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VILNIAUS APYGARDOS PROKURATUROS 
3-ASIS BAUDZIAMOJO PERSEKIOJIMO SKYRIUS 

NUTARIMAS 
NUTRAUKTI IKITEISMINI TYRIMJ\ 

Data 2018-12-14 
Surasymo vieta Vilnius 
Ikiteisminio tyrimo Nr. 02-6-00023-18 

Nutarim rieme Prokurore Mar arita Valantie·iene 
nus tat e: 
Tiriama nusikalstama 
veika, jos kvalifikavimas 

2018-04-27 Finansiniq nusikaltimq tyrimo tamybos (toliau - ir 
FNTT) prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalq ministerijos (toliau -
ir LR VRM) Vilniaus apygardos valdybos Nusikalstamq veikq tyrimo 
skyriuje (toliau - ir VAV NVTS) buvo pradetas ikiteisminis tyrimas 
Nr. 02-6-00023-18 pagal pareiSkejq , -
- 2018-04-11 pareiSkimct (FNTT gavimo 
reg. Nr. 0-6760, Vilniaus apygardos prokuratiiroje reg. Nr. AP-
10249). 

2018-05-23 tame paciame ikiteisminiame tyrime buvo pradetas 
ikiteisminis tyrimas del Vilniaus apygardos prokuratiiroje 2018-05-10 
gauto (gavimo reg. 2018-05-10 Nr. AP-12889) ir FNTT persiqsto 
(FNTT gavimo reg. 2018-05-17 Nr. 0-8473) pareiSkejos
prasymo. 

Ikiteisminis tyrimas atliekamas del laikotarpiu nuo 2015-03-05 iki 
2018-04-27 Lietuvos policijos profesines sqjungos (toliau - LPPS) 

galimai padarytos nusikalstamos 
veikos pasisavinant ar iSsvaistant jai patiketas LPPS lesas, ir del 
tiksliai nenustatytu laiku galimai suklastoto LPPS Tarybos posedZio 
2017-12-27 protokolo Nr. LP3-14 (17) ir nutarimo 2017-12-27 Nr. 14 
(17), nurodant neteisingus duomenis apie posedyje dalyvavusius ir 
balsavusius asmenis bei jq balsus, tai yra del galimai padarytq 
nusikalstamq veikq, numatytq Lietuvos Respublikos baudziamojo 
kodekso (toliau - BK) 183 str. 2 d. (galimas dideles vertes svetimo 
turto pasisavinimas), 184 str. 2 d. (galimas dideles vertes svetimo 
turto iSsvaistymas), 300 str. 1 d. (galimas dokumento suklastojimas). 

Pareiskejai 2018-04-11 pareiskime 
(reg. Nr. AP-10249) nurode, kad 2015-03-06 LPPS delegatq suvaziavimas nutare: I. Patvirtinti 
LPPS tstatq 1-30 str. naujq redakcijq. Igalioti Profsqjungos pirmininkq pateikti tstatq naujq 
redakcijq Juridiniq asmenq registrui. II. Profsqjungos pirmininke iSrinkti III. 

Profsqju~gos tarybls;"ariais iS- :-. 

IV. ISrinkti kontroles 
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komisijos nana1s ..... _ . . ... . . . .. . . . ... . . . . . . . .... . V. Nustatyti 
pareigunq, kurie yra Vidaus reikal4 ar kitq statutines tarnybos sistemos pensininkai, nario mokestj 
- 3 EUR per menest. VI. Delegatq suvaziavimct rengti 2016 metq pirmct ketvirq." 2015-05-15 
Juridiniq asmenq registre buvo tregistruota nauja LPPS tstatq redakcija, kurios 5 str. 8 d. 
numatyta, kad prof esines sajungos Pirmininkas ir Taryba atsako uz profesines sajungos les4 ir 
turto racional4 paskirstymq ir panaudojimq, 20 str. 8 d. 8.3 punkte numatyta, kad Taryba priima 
sprendimus profesines sajungos lesq, investicijq ir turto valdymo klausimais, nustato profesines 
sajungos turto ir lesq panaudojimo tvarkct.2017-06-27 LPPS delegat4 suvaziavimas nutare, kad 
LPPS Tarybct sudaro 12 nariq, taCiau del tvairiq priefasciq iS profesines sajungos Tarybos iSejo 5 
nariai, todel i Tarybq iSrenkami nauji nariai: 

1•••••••9?areiSkejai taip pat nurode, kad 2018-03-
11 LPPS atstovai, minint valstybes aikurimo svent~, surenge Vilniaus mieste piketq, iSreiksdami 
nepasitikejimct Policijos departamento (toliau - PD) prie LR VRM vykdoma reforma. Si veikimct 
organizavo LPPS pirmininke Vadovaujantis LPPS 2015-05-27 patvirtintq tstatq 
20 straipsnio 9 punktu LPPS Taryba priima sprendimus, kuriuos privalo vykdyti visi LPPS nariai, 
taip pat ir LPPS pirmininkas, todel pareiSkejai teige, kad tokiu budu buvo nustatyta, jog 
pirmininke pal.eisdama tstatus veike vienasmeniSkai be kolegialaus organo sprendimo, veike 
aktyviais veiksmais, nesivadovaudama tstatuose nustatytos tvarkos bei tuo galimai siekdama 
asmenines naudos. Ivertinus st LPPS pirmininko poelgi buvo reikalauta pateikti Tarybos 
sprendimq, kuriuo remiantis pirmininke atliko su LPPS veikla susijusius veiksmus. Taciau tokio 
LPPS Tarybos sprendimo nebuvo, todel buvo itarta, jog LPPS pirmininke galimai 
vienasmeniSkai, savanaudiSkai naudojasi jai patiketomis teisemis. Tuo pagrindu buvo tvertinta, 
jog LPPS pirmininke, gali vienasmeniSkai priimti sprendimus, naudotis bei 
disponuoti LPPS turtu bei lesomis. Todel 2018-03-12 vadovaujantis 2015-05-15 LPPS tstatq 5 str. 
8 d., 20 str. 8d. 8.3 punktq nuostatomis, tgyvendinant Tarybai numatytas funkcijas Pirmininkei 
buvo pateiktas prasymas "Del duomenq pateikimo", kuriuo buvo prasoma pateikti LPPS valdomq 
sctskaitq iSrasus nuo 2015-03-06 iki 2018-03-12. 2018-03-14 elektroniniu pastu profesines 
sajungos Tarybai buvo pateiktas silllymas organizuoti LPPS Tarybos posedi. 2018-03-15 
pirmininke Tarybos nariams elektroniniu pastu pateike 2017 metq LPPS finansin~ ataskaitq. 
2018-03-23-LPPS Tarybos posedzio metu pateike Lietuvos kredito unijq Pareigunq 
kredito unijos sqskaitos Nr. LT43 5016 2000 1400 0041 iSrasq, laikotarpio nuo 2015-01-01 iki 
2018-03-19. 2018-03-23 LPPS Tarybos posedzio metu priimamas nutarimas Nr. LP3 (18). 
Perzilirejus pateiktct sqskaitos iSrasq, kilus abejonems del minetu laikotarpiu atliktq piniginiq 
operacijq teisetumo ir pagristumo, 2018-03-28 LPPS pirmininkes buvo pareikalauta iki 2018-04-
06 pateikti visq sutarciq, sudarytq organizacijos vardu bei sctskait4 iSrasq kopijas, posedziq 
protokolq kopijas, taciau LPPS pirmininke - si4 dokumentq kopij4 nepateike. 2018-
03-30 LPPS Kontroles komisijai.elektroniniu pastu buvo pateiktas prasymas "Del informacijos 
pateikimo", kuriuo buvo prasoma pateikti informacijcl. 2018-04-02 pagal 2018-03-23 pateiktcl 

sqskaitos iSrasq buvo parengta profesines sajungos pajam4 - iSlaidq ataskaita ir buvo 
pateikta informacija elektroniniu pastu susipal.inti Pirmininkei ir Tarybai. 2018-04-03 pateikiama 
elektroniniu pastu LPPS Pirmininkei ir Tarybos nariams Profsajungos Tarybos posedzio, 
vyksianCio balandzio 6 d. darbotvarke: 1) pirmininkes atsakymq i pateiktcl 
2018-03-28 Tarybos nario prasymcl ( del duomenq pateikimo) ir papildomus prasymus, kurie bus 
pateikti iki Tarybos posedzio vertinimas; 2) pagal 2018-04-02 Tarybai pristatytcl 3 met4 
finansiniq duomenq ataskaitq, Pirmininke smulkiai nurodys finansiniq iStekli4 naudojimo 
pagrtstumct ir perkamq daiktq reikalingumq; 3) antro e. bankininkystes paraso tvedimas del 
finans4 kontroles; 4) Kontroles komisijos pateikt4 atsakymq ir dokument4 vertinimas; 5) 
·vertintus 'E bai ateiktus duomenis ir irmininkes atsak mus, s r sime del asitike"imo ir 

Nuorasas tikras 
Finansini4 nusikaltim4 tyrimo tarnyba prie LR VRM Vilniaus apygardos valdybos Nusikalstam4 veik4 tyrimo skyriaus 
Vyriausioji tyreja 
~Parasasl, ,,. _ .. 
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tolimesniq galimybiq kartu dirbti (pirmininkes atstatydinimo klausimas); 6) Pirmininkes teisines 
atsakomybes vertinimas ir tolimesni Tarybos veiksmai del atsakomybes ir falos atlyginimo 
profesinei sajungai; 7)kiti klausimai." 2018-04-05 buvo gautas LPPS Kontroles komisijos 
atsakymas i 2018-03-30 prasymq, kuriame buvo rasoma "Informuojame Jus, kad i LPPS 
Kontroles komisijos narius nuo 2015-03-06 iki 2018-03-31 nebuvo kreiptasi ir nepateikta 
pasiUlymq, pareiSkimq ar skundq del Lietuvos policijos profesines sajungos tstatuose nustatytos 
veiklos tikslq ir uzdaviniq tgyvendinimo, lesq paskirstymo tikslingumo bei tstatymq ir 
potstatyminiq aktq laikymosi tvarkos galimq pazeidimq. LPPS Kontroles komisija, vykdydama 
kontrol~, 2015 m. - 2016 m. laikotarpiu nenustate LPPS tstatuose nustatytos veiklos tikslq ir 
uzdaviniq tgyvendinimo, lesq paskirstymo tikslingumo bei tstatymq ir potstatyminiq aktq 
laikymosi tvarkos pazeidimq. Siuo metu, remiantis kalendorine LPPS finansininko pateikta 
veiklos finansine ataskaita, atliekamas 2017 m. LPPS tstatuose nustatytos veiklos tikslq ir 
uzdaviniq tgyvendinimo, lesq paskirstymo tikslingumo bei tstatymq ir potstatyminiq aktq 
laikymosi tvarkos vertinimas. Taip pat informuojame, kad 2018-03-26 buvo gautas LPPS 
pirmininkes prasymas del iSsamaus LPPS veiklos nuo 2015 m. iki 2017 m. 
tvertinimo. Atsizvelgiant i st prasymq iSsamq LPPS veiklos vertinimci planuojama atlikti iki 2018-
04-27. Primename, kad LPPS Kontroles komisija, vadovaujantis LPPS tstatq 28 str. 4 p. bei 
LPPS Kontroles komisijos darbo reglamento 4 str. 1 p., yra atskaitinga tik Delegatq 
suvaziavimui." 2018-04-05 vadovaujantis 2015-05-15 LPPS tstatq 5 str. 8 d., 20 str. 8 d. 8.3 
punktq nuostatomis, tgyvendinant Tarybai numatytas funkcijas LPPS pirmininkei buvo pateiktas 
prasymas "Del duomenq pateikimo". Prasyta iki 2018-04-10 pateikti kvitq, sciskaitq - faktiirq ir 
kitq dokumentq kopijas, pagrindzianCias patirtas iSlaidas, pagal 2018-03-23 pateiktci 
sctskaitos iSrasci. 2018-04-06 Vilniuje, V.Mykolaicio - Putino g. 5, LPPS Tarybos posedis 
netvyksta, nesant kvorumo, nes dalyvauja tik keturi Tarybos nariai 

Tai pazymima Tarybos posedzio darbotvarkeje Nr. LP3-5(18). 2018-
04-06 LPPS bustineje (Vilniuje, V. MykolaiCio - Putino g. 5) padaroma profsajungos posedziq 
protokolq registracijos fornalo 2015 - 2018 m. kopija ir posedziq protokolq kopijos, del veiklos ir 
finansq valdymo (2017-10-18 Nr.LP3-10(17), 2017-11-27 Nr. LP3-12{17), 2017-12-27 Nr. LP3-
14(17). Visi kiti profesines sajungos protokolai, nutarimai, susij~ tik su profesines sajungos nariq 
priemimu/pasalinimu. PareiSkime teigiama, kad atsizvelgiant t tai, kad iki 2018-04-10 iS LPPS 
pirmininkes finansines atskaitomybes pareiSkejai negavo, nors galiojanCiq LPPS 
tstatq 5 str. 8 p. reglamentuota, jog uz profesines sajungos lesq ir turto racionalq paskirstymci ir 
panaudojimci atsako Pirmininkas kartu su Taryba, mano, kad taip yra suvarfoma prof es in es 
sajungos Tarybos nariq teise i valdymci ir aktyvici profsajungin~ veiklci. IS 2018-04-06 papildomai 
surinktq duomenq matyti, kad Tarybos posedziq protokolq nera, kuriais butq pagrtstas prof es in es 
sajungos lesq panaudojimas. Tokiu budu buvo nustatyta, jog Pirmininke pazeisdama tstatus veike 
vienasmeniSkai be kolegialaus organo sprendimo, veike aktyviais veiksmais, nesivadovaudama 
tstatuose nustatytos tvarkos bei tuo galimai siekdama asmenines naudos, galimai vienasmeniSkai, 
savanaudiSkai naudojasi jai patiketomis teisemis ir juridinio asmens turtu. Pagal 2018-04-02 
finansines ataskaitos duomenis matyti, kad pirmininke nuo 2015-03-06 iki 2018 m. kovo menesio 
i savo asmenin~ banko sctskaitci iS LPPS Sqskaitos LT43 5016 
2000 1400 0041 pervede sumq, kuri gerokai virsija 250 MGL, be to, buvo atliekamos pinigines 
operacijos tvairioms tstaigoms ir tmonems, del kuriq sprendimci ji taip pat prieme vienasmeniSkai, 
taigi galimai pasisavino, iSsvaiste jai patiketct ar jos zinioje buvust svetimci turtct ar turtin~ teis~ 
tuo padare turtines falos juridiniam asmeniui, todel, kad butq nustatyta objektyvi tiesa, 
pareiSkejai prase pradeti ikiteismini tyrimci pagal Lietuvos Respublikos baudziamojo kodekso 183 
str. 2 d. ir 184 str. 2 d. ir atlikti procesinius veiksmus. 

Nuorasas tikras 
Finansini4 nusikaltim4 tyrimo tarnyba prie LR VRM Vilniaus apygardos valdybos Nusikalstam4 veik4 tyrimo skyriaus 
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Pareiskime nurodytq aplinkybiq patikslinimui, 2018-04-23 vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos baudziamojo proceso kodekso 168 straipsnio 1 dalies nuostatomis, LPPS buvo 
pareikalauta pateikti dokumentus, kurie pagristq pareiSkejams itarimus kelianCias pinigines 
operacijas atliktas LPPS banko Sqskaitoje LT43 5016 2000 1400 0041 uz laikotarpi nuo 2015-03-
01 iki 2018-03-19. Dokumentq pateikimo terminas nurodytas iki 2018-04-26. 2018-04-26 iS 
LPPS elektroniniu budu buvo pateikta dalis prasomq dokumentq, nurodant, kad kita dalis bus 
pateikta iki 2018-04-27. Taip pat iki 2018-04-27 buvo pareikalauta LPPS pateikti visq Lietuvos 
policijos profesines sqjungos dokumentq, kuriais laikotarpiu nuo 2015-03-01 iki 2018-03-19 
buvo priimti sprendimai skirti pasalpas profesines sqjungos nariams kopijas. Susipazinus su 
gautais dokumentais ir nustaCius, kad tarpe pateiktq nera jokiq dokumentq del paramq ar pasalpq 
suteikimo LPPS nariams, taip pat nebuvo pateikta dalis prasomq pirmines apskaitos dokumentq, 
buvo pradetas ikiteisminis tyrimas pareiSkejq skunde nurodytoms aplinkybems iStirti. 

Pareiskeja - 2018-05-10 prasymu (reg. Nr. AP-12889) prase pradeti ikiteismini 
tyrimq del 2017-12-27 LPPS posedzio protokolo suklastojimo, nes ji jame irasyta kaip posedyje 
dalyvav~s asmuo, taCiau ji tame posedyje nedalyvavo. Tuo paciu prasymu-prase: 1) 
leisti pasidaryti dokumentq, kuriuos ikiteisminio tyrimo medZiagoje iki einamosios dienos 
pateike- kopijas ir leisti jas viesinti; 2) paimti iS turtq, kuris priklauso 
profesinei sqjungai; taikyti laikinqjq apsaugos priemon~ - priklausancio turto, 
kilnojamojo ir nekilnojamojo bei piniginiq lesq arestq, ieskinio reikalavimq uztikrinimui, jei 
ikiteisminio tyrimo metu pasitvirtintq pareiSkejq itarimai del galimai padarytq nusikalstamq veikq 
pagal BK 184 str. 2 d. ir 183 str. 2 d., kadangi galimai-pasisavino ir iSsvaiste LPPS 
turtq, kurio verte siekia daugiau nei 250 MGL; 3) pripazinti nukentejusiqja, del patirtos neturtines 
(moralines) falos, kadangi ji sutiko vykdyti aktyviq profsqjungin~ veiklq, vildamasi, jog atstovaus 
LPPS narius, siekdama pagerinti jq darbo, ekonomines sqlygas ir socialines garantijas, ir taip 
savo aktyvia veikla pateisins jq liikescius. TaCiau profsqjungos pirmininke - savo 
galimai neteisetais veiksmais ir elgesiu, priimdama sprendimus vienasmeniSkai diskreditavo jq 
- ne tik pries profesines sqjungos narius, bet ir pries visq policijos bendruomen~. 

Apklaustas kaip liudytojas pareiskejas ir LPPS Tarybos narys parode, 
kad LPPS yra Nacionalinio pareigunq profesiniq sqjungq susivienijimo (toliau - NPPSS) nare. 
2015-03-06 LPPS delegatq visuotinio susirinkimo, kuris vyko Kaune, ir kuriame dalyvavo ir jis, 
metu buvo nutarta patvirtinti LPPS istatq 1-30 str. naujq redakcijq, igalioti Profsqjungos 
pirmininkq pateikti istatq naujq redakcijq Juridiniq asmenq registrui, profsqjungos pirmininke 
iSrinkti profsqjungos tarybos nariais iSrinkti 

iSrinkti 
kontroles komisijos nariais , taip pat 
nustatyti pareigunq, kurie yra Vldaus reikalq ar kitq statutines tarnybos sistemos pensininkai, 
nario mokestj- 3 EUR per menesi. 2015-05-15 Juridiniq asmenq registre buvo iregistruota nauja 
LPPS istatq redakcija. 2015-05-15 LPPS istatq 5 str. 8 d. numatyta, kad profesines sqjungos 
Pirmininkas ir Taryba atsako _ uz profesines sqjungos lesq ir turto racionalq paskirstymq ir 
panaudojimq. 20 str. 8 d. 8.3 punkte numatyta, kad Taryba priima sprendimus profesines sqjungos 
lesq, investicijq ir turto valdymo klausimais, nustato profesines sqjungos turto ir lesq 
panaudojimo tvarkq. 2017-06-27 LPPS delegatq suvaZiavimas nutare, kad LPPS Tarybq sudaro 
12 nariq, taCiau del tvairiq priefasciq iS profesines sqjungos Tarybos iSejo 5 nariai, todel i Tarybq 
iSrenkami nauji nariai: -

2018-03-11 LPPS atstovai, minint vals bes atkurimo 
i N~ora~;;;;;-iw~-r-as - ------------- --- ---- - -------------------- --------------- ----- -------: 
!Finansini4 nusikaltim4 tyrimo tarnyba prie LR VRM Vilniaus apygardos valdybos Nusikalstam4 veik4 tyrimo skyriausi 
'Vyriausioji tyreja i 
i(Parasasl 
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svent~, · surenge Vilniaus mieste piketq, iSreiksdami nepasitikejimct Policijos departamento prie 
Lietuvos Respublikos Vidaus reikalq ministerijos vykdoma reforma. Si veikimct organizavo LPPS 
pirmininke - Vadovaujantis Lietuvos policijos profesines sajungos 2015-05-27 
patvirtintq istatq 20 straipsnio 9 punktu LPPS Taryba priima sprendimus, kuriuos privalo vykdyti 
visi LPPS nariai, taip pat ir LPPS pirmininkas. Tokiu budu buvo nustatyta, jog pirmininke 
pazeisdama istatus veike vienasmeniSkai be kolegialaus organo sprendimo, veike aktyviais 
veiksmais, nesivadovaudama istatuose nustatytos tvarkos bei tuo galimai siekdama asmenines 
naudos. {vertinus si LPPS pirmininko poelgi buvo reikalauta pateikti Tarybos sprendim4, kuriuo 
remiantis pirmininke atliko su LPPS veikla susijusius veiksmus. Taciau tokio LPPS Tarybos 
sprendimo nebuvo. Todel buvo itarta, jog LPPS pirmininke galimai vienasmeniskai, 
savanaudiSkai naudojasi jai patiketomis teisemis. Tuo pagrindu buvo ivertinta, jog LPPS 
pirmininke, gali vienasmeniskai priimti sprendimus, naudotis bei disponuoti 
LPPS turtu bei lesomis, todel 2018-03-12 vadovaujantis 2015 m. geguzes 15 d. LPPS istatq 5 str. 
8 d., 20 str. 8d. 8.3 punktq nuostatomis, igyvendinant Tarybai numatytas funkcijas jis, t.y. jis 
-· surase ir LPPS Pirmininkei elektroniniu pastu pateike prasym4 "Del duomenq 
pateikimo", sis prasymas kaip informacija buvo persiqstas ir kitiems Tarybos nariams 
elektroniniu pastu. Prasyme buvo prasoma pateikti LPPS valdomq sci.skaitq iSrasus 
nuo 2015-03-06 iki 2018-03-12. Jie norejo patikrinti ir ivertinti piniginiq lesq panaudojim4. 2018-
03-14 jis - elektroniniu pastu norejo inicijuoti Tarybos susirinkimct ir posedi. 
Dauguma tarybos nariq nusprende, kad daugumai tinkama diena biitq 2018-03-23, kad susidarys 
kvorumus ir bus galima svarstyti ivairius klausimus bei priimti sprendimus. 2018-03-15 
pirmininke -Tarybos nariams elektroniniu pastu pateike 2017 metq LPPS finansin~ 
ataskait4. Ataskaita be patvirtinimq ar parasq, todel jis negalejo pasakyti, kas tiksliai j4 sudare. 
Taciau, jie Tarybos nariai sict ataskaitct prieme kaip sudaryt4 nes ji atsakinga uz lesq 
naudojim4. LPPS s4skait4 Nr. esancict Pareigunq kredito unijoje 
valdo ir vienintele turi priejimct bei prisijungimus prie jos tik LPPS pirmininke- Ne 
vienas Tarybos ar kitas LPPS narys priejimo prie LPPS s4skaitos neturi. 2018-03-23 
LPPS Tarybos posedZio metu pateike Lietuvos kredito unijq Pareigiinq kredito unijos s4skaitos 
Nr. iSras4 uz laikotarpi nuo 2015-01-01 iki 2018-03-19. 2018-03-23 
posedzio metu Tarybos nariams susipazinus su pateiktu LPPS s4skaitos Nr. -

iSrasu, ne vienam Tarybos nariui kilo klausimq del LPPS piniginiq lesq 
panaudojimo, t.y. kad jos buvo panaudotos tinkamai ir tik LPPS veiklai, kas privaloma pagal 
profsajungos tstatus. Jie eme atsitiktinius sandorius, pagal iSlaidq sumas ir klause pirmininkes, 
kur yra protokolai del siq panaudojimo.-nepateike nei vieno protokolo, ji pasake, kad 
viskct naudojo teisingai. Taciau po daug klausimq kai - nesugebejo paaiSkinti, kam 
buvo iSleistos nemafos sumos LPPS pinigq, posedzio metu po diskusijq kur ir kam buvo 
panaudotos LPPS lesos, kadangi buvo kvorumas, siekiant uztikrinti, kad LPPS piniginiq lesq 
panaudojimas ateityje biitq skaidrus ir nekeliantis jokiq abejoniq, buvo priimtas nutarimas 2018-
03-23 Nr. LP3 (18), kuriuo trumpai tariant buvo priimtas sprendimas, kad visos pinigines lesos 
nuo 2018-03-23 biitq naudojamos tik Tarybos nariq sprendimu. Protokolas buvo rasomas 
juodrastiniu variantu, suvesti ir paruosti turejo """ <» •••••.•.•• 

dalyvavusiems tarybos nariams derinimui. Jis - su turejo pastabq, jas 
pateike, 0 kai . a . ii ! 2 viskct sutvarke, pataise jq pastabas, ir per kuri laikct nesulaukusi 
pastabq iS kitq nariq, iSsiunte visiems Tarybos nariams st protokolct ziniai. Ar protokolas kaip 
priklauso buvo pasirasytas pirmininkes jis neZino, bet toks sprendimas buvo 
priimtas ir protokolas apie tai liudija. Kilus itarimams apie piniginiq lesq panaudojimo 
pagristum4 ir teisetum4 2018-03-28 LPPS pirmininkes jis - kaip Tarybos narys 
areikalavo iki 2018-04-06, kuomet buvo numa as sekantis LPPS 'L bos 
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posedis, pateikti visq sutarCiq, sudarytq organizacijos vardu bei s&_skaitq iSrasq kopijas, posedziq 
protokolq kopijas, taciau LPPS pirmininke siq dokumentq kopijq nepateike, visiSkai 
ignoravo H ir jo prasymq. 2018-03-30 LPPS Kontroles komisijai elektroniniu pastu Tarybos nare 
-surase prasym&. "Del informacijos pateikimo", kuriuo paprase pateikti informacij<t ir 
vis&_ dokumentacijq, susijusict su visu laikotarpiu atliktais LPPS patikrinimais, nustatytais ar ne 
pazeidimais ir kt. 2018-04-02 pagal 2018-03-23 pateiktct LPPS s&_skaitos Nr. LT43 
5016 2000 1400 0041 iSras&_ jis - parenge profesines sajungos pajamq - iSlaidq 
ataskaitct kurict elektroniniu pastu susipazinti iSsiunte Pirmininkei ir Tarybos nariams. Taip pat 
ziniai buvo nusiqsta ir NPPSS.-parode, kad visuose susirasinejimuose, del dokumentq 
pateikimo ar paaiSkinimq buvo pajungiami ir NPPSS, kad zinotq kas vyksta, kad
neteikia nei informacijos nei dokumentq. 2018-04-03 - surase ir visiems Tarybos 
nariams bei pirmininkei elektroniniu pastu pateike informacijq apie Profsajungos Tarybos 
posedzio, vyksiancio balandzio 6 d. darbotvark~: "1) pirmininkes atsakymq i 
pateiktct 2018-03-28 Tarybos nario prasym&. (del duomenq pateikimo) ir papildomus prasymus, 
kurie bus pateikti iki Tarybos posedzio vertinimas; 2) pagal 2018-04-02 Tarybai pristatytq 3 metq 
finansiniq duomenq ataskaitq, Pirmininke smulkiai nurodys finansiniq iStekliq naudojimo 
pagristum&_ ir perkamq daiktq reikalingum&_; 3) antro e. bankininkystes paraso tvedimas del 
finansq kontroles; 4) Kontroles komisijos pateiktq atsakymq ir dokumentq vertinimas; 5) 
ivertintus Tarybai pateiktus duomenis ir pirmininkes atsakymus, spr~sime del pasitikejimo ir 
tolimesniq galimybiq kartu dirbti (pirmininkes atstatydinimo klausimas); 6) Pirmininkes teisines 
atsakomybes vertinimas ir tolimesni Tarybos veiksmai del atsakomybes ir falos atlyginimo 
profesinei sajungai; 7) kiti klausimai". IS visq turejusiq susirinkti, 2018-04-06 Vilniuje, NPPSS 
bustineje susirinko tik jis -' Nei kitq 
nariq, nei pirmininkes nedalyvavimo priefasciq nezino. Kiek pamena- keletas nariq 
buvo pranes~, kad dalyvauti negales. Nors ir nesusidare kvorumas, jie aptare einamuosius 
klausimus, ypac keist&_ pirmininkes elgesi, kodel nuo jq yra slepiami dokumentai, iSsisukinejama 
nuo atsakymq apie piniginiq lesq panaudojimq, juk jie yra Tarybos nariai ir turi teis~ zinoti apie 
LPPS piniginiq lesq naudojim&_. surase 
bei pasirase posedzio protokolct 2018-04-06 Nr. LP3-5(18). 2018-04-05 buvo gautas LPPS 
Kontroles komisijos atsakymas i 2018-03-30 prasym&. del informacijos pateikimo; kuris juos labai 
nustebimo, kad kaip rasoma, LPPS Kontroles komisijos atsakyme, kad i Kontroles komisijos 
narius nuo 2015-03-06 iki 2018-03-31 niekas nesikreipe, kad jokiq paieidimq uz si laikotarpi 
nenustatyta, kad viskas gerai. Kontroles komisija pranese, kad nebuvo kreiptasi ir nepateikta 
pasilliymq, pareiSkimq ar skundq del LPPS istatuose nustatytos veiklos tikslq ir uzdaviniq 
igyvendinimo, lesq paskirstymo tikslingumo bei istatymq ir poistatyminiq aktq laikymosi tvarkos 
galimq pazeidimq, taip pat parase, kad LPPS Kontroles komisija, vykdydama kontrol~, 2015 m. -
2016 m. laikotarpiu nenustate LPPS istatuose nustatytos veiklos tikslq ir uzdaviniq 
tgyvendinimo, lesq paskirstymo tikslingumo bei tstatymq ir poistatyminiq aktq laikymosi tvarkos 
pazeidimq, taciau mums jokiq dokumentq liudijanciq kad buvo tokie patikrinimai nepateike. Tai 
informavo fodziu, o jokiq dokumentq nepateike. Tuo paciu LPPS Kontroles komisija informavo, 
kad siuo metu, remiantis kalendorine LPPS finansininko pateikta veiklos finansine ataskaita, 
atliekamas 2017 m. LPPS tstatuose nustatytos veiklos tikslq ir uzdaviniq tgyvendinimo, lesq 
paskirstymo tikslingumo bei istatymq ir poistatyminiq aktq laikymosi tvarkos vertinimas, kuris 
bus atliktas iki 2018-04-27. Tuo paCiu Kontroles komisija jiems primine, kad LPPS Kontroles 
komisija yra atskaitinga tik Delegatq suvaziavimui, kct reiSkia, kad jiems informacijos teikti 
neprivalo. 2018-04-05 vadovaujantis 2015 m. geguzes 15 d. LPPS tstatq 5 str. 8 d., 20 str. 8 d. 8.3 
punktq nuostatomis, igyvendinant Tarybai numatytas funkcijas LPPS pirmininkei Tarybos narys 

ateike ras m "Del duomen ateikimo", t. . kad ateik visus 
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LPPS pinigines iSlaidas pateisinancius dokumentus (kvitq, sqskait4 - faktilfll ir kitq dokument4 
kopijas, pagrindziancias patirtas iSlaidas, pagal 2018-03-23 pateiktci sciskaitos 
iSrasq). Laikas pateikti buvo nurodytas iki 2018-04-10. Jie 4 Tarybos nariai -

, kuriems kilo itarim4 del neskaidraus LPPS lesq 
naudojimo, ir kurie buvo susirink~ 2018-04-06, apsitare, kad jeigu - neteiks 
informacijos, jie kreipsis i prokuratilrq su pareiSkimu. 2018-04-06 LPPS bustineje, kuri yra ten 
pat kur ir NPPSS bustine, (Vilniuje, V. Mykolaicio - Putino g. 5) padaroma profsqjungos posedZi4 
protokolq registracijos fomalo 2015 - 2018 m. kopija ir posedziq protokol4 kopijos, del veiklos ir 
finansq valdymo (2017-10-18 Nr.LP3-10(17), 2017-11-27 Nr. LP3-12(17), 2017-12-27 Nr. LP3-
14(17), buvo protokolai pateikti su pareiSkimu. Daugiau tarp dokumentq jokiq protokolq del 
LPPS finans4 valdymo, panaudojirno ar panasiai nebuvo. Visi kiti profesines sqjungos protokolai, 
nutarimai, susij~ tik su profesines sqjungos nari4 priemimu/pasalinimu. Atsizvelgiant i tai, kad iki 
2018-04-10 iS LPPS pirmininkes finansines atskaitomybes negavo, nors galiojanci4 
LPPS istat4 5 str. 8 p. reglamentuota, jog uz profesines sqjungos lesq ir turto racionalq 
paskirstymq ir panaudojimq atsako Pirmininkas kartu su Taryba (paaiskina, jog LPPS einamoji 
sqskaita vienintelio paraso teise patiketa tik LPPS pirmininkei , mano, kad taip 
yra suvarfoma prof esines sqjungos Tarybos nari4 teise i valdymq ir aktyviq profsajungin~ veiklq. 
IS 2018-04-06 papildomai surinkt4 duomenq matyti, kad Tarybos posedzi4 protokolq nera, kuriais 
butq pagristas profesines sqjungos lesq panaudojimas. Tokiu budu buvo nustatyta, jog Pirmininke 
pazeisdama istatus veike vienasmeniSkai be kolegialaus organo sprendimo, veike aktyviais 
veiksmais, nesivadovaudama istatuose nustatytos tvarkos bei tuo galimai siekdama asmenines 
naudos, galimai vienasmeniSkai, savanaudiSkai naudojasi jai patiketomis teisemis ir juridinio 
asmens turtu. Pagal 2018-04-02 finansines ataskaitos duomenis matyti, kad pirmininke nuo 2015-
03-06 iki 2018 m. kovo menesio i savo asmenin~ banko sciskaitcil,••·········· 
iS LPPS sciskaitos LT43 5016 2000 1400 0041 pervede sumq, kuri gerokai virsija 250 MGL, be 
to, buvo atliekamos pinigines operacijos ivairioms istaigoms ir imonems, del kuriq sprendimci ji 
taip pat prieme vienasmeniSkai, taigi galimai pasisavino, iSsvaiste jai patiketq ar jos zinioje 
buvusi svetimq turtci ar turtin~ teis~ tuo padare turtines zalos juridiniam asmeniui, todel, kad biitq 
nustatyta objektyvi tiesa, jie LPPS Tarybos nariai -

nutare kreipti i Generalin~ prokuratilrq, su prasymu pradeti ikiteismini 
tyrimq del galimo profesines sqjungos pirmininkes LPPS pinigini4 les4 pasisavinimo ar 
iSsvaistymo- pabreze, kad nors LPPS istatuose ivirtinta, kad uz piniginiq lesq 
panaudojimq atsako Pirmininkas ir Taryba, jq atveju pinigines lesas valdo tik- kuri 
vienintele turi priejimq prie LPPS sciskaitos. Kai jie, keli Tarybos nariai (nesant kvorumo) ar jis 
vienas -' kilus abejonems del LPPS les4 panaudojimo teisetumo kreipesi i kokias nors 
istaigas del informacijos pateikimo, jie susiduria su atsakymu, kad informacija teikiama tik 
pirmininkui arba kolegialiam valdymo organui - tai yra Tarybos nariq sprendimui, kam turi buti 
dauguma. Jei Tarybos nariai nesudaro kvorumo, jiems ,,rankos suriStos" del informacijos gavimo 
iS treCiaj4 asmen4, toki4 kaip Kredito unijos, bankai ir kiti juridiniai asmenys, kuriems uz 
paslaugas atsiskaitinejo LPPS pirmininke. I klausimq del kitq LPPS tarybos nariq dalyvavimo 
visame siame procese, iSskyrus juos pareiSkejus,-atsake, kad informacija pateikiama 
visiems Tarybos nariams, taCiau arba dalis yra suinteresuot4 tokiais-veiksmais, arba 
yra visai pasyviis, nes reakcijos beveik nebiita.I papildomai pateiktus klausimus -
parode, kad LPPS Taryboje pagal istatus turi buti 12 Tarybos nari4, siai dienai 2 yra iSej~. Kad 
susidaryt4 Tarybos kvorumas reikalingas balsavimui turi buti pus~ vis4 tarybos nariq turinCi4 
igaliojimus. I klausimq ar LPPS delegatq visuotinio susirinkimo metu, Tarybos susirinkimo metu 
buvo kada nors svarstyta ir ar yra dokumentaliai LPPS itvirtinta, kad kiekvienu atveju del LPPS 
ini ini les anaudo"imo tikslin umo ir oreikio turi biiti saukiama ta ba, arode, 
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kad iki 2018-03-23, jis mane, kad visq pm1g1mq lesq panaudojimui buvo priimti Tarybos 
sprendimai, kuriuose galbut tik jis nedalyvavo, nes sprendimui priimti uztenka kvorumo. Bet 
kuomet su kitais Tarybos nariais pradejo labiau apie tai kalbetis, suprato, kad ko gero tokiq 
Tarybos sprendimq net nera, kad sprendimai buvo priimti vienasmeniSkai. Ypac jq 
abejones sustiprino kai pamate banko sciskaitos iSrasq, kad pinigines lesos iSleidziamos kas 
menesi pervedant sau i asmenin~ sciskaitq, isleidziant dideles sumas prekybos 
centruose ar parduotuvese Maxima, taip pat kai pamate, kad yra kal.kokie paskolq dengimai, ir 
paprasms pagristi ir pateikti tai liudijanCius dokumentus, si atsisake tai padaryti, 
juos tiesiog ignoravo, jiems kilo abejoniq del tinkamo LPPS lesq panaudojimo. Jis mano, kad jei 
viskas biitq tinkamai naudojama, - nuo Tarybos nariq, teisetq policijos profesines 
sajungos iSrinktq atstovq, nesleptq tokiq duomenq ir jei ji biitq viskci pateikus, paaiSkinus, nieko 
piktybiSkai neslepus, jie viskci biitq tiesiog sutikrin~, pediiirej~ ir niekur nesikreip~. -
parode, kad jo ziniomis LPPS dokumentacija buvo laikoma ir saugoma LPPS patalpose, kurios 
yra tose paciose kaip ir NPPSS biistine patalpose. Apie 2018-03-29 jis ruose vykti i 
LPPS bustin~ pediiireti visus dokumentus, tame tarpe buhalterines apskaitos, tai yra visas 
SqSkaitas faktiiras, cekius, Zurnalus ir t.t., norejo pats sulyginti ir SUZiiireti pagal banko SqSkaitq, ar 
yra visi dokumentai. IS vakaro jis paskambino i biistin~ ir pasake . kuris dirba biistineje 
(pavardes nezino ), kad paruostq visus dokumentus, nes nores susipazinti, ir kad jam nereiketq 
klaidzioti. Rytojaus dienci jam paskambino pats . . . . ir pasake, kad pagalvotq, ar beverta 
vaziuoti, nes kci tik buvo atvaziavusi - ir iSsiveze visus dokumentus. -
pasiteiravus ar zino kodel, pasake, kad jis buvo jai skambin~s ir uzsirnin~s jog jis 

atvaziuoja dokumentq susitikrinti. I klausimq, ar del LPPS pirrnininkes galirnai 
netinkamo (neracionalaus) LPPS piniginiq lesq panaudojimo kuris nors Tarybos narys (nariai) 
kreipesi i NPPSS, - atsake, kad oficialiai jie nesikreipe, bet NPPSS visada buvo 
itraukta i jq susirasinejimus. Be to NPPSS tik vienija pareigiinq profesines sajungas, taciau visi 
tokie vidiniai dalykai, tai yra piniginiq lesq valdymas ir naudojimas yra grynai LPPS reikalas, o 
tq daryti galimyb~ iki siol turejo tik- Jei jie keliese nebiitq atidziau pasidomej~ jos 

veikla, matyt niekam nebiitq kil~ jokiq tokiq klausimq ir po siai dienai. Bet jie 
jausdami atsakomyb~ pries save kaip LPPS Tarybos narius ir kitus pareigiinus kurie yra jq 
profesines sajungos nariai, jausdami atsakomyb~ kam ir kaip yra naudojamos miisq pinigines 
lesos, kurias kaip mokesti jie kas menesi moka LPPS, nutare nebetyleti ir kreiptis i prokuratiirq. 

Papildomai apklaustas - del - pareiSkime nurodytq aplinkybiq, t.y. del 
galimo 2017-12-27 Tarybos posedzio protokolo LP3-24(17) ir 2017-12-27 nutarimo Nr. 14 (17) 
suklastojimo, pediiirej~s jam pateiktus dokumentus, parade, kad nors protokole irasyta, kad 
posedzio vieta yra Vilnius, jis gerai pamena, kad sis posedis tikrai vyko Kaune, kur buvo 
nuomojamos LPPS patalpos Yerslo centre. Protokolci surasinejo . ji yra 
NPPSS teisininke, dafoiau dirbanti Vilniuje, todel manantis iS eigos ji ir surase Tarybos posedzio 
protokolq, kad posedis vyko Vilniuje. Jis pamena, kad siame posedyje tikrai dalyvavo 
- . . . . . . ... . . . .... . . . .. ir jis. Nors protokole kaip 
dalyvavusi yra trasyta - jis gerai pamena, kad siame posedyje ji nedalyvavo, kad tq 
dienci-prie jq susirinkusiajq kalbejo telefonu su- apie tai, kad
negali dalyvauti posedyje, nes lygtais susirgo jos vaikas. Pirmu klausimu, del naujq LPPS nariq 
priemimo net nebuvo kalbama, tci kartci jis gerai pamena, tebuvo kalbeta tik kitais organizaciniais 
klausimais. Sis klausimas kaip svarstytas buvo irasytas savavaliSkai. Garso ifasas nebuvo 
daromas. Jis nepamena, kad tci kartci biitq buv~s konferencinis rysys ir kad tokiu biidu
biitq dalyvavusi siame LPPS Tarybos posedyje ir priiminejusi sprendimus. Kadel protokole 

buvo ·ras ta kai dal avusi "is asak · ne ale"o, nes nezino, manantis, kad dau iau 
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paaiSkinti galetq protokolq bei nutarimq surasiusi bei pasirasiusi 
dokumentus parasu patvirtinusi pati-

Apklaustas kaip liudytojas pareiskejas ir LPPS Tarybos narys 

~ 
~ 
ir siuos 

patvirtino pareiSkime nurodytas aplinkybes ir - duotus parodymus. Papildomai jis 
parade, kad LPPS veikloje jis aktyviai pradejo dalyvauti tik nuo 2017-06-27, kuomet LPPS 
delegatq susirinkimo metu buvo iSrinktas i LPPS Tarybq. Iki tol jis buvo LPPS nariu kokius 
metus, bet aktyviai veikloje nedalyvavo. Kaip yra atrenkami LPPS delegatai ir kokia tiksliai 
numatyta tvarka LPPS dokumentaliai, jis nezino, bet parade, kaip jis juo buvo iSrinktas: LPPS 
pagal tstatus yra taip, kad LPPS visuotiniame suvaziavime 25 profsajungos narius visuotiniame 
delegatq suvaziavime atstovauja 1 narys - delegatas, pvz. jei apskrityje yra 300 LPPS nariq, 
vadinasi i visuotini delegatq suvaziavimq, turetq va:liuoti 12 nariq - delegatq. Taip analogiSkai 
turetq bii.ti pagal apskritis. Kaip yra tiksliai parenkami delegatai, kas juos parenka, ir ar turi sutikti 
nariai, kuriuos delegatas atstovaus balso teise, ar tiesiog nariq skaiCiui parenkamas vienas 
delegatas ir tiek, ir kas juos atrenka nezino, jo nuomone turetq buti apklausiami 
pareigii.nai, nariai - jq atsiklausiama, ir siq sutikimu turetq bii.ti deleguojamas, ar nubalsuojama uz 
atitinkamil kandidatiiril. Iki jo pirmo kaip delegato nuvykimo ir iSkarto iSrinkimo i LPPS Tarybos 
narius tvarkos jis nezinojo, o ir po to daugiau delegatq suvaziavimq arba nebuvo arba jis nebuvo 
pakviestas ir nedalyvavo. Savait~ ar dvi iki 2017-06-27 visuotinio delegatq susirinkimo, i H 
kreipesi . " . 
••••. jie dirba viename pastate, kuri LPPS nare yra iS labai senq laikq ir tuo paCiu yra LPPS 
Tarybos nare.. pasakiusi, kad daug kas atostogauja, paklause jo, ar nesutiktq kaip 
delegatas nuvaziuoti ir sudalyvauti Kaune 2017-06-27 numatomame surengti LPPS delegatq 
suvaziavime kaip delegatas. Ar jo kandidatii.rai reikejo kitq LPPS nariq sutikimo, jis nezino, 
nesigilino. Kadangi jam buvo idomu, jis sutiko nuvykti ir sudalyvauti. Kiek tuo metu 
suvaziavime dalyvavo nariq delegatq teisemis, tiksliai pasakyti negalis, nes veidais nepazinojo, 
be to dalyvavo daug sveciq. Balsavime dalyvavo apie 15-20 zmoniq, tiksliai nepamena, veliau iS 
protokolo mate, kad tuo metu dalyvavo 21 delegatas iS 25 delegatq, vadinasi nesunku 
paskaiCiuoti, kad 25 kviesti delegatai turejo atstovauti 625 LPPS narius. Kaip buvo parinkti 
delegatai jam nezmoma. Niekada LPPS dokumentq nemate, jais informacijai niekas 
nesidalindavo. 2017-06-27 delegatq suvaziavimo metu buvo kalbama bendrai policijos 
klausimais del reformq ir pan., taciau jokie LPPS vidaus tvarkos klausimai ar finansai 
sprendziami nebuvo. Tai turetq bii.ti daugiau Tarybos reikalas. Kuomet buvo iSrinktas LPPS 
Tarybos nariu, per laikotarpi nuo 2017-06-27 iki 2018 m. kazkur vasario menesi, vyko tik vienas 
LPPS Tarybos susirinkimas 2017-10-18 Kaune. Kiek pamena, to susirinkimo metu buvo labiausia 
akcentuojama, kad reikia sukurti naujq LPPS logotipq, kad reikia uzsakyti naujas 
reprezentacijoms skirtas dovaneles su naujais logotipais, taip pat buvo kalbama apie sutarties 
pasirasymci su Kauno unija. Visa tai vienasmeniSkai pristatinejo pirmininke - Taciau 
jos kalba buvo tokia abstrakti, nesigilinant i smulkmenas, tai yra ji labai smulkiai ir pagrtstai 
neaiskino, kas ir kaip. Ji pristate, kad Kauno kredito unija siii.lo palankesnes scilygas negu 
Pareigunq unija, ir kad sios Kauno kredito unijos paslaugomis gales naudotis ne tik LPPS, bet ir 
jos nariai. - pristaciusi, kad tokiomis geromis scilygomis, logotipo keitimui ir 
dovaneliq pirkimui reikia pasiskolinti iS Kauno kredito unijos 2000 eurq. Jis tada nesigilindamas 
labai i pateiktus pasilllymus, prabalsavo UZ ir tiek. Tikriausiai ir kiti Tarybos nariai 
nesigilino, kodel iS tiesq LPPS reikia Kauno Kredito un1jos ar bet kurios kitos kredito unijos 
kreditiniq paslaugq, kodel reikia skolintis pinigq, niekas apie likuCius, kad nera pinigq ar panasiai 
nesigilino, prabalsavo ir pritare jos pasiii.lytiems variantams. Dar tuo metu jokiq itarirnq ar 
oreikio amat ti LPPS dokumentus nebuvo, "ie tik su kuri ir i buvo iSrinkta 

Nuorasas tikras 
Finansini4 nusikaltim4 tyrimo tarnyba prie LR VRM Vilniaus apygardos valdybos Nusikalstam4 veik4 tyrimo skyriaus 
Vyriausioji tyreja 
(Parasasl_ 



10 -~ 
kaip ir jis 2017-06-27) pasiSnekejo, kad kazkaip miglotai zinoma apie LPPS finansus, kodel 
reikia skolintis, nejau profsajunga nesusirenka. Bet kal.kaip taip ir liko. Labai nesigilino. Daugiau 
jokie LPPS Tarybos susirinkimai nei del finansq, nei del kitq LPPS einamqjq klausimq nevyko 
arba jei ir vyko, tai jo neinformuojant. Net jei ir nebl1tq dalyvav~s, jis mano, kad kaip Tarybos 
nariui jam susipazinimui turejo biiti persiqsti visi ivykusiq posedziq protokolai. Bet kadangi jis 
nieko nera gav~s, gali teigti, jog niekas nevyko. Taip ir buvo, kad, iki 2018 metq vasario jis labai 
nesigilino, tai yra iki to laiko, kai pamate vienasmeniSkus sprendimus, kurie jam 
sukele itarimq, kodel ji viena nieko neatsiklausus priima sprendimus, kad darys taip ir taip, kodel 
ji nederina tokiq sprendimq su LPPS Taryba. Visa tai ivyko siq metq vasario menesi, kada vyko 
viesi pasisakymai VRM Ministro ir Policijos departamento generalinio komisaro, del policijos 
reformos, del veiklos vertinimq ir panasiai, kuomet-tarp LPPS tarybos nariq pradejo 
rasyti, kas bus daroma, kad rasys rastq prezidentiirai, kad bus rengiamas piketas ir pan. 
(susirasinejimas buvo pridetas prie jq pareiSkimo). Jam pasirode keista, kodel-taip 
viskq viena nusprende ir parase, kad bus daroma, kodel ji jq - Tarybos nariq neklause nuomones ir 
pritarimo. Pasikalbejus SU-SU - sie patvirtino, kad ji visada taip elgiasi, 
nieko neinformuoja kas ir kaip, pati vienasmeniskai viskq sprendzia, nesitaria su Taryba, o juk 
biitent LPPS Taryba ir yra kolegialus valdymo organas turintis teis~ spr~sti visus klausimus, tiek 
del bendros LPPS politikos, tiek LPPS pozicijos visais klausimais, tiek del LPPS finansq. Jo 
supratimu tik Taryboje priimtus sprendimus del LPPS pozicijos - turetq transliuoti 
viesai. Bet ji su niekuo nesitardama, viskq daro vienasmeniSkai, nes kai jis pasiklausinejo kitq 
Tarybos nariq ar tiesiog profsajungos nariq niekas nieko nezino kas ir kaip vyksta, tik mato 
- bet kur ir kaip priimami sprendimai del to, niekas nezino. Lygiai taip pat kilo 
itarimq ir del LPPS finansq naudojimo. Jo papasakoto susirasinejimo el.pastais metu, kad jie 
nieko nezino, - "imete" susipazinimui finansin~ ataskaitq, kuriq ji ruosia kasmet 
NPPSS, kaip sakine susivienijimo dalis. Kai jis pamate, kokios yra pajamas ir kokios iSlaidos, 
kad LPPS iSlaidos teisinems paslaugoms 2016 metais buvo 0 eurq, o 2017 metais jau virs 6000 
eurq, be to visiems zinoma, kad LPPS kaip sakine NPPSS nare moka fiksuotq NPPSS nario 
mokesq uz tai, kad susivienijimas riipinasi apskaitos vedimu, teisiniais ir administraciniais 
klausimais, vadinasi turi uztikrinti ir teisiniq paslaugq teikimq, 0 cia-nurode, kad tiek 
iSleista iS LPPS lesq. Tada jie pradejome jau astriau SU - ir - diskutuoti, 
paskui dar prie jq prisijunge ir kad reikia paziiireti dokumentus, kame Cia 
reikalai, kur iSleidziami LPPS pinigai. Juk jie yra nariai, moka kasmenesini nario mokesq, ir 
jiems, kaip ir tikriausiai kiekvienam LPPS nariui, yra aktualu, kur iSleidziami jq pinigai. 
- ir - jam pasake, kad - su Taryba niekada nesitare tokiais 
klausimais, juolab kad niekada neteike susipazinimui LPPS apskaitos dokumentq. Nuo to viskas 
ir prasidejo, kad jie norejo susipazinti su LPPS dokumentais, liudijanciais LPPS piniginiq lesq 
panaudojimq. Taciau - jiems nei teike dokumentq susipazinimui, nei kazkq aiSkino. 
Trumpai tariant jie prie sios informacijos buvo neprileidziami. Todel nusprende kreiptis i 
prokuratiirq SU pareiSkimu del itarimq kad si galimai svaisto LPPS pinigines lesas, 
nes apie jq panaudojimq jiems niekas nezinoma. 2018-03-23 posedzio metu jie uzdave daug 
klausimq del finansq, bet si nieko jiems neaiSkino, dokumentq neteike, tik viena kq 
ji jiems pateike (iSskyrus dar pries tai minetq finansin~ ataskaitq) tai LPPS sqskaitos Nr. LT43 
5016 2000 1400 0041 esancios Pareigiinq kredito unijoje, iSrasq uz laikotarpi nuo 2015-01-01 iki 
2018-03-19. Jau posedzio metu Tarybos nariams pedvelgus pateiktq LPPS iSrasq, 
jam - ir - kilo klausimq del LPPS piniginiq lesq 
panaudojimo, t.y. kad jos buvo panaudotos tinkamai ir tik LPPS veiklai, kas privaloma pagal 
profsajungos istatus. Kiti Tarybos nariai i tai paziiirejo pasyviai, nenorejo labai astrinti situacijos, 
kai kas bande liai asak ti, kad nereikia ulti ali atsisak ti eiti 
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pirmininkes pareigas ir kas toliau atstovaus juos. Del LPPS pirmininkes galimai netinkamo 
(neracionalaus) LPPS piniginiq lesq panaudojimo jis st pavasari skambinosi NPPSS pirmininkui 
- kalbejosi apie tvarkct kaip turi buti naudojamos LPPS lesos, kaip turi buti priimami 
sprendimai del jq panaudojimo, i kct -pasake, kad tai vidinis LPPS reikalas, bet kad tai 
turetq buti sprendziama Taryboje kartu su Pirmininke. NPPSS tik vienija pareigiinq profesines 
sajungas, taCiau visi tokie vidiniai dalykai, tai yra piniginiq lesq valdymas ir naudojimas yra 
grynai LPPS reikalas. 

Apklausta kaip liudytoja pareiskeja ir LPPS Tarybos patvirtino 
pareiSkime nurodytas aplinkybes ir - bei duotus parodymus. 
Papildydama parade, kad LPPS nare ji jau buvo iki to laiko kuomet 2015-03-06 buvo iSrinkta i 
LPPS Tarybci. Aktyviausiai dalyvauti LPPS veikloje ji pradejo kuomet buvo iSrinkta i Tarybci. 
Pirmieji itarimai del galimai savavaliskos veiklos jai kilo 2017 metq pabaigoje 
kuomet ji su-susitiko 2017-12-30 dienct Kaune. Ji zinojo, kad 2017-12-27 dienci vyko 
LPPS Tarybos posedis, kuriame ji dalyvauti negalejo, todel pasiskambino ir 
paklause kq_ ir kaip aptare, kas buvo nutarta.-jai pasillie susitikti gyvai ir aptarti. Jos 
susitiko Megoje. Prie kavos puodelio - kalbejo einamais klausimais, bet kai 
-pradejo kalbeti apie ruosiamus protestus Vilniuje, Siauliuose ir kituose miestuose del 
tvykdytos policijos reformos, ji pasiteiravo, ar yra Tarybos pritarimai, ar yra sprendimai, iS kokiq 
lesq protestai bus rengiami ir apmokami stendai ir panasiai. - pradejo kazkaip 
iSsisukineti sakydama, kad ji dar nuspr~s kada ir kur bus protestai, ir kad ji nuspr~s kaip bus 
apmoketa. - tada pasakiusi kad si negali viena to nuspr~sti. LPPS 
Taryboje jie lauke Ministro pasisakymq ir vertinimo del tvykdytos policijos reform.as, ir tada ji 

pasake, kad reikia sulaukti pasisakymq ir tik tada spr~sti apie butinumci tq protestq, 
dar paklause, o jeigu po Ministro pasisakymq ir vertinimq jie nuspr~stq neberengti protestq, i kct 
-jai iS karto atreze, kad protestai vis tiek bus, kad ji nusprende taip ir taskas. Tada 
-dar kartct pasakiusi kad si viena nieko nespr~s. ir kad turi buti mini_mum 
Tarybos pritarimas ir sprendirnas. Tei kartct jos taip apsisnekejo ir tiek. Ji 

buvo pasakius, kad jei ir nedalyvaus Tarybos posedziuose, noretq gauti 
susipazinimui visus protokolus ir zinoti kas vyksta, nes ji atstovauja dideli biiri Siauliq apskrities 
pareigunq ir jai ne vis vien del priimamq sprendimq. Praejus kuriam tai laikui, kai viesumoje 
pasirode pranesimai apie ruosiamus policijos pareigunq protestus ir didziuosiuose miestuose LCD 
ekranuose atsirado pranesirnai apie ivykdytct policijos reformct, kad profesine sajunga jci vertina 
neigiamai, ir kai pas jq_ pradejo kreiptis LPPS nariai del ne taip suprantamo teksto, ji 
telefonu susisieke su-ir paklause ar yra Tarybos pritarimas tokiems reikalams, ar si su 
kuo nors derino viesai skleidziamct tekstci, ar su kuo nors derino reklamos uzsakymci,. kiek tai 
kainavo ir pan. - }ai pasake, kad sprendimq_ prieme ji, kad maziau klausinetq ir 
nesikistq kur nereikia, kad tai ne jos reikalas. Tik ivardino kad tai kainavo apie 600 
eurq. Kadangi-su ja nepanoro dalintis informacija, ji pasiskambino-ir 
pradejo aiSkintis kas cia vyksta. Kadel priimami vienasmeniSki sprendimai. Pradejo diskutuoti, 
aiSkintis, kad pasirodo jos veikla ir tokie sprendimai kelia itarimus ne jai vienai, o 
ir- Pastarasis, jai pasake, kad jau ir klaipediSkis, irgi Tarybos narys 
kelia ivairius klausimus kas ir kaip. Iki tol ji nezinojo, nes sis Tarybos nariu buvo 
iSrinktas 2017 bir:Z.elio menesi, o i posedzius atvykdavo arba jis arba ji, taip jie prasilenkdavo. 
Tada kai su-pasiSnekejus kilo ivairus itarimai, jie sutareme, kad reikia kviesti Tarybos 
posedi Vilniuje ir pasiaiSkinti kas cia vyksta. Elektroniniu pastu susirasius buvo nuspr~sta data 
2018-03-23. Dar iki posedzio jie apsitare, kad reikia gauti visus dokumentus tai yra LPPS tstatus, 
visus visuotin susirinkim rotokolus, tai at 'L bos osedZi rotokolus del 
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sprendimq, nes norejo pedillrejus dokumentus tsitikinti kokiu budu buvo nuspr~sta del rengiamq 
protestq, jq apmokejimq ir panasiai. Todel el.budq - (prikabindamas ziniai visus 
Tarybos narius) pareikalavo pateikti visus dokumentus (reikalavimas buvo pridetas 
prie pareiSkimo ). 2018-03-15-persiunte visiems finansin~ ataskaitct susipazinimui, bet 
jokiq posedziq protokolq ar sprendimq nieko nepateike. Taip gavosi, kad i Vtlniq jie 

vyko vienu automobiliu, dar bevaziuojant jie diskutavo apie galimai 
vienasmeniSkai priimamus sprendimus, taip pat apie pateiktoje finansineje 
ataskaitoje nurodytas neaiSkias sumas iSlaidas ir pan. Jiems kilo labai daug klausimq, kuriuos 
norejo uzduoti ir norejo gauti atsakymus. 2018-03-23 Tarybos susirinkimas tvyko 
Vilniuje NPPS patalpose. Dalyvavo didZioji dalis Tarybos nariq. Butent sio posedzio "jiems 
iSsiplete akys", "jie iSsiziojo" kai pamate dokumentus. Jie i st posedi vaziavo tikslu daugiau del 
vienasmeniSkai priimtq sprendimq rengiant protestus, taciau i pavirsiq pradejo kilti visai kiti ir 
kaip pasakytq "negraziis finansiniai" dalykai. Tai yra kai-pagal reikalavimci pateike 
LPPS sciskaitos iSrasci ir jie trise su ir-pradejo ji labiau nagrinetis kiek 
ir uz kil buvo moketa, kai pradejo klausineti ·- paaiSkink, kur tiek iSleista 
pinigq, kokios cia neaiSkios iSlaidos?" ir pan., - jiems atsakyti negalejo, pradejo 
besigindama puldineti juos, kad jie cia be reikalo kisasi i jos darbil, tada norejo atsiimti paduotil 
sciskaitos iSras'l, bet iSraso jau nedave. Susirinkimo metu ji fodziu pasakiusi, kad 
jeigu jie negaus prasomq dokumentq, jeigu iSlaidos nebus pagristos dokumentais, nebus Tarybos 
sprendimq del iSlaidq panaudojimo ir apskritai jei nebus iSsklaidytos kilusios abejones del 
neleistino piniginiq lesq panaudojimo ir priirntq galimai tik vienasmeniSku 
sprendimq priemimu su piniginiq lesq panaudojimu, jie kreipsis i Generalin~ prokuratiirci, tam 
kad butq iSsiaiSkinta tiesa.-i tai jai atkirto "NebenusiSnekek, ir eik gydytis". Tci kartil 
jie uzdave labai daug klausimq, taciau-nei i vienil paaiSkinti itikinamai nesugebejo. 
Jiems tiesiog buvo idomu kur iSleistos LPPS pinigines lesos. Kiti Tarybos nariai kaip paprastai 
buvo pasyvesni, tik priejo arCiau paiillrineti kil jie Cia aiSkinasi. Tada jau ir 
pastarajai pasidare idomu kas Cia per reikalai. Taigi, negavus visq atsakymq iS 
pamacius, kad jos priimti sprendimai buvo vienasmeniSki, sio Tarybos posedZio metu jie kele 
klausimus ir prase kitq Tarybos nariq pritarirno, kad kol nebus iSsiaiskinta viskas ir smulkiai - visi 
sprendimai bus derinami tik SU Taryba, kad visus finansus valdo tik Taryba, tai yra siuo protokolu 
jie truputi suspaude-veiksmus, kad si viena nieko jau nespr~stq, nes jau buvo kil~ 
itarirnai del priimtq sprendimq tiek issakant pozicij'l, tiek naudojant LPPS pinigines 
lesas. Sis posedis buvo labai itemptas aiSkinantis visas sias aplinkybes, todel tai nujausdama iS 
pat pradziq paprase, kad NPPSS paskolintq savo diktofon<l, kad sis butq ijungtas, ir kad paskui 
niekam nekiltq jokiq klausimq. Taip ir buvo, jos prasymu buvo atnestas ir ijungtas diktofonas. 
Visa tai buvo tra5oma i diktofonil, taCiau pietq pertraukos metu, kada jie pradejo vaikstineti, kavil 
gerti ir pan., paaiSkejo, kad vis tik ira5as nesigavo. Apie tai jai pasake - AiSku tai 
sukele labai daug klausimq, bet jie tuo momentu jau i tai nesigilino, kadangi jiems ir taip buvo 
kil~ labai daug klausimq pamacius finansinius iSteklius. Jie po posedzio su - ir 

apsitare, kad reikia pareikalauti pateikti visus dokumentus pagal 
kuriuos buvo iSleisti LPPS pinigai. Po susirinkimo, siekiant iSsiaiSkinti LPPS piniginiq lesq 
panaudojimil jie apsitare, kad ji_ parasys rastci i LPPS Kontroles komisijCl del LPPS 
finansines Veiklos, 0 paruos reikalavimil pateikti Sil.Skaitas faktiiras, cekius ir kitus 
dokumentus pagal kuriuos buvo iSleisti LPPS pinigai iS sciskaitos Ull reikalavimai ir kreipimaisi 
pateikti prie pareiSkimo ). I tai kad buvo gautas toks kontroles komisijos atsakymas, kad viskas 
gerai, kad niekas nenustatyta, jos nuomone yra todel, kad tiesiog ta Kontroles komisija, tiesiogiai 
neatliko savo darbo, koki turejo daryti pagal savo pareigas - tai yra kontroliuoti ar teisingai ir 
racionaliai naudo · amos LPPS lesos. Ir dar tai ale· o atsitikti, tai ra kad Kontroles komisi" os 
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nares "galejo uzmerkti akis" i tai kci daro-ir del to, kad jos visos yra kaunietes ir del 
to, kad jos - nuomone yra ir geros pazistamos, ir buvusios koleges.2018-03-23 
Tarybos posedzio me tu visi Tarybos nariai ir pirmininke gavo pakvietimci i bendrci prof esiniq 
sajungq, kurios atstovauja, policijos pareigiinus Tarybq susirinkimci, kad apspr~sti klausimci del 
derybq su policijos departamentu, kuris buvo numatytas 2017-04-06 d., todel kai kuri laikct 
negavome jokiq atsakymq iS pirmininkes, ji elektroniniu pastu pasiiile jq LPPS Tarybai t<t paCi<t 
numatytci dienci, t.y. 2018-04-06, pries numatomci bendrci profsajungq Tarybq posedi, surengti ir jq 
LPPS Tarybos trumpet posedi, kadangi vis tiek rinksis Vilniuje, iki to laiko gal pirmininke jau 
pateiks ir dokumentus susipazinimui ir pan., ir kad jau tures apie kci vel diskutuoti. Jie vis kele 
klausimq, kodel LPPS "sedi" minuse, nes taip juos vis itikinejo- jei jos
ziniomis, LPPS pajamos siekia apie 7 tiiks.eurq per menesi, kad NPPSS kaip mokesq uz 
administravimci, apskaitos tvarkymci bei teisines paslaugas, LPPS sumoka apie 3 tiikstanCius eurq, 
kad LPPS daug iSlaidq tikrai neturi, o cia - pradejo jiems aiSkinti, kad LPPS turi 
skolinius isipareigojimus ir kad neturi pinigq. Kilo klausimai kur dingsta LPPS pinigai ir kokie 
gali biitq skoliniai tsipareigojimai. 2018-04-06 i Tarybos posedi, nors buvo zinoma visiems, 
susirinko tik jie 4- ji Kadangi mate, 
kad kvorumo nesudaro, kad posedzio metu, jie vis tiek negales priimti sprendimq, jie paprase, 
kad NPPSS sekretore padarytq visq NPPSS biistineje turimq LPPS posedziq protokolus, ir 
- nuejo kartu daryti. Taigi tci dienci buvo padaryta profsajungos posedziq protokolq 
registracijos Z.Umalo 2015 - 2018 m. kopija ir posedziq protokolq kopijos, del veiklos ir finansq 
valdymo. Visq dokumentq kopijos buvo pateiktos su pareiSkimu. Daugiau tarp dokumentq jokiq 
protokolq del LPPS finansq valdymo, panaudojimo ar panasiai nebuvo.-pareiSke, kad 
pediiirejus 2018-04-06 padarytq Tarybos posedziq protokolq kopijas, 2017-12-27 dienos Tarybos 
posedzio protokole, ji yra itraukta kaip dalyvavusi posedyje ir balsavusi, taciau ji tikrai 
nedalyvavo ir tikrai nebalsavo, nes kaip jau minejo, kaip tik po sio posedzio, kuriame 
nedalyvavo, ji ir buvo susitikusi SU - Kaune, Megoje. Tai irodo faktci, kad sis 
protokolas yra suklastotas, nes tai kad jos nebuvo posedyje dar gali patvirtinti-ir kiti 
jame dalyvav~ Tarybos nariai. Be to, po to kai ji pamate st protokolci (2018-04-06 padarius 
kopijas) ir kai pati paskambino pasiteirauti kodel yra itraukta i protokolci kaip 
dalyvavusi 0 juo labiau kaip balsavusi, - jai patvirtino, kad "taip, as zinau, kad tu 
nebuvai", paaiskinti kodel ji buvo ten trasyta-negalejo, sakydama, kad "galbiit tsivele 
klaida". Faktas yra tas, kad jei jci ar bet kuq kitci nors vienci iS sio protokolo Tarybos 
nariq iSbraukti kaip dalyvaujanCiq, nesusidaro kvorumas, sprendimas negaliojantis, protokolas 
niekinis.Atsizvelgiant i tai, kad iki jq bendru sutarimu ir nurodyto termino 2018-
04-10 iS LPPS pirmininkes finansines atskaitomybes negavo, jiems nebuvo 
nurodyta, kad LPPS pinigines lesos buvo naudojamos teisingai ir racionaliai, o priesingai nuo jq 
viskas buvo slepiama, kilus visiems siems itarimams, kad LPPS lesos galimai buvo iSsvaistytos ar 
net pasisavintos pacios manydami, kad-pazeisdama tstatus ir veikdama 
vienasmeniSkai galimai siekdama asmenines naudos, savanaudiSkai naudojasi jai patiketomis 
teisemis ir juridinio asmens turtu, tam, kad biitq nustatyta objektyvi tiesa, nutare kreipti i 
Generalin~ prokuratiirci, su prasymu pradeti ikiteismini tyrimci del galimo profesines sajungos 
pirmininkes LPPS piniginiq l~sq pasisavinimo ar iSsvaistymo.LPPS tstatuose tvirtinta, kad uz 
piniginiq lesq panaudojimci atsako Pirmininkas ir Taryba, miisq atveju pinigines lesas valdo tik 
- kuri vienintele turi priejimci prie LPPS sciskaitos. - pabreze, kad jai 
dalyvaujant LPPS Tarybos posedziuose nebuvo sprendziami klausimai del piniginiq lesq 
panaudojimo daugeliu atveju pagal pateiktci LPPS banko sciskaitos iSrasci, kuriame 
net pagal iSrasci matyti, kad buvo atsiskaitoma uz automobilio nuomci, panaudci, jo remontci, 
vieSbuCi nuom buvo ervedamos lesos alimai ir draudimo kom ani ·oms, nors draudziam 
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daiktq LPPS nera, buvo mokamos kazkokios paskolos, apie kuriq sudarymq, bent jau ji kaip 
Tarybos nare nieko nezinojo ir nezino, kad atliekamos tvairios tmokos ivairiais kodais VMI, nors 
LPPS su moketinais mokesCiais neturi nieko bendro, taip pat kad didziules iSlaidos apmokant 
Maximos sqskaitas. Padarius sqskaitos iSra5o analiz~ ir padarius suvestin~, matyti, kad i 

asmenin~ sqskait<t buvo pervestos nema.Zos sumos, kuriq pagrindas velgi jai 
dalyvaujant niekada nebuvo svarstomas ir priimtas Taryboje-parode, kad
gerbia kaip daug policijos pareigiinq naudai nuveikusi asmeni, taciau jos nuveikti geri darbai 
LPPS nariq naudai, nepateisintq galimai iSsvaistytq ir pasisavintq LPPS piniginiq lesq.Kadangi 

pateiktame sqskaitos iSrase matosi, kad buvo pervedamos pinigines sumos vienam 
ar kitam LPPS Tarybos nariui, - paaiskino, kad jiems vykstant i susitikimus ar 
susirinkimus LPPS reikalais, kiekvienas rasydavo prasymq del keliones iSlaidq kompensavimo. 
Pagal tvarkq, tokius prasymus del kompensavimo jie teike asmeniSkai arba jai 
el.pastu, arba i bendrq pastq, po ko i miisq asmenines sqskaitas biidavo pervedamos prasomos 
kompensuoti sumos.-mananti, kad visi tokie prasymai turetq biiti taip pat nagrineti ir 
tvirtinti Tarybos. Taip pat-parode, kad pagal LPPS istatus, pasalpos LPPS nariams, 
Tarybos nariams ar paCiai pirmininkei, turi biiti skiriamos tik Tarybos sprendimu surasant Tarybos 
posedzio protokol<t ir Nutarimq, kuriame turetq matytis kiek Tarybos nariq pritare ir kokiai 
konkreCiai sumai. Posedziuose, kuriuose dalyvavo ji, niekada toks klausimas nebuvo svarstomas. 
Vienasmeniskai - tokiq sprendimq negali priimti, nes neturi teises, tstatai tai leidzia 
padaryti tik Tarybai. 

Papildomai apklausus - del galimo 2017-12-27 dienos LPPS Tarybos posedzio 
protokolo Nr. LP3-24{17) ir posedzio metu priimto nutarimo 2017-12-27 Nr. 14 (17) 
suklastojimo, pastaroji i papildomai pateiktus klausimus atsake, kad 2017-12-27 dienos LPPS 
Tarybos posedyje ji nedalyvavo nuotoliniu biidu, tai yra konferenciniu rysiu telekomunikacijos 
tinklais. Buvo, kad viename iS pries tai vykusiq LPPS Tarybos posedziq ji dalyvavo 
konferenciniu rysiu, tai yra-buvo per vienq 2017 metq gruodzio menesi ar lapkriCio 
menesio pabaigoje (tik datos nepamena) LPPS Tarybos posedi, vykust Kaune, jq pajungusi per 
Viber programel~, kad ji girdetq apie k<t kalbama, ir kiek pamena tada buvo kalbama apie galimq 
mitingo rengimq, vyko diskusijos, taciau ji diskusijas girdejo tik keletq minuciq, nes nutriiko 
intemetinis rysys ir kas vyko toliau, tame tarpe kokie buvo priimti sprendimai ir uz k<t balsuota ar 
ne, ji nezino, kadangi jau nedalyvavo. - to konferencinio rysio metu klause jos 
nuomones ar reiktq mitingo ar ne, i k<t ji atsake, kad jos nuomone, reiktq palaukti VRM ministro 
vertinimo del Policijos reformos, ir jeigu daugelis nuspr~s kad reiks mitinguoti ji mitinguose 
dalyvaus. 

Apklausta kaip liudytoja par..eiskeja ir LPPS Tarybos nare 
pareiSkime nurodytas aplinkybes, iS dalies patvirtino 
duotus parodymus. Papildydama parode, kad LPPS nare jis tapo 2017 metq pirmoje puseje. LPPS 
pirminink~ ji pa.Zinojo iS anksciau, nes abi dirbo su nepilnameciais, turejo viena 
kitos kontaktus. 2017 metq vasaros pradzioje jai paskambino-ir pranese, kad birzelio 
menesio pabaigoje numatomas LPPS visuotinis delegatq suvaziavimas ir pakviete jq atvykti kaip 
delegat~. Taip pat informavo, kad ji turi susirinkti nariq parasus, jai buvo atsiqsta forma, kuriq 
uzsipilde ir susirinko parasus. 2017-06-27 ji nuvyko i Kaune vykusi LPPS delegatq susirinkimq, 
kuriame buvo apkalbeti einamieji klausimai del policijos reformq, pasisake pakviesti sveciai. 
V eliau pirmininke - visus informavo, kad iS LPPS iSstojus keliems nariams, reikia 
iSrinkti naujus ir papildyti Tarybq. Biitent-ir pasiiile t<t dienai naujai priimtq Tarybos 
nari kandidatiiras. Priestaravim kandidatiiros iS dele at nebuvo. T kart nau · ai · LPPS 'L b 
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buvo iSrinkti ji __ ir 
Sio visuotinio delegatq suvaziavimo metu nebuvo svarstomi jokie LPPS vidaus tvarkos klausimai 
ar finansai. Nuo to laiko kai ji buvo iSrinkta LPPS Tarybos nare, per laikotarpi nuo 2017-06-27 
iki 2018 m. kazkur vasario - kovo menesio, vyko gal tik du LPPS Tarybos susirinkimai 2017 
metq spalio menest Kaune ir 2017 metq gruodzio Kaune. Sie susirinkimai vyko 
iSnuomotose LPPS patalpose, kurios yra Verslo centre 32. Apie tai kad bus sie susirinkimai ji 
gavo pranesimus i elektronini pastq. 2017 metq spalio menesio Tarybos susirinkimo metu buvo 
kalbama apie LPPS tvaizdzio atnaujinimq, tai yra apie naujq LPPS logotipq, taip pat kad reiktq 
uzsakyti naujas reprezentacijoms skirtas dovaneles su naujais logotipais. Taip pat -
kalbejo apie sutarties pasirasymq su Kauno kredito unija, kad si unija siiilo palankias sctlygas, 
kuriomis gales naudotis profsajungos nariai. Taip pat-pasiiile, kad iS Kauno kredito 
unijos reiktq paimti nedidel~ paskolq biitent LPPS tvaizdzio atnaujinimui, tai yra logotipo 
kiirimui taip pat prekiq SU naujais logotipais uzpirkimq ir t.t. Ji kalbejO labai itikinamai, todel 
niekam net nekilo tq kartq klausimq kodel reikia kredito, nejau LPPS neturi pinigq. Tiesiog visi 
pritare tokiam sprendimui, apie kq buvo surasytas ir protokolas. 2017 metq gruodzio menesi 
vykusio Tarybos posedzio metu Kaune buvo svarstyti bendri LPPS einamieji klausimai, jokie 
klausymai del finansq valdymo sprendziami nebuvo. Daugiau LPPS Tarybos susirinkimq iki 
2018 metq pavasario nebuvo, arba jei jie vyko, tai jos neinformuojant. Apie 2018-03-23 
numatomci tarybos posedi jai pranese jau ne- ji negavo jokio pranesimo kaip iki tol i 
el.pastq, tuokart jai paskambino Tarybos narys-ir pasake kad vyks posedis ir paklause 
ar ji atvaziuos. Kadangi ji visada jaucianti pareigci pries atstovaujamus profesines sajungos narius, 
ji nuvaziavo. 2018-03-23 posedzio metu, kuris vyko Vilniuje, jau buvo diskutuojama apie LPPS 
piniginiq lesq panaudojimq. Tarybos nariai (kiti buvo 
pasyvesni) klausinejo kur si panaudojo sitiek LPPS pinigq, kad ji paaiSkintq, kam ir 
kur buva tiek iSleista, taip pat kiek pamena, reikalavo pateikti dakumentus. Nors ji
pazinojo iS anksCiau, ji pirmq kartq mate siq taip susimeCiusiq.-aiskino, kad viskas cia 
gerai, bet kad biitq aiSkiai paaiSkinta, taip nebuvo. Pamineti Tarybos nariai klause 
kur yra Tarybos sprendimai del tokiq piniginiq panaudojimo. -buvo pasimetusi, nieko 
konkreciai paaiSkinti negalejo. Sio Tarybos posedzio metu Tarybos nariams-pateike 
susipazinimui LPPS sqskaitos iSrasci, kuri bevartydami ir klausineja 
- Pradzioje ji kaip ir kiti Taryboje dalyvav~ asmenys buvo pasyvi, nesigilino, bet jau 
to posedzio metu ji uZdave sau klausimci: "Tikrai, kas Cia vyksta? Kadel- negali 
narmaliai paaiSkinti Tarybos nariams, kur ji panaudojo pinigus". Po diskusijq ir klausimq 

kuri nesugebejo paaiskinti, kam buvo iSleistos nemafos sumos LPPS pinigq, to 
paties posedzio metu, kadangi buvo Tarybos nariq kvorumas, siekiant uztikrinti, kad LPPS 
tolimesnis piniginiq lesq panaudojimas ateityje biitq skaidrus ir nekeliantis jokiq abejoniq, buvo 
priimtas sprendimas, kad visas. pinigines lesos nuo 2018-03-23 biitq naudojamos tik LPPS 
Tarybos nariq sprendimu. Kilus itarimams apie piniginiq lesq panaudojimo pagristumq ir 
teisetumq kaip Tarybos narys pareikalavo iki 2018-04-06, kuamet buvo 
numatytas sekantis LPPS Tarybos posed.is, pateikti visus dokumentus. 2018-04-03 -
surase ir visiems Tarybos nariams bei pirmininkei elektroniniu pastu pateike informacijci apie 
Profsajungos Tarybos posedzio, _vyksianCio balandzio 6 d. darbotvark~, kuriaje iS esmes buva 
numatyta, kad bus laukiama atsakymq del LPPS pinigq panaudojimo, kad ji tures 
smulkiai nurodyti finansiniq iStekliq naudajimo pagristumci ir perkamq daiktq reikalingumq, taip 
pat bus laukiami Kontroles komisijos pasisakymai ir vertinimai, ir kad ivertintus Tarybai 
pateiktus duomenis bei pirmininkes atsakymus, bus sprendziamas klausimas del pasitikejima ir 
tolimesniq galimybiq kartu dirbti su - 2018-04-06 Vilniuje, NPPSS biistineje 
susirinko tik · i N ei ki .....:........:..:......:==-c:.::.=.=.=--==-i 
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pirmininkes nedalyvavimo priefasciq nezino. Sio posedzio dienai LPPS pirmininke 
prasomq dokumentq kopijq nepateike. Tq dienq buvo surasytas ir pasirasytas posed.Zia protokolas. 
2018-04-06 LPPS bustineje, kuri yra ten pat kur ir NPPSS bustine, - padare 
profsajungos posedziq protokolq registracijos fornalo kopijq, taip pat posedziq protokolq kopijas. 
Bet tarp tq dokumentq, kurie panaikintq jq abejones del piniginiq lesq panaudojimo pagrtstumo, 
nebuvo. 

Apklaustas kaip liudytojas LPPS Tarybos narys . _ parode, kad LPPS 
nariu jis buvo iS anksCiau, bet 2015-03-06, kuomet ivyko visuotinis suvaziavimas ir buvo 
tvirtinami nauji LPPS istatai ir renkama LPPS Taryba bei pirmininkas, jis buvo iSrinktas i LPPS 
Tarybq . . .. v parade, kad jis nebuvo labai aktyvus Tarybos narys, tvardino save daugiau 
pasyvesniu. Taciau tai nereiSkia, kad jis visai nesidomejo. Kai galedavo, jis dalyvaudavo LPPS 
suvaziavimuose, Tarybos posedziuose, taip pat LPPS rengiamuose renginiuose. 
Visus Tarybos posedZius, kurie vykdavo kazkur vienq kartct i pusmeq, jis apibudino panasiai 
vienodai: apie tai, kad planuojamas LPPS Tarybos posedis ar kitas susirinkimas daZiliausiai 
pirmininke arasydavo i elektroninius pastus ir pranesdavo, kur vyks susirinkimas. 
Kartais vykdavo Kaune, kartais Vilniuje. Susirinkimq metu budavo aptarinejami tvairus 
pareigunus lieCiantys klausimai, jie diskutuodavo, jei reikdavo balsuodavo, po to pagal tvarkct 
kazkas surasydavo posedziq protokolus. Per visq laikct buvimo LPPS Tarybos nariu (iSskyrus 
2018-03-23 dienos Tarybos posedzio protokolq) jis nera nei karto gav~s susipazinimui nei vieno 
LPPS Tarybos posedzio, ar visuotinio susirinkimo posedZio protokolo, nei gyvai nei el.budu. 
Niekas jam jq nesiqsdavo. Taip pat nera gav~s susipazinimui nei vieno LPPS Tarybos nutarirno ar 
sprendimo, pirmininkes priimtq nutarimq ar tsakymq ir t.t. Zodziu, jis jokiq LPPS dokumentq 
susipazinimui negaudavo, jam jq niekas neteikdavo. Bet, jis kazkaip i tai ir nesigilindavo. Juk visi 
yra pareigunai, ir jo manymu viskas buvo gerai, iki 2018-03-23 dienos LPPS Tarybos posedzio, 
kuriame jis dalyvavo, ir suprato, kad k3Zkas vyksta ne taip. Dar tuo pat metu vyko elektroninis 
susirasinejimas su LPPS Tarybos nariais ir pirmininke. Jis susirasinejimct seke, bet pats jame 
aktyviai nedalyvavo. Ir iS susirasinejirno ir iS 2018-03-23 vykusio Tarybos posedzio pokalbiq jis 
suprato, kad LPPS Tarybos nariai reiSkia priekaiStus 
pirmininkei del LPPS lesq naudojimo, kad reikalauja jos pateikti dokumentus ir paaiSkinti, kur 
buvo iSleisti LPPS pinigai. Sia posedzio metu jis mate, kaip sie LPPS Tarybos nariai varte 

pateiktct LPPS banko sqskaitos iSrasq ir klausinejo kad si paaiskintq 
atliktus mokejimus iS sqskaitos. Si banko iSrasq varte ir kiti LPPS Tarybos nariai, taciau ar 
gilinosi i H ar ne, jis nezino, nes sio posedzio metu jis buvo daugiau stebetojas ir klausytojas. Tai 
nereiSkia, kad jam visiSkai netdomu, taciau, kadangi jis nera nei finansininkas nei teisininkas, 
mafai supranta visus tokius finansinius reikalus, todel tiesiog labai i tai nesigilino, nes mate, kad 
yra LPPS Tarybos nariai, kurie i tai buvo jau daugiau isigilin~ ir daugiau suprantantys (kalba apie 
minetus --i visus klausimus del piniginiq lesq 
panaudojimo atsakinejo, kad cia viskas gerai, nera Cia ko gilintis. LPPS Tarybos nariams iSsakius 
savo mintis, iSklausius - vistik 2018-03-23 LPPS Tarybos posedzio metu buvo 
nuspr~sta, kad pirmininke tures viskq derinti SU LPPS Taryba. v eliau sio protokolo kopijq jis 
gavo el.pastu, taip pat veliau gavo ir 2018-04-06 posedzio protokolct elektroniniu pastu, nors tame 
posedyje jis nedalyvavo. Apie tai, kad del seimos aplinkybiq jis negales dalyvauti, pastarajame 
posedyje, jis buvo sak~s dar 2018-03-23 dienos posedzio metu, nes jau zinojo, kad negales. Apie 
tai, kad keli LPPS Tarybos nariai del galimo LPPS piniginiq lesq netinkamo panaudojimo, gali 
kreiptis i Generalin~ prokuratfirq jam buvo zinoma iS LPPS Tarybos nariq ir pirmininkes 
susirasinejimo el.pastais, apie tai fodziu buvo uzsiminta ir 2018-03-23 posedzio metu, bet apie 
tai, kad vis tik krei esi ir, kad ra radetas ikiteisminis rimas, 'is suzino. 0 av s saukim 
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atvykti apklausai. 

~ a 
I papildomai pateiktus klausimus .. tsake, kad LPPS Tarybos posedziuose/visuotiniq 
susirinkimq metu kartais budavo pateikiamos kazkokios finansines ataskaitos, jas pristatydavo, 
trumpai kaZkq pasakydavo ir tiek. Niekas i tas finansines ataskaitas nei gilindavosi, nei 
zillrinedavo. Jei reikdavo pasyviai prabalsuojant visi patvirtindavo ir tiek. Iki 2018 m. kovo 
menesi elektroniniu pastu gautos finansines ataskaitos, jie jokiq LPPS ataskaitq, tame tarpe 
finansiniq, negaudavo. 
Pagal istatus, ir jo asmenini isitikinimq finansq valdytojas yra LPPS Taryba, o pirmininkas tik 
vykdytojas. Del finansiniq lesq panaudojimo turi buti LPPS Tarybos pritarimas, aiSku atmetus 
smulkias pirmininkes iSlaidas, kurias ji patiria veikdama LPPS naudaL Visos didesnes iSlaidos ar 
pirkimai turetq buti pries tai suderinti LPPS Taryboje. 
Del pasalpq skyrimo tvarkos,. . . .. arode, kad tai turetq buti daroma LPPS Tarybos 
sprendimu. Del pasalpq skyrimo vienam ar kitam nariui, turi buti gautas profsajungos nario 
prasymas, kuris turi biitu apsvarstytas LPPS Taryboje, kuri ir turi priimti sprendimq skirti ar ne 
pasalpq. LPPS pirmininkui igaliojimai, kad sis galetq vienasmeniSkai priimti sprendimus skirti 
pasalpas LPPS nariams, suteikti nebuvo. 

•••••nei del sav~s, nei del kitq LPPS nariq niekada nesikreipe i LPPS del pasalpos 
skyrimo, i.r niekada nera jos gav~s. Per visct laikotarpi, kuomet yra LPPS Tarybos narys, jis yra 
gav~s tik keliones iSlaidq kompensavimq. Tokiu atveju jie pildo nustatytos formos prasymq, kur 
nurodo kada ir kur vyko, koks buvo keliones tikslas ir kokia patirta iSlaidq suma, taip pat 
nurodydavo banko Sqskaitq i kuriq prasydavo pervesti kompensacijq. Toki uzpildytq prasymq 
pasirasytq ir nuskenuotq el.pastu iSsiqsdavo el.pastu info@pareigunai.lt, ir po kurio laiko jiems 
pervesdavo tas pinigines lesas i asmenines sciskaitas. 
Kaip LPPS narys ar LPPS Tarybos narys, niekada nera gav~s nei dovanq cekio, nei jokios kitos 
dovaneles iS LPPS. 
Jo ziniomis, LPPS rengiamq renginiq beveik nebuvo. LPPS kaip rengejas renginiq beveik 
nerengdavo arba rengdavo, bet jis nezino. Kad NPPSS rengdavo, tai tikrai, nes pats yra nekartq 
dalyvav~s ir mokymuose, ir konferencijose ir pan. 
LPPS Tarybos nariams uz dalyvavimq LPPS veikloje joks atlygis nemokamas. Cia jie visi, kaip ir 
visi kiti LPPS nariai moka 1 procento nario mokestj, kuris skaiciuojamas nuo darbo uzmokescio 
neatmetus mokesciq ir kas menesi yra pervedamas i LPPS sctskaitct. Del LPPS pirmininkui 
mokamo atlygio uz pirmininkavimct ir dalyvavimq LPPS veikloje, . . . parode, kad kol 
- dirbo pareigune, jo ziniomis, jai joks atlygis uz tai mokamas nebuvo. Visi dirbo 
daugiau kaip idejiniai. Po to kai-iSejo iS policijos tarnybos, kazkurio posedzio metu ji 
pasake, kad ji nebe pareigune ir jai neapsimoka pirmininkauti uz dyka, pasiiile spr~sti del jos 
darbo uzmokesCio, ir kiek jis pamena Taryboje buvo nuspr~sta moketi apie 1 
tiikstanCio eurq atlyginimct per menesi, taciau ar yra protokolai, ar yra darbo sutartis ir kaip realiai 
- idarbinta ar tik pagal sutarti dirbanti su LPPS, t.y. paCios formos ir kaip tforminta 
dokumentaliai, nezino. Jis niekada nesipazindino su LPPS apskaitos dokumentais 
(sqskaitomis faktiiromis, cekiais, sutartimis ir pan.), t.y. SU dokumentais pagrindzianciais LPPS 
piniginiq lesq panaudojimq, nebuvo tam poreikio. Buvo pasitikima, kad viskas yra gerai ir kitaip 
negali biiti. 

Apklaustas kaip liudytojas LPPS Tarybos narys .. wparode, kad LPPS 
nariu jis buvo iS anksCiau. Taip pat yra buv~s ir Tarybos nariu, dar ankstesnio LPPS pirmininko 
......... pirmininkavimo metu. Kuomet 2015 metq kovo menesi visuotino susirinkimo 
metu buvo tvirtinami nauji LPPS istatai, renkama nauja LPPS Taryba ir pirmininkas, jo 
kandidatiira · 'L bos narius buvo asilll a, bet "is tuokart atsisake, nes nore·o uzleisti veikl 
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jaunesniems. Liko tiesiog LPPS nariu. Bet kuomet buvo numatytas 2017-06-27 visuotinis 
delegatq suvaziavimas, ir tuo metu iS LPPS buvo iSstoj~ keli Tarybos nariai, papildymui buvo 
renkami nauji, jo kandidatiira vel buvo iSkelta ir jai buvo pritarta. Taip jis vel tapo LPPS Tarybos 
nariu. Pagal galimybes jis dalyvavo visuose LPPS rengiamuose suvaziavimuose, o budamas 
LPPS Tarybos nariu ir Tarybos posedziuose, kuriq nuo 2017-06-27 buvo kokie trys ar keturi. 
Dafoiausiai Tarybos posedziai vykdavo Kaune (iS kur yra ir LPPS pirmininke, ir kur yra 
nuomojamos patalpos), kartais Tarybos posedziai vykdavo Vilniuje, NPPSS patalpose. Per si 
laikotarpi (nuo 2017-06-27) buvimo LPPS Tarybos nariu (iSskyrus 2018-03-23 dienos Tarybos 
posedzio protokolq) jis nei karto nera gav~s susipazinimui nei vieno LPPS Tarybos posedzio, ar 
visuotinio susirinkimo posedzio protokolo nei gyvai, nei el.bu.du. Niekas jam jq nesiqsdavo. Taip 
pat nera gav~s susipazinimui nei vieno LPPS Tarybos nutarimo ar sprendimo, pirmininkes 
priimtq nutarimq ar tsakymq ir t.t. Jokie LPPS dokumentai susipazinimui nebuvo siunCiami, 
niekas neteikdavo. Jis i tai ir nesigilindavo, jo manymu, viskas buvo gerai, iki 2018 metq kazkur 
vasario menesio, kuomet jis is ziniasklaidos ar kitq saltiniq suzinojo apie LPPS ruosiamas Kovo 
11-osios protesto akcijas. Jam iSkarto sukele nuostabq, kodel jis apie tai nezino, juk yra LPPS 
Tarybos narys. Tada jis elektroniniu pastu kreipesi i LPPS Tarybos narius su klausimais, kas Cia 
vyksta, ar sie numatomi mitingai yra su LPPS Tarybos zinia, ar jie suderinti ir pan. Panasiu metu 
jau buvo atsirad~ ir reklaminiai pranesimai stenduose apie policijos pareigunq ruosiamus 
rnitingus. Vyko Tarybos nariq susirasinejimas apie tai kas Cia vyksta, ar yra pritarimas rnitinguoti 
ir ar iSvis jis reikalingas. Sio susirasinejimo metu, kazkas buvo paras~, kad niekas su niekuo 
nederinta, kazkas parase, kad buvo pritarta, bet iS pasisakiusiqjq man susidare vaizdas, kad LPPS 
pirmininke pati galirnai vienasmeniSkai prieme toki sprendimci del veliau surengtq protesto 
akcijq. Tuo pat panasiai metu, Tarybos narys- susauke Tarybos posedi 2018-03-23 
dienai. Dar iki sio posedzio vyko gana audringas susirasinejimas, tiek del protestq, tiek del 
piniginiq lesq panaudojimo. Jis susirasinejimci seke, stebejo. Mate, kad LPPS pirmininkes iki 
2018-03-23 posedzio buvo pareikalauta pateikti LPPS banko sciskaitos iSrasq, taip pat 
dokurnentus liudijancius piniginiq lesq panaudojirnq. Pati pirmininke - i jq 
susirasinejirnq buvo tkelusi LPPS finansin~ ataskaitq uz 2017 rnetus, su kuria jis iki 2018-03-23 
posedzio buvo susipazin~s gana gerai. 2018-03-23 dienos LPPS Tarybos posedzio, kuris buvo 
Vilniuje, NPPSS patalpose, ir kuriame dalyvavo jis bei daugurna LPPS Tarybos nariq ir 
pirmininke - pirrniausiai buvo kalbamasi apie surengtas protesto akcijas. Buvo 
iSsakyta, kad pirmininke - be Tarybos pritarimo ir net nederinus su Taryba viesai 
reklarnose naudojo ne Tarybos suderintq pozicijq, o galirnai vienasmeniSkai parengtq tekstq, todel 
buvo nutarta, kad ateityje LPPS pirmininkas visus pasisakyrnus del LPPS pozicijos vienu ar kitu 
klausirnu turi suderinti su LPPS Tarybos nariais. Po to, 2018-03-23 posedzio rnetu, buvo paliestas 
kitas - finansinis klausirnas, tai yra kur buvo iSleistos LPPS pinigines lesos.-i posedi 
atnese ne tik 2017 rnetq finansin~ ataskaitq, kuri buvo pateikta visierns Tarybos nariams 
susipazinti, bet atnese ir LPPS banko sciskaitos iSrasq uz 3 rnetq laikotarpi, tai yra nuo 2015 rnetq. 
Posedzio rnetu LPPS Tarybos nariai pavart~ st sciskaitos 
iSrasq ir karto pareikalavo LPPS pirmininkes kad si paaiSkintq, kur buvo iSleista 
tiek pinigq, kas tai per sciskaitos kurios nurodytos bankiniuose pavedirnuose, reikalavo 

pateikti dokurnentus ir paaiSkinti kur buvo iSleisti LPPS pinigai. Sio posedzio metu 
jis taip pat ziUrinejo ir varte pateiktq LPPS banko sciskaitos iSrasq, taciau buvo 
sunku suprasti lesq panaudojimo tikslingumci tik pagal banko pavedirne nurodytq kokios nors 
sciskaitos faktu.ros nurneri ar kvito nurnert. Todel Tarybos nariai 

rekalavo kad Si paaiSkintq atliktus mokejimus iS Sqskaitos ir pateiktq 
dokumentus pagal kuriuos buvo atlikti pavedimai. Si banko iSrasci taip pat varte ir kiti LPPS 
T hos nariai, taCiau ar ilinosi · ·· ar ne, "is nezino. · visus "ai ateiktus klausirnus 
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del piniginiq lesq panaudajima atsakineja, kad viskas yra gerai, kad viskas bus pateikta. LPPS 
Tarybas nariams iSsakius sava mintis, iSklausius- vis tik 2018-03-23 LPPS Tarybos 
pasedZia metu buvo nuspr~sta, kad pirmininke tures viskci nuo sial tures derinti su LPPS Taryba. 
Veliau sia pratakala kapijci jis jau gava el.pastu. Apie tai, kad 2018-04-06 rengiamas Tarybas 
posedis, jis tikriausiai nesuprata, nes 2018-03-23 pasedZio metu buvo kalbama, kad vyks visq 
profesiniq sajungq, kurioms priklauso policijos pareigiinai, Tarybq posedis del bendros pazicijas 
tariantis su Policijos departamentu, o be to buvo nutarta, kad LPPS Tarybos pasedziai ateityje bus 
rengiami kiekviena menesio paskutini penktadieni, tad jis kazkaip ir nesureiksmino zinios, kad 
LPPS Tarybos nariai rinksis ir 2018-04-06. Apie tai, kad keli LPPS Tarybos nariai del galimo 
LPPS piniginiq lesq netinkamo panaudojimo, gali kreiptis i Generalin~ prokuratiircl jam nebuva 
zinoma. Apie tai, kad vis tik kreipesi ir, kad yra pradetas ikiteisminis tyrimas, jis suzinoja 2018-
04-27 dienci vykusia LPPS Tarybos susirinkimo metu, kuomet pirmininke-pranese, 
kad LPPS Tarybos nariai pateike 
pareiSkimci Generalinei prokuratiirai. Siq dienci pastarieji Tarybos nariai Tarybos posedyje 
nedalyvava, priefastys nedalyvavimo jam nera zinomos. Sia posedzia metu pirmininke 
-pareiSke, kad i Generalin~ 
prokuratilrq kreipesi neturedami teises, kad pirmiausiai jie turejo "praeiti vidin~ tvarkct" ar kazkct 
panasaus. Taip pat - pasiiile kreiptis su pareiSkimu i Generalin~ prokuratiirct del 
trukdymo LPPS veiklai, neivardindama kas ir kaip konkreCiai trukda. Dauguma dalyvavusiq 
pritare iSsakytoms mintims, tik jis vienintelis nesutiko, todel balsava pries. 
I papildamai pateiktus klausimus.111 . ! I . atsake, kad LPPS Tarybos pasedziuose/visuatiniq 
susirinkimq metu jokiq finansiniq ataskaitq iki 2018 metq kova ar vasario menesi el.pastu 
pateiktos pateiktas LPPS finansines ataskaitas uz 2017 metus bent jau dalyvaujant 
jam pateiktos nebuvo, tai buva pirmoji finansines ataskaita jo matyta pirmininkaujant 

nuo 2017-06-27 kai jis yra LPPS Tarybas narys. Palyginimui parade, 
kad kuomet jis buvo LPPS Tarybos nariu pirmininkaujan sis kane kas menesi per 
posedZius pats per multimedijci visiems padidindavo, parodydava LPPS finansines ataskaitas ir 
paaiskindavo kiekvienci trasct, kur, kaip ir kodel buva iSleistos pinigines sumos. Buva visiems 
viskas aisku. 0 cia siua atveju pirmininkaujant nebuva nieko panasaus. 
Pagal tstatus, ir jo asmenini tsitikinimq finansq valdytojas yra LPPS Taryba, a pirmininkas tik 
vykdytojas. Del finansiniq lesq panaudojimo ypac didesnems iSlaidoms ar pirkiniams turi biiti 
LPPS Tarybas pritarimas, taks sprendimas kad visas iSlaidos biitq tik su Tarybas pritarimu ir 
sprendimu buvo priimtas tik 2018-03-23 Tarybos posedzio metu. 
Del pasalpq skyrima tvarkos .. . . . .. . arade, kad tai turetq biiti darama LPPS Tarybos 
sprendimu. Del pasalpq skyrima vienam ar kitam nariui, turetq biiti gautas profsajungos naria 
prasymas, kuris turetq biiti apsvarstytas LPPS Tarybaje, kuri ir turetq priimti sprendimci skirti ar 
ne pasalpct. I klausimct, ar LPPS pirmininkui buvo suteikti tgaliojimai, kad sis galetq 
vienasmeniSkai priimti sprendimus skirti pasalpas LPPS nariams, .. . . . .... atsake, kad tokio 
draudimo LPPS tstatuose nera, bet vis tik LPPS Tarybos sprendimas tur~tq biiti . 
•••••.. parade, kad laikatarpiu kuomet yra LPPS narys jis buvo kreip~sis i LPPS del 
pasalpos skyrima, t.y. yra ras~s tokius prasymus. Nepamena kuriais, bet takios pasalpos buva 
skiriamos tikslu suteikti ir kampensuati ja vykimct i LPPS ar NPPSS renginius. V eliau vykimq 
iSlaidams kampensuoti buvo patvirtintos prasymq formos, kurias jie pildydavo ir veliau gaudavo 
apmokejimct. 
Kaip LPPS narys ar LPPS Tarybas, JJ] . L JL ik vienci k-artct yra gav~s iS LPPS dovanci, t.y. 
pries siuos naujus metus, vykusio Tarybas posedzio metu visiems dalyvavusiems 
iteike po dovanel~, kurict sudare sokalada plytele ir vyna butelis. Daugiau jakiq davanq nei 

roduktais nei daiktais nei davan cekiais iS LPPS nera av s. 
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Del LPPS rengiamq renginiq, . . . .. .parade, kad per visuotines policijos sventes LPPS 
paprastai ruosia pristatymus, bet siuo klausimu nieko nezino. 
LPPS Tarybos nariams uz dalyvavimq LPPS veikloje joks atlygis nemokamas. LPPS Taryba yra 
priemusi sprendimq moketi kaip LPPS pirmininkei atlygi uz veiklq LPPS. Taciau jis 
tame posedyje nedalyvavo, todel kas ir kaip tiksliai nezino. Iki jo 2017-06-27 tapimo Tarybos 
nariu, prie ankstesnio pirmininko jo ziniomis uz pirmininkavimq joks atlyginimas mokamas 
nebudavo. Kaip Cia yra su ezino, prie jo tai aptarinejama niekada 
nebuvo, o kad jai iSvis yra mokamas atlyginimas, jis suzinojo visai neseniai. Kaip 
tdarbinimas pirmininke yra iformintas dokumentaliai ( ar yra protokolai, ar yra darbo sutartis) 
LPPS jis taip pat nezino. Jis niekada nesipazindino SU LPPS apskaitos dokumentais (sciskaitomis 
faktUromis, cekiais, sutartimis ir pan.), t.y. SU dokumentais pagrindzianciais LPPS piniginiq lesq 
panaudojimq, tam poreikio, viskas buvo pasitikejimo lygmenyje 

Apklausta kaip liudytoja LPPS Tarybos nare . .. . . . .... .. arode, kad LPPS nare ji 
buvo iS anksCiau, beveik nuo pat pradziq, dar nuo stos prof esines sajungos. ikurimo ir tikriausiai 
visu laikotarpiu yra sios profesines sajungos Tarybos nare, dar ankstesnio LPPS pirmininko 

l•••••••lpirmininkavimo metu. Kuomet 2015 metq kovo menest visuotino susirinkimo 
metu b1lvo tvi.rtinami nauji LPPS tstatai, renkama nauja LPPS Taryba ir pirmininkas, jos 
kandidarura i Tarybos narius vel buvo pasilllyta, ir ji vel buvo perrinkta. Iki 2017-06-27 numatyto 
visuotinio delegatq suvaziavimo metu iS LPPS buvo iSstoj~ keli Tarybos nariai, todel sio posedzio 
metu papildymui buvo renkami nauji, kurie nurodyti visuotinio suvaziavimo protokole. Pagal 
galimybes ji dalyvavo visuose LPPS rengiamuose suvaziavimuose, o budama LPPS Tarybos nare 
ir Tarybos posedziuose. Dal.niausiai Tarybos posedziai vykdavo Kaune (iS kur yra ir LPPS 
pirmininke, ir kur yra nuomojamos patalpos Verslo centre, esanciame Vytauto g. 32), kartais 
Tarybos posedziai vykdavo Vilniuje, NPPSS patalpose (V.M.Putino g. 5), uz kurias LPPS kaip 
naudojimqsi taip pat mokejo nuomq NPPSS. Del patogumo dafoiau buvo naudojamos Kaune 
nuomojamos patalpos, kadangi pagal Lietuvos lokacijq yra patogesne miesto vieta, patogiau 
visiems tiek Tarybos nariams, tiek delegatams suvaziuoti is apskriCiq. 
Susirinkimq metu aptarinedavo tvairius pareigunus liecianCius klausimus, diskutuodavo ir jei 
reikdavo balsuodavo, po to pagal tvarkq arba sekretores, arba administratores surasydavo 
posedziq protokolus, ir pasirasydavo suras~s protokolq ir pirmininke. Per jos buvimo laikq LPPS 
Tarybos nare, protokolai budavo susirasomi ranka dar posedzio metu, juk budavo skaiciuojami 
balsai ir pan., o pats tekstinis atspausdintas variantas budavo surasomas ne iS karto, bet ir 
nedelsiant. Tai ji zinanti iS praktikos kadangi ir paCiai yra tek~ konspektuoti. LPPS Tarybos 
posedzio, ar visuotinio susirinkimo posedzio protokolai nebuvo privalomai teikiami susipazinti 
visiems Tarybos nariams ar susirinkime dalyvavusiems asmenims. Visada buvo zinoma, kad 
prireikus gali nuvykti i LPPS -patalpas ir pasizillreti. Kaune vykusiq posedziq protokolai, buvo 
ufregistruojami ir laikomi Kaune, o Vilniuje vykusiq posedZiq protokolai buvo ufregistruojami ir 
laikomi Vilniuje. Todel jos nuomone, kad ir posedziq registrq Z.Umalai turetq buti du, vienas 
Vilniuje vykusiq, o kitas Kaune. Ji niekada labai nesigilino i dokumentacijq, nes jai niekada 
nekilo jokiq abejoniq, kad - kuriq paztsta kaip atsakingq zmogq, viskci dare pagal 
reikalaujamq tvarkq. Taip pat ji niekada nesigilino ir i kitq LPPS dokumentacijq, tiesiog nebuvo 
poreikio, kadangi pasitikejo ir zinojo, kad viskas yra gerai. Ji netikrino nei vieno LPPS Tarybos 
nutarimo ar sprendimo, pirmininkes priimtq nutarimq ar isakymq, registracijos Z.Umalq ir t.t. Tam 
yra NPPSS administracija, kuriai LPPS moka pinigus biitent uz administravimq ir buhalterines 
apskaitos tvarkymq, todel ji niekada neabejojo kad viskas yra tvarkinga, be to juk yra pareigunq 
organizacija. Del LPPS ruostq ir vykdytq protesto akcijq, ji nieko konkreCiai nezino. Ji zinojo iS 
ziniasklaidos ir arei un ' kad ruosiamos rotesto akci"os, ir kad veliau "os . ko, taciau "i "ose 
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nedalyvavo, organizavime jq taip pat nebuvo, todel tiksliq aplinkybiq nei del organizavimo nei 
del piniginiq lesq panaudojimo nurodyti negali. Veliau kiek mate elektroniniu budu, 
elektroniniais pastais vyko diskusija tarp Tarybos nariq, biitent del siq protesto akcijq. Ji seke tq 
diskusijq, bet aktyviai nedalyvavo, be to laiSkus gaudavo lyg iSkarpytus, tai yra vienas 
atsakydamas "prikabina" visus gavejus, kitas ne visus, ir ji jau nesusigaude, kas ten prie ko. Tik 
veliau pastebejo, kad kai kuriuose susirasinejimuose nurodytas neteisingas ir senas jos 
elektroninio pasta adresas_ _ _ _ __ __ _ _ .. _ __ _ _ _ __ __ . ____ _ _ _ l••••I Susirasinejimo metu, elektroniniu budu buvo susauktas Tarybos posedis 2018-03-23 
dienai, taCiau jame ji nedalyvavo ir jokiq aplinkybiq, kas ir kaip vyko, pasakyti ar papasakoti 
negalinti. Ji mate, kad tarp Tarybos nariq, taip pat ir pirmininkes vyko audringas susirasinejimas, 
tiek del protestq, tiek del piniginiq lesq panaudojimo. Mate, kad LPPS pirmininkes buvo 
reikalaujama pateikti piniginiq lesq panaudojimct pateisinancius dokumentus, pamena, kad pati 
pirmininke-atsakinedama buvo ikelusi LPPS finansin~ ataskaitq uz 2017 metus, kuriq 
ji mate, taciau detaliai nestudijavo. Ataskaitct jos ziniomis ruosia NPPSS'o buhalteris, todel 
nemananti, kad dar ji turi i tai gilintis. Tam NPPSS ir mokarnas mokestis, kad viskas blitq 
tvarkinga, kad jie tuo ir turi riipintis. I LPPS banko sqskaitq israsus ji taip pat niekada 
nesigilindavo. Nera gavusi nei vieno LPPS nario ar Tarybos nario prasymq ar nusiskundimq. 
2018-03-23 vykusio LPPS Tarybos posedzio protokolct ji mate, sis jai buvo persiqstas kaip ir 
kitiems susipazinimui elektroniniu budu. Sprendimas moketi atlyginimct 1000 eurq 
jau buvo priimtas zymiai seniau, tik nepamena, ar 2015 metais ar 2016 metais, turi biiti del to 
Tarybos sprendimas, nes ji parnena, kaip visi diskutavo ir sprende ar jie iSgales jai moketi ar ne, ir 
parnena kaip paskaiCiavus buvo nutarta, kad tokiq sumq jie iSgales moketi. Tiksliai, kaip buvo 
dokumentaliai sutvarkytas idarbinimas, ji nezino. 
Apie tai, kad LPPS Tarybos nariai kreipesi i Generalin~ prokuratiirq, ir kad yra pradetas 
ikiteisminis tyrimas, ji suzinojo dar iki 2018-04-27 diemt Kaune vykusio LPPS Tarybos 
susirinkimo metu, kuomet pirmininke-pranese, kad LPPS Tarybos nariai-

pateike pareiSkimq Generalinei prokuratiirai. Sict 
dienct pastarieji Tarybos nariai Tarybos posedyje nedalyvavo, priefastys nedalyvavimo nera 
zinomos. Jos ziniomis - jau yra pateikusi LPPS dokumentus tyrimui, tad kas buvo 
kalbeta sio posedzio metu ir kas buvo nutarta, reikia zillreti 2018-04-27 vykusio Tarybos posedzio 
Kaune protokolct. 2018-05-11 Kaune taip pat ivyko ir visuotinis delegatq suvaziavimas, kuriame 
buvo pritarta 2017 metq finansinei ataskaitai, kurict pateike pirmininke, taip pat ataskaitct pateike 
ir Kontroles komisija, kuri pasisake, kad jokiq pa:Z.eidimq del LPPS piniginiq lesq naudojimo 
nustatyta nebuvo. Tai irgi turetq buti surasyta visuotinio susirinkimo protokole, kuris turetq bliti 
tarp pateiktq dokumentq. 
Jai, kaip Tarybos narei, niekada nekilo abejoniq tiek del veiklos, tiek del LPPS 
piniginiq lesq panaudojimo, o i jq kaip i Tarybos nar~, niekas niekada nesikreipe su jokiais 
nusiskundimais susijusiais su tokiais dalykais kaip finansai. Finansines ataskaitas kas metus 
sudaro ir pateikia NPPSS, tai yra buhalteri Jos visada budavo aptariamos 
Tarybos posedziuose. 2018-04-16 LPPS Kontroles komisija surase pazymq del LPPS finansq 
naudojimo, kad jokiq pa:Z.eidimq nenustatyta. Ji visas ataskaitas mate, jokiq itarimq jos niekada 
nekele. Pagal istatus, finansq valdytojas yra LPPS Taryba ir Pirmininkas. Del finansiniq lesq 
panaudojimo ypac didesnems iSlaidoms ar pirkiniarns reikalingas LPPS Tarybos pritarimas, bet 
nebuvo taip viskas grieztai, buvo pasitikima ir Pirmininke, kad ji racionaliai naudoja pinigines 
lesas. Ji tikrai daug dirbo, daug vazinejo po Lietuvq, 0 tam buvo reikalingos ir iSlaidos, kurios jos 
manymu yra pilnai pateisinamos. Toks sprendimas kad visos iSlaidos biitq tik su Tarybos 
pritarimu ir sprendimu buvo priimtas tik 2018-03-23 Tarybos posedzio metu. 
Del asal s rimo tvarkos, arode, kad del asal sk rimo vienarn ar kitarn 
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nariui, turetq buti profsajungos nario prasymas. Ji pati ne kartci yra rasiusi toki prasym'l, 2015 
metais tai budavo skiriama tiesiog kaip kuro iSlaidq kompensavimas, kai tekdavo vykti i 
susirinkimus. Visais atvejais jos supratimu turi buti nario prasymas. l klausirnci ar LPPS 
pirmininkui buvo suteikti tgaliojimai, kad sis galetq vienasmeniSkai priimti sprendimus skirti 
pasalpas LPPS nariams, . . . .. . atsake, kad toks klausimas niekada nebuvo iSkeltas, 
pasalpq skyrimas niekada nekele niekam jokiq itarimq, viskas buvo aiSkiai matoma. Narys para5o 
prasymci skirti pasalp'l, kuriame nurodo priefasq ir sciskaitos numert. Jei buvo priimamas 
teigiamas sprendimas pinigai budavo pervedami i nurodytci sciskaitq. Ji negalinti pasakyti, ar 
kiekvienu atveju, bet tikrai budavo, kad - yra tarusis su Taryba del pasalpq 
iSmokejimo, ji pamena keletq atvejq, kad buvo sprendZiami tokie dalykai. Ar kiekvienu atveju 
buvo reikalingi ir iS tiesq buvo Tarybos pritarimai ar sprendimai, ji nezino. Ji taip pat yra rasiusi 
prasymus, bent jau kompensuoti pravaziavimo iSlaidas tai tikrai. Tokios pasalpos buvo skiriamos 
tikslu suteikti galimyb~ ir kompensuoti jos vykimq i' renginius. Veliau vykimq iSlaidoms 
kompensuoti buvo patvirtintos prasymq formos, kurias nariai pildydavo ir veliau gaudavo 
apmokejimq. 
IS LPPS ji tik vienq kartq yra gavusi dovanq, tai yra savo 40-tojo jubiliejaus proga gavo 
Akropolio Maxirnos dovanq cekt, jei gerai pamena 50 eurq, tai buvo 2016 metais. Dar pries 
naujus metus-visiems dalyvavusiems iteike po dovanel~, po sokoladci ir vyno buteli, 
taciau kadangi klaipedieciai ji ir nedalyvavo tame posedyje, jiems sios dovaneles 
buvo perduotos veliau. 
Del LPPS rengiamq renginiq, arode, kad per respublikines policijos ir 
visuomenes sventes visada budavo LPPS palapine, kur visada budavo perkami saldainiai 
vaikams, taip pat buvo perkamos kanceliarines priemones vaikq uzemimui ir balionai su LPPS 
logotipais. Taip pat vaiSes (vanduo, kava, vieno kqsnio sumustiniai, sausainukai) budavo ir 
Tarybq posedziq metu ar visuotiniq delegatq suvaziavimq metu, ir pan. Be abejo iSlaidq budavo ir 
ne tik su vaiSemis, dovanojodavo ir platindavo tiek per renginius tiek tarp paciq nariq tiek 
rasiklius SU jq logotipais, tiek puodelius, tiek ir bloknotus. 
LPPS Tarybos nariams uz dalyvavimq LPPS veikloje joks atlygis mokamas nebuvo, vienintelis 
kas gauna atlyginimci tai, LPPS pirmininke - Nuo 2016 metq ji vykdo individualiq 
veiklq ir kaip gyventojas gaunantis pajamas moka mokesCius. Detalesniq dalykq ji nezino. 
Ji niekada nesipa1.indino su LPPS apskaitos dokumentais (sqskaitomis faktliromis, cekiais, 
sutartimis ir pan.), t.y. su dokumentais pagrindzianciais LPPS piniginiq lesq panaudojim'l, nebuvo 
tam poreikio, viskas buvo pasitikejimo lygmenyje. Niekas del kazkokiq problemq i jq nesikreipe, 
todel ji nemate poreikio gilintis, kad gali buti kazkas ne taip. 

Apklausta kaip liudytoja LPPS Tarybos nare . arode, kad LPPS nare ji yra 
panasiai nuo 2013 metq, o Tarybos nare buvo iSrinkta 2015 metais kovo menesi per visuotini 
delegatq suvaziavimq. Tarybos posedziq susaukimo ir da1.numo tvarkos numatyta nebuvo. 
Paprastai apie planuojamq LPPS Tarybos posedi dafoiausiai pirmininke 
parasydavo Tarybos nariams i elektroninius pastus ir pranesdavo kur vyks susirinkimas. 
Dazniausiai Tarybos posedziai vykdavo Kaune (iS kur yra ir LPPS pirmininke, ir kur yra 
nuomojamos patalpos), pradzioje kol-dar dirbo policijoje, budavo, kad susirinkdavo 
Kauno AVPK patalpose, o kada iSejo iS policijos sistemos, buvo iSnuomotos patalpos Verslo 
centre, Vytauto g. 32, Kaune. Kartais Tarybos posedziai vykdavo Vilniuje, NPPSS patalpose, 
adresu V.M.Putino g. 5, Vtlniuje. Susirinkimai Kaune budavo da1.niau, nes patogiau iki Kauno 
buvo visiems suvaziuoti. Kaune vykusiq posedziq protokolai, buvo ufregistruojami ir laikomi 
Kaune, o Vilniuje vykusiq posedziq protokolai buvo ufregistruojami ir laikomi Vilniuje. Ji 
niekada labai nesi ilino · dokumentaci · nes niekada · ai nekilo · oki abe · oni del · tvark mo. 
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Niekada netikrino jq turinio. Surasyti ir patvirtinti LPPS Tarybos nariq susirinkimq protokolai bei 
priimti sprendimai susipazinimui Tarybos nariams siunciami nebuvo, tokia tvarka numatyta 
nebuvo. TaCiau zinoma, jei kas nors paprasydavo protokolai ir sprendimai budavo persiunciami. 
Ji dalyvavo gyvai visuose LPPS Tarybos nariq posedziuose, iSskyrus 2018-03-23, kuriame 
dalyvavo nuotoliniu budu tai yra telefonu. Veliau sio posedzio protokolas jai kaip ir kitiems 
Tarybos nariams buvo atsiqstas susipazinimui. T<t posedi ji gerai pamena, nes vyko audringos 
diskusijos, kurias ji klause telefonu, kartais nebuvo tmanoma, net iSgirsti, k<t ten vieni per kitus 
aiSkinosi. Dar iki sio posedzio elektroniniais laiskais vyko audringos diskusijos tarp Tarybos 
nariq ir pirmininkes, ji seke susirasinejim<t, bet aktyviai jame nedalyvavo. Mate, kad Tarybos 
nariai reikalavo pirmininkes pateikti LPPS finansines ataskaitas ir banko sqskaitos iSklotines. 
Kiek pamena, LPPS finansin~ ataskait<t pirmininke pateike visiems elektroniniu budu, o LPPS 
banko s<tskaitos iSras<t pateike 2018-03-23 vykusio LPPS Tarybos posedzio metu. Sio posedzio 
metu ir vyko didziausios diskusijos, kurios yra tvyk~ per vis'l jos buvim<t LPPS Taryboje. 
Didziausios diskusijos vyko del to, kaip buvo naudojamos LPPS lesos, keli Tarybos nariai 
reikalavo paaiSkinti, kas ir kaip buvo iSleista. - pasake, kad visus 
dokumentus pateiks ir parodys, kur ir kaip buvo panaudoti LPPS pinigai. Esant Tarybos nariq 
kvorumui sio posedZio metu buvo nuspr~sta, kad pirmininke nuo siol tures visk<t derinti su LPPS 
Taryba. Buvo pritarta, kad LPPS pirmininkei bus mokamas atlyginimas bei dengiamos iSlaidos. 
Tai, kad bus mokamas 1000 eurq atlyginimas, sprendimas jau buvo priimtas zymiai 
seniau, tik nepamena kada tiksliai, gal 2016 metais, turi buti del to Tarybos sprendimas. Sis 
sprendirnas buvo priimtas po to kai - iSejo iS policijos sistemos, nes kol ji buvo 
pareigune, ji iS LPPS jokio atlygio uz pirmininkavirn'l LPPS negaudavo. Apie tai, kad 2018-03-23 
vykusio LPPS Tarybos posedzio metu buvo pasiUlyta sekanq LPPS Tarybos posedi 2018-04-06, 
kuomet vyks visq profesiniq sajungq, kurioms priklauso policijos pareigunai, Tarybq posedis del 
bendros pozicijos tariantis SU Policijos departamentu, jai buvo zinoma, taCiau ji nedalyvavo, ir dar 
2018-03-23 buvo pasakiusi, kad dalyvauti negales. 
I klausirn<t, ar Tarybos posedziuose/visuotiniq susirinkimq metu LPPS pirmininke-ar 
Kontroles komisija, ar kiti asmenys teikdavo LPPS finansines ataskaitas, paaiSkinimus del LPPS 
piniginiq lesq naudojimo, ar ji su jomis susipazindavo, ar gilindavosi i pateikiamas LPPS 
finansines ataskaitas, lesq panaudojim<t j j [ ..• atsake, kad kokia buvo ankstesne tvarka, ji 
nezinanti, bet per t<t laik<t, kol ji yra Tarybos nare jokios finansines ataskaitos ar paaiSkinimai del 
LPPS finansq naudojimo teikiami nebuvo. Pinna ataskaita kuri<t ji mate, tai buvo mineta 

elektroniniu pastu visiems persiqsta LPPS finansine ataskaita uz 2017 metus. Jai 
niekada nekilo jokiq klausimq, kad lesos naudojamos netinkamai ar ne pagal paskirq. Jos 
ziniomis finansines ataskaitas apie LPPS pajamas ir iSlaidas kas metus sudaro ir pateikia NPPSS 
buhalteris ·····~ kuris ir veda apskait<t. 2018-04-27 Tarybos nariq posedzio metu 
LPPS Kontroles komisija informavo, o 2018-05-11 vykusio neeilinio visuotinio LPPS 
susirinkimo metu ir pateike pazym'l del LPPS finansq naudojimo, kad jokiq pazeidimq 
nenustatyta. Ji visas ataskaitas mate, jai jokiq itarimq jos niekada nekele. 
Realus LPPS finansq valdytojas yra LPPS pirmininke- nes ji vienintele turi priejimus 
prie banko S<tskaitq. 
Del pasalpq skyrimo vienam ar kitam nariui, visais atvejais turi biiti profsajungos nario prasymas. 
2015 metais, iki kol buvo patvirtinta nauja tvarka, pasalpos profesines sajungos nariams budavo 
skiriamos tiesiog kaip kuro iSlaidq kompensavimas, kai tekdavo vykti i susirinkimus. V eliau, kai 
NPPSS tvede visoms sakinems narem vienodus blankus del kuro kompensavimo, jie 
pildydavome patvirtintas prasymq formas, ir veliau gaudavo apmokejimus. Daugiau kad biitq 
skiriamos pasalpos kitais tikslais ji nepamena arba reiktq pal.ifueti dokumentus. Pats pasalpq 
sk rimas ir tenkinirnas visu laiku buvo aliktas vienasmeniSkai irmininkes s rendimams. 'I ba 
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del to nesirinkdavo ir nespr~sdavo, nors dabar ji jau matanti, kad iSplaukiant iS sios susidariusios 
situacijos taip turetq buti. 
IS LPPS ji yra gavusi kokius du sykius dovanq cekius. Vienct kartct per savo jubiliejq sventes 
proga gavo Akropolio dovanq ceki, o kitct kartet nepamena kokia proga, bet irgi tolq paq celq. Dar 
pries naujus metus pirmininke visiems dalyvavusiems iteike po simbolin~ vaiSiq dovanel~ 
(sokoladet ir vyno buteli). 
Del LPPS renginiq•••••llParode, kad per policijos ir visuomenes sventes visada budavo 
LPPS palapine, kur budavo nupirkti saldainiai vaikams, taip pat buvo perkamos kanceliarines 
priemones vaikq uzemimui ir balionai SU LPPS logotipais. Taip pat vaises (vanduo, kava, vieno 
ketsnio sumustiniai, sausainukai) budavo ir tarybq posedziq metu ar visuotiniq delegatq 
suvaziavimq metu, ir pan. ISlaidq budavo ir ne tik su vaiSemis, dovanojo ir platino tiek per 
renginius tiek tarp paciq nariq tiek rasiklius su jq logotipais, tiek puodelius, tiek ir blonknotus. 
LPPS Tarybos nariams uz dalyvavimct LPPS veikloje joks atlygis nemokamas. Vienintelis kas siai 
dienai gauna atlyginimct tai LPPS pirmininke-
Ji niekada nesipazindino su LPPS apskaitos dokumentais (sctskaitomis faktiiromis, cekiais, 
sutartimis, banko sciskaitq iSrasais ir pan.), t.y. su dokumentais pagrindzianciais LPPS piniginiq 
lesq panaudojimct, nebuvo tam poreikio, viskas buvo pasitikejimo lygmenyje. Niekas del to 
nekele net klausimq. 
Del 2017-12-27 Tarybos posedzio protokolo Nr. LP3-24(17) ir priimto Nutarimo 2017-12-27 Nr. 
14 (17) surasymo aplinkybiq, parode, kad nors protokole trasyta, kad posedzio 
vieta yra Vilnius, ji gerai pamena, kad sis posedis tikrai vyko Kaune, Verslo centre nuomojamose 
patalpose. Protokolct surase . ji yra NPPSS teisininke, dainiau dirbanti 
Vilniuje, todel jos nuomone si iS eigos ir surase Tarybos posedzio protokolct, kad posedis vyko 
Vilniuje.. . . ... arode, kad-siame posedyje nebuvo, bet jei gerai pamena su 
-buvo susisiekta telefonu, kaip kartais pas juos buna. Kodel-nedalyvavo ji 
tiksliai nezino, bet kiek pamena-paskambino siai i telefonct ir padejo savo telefonct 
ant stalo ijungus garsiakalbi, ir - kiek dalyvavo nuotoliniu budu. Kodel tai nebuvo 
pazymeta protokole, ji nezino. 

Apklaustas kaip liudytojas LPPS Tarybos narys .Parode, kad LPPS 
nariu yra jau kokie 3 metai, o Tarybos nariu buvo iSrinktas 2017 metq bidelio menesi per 
visuotini delegatq suvaziavimet. LPPS Tarybos posedziai, jo buvimo Tarybos nariu laikotarpiu, 
vyko pagal poreiki. Susirinkimq protokolus konspektuodavo kas nors iS Tarybos nariq, 
dafoiausiai moterys, veliau budavo surasomas tekstinis protokolas ir priimti nutarimai. 
Protokolus pasirasydavo protokolct suras~s asmuo ir LPPS pirmininke - Tarybos 
posedziq protokolai ir priimti nutarimai niekada nebuvo siunciami susipazinimui. Jis dalyvavo 
beveik visuose Tarybos posedziuose, taciau nera mat~s nei vieno surasyto protokolo ar nutarimo, 
niekada nesigilino i dokumentacijct. 2018-03-23 Tarybos posedZio metu vyko audringos 
diskusijos. Dar iki sio posedzio elektroniniais laiSkais vyko audringos diskusijos tarp Tarybos 
nariq ir pirmininkes, taciau niekada to neseke, neskaite ir nezifirejo kct ten rasinejasi. Jam 
pilstymaisi purvais svetimi. 2018-03-23 posedzio metu Tarybos nariai 

reikalavo pirmininkes paaiSkinti LPPS finansines ataskaitas ir banko sctskaitos 
iSklotines, kur buvo iSleisti LPPS pinigai. - pasake, kad visus dokumentus pateiks ir 
parodys, kur ir kaip buvo panaudoti LPPS pinigai. Esant Tarybos nariq kvorumui sio posedzio 
metu buvo nuspr~sta, kad nuo siol visi finansiniai klausimai bus sprendziami SU Tarybos zinia, 
kad pirmininke nuo siol tures viskct derinti su LPPS Taryba. Per tct laikct kol jis yra Tarybos nariu 
jokios finansines ataskaitos ar paaiSkinimai del LPPS finansq naudojimo teikiami nebuvo. Pirma 
ataskaita ar banko s skaitos iSklotine kurias 'is mate bet 'demiai nesianalizavo - buvo 2017-03-
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23 Tarybos posedzio metu pateikta LPPS finansine ataskaita uz 2017 metus ir LPPS 
banko sciskaitos iSklotine. Jam niekada nekilo jokiq klausimq, kad le5os naudojamos netinkamai 
ar ne pagal paskirq. Kazkaip i tai niekada nesigilino. Realus LPPS finansq valdytojas buvo ir yra 
LPPS pirmininke- nes ji vienintele turi priejimus prie banko sciskaitq. Tik po 2018-
03-23 Tarybos posedzio, kurio metu buvo nutarta, kad visus finansinius klausimus svarstys 
Taryba, siai dienai finansq valdytojas yra ir LPPS Taryba. Del pasalpq skyrimo tvarkos •••I.I .•. nieko pasakyti negalis, jis nedalyvavo priimant tokius sprendimus. Pats niekada 
nesikreipe del pasalpos skyrimo jam ar kitam LPPS nariui. Taip pat niekada nera kreip~sis ir del 
vaziavimo iSlaidq kompensavimo. Todel apie sias tvarkas nieko pasakyti negali. LPPS Tarybos 
nariams mokamas uz dalyvavimct LPPS veikloje, joks atlygis nemokamas. Vienintelei 
pirmininkei yra mokamas atlyginimas. Jis niekada nesipazindino su LPPS apskaitos 
dokumentais (SqSkaitomis faktiiromis, cekiais, SUtartimis, banko SqSkaitq iSrasais ir pan.), t.y. SU 
dokumentais pagrindzianciais LPPS piniginiq lesq panaudojimq, nebuvo tam poreikio, viskas 
buvo pasitikejimo lygmenyje. 

Apklaustas kaip liudytojas LPPS Tarybos narys ... .. . . arode, kad LPPS narys jis 
nuo 2004 metq, o Tarybos nariu buvo iSrinktas 2015 metq kovo menesi menesi per visuotini 
delegatq suvaziavimct. LPPS Tarybos posedZiai, vyko pagal poreiki, vidutiniSkai i metq ketvirti 
viemt kartci. Jis dalyvavo beveik visuose rengtuose LPPS Tarybos posedziuose. Dal.niausiai 
Tarybos posedziai vykdavo Kaune, nes lokaliai Kaunas patogesne vieta susirinkti nariams iS kitq 
miestq. Pradzioje tarybos posedziai dar vykdavo Kauno AVPK patalpose, o veliau jau kai buvo 
iSnuomos patalpos tarybos posedziai vykdavo iSnuomotose patalpose Verslo centre, Vytauto g. 32, 
Kaune. Kartais Tarybos posedziai vykdavo Vilniuje, NPPSS patalpose, adresu V.M.Putino g. 5, 
Vilniuje. Tarybos susirinkimq susirinkimq protokolus konspektuodavo kas nors iS tarybos nariq, 
dafoiausiai moterys, veliau biidavo surasomas tekstinis protokolas ir priimti nutarimai. 
Protokolus pasirasydavo protokolci suras~s asmuo ir LPPS pirmininke- Jis yra gav~s 
susirinkimq protokolq bei priimtq sprendimq susipazinimui. Del 2018-03-23 LPPS Tarybos 
posedzio, mokamo atlyginimo, del LPPS finansq valdytojo, pasalpq skyrimo, kuro 
kompensavimo tvarkos, dovanq ir LPPS rengiamq renginiq, atvirtino auksciau minetq 
liudytojq parodymus. 

Apklausta kaip liudytoja LPPS Kontroles komisijos nare arode, kad LPPS 
nare yra nuo 2012 metq. Kontroles komisijos nare buvo iSrinkta per 2015 metq kovo menesi 
vykusi LPPS delegatq visuotini susirinkimct kartu su kitomis naremis .. . . • ir 

-

.. . . Jos kandidatiirct tapti Kontroles komisijos nare pasiiile pirmininke iSrinkta 
Ji . a . ..s1 . il j 1 wdirba vienoje policijos tstaigoje, bet skirtinguose 

pastatuose Kaune, yra mat~si ir kalbej~, o va. . ji net nepazista. Visu 
laikotarpiu nuo tapimo LPPS nare ji buvo prie pasyvesniq nariq, aktyviai nedalyvaujanciq LPPS 
veikloje. Jct iSrinko i LPPS Kontroles komisijq, taciau realiai jokios veiklos kaip Kontroles 
komisijos nare ji nevykde, visus 3 metus. Ar Kontroles komisija buvo aktyvus LPPS organas, 
pasakyti negalinti, nes jos veikloje praktiskai nedalyvavo. Beveik nieko nezinojo iki siq metq 
pavasario, kada prasidejo kazkokie aiSkinimaisi ir nesutarimai tarp LPPS nariq del pinigq, ir jai i 
tarnybini elektronini pastct pradejo kristi LPPS Tarybos nariq laiSkai, iS kuriq ji suprato kad 
nesutarimai vyksta del LPPS finansq panaudojimo. Gali susidaryti tspiidis, kad tokiu biidu ji kaip 
LPPS Kontroles komisijos nare nevykde savo funkcijq, taciau ji jokiq instrukcijq ar pareigybiniq 
funkcijq nepasirasinejo, jos niekas nesupazindino su jos pareigomis. Ji mate, katW••••• 
gana aktyviai dalyvauja LPPS veikloje, todel mane, kad tokiu atveju viskas yra ziniofe, kas .. 

ksta, lius 'i kai sk riaus vadovas a al tiesio ines savo funkci·as turi ir tai dau darbo, ra 
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uzimta, nelabai ir gilinosi bei domejosi paCia LPPS veikla ir kas ten vyksta. 

~· 

a 
Kuomet 2018 metq pavasari prasidejo nesutarimai del LPPS finansq ir susirasinejimai tarp 
tacybos nariq, ji jq diskusijose nedalyvavo. TaCiau, kai Tarybos nare - Kontroles 
komisijai pateike klausim=t del informacijos pateikimo, tai yra paprase pateikti informacijci del 
LPPS Kontroles komisijos gautq skundq, pateikti informacijci apie galimai nustatytus pazeidimus, 
susijusius su LPPS veikla, paCiq LPPS lesq paskirstymo ir pan., ji su apie tai 
pasiSnekejo, ir sutare, kad kadangi z JL. z labiau tsigilinusi, kas, kur ir kaip lvy•k

1
st
1
a,lklaldl 

paruos atsakymci ir iSsiqs. Ebb dar norejo, kad ir ji . . . pasirasytq 
paruostci pazymci, bet ji pasake, kad gali tiesiog parasyti kad atsakymas suderintas ir paprase 
issiqsti ne pazymos pavidalu, o duoti atsakymci tiesiog elektroniniu pastu. Jq atsakymci LPPS 
Tarybos narei - ji skaite ir mate. Per siuos metus i jci asmeniSkai kaip Kontroles 
komisijos nan~ niekas nesikreipe su nusiskundimais, taip pat nebuvo gauta jokiq skundq ar 
pranesimq per LPPS, kad biitq joms pateikti tvertinimui del kazkokiq tai galimq pazeidimq. Ar 
pati LPPS kontroles komisija realiai vykde veiklq LPPS'e ji pasakyti negalinti, nes gal kitos nares 
buvo aktyvios ir tai dare . .· . . . jos ziniomis vis ten patikrindavo dokumentus. Ji niekada i 
dokumentus nesigilino, nieko apie tai neZino. 2018-04-16 LPPS Kontroles komisijos pazymci, 
kurict pasirase LPPS Kontroles komisijos nare parnate pirmq 
kartct apklausos metu, kai buvo pateikta tyrejo, todel nieko apie tai papasakoti negalinti. Kaip 
mate iS pazymos destomosios dalies, tai remdarnasi kalendorine 2017 m. 
finansinink pateikta LPPS veiklos finansine ataskaita, atliko LPPS 2017 metq 
veiklos patikrinimci. LPPS Tarybos posedziuose nedalyvaudavo. Ar vyko Kontroles komisijos 
kasmetiniai LPPS veiklos ir finansq vertinimai, ar jie budavo iforminami dokumentuose, tai yra 
ar Kontroles komisija surasydavo kokias pal.ymas, aktus, kaip kad buvo surasyta 2018-04-16 
LPPS Kontroles komisijos pazyma, ji pasakyti negalinti, nes nezino. To reiktq klausti 
- Kaip ir kada atliekami LPPS Kontroles komisijos LPPS veiklos ir finansq 
vertinimai, ji taip pat nezino. Ar visi LPPS piniginiq lesq panaudojimai yra pagrtsti tiek apskaitos, 
tiek vidaus tvarkos (pirmininko sprendimais, Tarybos sprendimais ar nutarimais ir pan.) 
dokumentais, ij nezino, nes aktyviai LPPS veikloje nedalyvavo. Ar LPPS veiklos ir finansq 
vertinimo metu Kontroles komisijos buvo vertinarnas piniginiq lesq panaudojimo tikslingumas ir 
racionalumas ji £ ] § &nezino. 

Apklausta kaip liudytoja LPPS Kontroles komisijos nare arode, kad 
LPPS nare yra labai seniai, ilgci laikct buvo komisariato atstove ir deleguota vykti i visuotinius 
LPPS delegatq susirinkimus. Kontroles komisijos nare buvo iSrinkta per 2015 metq kovo menesi 
vykusi LPPS delegatq visuotini susirinkimct kartu su kitomis naremi J111••• 
•••• Kas pasiiile jos kandidatiirct, jau nepamena. kontroles komisijos 
I1ai-e buvo tik iki 2015-10-15,. kuomet ji iS viso iSstojo iS LPPS. nariq. Kitas LPPS Kontroles 
komisijos nacys vietoj askirtas nebuvo, kadangi Kontroles komisijos nariai yra 
renkami tik visuotinio LPPS delegatq susirinkimo metu, o visuotinis delegatq susirinkimas vyksta 
tik kartct per 4 metus, be to, buvo veikiantys dar du kontroles komisijos nariai - tai ji ir 
j £ i todel atskirai del naujo Kontroles komisijos nario iSrinkimo niekas visuotinio 
delegatq susirinkimo nesauke .. l klausimci, kodel 2018-05-11 Kaune buvo susauktas visuotinis 
delegatq suvaziavimas j I. j atsake, kad viskas prasidejo nuo tada kai 2018 m. vasario -
kovo menesiais elektroniniais laiSkais prasidejo ir vyko audringos diskusijos tarp Tarybos nariq 

ir LPPS pirmininkes ji trupuq 
paskaitinedavo susirasinejimci, bet aktyviai jame nedalyvavo, kadangi neturejo tam laiko. Bet 
mate, kad Tarybos nariai reikalavo pirmininkes pateikti LPPS finansines ataskaitas, banko 
s skaitos iSklotines ir dokumentus. Tuo metu, kusi susirasinflm metu, 2018-03-03 LPPS 
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Tarybos nare- Kontroles komisijai pateike paklausim4 del informacijos pateikimo, t.y. 
pateikti informacij4 del LPPS Kontroles komisijos laikotarpiu nuo 2015-03-06 gau14 skundq ir 
prasymq kopijas, pateikti informacij4 apie galimai nustatytus pazeidimus, susijusius su LPPS 
istatuose nustatytq veiklos tikslq ir uzdaviniq tgyvendinimu, lesq paskirstymo tikslingumu bei 
tstatymq ar poistatyminiq aktq laikymosi, taip pat prase informuoti, kokiq priemoniq buvo imtasi 
del to. Kadangi per vis4 laikotarpi nuo 2015-03-06 jai esant Kontroles komisijos nare, nebuvo 
gautas nei vienas nusiskundimas del LPPS veiklos, be to, jos (Kontroles komisija) yra 
atskaitingos tik visuotiniam LPPS delegatq susirinkimui, - ji kartu su . . .. . . 
paruose atsakymci ir iSsiunte - elektroniniu pastu, kad jokiq pazeidimq nustatyta 
nebuvo, kad nebuvo gauta jokiq nusiskundimq, ir tuo paciu primine, kad jos yra atskaitingos tik 
visuotiniam delegatq susirinkimui. Tuo pat metu LPPS pirmininke 2018-03-26 
rastu kreipesi i Kontroles komisij4 atlikti iSsamq LPPS veiklos nuo 2015 metq iki 2017 metq 
tvertinim4. Tada j . .. pati paskambino-ir paklause, kodel reikia tai daryti, 
nes paprastai jos LPPSveiklos ir finansq vertinimus atlikdavo pasibaigus kalendoriniams metams 
per sekanCiq metq pirmaji ketvirtj. -jai trumpai paaiSkino situacij4, kad yra keli jos 
veikla nepatenkinti LPPS Tarybos nariai, todel noredama, kad viskas bu14 visiems aiSku, paprase 
tvertinti LPPS veiklci uz tuos 3 metus ir surasyti pazym4. Paq veiklos vertinimct atliko ji 

. . ........ nes 2 . 11 J a tuo metu buvo uzimta darbiniais reikalais ( aisku po to susipazino 
su jos surasyta 2018-04-16 pal.yma), ir atsizvelgiant i susidariusici situacijq (kad viskci viduje 
iSsiaiSkinti) pasiUle saukti neeilini Delegatq suvaziavim4 kadangi Kontroles komisija yra 
atskaitinga ne pirmininkui ir ne Tarybai, o tik Delega14 suval.iavimui. 2018-04-27 LPPS Tarybos 
posedzio (kuris vyko Kaune) metu, i kutj pirmininke pakviete dalyvauti ir j'l, kad pristatytq 
pazym4 tarpe kitq klausimq buvo nuspr~sti saukti visuotini LPPS delega14 suvaziavim4 2018-05-
11 dienai, kur bus aptarti ir iSspr~sti visi sie klausimai. LPPS Tarybos posedziuose ji dalyvaudavo 
labai retai, nes Kontroles komisijos nariams tai neprivalu. I klausim4 kaip ir kada atliekami 
LPPS Kontroles komisijos LPPS veiklos ir finansq vertinimai, £ j .. £ jjatsake, kad pasibaigus 
kalendoriniams metams, kuomet buhalteris pateikia LPPS ataskaitiniq me14 
LPPS finansines ataskaitas (nes butent jis tvarko apskait'l), sekanCiq metq pirmame ketvirtyje yra 
vertinama LPPS veikla uz metus. Pirmiausia jos susiziUredavo su kaip yra su 
finansiniais dokumentais, ar viskas gerai, tada ji jau tikrindavo LPPS dokumentus, ar yra 
dokumentai, ar viskas atitinka, ar viskas gerai. darydavosi juodrascius, kuriuos 
•••• galedavo pasiziUreti pasitikrinti. Vertinimo metu bu.na pediUrimi Tarybos susirinkimq 
protokolai, priimti sprendimai, zifuima, ar nebuvo padaryti pal.eidimai ir pagal finansin~ ataskaitci 
ziUrima ar visas iSlaidos yra pagrtstos dokumentais. Vi.sos LPPS piniginiq lesq panaudojimo 
iSlaidos yra pateisintos apskaitos dokumentais. Del didesniq iSlaidq yra ir Tarybos sprendimai, 
pirmininko sprendimai. Visa tai aprasyta tiek jos surasytoje 2018-04-16 Kontroles komisijos 
pazymoje, tiek 2018-04-27 visuotinio delega14 susirinkimo protokole. Kad del kiekvieno 
piniginio lesq panaudojimo butq Tarybos ar Pirmininko sprendimai tai taip nera. Bet ten 
einamosios iSlaidos - kuras, reprezentacines iSlaidos, nuomos paslaugos ir pan. LPPS Kontroles 
komisija paprastai tikrina ir suziUri, ar visos iSleistos pinigines lesos yra pagrtstos dokumentais. 
Kad butq vertinama ir aprasyta tdemiai ar racionaliai buvo panaudoti LPPS pinigai to nebuvo. 
TaCiau vertinimq metu jai nekilo jokiq abejoniq, kad iSleistos pinigines LPPS lesos buvo 

panaudotos racionaliai_..:._-. I. J LPPS pin.iginiq lesq panaud. o .. j1.·m4. p .. ate.1.·s. inanCius 
dokumentus teikdavo - Ji jau tikrindavo kci . . . . turi. Uz 
kiekvienus metus . . . aruosdavo LPPS fiilansin~ ataskait4 kurioje budavo matyti visos 
LPPS pajamas ir iSlaidos. fos jokiq paaiSkinimq Tarybos nariams neteikdavo ir kaip Kontroles 
komisijos nares Tarybos posedziuose nedalyvaudavo, iSskyrus paskutini minetci 2018-04-27 
Ta bos osed", kuris buvo alima sak · del tuo metu kusi Ta bos nari nesutarim . Del 
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pasalpq skyrirno vienarn ar kitarn nariui yra priirnti pirrnininkes prendirnai. 2015 
rnetais, iki kol buvo patvirtinta nauja tvarka, pasalpos profesines sajungos nariarns biidavo 
skiriarnos tiesiog kaip kuro iSlaidq kornpensavirnas, kai tekdavo vykti i susirinkirnus. Veliau, kai 
NPPSS tvede visoms sakinems narem vienodus blankus del kuro kompensavimo, buvo pildomi 
nustatytos formos prasymai. Dar pasalpos buvo skiriarnos prireikus pareigunarns advokah! del 
gynybos, arba del ligos ar kokios nelaimes seimoje. Visq pasalpq skyrimui turi buti, ir kiek 
parnena yra, pirrnininkes sprendimai. Pats pasalpq skyrimas ir tenkinimas buvo 
paliktas pirmininkes sprendimams, taCiau del kai kuriq ypatingesniq atvejq ( didesniq sumq) 
pirmininke kreipdavosi i LPPS tarybq ir derindavo sprendimus su jos nariais. Taryba atskirai del 
pasalpq nesirinkdavo ir nespr~sdavo, nors ji buvo ne kartct minejusi kad nusimestq 
nuo sav~s tokius sprendimus, kad ir Tarybq "idarbintq" sprendimq priemimuose. LPPS Tarybos 
nariarns joks atlygis uz dalyvavimct LPPS veikloje mokamas nebuvo, visi iSskyrus pirminink~, 
kuriai mokamas atlyginimas, veikia visuomeniniais pagrindais. 

Apklausta kaip liudytoja LPPS Kontroles komisijos nare "parode, kad 
LPPS nare tapo 2014 metais, ir buvo iki 2015 meh! spalio menesio, kada del asmeniniq 
priefasCiq iSstojo iS LPPS. Visu laikotarpiu ji buvo pasyvi LPPS nare, aktyviai LPPS veikloje 
nedalyvavo. Kontroles komisijos nare buvo iSrinkta per 2015 metq kovo menest ivykusi LPPS 
delegatq visuotini susirinkimq, taCiau ir po to ji LPPS veikoje nedalyvavau. Tuo paCiu, kai iSstojo 
iS LPPS nariq 2015 metq spalio menesi, jq turejo iSbraukti ir iS Kontroles komisijos nariq. Su ja 
kartu i Kontroles komisijos narius buvo iSrinktos dar dvi moterys, taCiau nei jq vardq nei 
pavardziq ji nezino, net nezino, iS kur jos. Kaip buvo iSkelta jos kandidatiira, neparnena. Ji jokios 
veiklos kaip Kontroles komisijos nare nevykde. Ar pati Kontroles kornisija, tai yra kitos dvi jos 
nares, buvo aktyvus LPPS organas, pasakyti negalinti. Ji nieko nezinojo, kas vyko ir ar apskritai 
kazkas vyko, jos niekas niekada neinforrnavo, su ja niekas nesusisiekinejo. Iki pat kol buvo 
iSkviesta i apklausq, ji net nezinojo, kas ten galejo atsitikti ir del ko pradetas ikiteisminis tyrimas. 

Apklausta kaip liudytoja NPPSS administracijos darbuotoja el 
2017-12-27 Tarybos posedzio protokolo Nr. LP3-24(17) ir nutarimo 2017-12-27 Nr. 14 (17) 
surasymo aplinkybiq, perziiirejusi pateiktus dokumentus, parode, kad siuos dokumentus 
parenge ir pasirase ji. Ji kaip NPPSS Tarybos sekretore biina, kad dalyvauja sakinese 
susivienijimo profesiniq sajungq Tarybq susirinkimuose ir juos protokoluoja, tai yra sura5o 
posedziq protokolus ir priimtus nutarimus. Ji dalyvauja tik Vilniuje vykstanciuose posedziuose. 
Kai ji dalyvauja posedyje ir jai kaip sekretorei biina pavesta surasyti protokolus ir priimamus 
nutarimus, tai surasiusi protokolct ir nutarimq, jei biina priimtas ir iS karto ji pati pasiraso, tada 
pasiraso prof esines sajungos pirmininkas, kaip patvirtindamas surasytq protokolct ar nutarimq. 
Budavo tokiq atvejq, kad profesiniq sajungq Tarybos posedziaudavo ir jai nedalyvaujant, o tik 
veliau jos paprasydavo parengti posedzio protokolct ir priimtct nutarimct ar nutarimus. Tokius 
dokumentus ji rengdavo pagal jai pateiktus rankrastinius variantus, kartais pagal pateiktus 
duomenis elektroniniu pastu, o kartais tiesiog fodiniu pavedimu, jai paskarnbindavo ir 
pasakydavo, kas buvo svarstoma, kokius klausimus trasyti ir panasiai. Kaip viskas vyko, siuo 
konkreCiu atveju, ji jau neparnena. Ji nepamena, sio posedzio ir dokumentq parengimo bei 
pasirasymo detaliq. Tikslios sio posedzio vietos taip pat tvardinti negali. Ji dalyvauja tik Vilniuje 
vykstanciuose posedziuose, bet LPPS taryba dafoai posedziaudavo ir posedziauja Kaune, tad 
galejo buti ir taip, kad pats LPPS tarybos posedis vyko Kaune, o ji galejo veliau pagal jai 
pateiktus duomenis surasyti posedzio protokolct ir nutarimq, nurodant kad posedis vyko Vilniuje 
tiesiog autornatiskai, kaip yra visi pas jq blankq ruosiniai parengti kad vieta yra Vilnius. Bet kokiu 
atve·u aren tus dokumentus kokiu biidu bebiit ·ai ateikti duomen s k ·ras i "i arba 
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telefonu arba elektroniniu pastu derino su LPPS pirmininke - ir galutinius variantus 
parengtq dokumentq visada persiqsdavo jai i elektronini pastq. Jei buvo teikiamos pastabos ar kiti 
pataisymai, ji visada pataisydavo. Suderinus galutini variantct ji dokumentus atspausdindavo, 
pasirasiusi juos registruodavo profesines sajungos Tarybos posedziq protokolq registracijos 
:lurnale. Veliau tuos dokumentus pasirasydavo ir Profesines sajungos pirmininkas. NPPSS 
sakiniq profesiniq sajungq pirmininkai dafoai lankydavosi susivienijimo patalpose, adresu 
V.Mykolaicio - Putino g. 5, Vilniuje, patalpose, kur buvo laikomi ir profesiniq sajungq 
dokumentai ir pasirasydavo ten kur triiksta jq parasq. 

Apklausti kaip liudytojos LPPS Tarybos nare. . .. .. . . .· nepavyko, siai negalejus 
atvykti del finansines padeties. . . w ikiteisminiam tyrimui pateiktame prasyme nurode, 
kad ji ,,Elektroniniu pastu gavo saukimct atvykti i apklausct del aplaidZios buhalterijos vedimo 
Policijos profesineje sajungoje" ir inforrnavo, kad ,,jokios informacijos siuo klausimu negalinti 
pateikti, Tarybai priklause tik nuo 2017 metq vasaros, kai jokie sprendimai priimami nebuvo, 
jokiuose dokumentuose nepasirasinejo, balsavimas vyko tik del logotipq iSrinkimo. Sict ziemct 
vykusiame Tarybos posedyje-pateike buhalterinius dokumentus, bet ji asmeniskai jais 
nesidomejo, netikrino." 

Apklausti kaip liudytojo LPPS Tarybos nario nepavyko, kadangi 
laikotarpiu nuo § j . l 2 iki deleguotas ·i Europos. Audito Rumq Generalinio 
sekretoriato ~ direktoratq. 

Lietuvos Respublikos baudziamojo proceso kodekso 82 str. 3 d. tvarka kaip liudytoja 
apklausta parade, kad LPPS nare yra nuo 2003-2004 metq, o pirmininke 
iSrinkta 2012 metq pavasart. Pagal tstatus nustatyta, kad visuotinis LPPS nariq suvaziavimas 
vyksta kas 4 metai, bet, esant poreikiui, gali buti saukiami ir neeiliniai suvaziavimai. Istatuose 
nera nustatytos tvarkos del visuotinio suvaziavimo susaukimo, tiesiog kad vyksta ne reciau nei 
kas 4 metai. Paprastai visuotinius susaukdavo Pirmininkas suderin~s kartu su Taryba. Del 
neeiliniq visuotiniq suvaziavimq susaukimo, tstatuose numatyta, kad juos gali susaukti 
Pirmininkas, Taryba arba Kontroles komisija. Buvo nusistovejusi praktika, kad Tarybos posedziai 
buvo saukiami posedziai pagal poreikt. LPPS yra NPPSS nare, daugelis klausimq (tiksliau 
personaliniq, tokiq kaip del naujq nariq priemimo, ar nariq iSstojimo) budavo sprendziami tiesiog 
administracijoje. Tokie kaip pareigunq tstojimo i LPPS narius ar iSstojimo iS profesines sajungos 
klausimai atsispindedavo tiesiog kasmenesiniuose administracijos surasytuose protokoluose, 
kuriuos pasirasydavo protokolct suras~s asmuo ir ji patvirtindavo parasu kaip LPPS pirmininke. 
Kadangi veikla profesineje sajungoje vyksta visuomeniniais pagrindais, tai yra uz veiklct 
profesineje sajungoje nera mokamas joks atlygis, todel del tokiq klausimq kaip nariq tstojimo ar 
iSstojimo, niekas Tarybos nariq i posedzius nesaukdavo, be to daugelis Tarybos nariq yra iS 
tvairiq Lietuvos miestq, kas apsunkindavo atvykimq ir dalyvavimq. Apskritai iki 2015 metq net ir 
einamieji klausimai nebuvo protokoluojami. Tik panasiai nuo 2015 metq kazkaip apsitar~, 

nusprende, kad visus einamuosius klausimus reiktq del bendros tvarkos protokoluoti, kad aptarti 
klausimai kazkur atsispindetq. Tarybos posedzius jie darydavo tiek jos kvietimu, tiek kuriam nors 
Tarybos nariui suorganizavus pagal poreikt, jei biidavo svarbiq aptarimui klausimq. Jokios 
tvarkos del protokolq surasymo, tvirtinimo ar supazindinimo nebuvo. Tarybos posedzio metu 
buvo rasomas rankrastinis protokolo variantas, kuri ir dar jei budavo priimti nutarimai, tai ir 
nutarimus, veliau posedzio sekretore surasydavo ir pasirasydavo, po to patvirtindama 
pasirasydavo ir ji. Nei protokolai, nei nutarimai atskirai susip3Zinimams Tarybos nariams 
siunCiami nebuvo. Visi zino · o, kad suras ti rotokolai ir nutarimai ra sau omi LPPS atal ose, 
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Kaune arba Vilniuje (NPPSS patalpose, kur buvo administracija). Vilniuje buvo saugomi 
protokolai del nariq priemimo, iSstojimo, tiesiog nomenklatiiriniai. 0 Kaune esanciose LPPS 
patalpose buvo saugomi Tarybos posedziq protokolai ir priimti nutarimai, kurie realiai ir vykdavo 
Kaune, nes Taryba dafoiausiai rinkdavosi Kaune, kadangi ji pati yra iS Kauno, ir strategiSkai iS 
visq kitq miestq suvaziuoti Tarybos nariams budavo patogiausiai. Bet kuris Tarybos narys ar net ir 
profesines sajungos narys, galedavo bet kada ateiti i jlt bustines ir susipazinti su LPPS Tarybos 
posedziq protokolais, priimtais nutarimais, taip pat ir su visuotiniq delegatq suvaziavimq metu 
surasytais protokolais ir nutarimais. Tik po to, kai keli Tarybos nariai 2018 metq pavasart pradejo 
reiksti pretenzijas jai kaip LPPS pirmininkei, keliant reikalavimams Tarybos posedziq protokolai 
ir nutarimai buvo persiunciami susipazinimui visiems Tarybos nariams, o taip pat informacijai ir 
Kontroles komisijai. 2018-03-23 Tarybos posedzio metu buvo aptarti ir uzfiksuoti klausimai del 
tolimesniq posedziq protokolavimo ir susipazinimo su priimtais nutarimais, trumpai tariant buvo 
nustatyta posedziq vedimq, nutarimq priemimo ir supazindinimo su dokumentais tvarka, kad visi 
protokolai ir nutarimai bus persiunciarni visiems Tarybos nariams susipa'.linimui. Del 2017-12-27 
Tarybos posedzio protokolo Nr. LP3-24(17) ir nutarimo 2017-12-27 Nr. 14 (17) surasymo 
aplinkybiq, -jau zinodama pretenzijas iS Tarybos nariq, paaiskino siq_ situacijq_ taip, 
kad taryba realiai rinkosi Kaune 2017-12-20, kas matyti iS surasyto protokolo ir priimto nutarimo. 
Siame Tarybos posedyje dalyvavo ji 

IE II J fr ir Siame pos~ciyje dalyv~vo.ir Kontrol~s komisij6s 
'~tstove j iilkJi; .. taip. pat kiti LPPS nariai ir dai:_ kitq organizacijq atstovai, nes buvo 
susikaupusiq visiems pareigunams aktualiq klausimq. Siame posedyje buvo aptarti klausimai, 
kurie surasyti protokole 2017-12-20 Nr. LP 3-9 (17), taip pat fodziu su LPPS Tarybos nariais 
buvo aptarti ir klausimai kurie atsispindi 2017-12-27 Tarybos posedzio protokole Nr. LP3-24(17), 
tiesiog kadangi pastarajame protokole surasyti klausimai yra grynai administraciniai, jie 
nusprende jq "nesumaiSyti, nesuplakti" i vienq, todel ji paskambinusi telefonu i NPPSS 
administracijq_ pranese administratorei, kas buvo svarstoma, kas buvo nutarta, ir kad siuos 
klausimus ttrauktq i gruodzio menest surasomo protokolo turint. Tokius del administraciniq 
reikalq (adreso keitimas, nariq priemimas, iSstojimas ir t.t.) buvo surasomi NPPSS 
administracijos, o jis tuos dokumentus atvykusi i Vilniq pasirasydavo. Tad 2017-12-27 surasytas 
protokolas ir priimtas nutarimas yra tiesiog surasyti dokumentai, realiai posedzio susaukto 
nebuvo, visi sie klausimai buvo aptarti 2017-12-20 posedzio Kaune metu, tiesiog buvo surasyti 
du protokolai ir nutarimai atskiriant svarstytus klausimus, ir padaryta tiesiog technine klaida 
nurodant datq, tai yra turejo buti nurodyta 2017-12- 20. I klausimq, kodel protokoluose nurodyti 
skirtingi asmenys kaip dalyvav~ posedziuose, - paaiskino, kad visi realiai dalyvav~ 
asmenys buvo itraukti i 2017-12-20 posedzio Kaune protokolq_. Kadangi 2017-12-27 protokolas ir 
nutarimas surasyti formaliai tiketina, kad NPPSS administracijos darbuotoja······· 
tiesiog sabloniSkai ant ankstesniojo protokolo surase ir tiek.-patvirtino,kad 2017-12-
20 posedyje, iS 2017-12-27 posedzio protokole nurodytq asmenq, - nedalyvavo, 
kadangi ji gerai pamena tct dienq, ji teike Tarybos nariams kaledines dovaneles, o nei vieno 
klaipediSkio, tame tarpe iS to krasto ir - posedyje nebuvo, kadangi ji visiems 
klaipediSkiams kaledines dovaneles nuveze ir tteike veliau. - taip pat nebuvo Kaune 
vykusiame posedyje, nes susirgo jos vaikas, ji dalyvavo konferenciniu rysiu per Viber, taCiau kiek 
pamena rysys buvo labai blogas tekdavo ne kartq perskambineti.-tikrai zinojo del visq 
klausimq, kadangi kazkiek dalyvavo konferenciniu rysiu, o be to po Kaledq jos abi buvo susitik~ 
Kauno PC "Mega", ir gerdamos kavq visus siuos klausimus aptare. Iki sio pavasario niekas 
niekada iS LPPS Tarybos nariq ar kitq nariq nereiSke jokiq pretenzijq del siq ir anksCiau surasytq 
protokolq, nutarimq, bei juose iSdestytq aplinkybiq. 2018-03-23 vykusio LPPS Tarybos posedzio 
metu buvo didele "tam a. Nuo 2018 met radzios, visa ziniasklaida mir e·o nuo ranesim , del 
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vykdytinq policijos reformq. Daugeliu atveju nesutapo jq LPPS nuomone su NPPSS nuomone, ir 
asmeniSkai jos kaip LPPS pirmininkes su NPPSS pirmininko-nuomone, tad ji mano del 
to prasidejo ivairiis veiksmai, nukreipti pries jq. Tas pats- kuris profesines sajungos 
nariu yra labai seniai, niekada nesidomejo imones finansais ir jq panaudojimu. Prof esines 
sajungos veikla vyksta visuomeniniais pagrindais, todel nera daug asmenq, norinCiq eikvoti savo 
laikct ir lesas sajungos veiklai. Visiems visada viskas tiko, niekas niekada neturejo jai pretenzijq. 
Taigi prasidejus visokiems veiksmams pries jct, - susidomejo LPPS finansais ir 
pareikalavo banko sqskaitos iSraso. Pries tai vyko susirasinejimas elektroniniais pastais. Vieno iS 
susirasinejimo metu - pareikalavo, kad ji siam posedziui pateiktq LPPS sqskaitos 
iSrasct, kq ji ir padare.- taip pat ir-dar posedzio metu pradejo 
jos reikalauti pasiaiSkinti kur buvo panaudotos LPPS lesos, kurios yra surenkamos iS LPPS nariq 
mokamq nario mokesCil.l. Ji pasake, kad visas lesos buvo panaudotos tikslingai, kad yra visi 
dokumentai. Tada sie fodziu pareikalavo, kad ji pateiktll visus lesq panaudojim& pateisinancius 
dokumentus. Ji nepriestaravo ir pasake, kad viskq surinks ir pateiks kaip ir numatyta protokole 
savait~ iki sekanCio Tarybos posedZio, kuris buvo numatytas sekanCio menesio paskutini 
penktadieni, kas turejo buti 2018-04-27. Daugelis tq dienq svarstytq klausimq buvo surasyti i 
2018-03-23 protokolq Nr. LP3-4 (18). Tai, kad buvo numatytas HI j J . silllymu pareigunq 
profesiniq sajungq Tarybll susitikimas 2018-04-06, dar nebuvo sprendimas, kad LPPS Taryba 
posedziaus savo profesines sajungos klausimais, tai yra aptartais 2013-03-23 protokole. Daugelis 
Tarybos narill jos nuomone del to ir nevyko i Vilniq, nes tai buvo kvieciamas susitikimas daugelio 
Tarybll nariq, o ne atskirai LPPS. Bet keli LPPS Tarybos nariai surase protokolq apie ivykusi 
LPPS Tarybos posedi, kuriame dalyvavo 
- jie nurode dienotvark~ - svarstyti visus klausimus aptartus 2018-03-23 (nors buvo 
duotas menesis dokumentams pateikti) ir t.t., taciau neva nesusirinkus kvorumui konstatavo, kad 
sprendimll priemimas atidedamas. Dar 2018-04-05 el.pastu jai ir kitiems Tarybos 
nariams, bei Kontroles komisijai iSsiunte prasymci del duomenq pateikimo, tai yra del LPPS 
iSlaidas pateisinanciq dokumentq pateikimo ir nurode terminq tai padaryti iki 2018-04-10, taciau 
tuo metu galejo ji to reikalavimo ir nepamatyti del susirasinejimo gausos, kadangi daugelis 
parasymll vyko per atsakymo form& "Atsakyti visiems". Kadangi 2018-03-23 posedzio metu 
buvo sutartas menesio laikotarpis, tiksliau trys savaites, likus savaitei iki sekanCio posedzio, ji 5i 

prasymq prieme ziniai, bet toliau rinko dokumentus ir ruosesi pateikti. Del jai 
nezinomq tiksliq priefasCil.l, kaip veliau ji suzinojo 2018-04-13 jie Generalinei prokuratu.rai 
surase pareiSkimq jos atz.vilgiu del LPPS piniginiq lesq pasisavinimo ir svaistymo, nors buvo 
sutarta kad ji visus dokumentus ir paaiSkinimus pateiks iki 2018-04-27. Dar iki sio posedzio, 
kuris ivyko, ji visus dokumentus buvo pateikusi Kontroles komisijai, kuri patikrintq piniginill 
lesq panaudojimq ir surasytq savo vertinimq. 2018-04-27 buvo saukiamas Tarybos posedi, apie 
kuri pranesimai buvo issil.lsti 1r 
taciau nei vienas iS jq i 5i posedi neatval.iavo. Priefastys, kodel - jai nezinomos, bet ji mananti 
del to, kad jie nesulauk~ termino ir posedzio, kreipesi su pareiSkimu pries jq i Generalin~ 
prokuratllrq. Pateikus klausimq, ar iki sios konfliktines situacijos SU Tarybos nariais, Tarybos 
posedziuose/visuotiniq susirinkimll metu ji ar Kontroles komisija, ar kiti asmenys teikdavo LPPS 
finansines ataskaitas, paaiSkinimus del LPPS piniginill lesll naudojimo, ar nariai su jomis 
susipazindavo, ar gilindavosi i pateikiamas LPPS finansines ataskaitas, lesq panaudojimct, 
- parade, finansines LPPS ataskaitas darydavo kasmet jis dirba 
NPPSS administracijoje. Finansines LPPS ataskaitas privalomai ji pristatydavo visuotiniq 
delegatq suvaziavimq metu. Niekas niekada nereiSke jokiq pretenzijll, niekas labai i tai 
nesigilindavo. Paprastai visas metines finansines ataskaitos po padarymo budavo aptariamos 
sekancio T bos osedzio metu. Del les anaudo.imo kontrol atlikinedavo ir Kontroles 
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komisija. Per visct laikotarpi iki konfliktines situacijos su Tarybos nariais, niekas nesigilindavo ir 
nesidomedavo finansinemis iSlaidornis, nors turejo galimyb~ ir galedavo tai padaryti, nes visi 
dokumentai ir pacios kasmetines finansines ataskaitos buvo saugomos prie LPPS dokumentq. Su 
bankiniais israsais taip pat galejo susipazinti kiekvienas narys jei tik hiltq pareiSk~s norq, taCiau 
niekam nebuvo idomu. Siais finansiniais klausimais visada buvo kalbama ir tariamasi su Taryba, 
del lesq panaudojimo ir pan. Visa Taryba zinodavo apie panaudojimct, kur ir kam naudojami 
LPPS pinigai, visada buvo apie tai kalbama, tik, deja, nebuvo tai protokoluojama. LPPS finansq 
valdytojas pagal tstatus yra tolygiai Pirrnininkas ir Tarybos nariai. IS LPPS naudotis LPPS banko 
sctskaitomis ir prie jq jungtis bei daryti pavedimus turi tgaliojimus tik ji ir finansistas -
- Bet pastarasis prie sctskaitq jungdavosi daugiau finansinems ataskaitos duomenq 
gavimui, gal yra kelis pavedimus suformav~s, bet pagrinde finansines operacijas LPPS sctskaitose 
atlikdavo ji. LPPS tvarka del pasalpq skyrimo LPPS nariams dokumentaliai nenustatyta. IS seniau 
buvo priimta, kad nariui parasius prasymct skirti pasalpct, ji pavedimu pervesdavo pasalpos sumct i 
jo nurodytct banko sctskaitq. AnksCiau pasalpornis jie kompensuodavo keliones iSlaidas, ir tik 
veliau NPPSS tvedus vaziavimo iSlaidq kompensavimct, ir pas juos pasalpas keite prasymai 
kompensuoti vaziavimo iSlaidas ir teisines gynybos iSlaidq kompensavimai. Jei prasymuose nera 
nurodyta, kad del sveikatos ar blogos padeties, vadinasi buvo pasalpos iSmoketos kaip 
kompensacijos uz keliones iSlaidas kanceliariniq prekiq ar kitq reikalingq prekiq isigijimui, nariq 
pagerbimams ir pan., tokios kompensacijos buvo iSmokamos atstovams ir sie pasidengdavo savo 
iSlaidas. Tiesiog buvo sutarimas, kad profesines sajungos narys veikdamas profesines sajungos 
naudai, nemoketq iS savo pinigq, nes tai visuomenine veikla, uz kurict nariams niekas nemoka. Jie 
zillrejo i tai lanksCiai, todel motyvuodavo savo veikiancius narius. Pavedimus del pasalpq 
atlikdavo ji. I klausimct, ar jai kaip LPPS pirmininkei buvo suteikti igaliojimai, kad galetq 
vienasmeniSkai priimti sprendimu skirti pasalpas LPPS nariams, - atsake, kad niekur 
dokumentaliai to itvirtinto nera, taciau pagal nusistovejusict tvarkct tsakymus del pasalpq skyrimo 
pasirasydavo ji ir pavedimus del pasalpq iSmokejimo taip pat darydavo ji. Del laikotarpiu 2015-
03-18 - 2015-12- 31 i savo asmenin~ banko sctskaitct kaip pasalpas pervestq 3 160 Eur,• 
-paaiSkino, kad visa si suma buvo panaudota iSimtinai veiklai susijusiai su LPPS veikla, 
ji sau kaip pasalpas iSmokejo dengdama savo iSlaidas, kurias patyre veikdama LPPS naudai. Tai ir 
kuro kompensavimas, ir automobilio priezillra, ir reprezentaciniams pietums ir gelems. Tua metu 
tiesiog buvo tokia nusistovejusi tvarka, kaip pavyzdZiui jei reikdavo renginiui geliq, 
nuvaziuodavo i turgq ir nupirkusi pigiau, veliau savo iSlaidas pateisindavo iSsimokedama kaip 
pasalpct. Veliau, kada atsirado kuro kompensavimo prasymai, nusistovejo ir praktika pirkti viskct 
tik SU cekiais, 0 pareigfinq motyvavimui pirkti ir dovanoti dovanq cekius, kad bfitq iSlaidas 
pateisinantys dokumentai. pateikus klausimct, kad atlikus finansini tyrimct, 
specialistai dave iSvadct, kad laikotarpiu nuo 2015-03-05 iki 2018-04-27 i jos asmenin~ sctskaitct iS 
LPPS banko sctskaitq piniginiq lesq (iSskyrus pervestas kaip pasalpas) buvo pervesta 58.437,79 
Eur, taciau dokumentq (kvito Nr. 139/3171, sutarties, sctskaitos faktilros LLV Nr.0081448, 
sctskaitos faktilros IVUA Nr. 17002939, sctskaitos faktilros KSDLT Nr. 88002144767), nurodytq 
banko sctskaitos iSrasq mokejimo paskirtyje tarp tyrimui pateiktq LPPS dokumentq nera ir tokie 
dokumentq duomenys (kvito Nr. 139/3171 (17,85 Eur), sutarties (3 600 Eur), sctskaitos faktilros 
LLV Nr.0081448 (67,00 Eur)~ sqskaitos faktilros IVUA Nr. 17002939 (106,58 Eur), sctskaitos 
faktilros KSDLT Nr. 88002144767 (186,67 Eur) pagal kuriuos buvo pervesti 3 
978,10 Eur (17,85+3 600+67,00+106,58 +186,67) tyrimui pateiktuose apskaitos registruose 
neuzfiksuoti, - paaiSkino, kad iSlaidq ir jas pateisinanciq dokumentq sutikrinimct 
visada darydav , Jis jei nebudavo jam pateikto dokumento, visada jai skambindavo 
ir sakydavo, kad jam truksta vieno ar kito dokumento, o tada ji pasitikrindavo ir jam pateikdavo. 
Kiek amenu, visi dokumentai tikrai buvo renkami ir erduodam 
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paprasius paaiSkinti specialistq iSvadoje specialistq padarytq pazyme11mq, kad pagal banko 
sqskaitos (Nr. iSrasq mokejimo paskirtyje nurodytq sutarq, 

2016-04-01 gauta 3 600 Eur suma 2016-05-16 LPPS buvo grqzinta (pervesta, kaip 
paskolos grqzinimas, SU palllkanomis - 3741,21 Eur),-parode, kad sie pinigai buvo 
panaudoti automobilio KIA SPORTAGE isigijimui, kuris panaudos sutarties pagrindais buvo 
naudojamas LPPS veikloje. Kadel pavedimuose susidare 141,21 Eur skirtumas, -
nepamena, galbiit suklydo. Paprasius paaiSkinti, kokias konsultacijas ji teike LPPS, 
kada ir kur LPPS atstovavo pagal sqskaitas faktfuas, kuras laikotarpiu nuo 2017-07-17 iki 2018-
04-13 iSrase Lietuvos policijos profesinei sajungai ji kaip - vykdanti individualiq 
veiklq, kuriose iforminta, kad ji, kaip fizinis asmuo (individualios veiklos 
pazymejimas Nr. . il laikotarpiu nuo 2017-02-01 iki 2017-08-31 Lietuvos policijos 
profesinei sajungai, kurios pirmininke buvo tuo paciu metu, teike konsultavimo ir atstovavimo 
paslaugas viso 8 770 Eur sumai, ir kurias bankiniais pavedimais LPPS apmokejo, -
parade, kad sias sqskaitas fakturas ji iSrase LPPS uz vykdytq veiklq, tai yra LPPS nariq 
konsultavimq, atstovavimq darbo gincuose ir kitq teisin~ veiklq, kuriq ji dare budama LPPS 
pirmininke, nes niekas jai to neapmokedavo. Ji ten dirbo visuomeniniais pagrindais, darbo 
sutartys pasirasytos nebuvo. 

Susipazinus SU LPPS pateiktais dokumentais del kuro panaudojimo ir nurasymo, buvo 
nustatyta, kad dauguma cekiq, kuriais buvo nupirktas kuras LPPS vardu, buvo apmoketi 
-ardu iSduotomis AB SEB banko mokejimo kortelemis Nr. I. CCCCCCCI Nr.······ 
Pagal 2016-02-11 sutartj Nr. 160211-AV060 iS UAB ,,IVUANA" is1g1Jo 
automobili KIA Sportage Li. lizingo sutartis su-banku Nr.. b .. ii 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudziamojo proceso kodekso 155 str. nuostatomis is 
Pareigiinq kredito unijos ir Kanno kredito unijos buvo gauta informacija apie unijose 
esancias LPPS sqskaitas uz laikotarpi nuo sqskaitq atidarymo iki 2018-04-27 (sutartys, sqskaitq 
iSrasai). 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudziamojo proceso kodekso 155 str. nuostatomis is 
Pareigiinq kredito unijos, AB Swedbank ir AB SEB banko buvo gauta informacija apie 

sqskaitas uz laikotarpi nuo 2015-03-05 iki 2018-04-27 (sutartys, sqskaitq iSrasai). 

Ikiteisminio tyrimo metu atlikus pirmin~ LPPS dokumentq, gautq bankiniq SCiskaitq israsq, 
taip pat kitq ikiteisminio tyrimo metu surinktq duomenq analiz~ nustatyta, kad: 
1) laikotarpiu nuo 2015-03-05 iki 2018-04-27 Lietuvos policijos profesines sajungos, tmones 
kodas 300608639, adresas Vilniaus r. sav. Avizieniq k. Suderves g. 67B, pirmininkes pareigas ejo 

. . . . .... . 2) LPPS nariams pagal rastiskus jq prasymus buvo skiriamos 
vienkartines materialines pasalpos. LPPS pirmininke iSnagrinejusi LPPS nariq prasymus 
priimdavo ir pasirasydavo isakymus del materialiniq pasalpq LPPS nariams skyrimo, kuriq 
pagrindu pinigines le5os iS LPPS banko sqskaitos budavo pervedamos i LPPS nariq prasymuose 
nurodytas asmenines banko sqskaitas. Nustatyta, kad tiriamu laikotarpiu 
reguliariai kaip LPPS nare pasirasydavo prasymus del vienkartines pasalpos skyrimo, po to 
vienasmeniSkai kaip LPPS pirmininke priimdavo ir pasirasydavo isakymus del materialines 

asal os sk rimo sau - o ko atlikdavo mokflmo avedimus iS LPPS banko 
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sq_skaitos, sau i asmenin~ banko sq_skaitct. LPPS banko sctskaitct valde ir prie jos prisijungimo 
duomenis, tyrimo duomenimis, turejo tik - Pirminiais paskaiciavimais -
-per 2015 metus sau skyre ir pervede virs 3000 EUR materialiniq pasalpq; 3) tiriamuoju 
laikotarpiu iS LPPS sctskaitos buvo atliekami mokejimo pavedimai i asmenin~ 
sctskaitct mokejimo paskirtyse nurodant ,,apmokejimas pagal kvitus", ,,apmokejimas pagal 
sqskaitas fakturas" ir pan. Pirminiais paskaiciavimais tiriamuoju laikotarpiu iS LPPS banko 
sctskaitos i asmenin~ banko sctskaitct tokiu budu buvo pervesta ne maziau kaip 
39000 EUR; 4) remiantis 2013-05-07, 2016-01-04 ir 2016-05-2 tarp ir LPPS 
tgaliotq atstovq pasirasytomis sutartimis LPPS tiriamu laikotarpiu pagal panaudos sutartis 
naudojosi ir prizillrejo priklausanCius automobilius NISSAN MURANO (valstybinis 
numeris j > benzininis variklis su dujine tranga) ir KIA SPORTAGE (valstybinis numeris •••I benzininis variklis ), nupirkto kuro cekius trauke i avansines apyskaitas ( cekius prisegant 
prie menesiniq avanso apyskaitq), pagal kuro nurasymo aktus nurasinejo sunaudotti kurti. 
Pirminiais paskaiCiavimais tiriamuoju laikotarpiu tokiu budu viso kuro buvo nupirkta ne mal.iau 
kaip uz 14 000 EUR; 5) LPPS nariams pagal rastiskus jq prasymus buvo kompensuojamos 
kelioniq iSlaidos, taip pat teisiniq paslaugq iSlaidos pervedant prasymuose nurodytas sumas i 
LPPS nariq prasymuose nurodytas asmenines banko sctskaitas. Prie daugelio pateiktq prasymq 
nera kelioniq iSlaidas pateisinanCiq dokumentq (pirkto kuro cekiq ar pirktq transporto bilietq). 
Pirminiais paskaiCiavimais tiriamuoju laikotarpiu iS LPPS banko sctskaitos kaip keliones iSlaidq 
ar teisiniq paslaugq kompensacijos pavedimais i LPPS nariq sctskaitas buvo pervesta apie 4700 
EUR. 6) tiriamuoju laikotarpiu, kaip fizinis asmuo nuo 2016-05-02 vykdantis ir 
individualict veiklct (individualios veiklos pazymejimas Nr. j ], reguliariai iSrasinejo ir teike 
sctskaitas fakruras Lietuvos policijos profesinei sajungai, kurios pirmininke buvo tuo paciu metu, 
del konsultacijq ir atstovavimo. Dalis siq Sctskaitq fakrurq buvo apmoketos mokejimo pavedimais 
i asmenin~ banko sctskaitct. Pirmines dokumentq perziuros metu nustatyta, kad tokiq 
sctskaitq fakturq kaip vykdanti individualict veiklct uz konsultavimo ir 
atstovavimo paslaugas Lietuvos policijos profesinei sajungai, kurios pirmininke tuo pat metu 
buvo pati, iSrasyta virs 8000 EUR sumai. 
Atsizvelgiant i ikiteisminio tyrimo metu gautus duomenis ir dokumentus, 2018-07-20 FNTT prie 
LR VRM Vilniaus apygardos valdybos Okines finansines veiklos tyrimo skyriaus specialistams 
buvo paskirta uzduotis atlikti LPPS ukines finansines veiklos tyrimct. 

FNTI prie LR VRM Vilniaus apygardos valdybos Ukines finansines veiklos tyrimo 
skyriaus specialistai atlik~ tyrimci uz laikotarpi nuo 2015-03-05 iki 2018-04-27, pateike 
specialisto isvadci del LPPS iikines finansines veiklos 2018-08-31 Nr. 04/10-2-5-9181, kurioje 
konstatavo: 
Lietuvos policijos profesine · sajunga, oficialus sutrumpintas pavadinimas - LPPS, Juridiniq 
asmenq registre iregistruota 2006-10-19. Imones kodas 300608639, adresas: Suderves g. 67B, 
Avizieniq k., Vilniaus r. sav. LPPS - suvereni, savarankiska ir savaveiksme Lietuvos Respublikos 
profesiniq sajungq tstatymo nustatyta tvarka tsteigta organizacija, veikianti sakiniu pagrindu, 
jungianti, atstovaujanti ir ginanti Lietuvos policijos istaigose dirbanCiq darbuotojq profesines, 
darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus. LPPS veiklos pobudis - profsajungos nariq 
interesq atstovavimas ir gynimas. Istatuose iregistruotas vienas iS Profesines sajungos tikslq -
uztikrinti darbo (tamybos) santykiq procesq ir su tuo susijusiq darbdavio (ar jo tgalioto asmens) 
sprendimq skaidrumct ir teisetumq Policijos tstaigose. Siekdama savo tikslq, LPPS atstovauja 
Policijos tstaigq darbuotojq interesus teismuose, arbitrafoose, gincq komisijose, santykiuose su 
darbdaviu, valstybes valdzios ir valdymo organais, kitose valstybes, tarptautinese ir 
ne riaus binese or anizaci"ose, teikia konsultaci"as olici"os ·stai darbuoto·ams, inici"uo·a 
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kolektyvines derybas, rengia ir pasiraso kolektyvines sutartis ir t.t. Pagal tstatus, LPPS lesas 
sudaro: nario mokestis, tiksliniai inasai, kitos teises aktq nedraudziamos pajamas ir tnasai. Pagal 
tstatus, LPPS lesos naudojamos Profesines sajungos veiklai uztikrinti ir pletoti, esant galimybei -
LPPS nariq salpai ir labdarai. Pagal suteiktct informacijq, Lietuvos policijos profesine sajunga turi 
ir naudojasi sciskaitomis - Pareigunq kredito unijoje: -sqskaita Nr. 
-sciskaita Nr. -sciskaita Nr. 

-sciskaita Nr. 
-sctskaita N r. 

ir Kauno kredito unijoje 
Tiriamuoju laikotarpiu Lietuvos policijos profesines 

sajungos pirmininkes pareigas ejo Pagal suteiktq informacijq (LPPS 2018-05-17 
rastu Nr. LP17-68(18), tiriamuoju laikotarpiu Lietuvos policijos profesines sqjungos buhalterin~ 
apskaitct ir buhalterines apskaitos dokumentus tvarke Atsakant i uzduotyje 
pateiktus klausimus, specialistas padare sias iSvadas: 
1. Kiek iS viso, laikotarpiu nuo 2015-03-05 iki 2018-04-27 buvo iSmoketa 
pasalpq iS LPPS? Ar laikotarpiu nuo 2015-03-05 iki 2018-04-27 eidama LPPS 
pirmininkes pareigas turejo teis~ vienasmeniSkai priimti sprendimus del pasalpq skyrimo sau ir 
pasirasyti tsakymus, kuriq pagrindu veliau pati pervesdavo pinigines lesas i savo asmenin~ banko 
sciskaitct? Pagal Lietuvos policijos profesines sajungos istatus (iregistruotus Juridiniq asmenq 
registre 2015- 05-27), LPPS taryba (toliau tekste - Taryba) ,,priima sprendimus LPPS lesq, 
investicijq ir turto valdymo klausimais, nustato LPPS turto bei lesq panaudojimo tvarkct" (istatq 
20 str. 8.3. punktas), ,,nagrineja profesines sajungos nariq skundus, prasymus" (istatq 20 str. 8.5. 
punktas), ,,nagrineja Lietuvos policijos istaigq darbuotojq prasymus skirti pasalpas" (istatq 20 str. 
8.10. punktas). Pagal tstatus, ,,Pirmininkas pasiraso LPPS, Tarybos vardu" (istatq 16 str. 5. 
punktas), ,,Vykdo kitas funkcijas, iSskyrus tas, kurios imperatyviai priskirtos kitq LPPS valdymo 
organq kompetencijai (istatq 18 str. 5. punktas), tai yra, sprendimus skirti pasalpas priima Taryba. 
Pagal istatus, tokie tgaliojimai Pirmininkui nesuteikti. Taciau tarp tyrimui pateiktq dokumentq yra 
2015-04-30 LPPS Tarybos posedzio protokolas Nr. LP3-2 (15)kn, kuriame uzfiksuota, kad 2015-
04-30 Tarybos (2015-04-30 nutarimas Nr. LP3-2 (15)kn) nutarimu, sprendimo priemimas del lesq 
panaudojimo ir butinumo LPPS veiklai uztikrinti, paliktas pirmininkei. Tarybos posedzio 
protokole (5. ,,Finansines ataskaitos pristatymas ir aptarimas uz 2014 m., bei kiti lesq 
panaudojimo klausimai") nurodyta, kad ,,Pirmininke paprase nustatyti tvarkct del lesq naudojimo. 
Tarybos nariai pasillle kol nebus priimtas atskiras tarybos sprendimas laikytis ankstesniq 
finansiniq susitarimq su NPPSS, t~sti imokas i saviSalpos fondq, likusi lesq panaudojimct skirti 
LPPS veiklai uztikrinti - renginiq, keliones, rysio ir veiklos iSlaidoms, nariq pritraukimui, aktyviq 
nariq skatinimui, motyvacines sistemos igyvendinimui, nariq pasalpoms, pirmininkes veiklos 
iSlaidoms, pasalpoms (keliones, aim eksploatacijos iSlaidoms ir kt.) ir kt .. Pirmininkei pasilllyta 
stebeti, kad iSlaidos nevirsytq pajamq, o paskolq, brangiq pirkiniq butinumq derinti su taryba." 
Kaip uzfiksuota Tarybos posedzio protokole, Tarybos posedzio metu ,,Nutarta: Bendru sutarimu 
pritarta t~sti (aptartas) pnokas i NPPSS, o del likusios lesq dalies panaudojimo ir butinumo LPPS 
veiklai uztikrinti, sprendimo priemimct palikti pirmininkei." Tai yra, LPPS Tarybos posedzio 
2015-04-30 nutarimu Nr. LP3-2 (15) kn, sprendimo priemimas del lesq panaudojimo paliktas 
pirmininkei. Tyrimo atlikimui buvo pateikti tiriamuoju laikotarpiu turetq 
sciskaitq (Pareigunq kredito unijoje sciskaitos: Nr. 
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iSrasus, iS viso, per tiriamaji laikotarpi nuo 2015-03-18 iki 2015- 12-31 per 20 
kartq LPPS pervede 3 160 Eur pasalpq. Tokia suma uzfiksuota ir tyrimui pateiktame registre -
LPPS ,,Pasalpos". Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkricio 6 d. Buhalterines apskaitos istatymo 
Nr. IX - 574 4 straipsnis reikalauja, kad apskaitos informacija butq tinkama, objektyvi ir 
palyginama, pateikiama laiku, iSsami ir naudinga vidaus ir iSores informacijos vartotojams. Ir 
pagal sio istatymo 16 straipsnio 3 punkto reikalavimq, apskaitos registrci. pasiraso H sudar~s 
asmuo asmeniSkai arba saugiu kvalifikuotu elektroniniu parasu. TaCiau tyrimui pateiktas LPPS 
sudarytas laisvos formos registras (LPPS ,,Pasalpos") nepasirasytas ji sudariusio asmens, bei 
nenurodyta, ar registre trasytos pa5alpq sumos yra iSmoketos, duomenys nesubalansuoti 
(nesusumuoti, nesudeti), menesiais neiSskirti (irasyti uz visci. laikotarpi nuo 2015-03-10 iki 2018-
01-08). Prie mineto registro prideti prasymai ,,Del vienkartines pasalpos" ir LPPS pirmininkes 

tsakymai ,,Del materialiniq pasalpq LPPS nariams skyrimo". Prie tsakymq del 
vienkartines materialines pasalpos skyrimo sau - dalies (10 iS 20) jos prasymq 
nera. Pagal trasus registre, 2015-06-12 uzfiksuota pasalpos suma 100,00 Eur, taciau 
pagal sciskaitos (LT4350 1620 0014 000041 Pareigunq kredito unijoje) iSrasus, 
2015- 06-12 gavo 200,00 Eur, tai yra, 100,00 Eur daugiau nei apskaityta. 100,00 Eur pasalpos 
dydis trasytas ir iSleistame 2015-06-12 tsakyme - del vienkartines materialines 
pasalpos skyrimo sau - Nr. 7-15-06-02. prasymo del vienkartines pasalpos 
skyrimo, tarp tyrimui pateiktq prasymq, nera. Taip pat, pagal trasus registre - LPPS ,,Pasalpos", 
2015-12-23 uzfiksuota pasalpos suma 100,00 Eur. Del vienkartines 100,00 Eur 
materialines pasalpos skyrimo sau, yra 2015-12-21 tsakymas Nr. 7-15-12-04. 

prasymo del pasalpos skyrimo nera. TaCiau, pagal tyrimui pateiktus sciskaitq 
iSrasus duomenq, kad 2015-12-23 butq pervesta 100,00 Eur pasalpa nera. 
Detalus duomenys apie iSmoketas ir LPPS registre ,,Pasalpos" uzfiksuotas 
pasalpas pateikti suvestineje dokumentq duomenq lenteleje 5 priede. Kaip mineta aukSciau, pagal 
tstatus, sprendimus skirti pasalpas priima Taryba (istan1 20 str. 8.10. punktas), tokie tgaliojimai 
Pirmininkui nesuteikti. Tarybos sprendimq del pasalpq skyrimo, tarp tyrimui pateiktq LPPS 
Tarybos posedziq protokolq ir nutarimq nera, ir tokie duomenys, kuriq pagrindu 
buvo skirtos pasalpos, iSskyrus -vadovaujantis LPPS tstatais, isakymuose nenurodyti. Pagal 
2015-04-30 LPPS Tarybos posedzio protokolci Nr. LP3-2 (15) kn, Tarybos (2015-04-30) nutarimu 
Nr. LP3-2 (15) kn, kaip mineta auksCiau, sprendimo priemimas del lesq panaudojimo paliktas 
pirmininkei. ISvada. Pagal tyrimui pateiktus sciskaitq iSrasus, iS viso, per tiriamaji laikotarpi nuo 
2015-03-18 iki 2015-12-31 iS LPPS gavo 3 160 Eur pasalpq. Tokia suma 
uzfiksuota ir tyrimui pateiktame registre - LPPS ,,Pasalpos". Pagal istatus, sprendimus skirti 
pasalpas priima Taryba (istatq 20 str. 8.10. punktas), tokie tgaliojimai Pirmininkui nesuteikti. 
Tarybos sprendimq del pasalpq skyrimo, tarp tyrimui pateiktq LPPS Tarybos posedziq protokolq 
ir nutarimq nera, ir tokie duomenys, kuriq pagrindu buvo skirtos pasalpos, iSskyrus 
-vadovaujantis LPPS tstatais, tsakymuose nenurodyti. Be to, prie' tsakymq del vienkartines 
materialines pasalpos skyrimo sau - dalies (10 iS 20) 
prasymq nera. Pagal 2015-04-30 LPPS Tarybos posedzio protokolci Nr. LP3-2 (15) kn, sprendimo 
priemimas del lesq panaudojimo ir butinumo LPPS veiklai uztikrinti, Tarybos (2015-04-30 
nutarimas Nr. LP3-2 (15) kn) nutarimu, paliktas pirmininkei. 
2. Kiek is viso, laikotarpiu nuo 2015-03-05 iki 2018-04-27, buvo pervesta iS 
LPPS banko sciskaitq piniginiq lesq i jos asmenines banko sciskaitas (iSskyrus pervestas kaip 
pasalpas )? Ar visi iS LPPS banko sciskaitq atlikti mokejimo pavedimai i asmenines -
- banko Sqskaitas yra pagristi apskaitOS dokumentais? Ar sie dokumentai tinkamai 
apskaityti LPPS buhalterineje apskaitoje? Tyrimo atlikimui buvo pateikti 
tiriamuo·u laikota iu ture s skai Parei un kredito 
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Nr. Nr. J\13 

,,Swedbank" sqskaii"tt'ols~N~r~. =====~===-~-=====~~~=··, AB SEB banke sqskaitos Nr.I ir LPPS turetq sqskaitq 
bankuose (Pareigiinq kredito unijoje: Nr. Nr. 
-Nr. Nr. 
- Kauno kredito unijoje Nr. israsai. Pagal tyrimui pateiktus 
sqskaitq iSrasus, iS visa, laikotarpiu nuo 2015- 03-05 iki 2018-04-27, be 
pasalpq, pagal banko sqskaitos iSrasq mokejimo paskirtyje 
nurodytus dokumentus, LPPS pervede 58 437,79 Eur (2015 m. nuo kovo 5 d. - 10 177,71 Eur, 
2016 m. - 18 862,46 Eur, 2017 m. - 22 623,88 Eur ir 2018 m. iki balandzio 27 d. - 6 773, 7 4 
Eur). IS jq: - uz kurq pagal banko sqskaitos iSrasq mokejimo paskirtyje nurodytus ir LPPS 
apskaitytus kvitus LPPS apmokejo 13 621,79 Eur (2015 m. - 3 351,59 Eur, 2016 m. - 4 900,68 
Eur, 2017 m. - 4 227,28 Eur ir 2018 m. iki balandzio 27 d. - 1 142,24 Eur); - uz iikio 
(kanc.prekes, dovanq cekiai, kuponai, renginiq iSld., vaises ir t.t.) iSlaidas pagal banko SqSkaitOS 
iSrasq mokejimo paskirtyje nurodytas ir LPPS apskaitytas sqskaitas faktiiras bei kvitus LPPS 
apmokejo 15 205,07 Eur (2015 m. - 5 177,01 Eur, 2016 m. - 6 257,62 Eur, 2017 m. - 3 514,94 
Eur ir 2018 m. iki balandzio 27 d. - 255,50 Eur); - uz automobilio prieziiirq (auto.dalis, remontq, 
padangas ir t.t.) pagal banko sqskaitos iSrasq mokejimo paskirtyje nurodytas ir LPPS apskaitytas 
PVM sqskaitas faktiiras bei kvitus LPPS apmokejo 3 339,16 Eur (2015 m. - 1 607,69 Eur, 2016 
m. - 1 162,96 Eur, 2017 m. - 392,51 Eur ir 2018 m. iki balandzio 27 d. - 176,00 Eur); - pagal 
banko sqskaitos iSrasq mokejimo paskirtyje nurodytas ir LPPS apskaitytas sqskaitas faktiiras 
LPPS, kaip fiziniam asmeniui vykdanCiam individualiq veiklq, pervede 8 770 Eur 
(2017 m. - 50 700 Eur ir 2018 m. iki balandzio 27 d. - 3 700,00 Eur); - pagal banko sqskaitos 
iSrasq mokejimo paskirtyje nurodytas panaudos (2016-01-04 ir 2016-05-20) sutartis LPPS 
apmokejo 13 500,10 Eur (2016 m. - 2 941,20 Eur, 2017 m. - 9 058,90 Eur ir 2018 m. iki 
balandzio 27 d. - 1 500,00 Eur), - ir pagal banko sqskaitos iSrasq mokejimo paskirtyje nurodytus 
dokumentus (kvitq Nr. 139/3171, sutarq, sqskaitq faktiirq LLV Nr.0081448, sqskaitq fakturq 
IVUA Nr. 17002939, sqskaitq faktiirq KSDLT Nr. 88002144767) LPPS pervede 
3 978,10 Eur (17,85+3 600+67,00+106,58 +186,67). Minetq dokumentq (kvito Nr. 139/3171 
(17,85 Eur), sutarties (3 600 Eur), sqskaitos faktiiros LLV Nr.0081448 (67,00 Eur), sqskaitos 
faktiiros IVUA Nr. 17002939 (106,58 Eur), sqskaitos faktiiros KSDLT Nr. 88002144767 (186,67 
Eur), tarp tyrimui pateiktq LPPS dokumentq nera ir tokie dokumentq duomenys tyrimui 
pateiktuose apskaitos (,,Atsiskaitymas su tiekejais" ,,Atskaitingi asmenys", avanso apyskaitose) 
registruose neuzfiksuoti. Apskaitos registrai, kuriuose uzfiksuoti iS LPPS sqskaitos pagal 
panaudos (2016-01-04 ir 2016-05-20) sutartis pervesti pinigai - 13 500,10 Eur (2016 m. - 2 
941,20 Eur, 2017 m. - 9 058,90 Eur ir 2018 m. iki balandzio 27 d. - 1 500,00 Eur), tyrimui 
negauti. Be to, pagal banko sqskaitos iSrasus, kvitas Nr. 18486911245 (2015-06-11 kuras) - 23,57 
Eur apmoketas 2 kartus: 2015-06-12 ir 2015-06-15. 
Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkriCio 6 d. Buhalterines apskaitos istatymo Nr. IX - 574 12 str. 
2 punktas reikalauja, kad visas ii.kines operacijos ir iikiniai ivykiai biitq pagristi apskaitos 
dokumentais. Sia straipsnio 4 punktas reikalauja, kad apskaitos registruose iikiniq operacijll ir 
iikiniq ivykiq duomenys biitq ufregistruojami ii.kines operacijos arba iikinio ivykio dienq arba 
iskart po to, kai yra galimybe tai padaryti, bet ne veliau, kaip per 4 menesius (galioja nuo 2013-
01-01 pagal 2012-04-24 LR istat. Nr.Xl-1988). Ir pagal sio istatymo 16 straipsnio 1 ir 3 punkto 
reikalavimus - iikiniq operacijq ir iikiniq ivykiq duomenys turi biiti registruojami apskaitos 
registruose pagal apskaitos dokumentus (galioja nuo 2013-01-01 pagal 2012-04-24 LR istat. 
Nr.XI-1988). TaCiau LPPS siq istatymo reikalavimq nesilaike: dokumentq (kvito Nr. 139/3171, 
sutarties, s skaitos faktiiros LLV Nr.0081448, s skaitos faktiiros IVUA Nr. 17002939, s skaitos 
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faktliros KSDLT Nr. 88002144767), nurodytq banko sqskaitos iSrasq mokejimo paskirtyje tarp 
tyrimui pateiktq LPPS dokumentq nera ir tokie dokumentq duomenys (kvito Nr. 139/3171 (17,85 
Eur), sutarties (3 600 Eur), sqskaitos faktliros LLV Nr.0081448 (67,00 Eur), sctskaitos faktiiros 
IVUA Nr. 17002939 (106,58 Eur), sqskaitos faktiiros KSDLT Nr. 88002144767 (186,67 Eur) 
pagal kuriuos buvo pervesti 3 978,10 Eur (17,85+3 600+67,00+106,58 +186,67) 
tyrimui pateiktuose apskaitos registruose neuzfiksuoti. Pazymetina, kad pagal banko sctskaitos 

. . .. . ...... . . .. ..... ... .. iSrasq mokejimo paskirtyje nurodytq sutarq, - 2016-
04-01 gauta 3 600 Eur suma 2016-05-16 LPPS buvo grqzinta (pervesta, kaip paskolos 
grqzinimas, su palUkanomis - 3741,21 Eur). Kaip mineta auksCiau, sutarties, kurios pagrindu 
2016-04-01 buvo pervesti 3 600 Eur, tarp tyrimui pateiktq LPPS sutarCiq nera. 
Taciau pagal LPPS banko sctskaitos iSrasus ir dokumentus (2016-03-31 paskolos sutarq Nr. 16-
00079), apyvartiniq lesq papildymui 2016-03-31 LPPS i banko sctskaitct (Nr. LT4350 1620 0014 
000041) iS Kredito unijos gavo 3 600 Eur paskolq, kuri 2016-04-01 buvo pervesta i 
asmenin~ sctskaitct . .. . . .. . . .. .. . . .. . . . r Pagal LPPS istatus, Taryba ,,priima sprendimus 
LPPS lesq, investicijq ir turto valdymo klausimais, nustato LPPS turto bei lesq panaudojimo 
tvarkct" istatq 20 str. 8.3. punktas). Tokio LPPS Tarybos sprendimo, del LPPS gautos paskolos 
perskolinimo, tarp tyrimui pateiktq LPPS tarybos posedziq protokolq nera. Detaliis duomenys 
apie tiriamuoju laikotarpiu (nuo 2015-03-05 iki 2018-04-27) iS LPPS banko 
sctskaitos Nr. (Pareigiinq kredito unija) i jos asmenin~ banko sqskaitct 
pervestas pinigines lesas pateikti dokumentq duomenq suvestineje lenteleje - 28 priede. ISvada. 
Pagal tyrimui pateiktus sqskaitq iSra5us, iS viso, laikotarpiu nuo 2015-03-05 iki 2018-04- 27, 

be pasalpq, pagal banko sctskaitos (Nr. LT43 5016 2000 1400 0041) iSrasq 
mokejimo paskirtyje nurodytus dokumentus LPPS pervede 58 437, 79 Eur (2015 m. nuo kovo 5 
d.-10 177,71 Eur, 2016 m.-18 862,46 Eur, 2017 m.-22 623,88 Eur ir 2018 m. iki balandzio 27 
d.-6 773,74 Eur). 
TaCiau dokumentq, nurodytq banko sctskaitos iSrasq mokejimo paskirtyje (kvito Nr. 139/3171, 
sutarties, sctskaitos faktiiros LLV Nr.0081448, sctskaitos faktiiros IVUA Nr. 17002939, sctskaitos 
faktiiros KSDLT Nr. 88002144767) tarp tyrimui pateiktq LPPS dokumentq nera ir tokie 
dokumentq duomenys (kvito Nr. 139/3171 (17,85 Eur), sutarties (3 600 Eur), sctskaitos fakturos 
LLV Nr.0081448 (67,00 Eur), sctskaitos faktiiros IVUA Nr. 17002939 (106,58 Eur), sctskaitos 
faktliros KSDLT Nr. 88002144767 (186,67 Eur) pagal kuriuos buvo pervesti 3 
978,10 Eur (17,85+3 600+67,00+106,58 +186,67) tyrimui pateiktuose apskaitos registruose 
neuzfiksuoti. Apskaitos registrai, kuriuose uzfiksuoti iS LPPS sqskaitos pagal panaudos (2016-01-
04 ir 2016-05-20) sutartis pervesti pinigai - 13 500,10 Eur (2016 m. - 2 941,20 Eur, 2017 m. - 9 
058,90 Eur ir 2018 m. iki balandzio 27 d. - 1 500,00 Eur), tyrimui negauti. Be to, pagal banko 
sctskaitos iSra5us, kvitas Nr. 18486911245 (2015-06-11 kuras) - 23,57 Eur apmoketas 2 kartus: 
2015-06-12 ir 2015-06-15. Lletuvos Respublikos 2001 m. lapkriCio 6 d. Buhalterines apskaitos 
istatymo Nr. IX - 574 12 str. 2 punktas reikalauja, kad visas iikines operacijos ir iikiniai ivykiai 
biitq pagristi apskaitos dokumentais. Sio straipsnio 4 punktas reikalauja, kad apskaitos registruose 
iikiniq operacijq ir ukiniq ivykiq duomenys biitq ufregistruojarni ukines operacijos arba ukinio 
tvykio dienct arba iSkart po to, kai yra galimybe tai padaryti, bet ne veliau, kaip per 4 menesius 
(galioja nuo 2013- 01-01 pagal 2012-04-24 LR istat. Nr.XI-1988). Ir pagal sio tstatymo 16 
straipsnio 1 ir 3 punkto reikalavimus - ukiniq operacijq ir ukiniq ivykiq duomenys turi buti 
registruojami apskaitos registruose pagal apskaitos dokumentus (galioja nuo 2013-01-01 pagal 
2012-04-24 LR istat. Nr.XI-1988). Taciau LPPS siq istatymo reikalavimq nesilaike: dokumentq 
(kvito Nr. 139/3171, sutarties, sctskaitos faktiiros LLV Nr.0081448, sctskaitos fakruros IVUA Nr. 
17002939, Sqskaitos faktiiros KSDLT Nr. 88002144767), nurodytq banko sqskaitos iSrasq 
moke·imo askirt ·et rimui ateikt LPPS dokument nera ir tokie dokumen duomen s 
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(kvito Nr. 139/3171 (17,85 Eur), sutarties (3 600 Eur), sctskaitos faktilros LLV Nr.0081448 (67,00 
Eur), sctskaitos faktiiros IVUA Nr. 17002939 (106,58 Eur), sctskaitos faktiiros KSDLT Nr. 
88002144767 (186,67 Eur) pagal kuriuos buvo pervesti 3 978,10 Eur (17,85+3 
600+67,00+106,58 +186,67) tyrirnui pateiktuose apskaitos registruose neuzfiksuoti. 
Paiyrnetina, kad pagal banko sctskaitos iSrasq mokejimo paskirtyje 
nurodytct sutarti, 2016-04-01 gauta 3 600 Eur surna 2016-05-16 LPPS buvo 
grctzinta (pervesta, kaip paskolos grctzinirnas, su paliikanornis - 3741,21 Eur). 3. Kiek ir kokiq 
paslaugq laikotarpiu nuo 2016-05-02 iki 2018-04-27 LPPS tsigijo iS kaip 
individualios veiklos paslaugq teikejos (individualios veiklos pazyrnejirnas Nr. 695024)? Ar 
LPPS tsigytos paslaugos tinkarnai apskaitytos LPPS? Ar LPPS pilnai aprnokejo kaip 
vykdanCios individualict veiklct israsytas sctskaitas faktiiras? Pagal LPPS tstatus, pirmininkas " 
LPPS vardu sudaro sandorius su fiziniais ar juridiniais asrnenirnis arba igalioja tai padaryti kitus 
asrnenis" (istatq 18 str. 1.2. punktas). 
LPPS sutarciq, sudarytq su kad ji, biidarna Lietuvos policijos profesines sajungos 
pirmininke tuo paciu rnetu, kaip fizinis asrnuo konsultuotq LPPS ir jil atstovautq darbo gincuose, 
tarp tyrirnui pateiktq LPPS dokurnentq nera. TaCiau, tyrirnui yra pateikta 13 
laikotarpiu nuo 2017-07-17 iki 2018-04- 13 iSrasytq sctskaitq faktilrq, kuriose iforrninta, kad ji, 

kaip fizinis asrnuo (individualios veiklos pazyrnejirnas Nr. filJ 1 J tiriarnuoju 
laikotarpiu nuo 2017-02-01 iki 2017- 08-31 Lietuvos policijos profesinei sajungai, kurios 
pirmininke buvo tuo paCiu rnetu, teike konsultavimo ir atstovavirno paslaugas. Kokias 
konsultacijas teike LPPS, kada ir kur LPPS atstovavo, sctskaitose faktilrose 
nenurode, ir tokiq duornenq tarp tyrirnui pateiktq LPPS dokurnentq uzfiksuota nera. Pagal 
sctskaitas faktiiras, kaip uzfiksuota ir tyrirnui pateiktuose laisvos formos sudarytuose, bet 
sudariusiq asrnenq nepasirasytuose registruose - LPPS ,,Atsiskaityrnas su tiekejais", -
-konsultacijq ir atstovavirno LPPS paslaugq suteike uz 8 770 Eur. Pagal bankuose turetq 
sctskaitq (LPPS sctsk. - LT4350 1620 0014 000041 Pareigiinq kredito unijoje ir AB 
SEB banke Nr. israsus, pagal sctskaitas faktiiras 
LPPS nuo 2007-07-17 iki 2018-04-13 pervede 8 770 Eur, tai yra, kaip 
vykdanCios individualict veiklct iSrasytas sctskaitas faktiiras LPPS aprnokejo pilnai. ISvada. 
Laikotarpiu nuo 2017-07-17 iki 2018-04-13 iSrasytq 13 sctskaitq faktiirq 
duornenirnis, kaip uzfiksuota ir tyrirnui pateiktuose registruose - LPPS ,,Atsiskaityrnas su 
tiekejais", kaip fizinis asrnuo (individualios veiklos pazyrnejirnas Nr···· 
tiriarnuoju laikotarpiu nuo 2017-02-01 iki 2017-08-31 Lietuvos policijos profesinei sajungai, 
kurios pirmininke buvo tuo paciu rnetu, kaip iforrninta sctskaitose faktiirose, teike konsultavirno ir 
atstovavirno paslaugas. Kokias konsultacijas teike LPPS, kada ir kur LPPS atstovavo, sctskaitose 
faktilrose nenurode. Tokie duornenys neuzfiksuoti ir tyrirnui pateiktuose LPPS 
dokurnentuose. Kaip tforminta sctskaitose faktilrose ir apskaityta LPPS, per laikotarpi nuo 2017-
02-01 iki 2017-08-31 konsultavirno ir atstovavirno LPPS paslaugq suteike uz 8 770 
Eur. 
Pagal banko sctskaitq (LPPS sqsk. - Pareigiinq kredito unijoje ir • 
- AB SEB banke Nr. . " " . . . israsus, pagal 
sctskaitas faktiiras LPPS nuo 2007-07-17 iki 2018-04-13 pervede 8 770 Eur, tai yra, -
- kaip vykdancios individualict veiklct iSrasytas Silskaitas faktiiras LPPS aprnokejo 
pilnai. 
4. Ar laikotarpiu nuo 2015-03-05 iki 2018-04-27 LPPS buhalterine apskaita buvo tvarkorna 
laikantis norrniniq aktq reikalavirnq? Jeigu ne, ar del nustatytq teises norminiq aktq reikalavirnq 
nesilaikyrno negalirna visiSkai ar iS dalies nustatyti sio laikotarpio LPPS veiklos, turto, nuosavo 
ka italo, "si arei o"im d dZio ir struktilros? ISvada. T rirno atlikirnui buvo ateikti tiriarnuo·u 
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laikotarpiu LPPS bankuose turetq sqskaitq iSrasai, pirkimq dokumentai (PVM sqskaitos fakturos, 
sqskaitos faktu.ros ), sutartys, LPPS posedziq protokolai, nutarimai, tsakymai, prasymai del 
vienkartiniq pasalpq skyrimo, prasymai del keliones iSlaidq kompensavimo, del teisines gynybos 
iSlaidq kompensavimo, avanso apyskaitos ir trasus jose patvirtinantys 
dokumentai, LPPS registrai - LPPS ,,Atsiskaitymas su tiekejais", LPPS ,,Atskaitingi asmenys", 
LPPS ,,Kompensacijos nariams", LPPS ,,Pasalpos", tiriamuoju laikotarpiu 
bankuose turetq sqskaitq iSrasai. Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkricio 6 d. Buhalterines 
apskaitos istatymo Nr. IX - 574 4 straipsnis reikalauja, kad apskaitos informacija butq tinkama, 
objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, iSsami ir naudinga vidaus ir iSores informacijos 
vartotojams. Ir pagal sio istatymo 16 straipsnio 3 punkto reikalavimq, apskaitos registrci pasira5o 
ji sudar~s asmuo asmeniSkai arba saugiu kvalifikuotu elektroniniu parasu. Taciau tyrimui pateikti 
LPPS sudaryti laisvos formos registrai (LPPS ,,Atsiskaitymas su tiekejais", LPPS ,,Atskaitingi 
asmenys", LPPS ,,Kompensacijos nariams", LPPS ,,Pasalpos" nepasirasyti juos sudariusio 
asmens, duomenys nesubalansuoti (nesusumuoti, nesudeti), menesiais neiSskirti (irasyti uz metus, 
ar visq tiriamaji laikotarpi). Atliekant tyrimq uzduotyje pateiktais klausimais nustatyta, kad LPPS 
pagal banko sqskaitos iSrasq mokejimo paskirtyje nurodytus dokumentus (kvitq Nr. 139/3171, 
sutarti, sqskaitq faktUrq LLV Nr.0081448, sqskaitq faktUrq IVUA Nr. 17002939, sqskaitq faktUrq 
KSDLT Nr. 88002144767) pervede 3 978,10 Eur. Dokumentq (kvito Nr. 
139/3171, sutarties, sqskaitos faktiiros LLV Nr.0081448, sqskaitos faktiiros IVUA Nr. 17002939, 
sqskaitos faktiiros KSDLT Nr. 88002144767), nurodytq banko sqskaitos iSrasq mokejimo 
paskirtyje tarp tyrimui pateiktq LPPS dokumentq nera ir tokie dokumentq duomenys (kvito Nr. 
139/3171 (17,85 Eur), sutarties (3 600 Eur), sqskaitos faktiiros LLV Nr.0081448 (67,00 Eur), 
sqskaitos faktu.ros IVUA Nr. 17002939 (106,58 Eur), sqskaitos faktu.ros KSDLT Nr. 88002144767 
(186,67 Eur) pagal kuriuos • - buvo pervesti 3 978,10 Eur (17,85+3 
600+67,00+106,58 +186,67), tyrimui pateiktuose apskaitos registruose neuzfiksuoti. Apskaitos 
registrai, kuriuose uzfiksuoti iS LPPS sqskaitos pagal panaudos (2016-01-04 ir 2016-05-20) 
sutartis pervesti pinigai - 13 500,10 Eur (2016 m. - 2 941,20 Eur, 2017 m. - 9 058,90 Eur ir 2018 
m. iki balandzio 27 d. - 1 500,00 Eur), tyrimui negauti. Be to, pagal banko sqskaitos iSrasus, 
kvitas Nr. 18486911245 (2015-06-11 kuras) - 23,57 Eur apmoketas 2 kartus: 2015-06-12 ir 2015-
06-15. 
Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkriCio 6 d. Buhalterines apskaitos tstatymo Nr. IX - 574 12 str. 
2 punktas reikalauja, kad visas ukines operacijos ir ukiniai tvykiai butq pagrtsti apskaitos 
dokumentais ir sio straipsnio 4 punktas reikalauja, kad apskaitos registruose ukiniq operacijq ir 
ukiniq tvykiq duomenys butq u:Zregistruojami ukines operacijos arba ukinio tvykio dienq arba 
iSkart po to, kai yra galimybe tai padaryti, bet ne veliau, kaip per 4 menesius (galioja nuo 2013-
01-01 pagal 2012-04-24 LR istat. Nr.XI-1988). Pagal sio istatymo 16 straipsnio 1 ir 3 punkto 
reikalavimus - ukiniq operacijq ir ukiniq tvykiq duomenys turi buti registruojami apskaitos 
registruose pagal apskaitos dokumentus (galioja nuo 2013-01-01 pagal 2012-04-24 LR istat. 
Nr.XI-1988). Taciau LPPS siq istatymo reikalavimq nesilaike, dokumentq (kvito Nr. 139/3171, 
sutarties, sqskaitos faktiiros LLV Nr.0081448, sqskaitos faktiiros IVUA Nr. 17002939 ir sqskaitos 
faktiiros KSDLT Nr. 88002144767), nurodytq banko sqskaitos iSrasq mokejimo paskirtyje tarp 
tyrimui pateiktq LPPS dokumentq nera ir tokie dokumentq duomenys (kvito Nr. 139/3171 (17,85 
Eur), sutarties (3 600 Eur), sqskaitos faktu.ros LLV Nr.0081448 (67,00 Eur), sqskaitos faktiiros 
IVUA Nr. 17002939 (106,58 Eur), sqskaitos faktiiros KSDLT Nr. 88002144767 (186,67 Eur) 
pagal kuriuos buvo pervesti 3 978,10 Eur (17,85+3 600+67,00+106,58 +186,67) 
tyrimui pateiktuose apskaitos registruose neuzfiksuoti. Pazymetina, kad pagal banko sqskaitos 
(Nr. ) iSrasq mokejimo paskirtyje nurodytq sutarti, 2016-
04-01 auta 3 600 Eur suma 2016-05-16 LPPS buvo r vinta ervesta, kai 
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grqzinimas, su pallikanomis - 3741,21 Eur). Atliekant tyrimq uZduotyje pateiktais klausimais 
nustatytas norminio akto reikalavimq nesilaikymas nustatant tiriamojo laikotarpio LPPS veiklq, 
turtq, tsipareigojimq dydi ir struktiirq, itakos neturi. 

Ikiteisminis tyrimas nutrauktinas 

Ivertinus 2018-04-11 pareiSkimo "Del galimai padarytos nusikalstamo veikos" turint, darytina 
iSvada, jog prielaida, kad veiksmuose egzistuoja BK 183 str. 2 d., 184 str. 2 d. 
numatytq nusikalstamq veikq pozymiai, grindziama aplinkybe, kad iki 2018-03-28 reikalavimu 
nustatyto termino LPPS tarybos nariai negavo iS LPPS pirmininkes sutarcill, 
sudarytq LPPS vardu, bei sqskaitq iSrasq kopijq, posedziq protokolo kopijq. 
Finansiniq nusikaltirnq tyrirno tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalq rninisterijos 
Vilniaus apygardos valdybos Ukines finansines veiklos skyriaus 2018-08-31 specialisto iSvadoje 
"Del policijos profesines sajungos ukines finansines veiklos" (toliau - ISvada) nurodorni sie 
aplinkyb~, jog veiksrnuose galirnai egzistuoja BK 183 str. 2 d., 184 str. 2 d. 
numatytq nusikalstarnq veikq pozyrniai, patvirtinantys faktai: 1) pagal tyrirnui pateiktus sqskaitq 
iSrasus, iS visa per tiriarnaji laikotarpi nuo 2015-03-18 iki 2015-12-31 iS LPPS 
gavo 3 160 eurq pasalpq. Tokia suma uzfiksuota ir tyrimui pateiktame registre - LPPS "Pasalpos"; 
2) dokumentq, nurodytq banko sqskaitos iSrasq rnokejirno paskirtyje, tarp tyrirnui pateiktq LPPS 
dokurnentq nera ir tokie dokurnentq duomenys tyrimui pateiktuose apskaitos registruose 
neuzfiksuoti; 3) negauti apskaitos registrai, kuriuose uzfiksuoti iS LPPS sqskaitos pagal panaudos 
sutartis pervesti pinigai - 13 500, 10 Eur; 4) pagal banko sciskaitos iSrasus, kvitas Nr. 
1848691/245 92015-06-11 kuras)- 23, 57 Eur apmoketas du kartus: 2015-06-12 ir 2015-06-15. 
BK 183 str. 2 d. nurnatyta baudziamoji atsakornybe tam, kas pasisavino jam patiketci ar jo zinioje 
buvusi dideles vertes svetimq turtq ar turtin~ teis~ arba dideles mokslines, istorines ar kulturines 
reiksmes turinCias vertybes. 
BK 183 straipsnio prasrne turto pasisavinimas - tai nusikalstarna veika, kuria kaltininkas tyCia, 
neteisetai ir neatlygintinai pasisavina svetirnct turtq ar turtin~ teis~. Neteisetas svetirno turto 
pasisavinirnas yra tada, kai kaltininkas jam patiketct ar buvusi jo zinioje tUrtq arba turtin~ teis~ 
pavercia savu, pazeisdamas turto patikejirno ar perdavirno jo dispozicijon scilygas, suteiktus 
igaliojirnus ir pan. (Lietuvos AukSCiausiojo Teismo 2018 m. spalio 9 d. nutartis baudiiamojoje 
byloje Nr. 2K-250-222/2018). 
BK 184 str. 2 d. nurnatyta baudziarnoji atsakornybe tarn, kas iSsvaiste jam patiketci ar jo zinioje 
buvusi dideles vertes svetirnq turtci ar turtin~ teis~ arba dideles rnokslines, istorines ar kulturines 
reiksrnes turincias vertybes. 
Abi sios nusikalstarnos veikos priskiriarnos rnaterialiosiorns nusikalstarnq veikq sudetirns, t.y. 
biitinasis objektyvusis jq pozyrnis yra padariniai - nukentejusiojo turto ar turtines teises 
netekirnas. 
Nagrinejamu atveju, ivertinus ikiteisminio tyrimo rnedziagq, darytina iSvada, jog objektyvieji 
analizuojarnq nusikalstamq veikq sudeciq pozyrniai realizuoti nebuvo. Pirma, remiantis Lietuvos 
policijos profesines sajungos tstatq 20 str. 8.10. p., sprendirnus skirti pasalpas priirna taryba. Nors 
LPPS pirrnininkui tokie tgaliojimai nera suteikti, pagal 2015-04-30 LPPS Tarybos posedzio 
protokolq Nr. LP3-2(15) kn, sprendirno priernirnas del lesq panaudojirno ir butinurno LPPS 
veiklai uztikrinti, Tarybos (2015-04-30 nutarirnu LP3-2(15) kn) nutarirnu paliktas pirmininkei. 
Lietuvos Respublikos baudziamojo proceso kodekso 82 str. 3 d. tvarka kaip liudytoja apklausta. 
- parade, kad pagal nusistovejusiq tvarkct tsakymus del pasalpq pasirasydavo ir 
pavedirnus del pasalpq iSrnokejirno darydavo ji. Siuos parodymus patvirtina liudytojais 
a klaust asmen aaiSkinirnai a klausta kai liud to· a arode, kad del 
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pasalpq skyrimo vienam ar kitam nariui yra priimti pirmininkes sprendimai, 
pasalpq skyrimas ir tenkinimas buvo paliktas pirmininkes sprendimams, taryba atskirai del 
pasalpq nesirinkdavo ir nespr~sdavo; apklausta kaip liudytoja ·.. . ...... parode, kad 
pasalpq skyrimas ir tenkinimas visu laiku buvo paliktas vienasmeniSkai pirmininkes 
sprendimams). Siuos liudytojq parodymus patvirtina byloje esanti rasytine medziaga - isakymai, 
kuriais sau bei kitiems LPPS nariams skyre pasalpas. Del to konstatuotina, jog 
pasalpq skyrimas LPPS pirmininkes, o ne Tarybos sprendimu buvo tprasta pasalpq LPPS nariams 
skyrimo praktika; antra, LPPS Kontroles komisija, atlikusi iSsamq LPPS veikos nuo 2015 m. iki 
2017 m. tvertinimci, jokiq LPPS piniginiq lesq panaudojimo pazeidimq nenustate; treCia, 
susipazinus su LPPS pateiktais dokumentais del automobilio detaliq pirkimq ar automobiliq 
remonto darbq, i automobiliq detales parduodanCioms ir (ar) remontuojanCioms tmonems 
iSsiqstus paklausimus pateiktuose atsakymuose esanCia informacija, darytina iSvada, kad 
daugumoje atvejq buvo pirktos universalios prekes ir (arba) tinkancios NISSAN MURANO bei 
KIA SPORTAGE automobiliams, kuriais tiriamuoju laikotarpiu naudojosi LPPS pirmininke 
-ir kurie pagal panaudos sutartis buvo naudojami LPPS veikloje; ketvirta, liudytojais 
apklausti asmenys . . . .. .. . , . . , . . patvirtino, jog LPPS organizuodavo 
renginius, juose dalyvaudavo. Si veikla reikalavo piniginiq lesq; penkta, Lietuvos Respublikos 
baudziamojo proceso kodekso 82 str. 3 d. tvarka kaip liudytoja apklausta parode, 
kad pinigines lesas kaip pasalpas sau ji iSsimokejo dengdama del veiklos LPPS patirtas iSlaidas; 
sesta, remiantis teismq praktika, nustatant nukentejusiajam padarytos falos tikrumct BK 183 str. 
bei 184 str. itvirtintq nusikalstamq veikq kontekste, butina tvertinti ne vien tik buhalterines 
apskaitos dokumentuose esancici informacijq, bet objektyviq aplinkybiq visumq, iS kurios galima 
spr~sti, kad patirta reali zala del kaltininko veiksmq (Lietuvos AukSCiausiojo Teismo 2018 m. 
geguzes 22 d. nutartis baudiiamojoje byloje 2K-179-697!2018). Jokiq objektyviq duomenq, 
iSskyrus ISvadoje nurodytus LPPS pirmininkes galimai padarytus buhalterines 
apskaitos pazeidimus, kurie, remiantis ISvada, nustatant tiriamojo laikotarpio LPPS veiklq, turtq, 
tsipareigojimq dydi ir struktiirci itakos neturi ( del to, nesant vieno objektyviqjq nusikalstamos 
veikos pozymiq - pavojingq baudziamajame tstatyme numatytq padariniq, atmestina prielaida del 
BK 222 str. ir/ar 223 str. numatytq nusikalstamq veikq pozymiq egzistavimo ), patvirtinanCiq, jog 

ar kiti asmenys LPPS pinigines lesas neteisetai paverte savomis ar perleido 
tretiesiems asmenirns, nesurinkta, todel darytina iSvada mineti pazeidimai nesuponuoja fakto, kad 

ar kiti asmenys pasisavino ar iSvaiste LPPS pinigines lesas. 
BK 183 str. 2 d. itvirtintos nusikalstamos veikos pozymis - kalte, reiSkiasi tiesiogine tycia, t.y. 
atlikdamas su patiketu (ar jo zinioje esanCiu) turtu neteisetus veiksmus ir paversdamas ji savo 
turtu, supranta tai darantis ir numato, kad del siq jo veiksmq teisetas turto savininkas jo neteks, 
patirs zalq, ir to nori (Lietuvos AukSCiausiojo Teismo 2018 m. spalio 9 d. nutartis baudziamojoje 
byloje Nr. 2K-250-222/2018). BK 184 str. 2 d. numatytas nusikaltimas padaromas tiesiogine ir 
netiesiogine tycia. Turto iSsvaistymas laikomas padarytu tiesiogine tycia, jeigu kaltininkas 
supranta, kad neteisetai ir neatlygintinai perleidzia jam patiketct ar jo zinioje esanq svetimct turtct 
tretiesiems asmenims, numato, jog savininkas ar teisetas turto valdytojas sio turto neteks, ir to 
nori, o esant netiesioginei tyCiai - suvokia daromos veikos pavojingq pobudi, numato, kad del jos 
gali kilti turtine fala, ir nors jos atsiradimo nenori, taCiau sctmoningai leidzia jai kilti (Lietuvos 
AukSCiausiojo Teismo 2014 m. balandzio 22 d. nutartis baudziamojoje byloje Nr. 2K-235/2014). 
Nagrinejamu atveju nesant duomenq apie objektyviqjq BK 183 str. 2 d. ir 184 str. 2 d. numatytq 
nusikaltimq pozymiq realizavimq, nera pagrindo teigti, jog buvo realizuota subjektyvioji minetq 
nusikaltimq puse. Nera jokiq duomenq, patvirtinanciq, jog ISvadoje nurodytq pazeidimq 
padarymas yra tycios neteisetai LPPS pinigines lesas paversti savomis ar pervesti 
tretiesiems asmenims iSraiska. 
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Pazymetina, jog net jei butq realizavusi BK 183 str. 2 d. ir/ar 184 str. 2 d. itvirtintos 
nusikalstamos veikos sudeties pozymius, galimai nuo jos pavojingos veikos nukentejusiq asmenq 
teisiq gynimas civilines teises priemonemis nebiitq esmingai apsunkintas ar netmanomas, kadangi 
galimiems nukentejusiesiems zinomi asmens duomenys, nera duomenq, jog 
pastaroji yra beturte ir pan., o tai, remiantis teismq praktika, yra vienas kriterijq, i kuriuos 
atsizvelgiama sprendziant minetq BK straipsniq taikymo klausimci (Lietuvos AukSCiausiojo 
Teismo 2018 m. geguies 4 d. nutartis baudiiamojoje byloje Nr. 2K-150-628!2018). 
BK 300 str. 1 d. numatyta baudziamoji atsakomybe tam, kas pagamino netikrci dokumentq, 
suklastojo tikrct dokumentci arba zinomai netikrct ar zinomai suklastotci tikrct dokumentct laike, 
gabeno, siunte, panaudojo ar realizavo. 
Dokumentu laikomas kiekvienas rasytine forma (popieriuje, elektronineje erdveje ar 
kompiuterineje laikmenoje) padarytas trasas, itvirtinantis juridin~ reiksm~ turincici informacijq, 
kuri pagal savo pobiidi ir reiksm~ yra teises, pareigos, teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar 
pasibaigimo trodymas, taip pat juridiniq faktq ar juridin~ reiksm~ turinciq aplinkybiq irodymas 
(Lietuvos AukSciausiojo Teismo 2018 m. rugsejo 27 d. nutartis baudiiamojoje byloje Nr. 2K-251-
1073/2018). 
Tikras dokumentas gali biiti suklastotas materialiai, t. y. kai kaltininkas savo veiksmais pakeicia 
dokumente uzfiksuotci informacijct (pvz., teksto dalies pakeitimas, nuotraukos, paraso ir kitq 
rekvizitq pakeitimas ir pan.) (Lietuvos AukSCiausiojo Teismo 2005 m. lapkriCio 22 d. nutartis 
baudiiamojoje byloje Nr. 2K-805!2005), ir intelektualiai (pavyzdziui, melagingos informacijos 
trasymas i dokumentq) (Lietuvos AukSCiausiojo Teismo 2008 m. vasario 19 d. nutartis 
baudiiamojoje byloje Nr. 2K-132/2008). 
Sio nusikaltimo sudeties biitinas subjektyvusis pozymis - kalte turi pasireiksti tiesiogine tyCia, t. 

y. kaltininkas supranta, kad siekdamas teisineje apyvartoje itvirtinti apgaul~, neteisetai pagamino 
netikrq dokumentci ar (ir) zinomai netikrct dokumentci panaudojo, ir nori taip veikti (Lietuvos 
AukSCiausiojo Teismo 2016 m. balandiio 12 d. nutartis baudiiamojoje byloje Nr. 2K-139-
507!2016). 
Siuo atveju Lietuvos Respublikos BPK 82 str. 3 d. tvarka kaip liudytoja apklausta 
parode, jog klausimai, kurie atsispindi 2017-12-27 Tarybos posedzio protokole Nr. LP3-24(17), 
buvo aptarti 2017-12-20 vykusiame Tarybos posedyje. 2017-12-27 Tarybos posedzio protokolas 
Nr. LP3-24(17) ir 2017-12-27 nutarimas Nr. 14(17) surasyti atskiriant 2017-12-20 Tarybos 
posedyje svarstytus klausimus. l 2017-12-20 Tarybos posedi atvykusi nebuvo. 
Su ja buvo susiekta per Viber, todel visus siame posedyje aptartus klausimus ji zinojo. Tai jog, 
protokole Nr. LP3-24(17) nurodoma 2017-12-27 data, yra tiesiog technine klaida. Duomenq, 
paneigianciq siuos parodymus, ikiteisminio tyrimo metu nesurinkta. 
Priesingai, apklausta kaip liudytoja . y parode, kad 2017-12-27 tarybos 
posedzio protokolci Nr. LP3-24(17) ir nutarimci 2017-12-27 Nr. 14 (17) parenge ir pasirase ji. 
Tiksliq sio protokolo ir nutarimo pasirasymo detaliq nepamena. Neatmeta galimybes, jog 
posedyje ji nedalyvavo, o minetci protokolct ir nutarimq parase remdamasi jai pateiktais 
dokumentais. 
Apklausta kaip liud~ I .. . . parode, jog 2017 m. gruod:Zio men. vykusio Tarybos 
posedzio metu SU - galimai buvo susiekta telefonu, siame 
posedyje dalyvavo nuotoliniu biidu. 
Apklausti kaip liudytojai •••••••• nurode nepamenantys dalyvav~ 
2017-12-27 Tarybos posedyje. 
Apklausta kaip liudytoja nurode, kad 2017 m. gruodzio ar lapkriCio menesi 
vykusiame Tarybos posedyje ji dalyvavo nuotoliniu biidu. 
Tai i neatmestina rielaida, ·o 2017-12-27 Ta bos osedis ne ko, klausimai, kurie nurod ti 
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2017-12-27 Tarybos posedZio protokole N. LP3-24(17), buvo aptarti 2017-12-20 Tarybos 
posedzio metu, kuriame dalyvavo nuotoliniu budu. 
Nesant neginCijamq duomenq apie BK 300 str. 1 d. numatytos nusikalstamos veikos objektyviqjq 
pozymiq realizavimct, nera pagrindo teigti, kad suvoke, jog 2017-
12-27 Tarybos posedyje nedalyvavo ir ji, pasirasydama protokolq_ Nr. LP3-24(17) ir 2017-12-27 
nutarimq_ Nr. 14(17), klastoja tikrq_ dokumentq_ bei nori taip veikti. 
Atsizvelgiant i tai, kas iSdestyta, darytina iSvada, jog nagrinejamu atveju nepadaryta veika, turinti 
BK 183 str. 2 d., 184 str. 2 d. ar 300 str. 1 d. numat nusikalstam veik oz i . 
Remdamasis tuo, kas iSdestyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudZiamojo proceso 
kodekso 3 str. 1 d. 1 ., 212 str. 1 d. 1 ., 214 str. 1 d., 216 str., nut aria: 
1. Ikiteismini tyrimq Nr. 02-6-00023-18 nutraukti, nepadarius Lietuvos Respublikos baudziamojo 
kodekso 183 str. 2 d., 184 str. 2 d., 300 str. 1 d. numatytq nusikaltimq pozymiq turinCiq veikos. 
2. Pavesti Finansiniq nusikaltimq tyrimo tamybos prie LR VRM Vilniaus apygardos valdybos 
Nusikalstamq veikq tyrimo skyriaus pareigunams apie priimtq sprendimq_ pranesti 
suinteresuotiems asmenims. 
3. ISaiSkinti proceso dalyviams, kad nutarimas nutraukti ikiteisrnini tyrimq_ gali buti apskqstas 
Vtlniaus apygardos prokuratu.ros TreCiojo baudziamojo persekiojimo skyriaus vyriausiajam 
prokurorui per 20 dienq nuo nutarimo nuoraso gavimo dienos. 
4. Apie priimtct sprendimct informuoti Vilniaus apygardos prokuratu.ros Treciojo baudziamojo 

ersekio"imo sk riaus riausi ·· rokuror . 
Nutarim rieme Prokurore Mar arita Valantie"iene 

Nuorasas tikras 
Finansinil.1 nusikaltim4 tyrimo tarnyba prie LR VRM Vilniaus apygardos valdybos Nusikalstam4 veik4 tyrimo skyriaus 
YJ~~~~~~~i tyreja 



r 
DETALOSMETADUOMENYS 

Dokumento sudarytojas (-ai) Vilniaus apygardos prokuratiiros 3-asis baudziamojo persekiojimo 
skvrius 191884691. Rinktines !!.. SA LT-09201 Vilnius 

Dokumento pavadinimas (antrdte) Nutarimas 

Dokumento retdstraciios data ir numeris 2018-12-14 Nr. IBPS-V-2542419 

Dokumentos ·-- ciios identifikavimo fvmuo ADOC-VLO 

Informacija apie badus, naudotus metaduomenq vientisumui "Registravimas" paskirties metaduomenq vientisumas uZtikrintas 
ultikrinti naudojant "VI Registru Centras RCSC (IssuingCA-A), VI Registru 

Centras - 1.k. 124110246 LT" isduotl} sertifikatii "Integruotos 
baudziamojo proceso informacines sistemos, \ Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalq ministerija,j. k.188601464 LT", 
sertifikatas galioja nuo 2018-02-23 iki 2019-02-23. Veiksmii atliko 
2018-12-14 14:24:15 Margarita Valantiejiene, Prokurore, Vilniaus 
apygardos prokuratiiros 3-asis baudziamojo persekiojimo skyrius 
"Registravimas" paskirties metaduomenq vientisumas uZtikrintas 
naudojant "VI Registru Centras RCSC (IssuingCA-A), VI Registru 
Centras - 1.k. 124110246 LT" isduot<! sertifikat<! "Integruotos 
baudziamojo proceso informacines sistemos, \ Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalq ministerija,i. k.188601464 LT", 
sertifikatas galioja nuo 2018-02-23 iki 2019-02-23. Veiksm<! atliko 
2018-12-14 14:24:15 Integruotos baudziamojo proceso 
informacines sistemos 

Paerindinio dokumento oriedu skaiBus -
Paarindinio dokumento oridedamu dokumentu skaiBus -
Programines jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis IBPS sistema, versija 1.2.19 
dokumentas. oavadinimas 

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iq) Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. 
IPBrUO (-u) tikrinima (tikrinimo data) Visi dokumente esantvs elektroniniai narafai !!.alioia 

Elektroninio dokumento nuoralo atspausdinimo data ir ill Nuora5ii suformavo IBPS sistema 2018-12-17 09:39:25 
atsoausdines darbuotoias Vvriausioii tvreia Laurvna Skardziiite 

Ikiteisminio tyrimo Nr. 02-6-00023-18 

Nuorasas tikras 
Finansini4 nusikaltim4 tyrimo tarnyba prie LR VRM Vilniaus apygardos valdybos Nusikalstam4 veik4 tyrimo skyriaus 
Vyriausioji tyreja 
warasas1. ..._ . 


