
Šiaulių medikai apstulbę - jų skundas atsidūrė apskųsto kolegos rankose. / p. 5 

* LIETlWOS 2021 m. 
birželio 17 d., 
ketvirtadienis 

lrytas.lt 

+26+28 

+26+28 

+26+28 

Orai šiandien / p. ih 

Tai buvo iš anks
to suplanuotas 

tarptautinių aviacijos 
taisyklių pažeidimas. 

„Ryanair" kompanijos vadovas 
M.O'Leary taip įvertino priverstinį 

lėktuvo nutupdymą Minske. 
/ p . 13 
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VISI AKINIŲ LĘŠIAI 

K A I N Ą 

dienos skaičius 

728 
Tiek per Antrąjį pasaulinį ka
r ą n u k a n k i n t ų karo belaisvių 
palaikų, rastų prie Šiaulių, bu
vo perlaidota Ginkūnų kapi-

/p. 19 nese. 

dienos nuotrauka 

Izraelio aviacija ankstų trečiadienio 
rytą vėl smogė taikiniams Gazos 

Ruože. Tai buvo padaryta po to, kai 
kovotojai iš palestiniečių teritorijos į 
Izraelį paleido padegamųjų balionų. 

dienos sakinys 
„Manau, Seimo virtuvę pre
zidentas irgi turi žinoti, ir 
tai išgirdo iš pirmų lūpų." 
Taip Seimo opozicijos lyderis S.Skvernelis 

sakė po jo ir kitų opozicijos atstovų 
susitikimo su šalies vadovu G.Nausėda. 

Valdininkai niekuo dėtą 
kišo į skolų kilpą 

19 
LLLM1111J 

m LiMHIhlll rmnrti 

Valdininkai neinformavo įmonės vadovo apie % eurų baudą, bet įjungė skolų laikrodį - prikapsėjo net19 500 eurų. 

Ar įmanoma, kad antstolio prašymu teismo skirta 
14 eurų bauda išaugtų iki 19 500 eurų? Sveikas pro
tas sako, kad tokių stebuklų nebūna. Tačiau bū
tent taip nutiko Vilniaus verslininkui Pavelui Hukui. 

Arvydas LEKAVIČIUS 
LR korespondentas 

Kad jam skirta 14 eurų bauda, 
P.Hukas ilgą laiką nieko neži
nojo. 

Valstybinė mokesčių inspekci
ja (VMI) beveik 4 metus savo stal
čiuose pralaikė vykdomąjį raštą 
apie įmonės „Deko Group" direk
toriui skirtą 14 eurų baudą, o kai 
skola išaugo iki 19 500 eurų, per
davė dokumentus antstoliams. 

Verslininkui teko nueiti kry
žiaus kelius, kad atsikratytų di
džiosios dalies skolų kupros. Net
gi šeši įvairių pakopų teismai ir 
daugybė kitų institucijų kelerius 
metus citavo įstatymus ir aiški
no, kad nieko neįmanoma pa
keisti. 

Tik neseniai galutinį žodį ta
rė Lietuvos vyriausiasis admi
nistracinis teismas, pareiškęs, 
kad, be įstatymų ir teisės aktų, 

Nukelta į 3 p. 

Kaunas 2022 
Europos kultūros sostinė 

sauga 

S e k įvykius ir 
naujienas: 
kaunas2022.eu/isaugom 

Mitinge atkuto 
Specialiųjų tyrimų tarnybos parei
gūnų prievartą patyręs Seimo na
rys M.Puidokas atkuto šeimos gy
nėjų mitinge prie parlamento - čia 
jis buvo sutiktas plojimais. / p. 8 

Traukia į pajūrį 
Prasidėjusi vasara Palangoje stebi
na sezono pradžiai nebūdinga žmo
nių gausa. Nors poilsiautojai kal
ba apie padidėjusias kainas, tai jų 
neatbaido nuo poilsio Lietuvos pa
jūryje. / p. 7 

Bėdos išlieka 
„Regitros" vadovas iš pareigų pasi
traukė, tačiau įmonės klientai toliau 
skundžiasi ilgomis eilėmis. O Seimo 
opozicija jau rengia pirtį vidaus rei
kalų ministrei A.Bilotaitei. / p. 11 

Nuteisė šaulį 
Panevėžio teismas paskelbė nuo
sprendį kupiškėnui A.Mačiui, kuris 
girtas medžiokliniu šautuvu šau
dė į buto duris, už kurių galėjo sto
vėti jo žmona. Tačiau dukters per
spėta moteris jau buvo spėjusi išei
ti iš namų. / p. 10 

Kitas „Lietuvos ryto" numeris 
išeis birželio 19 dieną, šeštadienį. 
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Valdininkai niekuo dėtą vadovą kišo į skolų kilpą 

Skiepai vis sparčiau veja koronavirusą iš Lietuvos 

frtlfBtiT 

A 

Iš Baltarusijos į Lie
tuvą imtis verslo at
vykęs P.Hukas t i 
kėjosi palankių są
lygų, bet pateko į 
valdininkų pinkles 
ir buvo priverstas 
varstyti teismų duris. 

P.Hukas teigė, kad laukdamas 
jo sprendimo negalėjo ramiai mie
goti. 

Prieš kelias dienas išgirdęs nu
tartį verslininkas neslėpė džiaugs
mo - teismas pripažino, kad dėl 
VMI neteisėtų veiksmų P.Hukas 
patyrė beveik 17 tūkstančių eurų 
žalą. 

Tad šiuos pinigus įskaičius į pa
skirtą baudą verslininkui reikės 
sumokėti tik 2700 eurų. 

„Kova truko kelerius metus, o 
vienas sprendimas viską pakeitė. 
O juk galėjo būti ir kitaip, jei tei
sėjai ir toliau būtų matę tik sau
sus įstatymus ir kodeksus", - kal
bėjo P.Hukas. 

LVAT kolegija, kuriai vadovavo 
Skirgailė Žalimienė, akcentavo są
žiningumo kriterijų ir neapsiribo
jo vien tik kitų teismų cituojamu 
Civilinio proceso kodeksu, kuris iš 
tiesų leidžia vykdomąjį raštą pa
teikti per penkerius metus. 

Teisėjai atrado dar 2006 metais 
pasirašytą ir, atrodo, užmirštą 
VMI viršininko įsakymą, pagal 
kurį VMI tarnautojai iš teismo 
gautus vykdomuosius raštus vyk
dyti antstoliams privalo pateikti 
ne vėliau kaip per metus. 

Vėliau VMI viršininko įsakymais 

&W* 

Svarbu įvertinti 
sąžiningumo 

kriterijus ir neapsiri
boti tik Civilinio proce
so kodeksu. 

S.Žalimienė 

šie terminai buvo per kelis kartus 
sutrumpinti iki 14 dienų. 

„Nagrinėjamu atveju pažeidus 
nustatytą terminą yra pagrindas 
konstatuoti, kad VMI veiksmai bu
vo neteisėti, jie pasireiškė neveiki
mu", - teigiama neskundžiamoje 
LVAT nutartyje. 

lavirusą iš Lietuvos 
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egzistuoja ir protingumo bei są
žiningumo principas. 

Patikėjo pavaldinio žodžiu 
Ši istorija prasidėjo dar 2013 me

tais, kai „Deko Group" vadovas P.Hu
kas gavo antstolės Marijos Gaive-
nės raštą, kad vienas jo pavaldinių 
bendrovei „Bitė Lietuva" už teleko
munikacijos paslaugas skolingas 
400 eurų. 

Antstolė prašė, kad įmonės di
rektorius skolą išskaičiuotų iš dar
buotojo atlyginimo. 

„Parodžiau tam darbuotojui ant
stolio raštą, paklausiau apie skolą. 
Jis mane patikino, kad netrukus 
pats viską susimokės. 

Šį savo pavaldinį pažinojau kaip 
sąžiningą žmogų, tad patikėjau jo 
žodžiu", -„Lietuvos rytui" pasako
jo P.Hukas. 

Bet „Bitės" skolininkas pinigų 
kažkodėl nemokėjo, o direktorius 
gavo dar vieną antstolės raštą. 

„Tąkart vėl patikėjau savo dar
buotoju - jis dievagojosi, kad su 
„Bite" jau pasirašė skolos grąžini
mo grafiką ir viską pats išspręs", 
- prisimena P.Hukas. 

Nutartis adresato nepasiekė 
Tačiau skolininkas dar kartą ap

gavo savo vadovą. Paaiškėjus, kad 
skola nemažėja, antstolė daugiau 
įmonės direktoriui raginimo ne
siuntė - kreipėsi į Trakų apylinkės 
teismą prašydama, kad bendrovės 
vadovui, atsisakančiam iš atlygini
mo išskaičiuoti pavaldinio skolą, 
būtų skirta bauda. 

Teismas prašymą patenkino ir 
P.Hukui už kiekvieną antstolės rei
kalavimo nevykdymo dieną skyrė 
14 eurų baudą. 

Teismas išdavė vykdomąjį įrašą 
ir nusiuntė jį išieškojimą vykdyti 
turinčiai Mokesčių inspekcijai. 

Nutartis turėjo būti įteikta ir 
bendrovės direktoriui P.Hukui. 

Tačiau teismo siųstą laišką paė
mė tuo pačiu adresu kaip ir „Deko 
Group" registruotos kitos įmonės 
administratorė ir kažkur pradan
gino. 

Inspektoriai augino skolą 
Beveik ketveriems metams vis

kas nurimo - P.Hukas net neįta
rė, kadjam paskirta bauda, tylė
jo ir mokesčių inspektoriai. Die
nos bėgo, kasdien didindamos di
rektoriaus baudą 14 eurų. 

Kai po pusketvirtų metų suma 
išaugo iki 19 500 eurų, VMI nu
tarė imtis veiksmų - kreipėsi į ant-

M i l d a K U I Z I N A I T Ė 
LR korespondentė 

Skiepų diena. Skiepytis nuo koro-
naviruso raginanti akcija ketvir
tadienį rengiama visuose Lietu
vos vakcinacijos centruose. Jie 
dirbs ilgiau nei įprastai - nuo 8 
vai. iki 20 vai. 

Vykstantieji skiepytis privalo 
turėti asmens tapatybės dokumen
tą. Iš anksto skiepams neužsire
gistravę gyventojai turės laukti 
atskiroje eilėje. 

stolį, kad jis išieškotų pinigus iš 
P.Huko. 

Bendra skola kartu su antstolio 
atlyginimu ir išlaidomis jau siekė 
21 tūkstantį eurų. 

Teko samdyti advokatą 
P.Hukas gerai prisimena 2018 

metų sausio 4-ąją. Būtent tą die
ną jam buvo įteiktas iš kojų vos 
neišvertęs antstolio raginimas su
mokėti 21 tūkstantį eurų. 

Sužinojęs apie didžiulę baudą 
P.Hukas puolė skambinti Mokes
čių inspekcijai, tačiau jį konsulta
vęs tarnautojas patikino, kad jo
kios skolos nėra - anksčiau esą bu
vo paskirta 30 eurų bauda už grei
čio viršijimą, kuri jau sumokėta. 

Tačiau antstolis toliau reikalavo 
sumokėti baudą. Verslininkas bu
vo priverstas samdytis advokatą ir 
pradėti ilgą teismų maratoną. 

Teismai prašymus atmetė 

Iš pradžių P.Hukas kreipėsi į 
Vilniaus regiono apylinkės teismą 
prašydamas, kad būtų atnaujintas 
teismo procesas ir panaikinta dar 
2014 metais Trakų teismo skirta 
bauda. 

Verslininkas 4 metus 
net neįtarė, kadjam 
skirta bauda, tylėjo ir 
mokesčių inspektoriai, 
o bauda kasdien didė
jo 14 eurų. 

Savo skundą verslininkas mo
tyvavo tuo, kad teismo nutarties 
negavo -ji buvo įteikta visai kitos 
įmonės administratorei. 

Tačiau Vilniaus regiono apylin
kės teismas proceso neatnaujino 
- esą P.Hukas pats kaltas, kad 
neužtikrino, jog siunčiama kores
pondencija jį pasiektų. 

Verslininko skundą atmetė ir 
Vilniaus apygardos teismo teisė
ja Rūta Veniulytė-Jankuvienė, be
veik žodis žodin perrašiusi pirmo
sios instancijos teismo sprendimą. 

Inspekcija pagalbos nesuteikė 
Po tokių teismų sprendimų vers

lininkas nutarė nusilenkti savo 
neveiklumu skolą išauginusiems 
VMI valdininkams. Jis pateikė 
prašymą, kad baudos dydis būtų 
sumažintas. 

P.Hukas bandė Mokesčių ins
pekcijos tarnautojus sugraudinti, 
kad tokia didelė bauda jam nepa
keliama-jis neturi jokio nekilno-

Tikimasi, kad tokia akcija į skie
pijimo centrus privilios internetu 
nesinaudojančius arba registraci
jai laiko gailinčius gyventojus. 

Kad dalis gyventojų nenori re
gistruotis, bet noriai laukia gyvo
se eilėse, trečiadienį pastebėjo „Li-
texpo" parodų centre apsilankiu
si premjerė Ingrida Šimonytė. 

Į didžiausią Vilniaus skiepijimo 
centrą Vyriausybės vadovė atvy
ko antros skiepo dozės. 

Kovo 22-ąją visi šalies vadovai 
ir sveikatos apsaugos ministras 
buvo paskiepyti „AstraZeneca" 

jamojo turto, augina mažametį 
vaiką ir net bus priverstas skelb
ti asmeninį bankrotą. 

Verslininkas atkreipė dėmesį ir 
į pačios Mokesčių inspekcijos, ku
ri net kelerius metus nesiėmė jo
kių veiksmų, neveiklumą. 

Tačiau Mokesčių inspekcija at
sakė formaliai - prašymas nebus 
nagrinėjamas, nes tam nėra tei
sinio pagrindo. 

Inspekcijos teisininkai dar nuro
dė, jog pagal įstatymus jie galėjo 
net penkerius metus nepateikti vyk
dyti vykdomųjų raštų, ir pasiūlė 
džiaugtis, kad teismas paskyrė dar 
palyginti menką baudą. Kitu atve
ju skola būtų dar didesnė. 

Nutarė kovoti su valstybe 

Po tokio antausio P.Hukas vėl 
pradėjo teismų maratoną - vėl 
kreipėsi į Vilniaus regiono apylin
kės teismą šįkart prašydamas su
mažinti baudą. 

Tačiau teismas net nepradėjo 
bylos nurodydamas, kad sprendi
mą priėmusiam teismui draudžia
ma jį pačiam naikinti ar keisti. 

Netekęs vilties P.Hukas surašė 
daugybę skundų Administracinių 
ginčų komisijai, kitoms instituci
joms, tačiau atsakymas buvo toks 
pat - sumažinti baudos nėra gali
mybės. 

Kai jau, atrodo, nebeliko jokios 
vilties, advokatas Artūras Jucevi
čius verslininką įkalbėjo griebtis 
paskutinio šiaudo - pateikti ieški
nį valstybei. 

Juk būtent dėl VMI darbuotojų 
aplaidumo ir neveiklumo jis atsi
dūrė tokioje situacijoje. 

Sprendimas suteikė viltį 

Ieškinys prieš valstybę buvo neį
prastas - P.Hukas prašė priteisti-
nos žalos atlyginimą ne perduoti 
jam, o įskaityti paskirtai baudai pa
dengti. 

Praėjusių metų kovą Vilniaus 
apygardos administracinis teismas 
paskelbė sprendimą, kuriuo įparei
gojo VMI už padarytą žalą P.Hu
kui sumokėti 5 tūkstančius eurų. 

Verslininkui po daugybės pralai
mėjimų tai buvo bent šioks toks gai
vaus oro gurkšnis. 

Tačiau priteista suma vyriškį 
menkai guodė - netgi ir gavus šiuos 
pinigus iš savo kišenės dar būtų 
reikėję sumokėti daugiau kaip 14 
tūkstančių eurų. 

Lėmė ir sąžiningumo principas 

Paskutine viltimi tapo Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teis
mas (LVAT). 

vakcina, taip norint parodyti pa
sitikėjimą šiuo preparatu. 

J vakcinacijos centrą atvykusi 
I.Šimonytė pastebėjo, kad nema
žai į jį susirinkusių žmonių skie
pijasi jau antrą kartą: „Nemanau, 
kad tai yra labai gerai. Geriau bū
tų, kad būtų arba lygiai, arba at
virkščiai." 

Neringos ir Pakruojo 
savivaldybėse per 14 
dienų nebuvo nustaty
ta nė vieno naujo 
COVID-19 ligos atvejo. 

Statistikos departamento duo
menimis, dabar mažiausiai viena 
vakcinos doze yra paskiepyti 42 
proc. Lietuvos gyventojų. 

Pastaruoju metu per parą dau

giau gyventojų paskiepijama ant
rąja doze nei pirmąja, o Sveikatos 
apsaugos ministerija pastebi su
mažėjusį pirmąja doze norinčiųjų 
skiepytis aktyvumą. 

Savivaldybių vadovai juos bando 
vilioti, kaip išmano. Jonavoje skie
pų eilėje laukusius gyventojus links
mino liaudiškos muzikos kapela, 
jiems buvo surengta loterija. 

„Eilės kaip sovietmečiu prie apel
sinų", - vaizdą prie skiepijimo cent
ro įvertino Jonavos meras Min
daugas Sinkevičius. 

Pramogos ir „ Janssen" vakcina, 
kuria užtenka skiepytis tik vieną 
kartą, per dieną suviliojo apie 400 
Jonavos ir aplinkinių miestų gy
ventojų. 

Spalvas pamažu keičia ir epide
miologinis Lietuvos žemėlapis. Ja
me jau penkios žalia spalva pažy
mėtos savivaldybės: Neringa, Birš

tonas, Pakruojo, Biržų rajonai ir 
Rietavas. 

Neringos ir Pakruojo savivaldy
bėse per 14 dienų nebuvo nustaty
ta nė vieno naujo COVID-19 ligos 
atvejo. Neringoje - ten paskiepyta 
jau80proc.gyventojų-užsikrėtimų 
neužfiksuota dar ilgesnį laiką. 

„Visi matome, kaip efektyvu yra 
skiepai", - sakė premjerė I.Šimo
nytė. Jos teigimu, puikus to įro
dymas - Lietuvos kariuomenė. 

Imunitetą koronavirusui jau yra 
įgiję 90 procentų karių, o naujų 
atvejų nebefiksuojama. 

Lietuvos pastarųjų 14 dienų nau
jų susirgimų rodiklis 100 tūkst. 
gyventojų siekia 102,5 atvejo. 

Teigiamų tyrimų dalis per pas
tarąsias septynias dienas - 1,1 
procento. Vakar pranešta apie 126 
naujus koronaviruso atvejus, nuo 
šios ligos mirė trys žmonės. 

Šiandien visi Lietuvos vakcinavimo centrai dirbs 
ilgiau, o pasiskiepyti nuo koronaviruso bus gali
ma be išankstinės registracijos. Kiekvieną die
ną perdažomas Lietuvos žemėlapis rodo - kuo 
daugiau skiepų, tuo mažiau užsikrėtimo atvejų. 


