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Aš ir sutuoktinė Egidija Puzinskaitė Smalakienė ( toliau sutuoktinė ) prieš pat santuokos sudarymą, tai yra
1999-03-30 lygiomis dalimis nusipirkome žemės sklypą, turintį 0,1511 ha ploto, esantį adresu Kelmiškių g. 32,
Tarandėje, Vilniaus mieste, unikalus Nr. 4103-0600-0406, kadastrinis Nr. 0101/0171:406, Vilniaus miesto saviv.
kadastrinėje vietovėje, sklypo vidutinė rinkos vertė pagal išrašą iš Registro- 368 080 Lt. Šį turtą aš ir Egidija
valdėme asmeninės nuosavybės teise kaip šeimos turtą, nes visą santuokos laiką buvo naudojamas šeimos
poreikiams tenkinti.
Su sutuoktinė Santuoką sudarėme 1999 m. liepos 17 d. Vilniaus miesto CMS, įrašo Nr. 1570. Bendrų vaikų
neturėjome, pinigų gyv. namo statybai ir prabangai neturėjome. Santuokos metu, buvusiai sutuoktinei reikalaujant,
skolintais pinigais statėme gyvenamąjį namą Kelmiškių 32, Vilniuje aukščiau nurodytame žemės sklype, o statybos
darbams vadovavo mano brolis Rimas Smalakys ir Arvydas Bulka, kurie surado statybos darbų rangovus: Juozą
Jaciką ir kitus.
Kaip dabar jau žinoma, kad sutuoktinė su manimi sudarė fiktyvią santuokos sutartį, ir tai įrodoma jos pačios
teiginiais laikraštyje 2012-03-10 „Lietuvos žinios“ Nr. 57(13 185 ) www.lzinios.lt laikraščio priede „Privataus
gyvenimo drama“ straipsnyje „Santuoka truko trumpiau negu skyrybos“ kuriame sutuoktinė E. Smalakienė viešai
spaudoje pripažino, kad su manimi-E. Smalakiu gyveno tik vienerius metus, taip patvirtindama, kad su manimi
sudarė santuoką tik dėl akių ir dėl sukčiavimo gyveno mano bute Verkių g., Vilniuje tol kol sukčiaujant įkalbėjo
mane šį butą parduoti, vėliau statyti gyvenamąjį namą skolintų pinigų sąskaita. Kaip dabar jau žinoma, iš Arvydo
Bulkos, Juozo Jaciko, Rimo Smalakio skolintus pinigus sutuoktinė sukčiaujant panaudojo savo asmeniniais tikslais.
Tokiais teiginiais sutuoktinė patvirtina, kad pinigus ji nusikalstamai išviliojo iš Arvydo Bulkos, Juozo Jaciko,
Rimo Smalakio ne šeimos interesams, o savo asmeniniams tikslams, nes kaip pati spaudoje pripažįsta, tuo metu kai
buvo pradėta gyvenamojo namo statyba, jau ji gyveno su kitais vyrais, ką patvirtina Juozas Jacikas ją pavadindamas
sugyventine ( žr. Civilinės bylas Nr. 2-3653/07, 0 2008—02-05 Nr. 2-210-129-2008 ).
Sutuoktinė siekdama išvengti skolų gražinimo, man, Arvydui Bulkai, Juozui Jacikui, Rimui Smalakiui
pareiškė, kad jeigu mes sieksime susigražinti pinigus, kurie buvo skolinti gyvenamojo namo statybai, o sutuoktinė
juos nusikalstamai panaudojo savo asmeniniais tikslais, mes būsime nužudyti, taip pat bus nužudyti ir teisininkai,
kurie sieks mums padėti gintis nuo sutuoktinės sukčiavimo ir nužudymo. Taip pat pažadėjo, kad siekiant
įgyvendinti nusikalstamus tikslus, sieks įsidarbinti teisėja. Įsidarbinti teisėja, akivaizdoje E. Smalakio, duodant
kyšį buvusiam Nacionalinės teismų administracijos vadovui Baškiui ( E. Smalakio buvęs kolega Balete ), pavyko.
Po įsidarbinimo teisėja, sutuoktinė suorganizavo santuokos nutraukimą ir santuokoje įgyto turto padalinimą, t.y.
užvedė bylą teisme. Vilniaus miesto apylinkės teisme prieš man, Arvydui Bulkai, Juozui Jacikui, Rimui Smalakiui
atstovavusį advokatą suklastojo dokumentus, kurių pagrindu advokatui pareiškė įtarimą apie nebūtą nusikaltimą,
vėliau siekiant jį įbauginti, siekė nužudyti, dėl ko yra pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr.]O-9-005-10, vėliau
suklastojo prieš advokatą A. Balčių dokumentus, apie nebūtą jo slapstymąsi, dėl ko advokatas nuo 2010-04-01 iki
2010-06-29 buvo suimtas, vėliau byla perduota Vilniaus miesto l-jam apylinkės teismui, kuriame byla klastojama
(pridedama įrodymai priede).
Juozas Jacikas, 2011-01-13 ( pridedamas išrašas iš pareiškimo ) atskleidęs Egidijos Puzinskaitės Smalakienės
nusikalstamas veikas, bendrininkaujant su kitais teisėsaugos pareigūnais, 2011—01-25 buvo nužudytas, o tiriant jo
nužudymo aplinkybes, 2012 metais buvo nužudytas asmuo, kuris pastarąjį nužudė.
2013-02-01 interneto pagalba nustatyta, kad sutuoktinė patvirtino iš kreditorių: Arvydui Bulkai, Juozui
Jacikui, Rimui Smalakiui, gautų pinigų faktą, kadangi nusikalstamu sukčiavimo būdu gautus pinigus uždeklaravo ir
tai pavirtina sutuoktinės deklaracija, kuri paskelbta internete ( pridedama išrašas ).
Taip pat noriu pavirtinti, kad sutuoktinė kitų asmenų vardu Gariūnų turgavietėje turi du kioskus, iš kurių
gauna pajamas, tačiau jų niekur nedeklaruoja, o jos nusikalstamą veiką dangsto devyni aukšto rango prokurorai,
kurie taip pat Gariūnų turgavietėje turi kioskus ir gauna nedarbines pajamas, kurių nustatyta tvarka nedeklaruoja
(prokurorų pavardės bus pateiktos mane papildomai apklausiant ).
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Pažymėtina, kad 2008 metais Egidija Puzinskaitė
Smalakienė per Notarę Rasimavičienę
atsiskaitomąją sąskaitą banke 329 000 litų atlygino kreditoriams
per mano
žalą, tačiau šios sumos pastaroji
nedeklaravo, t.y. nuslėpė dar dalį nedarbinių
tvarka
nustatyta
pajamų. Susumavus sutuoktinės darbines
3 mažamečiams vaikas, kurios
pajamas,
socialines
pašalpas
gali būti išmokamos neteisėtai, pastaroji
galėtų deklaruoti apie 500 000 litų, tačiau
kaip matosi iš interneto pastaroji uždeklaravo
žymiai daugiau, 0 skolos kreditoriams liko
negražintos.
Kaip matyti iš priede pateikiamo St. Jaruševičiaus
pareiškimo išrašo, Egidija Puzinskaitė Smalakienė
prekiauti koviniais ginklais, kuriuos tiekia
gali
Gariūnų akcininkai, nes už vagysčių
Stankevičiui atsiskaitė ginklais.
organizavimą J. Jackui ir G.
Noriu pastebėti, kad anksčiau tokio pareiškimo
rašyti nesiryžau, kadangi konservatoriai
viską klastojo.
Vadovaujantis išdėstytu, BPK“166 str. d. 1p.,
prašoma:
1) pradėti ikiteisminį tyrimą, dėl
Egidijos Puzinskaitės Smalakienės nusikalstamo
praturtėjimo ir kitų
nusikalstamų veikų, bendrininkaujant su teisėsaugos
pareigūnais;
2) iškvieti mane skundo patikslinimui;
3) priimant šį skundą prijungti STT el.paštu 2013-02-04
užregistruota šį skundą ir jo priedus.
PRIDEDAMA: įrodymai dėl
Egidijos Puzinskaitės Smalakienės nusikalstamų
veikų ( aprašymas ),
bendrininkaujant su kitais teisėsaugos pareigūnais;
laikraštis 2012-03-10 „Lietuvos žinios“ Nr.
iš interneto dėl nu31kalstamo
57( 13 185 ); išrašas
praturtėjimo, bei kiti dokumentai įrodantys
teisėsaugos pareigūnų nusikalstamas
veikas ir kitas Skunde nurodytas ir
nenurodytas priedas, kuris siunčiamas el. paštu.
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