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Pareiškime, pranešime, 
skunde nurodytos 
aplinkybės

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdyboje
2020-09-21,  iš  Klaipėdos  apygardos  prokuratūros,  kuriai  minėtą
pareiškimą  persiuntė  Lietuvos  Respublikos  generalinė  prokuratūra
(pareiškimas nurodytas nagrinėti dalyje dėl tęstinių Lietuvos centrinės
kredito  unijos  (toliau  –  LCKU) vadovų bei  valdybos  narių  galimai
nusikalstamų  veiksmų),  gautas  2020-08-31  Kredito  unijų  narių
asociacijos  valdybos  pirmininko  Evaldo  Petrausko  (toliau  –
Pareiškėjas)  pareiškimas  dėl  ikiteisminio  tyrimo  peržiūrėjimo  –
atnaujinimo – pradėjimo. 
Pareiškėjas 2020-08-31 pareiškime nurodė, kad LCKU iš stabilizacijos
fondo ,,Pajūrio kredito unijai" (toliau – Pajūrio KU) skyrė 1 milijoną
litų, ir nuo tada LCKU tiesiogiai įtakojo unijos veiklą, t.y. nuo 2013-
2014 m. ėmė jai faktiškai vadovauti, dėl ko, Pareiškėjo teigimu, 2017
m.Pajūrio KU iškelta bankroto byla (LCKU šią ir  kitas unijas tyčia
privedė iki bankroto), to tikslas – noras susigrąžinti skirtus pinigus ir
praturtėti  pajininkų sąskaita.  Taip pat  teigia,  jog LCKU iš bankroto
administratorės už mažą kainą nusipirko Pajūrio KU paskolų portfelį ir
persekioja  jos narius  dėl  neva tai  negrąžintų paskolų,  todėl  Kredito
unijų narių asociacija iš Pajūrio KU narių sulaukė daug skundų. Dėl
minėtų  aplinkybių  vyksta  teisminiai  procesai  (bylos  Nr.  e2-4395-
1068/2019,  e2-282-0268/2020).  Be  kita  ko,  nurodo,  kad  LCKU
teisininkas  Vytenis  Tomkus,  būdamas  Taupomosios  kredito  unijos
valdybos  pirmininku,  administracijos  vadovu,  užvaldė  Taupomąją  ir
kitas  kredito  unijas,  tuo  padarydamas  didelę  žalą  unijų
bendruomenėms.  Taip  pat  teigia,  kad  V.Tomkus  sakė,  jog  yra
neliečiamas/turi politinį ar teisėsaugos „stogą“. Pareiškėjo teigimu, šie
žodžiai  pasitvirtino,  kai  V.Tomkus  užvaldė  Palangos  kredito  uniją.
Pareiškėjas prašo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl tęstinių LCKU ir jos
darbuotojo V.Tomkaus nusikalstamų veiksmų, susijusių su Pajūrio KU.
2020-09-28 Lietuvos Respublikos STT Klaipėdos valdybos specialistė
Eglė  Dobravalskytė  išnagrinėjusi  gautą  pranešimą,  informacijos
patikslinimo  metu  atlikusi  pareiškimo  aplinkybių  patikslinimą,
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 3 str.  1 d. 1 p., 168 str.,
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priėmė nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl nusikalstamų
veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 209 str., 228 str. 2 d.,
kadangi  nepadaryta  veika,  turinti  nusikaltimo  ar  baudžiamojo
nusižengimo požymių.

Skundas dėl nutarimo 
atsisakyti pradėti 
ikiteisminį tyrimą

2020-10-05 Klaipėdos apygardos prokuratūroje gautas Kredito unijų
asociacijos valdybos pirmininko Evaldo Petrausko skundas (reg. Nr.
AP-26198)  dėl  2020-09-28  STT  Klaipėdos  valdybos  nutarimo
atsisakyti  pradėti  ikiteisminį  tyrimą  Nr.  M-2-01-00040-20
panaikinimo.  Pareiškėjas  nurodo,  kad  STT  Klaipėdos  valdybos
specialistė Eglė Dobravolskytė, vadovaujantis BPK 3 str.  1 d., BPK
168 str. 5 d., atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą pagal jo pareiškimą.
Pareiškėjas  nesutinka  su  nutarimu,  laiko  jį  nepagrįstu  ir  neteisėtu,
kadangi specialistė ne tik klaidingai įvertino byloje esančius duomenis
ir neteisingai kvalifikavo galimai padarytas nusikalstamas veikas, bet
net nesiėmė priemonių išsamiai ir objektyviai atlikti tyrimą, nustatyti
visas bylai reikšmingas aplinkybes. Pareiškėjas pažymi, kad 2015-12-
08 pareiškime dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo išsamiai nurodė visas
aplinkybes  dėl  galimai  V.Tomkaus,  F.Dirginčiaus  bei  kitų  asmenų
padarytų  nusikalstamų  veikų  Palangos  KU  atžvilgiu,  tačiau  tyrimo
metu  nebuvo  apklaustas  nei  vienas  pareiškime  nurodytas  asmuo,  o
išvados  padarytos  paviršutiniškai  remiantis  tik  jo  pateiktais
dokumentais, kurie tik iš dalies patvirtina galimai nusikalstamų veikų
buvimo  faktą.  Pareiškėjo  nuomone,  vien  jau  pareiškime  nurodytos
aplinkybės  turėjo  būti  išsamiai  ištirtos  tiek  įvertinant  pateiktus  su
pareiškimu  dokumentus,  tiek  išreikalaujant  papildomus,  taip  pat  ir
apklausiant  pareiškime  nurodytus  asmenis,  todėl  akivaizdu,  kad
tyrimas  atliktas  neišsamiai  ir  nevisapusiškai,  o  priimtas  nutarimas
atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą yra nepagrįstas ir naikintinas. Taip
pat  pažymi,  kad  pareiškime  buvo  nurodęs,  jog  Palangos  KU
apsisprendimą perkelti UAB „Arijus“ paskolą LCKU administracijos
vadovo  ir  teisininko V.Tomkaus  surastai  Memelio  KU lėmė ne  kas
kita, o jų apgaulingi veiksmai bei nurodytos melagingos aplinkybės dėl
sandorio  naudingumo pačiai  Palangos  KU, taip  pat  itin  įtikinančios
istorijos  apie  jų  tariamai  dedamas  pastangas  išspręsti  susidariusią
situaciją ir  pagelbėti  LCKU narei  Palangos KU. Būtent tai,  ir  buvo
esminės aplinkybės, kodėl Memelio KU buvo perleista Palangos KU
turtinė  teisė  UAB  „Arijus“.  Be  to,  įtikinėdami  perleisti  paskolą
Memelio  KU,  rengdami  sutartį,  V.Tomkus  bei  F.Dirginčius  nuslėpė
informaciją,  kad  jau  minėtos  Memelio  KU  valdybos  narys  yra  su
F.Dirginčiumi  giminystės  ryšiais  susijęs  asmuo,  o  konkrečiai  -  jo
pusbrolis  J.Dirginčius, kas taip pat turėjo įtakos tokio Palangos KU
nenaudingo sandorio sudarymui. Tai patvirtina faktą, jog toks sandoris
buvo naudingas tik Memelio KU ir su ja susėjusiems asmenims. Šios
aplinkybės  leidžia  pagrįstai  konstatuoti,  kad  V.Tomkus  kartu  su
F.Dirginčiumi  bei  Memelio  KU  vadovybe  veikė  itin  apgalvotai  ir
kryptingai,  sąmoningai  nuslėpė  tikrąją  informaciją  ir  ketinimus,
sudarydami  neva  tai  palankaus  sandorio  Palangos  KU įvaizdį,  o  iš
tikrųjų veikė priešingai jos interesams ir neteisėtai įgijo turtines teises į
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193.717,76  Lt  sumą.  Specialistė  nutarime  visiškai  nieko  apie  tai
nepasisakė  ir  netyrė,  nes  neva  tai  kad  gautame  iš  Generalinės
prokuratūros pranešime reg. Nr. AP-23063 pasisakyta, kad tai jau buvo
tirta.  Vienok  pateikti  pareiškimai  realiai  niekada  nebuvo  tirti.  Tuo
labiau,  paaiškėjo  naujos  aplinkybės,  faktai  apie  LCKU  tęsiamas
nusikalstamas  veikas  jau  ir  dėl  Pajūrio  KU atžvilgiu.  Nagrinėjamu
atveju, Palangos KU, Pajūrio KU bei jos nariai neturi jokių objektyvių
galimybių  apginti  savo  pažeistas  teises  civilinio  proceso  tvarka.
Atsižvelgiant  j  tai,  kad Palangos KU valdymo organus ir  sudaro  iš
LCKU dauguma asmenų, dėl kurių galimai nusikalstamų veikų ir buvo
kreiptasi pareiškimu j prokuratūrą, todėl akivaizdu, kad pati Palangos
KU,  Pajūrio  KU  atstovaujama  galimai  nusikalstamai  veikiančių
asmenų,  nesikreipė  ir  nesikreips  dėl  žalingų sandorių  sudarymo jos
atžvilgiu  ir  jai  daromos  žalos,  kadangi  iš  to  nusikalstamu  būdu
materialinę naudą galimai gauna (gavo) Palangos KU, LCKU valdymo
organus  sudarantys  asmenys.  Skundžiamame  nutarime  specialistė
nurodo,  kad  neva  tai  nėra  objektyvių  aplinkybių  rodančių  apie
padarytas nusikalstamas veikas. Specialistė faktiškai visiškai neatliko
jokio  tyrimo,  neapklausė  nurodytų  asmenų,  atsisakė  prijungti
teikiamus  dokumentus  -  Lietuvos  banko  sprendimą  2016  m.  skirti
LCKU  Pajūrio  KU  administratoriumi  ir  t.t.  Nesirėmė  Plungės
apylinkės  2020-09-07  sprendimu,  kuriuo  buvo  atmestas  LCKU
ieškinys, kuriuo LCKU neteisėtai persekioja Pajūrio KU narius, kurie
jau yra grąžinę gautus kreditus. Pateikti faktai, įrodymai patvirtina, kad
LCKU faktiškai vadovaudama Pajūrio KU ją privedė prie bankroto.
Subankrotinus Pajūrio KU pigiai LCKU nupirko Pajūrio KU paskolų
portfelį turėdama tikslą neteisėtai praturtėti. Pagal turimą informaciją
jau  daugelis  Pajūrio  KU  narių  palūžo  dėl  LCKU  neteisėto
persekiojimo  ir  jai  sumokėjo  ,,reketuojamus"  pinigus,  nors  tokių
paskolų -  pinigų jie  net  negavo,  nes  tie  pinigai  liko unijos  pajinėje
sąskaitoja  papildomo  pajaus  pavidale.  Akivaizdu,  kad  LCKU
veiksmuose yra BK 228 str. numatyta nusikalstamos veikos požymiai.
Pateiktame Plungės apylinkės 2020-09-07 sprendime liudytoja Pajūrio
KU buvusi vadovė patvirtino, kad faktiniai Pajūrio KU vadovai buvo
LCKU.  Jie  ruošė  visus  unijos  veiklos  dokumentus,  be  jų  sutikimo
negalima buvo išduoti paskolas, grąžinti pajus ir t.t., t.y., savo tokiu
nusikalstamu, tyčiniu vadovavimu privedė Pajūrio KU iki bankroto su
tikslu  pasipelnyti,  neteisėtai  praturtėti.  Pareiškėjo  nuomone,  jo
ankstesniuose  ir  šiame  pareiškimuose,  nurodyti  asmenų  veiksmai
atitinka BK visą eilę  numatytų nusikalstamų veikos  požymių,  todėl
ikiteisminis tyrimas nepradėtas - nutrauktas nepagrįstai. Jo nurodytos
aplinkybės,  kad  LCKU  bei  kiti  asmenys  veikdami  Palangos  KU,
Pajūrio  KU,  Taupomosios  KU  ir  kitų  unijų  vardu,  naudodamiesi
užimamomis  pareigomis  ir  jiems  suteiktais  įgaliojimais  sudarant
įvairius,  akivaizdžiai  unijoms  nenaudingus  sandorius,  taip  pat
atsižvelgus  į  tai,  kad  pažeidžiant  kredito  unijų  įstatų  reikalavimus,
galimai buvo švaistomos unijų lėšos bei turtinės teisės, perleidžiant jas
su  valdymo  organuose  svarbias  pareigas  užimančiais  asmenimis
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susijusioms  unijoms  (pvz.:  Memelio  KU,  Klaipėdos  KU  ir  t.t.),  ir
tokiais  veiksmais  galėjo  būti  piktnaudžiaujama  tarnybine  padėtimi,
siekiant  asmeninės  turtinės  bei  neturtinės  naudos.  Šių  aplinkybių
specialistė  taip  pat  netyrė.  Specialistė  Eglė  Dobravalskytė  nesiėmė
priemonių  išsamiai  ir  objektyviai  ištirti  pareiškimuose  nurodytas
aplinkybes (neapklausti pareiškime nurodyti asmenys, neišreikalauti ir
netirti  kiti  rašytiniai  įrodymai  ir  t.t.)  teisingai  kvalifikuoti
nusikalstamas  veikas.  Vadovaujantis  išdėstytu,  Pareiškėjas  prašo
panaikinti STT Klaipėdos valdybos specialistės Eglės Dabrovalskytės
2020-09-28 nutarimą (tyrimo medžiaga Nr. M-2-01-00040-20), kuriuo
atsisakyta pradėti ikiteisminj tyrimą bei pradėti ikiteisminį tyrimą. 

Motyvai, dėl kurių naikinamas nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą ir kiti veiksmai,
kuriuos būtina atlikti skundo, pareiškimo ar pranešimo duomenų patikslinimui:
Lietuvos  Respublikos  BPK  2  str.  įpareigoja  prokurorą  bei  ikiteisminio  tyrimo  pareigūnus
reaguoti į  kiekvieną  informaciją  apie  galimai  padarytą  nusikalstamą  veiką  ir  atlikti  visus
reikalingus proceso veiksmus bei priimti visus reikalingus sprendimus, kad nusikalstama veika
būtų atskleista.  Kita  vertus,  tiek  pradedant  baudžiamąjį  procesą,  tiek  jau  vykstančio  proceso
metu privalu įsitikinti,  jog nėra priežasčių,  dėl  kurių procesas negali  būti  vykdomas. Lietuvos
Respublikos BPK 3 str. 1 d. 1 p. nustatyta, kad baudžiamasis procesas negali būti pradedamas, o
pradėtas turi būti nutrauktas, jeigu nepadaryta veika, turinti visus būtinus ir įstatyme nustatytus
nusikaltimo  ar  baudžiamojo  nusižengimo  požymius.  Lietuvos  Respublikos  BPK  168  str.  1
d. nustatyta,  kad  prokuroras  ar  ikiteisminio  tyrimo  pareigūnas,  gavęs  skundą,  pareiškimą
ar pranešimą, o reikiamais atvejais  – ir jų patikslinimą, atsisako pradėti  ikiteisminį tyrimą tik
tuo atveju,  kai  nurodyti  faktai  apie  padarytą  nusikalstamą veiką yra akivaizdžiai  neteisingi  ar
yra aiškios  baudžiamojo proceso kodekso 3 str.  1 d.  nurodytos aplinkybės.  Taigi,  ikiteisminis
tyrimas turi  būti  pradėtas  remiantis  ne  subjektyviu  situacijos  įvertinimu,  o  tik  esant
objektyvioms aplinkybėms, rodančioms, jog buvo įvykdyta nusikalstama veika (BPK 166 str. 1
d.).  Sprendžiant klausimą dėl  ikiteisminio tyrimo pradėjimo,  preliminarus duomenų atitikimas
Lietuvos Respublikos BK išdėstytų nusikalstamų veikų dispozicijoms yra būtinas. Nuspręsti ar
yra pagrindas pradėti ikiteisminį tyrimą gali tik prokuroras ir ikiteisminio tyrimo įstaiga, tačiau
šis sprendimas  turi  būti  priimamas  tik  tuo  atveju,  kai  yra  išsamiai  ir  visapusiškai
išsiaiškintos aplinkybės  dėl  galimų  nusikalstamos  veikos  požymių. Šiuo  konkrečiu  atveju,  iš
analizuojamų  duomenų,  kurie  buvo  surinkti  nagrinėjant  STT  gautą  Pareiškėjo  E.Petrausko
pareiškimą,  visumos  matyti,  kad  pareiškime  nurodytos  aplinkybės  dėl  galimai
padarytų nusikalstamų  veikų,  skirtingai  nei  nurodoma 2020-09-28  nutarime  atsisakyti  pradėti
ikiteisminį tyrimą, vis tik nebuvo galutinai išsamiai išsiaiškintos ir ir pašalintos visos kylančios
abejonės, kurios leistų daryti kategorišką išvadą, kad egzistuoja aiški Lietuvos Respublikos BPK
3 str.  1 d. 1 p. numatyta aplinkybė. Sutiktina su Pareiškėjo skunde nurodytomis aplinkybėmis,
kad pareiškime nurodytos aplinkybės turėjo būti išsamiai ištirtos, tiek įvertinant su pareiškimu
pateiktus,  tiek  išreikalaujant  papildomus,  su tiriamomis  aplinkybėmis,  susijusius  dokumentus,
taip taip apklausiant pareiškime nurodytus asmenis. Kadangi Pareiškėjo pareiškimo tyrimo metu
nebuvo  išsamiai  išsiaiškintos  ir  pašalintos  visos  kylančios  abejonės,  kurios  leistų daryti
kategorišką išvadą, kad egzistuoja aiški BPK 3 str. 1 d. 1 p. numatyta aplinkybė, todėl Lietuvos
Respublikos  STT Klaipėdos valdybos  specialistės  Eglės  Dobravalskytės 2020-09-28 nutarimas
atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą naikintinas.
Atsižvelgdamas į  išdėstytas aplinkybes ir  vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos  baudžiamojo
proceso kodekso 168 straipsniu, n u t a r i a panaikinti  2020-09-28 nutarimą atsisakyti pradėti
ikiteisminį tyrimą.
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Kiti sprendimai, susiję 
nutarimu panaikinti 
nutarimą atsisakyti 
pradėti ikiteisminį 
tyrimą

Lietuvos  Respublikos  STT  Klaipėdos  valdybos  specialistės  Eglės
Dobravalskytės  2020-09-28  nutarimą  atsisakyti  pradėti  ikiteisminį
tyrimą (medžiagos Nr. M-2-01-00040-20). 

Nutarimo vykdymą 
pavesti

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdyba

Nutarimą priėmė Prokuroras Linas Kiaurakis
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