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Išrašas iš 2011-01-13 Juozo Jaciko, gim. 1956-08-08 pareiškimo 

Adresuotas Advokato Arvydo Balčiaus kontorai, 
Edvardui Smalakiui, 

Vilniaus miesto 1-jam apylinkės teismui baudžiamojoje byloje Nr. 1-1110-869/2010, 
Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui 

LR Prezidentei 
 

PAREIŠKIMAS 
2011-01-13 

Šilalės rajonas, Žąsino kaimas 
 

Aš, Juozas Jacikas, gim. 1956-08-08, vadovaujantis Konstitucinėmis teisėmis, akivaizdoje, Ingos 
Andriuškaitės, Eglei Gabriūnaitei perduodu šį pareiškimą, kuriame nurodau, kad advokatui Arvydui Balčiui 
Vilniaus miesto 1-jo apylinkės teismo baudžiamojoje byloje Nr. 1-1110-869/2010 jokių pretenzijų nereiškiau 
ir nereiškiu. Taip pat jokių pretenzijų nereiškiu Edvardui Smalakiui.  

Tyrėja Atkočiūnaitė, prokurorė Vilma Gužaitė, teisėja Vida Butanavičiūtė ikiteisminio tyrimo bylose Nr. 
10-2-542-07 ir 10-9-013-10 mano vardu prieš mano valią Liudytojo apklausos protokoluose surašė 
melagingus tyrėjos A. Atkočiūnaitės ir prokurorės Vilmos Gužaitės parodymus prieš advokatą Arvydą Balčių.  

2008-06-30 Šilalės PK kai buvau sulaikytas dėl automobilio vagystės policininkas Jonas Stonys mane 
vertė duoti melagingus parodymus prieš advokatą A. Balčių, todėl Liudytojo apklausos protokole tyrėjas 
Andrius Liudas užrašė J. Stonio žodžius, prieštaraujančius mano valiai, nurodant, kad aš nepažįstu E. 
Smalakio, kurį labai gerai pažinojau ir pažįstu ir tokias aplinkybes patvirtina 206-01-02 Uždarosios akcinės 
bendrovės „Memnono kolosai " pirkimo pardavimo sutartis. 

2008-08-28 Liudytojo apklausos protokole mano vardu J. Stonys užrašė melagingai, kad aš niekur 
nedirbu, kai tuo metu dirbau UAB „ Įmonių administravimo sistema ‘‘ Taip pat melagingai užrašė, kad aš 
nedirbau UAB „Bankroto administravimo grupė“ , kurioje aš dirbau ir kreipiausi dėl bankroto procedūros į 
Vilniaus apygardos teismą.  

2008-12-18 Šilalėje A. Atkočiūnaitė Liudytojo apklausos protokole užrašė melagingą informaciją ir 
pareikalavo ją patvirtinti Šilalės rajono apylinkės teisme teisėjai V. Butanavičiūtei, priešingu atveju ji Šilalės 
PK patalpose pagrasino man, kad likusį gyvenimą praleisiu kalėjime, dėl to tą pačią dieną papildomai 
prigrasinus Šilalės rajono prokurorei Anicetai Kancienei, J. Stoniui melagingai liudijau prieš advokatą A. 
Balčių, kuris nuo 2005-02-15 iki šiol susitarimų pagrindu mane atstovavo ir gynė įvairiose bylose, tame 
skaičiuje ir Vilniaus miesto 1-jame apylinkės teisme civ. byloje Nr. 2-3653-128/07, 2-210-129/08, 2A-534-
302/08, tą dieną Šilalės rajono apylinkės teisme buvo suklastotas teismo posėdžio protokolas, prie kurio 
klastojimo prisidėjo ir teisme dalyvavęs prokuroras M. Stonkus, kuriam paaiškinau, kad aš esu verčiamas 
meluoti teisme, dėl to skundu kreipiausi į Vilniaus apygardos vyriausiąjį prokurorą, tačiau jis taip pat 
pagrasino man kalėjimu jeigu atsisakysiu liudyti prieš advokatą A. Balčių.  

2010-01-06 A. Atkočiūnaitė Liudytojo apklausos protokole taip pat mano vardu užrašė melagingą 
informaciją prieš advokatą A. Balčių, grasindama mane pasodinti į kalėjimą, reikalavo, kad įkalbėčiau meluoti 
prieš advokatą A. Balčių buvusią 3-jo PK policininkę Remigiją Vedeckienę, mano ir A. Atkočiūnaitės gerą 
pažįstamą, kuri po mano įkalbėjimo Liudytojo apklausos protokole melavo apie advokatą A. Balčių.  

2010-01-27 A. Atkočiūnaitė Liudytojo apklausos protokole taip pat mano vardu užrašė melagingą 
informaciją apie advokatą A. Balčių, grasindama mane pasodinti į kalėjimą, reikalavo, kad įkalbėčiau meluoti 
prieš advokatą A. Balčių kitus mano pažįstamus asmenis.  

A. Atkočiūnaitė ir kiti tyrėjai (Alla Kovalenko, Vytenis Šlenys, Nina Balaganskaja, Šnioka ) nuo 2008-10-
02 mane kviesdavosi į Vilniaus VPK ir reikalaudavo duoti melagingus parodymus prieš advokatą A. Balčių. 
Liudytojo apklausos protokole taip pat mano vardu užrašė melagingą informaciją prieš advokatą A. Balčių, 
grasindami man kalėjimu, Egidijos Smalakienės pagalba reikalavo duoti melagingus parodymus ir Gediminą 
Stankevičių prieš advokatą A. Balčių, kuris A. Balčiaus vardu suklastojo daug dokumentų ir pateikė A. 
Atkočiūnaitei.  
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Egidija Smalakienė, A. Atkočiūnaitė ir Vilma Gužaitė mane ir Gediminą Stankevičių pareikalavo išvogti 
Edvardui Smalakiui priklausančius daiktus, kurie buvo Kelmiškių g. 32 Vilniuje bei garažuose Rivonių gatvėje, 
Vilniuje, joms organizuojant G. Stankevičius rašė skundus Operos ir Baleto administracijai dėl E. Smalakio, 
sugadinome Rimo Smalakio automobilio padangas prie Operos ir baleto teatro, už tai G. Stankevičius iš E. 
Smalakienės gavo kovinį pistoletą ir medžioklinį šautuvą, o aš buvau įdarbintas automobilių saugojimo 
aikštelėje. Vogtus daiktus patalpinome pas G. Stankevičių Palangoje, Žvejų g. 9A. Stankevičiui E.Smalakienė 
žadėjo didelę piniginę premiją už nužudymą advokatą A. Balčių ginklais, kuriuos jam davė E. Smalakienė. G. 
Stankevičius, reikalaujant E. Smalakienei, vagiant E. Smalakiui priklausančius daiktus Rivinių gatvėje, pavogė 
ir mano ten saugomus UAB Įmonių administravimo sistema priklausančius dokumentus, kuriuos vėliau 
perdavė A. Atkočiūnaitei, o ji prijungė prie baudžiamosios bylos Nr. 10-2-542-07. Iš Kalvarijų g. 59A. Vilniuje 
G. Stankevičius, man padedant, pavogė UAB „ bankroto administravimo grupė priklausantį naują UAB 
Šaltinėlis gamybos vandens šildymo aparatą ir jame paslėptų, Arvydui Balčiui priklausančių vieną šimtą 
dvylika tūkstančių JAV dolerių ir juos laiko Palangoje, Žvejų. g. 9A. 

2000-2002 metais Bankroto administratorius Jonas Janulionis, a.k. 34405090045, gyvenantis 
Fabijoniškių g. 3-62,vilnius ir jo sutuoktinė Irena Janulionienė, siekdami nusikalstamai prataurėti, klastojo 
Sodros Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjo Arvydo Balčiaus vardu ( jam nežinant, ligos metu), parašus 
Likviduojamuose įmonėse, kuriuose valstybės tarnautojas Arvydas Balčius buvo kreditorių susirinkimo 
pirmininku. Pvz. Likviduojama „ Eglita „ ir kt.  

2001-03-13 Jonas Janulionis prie Sodros pastato ( automobilyje) Vilniuje, iš  Arvydo Balčiaus 
pasiskolino 56 000 litų, kuriuos perdavė man, kad įduočiau advokatui, jo giminaičiui, advokatui Visvaldui 
Kazakiūnui, o pastarasis jais papirktų teisėją Konstantintą Guriną, skiriant Jonui Janulioniui, jo vadovaujamai 
įmonei  UAB “ Bankroto administravimo paslaugos “ Į.k 2502681 ir sutuoktinei Irenai Janulionienei  bankroto 
bylas. Janulionis, A. Balčiui iki numatyto laiko ( paskolos raštelis) skolos negražino, o Balčiui pradėjus jį raginti 
pastarasis pagrasino Balčiui dukros Astos Balčiūtės pagobimu, o Balčiui parašius pareiškimą policijai, 
veikdamas su teisėju K. Gurinu suorganizavo civilinę bylą prieš Balčių, per teisėją Virginiją Volskienę ( daug 
bylų paskyrusi Janulioniui administruoti) dėl šmeižto ir prisiteisė iš Balčiaus didžiulę sumą pinigų.  

2005 metais Egidija Smalakienė man ir Gediminui Stankevičiui bei jo žmonai padėjo suklastoti paskolos 
raštelius ir vekselį – man paskolos raštelį Vidai Butkienei, o Stankevičiaus žmonai 1500 000 litų vekselį UAB 
Tikra pagunda vadovaujamai R. Stankevičienės gavo iš UAB Midoja , kuris pateiktas Vilniaus apygardos 
teismui UAB Midoja bankroto byloje.  

2009-10-17 d. A. Atkočiūnaitė, V. Gužaitė ir E. Smalakienė sugalvojo, kad aš telefonu paskambinčiau 
advokatui A. Balčiui ir pagrasinčiau, kad jį nukirsiu, už tai gavau 1000 litų ir kirvį advokato nukirtimui. 
Nužudymo reikalavo todėl, kad joms paaiškinau, kad advokatui perdaviau daug slaptų dokumentų, kuriuos 
įgijau dirbdamas daug metų VRM sistemoje. Pvz. Patvirtinu, kad 1991 metais man dirbant VRM padalinyje, 
sausio 13 dieną, buvau iškviestas pas tuometinį VRM vadovą Petrą Liubartą, kuris mane ir dar keletą VRM 
pareigūnų nukreipė į LR Seimą prisistatyti pas Vytautą Lanzbergį. o LR seimo patalpose, 1 -jame aukšte 
susitikus su V. Lanzbergiu ir dar minia jo pažįstamų, man ir kitiems P. Liubarto pasiųstiems asmenims buvo 
duota komanda ginkluotis-įteikė kovinius pistoletus su koviniais šoviniais ir nurodė VRM darbuotojui 
Rimantui Kupšiui KGB tarnautojui ( 1943 gimimo) iš Skuodo, nušauti 1-3 žmones prie TV bokšto susirinkusios 
minios. Man ir kitiems nurodė laukti minios reakcijos, o po Kupšio šaudymo  esant galimybei pastūmėti po 
tankų vikšrais susirinkusiuosius.  Aš pastūmiau vieną žmogų, tačiau R. Kupšys ir kiti pastūmė daugiau,  
žmonės buvo sužaloti, kvietėm greitąją pagalbą. Taip pat organizuojant Visvaldui Račkauskui ir Alvydu. 
Sadeckui dalyvavau  „Medininkų „ žudynėse.  

Egidija Smalakienė 2004 metais rugpjūčio 20 dieną Kelmiškių g. 32 Vilniuje suklastojo Vidos Butkienės 
vardu 170 000 litų paskolos raštelį, vėliau man padiktavo raginimo tekstą, kurį parašiau ranka ir V. Butkienei 
išsiunčiau, o vėliau E. Smalakienė surašė mano vardu Pareiškimą Klaipėdos apygardos teismui dėl teismo 
įsakymo išleidimo, kuri tokiu būdu žadėjo man atlyginti už atliktus darbus prie gyvenamojo namo, esančio 
Kelmiškių 32 Vilniuje statybos.  

2011-01-13 A. Balčiaus kontorai per UAB Įmonių administravimo sistema vadybininkę Eglę Gabriūnaitę 
saugojimui perduodu 153 lapus mano patvirtintų dokumentų, tame skaičiuje ir susitarimai su advokatu 
Arvydu Balčiumi, kurie mano pasirašyti ir man žinomi, kuriuos prašau perduoti Vilniaus miesto 1-jam 
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apylinkės teismui baudžiamojoje byloje Nr. 1-1110-869/2010, Advokatui A. Balčiui, Edvardui Smalakiui ir LR 
Gen. Prokurorui dėl ikiteisminio tyrimo atlikimo prieš tyrėjus- Aušrą Atkočiūnaitę, Joną Stonį, Andrių Liudą, 
Allą Kovalenko, Vytenį Šlenį, Niną Balaganskaja, Tomą Šnioką ir teisėjus- Egidiją Smalakienę, Vidą 
Butanavičiūtę, Olegą Zaicevą, prokurorus: Vilmą Gužaitę, E. Jonušą, Anicetą Kancienę, Mindaugą Stonkų, 
advokatą Rimantą Andrikį, kurie vertė mane duoti melagingus parodymus prieš advokatą A. Balčių.  

Už darbą ( raštų rašymą ir jų pristatinėjimą teismui, antstoliui ir kitur ) civ. byloje Nr. 2-3653-128/07, 2-
210-129/08, 2A-534-302/08, iš E. Smalakio, R. Smalakio ir A. Bulkos gavau 7967 litus 2008-09-13 Vilniaus 
apygardos teismo 2007-06-21 įsakymą civ. byloje Nr. L2-2195-33/07, dėl 109 314 litų priteisimo iš E. 
Smalakio pardaviau Eglei Gabriūnaitei.  

LR Gen. prokurorą prašau pradėti ikiteisminį tyrimą dėl mano pareiškime nurodytų nusikaltimų.  
 

UAB Įmonių administravimo sistema L.e.p. direktorius  
 

Juozas Jacikas 
 

 
 
 
 


