
 1 

 
 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMUI 
(Gedimino pr. 40/1, LT – 01503, Vilnius) 

 
VILNIAUS MIESTO PIRMOJO APYLINKĖS TEISMO PIRMININKUI 

Baudž. byloje Nr. 1-1110-869/2010 
Laisvės pr. 79A, Vilnius 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIAM PROKURORUI 

Rinktinės g. 5A, Vilnius  
 
 
Civilinė byla Nr. 2-3107-553/2010 
 
Liudytojas:  Stasys Jeruševičius, a.k. 35104101497, 
Panerių g. 13-14, Vilnius  
El.p. lietuvosdesperacija@gmail.com 
 
 
Ieškovė:  EGLĖ GABRIŪNAITĖ, a.k.47504291429, gyvenanti Kalvarijų g. 59A, Vilniuje, 
Adresas korespondencijai- Panerių g. 13-7, Vilniuje  
Tretysis asmuo:  Arvydas Bulka, 
 a.k. 36812240169, Lietuvos pilietis, Alber-Schulz – Str.81 18055 Rostock Germany 
adresas korespondencijai - Skroblų g. 7-51, Vilnius 
el.p. lietuvosdesperacija@gmail.com 
 
Solidarūs atsakovai:   Edvardas Smalakys, a.k. 36807040069, g.1968-07-04, Vilnius, 
Lietuva, gyv. Skroblų g. 7-51, Vilnius.   
 
Egidija Puzinskaitė Smalakienė, a.k. 47312140075 gim. 1973-12-14, Kaišiadorys, Lietuva, 
gyv. Kelmiškių g. 32, Vilnius 
 

 
PAREIŠKIMAS 

DĖL EGIDIJOS SMALAKIENĖS NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ  
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Vilnius 
 

Vadovaujantis LR Konstitucija patvirtinu, kad 2002 metų vasario 14 dieną Egidija Puzinskaitė 
Smalakienė ir Edvardas Smalakys pas  Arvydo Bulkos tėvus bute, esančiame Minties g. 54-35, Vilniuje, nuo 
1999 metų per kelis kartus iš Arvydo Bulkos skolinosi pinigus, dėl ko  Edvardas ir Egidija Smalakiai išdavė 
371 300,00 litų vekselį, kuriuo abu įsipareigojo iki 2007 metų gegužės 1 dienos A. Bulkai išmokėti minimame 
vekselyje numatytą pinigų sumą. Tokias aplinkybes keletą kartų patvirtino E. Smalakienė, kai J. Jaciko 
atvežtas dirbau prie gyvenamojo namo Kelmiškių 32, Vilniuje statybose. E. Smalakienė taip pat paminėjo, 
kad labai didžiuojasi tokiu vyru kaip E.  

 
 
Smalakys, kuris iš A. Bulkos skolintus pinigus leido jai naudotis jos asmeninėms reikmėms, 

pramogoms, kelionėms, automobilio pirkimui, vykimui kelionėms į egzotiškas šalis.  
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Patvirtinu, kad man už darbus prie gyvenamojo namo Kelmiškių g. 32 Vilniuje atsikaitydavo Edvardas 
Smalakys ir E. Smalakienės įgaliotas Juozas Jacikas, kuris buvo vadinamas darbų vykdytoju nes jis nuolat 
organizavo statybinių medžiagų atvežimą ir atsiskaitymą už jas, rinko darbuotojus nuo darbo biržos, kur 
surado ir mane. 

Patvirtinu, kad po to kai buvo pastatytas Egidijos ir Edvardo Smalakių gyvenamasis namas (2007 ir 
2008 metais), E. Smalakienė  pareiškė, kadangi gyvenamasi namas E. Smalakiui brangiai kainavo dėl to 
teko skolintis pinigus iš Rimo Smalakio, J. Jaciko ir kt., todėl  jinai eis dirbti teisėja ir taip piktnaudžiaudama 
teisėjos vardu sieks neatsiskaityti su kreditoriais, kurie padėjo pastatyti minimą namą, todėl teks atsiskaityti 
E. Smalakiui. Paaiškino, kad tokį sukčiavimo planą  turi paruošusi jos sugėrovė, ir daromų nusikaltimų 
bendrininkė Ramunė Dulevičienė.  

Patvirtinu, kad J. Jacikui ir E. Smalakienei reikalaujant, dalyvaujant Gediminui Stankevičiui ir R. 
Dulevičienei iš Kelmiškių g. 32Vilniuje pavogėme Edvardui Smalakiui priklausančius daiktus, kuriuos 
pakrovėme į G. Stankevičiaus mikroautobusą ir išvežėme į Palangą pas G. Stankevičių. Už tai E. Smalakienė 
man J. Jacikui ir G. Stankevičiui atsiskaitė koviniais ginklais, o J. Jackui ir narkotinėmis medžiagomis.  

Taip pat padėjome išvogti E. Smalakio daiktus iš jo garažo Rivonių g. Vilniuje, o vogtus daiktus 
išsivežė į Palangą G. Stankevičius.  

Patvirtinu, kad 2009 metų rudenį, E. Smalakienė, R. Dulevičienė, prokurorė Vilma Gužaitė, teisėjas 
Oleg Zaicev, tyrėja Aušra Atkočiūnaitė ir Vilniaus Kriminalinės policijos departamento pareigūnai  
organizavo advokato A. Balčiaus nužudymą apie ką man papasakojo J. Jacikas, kuris prašė, kad leisčiau 
laikyti ginklą pas mane Panerių g. 13-14, Vilniuje, kuriuo norėjo nužudyti A. Balčių. Ginklai buvo laikomi, 
tačiau advokatas tuo metu retai lankydavosi advokatų kontoroje, todėl nušauti nepavyko ir ginklus 
pasiėmė.  Advokatą A. Balčių organizavo nužudyti už tai, kad padeda E. Smalakiui gintis nuo teisėsaugos 
pareigūnų nusikalstamų veikų.  

Patvirtinu, kad J. Jacikui ir K. R. Luišaičiui padėjau Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr.L2-
2195-33/07 ( J. Jaciko prašymu 2007-06-19 išrašiau žyminio mokesčio kvitą, nešiau 2007-06-0-18 d. J. Jaciko 
pareiškimą į teismą ). Priteistą 109 000 litų teismo įsakymą J. Jacikas man siūlė pirkti už pusę kainos, tačiau 
atsisakiau.  

Patvirtinu, kad 2010 metų balandžio 1 dieną mačiau, kaip 2 civiliai apsirengę policininkai prie 
advokatų kontoros durų 2-jame aukšte sulaikė advokatą A. Balčių, jam užsuko už nugaros rankas,  ir laiptais 
nutempė į gatvėje buvusį policininkų automobilį, automobilyje advokatą mušė, kankino pylė kažkokius 
skysčius advokatui į burtą. Girdėjau, kad sulaikymo metu advokatas reikalavo leisti pasidėti 60 000 litų ir 
leistų apsirengti šiltai, tačiau policininkai advokatui neleido.  

Pareiškimas teisėsaugos institucijoms pateikiamas per A. Bulką prašant Juozui Jacikui, kuris pas mane 
laiko Edvardo ir Egidijos Smalakių santuokos nutraukimo ir turto dalybų bylą bei kitus dokumentus ir 
daiktus ( spausdintuvai, kompiuteriai, drabužiai ir kt. ).   

 
 

 
 
 
 


