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DĖL PRAŠYMO NAGRINĖJIMO REZULTATŲ 

Pranešame, kad Jūsų 2017 m. birželio 2 d. prašymas dėl Vilniaus  apskrities vyriausiojo
policijos  komisariato (toliau  –  Vilniaus  aps.  VPK) Trakų rajono policijos  komisariato  (toliau  –
Trakų r. PK) pareigūnių veiksmų išnagrinėtas Vilniaus aps. VPK Vidaus tyrimų skyriuje.

Įvertinus prašymo nagrinėjimo metu surinktus faktinius duomenis, nustatyta, kad nutarimą
atsisakyti  pradėti  ikiteisminį  tyrimą  dėl  Jūsų  2017  m.  balandžio  20  d.  pareiškime  nurodytų
aplinkybių, Vilniaus aps. VPK Trakų r. PK Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja Jurgita Satkauskaitė
priėmė  remdamasi  savo  teisine  sąmone,  o  tai  negali  būti  pagrindu  vertinti  jos  bei  nutarimą
patvirtinusios  skyriaus viršininkės,  laikinai  ėjusios  Vilniaus  aps.  VPK  Trakų  r.  PK  viršininko
pareigas,  Laimos  Špetienės veiksmus  kaip  neteisėtus.  Be  to,  Vilniaus  apygardos  prokuratūros
Vilniaus apylinkės prokuratūros 6-ojo skyriaus prokurorė, nagrinėjusi Jūsų skundą dėl Vilniaus aps.
VPK Trakų r. PK 2017 m. gegužės 5 d. priimto nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą ir jį
panaikinusi, drausmės bylos, kuri  yra teisinis pagrindas pradėti tarnybinį patikrinimą bei vertinti
ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmus, neiškėlė, todėl priimtas sprendimas tarnybinio patikrinimo
nepradėti. 

Viršininko pavaduotojas,
atliekantis viršininko funkcijas 

Antoni Mikulskis

Edita Baranauskienė, tel. (8 5)  271 6491, el. p. edita.baranauskiene@policija.lt

Biudžetinė įstaiga
Birželio 23-iosios g. 16
LT-03602 Vilnius

Tel.:  (8 5)  271 6034 / 271 6007
Faks. (8 5)  271 6199 
El. p. vilniausvpk.ovs@policija.lt
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