
ŠIAULIŲ I 2019 m. spalio 29 d. 
| ANTRADIENIS NAUJIENOS | 4 

FNTT: ortopedine įranga prekiaujančios 
įmonės iš valstybinės ligonių kasos 

apgaule savinosi didelės vertės lėšas 
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarny

bos Vilniaus apygardos valdyba kartu su 
Vilniaus apygardos prokuratūra, vykdyda
ma didelio masto ikiteisminį tyrimą, atli
ko kratas ortopedine jranga prekiaujan
čiose bendrovėse. Kratos atliktos Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių regi
onuose, įtariamųjų gyvenamosiose vieto
se, automobiliuose ir įmonių patalpose. 

Tyrimas atliekamas dėl, kaip įtaria
ma, didelės vertės svetimo turto įgijimo 
apgaule ir apgaulingo apskaitos tvarky
mo, dokumentų klastojimo. Tyrimo metu 
nustatyta, kad Vilniaus, Kauno, Klaipė
dos, Panevėžio, Šiaulių regionuose veiklą 
vykdančios penkios įmonės laikotarpiu 
nuo 2018-01-01 klastojo dokumentus, 
nustatytos formos prašymus, asmenų 
parašus apie neva pagamintus įtvarus, 
ortopedinę avalynę ir kitą ortopedinę 
įrangą ir pateikdavo juos Valstybinei ligo
nių kasai (VLK). Apgaulingai tvarkydamos 
buhalterinę apskaitą, įmonės pasisavino 
ne mažiau nei 1 mln. eurųVLK skirstomų 

lėšų. Pažymėtina, kad gautas lėšas įmo
nių vadovai arba bendrininkai nuimdavo 
grynaisiais pinigais ir pasidalindavo, nau
dodavo įmonės reikmėms. 

Šiame tyrime iš viso atlikta daugiau 
nei 20 kratų. Surasta ir paimta didelis 
kiekis tyrimui reikšmingų dokumentų ir 
duomenų. Įtariamieji stengėsi išvengti 
sulaikymų, sunaikinti tyrimui reikšmin
gus įrodymus, tačiau jiems to padaryti 
nepavyko. Apribota įtariamųjų turto ver
tė - p e r 300 tūkst. eurų. 

Kratų metu sulaikyti 5 asmenys. 
Jiems pareikšti įtarimai pagal Baudžia
mąjį kodeksą dėl apgaulingo apskaitos 
tvarkymo, sukčiavimo stambiu mastu ir 
dokumentų klastojimo. 

Šiuo metu tyrimas tęsiamas, įtaria
mųjų ratas gali plėstis. FNTT ir toliau stebi 
įmones, teikiančias panašias paslaugas. 
Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam va
dovauja Vilniaus apygardos prokuratūra. 
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Geriausia metų byla pripažintas jungtinis 
Šiaulių ir Klaipėdos tyrimas 

TICKETUmD 
w w w . t i c k e t m a r k e t . l t 

Kiekvienais metais, jau nuo 
1993 metų, skelbiamas konkursas 
„Metų seklys". Konkurso tiks
las - išrinkti ir paskatinti Lietuvos 
kriminalinės policijos pareigū
nus, profesionaliausiai ir opera
tyviausiai išaiškinusius sunkius ir 
painius nusikaltimus. Konkurso 
idėja ne tik prigijo - j i tapo viena 
stipriausių šalies kriminalinės po
licijos tradicijų iki pat šių dienų. 
Geriausią Metų seklį renka suda
ryta specialioji komisija, o pir
mųjų trijų vietų nugalėtojai tradi
ciškai skelbiami minint Lietuvos 
kriminalinės policijos dieną. 

„Kiekvienais metais krimina
linės policijos pareigūnų profe
sionalumas auga ir nors nusikal
tėliai yra tikrai išradingi, mūsų 
pareigūnai vis tik sugeba juos 
pergudrauti. Didžiuojuosi savo 
kolegomis, kurie negailėdami 
savo asmeninio laiko, pasišventę 
ir atsidavę tarnybai, išaiškina vis 
sudėtingesnes nusikaltimas vei
kas", - sako Lietuvos krimina
linės policijos biuro viršininkas 
Rolandas Kiškis. 

Komisijos sprendimu, 2019 
m. Metų seklio titulo nusipelnė ir 
Metų sekliu pripažintas Altautas 
Jokubauskas - Klaipėdos apskri
ties vyriausiojo policijos komi
sariato (toliau - Klaipėdos apskr. 
VPK) Kriminalinės policijos 
Organizuoto nusikalstamumo ty
rimo valdybos 2-ojo skyriaus vy
riausiasis tyrėjas. Vakar Altautui 
įteikta simbolinė Serloko Holmso 
pyrjkė. 

Šiaulių ir Klaipėdos krimina
listai komisijai pristatė tyrimą, 
daugiaepizodinį tyrimą dėl Šiau
lių ir Klaipėdos apskričių trijų or
ganizuotų nusikalstamų grupuo
čių (ONG) veiklos. Pareigūnai 
nustatė, kad organizuotos grupės 
nariai per Vokietijos, Lenkijos bei 
Lietuvos valstybių sienas labai 
dideliais kiekiais į Lietuvą gabe
no kanapes ir jas platino. Be to, 
pareigūnai gavo duomenų, kad 
Plungės ONG nariai ketino sušau
dyti Šiauliuose gyvenantį, taip pat 
su organizuotu nusikalstamumu ir 
prekyba narkotikais siejamą as
menį. Gaujos arsenale buvo šau

namieji ginklai, šaudmenys bei 
sprogmenys (granatos). 

Tyrimo metu pavyko užkirsti 
kelią tolimesniam kruvinam gaujų 
karui. Grupuotėms suduoti stiprūs 
smūgiai, o viena iš jų visiškai li
kviduota. 

Antrąją vietą konkurse užėmė 
Vilniaus apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Ekonomi
nių nusikaltimų tyrimo valdybos 
(ENTV) atliktas tyrimas, o tre
čiąją - Tauragės apskrities vy
riausiojo policijos komisariato 
Kriminalinės policijos ekonomi
nių nusikaltimų tyrimo skyriaus 
tyrimas. 

Tradiciškai geriausią metų se
klį rinko ir visuomenė. Ji išsirinko 
jai labiausia patikusį - 1 , y. Kauno 
apskrities policijos Organizuoto 
nusikalstamumo tyrimo valdybos 
(ONTV) ir Kauno apygardos pro
kuratūros prokurorų sunaikintą 
tarptautiniu mastu veikusią gau
ją, kuri užsienyje vogė praban
gių markių automobilius. Antroji 
vieta skirta jungtiniam Šiaulių ir 
Klaipėdos kriminalistų tyrimui. 
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Š I A U L I Ų Šiaulių apylinkės teisme suteiktos nemokamos 
teisinės konsultacijos net 60-čiai gyventojų 
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Muštynės 
* Šiauliuose, Vytauto g. namuose, žodi

nio konflikto metu, buvęs sugyventinis, gim. 
1970 m. ranka sudavė j veidą moteriai, gim. 
1971 m. taip sukeldamas fizinį skausmą. Nu
kentėjusioji po jvykio į gydymo įstaigą nesi
kreipė. Informuotas specializuotos pagalbos 
centras. Įtariamasis ieškomas. 

* Šiauliuose, R Višinskio g. namo kieme, 
mažametei, gim. 2006 m. pažįstamas vyras, pa-
purškė į akis ašarinių dujų, taip sukeldamas jai 
fizinį skausmą. Nukentėjusioji po med. apžiūros 
Moters ir vaiko klinikoje, dėl nepatikslintų dujų, 
dūmų ir garų toksinio poveikio, gydosi ambula
toriškai. 

* Šiauliuose, K. Korsako g. 2019 10 21 iš 
Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos sky
riaus gautas pranešimas, kuriame nurodyta, 
jog nepilnametis, psichinę negalią turintis vy
ras, gim. 2005 m. nuolat patiria fizinį smurtą 
nuo tėvo, gim. 1965 m. Apie įvykį informuotas 
specializuotos pagalbos centras. Įtariamasis 

neapklaustas. 
* Šiauliuose, Vilniaus g., žodinio konflikto 

namuose metu neblaivus (2,01 prom.) vyras, 
gim. 1991 m., sumušė blaivią sugyventinę, 
gim. 1993 m. Nukentėjusioji dėl sukelto fizinio 
skausmo į gydymo įstaigas nesikreipė. Įtaria
masis sulaikytas ir uždarytas į Šiaulių AVPK 
areštinę. 

* Šiaulių r. sav., Piktuižių k., Žagarės g., 
namuose neblaivus (4,71 prom.) tėvas, gim. 
1971 m., suėmęs už kaklo smaugė nepilna
metę dukrą, gim. 2001 m., taip sukeldamas 
fizinį skausmą. Nukentėjusioji į gydymo įstaigas 
nesikreipė. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į 
Šiaulių AVPK areštinę. 

* Šiauliuose, Gardino g., namuose neblai
vus (2,15 prom.) vyras, gim.1967 m., sumušė 
blaivią sutuoktinę, gim. 1965 m. Nukentėjusioji 
dėl sukelto fizinio skausmo į gydymo įstaigas 
nesikreipė. Įtariamasis uždarytas į Šiaulių AVPK 
areštinę. 

* Šiauliuose, Žalgirio g., namuose, neblaivus 

Spalio 25 d., Konstitucijos ir 
Europos teisės dieną, nuo 9 iki 
15 valandos visuose Šiaulių apy
linkės teismo rūmuose vyko ne
mokamos teisinės konsultacijos. 
Šešiuose teismo rūmuose (Šiau
lių, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, 
Radviliškio ir Raseinių) apsilan
kė net 60 gyventojų. Į klausimus 
atsakinėjo advokatai, antstoliai, 
notarai, Valstybės garantuoja
mos teisinės pagalbos tarnybos 
specialistai, teisininkai iš savival
dybių ir būrys teismo teisėjų pa
dėjėjų. Arjie tai informuoja Nijolė 
Damulė, Šiaulių apylinkės teismo 
pirmininko padėjėja ryšiams su 
žiniasklaida ir visuomene. 

„Džiaugiuosi, kad Konstituci
jos dieną gyventojai pasinaudojo 
suteikta galimybe gauti nemoka
mą kvalifikuotą teisinę pagalbą. 
Dėkoju teisininkams, kurie sava
noriškai skyrė savo laiką", - sakė 
Šiaulių apylinkės teismo pirmi
ninkė Rasa Milvydaitė. 

Šiaulių apylinkės teisme kon
sultuoti žmonės pateikė dažniau
siai po vieną klausimą, bet pasi
taikė ir po kelis. Šiaulių rūmuose 
apsilankė 32 žmonės, Joniškio rū
muose - 6 , Kelmės - 4, Pakruojo 
- 9, Radviliškio - 2, Raseinių - 7. 

Trumpai 

(2,57 prom.) vyras (gim. 1981 m.) metė plaktu
ką į blaivią motiną (gim. 1949 m.). Nukentėju
sioji dėl rankos sumušimo į medikus nesikreipė. 
Įtariamasis uždarytas į areštinę. 

* Šiauliuose, Lieporių g., parduotuvėje, 
blaivus vyras (gim. 1976 m.) blaiviai buvusiai 
sugyventinei (gim. 1975 m.) tempė už plaukų. 
Nukentėjusioji į medikus nesikreipė. Įtariamasis 
uždarytas į areštinę. 

Vagystė 
* Šiauliuose, Serbentų g., moteris, gim. 

1977 m., vaikščiodama po turgavietę, ant peties 
neštoje rankinėje pasigedo piniginės, kurioje 
buvo asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pa
žymėjimas, automobilio VW PASSAT registraci
jos liudijimas, dvi banko mokėjimo kortelės, 180 
eurų bei įvairios nuolaidų kortelės. Turtinė žala 
250 eurų. 

Kita 
* Šiauliuose, V. Grinkevičiaus g. Šiaulių 

Interesantus nemokamai konsul
tavo 44 teisininkai. Gyventojams 
nereikėjo registruotis, teisininkai 
atsakinėjo į pateiktus klausimus. 
Eilės nesusidarė, nes interesantų 
laukė po kelis teisininkus. Kon
sultuotis atėjo net po kelis šeimos 
narius. 

„Esu labai patenkinta. Apie 
šią akciją sužinojau per televizi
ją", - sakė šiaulietė. 

Šiaulių apylinkės teisme in
teresantai klausė dėl santuokos 
nutraukimo, turto padalijimo, 
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te 

vaikų išlaikymo, smurto artimoje 
aplinkoje, dėl nekilnojamojo tur
to paveldėjimo, pardavimo, ne
kilnojamojo turto pirkimo, naš
laičių pensijos skyrimo, kaimynų 
triukšmo, daugiabučių namų ben
dro naudojimo objektų ir 1.1. 

Šiaulių rūmuose visą dieną 
dirbo teismo savanoriai, kuriems 
teko ne tik palydėti interesantus, 
bendrauti, nuraminti, bet ir pa
saugoti vaikus. 

Pagal Apylinkės teismą 
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AVPK Patrulių rinktinės pareigūnai, atlikę 
vyro, gim. 1998 m. asmens ir jo turimų daiktų 
apžiūrą, jo dešinės pusės džinsų kišenėje rado 
permatomą paketėlį, kuriame aptiktos žalios 
spalvos, galimai augalinės kilmės, kaip įtaria
ma narkotinės medžiagos-kanapės ir jų dalys. 
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į Šiaulių 
AVPK areštinę. 

* Šiauliuose, J. Basanavičiaus g. kieme, 
viešoje vietoje, demonstruodamas nepagarbą 
aplinkai ir aplinkiniams, neblaivus (1,34 prom.) 
vyras, gim. 1998 m. metė į galvą blaiviai mote
riai, gim. 1952 m. medžio drožlių plokštės lentą 
ir taip ją sužalojo bei stūmė nuo laiptų. Nuken
tėjusioji dėl galvos sumušimo, dešinio dilbio 
nubrozdinimo, po med. apžiūros Respubliki
nėje Šiaulių ligoninėje, gydosi ambulatoriškai. 
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į Šiaulių AVPK 
areštinę. 

* Šiauliuose, Lieporių g., neblaivus 
(1,83 prom.) vyras, gim. 1991 m., vairavo 
automobilį „Audi A4". Automobilis nuvežtas 

į saugojimo aikštelę. Įtariamasis uždarytas į 
Šiaulių AVPK areštinę. 

* Radviliškyje, Šiaulių g. neblaivus (1,56 
prom.) vyras, gim. 1982 m., vairuodamas auto-
mobilį„Volvo V70", atsitrenkė į tą pačia kryptimi 
važiuojantį automobilį „Audi A6",vairuojamą 
blaivaus vyro, gim. 1991 m. Eismo įvykio metu 
nukentėjo automobilio„Audi A6" neblaivi (2,00 
prom.) keleivė, gim. 1982 m., kuri dėl nepatiks
linto kaklo sužalojimo, paguldyta stebėjimo 
paslaugai Radviliškio ligoninėje. Automobilis 
„Volvo V70" nuvežta į saugojimo aikštelę. Įta
riamasis sulaikytas ir uždarytas į Šiaulių AVPK 
areštinę. 

* Šiaulių r., Kuršėnuose, K. Donelaičio g., 
neblaivus (2.30 prom.) vyras (gim. 1987 m.) 
išdaužė namo plastikinių langų 4 stiklo paketus, 
apgadino namo apdailos plastikinę lentą ir ga
tvėje bandė sumušti blaivų vyrą (gim. 1969 m.). 
Turtinė žala tikslinama. Įtariamasis uždarytas į 
areštinę. 
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