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Klaip÷da
2012-05-11 su skundu d÷l UAB „Klaip÷dos jūrų krovinių kompanija “Bega”“ ir jos pasamdytų
rangovų darbuotojų galimai padarytų nusikaltimų kreipiausi į LR Generalinę prokuratūrą. LR
Generalin÷ prokuratūra mano skundą 2011-05-23 raštu Nr. 17.2.-10124 persiunt÷ nagrin÷jimui
Klaip÷dos apygardos prokuratūrai. Klaip÷dos apygardos prokuratūros antrojo skyriaus vyr. Prokuroras
Linas Kiaurakis skundo nagrin÷jimą 2011-05-27 raštu Nr. 3-4481(324) perdav÷ nagrin÷ti FNTT
Klaip÷dos apygardos valdybai, kuri 2011-06-13 raštu Nr. 25-3/24-1417 informavo mus, kad pagal
mūsų pareiškimą prad÷jo ikiteisminį tyrimą d÷l nusikalstamų veikų pagal LR BK 300 str. 3 d.
Klaip÷dos miesto apylink÷s prokuratūros prokuror÷ Virginija Tilvikien÷ 2011-06-16 raštu be numerio
informavo mus, kad pagal mūsų pareiškimą prad÷tas ikiteisminis tyrimas Nr. 06-1-02024-11 d÷l
nusikalstamų veikų pagal LR BK 300 str. 3 d. ir ikiteisminį tyrimą pavesta atlikti Klaip÷dos AVPK
NTB ENTS pareigūnams.
Savo skunde mes buvome nurodę požymius, keliančius pagrįstus įtarimus, kad gal÷jo
būti padaryta veika ne tik pagal LR BK 300 str. 3 d., bet ir pagal 182 str. 2 d. mūsų pareiškime
nurodytos aplinkyb÷s tvirtino, kad sukčiavimas padarytas klastojant dokumentus ir taip darant didelę
žalą. Su savo skundu buvome pateikę labai daug dokumentų, patvirtinančių nusikalstamos veikos
buvimą pagal abu pamin÷tus straipsnius. Ikiteisminio tyrimo įstaigai pakako duomenų prad÷ti
ikiteisminį tyrimą d÷l nusikalstamų veikų pagal LR BK 300 str. 3 d., tačiau kas liečia d÷l ikiteisminio
tyrimo prad÷jimą d÷l nusikalstamų veikų pagal LR BK 182 str. 2 d. nebuvo priimta jokio procesinio
sprendimo: nei prad÷ti ikiteisminį tyrimą, nei atsisakyti pard÷ti ikiteisminį tyrimą. Pagal mūsų
pareiškime nurodytas aplinkybes aiškiai matyti, kad šie abu nusikaltimai padaryti idealiąja sutaptimi,
t.y. siekiant sukčiavimo tikslų buvo klastojami dokumentai ir visa tai dar÷ didelę žalą. Tod÷l
nesuprantamas dalykas, kod÷l nepriimamas joks sprendimas d÷l ikiteisminio tyrimo atlikimo d÷l
nusikalstamų veikų pagal LR BK 182 str. 2 d. šio ikiteisminio tyrimo kontrolę vykdantys prokurorai į
tai nereaguoja. Ikiteisminis tyrimas praktiškai nepasistūm÷jo iš vietos, nenustatyti nei įtariamieji, nei
nusikalstamos veikos mąstąs, nei priežastinis ryšys, kaip nurod÷ prokuror÷ savo 2012-06-08 nutarime,
kurie atmet÷ mūsų skundą d÷l pripažinimo civiliniu ieškovu byloje. Akivaizdu, kad min÷tas
ikiteisminis tyrimas yra specialiai vilkinamas, siekiant sulaukti senaties pagal LR BK 300 str. 3 d., o
kadangi senatis pagal LR BK 182 str. 2 d. yra labai didel÷, tai manome, kad d÷l to specialiai yra
neatliekamas tyrimas pagal šią nusikalstamą veiką. Tiriant nusikalstamas veikas visų atžvilgiu turi būti
taikomi vienodi kriterijai, kurių šiuo atveju prokuratūra ir ikiteisminio tyrimo įstaiga nesilaiko. Prieš
mane, kaip įmon÷s vadovą ir įmonę pagal tokias pat nusikalstamas veikas, galimai UAB „Bega“
užsakymu (motyvai nurodyti 2011-05-11), ta pati ikiteisminio tyrimo įstaiga prad÷jusi ikiteisminį
tyrimą, kontroliuojant tam pačiam prokurorui (Linui Kiaurakiui), įtarimus pareišk÷ per du m÷nesius
laiko nuo ikiteisminio tyrimo pradžios, o v÷liau prokuroro byla buvo perduota į teismą esant tik vieno
asmens parodymams, o šiuo atveju, yra pateikta visa eil÷ nusikalstamas veikas patvirtinantys
dokumentai ir garso įrašai ir vis tiek ikiteisminis tyrimas neatliekamas, o toje dalyje, kur atliekamas –
yra vilkinamas – įtarimai nepareikšti daugiau kaip per metus laiko nuo skundo pateikimo 2011 05 11.
Taip pat ikiteisminio tyrimo pareigūnai vietoj to, kad tirtų mūsų nurodytas nusikalstamų veikų

aplinkybes, šiame ikiteisminiame tyrime prad÷jo tirti iš aiškintis mūsų įmon÷s ir jo vadovo veiklą.
Atitinkamų procesinių sprendimų nepri÷mimas (nepriimtas procesinis sprendimas d÷l ikiteisminio
tyrimo prad÷jimo pagal LR BK 182 str. 2 d.) užkerta kelią mums pasinaudoti LR BPK numatytomis
procesin÷mis teis÷mis.
Kreipiam÷s į Jus, kaip turinčius teisę patikrinti bet kurio prokuroro ar ikiteisminio tyrimo
įstaigos pareigūno proceso veiksmų ir sprendimų teis÷tumą bei pagrįstumą, duoti rašytinį nurodymą
d÷l proceso veiksmų atlikimo (LR generalinio prokuroro 2012-04-17 įsakymu Nr. I-141 patvirtintų
Lietuvos Respublikos prokuratūros ir prokurorų kompetencijos nuostatų 6.8. ir 6.10 . p.) ir prašome
įvertinti ikiteisminio tyrimo Nr. 06-1-02024-11 atlikimą bei imtis priemonių kad būti priimti
atitinkami procesiniai sprendimai ir nebevilkinamas ikiteisminis tyrimas. Skundą patvirtinančius
dokumentus pridedame.
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SKUNDAS
DöL UAB KLAIPöDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJOS “BEGA” IR JOS PASAMDYTŲ
RANGOVŲ DARBUOTOJŲ GALIMAI PADARYTŲ NUSIKALTIMŲ
2011-05-11
Klaip÷da
UAB „Vingida“ vykd÷ sand÷lių bloko statybos rangos darbus pagal su UAB Klaip÷dos jūrų
krovinių kompanija „Bega“ sudarytą 2008-05-26 rangos sutartį Nr. F 9B/1 (toliau – Sutartis,
pridedama). UAB „Vingida“ beveik pilnai užbaigus atlikti sand÷lių bloko statybos darbus, UAB
Klaip÷dos jūrų krovinių kompanija „Bega“ atsisak÷ už didelę dalį atliktų darbų sumok÷ti ir Sutartį
nutrauk÷. UAB „Vingida“ pareiškus ieškinį iš esm÷s d÷l priteisimo virš 1,5 milijono litų sumos už
atliktus statybos rangos darbus, atsakovas UAB Klaip÷dos jūrų krovinių kompanija „Bega“ pareišk÷
Priešieškinį (pridedamas) virš 2,3 milijono litų d÷l nuostolių atlyginimo už nekokybiškai atliktus
darbus, kurie pagrindžiami galimai suklastotais dokumentais, turinčiais patvirtinti civilin÷je byloje
faktinę aplinkybę, kad UAB Klaip÷dos jūrų krovinių kompanija „Bega“ perdar÷ didžiąją dalį darbų iš
naujo, nors realiai to neatliko. Pagal ieškovo UAB „Vingida“ ieškinį Klaip÷dos apygardos teisme
iškeltoje civilin÷je byloje Nr. 2-413-479/2010 atsakovas UAB Klaip÷dos jūrų krovinių kompanija
„Bega“ pateik÷ į civilinę bylą dokumentus, neva pateisinančius taisant trūkumus atliktus darbus bei
sumok÷jimą už juos, kurie galimai yra suklastoti. Pateikdama galimai suklastotus dokumentus, UAB
Klaip÷dos jūrų krovinių kompanija „Bega“ įrodin÷jo, kad neturi pareigos sumok÷ti UAB „Vingida“ už
jos atliktus sand÷lių bloko statybos darbus, t.y. pasinaudodama galimai suklastotais dokumentais
atsisak÷ sumok÷ti taip išvengdama pinigin÷s prievol÷s, o taip pat jais remiantis pareišk÷ reikalavimą
papildomai sumok÷ti už neva tai patirtus nuostolius taisant nekokybiškai atliktus darbus. Šią aplinkybę
ieškovas UAB „Vingida“ nurod÷ procesiniuose dokumentuose, tačiau Klaip÷dos apygardos teismas
2010-09-15 sprendimu atmetęs atsakovo priešieškinį (ieškovo ieškinį tenkino dalinai), nesivadovavo
CPK 184 str. 2 d. ir apie suklastojimo faktą prokurorui nepraneš÷. Atsakovas UAB Klaip÷dos jūrų
krovinių kompanija „Bega“, remdamasis tais pačiais galimai suklastotais dokumentais, Klaip÷dos
apygardos teismo 2010-09-15 sprendimą apskund÷ Lietuvos apeliaciniam teismui, kuriame byla iki
šiol nagrin÷ti n÷ra paskirta. Tai reiškia, kad galimai suklastotus dokumentus UAB Klaip÷dos jūrų
krovinių kompanija „Bega“ yra panaudojusi ir tebenaudoja teisin÷je apyvartoje. UAB „Vingida“
nuomone, tokiuose UAB Klaip÷dos jūrų krovinių kompanija „Bega“ ir jos darbuotojų veiksmuose gali
būti nusikaltimų, numatytų LR BK 300 str. 3 d. ir 182 str. 2 d., sud÷ties požymių, o UAB Klaip÷dos
jūrų krovinių kompanija „Bega“ bendrininkų - nusikaltimo, numatyto LR BK 300 str. 3 d., sud÷ties
požymių. Galimą min÷tų nusikaltimų sud÷ties požymių egzistavimą grindžiame toliau nurodomomis
LR BK normomis bei faktin÷mis aplinkyb÷mis ir įrodymais.
LR BK 300 straipsnyje įtvirtinti dokumento suklastojimo ir disponavimo suklastotu
dokumentu nusikaltimo sud÷ties požymiai. Šio straipsnio 1 d. įtvirtinta nusikaltimo sud÷tis, kuri
apima pagaminimą netikro dokumento, suklastojimą tikro dokumento arba žinomai netikro ar
žinomai suklastoto tikro dokumento laikymą, gabenimą, siuntimą, panaudojimą ar realizavimą, o 3
d. numatyta nusikaltimo sud÷tis, kai kaltininkui inkriminuojamas didel÷s žalos požymis. BK 300 str.
1 d. yra įtvirtinta formalioji nusikaltimo sud÷tis, tod÷l nusikaltimo baigtumui pakanka vienos iš
numatytų alternatyvių veikų atlikimo. LR BK 182 straipsnio 2 d. yra įtvirtinta kvalifikuota
sukčiavimo sud÷tis. Šios sud÷ties požymiai yra veikoje tuomet, kai apgaule savo ar kitų naudai

įgyjamas didel÷s vert÷s svetimas turtas ar turtin÷ teis÷ arba išvengiama didel÷s vert÷s turtin÷s
prievol÷s, arba ji panaikinama, arba sukčiaujama dalyvaujant organizuotoje grup÷je.
UAB Klaip÷dos jūrų krovinių kompanija „Bega“ (toliau – UAB „Bega“) siekdama pateisinti
nemok÷jimą už UAB „Vingida“ pagal Sutartį atliktus darbus, o taip pat bent dalinai pateisinti
Klaip÷dos apygardos teismui pateikto Priešieškinio reikalavimų sumą, pateik÷ į bylą su UAB
„Restitas“ sudarytą 2009-01-05 projektavimo darbų sutartį Nr. 23 (pateiktas vos įskaitomas
egzempliorius, pridedamas), 2009-05-05 atliktų darbų aktą 33056,00 Lt sumai (pridedamas), 2009-0826 atliktų darbų aktą 53550,00 Lt sumai (pridedamas), 2009-12-30 atliktų darbų aktą 61450,00 Lt
sumai (pridedamas), 2008-12-15 papildomą susitarimą Nr. 4 prie 2008-05-28 rangos sutarties Nr.
2008/09 (toliau Papildomas susitarimas Nr. 4, arba Susitarimas Nr. 4, pridedamas) ir pagal ją
apskaičiuotą Tentinio sand÷lio atliktų darbų sąmatin÷s vert÷s ir apmok÷jimų santrauką (pridedama),
Atliktų darbų aktą už 2009 m. kovo m÷nesį 45550,58 Lt sumai (pridedamas), Atliktų darbų aktą už
2009 m. balandžio m÷nesį 23904,72 Lt sumai (pridedamas), Atliktų darbų aktą už 2009 m. geguž÷s
m÷nesį 151909,41 Lt sumai (pridedamas), Atliktų darbų aktą už 2009 m. birželio m÷nesį 39949,25 Lt
sumai (pridedamas), Atliktų darbų aktą už 2009 m. birželio m÷nesį 70469,90 Lt sumai (pridedamas),
Atliktų darbų aktą už 2009 m. liepos m÷nesį 52698,20 Lt sumai (pridedamas), Atliktų darbų aktą už
2009 m. liepos m÷nesį 108021,77 Lt sumai (pridedamas), Atliktų darbų aktą už 2009 m. rugpjūčio
m÷nesį 14861,91 Lt sumai (pridedamas), Atliktų darbų aktą už 2009 m. rugpjūčio m÷nesį 91461,61 Lt
sumai (pridedamas), Atliktų darbų aktą už 2009 m. spalio m÷nesį 137004,61 Lt sumai (pridedamas),
Atliktų darbų aktą už 2009 m. lapkričio m÷nesį 33602,67 Lt sumai (pridedamas), Atliktų darbų aktą
už 2009 m. gruodžio m÷nesį 54131,53 Lt sumai (pridedamas) ir Statybos darbų žurnalą Nr. 1
(pridedamas). Šių dokumentų galimą suklastojimą ir panaudojimą grindžiame toliau šiuose
dokumentuose nurodomu darbų eiliškumo negalimumu, realiu tokių darbų rezultatų neegzistavimu,
negalimais juose nurodytų darbų kiekiais ir kitomis toliau nurodomomis faktin÷mis aplinkyb÷mis.
Esant beveik užbaigtiems Sand÷lių bloko statybos rangos darbams ir esant neapmok÷tai didelei
darbų daliai, UAB „Bega“ neteis÷tai vienašališkai nutrauk÷ Sutartį 2008-12-01 raštu Nr. 01-483 nuo
2008 12 01 ir 2008-12-12 raštu Nr. 01-500 informavo, kad sulaiko 584592 Lt sumos sumok÷jimą d÷l
jos neva tai nustatytų UAB „Vingida“ atliktų darbų trūkumų, o taip pat informavo, kad UAB „Vakarų
regiono statybų konsultacinis biuras“ atlieka nuostolių paskaičiavimus, kurie bus išskaičiuoti iš
mok÷tinų sumų. Tačiau nelaukdama jos pasamdyto UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis
biuras“ ekspertiz÷s išvadų, UAB „Bega“ nusprend÷ dokumentais imituoti Sand÷lių bloko perdarymą iš
naujo. Galimai tokiam sumanymui, UAB „Bega“ pasitelk÷ bendrininkus, jo teritorijoje kitų objektų
projektavimą ir statybos darbus vykdžiusias bendroves – UAB „Restitas“ ir UAB „Saprega“.
Civilin÷je byloje UAB „Bega“ įrodin÷ja, kad neva tai UAB „Vingida“ neperdavus jai statomo
sand÷lių bloko Techninio ir darbo projekto, UAB „Bega“, pasitelkusi UAB „Restitas“, atliko iš naujo
sand÷lių bloko darbo projekto projektavimo darbus ir pagal naujai parengtą projektą, pasitelkusi UAB
„Saprega“, atliko iš naujo sand÷lių bloko didžiąją dalį statybos darbų. Tačiau aukščiau nurodyti, į
civilinę bylą pateikti dokumentai patvirtina priešingai, kad Sand÷lių bloko perdarymo iš naujo darbai
atlikti nebuvo, o šiuose dokumentuose yra įrašyti netikri duomenys.
Aplinkybę, kad galimai UAB „Bega“ sudar÷ su UAB „Restitas“ 2009-01-05 projektavimo
darbų sutartį Nr. 23 tikslu apmok÷ti UAB „Restitas“ už kitus projektavimo darbus nei į civilinę bylą
pateiktais atliktų darbų aktais ir jų apmok÷jimą patvirtinančiais pavedimais, tikslu nusikalstamai
susigrąžinti tokias sumas iš UAB „Vingida“ (arba susimažinti prievolę), patvirtina:
1. Sand÷lių bloko projektavimo darbų tikslų ir konkrečių projektavimo darbų etapų
neatitikimas faktiškai atliktiems sand÷lių bloko užbaigimo darbams.
Pagal užsakovo-statytojo UAB „Bega“ 2008-07-30 patvirtintą Projektavimo užduotį ir 200805-06 projektavimo darbų sutartį UAB „Restitas“ kaip generalinis projektuotojas inkorporavo į
sand÷lių bloko projektą UAB „Vingida“ užsakovui UAB „Bega“ perduotą sand÷lių bloko Techninio ir
darbo projektą ir visą su kitomis projekto dalimis sand÷lių bloko parengtą projektą suderino su
atitinkamomis institucijomis bei jo pagrindu gavo statybos leidimą. Šią aplinkybę patvirtina paskutinis
2

pagal 2008-05-06 projektavimo darbų sutartį pagal UAB „Bega“ ir UAB „Restitas“ sudarytas 200811-18 atliktų darbų aktas (pridedamas), kuriame tiesiogiai nurodoma, kad aktas surašytas d÷l techninio
projekto užbaigimo, gaunant leidimą statybai. Šiame akte nurodyti darbai už techninį projektą,
projekto vykdymo priežiūrą bei jų kaina patvirtina, kad pagal 2008-05-06 projektavimo darbų sutartį
įsipareigojimai buvo įvykdyti, t.y. aktu UAB „Bega“ buvo perduotas sand÷lių bloko projektas, pagal
kurį jis realiai ir buvo UAB „Vingida“ pastatytas maždaug iki 95 procentų baigtumo (įskaitant d÷l
Sutarties nutraukimo nuo pranešimo momento UAB „Vingida“ pagamintus ir neperduotus tentus bei
vartus). Nors UAB „Vingida“ buvo perdavusi UAB „Bega“ Techninį ir darbo projektą, tačiau
pasinaudojant tuo, kad darbo br÷žiniai nebuvo išskirti į atskirą projektą (pagal Sutartį nebuvo numatyta
išskirti), UAB „Bega“ su UAB „Restitas“ sudar÷ min÷tą 2008-05-06 projektavimo darbų sutartį d÷l
darbo projekto parengimo, pagal kurį tur÷jo būti perdarytos sand÷lių bloko konstrukcijos.
Projektuotojas UAB „Restitas“ pagal 2009-01-05 projektavimo darbų sutartį Nr. 23, etapais tur÷jo
parengti br÷žinius padų gamybai ir montavimui, laikančiųjų kolonų ir santvarų, jų tarpusavio jungčių
gamybai ir montavimui, ryšius gamybai ir montavimui, o taip pat tentinio audinio gamybos ir
montavimo br÷žinius ir juos perduoti UAB „Bega“. Tačiau realiai naujas projektas nebuvo
reikalingas, nes UAB „Bega“ darbo projektą tur÷jo ir nesireng÷ beveik pilnai pastatyto sand÷lių bloko
perdaryti iš naujo. Šias aplinkybes patvirtina tai, kad UAB „Bega“ prieš projektavimo darbų pradžią
sudar÷ su UAB „Evereksu“ 2008-12-12 sutartį Nr. 70 (kopija pridedama) d÷l sand÷lių bloko trūkstamų
(buvo UAB „Vingida“ pagaminti bet neperduoti) tentinių uždangų pagaminimo ir sandūrų terminio
sujungimo, pagal kurią darbų pabaiga buvo nustatyta 2009 m. vasario 2 d. Iš UAB „Evereksas“
Pažymos Nr. 1 (pridedama) ir Pažymos Nr. 2 (pridedama) galima nustatyti, kad UAB „Evereksas“
beveik visus darbus atliko 2008 12 15 – 2009 01 14 ir 2009 01 15 – 2009 02 13, kai su UAB
„Restitas“ dar net nebuvo sudaryta neva reikalinga nauja sutartis d÷l projektavimo darbų, ar kai UAB
„Restitas“ dar nebuvo perdavęs metalo konstrukcijų projektavimo darbų net pirmuoju etapu (nors tentų
br÷žiniai buvo numatyti paskutiniu etapu po metalo konstrukcijų projektavimo darbų). Metalo
konstrukcijų dalies projektas pirmuoju etapu UAB „Restitas“ buvo perduotas UAB „Bega“ 2009-0506 atliktų darbų aktu. Akivaizdu, kad neturint metalo konstrukcijų br÷žinių, pagal kuriuos tur÷jo būti
atlikti metalo konstrukcijų perdarymo iš naujo darbai, nebuvo galima ir nebuvo tikslinga suprojektuoti,
pagaminti ir uždengti sand÷lių bloko neuždengtą dalį tentine danga. Pagal UAB „Bega“ ir UAB
„Everekasas“ papildomą 2009-02-19 susitarimą Nr. 1, UAB „Evereksas“ 2009 m. vasario-kovo
m÷nesiais užbaig÷ tentinius vartus ir praktiškai užbaig÷ sand÷lių bloko likusios dalies uždengimo
darbus perduodamas šių darbų dalį Atliktų darbų aktu Nr. 4 už 2009 02 17 – 2009 03 16. Kad sand÷lių
blokas buvo baigtas uždengti, kas reišk÷ jo statybos darbų pabaigą, patvirtino ir UAB „Bega“
pasamdytas ekspertas. UAB “Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras” 2009-04-20 statinio
dalin÷s technin÷s ekspertiz÷s akto Nr. 08-12/01 II dalies 2 puslapio 4 punkte yra nurodyta, kad
pakartotina objektų apžiūra atlikta 2009 03 23, kurios metu nustatyta, kad užbaigta montuoti
sand÷lio Nr. 2 (33,6×160) PVC danga ir stumdomi metaliniai vartai, taip pat įrengta sand÷lio Nr. 1
PVC danga ir stumdomi metaliniai vartai. Tod÷l faktin÷ aplinkyb÷, kad UAB „Bega“ užbaig÷
sand÷lių bloko uždengimo darbus iki metalo konstrukcijų br÷žinių net pirmuoju etapu parengimo,
patvirtina, kad ji neketino keisti metalo konstrukcijų pagal UAB „Restitas“ ateityje numatomą
parengti projektą. Kadangi UAB „Restitas“ atliko tiek UAB „Vingida“ pastatyto sand÷lio
projektavimo darbus, kurių dalis nepateko į Sutartį, pavyzdžiui, Reversininio transporterio, birių
trąšų piltuvo, pakrovimo linijų, tiek mūsų žiniomis galimai kitų UAB „Bega“ teritorijoje statytų
objektų - medinių konstrukcijų grūdų sand÷lio, skaldos bunkerio ir pan. projektavimo darbus, tod÷l
sand÷lių bloko tentų gamybos ar uždengimo metu UAB „Bega“ galimai susitar÷ su UAB „Restitas“
sudaryti 2009-01-05 projektavimo darbų sutartį Nr. 23, kad pagal ją būtų aktuojami darbai, kurie
realiai buvo atliekami ne pagal šią sutartį, o kitus susitarimus, tikslu, kad už šiuos projektavimo
darbus UAB „Bega“ apmok÷jus UAB „Restitas“ pagal 2009-01-05 projektavimo darbų sutartį Nr.
23, UAB „Bega“ atsirastų galimyb÷ susigrąžinti sumok÷tas sumas iš UAB „Vingida“, pastarajai
pateikiant UAB „Restitas“ atliktų darbų aktų ir apmok÷jimą patvirtinančius dokumentus kaip
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trūkumų šalinimo įrodymą bei pagrindą apmok÷jimui, nors tos sumos tur÷jo būti UAB „Bega“
sąnaudomis. Tod÷l UAB „Retitas“ 2009-05-05 atliktų darbų aktas 33056,00 Lt sumai, 2009-08-26
atliktų darbų aktas 53550,00 Lt sumai, 2009-12-30 atliktų darbų aktą 61450,00 Lt sumai yra galimai
sudarytas už kitų min÷tų projektavimo darbų atlikimą juose nurodant neteisingus duomenis, kad jie
išrašomi už sand÷lių bloko darbo projektą. UAB „Bega“ pervesdama UAB „Restitas“, neva tai už
projektavimo darbus pagal 2009-01-05 projektavimo darbų sutartį Nr. 23, 2009-03-20 mok÷jimo
nurodymu Nr. 200 11500,00 Lt sumą, 2009-04-20 mok÷jimo nurodymu Nr. 286 11500,00 Lt sumą,
2009-06-04 mok÷jimo nurodymu Nr. 379 6750,00 Lt sumą, 2009-09-30 mok÷jimo nurodymu Nr.
1473 18445,00 Lt sumą (mok÷jimo nurodymai pridedami), galimai realiai sumok÷jo UAB „Restitas“
už projektavimo darbus atliktus ne pagal 2009-01-05 projektavimo darbų sutartį Nr. 23, o kitų
sutartinių santykių pagrindu. Atkreiptinas d÷mesys, kad pagal UAB „Vingida“ turimus dokumentus,
mok÷jimo pavedimais pervestos sumos neatitinka nei aktavimo datų atsižvelgiant į 2009-01-05
projektavimo darbų sutarties Nr. 23 mok÷jimo sąlygas, nei UAB „Restitas“ atliktų darbų aktuose
nurodytų sumų, nei galutin÷s min÷tos sutarties kainos.
Faktinę aplinkybę, kad UAB „Bega“ min÷tais mok÷jimo pavedimais sumok÷jo UAB
„Restitas“ už projektavimo darbus neapibr÷žtus 2009-01-05 projektavimo darbų sutartimi Nr. 23,
taip pat gal÷tų patvirtinti UAB „Bega“ realiai 2009 metais jos teritorijoje statytų objektų
projektavimo darbų kiekių bei jų apmok÷jimo patikrinimas, nes jei UAB „Bega“ sumok÷jo UAB
„Restitui“ už kitų objektų projektavimo darbus juos aktavus 2009-01-05 projektavimo darbų
sutarties Nr. 23 pagrindu, UAB „Bega“ tur÷jo nesumok÷ti UAB „Restitas“ už kitų objektų
projektavimo darbus, ar tur÷jo sumok÷ti mažiau.
Faktinę aplinkybę, kad UAB „Restitas“ vietoje kitų atliktų projektavimo darbų aktus išraš÷
pagal 2009-01-05 projektavimo darbų sutartį Nr. 23, taip pat patvirtina toliau nurodomi motyvai, d÷l
naujai pasamdyto rangovo UAB „Saprega“ atliktų darbų aktuose nurodytų galimai neatliktų darbų.
2. Telefoniniai pokalbiai tarp UAB „Bega“ statybos darbus kuravusio UAB „Bega“
technikos direktoriaus Laimono Rimkaus ir UAB „Restitas“ direktor÷s Onut÷s Klionauskien÷s.
Po Klaip÷dos apygardos teisme civilin÷s bylos išk÷limo, UAB „Vingida“ direktoriaus Igor
Surnin nuomone, kurią pagrindžiantys motyvai nurodomi toliau, UAB „Bega“ iniciatyva užvestoje
Igor Surnin baudžiamojoje byloje (kaltinimasis aktas perduotas Klaip÷dos apygardos teismui), tarp
kitų asmenų, buvo kontroliuojami ir fiksuojami UAB „Bega“ technikos ir technologijos direktoriaus
Laimono Rimkaus telefoniniai pokalbiai, kuriuose atsispindi jo galimai daromos nusikalstamos veikos.
Iš 2009 08 26 ir 2009 09 09 telefoninių pokalbių tarp UAB „Bega“ technikos ir technologijos
direktoriaus Laimono Rimkaus ir UAB “Restitas” direktor÷s Onute Klionauskien÷s galima nustatyti,
kas jie kalba ne apie sand÷lių bloko projektavimo darbus pagal 2009-01-05 projektavimo darbų
sutartį Nr. 23, o apie kitų objektų projektavimo darbus (medinių konstrukcijų grūdų sand÷lio) už
kurį bus apmokama ne pagal tų objektų projektavimo sutartį, o pagal kitą, tik÷tinai 2009-01-05
projektavimo darbų sutartį Nr. 23 (kompaktiniame diske telefoniniai pokalbiai pridedami).
Aplinkybę, kad Laimonas Rimkus su Onute Klionauskiene kalb÷jo apie kitų objektų apmok÷jimą
pagal 2009-01-05 projektavimo darbų sutartį Nr. 23 patvirtina tai, kad 2009 08 26 Klionauskien÷
telefonu neabejotinai kalb÷dama apie grūdų sand÷lio projektavimo darbų apmok÷jimą tiesiogiai
nurodo, kad ji vieną sąskait÷lę yra išrašiusi ir dar vieną išrašytų į priekį ir pasidengtų ką reikia bei siūlo
ir susitaria su Laimonu Rimkumi d÷l tokio apmok÷jimo pagrindą sudarančio dokumento išrašymo
susitikti tą pačią dieną ("...mes dabar išraš÷m biški didesnę sąskait÷lę nei jūs apmok÷jot... dabar, kad
išsilygint ir mums nereiktų čia rašyti papildomai, mes į priekį tada dar vieną parašytume kažkokią
sumelę ir pasidengtume ką ten reikia... Tai kada aš gal÷čiau privažiuoti... Aš tada prišoksiu, aš kaip
tik važiuosiu į kadastrą tai tuo pačiu ir užsuksiu..."). Tačiau būtent tą pačią dieną, kai buvo susitarta
susitikti d÷l medinių konstrukcijų grūdų sand÷lio projektavimo darbų apmok÷jimo pagrindą
sudarančio dokumento pasirašymo (tik atliktų darbų aktui būtina dviejų įgaliotų šalių atstovų parašų,
o sąskaitoms ir pavedimams jie pakanka vienos šalies parašų), UAB „Bega“ technikos ir
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technologijos direktorius Laimonas Rimkus ir UAB “Restitas” direktor÷ Onut÷ Klionauskien÷
pasiraš÷ 2009-08-26 atliktų darbų aktą už projektavimo darbus pagal 2009-01-05 projektavimo darbų
sutartį Nr. 23, už viso 53550,00 Lt sumą, taip pagaminant netikrą dokumentą. Pokalbio turinys ir
galimai padaryta veika leidžia tvirtinti, kad pirma sąskaita apie kurį užsimin÷ Onut÷ Klionauskien÷
buvo išrašyta pagrindu 2009-05-05 atliktų darbų akto 33056,00 Lt sumai, nes kito akto išrašyto pagal
2009-01-05 projektavimo darbų sutartį Nr. 23 nebuvo.
Min÷tos faktin÷s aplinkyb÷s ir min÷ti įrodymai sudaro pagrindą tvirtinti, kad 2009-0105 projektavimo darbų sutartis Nr. 23 buvo sudaryta neturint tikslo jos realiai vykdyti, o UAB
„Bega“ ir UAB „Restitas“ atstovų pasirašytuose 2009-05-05 atliktų darbų akte 33056,00 Lt
sumai, 2009-08-26 atliktų darbų akte 53550,00 Lt sumai, 2009-12-30 atliktų darbų akte 61450,00
Lt sumai, buvo įrašyta tikrov÷s neatitinkanti informacija, t.y. buvo galimai pagaminti netikri
min÷ti aktai. UAB „Bega“ šiuos aktus pateikus į Klaip÷dos apygardos teisme nagrin÷jamą
civilinę bylą ir UAB „Vingida“, UAB „Bega“ galimai suklastotus dokumentus panaudojo.
Kadangi min÷tuose galimai netikruose aktuose nurodytų darbų suma viršija 150 MMA, tod÷l tai
sudaro kvalifikuojančią sud÷tį. Tod÷l UAB „Bega“ ir UAB „Restitas“ atstovams galimai
pagaminant netikrus aktus, o UAB „Bega“ juos ir galimai panaudojant, yra padaryto
nusikaltimo, numatyto BK 300 str. 3 d., sud÷ties požymių.
Aplinkybę, kad UAB „Bega“ sudar÷ su UAB „Saprega“ 2008-12-15 papildomą susitarimą Nr.
4 prie 2008-05-28 rangos sutarties Nr. 2008/09 galimai tikslu apmok÷ti UAB „Saprega“ už statybos
rangos darbus, kurie nepatenka tarp Papildomame susitarime Nr. 4 numatytų darbų, o UAB
„Saprega“ neatliko Atliktų darbų akte už 2009 m. kovo m÷nesį nurodytų darbų, viso 45550,58 Lt
sumai, Atliktų darbų akte už 2009 m. balandžio m÷nesį nurodytų darbų, viso 23904,72 Lt sumai,
Atliktų darbų akte už 2009 m. geguž÷s m÷nesį nurodytų darbų, viso 151909,41 Lt sumai, Atliktų darbų
akte už 2009 m. birželio m÷nesį nurodytų darbų, viso 39949,25 Lt sumai, Atliktų darbų akte už 2009
m. birželio m÷nesį nurodytų darbų, viso 70469,90 Lt sumai, Atliktų darbų akte už 2009 m. liepos
m÷nesį nurodytų darbų, viso 52698,20 Lt sumai, Atliktų darbų akte už 2009 m. liepos m÷nesį nurodytų
darbų, viso 108021,77 Lt sumai, Atliktų darbų akte už 2009 m. rugpjūčio m÷nesį nurodytų darbų, viso
14861,91 Lt sumai, Atliktų darbų aktą už 2009 m. rugpjūčio m÷nesį nurodytų darbų, viso 91461,61 Lt
sumai, Atliktų darbų akte už 2009 m. spalio m÷nesį nurodytų darbų, viso 137004,61 Lt sumai, Atliktų
darbų aktą už 2009 m. lapkričio m÷nesį nurodytų darbų, viso 33602,67 Lt sumai, Atliktų darbų aktą
už 2009 m. gruodžio m÷nesį nurodytų darbų, viso 54131,53 Lt sumai patvirtina:
1. Nesuderinamumas UAB „Bega“ sutarčių sudarymo su UAB „Restitas“ ir UAB „Saprega“
tikslų su UAB „Restitas“ ir UAB „Saprega“ atliktų darbų aktais.
UAB „Bega“ siekdama įgyvendinti jos deklaruojamą tikslą neturint sand÷lių bloko darbo
br÷žinių perdaryti nekokybiškai atliktus sand÷lių bloko darbus iš naujo, tur÷jo parengti darbo
projekto br÷žinius ir pagal juos iš naujo atlikti sand÷lių bloko statybos rangos darbus. Tačiau UAB
„Bega“ sudarytas Papildomas susitarimas Nr. 4, UAB „Saprega“ atliktų darbų aktai, 2009-01-05
projektavimo darbų sutartis Nr. 23, UAB „Restitas“ atliktų darbų aktai ir Statybos darbų žurnalas Nr.
1 patvirtina, kad UAB „Saprega“ sand÷lių bloko metalo konstrukcijų perdarymo darbus prad÷jo
nesant sudarytos projektavimo sutarties, o juos vykd÷ neturint br÷žinių, pagal kuriuos tokie darbai
gal÷jo būti atliekami. Aplinkybę, kad UAB „Saprega“ netur÷jo br÷žinių jos atliktų darbų aktuose
nurodytiems darbams atlikti patvirtina tai, kad UAB „Bega“ pirmiau sudar÷ sutartį su UAB
„Saprega“ d÷l sand÷lių bloko statybos darbų atlikimo ir neva prad÷jo juos vykdyti, nei sudar÷ sutartį
d÷l projektavimo darbų su UAB „Restitas“ bei gal÷jo gauti etapais perduodamus darbo br÷žinius
(pagal Statybos darbų žurnalo Nr. 1 22 ir 23 puslapius, naujasis rangovas UAB „Saprega“ iki UAB
„Bega“ sudarant 2009-01-05 darbų projektavimo sutartį Nr. 23 tur÷jo atlikti sand÷lio 33,5×160
kolonų padų tvirtinimą ir beveik užbaigti surinkti konstrukcijų r÷mus ir juos sumontuoti). Iš
pateikiamo Statybos darbų žurnalo Nr. 1 22 psl. galima nustatyti, kad naujasis rangovas UAB
„Saprega“ sand÷lių bloko metalo konstrukcijas natūroje prad÷jo montuoti nuo nulio 2008 m.
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gruodžio 29 d., nes šią ir sekančią dienas tvirtino sand÷lio 33,5×160 kolonų padų inkarais, v÷liau
2008 m. gruodžio 31 dieną prad÷jo surinkin÷ti ir montuoti santvarų r÷mus (23 psl.), kuriuos 2008 m.
sausio 9 dieną ir sekančias dienas montavo ant padų (reiškia metalo konstrukcijų montavimą iš
naujo) 25 psl.), tolimesnius sand÷lio 33,5×160 metalo konstrukcijų surinkimo ir montavimo darbus
baig÷ iki 2009 m. vasario 4 d., nes šią dieną prad÷jo sand÷lio uždengimo tentu darbus (psl. 32). Pagal
Statybos darbų žurnalo 35 puslapio paskutin÷s eilut÷s įrašą, naujasis rangovas UAB „Saprega“
sand÷lį 33,5×160 perdav÷ atsakovei 2009 m. vasario 27 d. Tačiau UAB „Saprega“ aukščiau
nurodytų sand÷lio statybos darbų atlikti akivaizdžiai negal÷jo, nes netur÷jo darbo projekto br÷žinių,
pagal kuriuos būtų gal÷jusi pagaminti ir sumontuoti naujas metalo konstrukcijas iš naujos
medžiagos. Remiantis 2009-01-05 darbų projektavimo sutarties Nr. 23 4.1 punktu, projektavimo
darbai buvo atliekami 7 etapais. 2009-01-05 darbų projektavimo sutarties Nr. 23 4.1.1 punkte
pirmuoju etapu buvo numatyta atlikti laikančiųjų kolonų padų jungčių detalių skaičiavimą ir parengti
br÷žinius kolonų padų gamybai ir montavimui. Projektuotojas UAB „Restitas“ pirmą kartą dalinio
darbo projekto etapo rezultatą perdav÷ 2009 m. geguž÷s 5 d. atliktų darbų aktu, kas reiškia, kad iki
to laiko rangovas netur÷jo ginčo sand÷lių blokui perdaryti reikiamų br÷žinių ir iki to laiko realiai
darbų prad÷ti ir atlikti negal÷jo. Pagal Statybos darbų žurnalo 35 puslapio paskutin÷s eilut÷s įrašą,
naujasis rangovas UAB „Saprega“ sand÷lį 33,5×160 perdav÷ atsakovei 2009 m. vasario 27 d., t.y.
daugiau kaip prieš du m÷nesius iki atsakovui pirmojo projektavimo darbų perdavimo 2009 m.
geguž÷s 5 dieną. Akivaizdu, kad nesant darbo br÷žinių, sand÷lio 33,5×160 statybos montavimo
darbai iš naujo negal÷jo būti atlikti. Pagal Statybos darbų žurnalo Nr. 1 36 puslapyje esančius įrašus,
2009 m. vasario 2 d. buvo nužym÷tos mažojo sand÷lio 26,5×82 ašys, o naujasis rangovas UAB
„Saprega“ prad÷jo metalo konstrukcijų montavimo darbus nuo 2009 m. vasario 3 d. ir pagal Statybos
darbų žurnalo 36-40 puslapiuose esančius įrašus tur÷jo surinkti ir sumontuoti visas mažojo sand÷lio
metalo konstrukcijas iki 2009 m. kovo 20 d. Akivaizdu, kad naujasis rangovas UAB „Saprega“
Darbų žurnalo 36-40 puslapiuose sand÷lio 26,5×82 metalo konstrukcijų surinkimo ir montavimo
darbų iki UAB „Restitas“ pirmą kartą 2009-05-05 atliktų darbų aktu atsakovui perdav÷ dalinį darbo
projekto etapą, atlikti netur÷jo galimyb÷s.
Šios aplinkyb÷s leidžia tvirtinti, kad UAB „Bega“ netur÷jo tikslo su UAB „Saprega“ sudaryti
Papildomo susitarimo Nr. 4 d÷l visų sand÷lių bloko darbų perdarymo iš naujo, nes pagal šį
susitarimą jų neperdar÷, o taip pat netur÷jo tikslo su UAB „Restitas“ sudaryti 2009-01-05 darbų
projektavimo sutarties Nr. 23 d÷l sand÷lių bloko darbo projekto parengimo, nes nesireng÷ pagal jį
atlikti sand÷lių bloko statybos rangos darbus. Nesant sand÷lių bloko darbo br÷žinių, realios
galimyb÷s atlikti sand÷lių bloko metalo konstrukcijų perdarymo darbus iš naujo nebuvimas
patvirtina, kad UAB „Bega“ ir UAB „Saprega“ sudarytuose aktuose nurodyti metalo konstrukcijų
montavimo darbai ir Statybos žurnale Nr. 1 nurodyti metalo konstrukcijų montavimo darbai realiai
nebuvo atlikti, t.y. į aktus ir Statybos darbų žurnalą Nr. 1 buvo įrašyti tikrov÷s neatitinkantys
duomenys taip pagaminant netikrus atliktų darbų aktus ir min÷tą žurnalą. UAB „Bega“ darbų
neatlikimas iš naujo paaiškinamas nereikalingumu juos atlikti, nes jie UAB „Vingida“ buvo atlikti
kokybiškai. Galimai netikrų aktų surašymas gali būti paaiškinamas tuo, kad kaip ir UAB „Restitas“
atliko kitus Sutartimi neapibr÷žtus projektavimo darbus, taip ir UAB „Saprega“ atliko kitus
Sutartimi neapibr÷žtus statybos rangos darbus, tik÷tina tuos pačius, kuriuos suprojektavo UAB
„Restitas“. Tod÷l UAB „Bega“ ir UAB „Saprega“ realiai atliktus statybos rangos darbus pagal 200805-28 rangos sutartį Nr. 2008/09 bei kitus susitarimus aktuojant juos vietoje neatliktų darbų pagal
Papildomą susitarimą Nr. 4, UAB „Bega“ atsirado galimyb÷ juos pateikti kaip neva darbo trūkumų
ištaisymo įrodymą, kuris pasinaikiną prievolę sumok÷ti už UAB „Vingida“ atliktus sand÷lių bloko
darbus. Pagal faktines aplinkybes galima tvirtinti, kad UAB „Vingida“ pateikto UAB „Bega“
sand÷lių bloko Techninio ir darbo projekto pagrindu, UAB „Bega“ baig÷ uždengti tentais likusią
UAB „Vingida“ neuždengtą sand÷lių bloko dalį.
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2. Nelogiškumas darbų eiliškumo lyginant Statybos darbų žurnalo Nr. 1 įrašus su UAB
„Saprega“ atliktų darbų aktais.
Remiantis Statybos darbų žurnalo Nr. 1 pildymo tvarkos aprašo 13 punktu, įrašai apie
atliktus darbus Žurnale daromi pasibaigus kiekvienai dienai (pamainai). Pagal Statybos darbų
žurnalo Nr. 1 22-35 puslapį, UAB „Saprega“ sand÷lį 33,5×160 prad÷jo statyti 2008 m. gruodžio 29
d. ir perdav÷ UAB „Bega“ 2009 m. vasario 27 d. Nors Statybos darbų žurnale Nr. 1 yra nurodoma,
kad šis sand÷lis buvo priduodamas UAB „Bega“, tačiau pagal šio sand÷lio metalo konstrukcijų
atliktų darbų perdavimo aktus, UAB „Saprega“ darbus atliko 2009 m. birželio, liepos, rugpjūčio,
spalio, m÷nesiais. Aplinkybę, kad UAB „Saprega“ metalo konstrukcijų darbus tur÷jo perduoti, tur÷tų
patvirtinti Darbų žurnalo 129 puslapyje esantis 2009 m. vasario 3 d. laikančiųjų konstrukcijų
pri÷mimo aktas Nr. 1, kuriame nurodoma, kad sand÷lio 33,5×160 metalo konstrukcijų darbų pabaiga
2009 m. vasario 27 d. Tačiau toks aktas negal÷jo būti 2009 m. vasario 3 dienos, nes šią dieną
konstatuoti akte 2009 m. vasario 27 d. aplinkybių nebuvo galima. Šiame akte nurodoma, kad
leidžiama vykdyti tolimesnius darbus – skleisti montuoti tentus, nors pagal Žurnalo 35 psl., sand÷lio
33,5×160 dengimo tentais darbai buvo baigti, patvirtinant tai įrašais Statybos darbų žurnale Nr. 1.
Nelogiškumas tarp min÷tų aktų ir Statybos darbų žurnalo Nr. 1, o taip pat paties Statybos darbų
žurnalo Nr. 1 įrašų nelogiškumas parodo, kad UAB „Saprega“ atliktų darbų aktuose nurodytų metalo
konstrukcijų darbų neatliko, o Statybos darbų žurnalą Nr. 1 užpild÷ atgaline data, atlikdama tai
akivaizdžiai aplaidžiai nesuderinusi darbų eiliškumo ir datų (pildant žurnalą kiekvienos darbo dienos
pabaigoje, toks nelogiškumas yra negalimas). Aplinkybę, kad Statybos darbų žurnalas buvo
užpildytas atgaline data patvirtina tai, kad jame buvo praleisti įrašyti laike pagal eilę sekę statybos
montavimo darbai, kurie v÷liau buvo įrašyti ne eil÷s tvarka: Statybos darbų žurnalo 50-51
puslapiuose įrašyti sand÷lio Nr. 2 tento užk÷limo darbai nuo 2009 09 07 iki 2009 10 20 eina po 4849 puslapiuose 2009 11 02 iki 2009 11 09 nurodytų darbų, nors kasdien pildant Statybos darbų
žurnalą Nr. 1, tur÷jo būti jame įrašyta priešingai.
Pagal Pagal Statybos darbų žurnalo Nr. 1 22-35 puslapius, UAB „Saprega“ 2008 m. gruodžio
29 d. prad÷jo statyti didesnį sand÷lį 33,5×160 ir jį perdav÷ UAB „Bega“ 2009 m. vasario 27 d., o
pagal UAB „Saprega“ atliktų darbų aktus už 2009 m. vasario, kovo, balandžio, geguž÷s m÷nesius,
UAB „Saprega“ atliko ne didžiojo, o mažojo sand÷lio 26,5×82 metalo konstrukcijų darbus ir
geguž÷s m÷nesį juos uždeng÷ tentais. Tai reiškia nelogišką prieštaravimą, kad UAB „Saprega“ pagal
Žurnalą pirmiau sumontavusi, uždengusi ir perdavusi atsakovui sand÷lį 33,5×160, atliktų darbų
aktais šio sand÷lio statybos darbų neperdavin÷jo, o vietoje to, atliktų darbų aktais perdavin÷jo
mažojo sand÷lio 26,5×82 statybos darbus. Atliktų darbų aktu už 2009 m. vasario m÷nesį, mažojo
sand÷lio 26,5×82 metalo konstrukcijų darbai už 38865,60 Lt sumą iš viso negal÷jo būti rangovo
perduoti, o atsakov÷s priimti, nes pagal Statybos darbų žurnalą Nr. 1, rangovas vasario m÷nesį
mažojo sand÷lio 26,5×82 darbų neatliko. Be to, pagal atliktų darbų aktus sand÷lis 26,5×82 2009 m.
balandžio-geguž÷s m÷nesiais buvo uždengtas tentu, nors pagal Statybos darbų žurnalą, tentais buvo
uždengtas 2009 m. rugs÷jo-spalio m÷nesiais (50-51 psl.). Statybos darbų žurnale yra neteisingai
nurodytas 82 m. mažojo sand÷lio ilgis, nes realiai jis yra 84 m. Tai sudaro akivaizdų pagrindą
tvirtinti, kad atliktų darbų aktuose yra surašyti neteisingi duomenys, bei tai, kad jie ir Statybos darbų
žurnalas buvo sudaryti ne juose nurodytu laiku, nes darbus atliekant nuosekliai ir perduodant kas
m÷nesį tokie prieštaravimai būtų negalimi.
Pagal Statybos darbų žurnalo Nr. 1 131 puslapyje esantį 2009-03-24 laikančiųjų
konstrukcijų aktą Nr. 2, UAB „Saprega“ perdav÷ atsakovei sand÷lio 26,5×82 metalo konstrukcijas
po sumontavimo. Akte nurodoma, kad nukrypimų nerasta. Tačiau pagal atliktų darbų aktus, metalo
konstrukcijų ir gamybos darbai buvo vykdomi 2009 m. balandžio ir geguž÷s m÷nesiais, nors tai
patvirtinančių įrašų Statybos darbų žurnalo Nr. 1 II skyriuje „Statybos darbų eiga“ n÷ra.
Pagal Statybos darbų žurnalo Nr. 1 51 puslapį, paskutiniai Sand÷lių bloko statybos darbai
buvo atlikti 2009 m. spalio 20 d. Atsakov÷ pateik÷ į bylą atliktų darbų aktus už lapkričio ir gruodžio
7

m÷nesius, kuriais darbai negal÷jo būti vykdomi, nes pagal Statybos darbų žurnalo Nr. 1, jie jau buvo
baigti.
Aukščiau nurodytas nelogiškumas darbų eiliškumo ir prieštaravimai sudaro pagrindą tvirtinti,
kad atliktų darbų aktuose ir Statybos darbų žurnale Nr. 1 nurodyti sand÷lių bloko metalo
konstrukcijų montavimo darbai nebuvo atlikti.
3. Prieštaravimai tarp Statybos darbų žurnalo Nr. 1 ar atliktų darbų aktų ir dokumentaliai
užfiksuotų faktinių aplinkybių.
Pagal Statybos darbų žurnalo Nr. 1 50-51 puslapį, UAB „Saprega“ atliko mažojo sand÷lio
26,5×82 tentų uždengimo darbus nuo 2009 m. rugs÷jo 7 iki 2009 m. spalio 20 d. Tai reiškia, kad iki
2009 m. rugs÷jo pradžios sand÷lis 26,5×82 buvo neuždengtas ir tai mat÷si akivaizdžiai „plika
akimi“. UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“ 2009-04-20 statinio dalin÷s technin÷s
ekspertiz÷s akto II dalies 2 puslapyje yra konstatuota, kad atliekant objektų pakartotinę apžiūrą 2009
m. kovo 23 d., nustatyta, kad užbaigta montuoti sand÷lio Nr. 2 (33,5×160) ir sand÷lio Nr. 1
(26,5×82) PVC danga ir stumdomi metaliniai vartai. Realiai tai reišk÷, kad ginčo sand÷lių bloko
statybos darbai buvo baigti. Tod÷l konstatuotina, kad Statybos darbų žurnalo Nr. 1 50-51 puslapyje
nurodyti nuo 2009 m. rugs÷jo pradžios (diena neįskaitoma) iki 2009 m. spalio 20 d. tentų uždengimo
darbai, tuo metu nebuvo atliekami. UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“ 2009-04-20
statinio dalin÷s technin÷s ekspertiz÷s akto II dalies 2 puslapyje nustatyta aplinkyb÷ taip pat
patvirtina, kad ekspertiz÷s apžiūros vietoje dieną ir sekančią dieną, negal÷jo būti atliekami Statybos
darbų žurnalo Nr. 1 įrašyti 2009 m. kovo 23-24 dienomis atlikti kolonų montavimo ant įd÷tinių
detalių ir kiti metalo konstrukcijų darbai, nes metalin÷s konstrukcijos jau buvo baigtos montuoti ir
uždengtos tentais ir tokių Statybos darbų žurnale Nr. 1 nurodytų darbų, kaip neatliktų ekspertas
nenustat÷. Aplinkybę, kad 2009 m. kovo 23 d. sand÷lių blokas buvo baigtas patvirtina dabartinis
UAB „Bega“ internetinis puslapis (kopija pridedama), kuriame kaip akcentas matosi paveiksliukas
su sand÷lių schema su tonažu ir besikeičiančios nuotraukos. Tiek paveiksliuke-schemoje, tiek tarp
besikeičiančiose nuotraukose yra matomas UAB „Vingida“ sumontuotas sand÷lių blokas.
Pasinaudojant kompiuterine programa Irfanview galima nustatyti, kad paveiksliukas-schema,
kuriame yra pavaizduotas sand÷lių blokas, susidedantis iš dviejų sand÷lių 25000 ir 10000 tonų, yra
sukurta kompiuterine programa adobe photoshop 2009 m. kovo 26 d., t.y. po 2 dienų, kai ekspertas
apžiūr÷jo sand÷lį natūroje. Pasinaudojant internetinio puslapio http://www.archive.org/ galimyb÷mis,
galima nustatyti, kad tiek paveiksliukas-shema, tiek internetiniame tinklalapyje matomos
besikeičiančios nuotraukos, iš kurių vienoje matosi UAB „Vingida“ sumontuotų sand÷lių bloko
dalis, internete buvo 2009 m. geguž÷s 9 d. Tod÷l UAB „Bega“ 2009 03 26 baigusi kurti
paveiksliuką-shemą, kuriame tarp kitų sand÷lių yra pavaizduotas kaip naudojamas UAB „Vingida“
sumontuotas sand÷lių blokas, tikslu patalpinti paveiksliuką UAB „Bega“ internetiniame puslapyje,
kad kiekvienas suinteresuotas asmuo gal÷tų pagal tai vertinti UAB „Bega“ sand÷liavimo ir
transportavimo galimybes, pati patvirtino, kad sand÷lių bloko statybos darbai yra baigti ir sand÷liai,
tame tarpe sand÷lių blokas gali būti naudojami pagal jų paskirtį. Jei UAB „Bega“ siekdama prestižo
internetiniame puslapyje patalpino paveiksliuką-schemą ir nuotrauką, kuriuose matosi sand÷lių
blokas, tai patvirtina jos nuomonę, kad šis jau esantis sand÷lių blokas gali tarnauti ir prestižo
k÷limui, kas yra nesuderinama su jo bloga kokybe ar būtinumu jį perdaryti. Tod÷l internetinio
puslapio turinys patvirtina tuometinį ne tik materialų sand÷lio bloko tinkamumą ir jo gerą surinkimo
kokybę bet ir UAB „Bega“ vadovų vidinį įsitikinimą, tokiai aplinkybei egzistuojant.
Pagal Statybos darbų žurnalo Nr. 1 22-34 puslapius iki 2009 m. vasario 12 d. buvo beveik
užbaigti sand÷lio (33,5×160) tentų uždengimo darbai ir nebuvo prad÷tas montuoti sand÷lis
(26,5×82). Antstol÷ Vida Daugirdien÷ Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole 2009-02-12 Nr.
0004/09/F-281 (pridedamas) konstatavo, kad esant prie UAB „Bega“ teritorijos pietin÷s tvoros,
matosi ginčo sand÷lis, kuris yra be vartų, jame sand÷liuojama birių medžiagų produkcija. Antstol÷s
konstatuota aplinkyb÷ patvirtina, kad sand÷liai buvo uždengti tentu, tačiau nebuvo sumontuoti vartai,
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tod÷l nei įrašai Statybos darbų žurnale Nr.1, nei atliktų darbų aktuose nurodyti darbai neatitinka
antstolio konstatuotoms faktin÷ms aplinkyb÷ms.
Faktinę aplinkybę, kad sand÷lių bloko metalo konstrukcijų atliktų darbų aktuose nurodyti
darbai nebuvo atlikti patvirtina nerealus aktuose nurodytų metalo konstrukcijų kiekis tonomis, o taip
pat atliekų kiekiai tonomis. Iš UAB „Saprega“ atliktų darbų aktų galima nustatyti, kad buvo atlikta
250 tonų metalo konstrukcijų surinkimo ir montavimo darbų. UAB „Restitas“ kiekvieno sand÷lio
darbo projektų 18 puslapių suvestin÷je specifikacijoje nurodoma sand÷lių metalo konstrukcijų mas÷
viso yra 221,667 tonos (149919.08 ir 71748.05 kg). Pagal UAB „Vingida“ pateiktą Techninį ir darbo
projektą, sand÷lių bloko metalo konstrukcijų bendra mas÷ yra 205,476 tonos (gaunama sumuojant
atskiruose br÷žiniuose nurodytą svorį). UAB „Saprega“ atliktų darbų aktuose nurodoma sumontuota
didesn÷ sand÷lių bloko metalo konstrukcijų mas÷ nei ji yra pagal projektinę dokumentaciją,
patvirtina UAB „Saprega“ atliktų darbų aktų nerealumą ir tai, kad pagal aktus UAB „Saprega“
sand÷lių bloką tur÷jo perdaryti iš naujo, nors to akivaizdžiai neatliko. Pagal Statybos darbų žurnalo
Nr. 1 204 puslapį, UAB „Saprega“ atlikdama UAB „Bega“ sand÷lių bloko statybos darbus išvež÷ į
UAB „Bega“ viso atliekų 10,541 tonos atliekų, nors jei pagal UAB „Bega“ tvirtinimus, paremtus
UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“ Ekspertiz÷s akto išvada, kad būtina pakeisti
atitikties nepatvirtintas metalo konstrukcijas, UAB „Saprega“ perdar÷ visas metalo konstrukcijas iš
naujo, metalo konstrukcijų atliekų tur÷jo būti tiek, kiek tonų konstrukcijų sumontavo UAB
„Vingida“, t.y. apie 205 tonas. UAB „Vingida“ įsitikinimu, Statybos darbų žurnale Nr. 1 nurodytos
10,541 tonų atliekos susidar÷ ne UAB „Bega“ ir UAB „Saprega“ 2008-12-15 papildomo susitarimo
Nr. 4 išdavoje, o UAB „Bega“ ir UAB „Saprega“ 2008-05-28 rangos sutarties Nr. 2008/09 išdavoje,
UAB „Saprega“ išmontavus senus transporterius.
Faktinę aplinkybę, kad Sand÷lių blokas nebuvo iš naujo perdarytas, o UAB „Saprega“ atliktų
darbų aktuose nurodyti metalo konstrukcijų montavimo darbai nebuvo atlikti, patvirtina UAB
„Vingida“ nustatyti skirtumai tarp UAB Vingida“ pateikto Techninio ir darbo projekto ir UAB
„Restitas“ pateiktų darbo br÷žinių ir faktin÷s sand÷lių bloko metalo konstrukcijų atitikties UAB
„Vingida“ pateiktam Techniniam ir darbo projektui. Jei sand÷lių blokas d÷l montavimui panaudotų
gaminių neatitikimo darbo projekto br÷žinių techninių specifikacijų būtų buvę išmontuoti ir pakeisti
iš naujo specifikacijas atitinkančiais sumontuojant 250 tonų metalo konstrukcijų, jis tur÷jo atitikti
UAB „Restitas“ darbo projekto br÷žiniams. Po ginčo sand÷lių bloko pripažinimo tinkamu naudoti,
UAB „Vingida“ iniciatyva ir teismo įpareigojimu (UAB „Bega“ antstolei vykdyti pareigų su
atstovais neleido) antstolei Redai Vizgaudienei 2010-06-15 faktinių aplinkybių konstatavimo
protokole Nr. 331 (pridedamas) konstatavus, kad Sand÷lių bloko atskiri mazgai ir detal÷s atitinka
UAB „Vingida“ į bylą pateiktiems br÷žiniams ir neatitinka UAB „Restitas“ darbo br÷žinių (neatitiko
vieno sand÷lio ilgis, atskiri mazgai ir detal÷s), tapo akivaizdu, kad sand÷lių blokas yra pripažintas
tinkamu naudoti toks, koks buvo sumontuotas UAB „Vingida“, kad UAB „Saprega“ sand÷lių bloko
metalo konstrukcijų kitomis nepakeit÷ ir sand÷lių bloko neperdar÷, o UAB „Bega“ nelaik÷ UAB
„Vingida“ atliktų darbų su trūkumais ir neketino taisyti UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis
biuras“ Ekspertiz÷s akto I ir II dalyse nurodytų trūkumų, nes kaip v÷liau paaišk÷jo iš UAB „Bega“
komercijos direktoriaus Laimono Rimkaus ir UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“
direktoriaus Artūro Sabeckio telefoninių pokalbių (kompaktinis diskas su įrašu pridedamas), tokiais
jie buvo pripažinti UAB „Bega“ ir UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“ susitarimų
išdavoje. Iš 2009 08 11 telefoninis eksperto Artūro Sabeckio ir Laimono Rimkaus pokalbis nekelia
abejonių, kad A.Sabeckis konsultuoja L.Rimkų kaip pagrįsti virš 1 mln. litų nuostolių neturint
medžiagų pirkimo dokumentų, t. y. siūlo atlikti ir pateikti teismui ekspertizę, remiantis UAB
“Restitas” ir UAB “Saprega”, bet ne darbus atlikusios UAB “Vingida” dokumentais („... kad
informacija neišlystų, supranti, vot kas yra, ...Laimonai mes puikiai patys suprantam, kiek ten tų
ryšių yra, ...milijono tai nesurinksi iš to...“ , ir „...reikia sužaisti gudriau... reikia sužaisti ekspertizę,
...bijau, kad jie užklaus medžiagų pirkimo dokumentus ir tu tik 12 tonų parodysi... ir tu čia gali
stipriai pakliūti“). Iš Redos Vizgaudien÷s 2010-06-15 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo
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Nr. 331 galima nustatyti, kad UAB „Saprega“ realiai neatliko jokių darbų susijusių su metalo
konstrukcijomis, nes neatliko net smulkių darbų, išskyrus tai, kad po sand÷lių bloko pripažinimo
naudoti faktinių aplinkybių konstatavimo metu buvo nebaigusi montuoti ryšių, kurių bendra mas÷
gal÷jo būti apie 5 tonos ir kurių montavimas nereišk÷ darbų trūkumų taisymą, nes jie nebuvo
numatyti UAB „Vingida“ pateiktame Techniniame ir darbo projekte, o taip pat jau vien d÷l to, kad
sand÷lių blokas buvo pripažintas tinkamu naudoti toks, kokį sumontavo UAB „Vingida“.
Faktinę aplinkybę, kad Sand÷lių blokas nebuvo iš naujo perdarytas, o UAB „Vingida“ buvo
atlikusi apie 90 procentų nuo visų Sutartyje numatytų darbų, civilin÷s bylos nagrin÷jimo Klaip÷dos
apygardos teismo pos÷dyje, kaip liudytojas yra patvirtinęs statybos techninę priežiūrą vykdęs
Everistas Černiauskas.
Skirtingų dokumentų bei faktinių aplinkybių prieštaravimai yra nurodyti pateikiamoje
Neatitikimų vizualizacijoje pagal UAB „Saprega“ atliktų darbų aktus, statybos darbų žurnalą Nr. 1 ir
faktines aplinkybes.
Min÷ti prieštaravimai tarp atliktų darbų alktų, Statybos darbų žurnalo Nr. 1 ir kitų faktinių
aplinkybių akivaizdžiai patvirtina, kad UAB „Saprega“ sand÷lių bloko metalo konstrukcijų iš naujo
neperdar÷.
4. Telefoniniai pokalbiai tarp UAB „Bega“ statybos darbus kuravusio UAB „Bega“
technikos ir technologijos direktoriaus Laimono Rimkaus ir UAB “Saprega” statybos
direktoriaus Raimundo Giržado.
2009 07 08 Laimonas Rimkus telefonu kalbasi su UAB “Saprega” statybos direktoriumi
Raimundu Giržadu (pokalbis kompaktiniame diske pridedamas) apie UAB “Vingida” sand÷lių ryšių
papildymo darbus (papildomi darbai, nenumatyti UAB „Bega“ ir UAB „Vingida“ sudarytoje
Sutartyje), kuriems atlikti iš viso reik÷s apie 4-5 tonų metalo (v÷lesniame aukščiau min÷tame
L.Rimkus ir A.Sabeckio telefoniniame pokalbyje L.Rimkus A.Sabeckiui nurodo, kad tie ryšiai sveria
12 tonų). Nors realiai UAB „Saprega“ nebaig÷ atlikti papildomų darbų sumontuojant papildomų
ryšių 4-5 tonas, tačiau UAB “Bega” ir UAB “Saprega” pasirašytuose aktuose nurod÷ 250 tonų
sumontuotų metalo konstrukcijų, t.y. net 30 tonų daugiau, nei UAB “Restitas” numatyta
projektin÷je dokumentacijoje viso sand÷lių bloko statybai.
2009 10 20 UAB „Bega“ technikos ir technologijos direktoriaus L.Rimkus telefonu kalbasi
su UAB “Saprega” statybos direktoriumi Raimundu Giržadu (pokalbis kompaktiniame diske
pridedamas) apie statybos rangos darbus, nesusijusius su UAB “Vingida” pastatytų sand÷lių
perdarymu, kuriame UAB “Saprega” statybos direktorius Raimundas Giržadas atvirai pasako, kad
pateiktų gaminį ir jo dokumentus, o darbus aktuotų kaip sand÷lio perdarymo darbus, nes kol kas su
apmok÷jimu įtelpa į sutartį, t.y. 2008-12-15 papildomą susitarimą Nr. 4, nes kitos sutarties d÷l
sand÷lio metalo konstrukcijų perdarymo nebuvo ( „...aš kiek suprantu šitas gaminys eis dar pagal ana
sutartį...mes dar pakolkas įtelpam į aną sutartį... mes v÷l gaminį jums pateiktume su dokumentais, o
aktavimą dirbtume kaip sand÷lį v÷l...“). Iš pokalbio galima nustatyti, kad toks aktavimas buvo
vykdomas sistemingai, kol nebuvo viršyta sutarties, kurios pagrindu buvo aktuojama (2008-12-15
papildomo susitarimo Nr. 4), kaina.
Aukščiau nurodyti telefoniniai pokalbiai tiesiogiai patvirtina kitas aukščiau nurodytas
aplinkybes, kad UAB „Bega“ sand÷lių bloko konstrukcijų neperdar÷ ir neketino perdaryti, o
susitarusi su UAB „Saprega“ už pagal kitas sutartis UAB „Saprega“ atliktus darbus abipusių atstovų
parašais patvirtino atliktų darbų aktus pagal 2008-12-15 papildomą susitarimą Nr. 4, tokiu būdu į
aktus įrašant tikrov÷s neatitinkančius duomenis. UAB „Bega“ atliktų aktų pagrindu mok÷jimo
nurodymais 2009-04-14 Nr. 398, 2009-04-20 Nr. 287, 2009-05-15 Nr. 425, 2009-05-25 Nr. 601,
2009-07-20 Nr. 960, 2009-08-17 Nr. 310, 2009-09-10 Nr. 324, 2009-09-17 Nr. 1387, 2009-11-19 Nr.
393, 2009-12-10 Nr. 2368, 2010-01-11 Nr. 89-90 ir 2010-01-14 Nr. 139 apmok÷jus už atliktus darbus
neva tai pagal 2008-12-15 papildomą susitarimą Nr. 4, UAB „Bega“ įgijo atgręžtinę teisę į UAB
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„Vingida“, sumok÷tos UAB „Saprega“ sumos dydžiu panaikinat UAB „Bega“ prievolę sumok÷ti UAB
„Vingida“ už jos atliktus darbus.
Aplinkybę, kad UAB „Saprega“ nepakeit÷ metalo konstrukcijų ir neperdar÷ sand÷lių bloko, o
taip pat kokius darbus atliko pagal kitas sutartis gali patvirtinti UAB „Saprega“ darbus vykdę
darbininkai ir tiesioginiai jų vadovai. Akivaizdu, kad UAB „Bega“ apmokant UAB „Saprega“ už
pagal kitas sutartis atliktus statybos rangos darbus pagal 2008-12-15 papildomą susitarimą Nr. 4,
pagal kitas sutartis atlikti darbai bus nepateisinti apmok÷jimą patvirtinančiais dokumentais.
Galimai suklastojus atliktų darbų aktus, buvo galimai suklastoti ir kiti lydimieji dokumentai,
taame tarpe pažymos Nr. 1, kuriose už atskirus m÷nesius buvo įvertinta aktais įvykdytų darbų vert÷
(aktuose ir pažymose darbų vert÷s sutampa (pažymos Nr. 1 pridedamos).
Min÷tos faktin÷s aplinkyb÷s sudaro pagrindą tvirtinti, kad 2008-12-15 papildomas
susitarimas Nr. 4 prie 2008-05-28 rangos sutarties Nr. 2008/09 buvo sudarytas neturint tikslo jo
realiai vykdyti, o UAB „Bega“ ir UAB „Saprega“ atstovų pasirašytuose Atliktų darbų akte už
2009 m. kovo m÷nesį, viso 45550,58 Lt sumai, Atliktų darbų akte už 2009 m. balandžio m÷nesį,
viso 23904,72 Lt sumai, Atliktų darbų akte už 2009 m. geguž÷s m÷nesį, viso 151909,41 Lt sumai,
Atliktų darbų akte už 2009 m. birželio m÷nesį, viso 39949,25 Lt sumai, Atliktų darbų akte už
2009 m. birželio m÷nesį, viso 70469,90 Lt sumai, Atliktų darbų akte už 2009 m. liepos m÷nesį,
viso 52698,20 Lt sumai, Atliktų darbų akte už 2009 m. liepos m÷nesį, viso 108021,77 Lt sumai,
Atliktų darbų akte už 2009 m. rugpjūčio m÷nesį, viso 14861,91 Lt sumai, Atliktų darbų aktą už
2009 m. rugpjūčio m÷nesį, viso 91461,61 Lt sumai, Atliktų darbų akte už 2009 m. spalio
m÷nesį, viso 137004,61 Lt sumai, Atliktų darbų aktą už 2009 m. lapkričio m÷nesį, viso 33602,67
Lt sumai, Atliktų darbų aktą už 2009 m. gruodžio m÷nesį, viso 54131,53 Lt sumai, o taip pat
Statybos darbų žurnale Nr. 1, buvo įrašyta tikrov÷s neatitinkanti informacija, t.y. buvo galimai
pagaminti netikri min÷ti aktai bei Statybos darbų žurnalas Nr. 1. UAB „Bega“ šiuos aktus
pateikus į Klaip÷dos apygardos teisme nagrin÷jamą civilinę bylą ir UAB „Vingida“, UAB
„Bega“ galimai suklastotus dokumentus panaudojo. Kadangi min÷tuose galimai netikruose
aktuose nurodytų darbų suma viršija 150 MMA, tod÷l ši aplinkyb÷ kvalifikuoja nusikaltimo
sud÷ties požymius pagal jų sunkumą. Tod÷l UAB „Bega“ ir UAB „Saprega“ atstovams galimai
pagaminant netikrus min÷tus aktus ir Statybos darbų žurnalą Nr. 1, o UAB „Bega“ juos ir
panaudojant, galimai yra atlikta veika turinti nusikaltimo, numatyto BK 300 str. 3 d., sud÷ties
požymių.
Be to, atsižvelgiant į tai, kad galimai suklastojant tiek projektavimo, tiek statybos
rangos darbus tur÷jusius patvirtinti atliktų darbų aktus, o taip pat Statybos darbų žurnalą Nr.
1, UAB „Bega“ apgaule neva tai patvirtino faktą, kad ištais÷ neva tai UAB „Vingida“ atliktų
sand÷lių bloko statybos darbų trūkumus, d÷l ko aktuose nurodytų darbų suma sumaž÷jo UAB
„Bega“ turtin÷ prievol÷. UAB „Bega“ galimai suklastojusi ir apgaule atsisakiusi prievol÷s
sumok÷ti UAB „Vingida“ net pačios UAB „Bega“ 2008 -12-12 rašte Nr. 01-500 pripažįstamą
584592 Lt sumą už UAB „Vingida“ atliktus sand÷lių bloko statybos darbus, taip panaikino
(išveng÷) pinigin÷s prievol÷s. Kadangi panaikintos prievol÷s vert÷ akivaizdžiai viršija 250 MGL,
tod÷l UAB „Bega“ darbuotojų galimai atlikta min÷ta veika atitinka kvalifikuotos sukčiavimo
sud÷ties požymius, numatytus LR 182 str. 2 d. Nors Klaip÷dos apygardos teisme iškeltoje
civilin÷je byloje tebevyksta civilinis ginčas d÷l skolos iš UAB „Bega“ priteisimo, tačiau UAB
„Bega“ pareiškus Priešieškinį su pateiktais darbų aktais, jų apmok÷jimą patvirtinančiais
dokumentais bei kitais galimai suklastotais dokumentais, turinčiais patvirtinti, kad UAB
„Bega“ atliko UAB „Vingida“ atliktų darbų trūkumų ištaisymo darbus, UAB „Vingida“ iš
pradžių buvo suklaidinta, o UAB „Vingida“ civilin÷je byloje ieškinio reikalavimų tenkinimas
tapo labai komplikuotu.
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Remiantis LR BK nuostatomis už galimai padarytas nusikalstamas veikas atsako ne tik
UAB „Bega“ darbuotojai fiziniai asmenys, bet atsakomyb÷ kyla ir įmonei. Pagal LR BK 20 str.
1 d., juridinis asmuo atsako už nusikalstamas veikas, už kurių padarymą Baudžiamojo
kodekso specialiojoje dalyje yra numatyta juridinio asmens atsakomyb÷. Atsižvelgiant į tai,
kad BK 182 str. 2 d. ir 300 str. numatytas veikas atsako ir juridiniai asmenys, baudžiamojon
atsakomyb÷n trauktina UAB „Bega“, kurios interesais ir naudai jos darbuotojai galimai
padar÷ min÷tas nusikalstamas veikas. UAB „Bega“ patraukti baudžiamojon atsakomyb÷n taip
pat galimai yra BK 20 str. 2-3 d. reikalaujamos sąlygos juridinio asmens baudžiamajai
atsakomybei atsirasti: fiziniai asmenys dirbantys UAB „Bega“ galimai padar÷ aukščiau
nurodytas nusikalstamas veikas; fiziniai asmenys galimai padar÷ nusikalstamas veikas UAB
„Bega“ naudai veikdami UAB „Bega“ vardu; galimai veikas padarę asmenys eina
vadovaujančias pareigas ir turi teisę atstovauti juridiniam asmeniui, o taip pat UAB „Bega“
vardu priimti sprendimus. UAB „Bega“ sutartis d÷l sand÷lių bloko neva perdarymo darbų,
kurių nebuvo ketinama atlikti, pasiraš÷ UAB „Bega“ generalinis direktorius Aloyzas
Kuzmarskis, jis detaliai buvo informuojamas apie visų įvykių veiklą (patvirtina telefoniniai
pokalbiai tarp UAB „Bega“ teisinink÷s Aldonos Staponkien÷s bei technikos ir technologijos
direktoriaus Laimono Rimkaus (pridedami), civilinio ginčo kontekste didelių sumų
apmok÷jimo klausimai negal÷jo būti sprendžiami be jo pritarimo. Galimai aktus suklastojęs
UAB „Bega“ technikos ir technologijos direktorius Laimonas Rimkus realiai atstovavo UAB
„Bega“ sutartiniuose santykiuose tiek su UAB „Vingida“, tiek su UAB „Saprega“, tiek su
UAB „Restitas“ ir kitais rangovais bei priimin÷jo UAB „Bega“ vardu visus operatyvinius
sprendimus.
UAB „Vingida“ tur÷dama pakankamai duomenų d÷l galimai padarytų nusikaltimų, kreipiasi
tiesiogiai į LR Generalinį prokurorą, nes d÷l toliau nurodomų priežasčių nesitiki objektyvaus ir
nešališko skunde nurodytų faktinių aplinkybių ištyrimo Klaip÷dos apygardos prokuratūroje ar
Klaip÷dos ikiteisminio tyrimo įstaigose. Visų pirma, tyrimo neobjektyvumą gali nulemti tai, kad UAB
Klaip÷dos jūrų krovinių kompanija „Bega“ yra viena didžiausių ir įtakingiausių bendrovių Klaip÷dos
mieste, turinti daugiamilijonines metines apyvartas. Tod÷l visuomen÷je nežinomai įmonei skundžiant
įtakingą Klaip÷dos mieste įmonę, tyrimas gali būti atliekamas tik formaliai, apie gautą skundą iš
anksto informavus UAB Klaip÷dos jūrų krovinių kompanija „Bega“. Kita vertus, UAB „Vingida“
direktoriaus sužinotos aplinkyb÷s leidžia tvirtinti, kad UAB Klaip÷dos jūrų krovinių kompanija
„Bega“ jos vadovų ir kaip vykdytojų darbuotojų vaidmenyje, gali panaudoti savo įtaką, kad skundas
nebūtų objektyviai ir nešališkai ištirtas. Tokiam tvirtinimui pagrindą sudaro tai, kad po to, kai UAB
Klaip÷dos jūrų krovinių kompanija „Bega“ neteis÷tai vienašališkai nutrauk÷ su UAB „Vingida“
sudarytą civilinę Sutartį, o jos direktorius Igor Surnin atsisak÷ nereikšti reikalavimo d÷l nesumok÷tų
sumų, kuravęs Sutarties vykdymą UAB Klaip÷dos jūrų krovinių kompanija „Bega“ technikos ir
technologijos direktoriaus Laimonas Rimkus užsimin÷, kad jeigu Igor Surnin neapsigalvos, gali tur÷ti
reikalų „su valdiškais namais“. UAB „Vingida“ Klaip÷dos apygardos teisme pareiškus Ieškinį,
netrukus – 2009 06 11 UAB „Vingida“ patikrino Valstybin÷ mokesčių inspekcija, o VMI baigus
patikrinimą ir neradus pažeidimų už kuriuos būtų nubaudusi UAB „Vingida“, FNTT išk÷l÷ UAB
„Vingida“ direktoriui Igor Surnin baudžiamąją bylą pagal 4 baudžiamojo kodekso straipsnius.
Aplinkybę, kad užuominos nebuvo be pagrindo patvirtina tai, jog VMI patikrinimas buvo atliktas
apskundus per antstolį UAB „Bega“ iniciatyva, o baudžiamosios bylos suinteresuotumu pasisakoma
Igor Surnin iškeltoje baudžiamojoje byloje užfiksuotuose UAB „Bega“ technikos ir technologijos
direktoriaus Laimono Rimkaus ir teisinink÷s Aldonos Staponkien÷s pokalbiuose (pridedami
kompaktiniame diske). Iš Laimono Rimkaus ir Aldonos Staponkien÷s pokalbio galima nustatyti, kad
apie Igor Surnin su÷mimą UAB „Bega“ teisinink÷ Aldona Staponkien÷ žinojo jau sekančią dieną,
praneš÷ apie tai Laimonui Rimkui, o jį praš÷ apie tai informuoti generalinį direktorių (Aloyzą.
Kuzmarskį), tiesiogiai nurodydama, kad Igor Surnin su÷mimas bus naudingas UAB „Bega“ iškeltoje
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civilin÷je byloje („...Surniną vakar su÷m÷, už dokumentų klastojimą ir pinigų pasisavinimą...
pasakykit ir generaliniam, mums gal bus į pliusą, mums dabar bus lengviau aišku, lengvesnis
procesas...“). Igor Surnin nuomone, Aldona Staponkien÷ gali būti Klaip÷dos apygardos prokuratūros
sunkių nusikaltimų ikiteisminio tyrimo organizavimo skyriaus buvusio prokuroro Edvardo
Staponkaus giminait÷ ir galimai veikti per jį, ar jo pagalba palaikanti "gerus santykius" su
prokuratūra. Šią aplinkybę dalinai patvirtina tai, kad Igor Surnin iškeltoje baudžiamojoje byloje
buvo atliekami ikiteisminio tyrimo veiksmai ir Laimono Rimkaus atžvilgiu d÷l jo įkurtos ir veiklos
nevykdančios UAB ”Dengta” tentinių uždangalų pardavimo UAB “Vingidai”, kurie akivaizdžiai
išsiskyr÷ iš kitų įtariamųjų atžvilgiu atliekamų ikiteisminio tyrimo veiksmų: nors ikiteisminio tyrimo
medžiagoje L.Rimkus buvo minimas kartu su kitais įtariamaisiais, krata buvo atlikta tik jo namuose
neatliekant kratos nei L.Rimkaus ofise, nei įmon÷s ar asmeniniame automobilyje, nekalbant apie
su÷mimą – kitų įtariamųjų sulaikymo dieną L. Rimkus net nebuvo pristatytas ar iškviestas į FNTT,
pranešimas apie įtarimą išvis nebuvo įteiktas ir tik daugiau kaip po m÷nesio laiko 2010 01 08
L.Rimkus formaliai buvo apklaustas, kai visi kiti asmenys buvo apklausti su÷mimo dieną, t. y. 2009
09 02. Ikiteisminio tyrimo pareigūnams Altautui Jokūbauskui ir Dainiui Rimkui atliekant kratą
L.Rimkaus namuose, jis tur÷jo galimybę laisvai kalb÷tis telefonu ir apie atliekamus veiksmus jis
informavo būtent A.Staponkienę. Iš 2009 09 15 Aldonos Staponkien÷s ir Laimono Rimkaus
telefoninio pokalbio galima nustatyti, kad tik grįžusi iš atostogų Aldona Staponkien÷ klausia
L.Rimkaus ar Igor Surnin yra paleistas iš su÷mimo ir sako būtinai d÷l to pasidom÷sianti bei stebisi,
kad apie Igor Surnin su÷mimą nieko nebuvo rašoma spaudoje („...Esu jau darbe ir nor÷jau žinot
paleido Igorį ar ne? ... būtinai pasidom÷siu, galvojau gal jūs kartais iš kur nors sužinojote... o
spaudoj nieko nebuvo, ne? o kaip čia viskas įdomiai...“). Už dviejų savaičių, t.y. 2009 09 30, apie
Igor Surnin neva tai įvykdytą nusikaltimą informacija buvo paskelbta spaudoje. Tokios aplinkyb÷s
sudaro pagrindą tvirtinti, kad UAB „Bega“ gali daryti įtaką Klaip÷dos apygardos prokuratūrai ar
ikiteisminio tyrimo įstaigoms patikrinant šiame skunde nurodytus faktus d÷l galimo nusikalstamų
veikų padarymo.
UAB „Vingida“ nuomone, jau pats toks akivaizdus galimas dokumentų klastojimas ir
sukčiavimas teismo akivaizdoje liudija apie UAB „Bega“ įsitikinimą d÷l jos bei jos darbuotojų
nebaudžiamumo, kuris be UAB „Bega“ ryšių teis÷saugos sistemoje nebūtų įmanomas.
Kartu su šiuo skundu pateikiame tik tų dokumentų patvirtintas kopijas, kurių turime originalus.
Kitų pridedamų dokumentų turimi nuorašai galimyb÷s juos patvirtinti nesudaro.
Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas faktines aplinkybes ir galimą veikų padarymą
patvirtinančius dokumentus, Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą Darių Valį prašome
užtikrinti, kad LR prokuratūra objektyviai ir nešališkai patikrintų skunde nurodomus faktus
ir aplinkybes, o nustačius nusikalstamos veikos požymius būtų iškelta baudžiamoji byla ir
atliktas ikiteisminis tyrimas.
PRIDEDAMA:
1. Akcininkų sprendimo patvirtinta kopija – Akcininkų sprendimo patvirtinta kopija – 2
lapai.
2. 2008-05-26 rangos sutarties Nr. F 9B/1 patvirtinta kopija – 8 lapai.
3. Priešieškinio patvirtinta kopija – 9 lapai.
4. 2009-01-05 projektavimo darbų sutarties Nr. 23 kopija – 5 lapai.
5. 2009-05-05 atliktų darbų akto kopija – 1 lapas.
6. 2009-08-26 atliktų darbų akto kopija – 1 lapas.
7. 2009-12-30 atliktų darbų akto kopija – 1 lapas.
8. 2008-12-15 papildomą susitarimo Nr. 4 prie 2008-05-28 rangos sutarties Nr. 2008/09
kopija – 2 lapai.
9. Tentinio sand÷lio atliktų darbų sąmatin÷s vert÷s ir apmok÷jimų santraukos kopija (4
papildymas) – 1 lapas.
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10. Atliktų darbų akto už 2009 m. kovo m÷nesį kopija – 1 lapas.
11. Atliktų darbų akto už 2009 m. balandžio m÷nesį kopija – 1 lapas.
12. Atliktų darbų akto už 2009 m. geguž÷s m÷nesį kopija – 1 lapas.
13. Atliktų darbų akto už 2009 m. birželio m÷nesį kopija – 1 lapas.
14. Atliktų darbų akto už 2009 m. birželio m÷nesį kopija – 1 lapas.
15. Atliktų darbų akto už 2009 m. liepos m÷nesį kopija – 1 lapas.
16. Atliktų darbų akto už 2009 m. liepos m÷nesį kopija – 1 lapas.
17. Atliktų darbų akto už 2009 m. rugpjūčio m÷nesį kopija – 1 lapas.
18. Atliktų darbų akto už 2009 m. rugpjūčio m÷nesį kopija – 1 lapas.
19. Atliktų darbų akto už 2009 m. spalio m÷nesį kopija – 1 lapas.
20. Atliktų darbų akto už 2009 m. lapkričio m÷nesį kopija – 1 lapas.
21. Atliktų darbų akto už 2009 m. gruodžio m÷nesį kopija – 1 lapas.
22. Pažymų Nr. 1 (už 2009 - vasario - gruodžio m÷n.) kopijos – 10 lapų.
23. 2008-11-18 atliktų darbų akto kopija – 1 lapas.
24. 2008-12-12 sutarties Nr. 70 kopija – 4 lapai.
25. Pažymos Nr. 1 kopija – 2 lapai.
26. Pažymos Nr. 2 kopija – 2 lapai.
27. 2009-03-20 mok÷jimo nurodymo Nr. 200 ir 2009-04-20 mok÷jimo nurodymo Nr. 286
kopijos – 1 lapas.
28. 2009-06-04 mok÷jimo nurodymo Nr. 379 ir 2009-09-30 mok÷jimo nurodymu Nr. 1473
kopijos – 1 lapas.
29. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo 2009-02-12 Nr. 0004/09/F-281 patvirtinta
kopija – 7 lapai.
30. 2010-06-15 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 331 patvirtinta kopija – 5
lapai.
31. Mok÷jimo nurodymų 2009-04-14 Nr. 398, 2009-04-20 Nr. 287, 2009-05-15 Nr. 425,
2009-05-25 Nr. 601, 2009-07-20 Nr. 960, 2009-08-17 Nr. 310, 2009-09-10 Nr. 324, 200909-17 Nr. 1387, 2009-11-19 Nr. 393, 2009-12-10 Nr. 2368, 2010-01-11 Nr. 89-90 ir 201001-14 Nr. 139 kopijos – 8 lapai.
32. UAB „Bega“ internetinio puslapio (http://www.bega.lt/index.php?4155485071) kopija –
1 lapas.
33. Neatitikimų vizualizacijos pagal UAB „Saprega“ atliktų darbų aktus, statybos darbų
žurnalą Nr. 1 ir faktines aplinkybes patvirtinta kopija – 1 lapas.
34. Statybos darbų žurnalo Nr. 1 kopija – 72 lapai.
35. Kompaktinis diskas Nr. 1 su įrašu telefoninių pokalbių tarp UAB „Bega“ technikos ir
technologijos direktoriaus Laimono Rimkaus ir UAB „Restitas“ direktor÷s Onut÷s
Klionauskien÷s, tarp UAB „Bega“ technikos ir technologijos direktoriaus Laimono
Rimkaus ir UAB “Saprega” statybos direktoriaus Raimundo Giržado, tarp UAB „Bega“
komercijos direktoriaus Laimono Rimkaus ir UAB „Vakarų regiono statybų
konsultacinis biuras“ direktoriaus Artūro Sabeckio ir tarp UAB „Bega“ technikos ir
technologijos direktoriaus Laimono Rimkaus ir UAB „Bega“ teisinink÷s Aldonos
Staponkien÷s pridedamas – 1 vnt.

UAB „Vingida“ įgaliotas akcininkas

Igor Surnin
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Priedas Nr. 2

Priedas Nr. 3

Priedas Nr. 4

Priedas Nr. 5

Liudytojo Igor Surnin
Gyv. gyv. Šilut÷s g. 45, S/b „Guboja“
Lingių km., Klaip÷dos raj.

Priedas Nr. 6

KLAIPöDOS APSKRITIES VPK NUSIKALTIMŲ TYRIMO BIURO
EKONOMINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO SKYRIUI
Taikos pr. 63, Klaip÷da
Tyr÷jui Vaidui Mockui
PARODYMAI
DöL GALIMAI PADARYTO NUSIKALTIMO APLINKYBIŲ
(b/b Nr. 06-1-02024-11)
2011-08-19,
Klaip÷da
Liudytojo apklausos dalyje, kurioje man buvo pasiūlyta papasakoti visa, kas man žinoma apie aplinkybes, turinčias reikšm÷s bylai išspręsti,
d÷l didel÷s aplinkybių apimties, pateikiu parodymus raštu, sutrauktus į žemiau pateikiamą 1 lentelę ir 2 lentelę. Parodymų esm÷ tokia, kad UAB
Klaip÷dos jūrų krovinių kompanija „Bega“ pateik÷ suklastotus dokumentus, patvirtinančius tai, kad jie UAB „Vingida“ atliktų Sand÷lių bloko
statybos darbų didžiąją dalį perdar÷ iš naujo ir už jos sumok÷jo kitiems rangovams, nors realiai tie rangovai suklastotuose dokumentuose darbų
neatliko. Dokumentų suklastojimą patvirtina neatitikimai tarp įvairių, 2 lentel÷je nurodytų dokumentų, o taip pat faktinis sand÷lių bloko neatitikimas
UAB Klaip÷dos jūrų krovinių kompanija „Bega“ sand÷lių bloko projektui, kurį paruoš÷ UAB Restitas ir pagal kurį jis tur÷jo būti perdarytas ir
atitikimas UAB „Vingida“ projektui, pagal kurį sand÷lių blokas yra neperdarytas. Kadangi už galimai fiktyvius darbus pagal buhalterin÷s apskaitos
dokumentus yra sumok÷ta, tod÷l dokumentų klastojimo mechanizmą patvirtina tai, kad maždaug tuo pačiu laikotarpiu UAB Klaip÷dos jūrų krovinių
kompanija „Bega“ savo teritorijoje vykd÷ kitų objektų statybos rangos darbus, tod÷l vietoje kitų objektų apmok÷jimo suraš÷ suklastotus dokumentus,
kurie tur÷jo patvirtinti, kad buvo apmok÷ta už neva sand÷lių bloko perdarymo darbus. Tod÷l šiam mechanizmui atskleisti, būtina nustatyti, kokius
objektus UAB Klaip÷dos jūrų krovinių kompanija „Bega“ stat÷ savo teritorijoje 2008-2009 m. ir patikrinti šių atliktų darbų sumok÷jimą. Kitų darbų
apmok÷jimo patikrinimas tur÷tų duoti rezultatą, kad maždaug už tokias sumas, kurioms buvo klastojami dokumentai, nebūtų realiai apmok÷ta, arba,
atsižvelgiant į PVM reglamentavimą, sumok÷ta po UAB Klaip÷dos jūrų krovinių kompanija „Bega“ sužinojimą d÷l UAB „Vingida“ kreipimosi d÷l
baudžiamosios bylos išk÷limo. Net neatsižvelgiant į dokumentų suklastojimo mechanizmą, kad buvo apmok÷ta kitų objektų sąskaita, byloje yra
pakankamai duomenų, patvirtinančių, kad UAB Klaip÷dos jūrų krovinių kompanija „Bega“ pateiktuose UAB „Saprega“ atliktų darbų aktuose
nurodytos didžiosios sand÷lių bloko statybos rangos darbų dalies UAB „Saprega“ neatliko (UAB „Saprega“ atliko: neuždengtoje dalyje užd÷jo UAB
„Evereksas“ pagamintus tentus, pagamino ir užd÷jo vartus, papild÷ konstrukcijas ryšiais, kurių UAB „Vingida“ sumontuoti neprival÷jo, nes jie
nebuvo numatyti projekte). Papildomai atkreipiu d÷mesį į mano kartu su 2011-05-11 skundu pateiktą grafiką, kuris atspindi nesutapimus,

neatitikimus bei prieštaravimus tarp Statybos darbų žurnalo Nr.1 ir UAB „Bega“ ir UAB „Saprega“ pasirašytų darbų perdavimo pri÷mimo aktų d÷l
darbų pradžios ir pabaigos, eiliškumo bei dabų tęstinumo.
Toliau pateikiame aplinkybes, patvirtinančias, galimai atliktos veikos, numatytos BK 300 str., 3 d., požymius.
1 lentel÷
Saprega: R. Giržadas, P.A.Petrulis

Sutar÷ su L.Rimkumi ar A.Kuzmarskiu atlikti kitus darbus ir suklastoti aktus, neva tai atliko Vingidos
sand÷lio perdarymo darbus, o realiai atliko kitus darbus. Patvirtina grafikas (yra byloje), tel. pokalbiai
(yra byloje) ir kt. (žr. 2 lentel÷).

Restitas: O.Klionauskien÷

Sutar÷ su L.Rimkumi ar A.Kuzmarskiu suklastoti sutartį, neva atliko projektavimo darbus, o realiai
atliko kitų objektų projektavimo darbus. Patvirtina grafikas (yra byloje), tel. pokalbiai (yra byloje) ir
kt. (žr. 2 lentel÷).

Vakarų regiono statybų konsultacinis
biuras: J. Sabeckis

Žinojo, kad Saprega neatliko darbų, t. y. suklastojo aktus. Sutar÷ su L.Rimkumi ar A.Kuzmarskiu
suklastoti ekspertiz÷s akta Nr. 2 ir atliko ekspertiz÷s akta Nr. 2 pagal neegzistuojantį Restito projektą.
Tai patvirtina aplinkyb÷, kad Restito projektas ekspertiz÷s sudarymo dienai dar neegzistavo, o taip pat
grafikas (yra byloje), tel. pokalbiai (yra byloje) ir kt. (žr. 2 lentel÷).

Bega: E. Černiauskas

Žinojo, kad Saprega neatliko darbų, t. y. suklastojo aktus. Teisme jis patvirtino, kad angarai nebuvo
demontuoti. Patvirtina teismo pos÷džio įrašas (priedas Nr. 4) ir kt. (žr. 2 lentel÷).

L. Rimkus

Jis yra vykdytojas, realizavo A. Kuzmarskio sumanymą. Remiantis paaiškinimais civilin÷je byloje, jis
tur÷tų viską painioti, bandyti nukreipti nuo temos d÷mesį ir viską neigti. Patvirtina civilin÷s bylos
teismo pos÷džio protokolas, grafikas (yra byloje), tel. pokalbiai (yra byloje) ir kt. (žr. 2 lentel÷).

A. Kuzmarskis

Darbų vykdymo metu viską realiai kontroliavo, jis apie viską būdavo detaliai informuotas. Jis yra
galimas organizatorius ir "pelno" gav÷jas, tod÷l viską jis neigs arba vers ant savo pavaldinių (galimai
ant Rimkaus). Manau, kad tvirtins, kad neva tik pasirašin÷jo dokumentus kuriuos jam ruoš÷ L.
Rimkus.

2 lentel÷
Dokumentai 1. Konstatuotinas faktas 2. Aplinkyb÷s, turinčios
reikšm÷s bylai išspręsti

3. Aplinkybes patvirtinantys
įrodymai ar motyvai
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4. Klausimas

5. Su
aplinkyb÷m
susiję
Asmenys

A. Statybos
darbų
žurnalas
Nr.1
ir Sapregos
aktai

Žurnalas arba aktas yra
suklastoti

• Nesutampa atliktų
1. Akivaizdu (žr. grafiką).
darbų pražios ir pabaigos
terminai, o tai pat ir darbų
tęstinumas.

•

Kod÷l sand÷lių
(tentų, vartų,
konstrukcijų)
montavimo terminai
žurnale ir pagal aktus
visiškai nesutampa?
• Kas yra padirbta
aktai, žurnalas ar
aktas ir žurnalas?

Kuzmarskis
Rimkus
Giržadas
Petrulis
Černiauskas

B. Statybos
darbų
žurnalas
Nr.1

Žurnalas yra suklastotas

Užpildytas atgaline
data

•

Kod÷l žurnalo
aktas Nr. 1 (psl. 129)
užpildytas atgaline
data?

Kuzmarskis
Rimkus
Giržadas
Petrulis
Černiauskas

•

1. Akivaizdu (žr. tarp 49-50 psl.).
Darbų žurnalo 129 puslapyje esantis
2009 m. vasario 3 d. laikančiųjų
konstrukcijų pri÷mimo aktas Nr. 1,
kuriame nurodoma, kad sand÷lio
33,5×160 metalo konstrukcijų darbų
pabaiga 2009 m. vasario 27 d. Tačiau
toks aktas negal÷jo būti 2009 m.
vasario 3 dienos, nes šią dieną
konstatuoti akte 2009 m. vasario 27 d.
aplinkybių nebuvo galima. Šiame akte
nurodoma, kad leidžiama vykdyti
tolimesnius darbus – skleisti montuoti
tentus, nors pagal Žurnalo 35 psl.,
sand÷lio 33,5×160 dengimo tentais
darbai buvo baigti, patvirtinant tai
įrašais Statybos darbų žurnale Nr. 1.
2. Pagal Pagal Statybos darbų
žurnalo Nr. 1 22-35 puslapius, UAB
„Saprega“ 2008 m. gruodžio 29 d.
prad÷jo statyti didesnį sand÷lį
33,5×160 ir jį perdav÷ UAB „Bega“
2009 m. vasario 27 d., o pagal UAB
„Saprega“ atliktų darbų aktus už 2009
m. vasario, kovo, balandžio, geguž÷s
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m÷nesius, UAB „Saprega“ atliko ne
didžiojo, o mažojo sand÷lio 26,5×82
metalo konstrukcijų darbus ir geguž÷s
m÷nesį juos uždeng÷ tentais. Tai
reiškia nelogišką prieštaravimą, kad
UAB „Saprega“ pagal Žurnalą pirmiau
sumontavusi, uždengusi ir perdavusi
atsakovui sand÷lį 33,5×160, atliktų
darbų aktais šio sand÷lio statybos
darbų neperdavin÷jo, o vietoje to,
atliktų darbų aktais perdavin÷jo
mažojo sand÷lio 26,5×82 statybos
darbus.
3. Pagal Statybos darbų žurnalo Nr. 1
esantį 2009-03-24 laikančiųjų
konstrukcijų aktą Nr. 2 (131 psl),
UAB „Saprega“ perdav÷ atsakovei
sand÷lio 26,5×82 metalo konstrukcijas
po sumontavimo. Akte nurodoma, kad
nukrypimų nerasta. Tačiau pagal
atliktų darbų aktus, metalo
konstrukcijų ir gamybos darbai buvo
vykdomi 2009 m. balandžio ir geguž÷s
m÷nesiais, nors tai patvirtinančių įrašų
Statybos darbų žurnalo Nr. 1 II
skyriuje „Statybos darbų eiga“ n÷ra.
C. Sapregos
aktai

Saprega nesumontavo 250 • Pagal aktus buvo
tonų konstrukcijų.
sumontuota 250 tonų
metalo konstrukcijų,
sumontavo visus tentus.
Tai reiškia, kad
konstrukcijos tur÷jo būti
pilnai demontuotos ir
sumontuotos iš naujo.

1. Černiauskas teisme patvirtino (25
min) kad Vingida atliko 90% darbų ir
kad angarai nebuvo demontuoti (41
min).
2. Pagal Vingidos techninį projektą
svoris yra 205,476 t., o pagal Restito
(Tomas I ir II, 18 psl. priedas Nr. 1,
Nr. 2) 221,667 t.
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Kod÷l pagal
žurnalą ir aktus darbai
atliekami nuo nulio,
kai sutarties priedas
Nr. 4 (p. 1.1-1.5)
numato tęsti darbus?
• Ar sand÷liai buvo
pilnai demontuoti ir
•

Kuzmarskis
Rimkus
Giržadas
Petrulis
Černiauskas

3. Černiauskas teisme patvirtino
(48.50 min) kad tik ryšiai buvo
keičiami.
4. Priešieškin÷je (7 psl. paskutine
pastraipa) nurod÷, kad kreip÷si į kitas
bendrov÷s kad butu pabaigta sand÷lių
bloko statyba.

perdaryti?
Kaip ir (ar) gali
konstrukcijų svoris
būti didesnis nei pagal
projektą?
• Kod÷l darbus
užbaigin÷jote daugiau
nei metus, o 2009-1124 raštu (priedas Nr.
3) Vingidos reikalavo
darbus užbaigti
(sumontuoti likusius
tentus) per 2 savait÷s?

D. Sapregos
aktai

Saprega nepagamino 53
tonų naujų metalo
konstrukcijų.

• Pagal Sapregos aktus
buvo naujai pagaminta 53
tonos naujų konstrukcijų.
• Černiauskas parvirtino
kad pakeit÷ 53 tonas
netinkamų Vingidos
pagamintų konstrukcijų
(42,34 min) ir kad
netinkamos konstrukcijos
buvo išmestos.

1. Pagal žurnalą išvežta tik 10 tonų
konstrukcijų (žr. žurnalo 204 psl.)
* kas buvo išvežta nebuvo išreikalauta
2. Pokalbis 2009 10 20 tarp Sabeckio
ir Rimkaus apie tai kad perdare apie
12 tonų naujų ryšių.
3. Pokalbis 2009 07 08 tarp Giržado
ir Rimkaus apie tai kad ryšiams
planavo apie 10 o realiai bus tik apie 5
ar 4 tonos.
* metalo pirkimo dokumentai nebuvo
išreikalauti.

• Kur dingo
pakeistos
konstrukcijos ir kokie
dokumentai tai gali
patvirtinti?

Kuzmarskis
Rimkus
Giržadas
Petrulis
Černiauskas

E. Sapregos
aktai

Darbai nebuvo perdaryti
pagal Restito projektą, o
taip pat ir pagal
Ekspertiz÷s aktą Nr. 2.

Saprega tik užbaig÷
Vingidos neužbaigtus
darbus.

1. FAKTINIŲ APLINKYBIŲ
KONSTATAVIMO PROTOKOLAS
Nr. 331 patvirtina kad sand÷liai buvo
pastatyti pagal Vingidos bet ne Restito
projektą pvz. klausimas-atsakymas 1 ir
2: Restito darbo projekte (tomas 1, psl.
19, priedas Nr. 5) sand÷lio ilgis
nurodytas 82 m, o atstumai tarp

Pagal kokį,
Vingidos ar Restito
projektą buvo
atliekami sand÷lių
bloko perdarymo
darbai?
• Kod÷l faktiškai
atlikti darbai

Kuzmarskis
Rimkus
Giržadas
Petrulis
Černiauskas

•
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•

paskutinių sekcijų po 2 m, o realiai
neatitinka Restito
sand÷lio ilgis yra 84 m, o atstumai po projekto, o atitinka
3 metrus ir t.t (žr. faktinių aplinkybių Vingidos projektą?
konstatavimo protokolą Nr. 331 ir
lentelę Nr. 6 – priedas Nr. 15).
2. Saprega netur÷jo pagrindo ir
nebuvo nusimatę perdaryti Vingidos
atliktų darbų - pagal papildomo
susitarimo* Nr. 4 (p 1.2 - 1.5) buvo
numatę tik užbaigti Vingidos
neatliktus darbus.
* darbų atlikimo grafikas (priedas Nr.
1 prie papildomo susitarimo Nr.4), ir
kiti susiję su sutartimi dokumentai
nebuvo išreikalauti.
3. Saprega prad÷jo atlikti darbus nuo
sutarties pasirašymo dienos (2008-1215), o Restito projektas buvo dalinai
perduotas tik 2009-05-05 d (žr. grafike
"Restito aktas1"), t y darbus vykd÷
neturint br÷žinių, pagal kuriuos tokie
darbai gal÷jo būti atliekami.
4. Tai kad sand÷liai buvo pilnai
sumontuoti iki 2009-03-23 dienos
patvirtina ekspertiz÷s aktas Nr.2, psl. 2
(žr. grafike p. 6,
5. 6) ir faktinių aplinkybių
konstatavimo protokolo 2009-02-12
Nr. 0004/09/F-281 (žr. grafike p. 5).
F. Sapregos
aktai

1. Pagal Statybos darbų žurnalo Nr. 1 51 puslapį, paskutiniai Sand÷lių bloko
statybos darbai buvo atlikti 2009 m.
spalio 20 d. Atsakov÷ pateik÷ į bylą
atliktų darbų aktus už lapkričio ir
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Kuzmarskis
Rimkus
Giržadas
Petrulis
Černiauskas

gruodžio m÷nesius, kuriais darbai
negal÷jo būti vykdomi, nes pagal
Statybos darbų žurnalo Nr. 1, jie jau
buvo baigti.
G. Vingidos
techninis
projektas

Vingida perdav÷ Techninį • Bega nusl÷p÷ Vingidos
projektą.
TP ir ekspertui jo
nepateik÷. Jeigu
ekspertize butu atliekama
pagal Vingidos projektą
nebūtu įmanoma nustatyti
defektų ir jų pašalinimo
kainos (2,261 mln. lt). Tai
kad sand÷liai buvo
pastatyti pagal Vingidos,
bet ne pagal Restito
projektą, patvirtina
FAKTINIŲ
APLINKYBIŲ
KONSTATAVIMO
PROTOKOLAS Nr. 331

1. Patvirtina darbų perdavimo
pri÷mimo aktas 2008-08-04 prie
rangos sutarties F9 B/1, p. 4.2 (priedas
Nr. 7).
2. Begos atliktas 315 060 lt
mok÷jimas Nr. 132 už projektavimo
darbus pagal sutartį F9 B/1, p. 4.2
(priedas Nr. 8).
3. 2009-09-16 Raštu praš÷ papildyti
techninį projektą inkarinių strypų
skaičiavimais (priedas Nr. 9).
4. 2008-10-21 Raštu Nr. 05-389
praš÷ kuo skubiau pataisyti
konstrukcin÷s dalies projektą pagal
Klaip÷dos ekspertiz÷s išvadas (priedas
Nr. 10).
5. 2008-10-31 (I ekspertiz÷s aktas)
gavo ekspertiz÷s aktą kad techninis
projektas atitinka privalomųjų
reikalavimų (priedas Nr. 11).
6. 2008-11-14 Gavo statybos leidimą.
7. Žurnale nurodyta kad statinio
konstrukcijas parengęs asmuo yra
T.Tomkiene (dokumento data 200804-22).
8. Teismo pos÷džio 2010-06-01 metu
Bega į bylą pateik÷te abiejų sand÷lių
Vingidos techninių projektų dalys
(Priedas Nr. 13) kuriose sand÷lio ilgis,
vartų išd÷stymo vieta ir kt. atitinka
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Kod÷l 2008-10-21 Kuzmarskis
raštu Vingidos praš÷te Rimkus
pagal eksperto
Černiauskas
pastabas pataisyti
techninį projektą,
kokį, kieno techninį
projektą?
• Ar kartu praš÷
Restito skubiai
pataisyti
konstrukcin÷s dalies
projektą? Remiantis
kokia sutartimi
Restitas atliko
pataisymus (2009-0105)?
• Ką ekspertiz÷s
išvadose reišk÷
„Projekto dalies
br÷žiniai tur÷jo būti
patvirtinti spaudu su
generalinių
projektuotojų“?
• Kieno
konstrukcin÷s dalies
darbo projektas buvo
pateiktas ir pagal
kieno tada projektą
buvo gautas statybos
leidimas? Kod÷l
•

H.
Ekspertiz÷s
aktas Nr. 2

• Pati ekspertize (aktas
Nr. 2) yra suklastota, t. y.
padaryta pagal tokį
dokumentą kurio dar ne
egzistavo.
• Ekspertas žinojo,
konsultavo kaip atlikti
nusikaltimą ir dalyvavo
darant nusikaltimą.

• Ekspertiz÷s akte Nr. 2
(psl. 5) nurodyta kad
pastatyti sand÷liai
neatitinka projekto, tačiau
nenurodyta kieno, t. y.
Vingidos ar Restito
projekto. Pagal nurodytas
išvadas (žr. priedas Nr. 6,
ekspertiz÷s aktas 2, 5, 6
psl.) pvz. apie sand÷lio
ilgi ir atstumų tarp ašių
27-28 galima spręsti kad
ekspertize buvo atliekama
pagal Restito techninį
projektą (tomas 1, psl.
19).
• Ekspertiz÷s II akte 7
psl. nurodyta kad d÷l
rangovo nepateiktų a-g
punktuose išvardintų
dokumentu užsakovui
padaryta tiesiogin÷s žalos
2 261 039 lt.
• Mūsų atsiliepime į
priešieškinį,
priešpaskutin÷je
pastraipoje mes rašome
kad šie dokumentai
atspindi gamintojo
atitikties deklaracijoje
kuriuos kopiją buvome
pateik÷ kartu su techniniu

realiai pastatytų sand÷lių.

nurodyta T.
Tomkiene?

1. Ekspertize buvo atlikta 2009-03-23
žr. grafike p. 6 (priedas Nr. 6, psl. 2), o
Restito projektas dalinai buvo
perduotas tik 2009-05-05 d (žr. grafike
"Restito aktas1")
2. Pokalbis 2009 08 11 tarp
Sabeckio ir Rimkaus: "...kad
informacija neišlystu...", "mes patys
puikiai suprantam kiek ten tu ryšių yra
ir milijono ten nesurinksi iš to"
"...bijau kad užklaus sertifikatus,
užklaus medžiagų pirkimą, po to gali
stipriai pakliūti...", "reikia gudriau
sužaist, reikia ekspertize atlikt, tipo
ištirs... tada niekas nesigilins...",
"..žinai teismai yra tokie bukagalviai,
sakyk atiduok mums čia mūsų..."
3. Statybos žurnale (psl. 171,172)
nurodyta kad metalo konstrukcijos
atitinka atitikties deklaracijos (gavimo
data 2008-10-21 t y tą pačią diena kai
praš÷ pataisyti projekto konstrukcinę
dalį.
4. Ekspertize buvo atliekama tikslu
nustatyti ar faktiškai atlikti statybos
darbai atitinka Rangos sutarties ir STR
reikalavimus bet nenumat÷ žalos ar
neatliktų darbų kainos
paskaičiavimams.

Kuzmarskis
Kod÷l metalo
konstrukcijų atitikties Rimkus
deklaracijos nebuvo
Sabeckis
pateiktos ekspertui?
• Kod÷l, jai
ekspertiz÷s tikslai to
nenumat÷,
ekspertiz÷je buvo
nustatin÷jama
neatliktų darbų kainos
ir užsakovui padaryta
žala?
• Kod÷l Begos v÷liau
į teismą pateikto
Vingidos projekto
(priedas Nr. 13)
nepateik÷te ekspertui?
• Kod÷l 2009 metais
skaičiavote 2008 m
kainomis kuriuos kaip
visi žino buvo žymiai
didesnes?
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•

projektu ir pataisymo
darbais.
I. Sapregos
aktai

Saprega atliko visiškai
kitus darbus, o aktavo
Vingidos sand÷liams.

-

1. Pokalbis 2009 10 20 tarp Giržado
ir Rimkaus: R.Giržadas klausia
Rimkaus: „...aš kiek suprantu šitas
gaminys eis dar pagal ana sutartį?...“,
tuo pačiu aiškina „...mes dar pakolkas
įtelpam į aną sutartį... mes v÷l gaminį
jums pateiktume su dokumentais, o
aktavimą dirbtume kaip sand÷lį v÷l...“.
Iš pokalbio galima nustatyti, kad toks
aktavimas buvo vykdomas
sistemingai, kol nebuvo viršyta
sutarties, kurios pagrindu buvo
aktuojama (2008-12-15 papildomo
susitarimo Nr. 4), kaina.
2. Statybos darbų žurnale Nr. 1
nurodyta pakrovimo linijų bandymai,
tam sugaišta 114 darbo dienų (žr
grafike).
3. Patvirtina Begos ir Sapregos
rangos Sutartis Nr. 2008/09 (priedas
Nr. 12), telefoniniai pokalbiai tarp
Giržado ir Rimkaus ir kt.:
• Išpylimo sand÷lyje piltuvo
gamyba;
• Birių produktų piltuvo gamyba ir
montavimas;
• Keltuvo skaldai pergaminimas;
• kelių skaldos bunkerių gamyba,
• transporterio galerijas;
• birių trąšų piltuvus,
• sujungimą tarp sand÷lių,
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Kokios tai buvo
pakrovimo linijos,
kada jos buvo
pagamintos ir
sumontuotos (kokiais
metais, prieš ar po
sand÷lių statybos). Ar
už tai buvo sumok÷ta
Sapregai, kokia suma?
•

Kuzmarskis
Rimkus
Giržadas
Petrulis
Černiauskas

•
•
•
•

siloso ant keturių kojų,
mechaniniu dirbtuvių,
svarstyklių gamyba;
btt1, btt 2.

* apmok÷jimai už išvardintus objektus
ir kitus darbus kuriuos atliko Saprega
per laikotarpį 2008-2010 m nebuvo
išreikalauti.
J. UAB
„Restitas“
sudarytą
2009-01-05
projektavim
o darbų
sutartį Nr.
23 ir
2009-05-05,
2009-08-26,
2009-12-30
atliktų
darbų aktai

Realiai naujas projektas
nebuvo reikalingas, nes
UAB „Bega“ darbo
projektą tur÷jo ir
nesireng÷ beveik pilnai
pastatyto sand÷lių bloko
perdaryti iš naujo.
• 2009-01-05
projektavimo darbų
sutartis Nr. 23 buvo
sudaryta neturint tikslo
jos realiai vykdyti, o
UAB „Bega“ ir UAB
„Restitas“ atstovų
pasirašytuose 2009-05-05
atliktų darbų akte
33056,00 Lt sumai, 200908-26 atliktų darbų akte
53550,00 Lt sumai, 200912-30 atliktų darbų akte
61450,00 Lt sumai, buvo
įrašyta tikrov÷s
neatitinkanti informacija,
t.y. buvo galimai
pagaminti netikri min÷ti
•

Sand÷lių bloko
projektavimo darbų
etapai pagal sutartį (p
4.1.1. - 4.1.7.) neatitinka
faktiškai atliktiems
sand÷lių bloko užbaigimo
darbams (žr. grafike
Restito aktas 1, 2 ir 3).
• UAB „Bega“ ir UAB
„Restitas“ sudarytas
2008-11-18 atliktų darbų
aktas (pridedamas),
kuriame tiesiogiai
nurodoma, kad aktas
surašytas d÷l techninio
projekto užbaigimo,
gaunant leidimą statybai.
• Statybos leidimas buvo
gautas 2008-12-14 ir
2008-12-24d.
• Statybos darbų žurnale
Nr. 1 nurodyta kad
statinio konstrukcijas
pareng÷ asmuo yra
T.Tomkiene (dokumento
•

1. Pokalbis 2009 08 26 tarp Rimkaus
ir Klionauskien÷s apie medinių
konstrukcijų grūdų sand÷lio
projektavimą ir apmok÷jimus. V÷liau
abu sutar÷ d÷l susitikimo ir tą pačią
dieną pasiraš÷ darbų perdavimo
pri÷mimo aktą (žr. grafike "Restito
aktas 2") ne už grūdų sand÷lio, o už
UAB “Vingida”,
taip pagaminant netikrą dokumentą.
2. Telefonu O.Klionauskien÷
suderino d÷l galimyb÷s išrašyti dar
vieną sąskaitą į priekį "...mes dabar
išraš÷m biški didesnę sąskait÷lę nei jūs
apmok÷jot... dabar, kad išsilygint ir
mums nereiktų čia rašyti papildomai,
mes į priekį tada dar vieną
parašytume kažkokią sumelę ir
pasidengtume ką ten reikia..."
3. Pokalbyje 2009 09 09
O.Klionauskien÷ klausia "...ar mes
susitinkam kada ir gal tada pagal tą
kitą sutart÷lę... aš tada maždaug
pasižiūriu kainelę, nes mums gi reikia
susilipint su ana, ar mes aną
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Kod÷l Restito
projektas skiriasi nuo
realiai pastatytų
konstrukcijų?
• Kod÷l ji reik÷jo
atlikti, jei pagal jį
konstrukcijos nebuvo
perdarytos?
• Ar įmanoma
pagaminti detales
nesant kai kurių
matmenų (žr. 6
lentele), pagal ką tada
jos buvo pagamintos?
• Pagal kieno
paruoštą projektą
buvo pagaminti
tentai? Remiantis
kokia sutartimi (tentų
br÷žiniai buvo tik
Vingidos projekte,
Restito projekte išvis
jų n÷ra, o Evereksas
pagal sutartį tik
gamino tentus bet
•

Kuzmarskis
Rimkus
Klionauskie
ne

aktai.

data 2008-04-22).
• Pagal UAB „Vingida“
turimus dokumentus,
mok÷jimo pavedimais
pervestos sumos
neatitinka nei aktavimo
datų atsižvelgiant į 200901-05 projektavimo darbų
sutarties Nr. 23 mok÷jimo
sąlygas, nei UAB
„Restitas“ atliktų darbų
aktuose nurodytų sumų,
nei galutin÷s min÷tos
sutarties kainos.
• Pokalbio turinys ir
galimai padaryta veika
leidžia tvirtinti, kad pirma
sąskaita apie kurį
užsimin÷ Onut÷
Klionauskien÷ buvo
išrašyta pagrindu 200905-05 atliktų darbų akto
33056,00 Lt sumai, nes
kito akto išrašyto pagal
2009-01-05 projektavimo
darbų sutartį Nr. 23
nebuvo.

naikinam?...“

neprojektavo)?

* Faktinę aplinkybę, kad UAB „Bega“
min÷tais mok÷jimo pavedimais
sumok÷jo UAB „Restitas“ už
projektavimo darbus neapibr÷žtus
2009-01-05 projektavimo darbų
sutartimi Nr. 23, taip pat gal÷tų
patvirtinti UAB „Bega“ realiai 2009
metais jos teritorijoje statytų objektų
projektavimo darbų kiekių bei jų
apmok÷jimo patikrinimas, nes jei
UAB „Bega“ sumok÷jo UAB
„Restitui“ už kitų objektų
projektavimo darbus juos aktavus
2009-01-05 projektavimo darbų
sutarties Nr. 23 pagrindu, UAB
„Bega“ tur÷jo nesumok÷ti UAB
„Restitas“ už kitų objektų
projektavimo darbus, ar tur÷jo
sumok÷ti mažiau.

Akcentuojame, faktinę aplinkybę, kad UAB „Bega“ mok÷jimo pavedimais sumok÷jo UAB Saprega, UAB „Restitas“ ir UAB Vakarų
regiono statybų konsultacinio biuras už darbus neapibr÷žtus Begos pateiktomis sutartimis, taip pat gal÷tų patvirtinti UAB „Bega“
realiai 2008-2009 metais jos teritorijoje statytų objektų projektavimo ir statybos darbų kiekių bei jų apmok÷jimų patikrinimas, nes jei
UAB „Bega“ sumok÷jo min÷toms bendrov÷ms už kitus darbus juos aktavus sand÷lių perdarymo pagrindu, UAB „Bega“ tur÷jo
nesumok÷ti už kitų objektų projektavimo darbus, ar tur÷jo sumok÷ti mažiau.
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Tod÷l ikiteisminio tyrimo atlikimui yra būtina išreikalauti tarp UAB „Bega“ ir UAB „Saprega“, UAB „Restitas“, UAB „Vakarų
regiono statybų konsultacinis biuras“ visas sutartys, darbų perdavimo-pri÷mimo aktus, papildymus bei priedus prie sutarčių, sąskaitasfaktūras, taip pat ir mok÷jimus patvirtinančius dokumentus per 2008-2009 metų laikotarpį, tame tarpe ir:
a. UAB „Bega“ Statybos darbų žurnalo 204 puslapyje nurodomą Pažymą Nr. 108, patvirtinančią ginčo sand÷lių bloko statybos
atliekų išvežimą.
b. Medžiagų, kurios buvo naudojamos sand÷lių perdarymui bei nurodytos UAB „Bega“ ir UAB „Saprega“ perdavimo-pri÷mimo
aktuose, pirkimo dokumentus.
c. Priedą Nr. 1 prie papildomo susitarimo Nr.4 prie sudarytos Rangos sutarties Nr. 2008/09 2008-05-28 (darbų atlikimo
grafikas).
Pridedami priedai viename kompaktiniame diske:
1. UAB Restitas techninio projekto I, 18 pls. – 1 lapas.
2. UAB Restitas techninio projekto II, 18 pls. – 1 lapas.
3. Begos 2008-11-24 raštas d÷l Vingidai nustatyto 2 savaičių termino darbų užbaigimui – 1 lapas.
4. Teismo pos÷džio įrašas - kompaktinis diskas Nr. 2
5. UAB Restitas techninio projekto I, 19 pls. – 1 lapas.
6. Ekspertizes akto Nr. 2 (2,5,6,7 psl) – 4 lapai.
7. Techninio projekto pri÷mimo perdavimo aktas 2008-08-04 – 1 lapas.
8. Mok÷jimas už projektavimo darbus – 1 lapas.
9. Begos 2008-09-16 raštas d÷l techninio projekto papildymo – 1 lapas.
10. Begos 2008-10-21 raštas d÷l ekspertizes pastabų – 2 lapai.
11. Klaip÷dos ekspertiz÷s aktas 2008-10-31 – 3 lapai.
12. UAB Bega ir UAB Saprega Rangos sutartis Nr. 2008/09 2008-05-28 – 4 lapai.
13. Begos 2010-06-01 teismo pos÷džio metu į bylą pateikto Vingidos projektas – 1 lapas.
14. Restito ir Vingisos projektų skirtumai (6 lentele) pagal kurią buvo atliktas faktinių aplinkybių konstatavimas Nr. 331 – 7 lapai.

Igor Surnin
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Priedas Nr. 7
UAB "VINGIDA"
į/k 140699833, Buv. adr. Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Vilniaus pl. 8
a/s LT 717300010002301267, Swedbank, b/k 73000
KLAIPĖDOS APSKRITIES VPK NUSIKALTIMŲ TYRIMO BIURO
EKONOMINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO SKYRIUI
Taikos pr. 63, Klaipėda
PRAŠYMAS
DĖL UAB „VINGIDA“ PRIPAŽINIMO CIVILINIU IEŠKOVU
2012-04-18
Klaipėda
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.

PRIDEDAMA:
1. Aleksandro Selezniovo patvarkymas 2009-05-20 Nr. 0010/09/03668 – 1 lapas.
2. Įgalinimus patvirtinantis dokumentas – 5 lapai.

Direktorius

Igor Surnin

/dokumentas pasirašytas elektroniniu parašu/
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Priedas Nr. 8
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Priedas Nr. 9

Priedas Nr. 10

UAB „VINGIDA“
į/k 140699833, adr. Klaip÷dos m. sav. Klaip÷dos m. Vilniaus pl. 8

Klaip÷dos apygardos prokuratūros
Klaip÷dos miesto apylink÷s prokuratūrai
SKUNDAS
(d÷l Klaip÷dos AVPK NTB ENTS vyresniojo tyr÷jo V.Mockaus 2012-04-23 nutarimo netenkinti
prašymo pripažinti civiliniu ieškovu ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 06-1-02024-11)
2012-06-01
Klaip÷da
2012-04-18 kreip÷m÷s su prašymu pripažinti mus civiliniu ieškovu šioje ikiteisminio
tyrimo byloje. Ginčijamu nutarimu buvo atsisakyta mus pripažinti civiliniu ieškovu šioje byloje iš
esm÷s vienu motyvu – byloje niekam n÷ra pareikšti įtarimai, tod÷l n÷ra pagrindo mūsų pripažinti
civiliniu ieškovu. Toks nutarimas yra nepagrįstas ir neteis÷tas d÷l žemiau nurodomų motyvų.
LR BPK 110 str. nuostatos nesieja nukent÷jusio asmens pripažinimo civiliniu ieškovu su
įtarimų pareiškimu konkretiems asmenims, kurie padar÷ žalos nukent÷jusiam asmeniui. Asmens
pripažinimas civiliniu ieškovu byloje yra siejamas su jam padaryta žala. Kad mums yra padaryta žala
d÷l byloje tiriamų nusikalstamų veikų, klausimo nekyla. Nusikaltimu padarytą žalą privalo atlyginti ją
padarę asmenys. Tai, kad šie asmenys ikiteisminio tyrimo dar nenustatyti, negali riboti
nukent÷jusio asmens teis÷s dalyvauti procese ir naudotis visomis jam suteikiamomis teis÷mis.
Sąvokos nukent÷jusysis ir nukent÷jęs asmuo n÷ra tapačios. Sutinkamai su LR BPK 28 str.
Nukent÷jusiuoju pripažįstamas tik fizinis asmuo, nors nukent÷ti nuo nusikalstamos veikos gali ir
juridinis asmuo. Tačiau juridinis asmuo tokiu atveju byloje dalyvauja kaip civilinis ieškovas, tuo tarpu
nukent÷jusysis yra tapatinamas su civiliniu ieškovu, nes sutinkamai su LR BPK 28 str. nuostatomis
nukent÷jusysis yra asmuo, kuriam nusikaltimu yra padaryta žala. Kaip matome, civilinis ieškovas nuo
nukent÷jusiojo skiriasi tik tuo, kad nukent÷jusiuoju gali būti tik fizinis asmuo, kuris tuo pačiu yra ir
civilinis ieškovas, o juridinis asmuo gali būti tik civiliniu ieškovu. Fizinio asmens pripažinimas byloje
nukent÷jusiuoju n÷ra siejamas su įtarimų pareiškimu kaltiems asmenims, o yra siejamas tik su pačiu
žalos padarymo faktu, t.y. su aplinkybe, jog jis yra nukent÷jęs nuo tiriamos nusikalstamos veikos.
Tod÷l susiaurinant juridinio asmens, kaip nukent÷jusio asmens, galimybę būti pripažintu civiliniu
ieškovu, nepagrįstai yra suvaržomos jo procesin÷s teis÷s nukent÷jusio fizinio asmens atžvilgiu, kad
pažeidžia asmenų lygiateisiškumo principą dalyvaujant teisiniuose procesuose. Tod÷l akivaizdu, kad
ginčijamas nutarimas absoliučiai nepagrįstas ir naikintinas.
LR BPK nenustato tokio skundo padavimo termino, tod÷l laikytina, kad skundo
padavimo terminas n÷ra praleistas.
Vadovaudamiesi virš išd÷stytu,
PRAŠOME: panaikinti Klaip÷dos AVPK NTB ENTS vyresniojo tyr÷jo V.Mockaus 2012-04-23
nutarimą netenkinti prašymo pripažinti civiliniu ieškovu ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 06-102024-11 ir priimti nutarimą pripažinti UAB „Vingida“ civiliniu ieškovu šioje byloje.

UAB „Vingida“ direktorius

Igor Surnin

Priedas Nr. 11

Priedas Nr. 12

UAB „VINGIDA“
į/k 140699833, adr. Klaip÷dos m. sav. Klaip÷dos m. Vilniaus pl. 8

Klaip÷dos apygardos prokuratūros
Klaip÷dos miesto apylink÷s prokuratūros
Vyriausiajai prokurorei
SKUNDAS
(d÷l Klaip÷dos miesto apylink÷s prokuratūros prokuror÷s Virginijos Tilvikien÷s nutarimo netenkinti
skundo d÷l AVPK NTB ENTS vyresniojo tyr÷jo V.Mockaus 2012-04-23 nutarimo netenkinti prašymo
pripažinti civiliniu ieškovu ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 06-1-02024-11)
2012-04-18 kreip÷m÷s su prašymu pripažinti UAB „Vingida“ civiliniu ieškovu šioje
ikiteisminio tyrimo byloje. Ginčijamu nutarimu buvo atsisakyta mus pripažinti civiliniu ieškovu šioje
byloje iš esm÷s vienu motyvu – byloje niekam n÷ra pareikšti įtarimai, tod÷l n÷ra pagrindo mūsų
pripažinti civiliniu ieškovu. Prokuror÷ ginčijamu nutarimu atmet÷ mūsų skundą iš esm÷s tais pačias
motyvais, nes nesistengdama paneigti ir neginčijama mūsų skunde išd÷stytų argumentų. Toks
nutarimas yra nepagrįstas ir neteis÷tas d÷l žemiau nurodomų motyvų.
LR BPK 110 str. nuostatos nesieja nukent÷jusio asmens pripažinimo civiliniu ieškovu su
įtarimų pareiškimu konkretiems asmenims, kurie padar÷ žalos nukent÷jusiam asmeniui. Asmens
pripažinimas civiliniu ieškovu byloje yra siejamas su jam padaryta žala. Kad mums yra padaryta žala
d÷l byloje tiriamų nusikalstamų veikų, klausimo nekyla. Nusikaltimu padarytą žalą privalo atlyginti ją
padarę asmenys. Tai, kad šie asmenys ikiteisminio tyrimo dar nenustatyti, negali riboti nukent÷jusio
asmens teis÷s dalyvauti procese ir naudotis visomis jam suteikiamomis teis÷mis. Sąvokos
nukent÷jusysis ir nukent÷jęs asmuo n÷ra tapačios. Sutinkamai su LR BPK 28 str., nukent÷jusiuoju
pripažįstamas tik fizinis asmuo, nors nukent÷ti nuo nusikalstamos veikos gali ir juridinis asmuo.
Tačiau juridinis asmuo tokiu atveju byloje dalyvauja kaip civilinis ieškovas., tuo tarpu nukent÷jusysis
yra tapatinamas su civiliniu ieškovu, nes sutinkamai su LR BPK 28 str. nuostatomis, nukent÷jusysis
yra asmuo, kuriam nusikaltimu yra padaryta žala. Kaip matome, civilinis ieškovas nuo nukent÷jusiojo
skiriasi tik tuo, kad nukent÷jusiuoju gali būti tik fizinis asmuo, kuris tuo pačiu yra ir civilinis ieškovas,
o juridinis asmuo gali būti tik civiliniu ieškovu. Fizinio asmens pripažinimas byloje nukent÷jusiuoju
n÷ra siejamas su įtarimų pareiškimu kaltiems asmenims, o yra siejamas tik su pačiu žalos padarymo
faktu, t.y. su aplinkybe, jog jis yra nukent÷jęs nuo tiriamos nusikalstamos veikos. Tod÷l susiaurinant
juridinio asmens, kaip nukent÷jusio asmens, galimybę būti pripažintu civiliniu ieškovu, nepagrįstai yra
suvaržomos jo procesin÷s teis÷s nukent÷jusio fizinio asmens atžvilgiu, kas pažeidžia asmenų
lygiateisiškumo principą dalyvaujant teisiniuose procesuose. Prokuror÷ painioja du skirtingus dalykus:
pripažinimą civiliniu ieškovu ir civilinio ieškinio pareiškimą. Civilinį ieškinį byloje gali pareikšti tik
civilinis ieškovas arba nukent÷jusysis, kuris yra civiliniu ieškovu automatiškai. Kol asmuo byloje n÷ra
pripažintas civiliniu ieškovu ar nukent÷jusiuoju, tol jis procese neturi jokių teisių, tame tarpe ir teis÷s
pareikšti ieškinį, t.y. reikalauti žalos atlyginimo BPK nustatyta tvarka. Prokuror÷ nepagrįstai siaurina
galimybes pareikšti ieškinį, teigdama, kad civilinį ieškinį gali pareikšti tik turintis neabejotiną ir
vykdytiną teisę asmuo esant šioms trims aplinkyb÷ms: kai asmeniu padaryta žala, kai įtariamojo veika
turi nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių ir kai tarp kaltinamojo veikos ir padarytos žalos
yra priežastinis ryšys. Civilinį ieškinį turi besąlygišką teisę pareikšti bet koks nuo nusikaltimo
nukent÷jęs asmuo. Ant kiek pagrįstas yra civilinis ieškinys yra spręsti teismo, o ne prokuroro
prerogatyva. Jei asmens teis÷ į žalos atlyginimą būtų neabejotina ir vykdytina, tai iš viso nereik÷tų
reikšti jokio ieškinio, o tiesiog kreiptis d÷l priverstinio išieškojimo. Ar nukent÷jusiam asmeniui
padaryta žala, ar ne, kokio ji dydžio, ar yra priežastinis ryšys tarp žalos ir ją padariusio asmens
veiksmų, yra įrodin÷jimo dalykas ir tokias išvadas daro teismas, o ne prokuroras. Jau vien ikiteisminio
tyrimo atlikimas reiškia, kad galimai yra padaryta nusikalstama veika, kad galimai šia veika yra
padaryta žala, kad siekiama nustatyti įtariamuosius, kurie galimai ir padar÷ šią veiką. Tod÷l prokuror÷
nepagrįstai ir savaip interpretuoja LR BPK nuostatas, taip nepagrįstai siaurindama asmens teises
procese. Šiame ikiteisminiame tyrime prokuror÷ visiškai nepagrįstai pareišk÷jo patirtą žalą sieja su d÷l
civilinio ginčo LR CPK nustatyta tvarka nagrin÷jama civiline byla, nes žalos atsiradimo pagrindai

ikiteisminiame tyrime ir civilin÷je byloje yra skirtingi. Apie patiriamą žalą d÷l civilinio ginčo nei
prašyme pripažinti civiliniu ieškovu, nei skunde nebuvo net užsiminta. Mes nežinome, kas šiuo metu
yra atlikta byloje ir kokie būtini nusikaltimo požymiai nustatyti, nes tam neturime jokių procesinių
teisių. Mes net neturime procesin÷s teis÷s pad÷ti surinkti šiuos įrodymus. Be to, kaip jau min÷jome,
ikiteisminio tyrimo eiga negali apriboti asmens galimyb÷s įgyti procesines teises. Tai, kad mes dar
nesame pareiškę civilinio ieškinio, netrukdo mus pripažinti civiliniais ieškovais, nes civilinį ieškinį
mes gal÷sime pateikti tik po to, kai būsime pripažinti civiliniu ieškovu, o be to civilinį ieškinį mes
galime pateikti bet kurioje proceso stadijoje iki įrodymų tyrimo teisme pradžios. Tod÷l akivaizdu, kad
ginčijamas nutarimas absoliučiai nepagrįstas ir naikintinas, prokuror÷ painioja skirtingus procesinius
dalykus ir nenuginčija mūsų argumentų.
LR BPK nenustato tokio skundo padavimo termino, tod÷l laikytina, kad skundo
padavimo terminas n÷ra praleistas.
Vadovaudamiesi virš išd÷stytu,
PRAŠOME: Klaip÷dos miesto apylink÷s prokuratūros prokuror÷s Virginijos Tilvikien÷s nutarimą
netenkinti skundo d÷l AVPK NTB ENTS vyresniojo tyr÷jo V.Mockaus 2012-04-23 nutarimo
netenkinti prašymo pripažinti civiliniu ieškovu ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 06-1-02024-11
panaikinti ir priimti nutarimą pripažinti UAB „Vingida“ civiliniu ieškovu šioje byloje.
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