NEPAGEIDAUJAM ELEKTRONINIO PAŠTO PRANEŠIM STUDIJA
NEPAGEIDAUJAMI ELEKTRONINIO PAŠTO PRANEŠIMAI, KAS TAI?
Tiksliai nusakyti spam (angl.) s vok n ra paprasta, nes sutinkama keletas to paties
reiškinio apib dinim . Dažniausiai sutinkamas spam apib dinimas – nepageidaujami elektroninio
pašto pranešimai (toliau – NEPP), siun iami dideliais kiekiais be vartotoj sutikimo. Eiliniam
vartotojui tai tiesiog pranešimai – el. šiukšl s, kuri nepageidaujama matyti asmenin je el. pašto
d žut je. NEPP yra siun iami naudojant el. pašt , judriojo ryšio (telefonais siun iama SMS) ar kitus
el. komunikacijos b dus bei priemones. Taip pat spam gali b ti apibr žta kaip nereikalaut el. pašto
žinu i siuntimo praktika, paprastai komercinio pob džio, dideliais kiekiais ir dažnai tiems
asmenims, su kuriais siunt jas anks iau nepalaik joki ryši . 2006 m. tinkl ir informacijos
saugumo b kl s tyrimo (toliau – tyrimo) duomenimis, 96 proc. interneto paslaug vartotoj niekada
n ra sigij tokiu b du si lom preki ar paslaug . Tik 1 proc. tiesiogin s apklausos dalyvi
nurod , kad dažnai sigyja preki ar paslaug , si lom nepageidaujamais komerciniais pranešimais.
Taip pat yra pastebima, kad daug ja ir kenk jiško pob džio NEPP, kai su el. pašto pranešimais
keliauja ir kompiuteriniai virusai. Interneto vartotojams nepageidauti pranešimai ir virusai sukelia
tas pa ias problemas, ta iau j pavojingumas kompiuterin ms sistemoms yra skirtingas.
ASMENS PRIVATUMO APSAUGOS PROBLEMOS
Bet kurio el. pašto vartotojo atžvilgiu NEPP problema turi kelet aspekt . Pirma, el.
pašto adresai yra renkami be j sutikimo ir jiems nežinant. Antra, el. pašto vartotojas gauna didelius
nepageidaujamos reklamos kiekius. Tre ia, prisijungimo laikas prie el. pašto d žut s gali el. pašto
vartotojui kainuoti. Ketvirta, el. pašto vartotojas gaišta laik r šiuodamas ir trindamas gautus
pranešimus.
El. pašto adresas yra b tinas, norint pasi sti arba gauti el. pranešim . Ta iau jis taip
pat yra svarbus informacijos šaltinis, turintis asmeninius vartotojo duomenis. El. pašto adresus
galima rinkti keliais b dais:
Bet kokios programin s rangos, nuperkamos arba gaunamos nemokamai, gamintojas
gali paprašyti užsiregistruoti.
Yra manoma vesti programin kod kliento programin rang , kuris perduos jo el.
pašto adres programin s rangos gamintojui apie tai nežinant šios programos vartotojui
(nematomas duomen apdorojimas).
Kai kurios naršykl s gali b ti sukonfig ruotos taip, kad si st el. pašto adres kaip
slaptažod anonimiškai jungiantis prie FTP tarnybini sto i (ta iau tai dažnai n ra
automatiškai nustatomas parametras).
El. pašto adreso gali b ti klausiama vairiose svetain se d l vairi priežas i (pvz.,
komercin se svetain se atliekant pirkimo užsakym , registruojantis prieš patenkant
pokalbi svetain ir t. t.).
El. pašto adresas gali b ti perimtas siun iant pranešim .
El. pašto adresai gali b ti renkami viešose interneto vietose vairiais kitais b dais.
Kai reklamuotojo duomen baz patenka vartotojo el. pašto adresas, vartotojas gali
b ti užverstas vairiais reklaminiais pasi lymais. Norint išvengti NEPP, der t naudoti apsaugos
priemones, kurios pad t apsisaugoti nuo el. pašto adreso platinimo, pavyzdžiui, prieš suteikiant el.
pašto adres svetainei, reik t atidžiai perskaityti svetain s pateikiam sutart ir privatumo politik ,
pokalbi svetain ms pateikti tik pokalbiams skirtus anoniminius pašto adresus.
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NEPP PAPLITIMO PRIEŽASTYS IR B DAI
El. paštas yra patogi terp el. šiukšlinimui: pranešim pristatymas yra s lyginai
nemokamas, paslauga naudojasi itin daug žmoni , daug el. pašto adres galima surinkti
automatiniais b dais.
El. pranešimai siunt jui galima sakyti nieko nekainuoja, ta iau dideli j srautai ne tik
mažina tinkl pralaidum , bet ir atima daug gav jo laiko, kai reikia sur šiuoti korespondencij .
NEPP šiuo metu pasaulyje sudaro didesn dal el. pašto srauto. 2004 m. NEPP srautas vidutiniškai
sudar 74 proc. viso pranešim srauto, o 2005 m. šis skai ius priart jo prie 83 proc. Duomenys
gauti išanalizavus daugiau kaip 900 milijon el. pašto pranešim (informacijos šaltinis – saugumo
kompanija „Messaglabs“). Priežastys, lemian ios NEPP plitim :
NEPP siunt jai naudoja vairias kompiuterines technologijas, padedan ias automatizuoti
NEPP rinkim bei siuntim . Norint, kad NEPP pasiekt milijonus žmoni , reikia didelio
kiekio el. pašto vartotoj adres . Surinkti didel kiek adres NEPP siunt jams padeda
specialios kompiuterin s programos. Angliškai šis procesas vadinamas harvesting. Tokios
programos skenuoja internetiniuose tinklalapiuose, pokalbi svetain se bei kitose interneto
tinklo srityse esan i informacij , suranda el. pašto adresus ir juos nukopijuoja. V liau šie
adresai panaudojami NEPP si sti. Yra pasteb ta, kad internete vyksta surinkt el. pašto
adres duomen bazi prekyba.
86 proc. el. pašto adres , esan i vairiuose interneto tinklalapiuose visame pasaulyje, yra
lengvai prieinami specialioms adres surinkimo programoms (informacijos šaltinis – JAV
Federalin prekybos komisija).
NEPP ANALIZĖ, PASEKMĖS IR PERSPEKTYVOS
Did jantys NEPP srautai kelia didžiules problemas elektronini ryši tinkl teik jams. Interneto
prieigos paslaug teik j sistemos perkrautos, maž ja bendras srauto pralaidumas, kovai su NEPP
reikia papildom ištekli , patiriama finansini nuostoli . Kartu su šiais pranešimais did ja
plintan i kompiuterini virus ir vairi apgaul s b d gr sm . Europos Komisijos 2001 m.
tyrim duomenimis, d l NEPP buvo patirta 10 mlrd. eur nuostoli .
2006 m. tyrimo duomenimis, dažniausiai pasitaikantys tinklo ir informacijos saugumo
incidentai, su kuriais susiduria Lietuvos mon s ir interneto paslaug teik jai (toliau – IPT), ir toliau
išlieka kompiuteriniai virusai bei NEPP. 2005 m. kompiuterinius virusus, kaip didžiausi gr sm ,
nurod 79 proc. moni ir net 100 proc. IPT, atitinkamai 76 proc. moni ir 100 proc. IPT nurod
susiduriantys su NEPP. 2006 m. kompiuterinius virusus, kaip didžiausi gr sm , nurod absoliuti
dauguma moni (86 proc.) ir IPT (98 proc.). Palyginti su 2005 m. tyrimo rezultatais, mon se
kompiuterini virus sukeliam incident skai ius padid jo 7 proc., o NEPP – net 18 proc.
Remiantis tyrimo duomenimis daugiau kaip 74 proc. Lietuvos apklaust moni ir 85 proc. IPT
naudojo vairias programines priemones kovai su did jan iu NEPP srautu. IPT šiuo tikslu
dažniausiai naudojo filtravim (68 proc.), juoduosius s rašus (angl. black list) (64 proc.), pilkuosius
s rašus (angl. grey list) (28 proc.), siun iam pranešim skai iaus apribojimo priemones (30 proc.).
Palyginti su 2005 m. tyrimo duomenimis, apklaust moni ir IPT, naudojan i NEPP blokavimo
priemones, skai ius išaugo, moni – 36 proc. ir IPT – 13 proc. 2006 m. didesnis skai ius IPT
prad jo naudoti efektyvesnes kovos su NEPP priemones, pavyzdžiui, pilk j s raš (išaugo nuo 16
iki 28 proc.).
Europos Parlamento technologij vertinimo grup s 2006 m. spalio 16 d. ataskaitoje
„Informacin s technologijos ir privatumas Europoje“ akcentuojama, kad ,,NEPP yra ne tik
erzinantis, bet ir brangai kainuojantis. NEPP filtrai kainuoja ir atima laiko, nes juos reikia
instaliuoti“.
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Dažniausiai pasitaikantys tinkl ir informacijos saugumo incidentai, su kuriais 2006 m. susid r
interneto vartotojai, ir toliau išlieka kompiuteriniai virusai bei NEPP. Susiduriantys su
kompiuteriniais virusais nurod 71,2 proc. apklausos dalyvi , o NEPP gauna 47 proc. Palyginti su
2005 m. rezultatais, vartotoj , susidurian i su kompiuteriniais virusais, sumaž jo atitinkamai 7
proc. tarp tiesiogin s apklausos dalyvi , o tiesiogin s apklausos dalyvi , susidurian i su NEPP,
sumaž jo 16 proc.
Iš pirmiau pateikt rodikli galima padaryti išvad , kad vartotoj , susidurian i su NEPP bei
kompiuteriniais virusais, sumaž jim l m ir IPT naujausi filtravimo technologij naudojimas bei
NEPP ribojan i taisykli taikymas. 2006 m. priemones kovai su NEPP naudojo 23 proc. interneto
vartotoj . Palyginti su 2005 m. rezultatais, antivirusini ir NEPP valdymo program (angl. antispam) naudojimas tarp vis vartotoj padid jo 2–3 proc.
Vartotoj nuomon s tyrimai taip pat rodo, kad NEPP yra viena iš pagrindini
vartotojams aktuali
saugumo problem . D l sukeliam
nepatogum
did ja vartotoj
nepasitik jimas el. pašto paslauga ir apskritai internetu. Prognozuojama, kad d l UMTS (angl.
Universal Mobile Telecommunications Systems) standarto, kai judriojo ryšio tinklas taps atviras
internetui, paplitimo ši problema taps dar opesn .
KIT ŠALI

STATYM , TAIKOM KOVOJE SU NEPP, TRUMPA
APŽVALGA

Daugelyje pasaulio šali NEPP draudžia statymai, ta iau toki
statym
gyvendinimas yra sud tingas. Pagal vadinam j „pasirinkimo“ metod interneto šiukšl mis laikomi
visi el. pašto pranešimai, siun iami be gav jo sutikimo. Ta iau Jungtin s Valstijos si lo
reklamuotojams palankesn „atsisakymo“ mechanizm . JAV pagal dabar galiojan ius statymus
toki pranešim siuntimas n ra draudžiamas, nebent gav jas nepageidauja j gauti. Europos
Bendrijoje NEPP siuntim reglamentuoja Direktyvos 2002/58/EB (direktyva d l asmens duomen
tvarkymo ir privatumo apsaugos elektronini ryši sektoriuje) 13 straipsnio 1 dalis, kuri nustato,
kad „naudoti automatinio skambinimo sistemas be žmogaus siterpimo (skambinimo automatus),
faksimilinius aparatus (faksus) ar el. pašt tiesiogin s rinkodaros tikslais gali b ti leidžiama tik
gavus išankstin abonent sutikim “. Trumpai apžvelgsime kai kuri Europos Bendrijos šali
min tos Direktyvos nuostat perk lim nacionalin teis .
Nyderland telekomunikacij statymas aiškiai neapibr žia, k reiškia išankstinis
sutikimas. statyme n ra minima, kad tiesiogin s rinkodaros pardav jas gali prašyti sutikimo
skambindamas. statymas pabr žia, kad automatini skambinimo sistem ir el. pranešim be
žmogaus sikišimo naudojimas nepageidaujamiems pranešimams si sti abonentams komerciniais
tikslais yra leistinas tik tuomet, jei siunt jas gali rodyti, kad abonentas yra dav s tokiai veiklai savo
išankstin sutikim . Duot skambu io metu sutikim yra sunku rodyti. Toliau statymas skelbia,
kad, jei el. kontaktiniai duomenys yra (pirkimo ir pardavimo) sandorio rezultatas, šalys gali naudoti
šiuos duomenis tiems patiems tikslams, jei tai yra apie tos pa ios r šies produktus ir abonentas yra
dav s savo sutikim tuo metu, kai kontaktiniai duomenys buvo duoti duomen valdytojui.
Pagal Portugalijos Duomen apsaugos statym ir, duomen apsaugos institucijos
nuomone, skambinimas prašyti sutikimo jau yra tiesiogin rinkodara. Pirma, jau vyksta duomen
tvarkymas, antra, negalima iš karto atskirti skambu io tikslo, nes, iš vienos pus s, prašoma
sutikimo, iš kitos pus s, reklamuojamas konkretus produktas. Skambu io tikslas – tiesiogin
rinkodara. Portugalijos statymas nustato, kad el. pranešimams, siun iamiems be duomen subjekto
(gav jo) sikišimo, reikia išankstinio sutikimo. Vadinasi, b t skambinama nepriklausomai nuo to,
ar gav jas sikišt . Opt-out (angl.) režimas yra leistinas klientams arba tuomet, jei asmuo jau yra
dav s savo sutikim , taip pat juridiniams asmenims. Kad ir kaip ten b t , jei asmuo nesiskundžia ir
duoda savo sutikim , duomen valdytojas turi teis daryti tiesiogin rinkodar . Ta iau tai, kad
išankstinis sutikimas buvo gautas, turi rodyti duomen valdytojas.
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Danijos duomen apsaugos institucija informuoja, kad Danijoje n ra leidžiama
skambinti tiesiogin s rinkodaros tikslais, nes tai b t nepageidaujami pranešimai. Danijoje tai
daryti leistina tik tada, jei tai susij su žiniasklaida, draudimu ir pan. Iš praktin s pus s yra svarbu
gauti abonento sutikim raštu, kad b t galima rodyti, jog abonentas sutiko, jei kilt teismini
gin . Žodinio sutikimo neužtekt .
TECHNINĖS IR ORGANIZACINĖS PRIEMONĖS
El. pašto paslaug teik jai sutartyse su klientais ar viešai internete publikuojamose
savo taisykl se numato apribojimus d l pranešim platinimo. Pavyzdžiui, „Microsoft“ kompanija,
siekdama pažaboti NEPP srautus, „Hotmail“ sistemoje riboja vieno vartotojo išsiun iam laišk
skai i (per par iki 100 laišk ). Toki tendencij galima pasteb ti ir Lietuvoje kai kuri el. pašto
paslaug teik j taisykl se.
Europos Bendrijos šali , pvz., Vokietijos, Pranc zijos, Austrijos, nacionaliniuose
statymuose yra gyvendintos Direktyvos 2000/31/EB nuostatos, reikalaujan ios Robinson-List
suk rimo. Robinson-List – registras, kur visi fiziniai ir juridiniai asmenys, nenorintys gauti
neprašyt reklamos pranešim , gali vesti savo el. pašto adres . Pavyzdžiui, Vokietijoje veikia
interneto portalas http://www.erobinson.de, kuriame fiziniai ir juridiniai asmenys, pateik savo
duomenis, gali atsisakyti ne tik el. pašto reklamini pranešim , bet ir skambu i , SMS, MMS
žinu i , siun iam iš mobiliojo ryšio tinkl .
Didžiojoje Britanijoje mon s, nor damos tiesiogin s rinkodaros tikslais naudotis
DMA (angl. Direct Marketing Association) duomen baze, prieš užsisakydamos šias paslaugas turi
gauti asociacijos sutikim . Kompanija, kuri reklaminiams pranešimams si sti naudojasi DMA
duomen baze, garantuoja DMA baz s el. pašto paslaug pasirinkim bei apribojimus. Pirk jai,
kurie pareiškia nor negauti neprašyt žinu i , yra pašalinami pagal susitarim iš DMA baz s
s raš .
NEPP gali b ti platinami ir iš valstybi , kuriose tiesiogin rinkodara n ra teisiškai
reglamentuojama. Tokiais atvejais el. pašto paslaug teik jai taiko filtravimo technologijas.
NEPP REGLAMENTAVIMAS LIETUVOJE
Lietuvoje NEPP atžvilgiu yra tvirtinta vadinamoji išankstin abonento sutikimo
sistema (angl. opt-in), kuri reiškia, kad, norint si sti masin komercin el. pranešim , SMS, MMS ar
pan., turi b ti gautas išankstinis tokio pranešimo gav jo sutikimas.
Lietuvos Respublikos elektronini ryši statymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) (toliau –
ER ) 68 str. 1 dalyje yra nustatyta, kad „naudoti elektronini ryši paslaugas, skaitant elektroninio
pašto pranešim siuntim , tiesiogin s rinkodaros tikslu leidžiama tik esant išankstiniam abonento
sutikimui“. Lietuvos Respublikos asmens duomen teisin s apsaugos statymo (Žin., 2003, Nr. 15597) 2 str. 12 dalyje nustatyta, kad „tiesiogin rinkodara – veikla, kuri skirta paštu, telefonu arba
kitokiu tiesioginiu b du si lyti asmenims prekes ar paslaugas ir (ar) teirautis j nuomon s d l
si lom preki ar paslaug “.
ER 68 straipsnio 2 dalis numato, kad asmuo, kuris teikdamas paslaugas ar
parduodamas prekes Asmens duomen teisin s apsaugos statymo nustatyta tvarka ir s lygomis
gauna iš savo klient el. pašto kontaktinius duomenis, gali naudoti šiuos kontaktinius duomenis
savo paties panaši preki ar paslaug rinkodarai, jei klientams yra suteikiama aiški, nemokama ir
lengvai gyvendinama galimyb nesutikti arba atsisakyti tokio kontaktini duomen naudojimo
pirmiau nurodytais tikslais, kai šie duomenys yra renkami ir, jei klientas iš pradži neprieštaravo
tokiam duomen naudojimui, siun iant kiekvien pranešim . ER 68 straipsnio 3 dalyje nurodyta,
kad draudžiama tiesiogin s rinkodaros tikslu si sti el. pašto pranešimus slepiant siunt jo, kurio
vardu informacija siun iama, tapatyb arba nenurodant galiojan io adreso, kuriuo gav jas gal t
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pareikalauti nutraukti tokios informacijos siuntim . Ši nuostat prieži ra yra pavesta Valstybinei
duomen apsaugos inspekcijai.
Elektronini ryši statyme numatyto asmens duomen tvarkymo ir privatumo
apsaugos pažeidimas pagal Administracini teis s pažeidim kodekso 21423 straipsn „Neteis tas
asmens duomen tvarkymas ir privatumo apsaugos pažeidimas elektronini ryši srityje“ užtraukia
baud nuo penki šimt iki vieno t kstan io lit . Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto
administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, užtraukia baud
nuo vieno t kstan io iki dviej t kstan i lit .
INSPEKCIJOS VEIKLA
ER yra tvirtinta, kad Valstybin duomen apsaugos inspekcija:
1) priži ri, kaip vykdomos šio ER devintojo skirsnio, išskyrus šio statymo 63
straipsnio 5 dalies, 65 straipsnio 4 dalies ir 70 straipsnio 7 dalies, nuostatos, Viešojo
administravimo statymo nustatyta tvarka nagrin ja skundus d l asmens duomen tvarkymo ir
privatumo apsaugos bei surašo administracini teis s pažeidim protokolus;
2) bendradarbiauja su Ryši reguliavimo tarnyba asmens duomen ir privatumo
apsaugos srityje.
Min tojo statymo devintojo skirsnio nuostatos taip pat iš dalies susijusios su vieno
tinkl ir informacijos saugumo aspekto – privatumo apsaugos – užtikrinimu. Abonentus b tina
apsaugoti nuo privatumo pažeidim per gaunamus neužsakytus pranešimus tiesiogin s rinkodaros
tikslais, ypa siun iamus skambinimo automatais, telefaksais ir el. paštu, skaitant ir SMS
pranešimus.
Daugeliu atvej Inspekcija gauna pagr stus skundus d l tiesiogin s rinkodaros pažeidim ,
išskyrus nedidel kiek skund , kurie persiun iami kitoms institucijoms ar gr žinami kaip
nepagr sti.
Rekomenduojam skundo d l duomen subjekto teisi pažeidimo form galima rasti
Inspekcijos tinklalapyje adresu www.ada.lt. Taip pat Inspekcija rekomenduoja kartu su skundu
pateikti ir NEPP aprašo kopij . Kaip padaryti NEPP aprašo kopij , galima rasti studijos priede.
Lietuvos el. pašto vartotojai, gaunantys NEPP iš JAV (tai galima nustatyti iš siunt jo adreso,
pranešime si lom preki ar paslaug ir pan.), gali apie tai pranešti JAV Federalinei prekybos
komisijai el. paštu adresu uce@ftc.gov ir taip prisid ti prie globalin s kovos su NEPP
(http://www.microsoft.com/lietuva/security/home/spam/spamoptions.mspx).
Masiškai plintant NEPP, vien tik galimyb s nubausti NEPP siunt j nepakanka.
Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2006 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 1211 priimtoje Lietuvos
Respublikos elektronini ryši tinkl ir informacijos saugumo statymo koncepcijoje akcentuojama,
„kad b t užkirstas kelias šiam neigiamam reiškiniui, statymais tur t b ti reglamentuojamas
technini ir organizacini priemoni , skirt jo prevencijai ir nepageidaujam elektroninio pašto
pranešim sklaidos užkardymui, nustatymas bei panaudojimas“.
IŠVADOS
El. pašto vartotojai tur t atsargiai elgtis su savo asmeniniais el. pašto adresais, kurie
yra paklausi prek internete. Norint išvengti NEPP, el. pašto adres der t tinkamai saugoti kaip
asmens kod .
Pareng
Informacijos ir technologij skyriaus
vyr. specialistas
Zigmantas Medutis
2007-07-06
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NEPP studijos
priedas

Kaip padaryti NEPP aprašo kopij
Jei el. pašto vartotojas naudojasi „Microsoft Office Outlook“ pašto programa, tai jis tur t atlikti programoje šiuos veiksmus:
1. Pel s kairiuoju klavišu pažym ti NEPP.
2. Spragtel ti pel s dešin klaviš .
3. Atsidariusioje meniu juostoje kairiuoju pel s klavišu spragtel ti mygtuk „Options“ (1 pav.).

1 pav.
4. Atsidariusiame lange „Message Options“ dešiniu pel s klavišu pažym ti vis tekst , esant langelyje „Internet headers“.
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2 pav.
5. Pažym t tekst nukopijuoti turim tekstinio redaktoriaus program (Word, NotePad ir t. t.) (3 pav).:
Return-Path: <yyy@xxxx.lt>
X-Original-To: xxxx@xxxx.lt
Delivered-To: xxxx@xxxx.lt
Received: from blade2.is.lt (blade2.is.lt [195.182.81.34])
by blade5.is.lt (Postfix) with ESMTP id 340BFBFE;
Tue, 24 Apr 2007 12:49:50 +0300 (EEST)
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
by blade2.is.lt (Postfix) with ESMTP id 277982B6D;
Tue, 24 Apr 2007 12:49:50 +0300 (EEST)
X-Virus-Scanned: Contact the antivirus@is.lt for more information
Received: from blade2.is.lt ([127.0.0.1])
by localhost (blade2.is.lt [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
with ESMTP id dTeyj+d0t4ZY; Tue, 24 Apr 2007 12:49:50 +0300 (EEST)
Received: from DAI (unknown [195.182.66.110])
by blade2.is.lt (Postfix) with ESMTP id C853A2B5E;
Tue, 24 Apr 2007 12:49:49 +0300 (EEST)
From: "VVVV" <yyy@xxxx.lt>
To:
<xxxx@xxxx.lt>
Subject: FW:
Date: Tue, 24 Apr 2007 12:51:31 +0300
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain;
charset="iso-8859-4"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
X-Mailer: Microsoft Office Outlook, Build 11.0.5510
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.3028
thread-index: AceGUnavm+3sszofQEOnp3rK67B/RQAA6QRA
Message-Id: <20070424094949.C853A2B5E@blade2.is.lt>
3. pav. El. pranešimo aprašas
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