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Pagal UAB “Vingida” 2011-05-11 skundą, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie
LR VRM Klaipėdos apygardos valdyboje 2011-06-10 buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl
galimos UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija “Bega” (toliau – UAB KJKK “Bega”), UAB
“Restitas” ir UAB “Saprega” nusiklastamos veikos, numatytos LR BK 300 str. 3 d. padarymo.
UAB KJKK “Bega” kartu su kitais minėtais asmenimis, galimai suklastojusi dokumentus,
suklastotų dokumentų pagrindu atsisakė sumokėti UAB “Vingida” už atliktus statybos rangos
darbus, todėl UAB “Vingida” patyrė žalą. Tačiau žala padidėjo, kai iškeltoje civilinėje byloje
atsakovas UAB KJKK “Bega”, remdamasis suklastotais dokumentais, pareiškė Priešieškinį 200905-06 Nr. 01-312 (toliau – Priešieškinys), kuriuo prašė Klaipėdos apygardos teismo ieškovui UAB
“Vingida” taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštą. Klaipėdos apygardos teismas 2009-05-11
nutartimi tenkino atsakovės UAB KJKK “Bega” prašymą Priešieškiniui užtikrinti ir areštavo
ieškovui UAB “Vingida” priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei turtines teises, o jų
nesant ar esant nepakankamai, ieškovui priklausančias pinigines lėšas, esančias atsiskaitomosiose
sąskaitose, viso areštuoto turto 2392316,79 Lt vertei. Klaipėdos apygardos teismo (toliau –
Teismas) 2009-05-11 nutartis yra įvykdyta, jos pagrindu yra areštuotas ieškovo turtas, tame tarpe ir
banko sąskaitose esančios lėšos.
Teismo 2009-05-11 nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės 2392316,79 Lt
sumai užkirto kelią tolimesnei įmonės veiklai ir bendrovė veiklos nuo arešto taikymo nevykdo. Dėl
UAB KJKK “Bega” ir kitų asmenų galimai suklastotų dokumentų pagrindu patenkinto UAB KJKK
“Bega” prašymo ir taikyto arešto, bendrovei negalint vykdyti veiklos, buvo padaryta žala, o
laikinųjų apsaugos priemonių taikymo terminui užsitęsus, UAB “Vingida” yra ant bankroto ribos.
Negalėjimą vykdyti veiklą grindžiame tuo, kad dėl didelės 2392316,79 Lt arešto sumos, kuri negali
būti padengta bendrovės turimu turtu, yra areštuotos visos įmonės sąskaitos, todėl bendrovė negali
vykdyti atsiskaitymų. Kadangi galimai suklastotų dokumentų pagrindu UAB KJKK “Bega”
nesumokėjo didelės sumos už atliktus darbus, todėl UAB “Vingida” neturėdama pakankamai
apyvartinių lėšų, turėjo galimybę vykdyti rangos darbus tik gaudama apmokėjimą etapais:
pradedant statybos rangos darbus tik gavus avansą ir toliau juos etapais vykdant tik gavus užbaigto
etapo apmokėjimą. Dėl panaudotos minėtos laikinosios apsaugos priemonės – banko sąskaitose
esančių lėšų arešto, pagal kitas statybos rangos sutartis kitų užsakovų pervedamos lėšos negali būti
panaudojamos bendrovės veikloje, nes visi avansiniai mokėjimai ir mokėjimas už darbus yra
areštuojami banko sąskaitose. Šią aplinkybę akivaizdžiai patvirtina antstolio Aleksandro Selezniovo
patvarkymas 2009-05-20 Nr. 0010/09/03668 (kopija pridedama), kuriuo antstolis prašo informuoti
VšĮ Palangos pliažo tinklinio bazė apie su ieškovu sudarytas sutartis, kokiai sumai piniginės lėšos
turi būti išmokėtos, kokios PVM sąskaitos faktūros ieškovui yra neapmokėtos bei nurodo, kad nuo
šio patvarkymo VšĮ gavimo momento sustabdomas 2392316,79 Lt piniginių lėšų išmokėjimas
ieškovui iki atskiro antstolio nurodymo. Be to, UAB „Vingida“ nesumokėjus mokesčius VMI, VMI
yra pareiškusi inkasinius reikalavimus ir pervedus į banko sąskaitas užsakovams pinigines lėšas, jas
ne ginčo tvarka nurašytų. Ieškovas neturi tokių didelių apyvartų, kad galėtų toliau vykdyti veiklą

kitų užsakovų pervedamas lėšas areštavus bankų sąskaitose, ar jas nurašant ne ginčo tvarka. Kita
vertus, ieškovas žinodamas, kad su kitais užsakovais ir medžiagų tiekėjais negalės būti vykdomi
atsiskaitymai dėl lėšų banko sąskaitose arešto, negali sudaryti statybos rangos sutarčių, nes negalint
vykdyti atsiskaitymus, ieškovas vis tiek negalės įvykdyti prieš kitus užsakovus savo įsipareigojimų.
Dėl areštuotų banko sąskaitų ieškovui negalint vykdyti veiklos, ieškovo finansinė padėtis
neišvengiamai blogėjo: atsirado įsiskolinimai darbuotojams, VMI, SODRAI, o taip pat
neatsiskaitoma su kitais kreditoriais. Nors 2009-05-11 nutartimi areštuotas lėšas leidžiama naudoti
mokant darbo užmokestį darbuotojams bei atlikti privalomus mokėjimus valstybei, tačiau įmonei
nevykdant veiklos, tokios lėšos buvo išnaudotos ir palaipsniui buvo atleisti arba išėjo iš darbo patys
beveik visi bendrovės darbuotojai. Todėl galimai suklastotų dokumentų išdavoje bendrovei negalint
vykdyti veiklos, UAB „Vingida“ nuostolius sudaro negautos pajamos, susidarę įsiskolinimai,
priskaičiuotos netesybos, lėšos bendrovės infrastruktūrai atstatyti (prarado visus apmokytus
darbuotojus) ir kt.
Dabartiniu metu UAB „Vingida“ žalos sumos apskaičiuoti neturi galimybės, nes
bendrovėje nėra buhalterės ir nėra galimybės jos pasamdyti dėl bendrovėje lėšų trūkumo. Todėl
UAB „Vingida“ ieškos galimybių ir dės visas pastangas, kad patirta žala būtų apskaičiuota ateityje,
tuo pačiu atitinkamai įvertinant ikiteisminio tyrimo medžiagą.
Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, vadovaujantis LR BPK 110 str., 1 d.,
Klaipėdos apskrities VPK Kriminalinių tyrimų biuro ekonominių nusikaltimų tyrimo skyrių
prašome UAB „Vingida“ pripažinti civiliniu ieškovu.
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1. Aleksandro Selezniovo patvarkymas 2009-05-20 Nr. 0010/09/03668 – 1 lapas.
2. Įgalinimus patvirtinantis dokumentas – 5 lapai.
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