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Gavome 2021-08-19 Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokkuroro Antano Rauličkio raštus
(priedai 1), kuriais paaiškinta, kad mūsų pateikti paaiškinimai ir videoįrašai dėl 2021-08-10 įvykių prie Seimo
nėra konkretūs įrodymai, kuriuos reikėtų tirti baudžiamojo proceso nustatyta tvarka. Tokią Vilniaus
apygardos prokuratūros vadovybės nuostatą ir baudžiamojo proceso reikalavimų ignoravimą, neprocesiniu
dokumentu atsisakant pradėti ikiteisminį tyrimą dėl riaušes sukėlusių asmenų ir pareigūnų veikų bei
neveikimo, pagrįstai vertiname kaip šališkumą. Prokuroras A. Rauličkis net bando mus suklaidinti, kad
įtarimai N. Černiauskienei pareikšti pagal BK 282 str., t.y. dėl transporto eismo tvarkos ir saugumo taisyklių
pažeidimo. Šios aplinkybės patvirtina Vilniaus apygardos prokuratūros ne tik šališkumą, bet ir
neatsakingumą – N. Černiauskienei inkriminuoti riaušių kurstymą, o mums aiškinti, kad ji pažeidė transporto
eismo tvarką ir saugumo taisykles. N. Černiauskienė prie Seimo jokia transporto priemone prie Seimo
nesinaudojo ir jokių taisyklių nepažeidinėjo. Nurodytais raštais prokuroras A. Rauličkis prokuratūros vardu
atvirai demonstruoja nepagarbą ne tik piliečių referendumo iniciatyvai, bet ir penkiems Lietuvos
Nepriklausomybės Akto signatarams, patyčią iš jų.
Drauge su tomis aplinkybėmis, kad Referendumo iniciatyvinės grupės koordinatorė Nendrė
Černiauskienė buvo sulaikyta be jokio pagrindo, o įtarimai jai pareikšti ne tik dėl veikų, kurių ji nevykdė, bet
ir neturint byloje nė vieno įrodymo apie šias veikas, taip pat prašant teismo ją suimti be jokių įrodymų net
iki 2022-01-21 d., sutampančios su paskutine šios referendumo iniciatyvos rėmimo parašų rinkimo diena,
pagrįstai leidžia teigti, kad Vilniaus apygardos prokuratūra yra šališka ir negali vadovauti ikiteisminiam
tyrimui (tyrimams) dėl 2021-08-10 įvykių prie Seimo.
Pateikiame papildomus įrodymus ir paaiškinimus:
1. N. Černiauskienės straipsnį, kuris bus paskelbtas www.komentaras.lt (priedas 2), kuriame aprašytos jos
sulaikymo aplinkybės, fotonuotraukas asmenų (t.t. ir keturių galimai žurnalistų, kurie suorganizavo šią
provokaciją prieš N. Černiauskienę, priedai 3) ir papildomą šio sulaikymo aplinkybes patvirtinantį videoįrašą
(https://drive.google.com/file/d/1J-rHjpAqdAtKdkRRIzITFdObhgONUjOI/view ).
2. Sulaikyti dar 3-4 asmenys (pvz. Dmitrijus Vinogradovas), kurie filmavo N. Černiauskienės sulaikymą.
3. D. Vinogradovas buvo sulaikytas po įvykių jau einantis su žmona prie visuomeninio transporto stotelės. Jį
sulaikę policininkai jo asmenybę tikslinosi pagal sąrašą iš policininkų mobiliojo telefono. D. Vinogradovo ir
N. Černiauskienės sulaikymas sudaro pagrindą manyti, kad šie asmenys buvo sulaikyti pagal policijos ar kitų
pareigūnų iš anksto paruoštą sąrašą, t.y. ne dėl riaušių, kurias provokavo ir vykdė kiti asmenys.
4. Sulaikytieji D. Vinogradovas, O. Pročkailo, A. Sabaliauskaitė, V. Račkova ir N. Černiauskienė, kiti
sulaikytieji, kurių pavardes dar tiksliname, yra aktyvūs Referendumo iniciatyvos vykdytojai ir koordinatoriai.
Nepagrįstas jų sulaikymas yra tiesioginis įstatymų pažeidimas, kurio tikslas yra trukdyti mums vykdyti šią
teisėtą nustatyta tvarka įregistruotą pilietinę iniciatyvą. Prokuroro A. Rauličkio nuomonė, kad neteisėtas
asmens sulaikymas ir prašymas teismui neteisėtai sulaikytam asmeniui, uriam pareikti įtarimai dėl riaušių
kurstymo, byloje neturint nė vieno įrodymo dėl tokios nusikalstamos veikos, suponuoja tai, kad tokių
vadovų vadovaujama Vilniaus apygardos prokuratūra negali vadovauti šiems ikiteisminims tyrimams.
5. Pateikti įrodymai, kurių tirti nenori Vilniaus apygardos prokuratūra, patvirtina, kad sulaikyti aukščiau
nurodyti asmenys buvo dėl to, kad jie darė įvykių videoįrašus, juos transliavo per internetą. Dėl šių
priežasčių ir galimai nusikalstamų veikų ištyrimo prašome nustatyti ir sulaikyti 4 vyriškius (jaunuolius),
kurie atvirai ir agresyviai išprovokavo N. Černiauskienės pagriovimą, po policija sulaikė ne šiuos
provokatorius, bet N. Černiasukienę pagal aukštesnio pareigūno nurodymą ir suderinimą su juo. Tai

papildomai gali patvirtinti, kad asmenys sulaikyti pagal iš anksto policijos ar kitų pareigūnų sudarytą sąrašą,
t.y. ne dėl 2021-08-10 d. riaušių prie Seimo, o pagrįstai manome, dėl jų aktyvios visuomeninės veiklos.
6. Nesulaikyti ir delfi.lt žurnalistai, filmavę N. Černiauskienės sulaikymą. Jei jau sulaikyti visi šį sulaikymą
filmavusieji, būtina išsiaiškinti policijos pareigūnų sprendimus ir jų veiksmus, kodėl jie sulaikė viemus
asmenis, filmavusius N. Černiauskienės sulaikymą, o kitus – ne.
7. Renatos Senkovskos pateiktos fotonuotraukos (priedai 4) ir paaiškinimai dėl jos vyro Karolio Cieminio,
nukentėjusio ir 1991 m. sausio 13 d. įvykių metu, sulaikymo aplinkybės pagrįstai leidžia teigti, kad ir šiam
asmeniui, jau pargriautam ant žolės, buvo panaudotas perteklinis dujų purškimas į veidą. Vienoje šių
nuotraukų yra pirmame Seimo aukšte už lango baltais marškiniais apsirengęs vyras, telefonu galimai
koordinuojantis policininkų veiksmus. Vizualiai jis panašus į Seimo narį Vytautą Baką.
8. Mūsų 2021-08-17 prašyme nurodėme ir videoįrašą, patvirtinantį akivaizdų perteklinės jėgos naudojimą dujų purškimą į veidą gulinčiam ant žolės vyriškiui. Šalimais ant žemės gulinti po ašarinių dujų panaudojimo
sąmonės netekusi moteris. Prašome nustatyti jos asmenį, ją sužalojusius pareigūnus ir pateikti mums
informaciją apie jos sveikatos būklę, kuri nuo visuomenės yra slepiama.
9. 2021-08-19 vyriausiojo tyrėjo Ievos Apyvalaitės-Kozlovskos nutarimu Nendrei Černiauskienei buvo sirtos
papildomos kardomosios priemonės, kurios ne tik trukdo jai vykdyti Referendumo iniciatyvos koordinatorės
pareigas, bet ir patekti jai į jos darbovietę Seime. Šiame nutarime nurodyti akivaizdžiai melagingi teiginiai
apie N. černiauskienės tariamai įvkdytas galimai nusikalstamas veikas – nevykdė teisėtų policijos pareigūnų
reikalavimų nutraukti neteisėtus veiksmus ir netgi kad ji pasipriešino pareigūnams, sudavė jiems
nenustatytu keitu daiktu, sprogdino sprogstamuosius užtaisus, kurie neįvardintiems nukentėjusiesiems
nudegino įvairias kūno veitas, mėtydama amenis bei kitus daiktus bendrais veiksmais niokojo pareigūnų
automobilius ir t.t., nors filmuotos medžiagos visa tai paneigia.
10. Prašome ištirti ir priimti procesinį sprendimą dėl asmens, atnešusio maišą šakių ir iškračiusio jas ant
žemės
bei
siūliusio
žmonės
imti
šakes
ir
pulti
(https://www.facebook.com/1192147555/videos/829231751326685/). Šį provokatorių sustabdė žmonės,
bet ne pareigūnai, pareigūnai toleravo šio provokatoriaus veiksmus ir jo net nesulaikė.
11. Pateikiame video įrašus, patvirtinančius, kad policijos pareigūnai iš anksto žinojo apie būsimą akmenų
mėtymą, nesiėmė jokių veiksmų jų užkardymui, tik delfi.lt žunalistui patarė pasitraukti nuošaliau
(https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzGkZsvwjGgWFMKjJXbWGWsgpWpp , iki
2021-08-26 d. paimti videoįaršą iš sendgb.com/63TpcmMaiUd )
Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir pateiktus papildomus įrodymus, prašome Jus papildomai:
1. Ištirti pateiktus įrodymus ir paaiškinimus, priimti procesinį sprendimą dėl ikiteismino tyrimo
pradėjimo.
2. Sulaikyti nurodytus asmenis, vykdžiusius provokacijas prie6 susirinusius žmones.
3. Iš policijos išreikalauti ir pateikti mums informacija, kodėl prieš 2021-08-10 d. renginius prie Seimo
neatitverė 75 m atstumu Seimo nuo žmonių minios, nors buvo žinoma, kad susirinks daug žmonių.
4. Dėl nešališko tyrimo neužtikrinimo perimti šiuos tyrimus Generalinei prokuratūrai.
5. Pateikti informaciją apie sužalotus ne tik pareigūnus, bet ir civilius žmones, jų skaičių, sužalojimų
pobūdį, pareigūnų sunkiai sužalotą moterį.
Priedai:
1.
2.
3.
4.
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