgiant i
Taisykliq 8.17 papunkti, ivertinus pra5yme nurodytus argumentus, pra5ymai buvo tenkinti, skiriant bylas
nagrineti ne eiles tvarkal prioritetine tvarka laikantis Taisyklese itvirtintq reikalavimq del bylq skirstymo,
jq skyrimo nagrineti prioritetine tvarka.
Taip pat paLymetina, kad atsiZvelgiant i Lietuvos Respublikos specialiqjq tyrimq tarnybos 2019 m.
liepos 29 d. i5vadoje nurodytas pastabas bylq skirstymo procese teismuose 2019 m. gruodZio 3l d.
Teismo pirmininko isakymu Nr. TP 68 ,,Del administraciniq bylq paskirstymo ir teisejq kolegijq
sudarymo Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme taisykliq patvirtinimo" buvo pakeistos
Administraciniq bylLt paskirstymo ir teisejq kolegijq sudarymo Lietuvos vyriausiajame
administraciniame teisme taisykles (toliau - Taisykles) numatant, kad: l) Personalo ir administravimo
skyriaus specialistas i LITEKO sistem4 suveda pirminius duomenis, susijusius su teisejq nebuvimo darbe
laikotarpiais (atostogos, komandiruot€s, liga); 2) aiSkiai reglamentuota tvarka, kaip by14 skirstantis
asmuo turi veikti, nustadius duomenis apie teisejq interesq konflikt4 remiantis teisejq privadiq interesq
dekfaracijq duomenimis (Taisykliq 12-17 punktai); 3) itvirtinti papildomi reikalavimai sudarant ar
keidiant teisejq kolegijas, teismo pirmininko isakyme del teisejq kolegijq sudarymo nurodyti teisejq
kolegijq generavimo versijos numeri ir Sios versijos i5ra5o iS LITEKO kopija prideti kaip isakymo pried4;
keidiant teisejq kolegijos nari, LITEKO sistemoje administracines bylos procese, ivedus ivyki ,,Pasikeite
teisejq kolegijos suddtis", prie jo pastabose nurodyti teisejq kolegijos/nario keitimo prieZastis; atostogr{,
nedarbingumo, mokymq, komandiruodiq, pakartotinio dalyvavimo bylos nagrinejime ir kitais atvejais,
kai vienas ar keli kolegijos nariai negali dalyvauti bylos nagrinejime nuolatines teisejq kolegijos sudetyje,
teisejq kolegijos narys teismo pirmininko nutartimi keidiamas i5 eiles bylos skirstymo protokole esandiu
teiseju (o ne eiles tvarka pagal teisejq pavardZiq abecelini s4ra54, kaip buvo anksdiau nustatyta), kuris
tuo metu gali nagrineti byl4, uZtikrinant, jog teisejq darbo kr[vis b[tq kiek imanoma rolygesnis
(Taisykliq 26-28 punktai).
Taip pat 2019 m. gruodZio 31 d. Teismo kanclerio isakymu Nr. T-88 ,,Del Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo darbuotojq privadiq interesq deklaracijq tvarkymo apra5o patvirtinimo"
Personalo ir administravimo skyriaus specialistui pavesta kas ketvirti teikti teisejq deklaracijose pateiktq
duomenq suvesting bylas skirstandiam asmeniui ir teismo pirmininkui.
Vertinama, kad paskirstant bylas yra laikomasi istatymq, priimti visi teises aktai butini lstatymq
ir kitq teises aktq igyvendinimui, nustatyta, kad bylq paskiriant jas nagrineti prioritetine tvarka, nesant
tam teiseto pagrindo, nera.
Darytina i5vada, kad Sioje srityje veiksmq atlikimo tvarka yra skaidri, kadangi yra ltvirtinti
sprendimq priemimo principai, aiSkDs kriterijai, veiksmingai funkcionuoja vidaus kontroles sistema,
nustatyta tvarka nesuteikia jgaliojimq veikti savo nuoZi[ra.
Vertinamq teismo veiklos sridiq analize pateikiamapagal Metodikos l2 p. nurodytus korupcijos
pasireiSkimo tikimybes kriterij us:

Padaryta arba galimai padaryta korupcinio pobildiio nusikalstama veika.

Teisme per analizuojam4 laikotarpi nebuvo uZfiksuota, kad isiteisejusiu nuosprendZiu butq
pripaLinta padaryta korupcinio pobudZio nusikalstama veika arba vyksta baudZiamasis procesas del
galimai padarytos korupcinio pobDdZio nusikalstamos veikos.
Padarytas arba galimai padarytas kitas korupcinio pobadiio teisis paieidimas.
Tiriant Teisme gautus skundus korupcinio pob[dZio veikq vertinamose Teismo veiklos srityse
nenustatyta. Del tokiq veikq nebuvo atlikta tyrimq ir Teismo iniciatyva. Komisija neturi duomenq apie
tai, kad tokios veikos bfitq nustatytos ar tiriamos kitq institucijq.
Teismo darbuotojqfunkcijos, uidaviniai, darbo ir sprendimry priimimo tvarka bei atsakomybd
ni ra iis amiai reg la me nt uoti.
Teismo darbuotojq funkcijos, igyvendinami uZdaviniai, darbo ir sprendimq priemimo tvarka,
principai, kriterijai, terminai, pavaldumas, atskaitingumas bei atsakomybe yra iSsamiai reglamentuoti
Teismo nuostatuose, vidaus tvarkos taisyklese, padaliniq, skyriq nuostatose, pareigybiq apra5ymuose,
bei kituose teismo veikl4 reglamentuojandiuose vidaus dokumentuose, su kuriais darbuotojai yra
supaZindinami nustatyta tvarka. Darbuotojai vadovaujasi veiklos ir tarnybines etikos principais, kurie
itvirtinti Lietuvos Teismq istatyme, Teisejq etikos kodekse, Lietuvos Respublikos valstybes tarnybos
istatyme, vertinama, kad Siuose teises aktuose veiklos etikos principai yra iSsamiai aptarti.
Daugiausia priimami sprendimai (nesusijg su teisingumo vykdymu), kuriems nereikia kitos
valstybds ar savivaldy bis istaigos patvirtinimo.
Sio kriterijaus analizuojamos veiklos sritys neatitinka.
Naadojama valstybis ar tarnybos paslapti sudaranti informacija.
Teisme yra darbuotojq, kurie dirba su islaptinta informacija, todel tiriama veiklos sritis - darbas
su islaptinta informacija - atitinka 5j kriterijq.
Anksiiau atlikus korupcijos rizikos analizg, buvo nustatyta veiklos trilkumq.
Specialiqjq tyrimq tarnyba analizuojamu laikotarpiu nera atlikusi korupcijos rizikos analizes
Lietuvos vyriau siaj ame adm in istraciniame tei sme.
AtsiZvelgdamas i tai, kas iSdestyta ir vadovaudamasis Korupcijos prevencijos istatymo 6
straipsniu, Metodika, vertinu jog darbo su islaptinta informacija srityje nustatyta didele korupcijos
pasireiSkimo tikimybe. Rekomenduoju:
l. Atlikti darbuotojq apklausq del korupcijos pasirei5kimo tikimybes teisme;
2. Vadovautis teismo veikloje taikomais etikos principais;
3. Tgsti vidaus teises aktq vertinim4 antikorupciniu poZifiriu;
4. Organizuoti Teismo atstovq dalyvavim4 antikorupciniq mokymq programose;
5. UZtikrinti nuolating teismo veiklos stebesen4, siekiant uZkirsti keli4 bet kokiai tikimybei del
korupcijos pasireiSkimo.

Teismo pirmininkas
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