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Klaipėda
Klaipėdos apskrities VPK Nusikaltimų tyrimo biuro ekonominių nusikaltimų tyrimo
skyrius (toliau – ikiteisminio tyrimo įstaiga) atlieka ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr.
30-9-00013-12, kurioje aš esu įtariamas dėl neteisėto vertimosi ūkine, komercine ar finansine ar
profesine veikla ir dokumento suklastojimo, t.y. padarymu nusikalstamų veikų, numatytų LR
BK 202 str. 1 d., 300 str. 3 d. Man įteiktu 2012-10-24 pranešimu apie įtarimą, pagal 300 str. 3 d.
aš įtariamas tuo, kad padarydamas didelę žalą aš suklastojau tikrą dokumentą. Veikos požymiai
2012-10-24 pranešime apie įtarimą aprašomi taip: Igor Surnin, būdamas UAB „Vingida"
direktoriumi ir pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo įstatymo Nr.
IX-1889 37 straipsnio 10 dalies 1 punktą, būdamas atsakingu už bendrovės veiklos
organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą, siekdamas gauti pajamų pagal 2008-05-26 rangos
sutartį su UAB KJKK „Bega", suklastojo 2008 m. Metalinio tentinio pastato 33,5x160x6
techninį projektą bei 2008 m. Metalinio tentinio pastato 26,5x84x6 techninį projektą, juose
įrašydamas tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad UAB „Vingida" turi galiojantį
kvalifikacijos atestatą Nr. 1617, būtiną darbams atlikti bei apie pateiktų duomenų tikrumą
patvirtindamas savo parašu, dėl ko UAB „Vingida" atlikus statybos montavimo darbus
laikotarpiu nuo 2008-05-26 iki 2008-11-20 adresu Klaipėda, Nemuno 2, neturint veiklos
atestato, suteikiančio teisę rengti viešosios paskirties statinių iš lengvų metalo konstrukcijų
projektų konstrukcinę dalį ir atlikti šių konstrukcijų montavimo darbus ypatingos svarbos
statybos objektuose UAB „Bega“ padaryta didelė turtinė žala 1‘777‘237,00 Lt sumai.
Įteikiant man 2012-10-24 pranešimu apie įtarimą aš nebuvau supažindintas su
dokumentais, kurių suklastojimu buvau įtariamas, nes ikiteisminio tyrimo pareigūnė vyresnioji
tyrėja L.Šilovienė įteikdama Pranešimą apie įtarimą man nurodė, kad aš įtariamas suklastojimu
projekto ir parodė į ant stalo gulinčius susegtus dokumentus, kuriuos įvardijo projektu, tačiau iš
parodytų dokumentų aš net nesupratau, ar tai dokumentų originalai, ar kopijos ir koks tai
konkrečiai projektas. Šio įtarimo esmė reikalauja, kad įtariamasis būtų supažindintas su
dokumentu, kurio suklastojimu jis yra įtariamas, ne formaliai, o realiai, nes įtariamasis
nesusipažinęs su dokumentu, nežino kuo yra įtariamas. Pagal užimamas UAB „Vingida“
pareigas aš jokių brėžinių nebraižau bei projektų nerengiu, todėl parodymų davimui man yra
reikalinga detaliai susipažinti su ikiteisminio tyrimo įstaigoje esančiais projektais, kurių
suklastojimu esu įtariamas. Duodamas parodymus dėl pareikšto įtarimo pagal LR BK 202 str. 1
d., šiuose parodymuose aš išreiškiau valią duoti parodymus ir dėl įtarimo pagal LR BK 300 str. 3
d., kai man bus aišku, kuo konkrečiai esu įtariamas, t.y. po to, kai būsiu tinkamai supažindintas
su tų originaliais dokumentais, dėl kurių suklastojimo esu įtariamas bei man bus įteiktos šių
projektų kopijos. Tačiau iki šio prašymo pateikimo dienos, ikiteisminio tyrimo pareigūnai su
turimais originaliais projektais, kurių suklastojimu esu įtariamas, nesupažindino. Todėl siekiant
realizuoti teisę duoti parodymus ikiteisminio tyrimo metu, yra pagrindas kreiptis į ikiteisminį
tyrimą kontroliuojantį prokurorą, kad aš būčiau supažindintas su prašomais dokumentais ir man

būtų įteiktos tokių dokumentų kopijos.
Parodymuose dėl man pareikštų įtarimų pagal BK 202 str. 1 d. aš nurodžiau teisinius
motyvus, kurie akivaizdžiai patvirtina, kad aš nepadariau nusikalstamos veikos turinčios
nusikaltimo požymių, numatytų BK 202 str. 1 d. Man inkriminuojamo BK 202 str. 1 d. yra
blanketinė, t.y. vertimosi ūkine, komercine finansine ar profesine veikla, kuriai yra reikalingas
leidimas, tvarka yra nustatyta ne BK, o kituose įstatymuose ar teisės aktuose. Parodymuose aš
esu nurodęs, kad 2012-10-24 pranešime apie įtarimą aprašomuose neva veikos požymiuose,
draudimą atlikti ypatingo statinio statybos darbus be Atestato ypatingiems statiniams statyti,
numato Statybos įstatymas, tačiau jame yra numatyta ir atsakomybė už šio konkretaus draudimo
pažeidimą, todėl toks pažeidimas nėra nusikalstama veika. Nors įtarimų pareiškimas man pagal
BK 202 str. 1 d. yra akivaizdžiai nepagrįstas ir neteisėtas bei apie akivaizdų įtarimų
nepagrįstumą ir neteisėtumą bei ikiteisminio tyrimo nutraukimo pagrindus esu nurodęs
parodymuose, tačiau iki šiol ikiteisminis tyrimas pagal BK 202 str. 1 d., remiantis BPK 212 str.
1 punktu, nėra nutrauktas. Tai sudaro pagrindą man kreiptis į ikiteisminį tyrimą kontroliuojantį
prokurorą dėl akivaizdžiai nepagrįstai bei neteisėtai pradėto ikiteisminio tyrimo nutraukimo.
Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, ikiteisminį tyrimą kontroliuojantį
prokurorą prašau:
1. Įpareigoti ikiteisminio tyrimo įstaigą, baudžiamojoje byloje Nr. 30-9-00013-12
atliekančią ikiteisminį tyrimą, supažindinti mane su ikiteisminio tyrimo įstaigoje esančiais
originaliais dokumentais, kurių pagrindu šioje byloje man yra pareikšti įtarimai pagal LR
BK 300 str. 3 d. bei įpareigoti pateikti man šių dokumentų patvirtintas kopijas.
2. Nutraukti ikiteisminio tyrimo įstaigos baudžiamojoje byloje Nr. 30-9-00013-12
mano atžvilgiu pagal BK 202 str. 1 d. atliekamą ikiteisminį tyrimą
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