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Pareiškimas
2013-11-14 skundo, reg. nr. , pagrindu ir papildomai prijungiamų įrodymų pagrindu
pareiškėjas prašo:
a) S. Lemziakov
Garliavos policijos nuovadoje organizuotos grupės narių – Sergej
Lemziakov,
Skirmanto Kazlausko, Roberto Kumetos, Gyčio Pužausko, Vadim Fedotov,
Egidijaus Raudžio, Arvydo Ežerskio, Benitos Milytės, Nerijaus Kairiūno, Ingos Gustaitytės,
Virginijaus Narbuto, Vidmanto Burbos atžvilgiu pradėti ikiteisminį tyrimą ir atlikti veiksmus
dėl veikų, atitinkančių LR BK nusikalstamų veikų požymius:
22 str. – Pasikėsinimas padaryti nusikalstamą veiką;
24 str. – Bendrininkavimas ir bendrininkų rūšys;
25 str. - Bendrininkavimo formos;
98 str. - Priverčiamosios medicinos priemonės: 5 d. Stacionarinį stebėjimą griežto
stebėjimo sąlygomis teismas taiko asmeniui, kuris kėsinosi į žmogaus gyvybę ar
sveikatą, dėl psichikos sutrikimo yra ypač pavojingas aplinkiniams ir turi būti
stebimas bei gydomas specializuotame stacionare; - organizuodamas ir su
Skirmantu Kazlausku vykdydamas pareiškėjo kankinimą S. Lemziakov
2010-08-19 kėsinosi į pareiškėjo gyvybę ir sveikatą, šie du asmenys dėl psichikos
sutrikimo yra ypač pavojingi aplinkiniams ir turi būti stebimi bei gydomi
specializuotame stacionare;
121 str. - Antikonstitucinių grupių ar organizacijų kūrimas ir veikla;
138 str. - Nesunkus sveikatos sutrikdymas;
140 str. - Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas
145 str. - Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus
terorizavimas;
146 str. - Neteisėtas laisvės atėmimas, - tame tarpe ir uždarant pareiškėją į psichiatrinę ligoninę
ne dėl ligos ( 3 d.);
148 str. - Žmogaus veiksmų laisvės varžymas;
154 str. – Šmeižimas;
155 str. – Įžeidimas;
167 str. - Neteisėtas informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimas;
168 str. - Neteisėtas informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimas ar panaudojimas;
169 str. - Diskriminavimas dėl lietuvių tautybės, ir grupinės priklausomybės nepripažįstančių
1940 sovietinės Rusijos imperijos įvykdytos Lietuvos Respublikos okupacijos, aneksijos
ir kolonizavimo;
228 str. – Piktnaudžiavimas policijos pareigūno statusu nusikalstamoms veikoms vykdyti;
229 str. - Tarnybos pareigų neatlikimas;
233 str. - Poveikis liudytojui, nukentėjusiam asmeniui, ekspertui, specialistui ar vertėjui;
234 str. - Poveikis nukentėjusiam asmeniui – Vincui Jokimui, kad šis susitaikytų su
kaltininkais - Lemziakov organizuotos nusikalstamos grupuotės ``policijos
pareigūnais`` - Skirmantu Kazlausku, Egidijum Raudžiu, Arvydu Ežerskiu, Vadim
Fedotov ir kitais;
236 str. - Melagingas įskundimas ar pranešimas apie nebūtą nusikaltimą;
237 str. - Nusikaltimo ar nusikaltimą padariusio asmens slėpimas;
238 str. - Nepranešimas apie nusikaltimą;
b) Kauno apylinkės prokuratūroje prokurore įdarbintų asmenų Almos Markvaldienės, Juozo
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Bagdonavičiaus atžvilgiu pradėti ikiteisminį tyrimą dėl veikų, atitinkančių LR BK nusikalstamų
veikų požymius:
23 str. – Pasikėsinimas padaryti nusikalstamą veiką;
24 str. – Bendrininkavimas ir bendrininkų rūšys;
25 str. - Bendrininkavimo formos;
121 str. - Antikonstitucinių grupių ar organizacijų kūrimas ir veikla;
148 str. - Žmogaus veiksmų laisvės varžymas;
169 str. - Diskriminavimas dėl lietuvių tautybės, ir grupinės priklausomybės nepripažįstančių
1940 sovietinės Rusijos imperijos įvykdytos Lietuvos Respublikos okupacijos, aneksijos
ir kolonizavimo;
228 str. – Piktnaudžiavimas prokuroro statusu nusikalstamoms veikoms vykdyti ir / ar dengti;
229 str. - Tarnybos pareigų neatlikimas;
233 str. - Poveikis liudytojui, nukentėjusiam asmeniui, ekspertui, specialistui ar vertėjui;
234 str. - Poveikis nukentėjusiam asmeniui – Vincui Jokimui, kad šis susitaikytų su
kaltininkais - Lemziakov organizuotos nusikalstamos grupuotės ``policijos
pareigūnais`` - Skirmantu Kazlausku, Egidijum Raudžiu, Arvydu Ežerskiu, Vadim
Fedotov ir kitais;
237 str. - Nusikaltimo ar nusikaltimą padariusio asmens slėpimas;
238 str. - Nepranešimas apie nusikaltimą;
c) Kauno apygardos prokuratūroje prokurore įdarbinto asmens Rasos Verdnikovienės atžvilgiu
pradėti ikiteisminį tyrimą dėl veikų, atitinkančių LR BK nusikalstamų veikų požymius:
24 str. – Pasikėsinimas padaryti nusikalstamą veiką;
25 str. - Bendrininkavimo formos;
25 str. - Bendrininkavimas ir bendrininkų rūšys;
98 str. – R. Verdniokovienė nesikreipė į teismą dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo
S. Lemziakov ir S. Kazlauskui: 5 d. Stacionarinį stebėjimą griežto stebėjimo sąlygomis
teismas taiko asmeniui, kuris kėsinosi į žmogaus gyvybę ar sveikatą, dėl psichikos
sutrikimo yra ypač pavojingas aplinkiniams ir turi būti stebimas bei gydomas
specializuotame stacionare; - organizuodamas ir su Skirmantu Kazlausku vykdydamas
pareiškėjo kankinimą S. Lemziakov 2010-08-19 kėsinosi į pareiškėjo gyvybę ir sveikatą,
šie du asmenys dėl psichikos sutrikimo yra ypač pavojingi aplinkiniams ir turi būti stebimi
bei gydomi specializuotame stacionare;
121 str. - Antikonstitucinių grupių ar organizacijų kūrimas ir veikla;
154 str. – Šmeiždama V. Jokimą R. Verdnikovienė slėpė Garliavos policijos nuovadoje
``viršininku`` įdarbinto organizuotą grupę subūrusio organizatoriaus ir kurstytojo Sergej
Lemziakov organizuotų ``policijos pareigūnų`` Skirmanto Kazlausko, Egidijaus Raudžio,
Arvydo Ežerskio, Vadim Fedotov ir kitų sistemingai bei tiesiogine tyčia įvykdytus LR
Policijos veiklos įstatymo 2 str., 2 d., 3 d.; 3 str., 4 str.; 6 str.; 14 str. 3 d., 16 str. 1-3 d.; 18
str.; 19 str., 20 str., 21 str., 24 str. 1d. nuostatų pažeidimus, nusikalstamas veikas;
155 str. – Įžeidimas;
168 str. - Neteisėtas informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimas ar panaudojimas;
169 str. - Diskriminavimas dėl lietuvių tautybės, ir grupinės priklausomybės nepripažįstančių
1940 sovietinės Rusijos imperijos įvykdytos Lietuvos Respublikos okupacijos, aneksijos
ir kolonizavimo;
228 str. - Piktnaudžiavimas prokuroro statusu nusikalstamoms veikoms vykdyti ir / ar dengti;
229 str. - Tarnybos pareigų neatlikimas;
233 str. - Poveikis liudytojui, nukentėjusiam asmeniui, ekspertui, specialistui ar vertėjui;
234 str. - Poveikis nukentėjusiam asmeniui – Vincui Jokimui, kad šis susitaikytų su
kaltininkais - Lemziakov organizuotos nusikalstamos grupuotės ``policijos
pareigūnais`` - Skirmantu Kazlausku, Egidijum Raudžiu, Arvydu Ežerskiu, Vadim
Fedotov ir kitais;
237 str. - Nusikaltimo ar nusikaltimą padariusio asmens slėpimas;
238 str. - Nepranešimas apie nusikaltimą;
Priedai: 2013-11-12 Mastaičų pagrindinės mokyklos raštas Nr. V8-125 ( 1 psl.);
Pareiškėjas: Vincas Jokimas
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