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Klaipėda
Baudžiamojoje byloje Nr. 30-9-00013-12 man įteiktu 2012-12-14 pranešimu apie įtarimą
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.
Įtariamų nusikalstamų veikų padarymu neprisipažįstu ir duodu toliau nurodomus
parodymus dėl pareikštų įtarimų nepagrįstumo ir neteisėtumo.
2012-12-14 pranešime apie įtarimą pagal LR BK 202 str. 1 d. aš įtariamas tuo, kad
neteisėtai, stambiu mastu verčiausi ūkine komercine veikla neturėdamas licencijos (leidimo)
veiklai, kuriai ji reikalinga. 2012-10-24 pranešime apie įtarimą BK 202 str. 1 d. objektyvioji pusė
aprašoma, kad Igor Surnin būdamas UAB „Vingida“ direktoriumi, ir pagal Lietuvos
Respublikos 2003-12-11 Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. IX-1889 37
straipsnio 10 dalies 1 punktą, būdamas atsakingu už bendrovės veiklos organizavimą ir jos tikslų
įgyvendinimą, laikotarpiu nuo 2008-05-26 iki 2008-11-20, pažeisdamas Lietuvos Respublikos
1996-03-19 statybos įstatymo Nr. 1-1240 (aktualus nuo 2007-05-19 iki 2009-08-31), 15
straipsnio „Teisė būti rangovu. Rangovo pareigos ir teisės“ 2 d. reikalavimą, kad „Vykdyti
ypatingų statinių statybą turi teisę šio straipsnio I dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti fiziniai
asmenys, juridiniai asmenys, kitos užsienio organizacijos, gavę Vyriausybės įgaliotos institucijos
šios veiklos atestatą ypatingiems statiniams statyti“, Statybos techninį reglamento STR
1.02.07:2004, „Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo,
projekto ar statinio ekspertinės rangovo teisės įgijimo tvarkos aprašą“, „Fizinių asmenų, juridinių
asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir
patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis,
pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklių“ 4 skyriaus „Lietuvos Respublikos juridinių ir
fizinių asmenų įgyjama teisė“, 9 punkto reikalavimą, kad „teisę būti ypatingo statinio statybos
rangovu juridinis asmuo įgyja atestuojant ir išduodant atitinkamos veiklos Atestatą“, UAB
„Vingida“, neturint Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos atestato, suteikiančio teisę rengti
viešosios paskirties statinių iš lengvų metalo konstrukcijų projektų konstrukcinę dalį ir atlikti šių
konstrukcijų montavimo darbus ypatingos svarbos statybos objektuose, vertėsi stambiu mastu
ūkine, komercine veikla pagal 2008-05-26 rangos sutartį su UAB KJKK „Bega", atliekant
ypatingo statinio - naujai statomo birių - pakuotų medžiagų sandėlių bloko, su tentiniais
stumdomais vartais, projektavimo, pagaminimo, sumontavimo darbus, adresu Klaipėda, Nemuno
2, ir iš šios veiklos realiai gavus 1‘777‘237 Lt pajamų, pagal UAB KJKK „Bega“ pateiktas
apmokėjimui 2008-10-07 PVM sąskaitą faktūrą serija VTNG Nr. 0001855 ir 2008-11-19 PVM
sąskaitą faktūrą serija VING Nr. 0001895, iš viso 2‘473‘870 Lt sumai. 2012-12-14 pranešime
apie įtarimą nurodoma, kad tokie mano veiksmai atitinka nusikalstamos veikos, numatytą LR BK
202 str. l d., požymius.
Man pareikštas įtarimas pagal BK 202 str. l d. yra nepagrįstas ir neteisėtas, nes aukščiau
nurodyta 2012-12-14 pranešime apie įtarimą aprašyti mano ir UAB „Vingida“ minėtų teisės aktų
pažeidimai yra civilinės ir administracinės teisės dalyku, kadangi atsakomybė už minėtus
Statybos įstatymo pažeidimus kyla iš civilinių sutarčių ir yra numatyta pačiame Statybos
įstatyme, todėl už šiuos Statybos įstatymo pažeidimus taikoma pačiame Statybos įstatyme
numatyta atsakomybė. Nusikaltimo, numatyto BK 202 str. l d., pagrindinis tiesioginis objektas
yra LR įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta vertimosi ūkine, komercine, finansine ar

profesine veikla tvarka, kurią reglamentuoja ne BK, o kiti įstatymai ir teisės aktai. Vertimasis
ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla laikomas neteisėtu, jei ja užsiimama neturint
įstatymuose ar teisės aktuose numatyto leidimo. 2012-12-14 pranešime apie įtarimą objektyvieji
nusikalstamos veikos, numatytos BK 201 str. 1 d., aprašomi remiantis Lietuvos Respublikos
statybos įstatymo 1996-03-19 Nr. I-1240 (aktualus nuo 2007-05-19 iki 2009-08-31) ir šio
įstatymo taikytas normas detalizuojančiu poįstatyminiu normatyviniu teisės aktu. Tai reiškia, kad
2012-12-14 pranešime apie įtarimą aprašomi objektyvieji nusikalstamos veikos požymiai buvo
nustatyti pagal LR Statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 15 straipsnio 2 dalies, kurioje
nustatyta, kad vykdyti ypatingų statinių statybą turi teisę šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose
nurodyti fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, kitos užsienio organizacijos, gavę Vyriausybės
įgaliotos institucijos šios veiklos atestatą ypatingiems statiniams statyti, ir šią dalį detalizuojančių
statybos normatyvinių dokumentų, reikalavimų pažeidimus. Tačiau atsakomybė už fizinių ir
juridinių asmenų padarytus Statybos įstatymo 15 straipsnio pažeidimus yra numatyta pačiame
pažeidimo metu galiojusios redakcijos Statybos įstatymo 15 straipsnio 9 dalyje. Dar nuo 2002 m.
liepos 2 d. įsigaliojusios naujos (antros) Statybos įstatymo redakcijos, šio įstatymo 15 straipsnio
7 dalis nustatė, kad už šiame straipsnyje nurodytų pareigų nevykdymą ar nepatenkinamą
vykdymą rangovas atsako pagal Civilinį kodeksą ir Administracinių teisės pažeidimų kodeksą.
Nuo 2002 m. liepos 2 d. Statybos įstatymo 15 straipsnyje 7 dalyje įsigaliojusi norma buvo
nepakeista ir pažodžiui atkartota 2012-11-14 pranešime apie įtarimą nurodytos Statybos įstatymo
redakcijos nuo 2007-05-19 iki 2009-08-31 15 straipsnio 9 dalyje, o taip pat ji yra nepakeista ir
galiojanti Statybos įstatymo paskiausios redakcijos nuo 2012-06-26 15 straipsnio 10 dalyje, kuri
nustato, kad už šiame straipsnyje nurodytų pareigų nevykdymą ar nepatenkinamą vykdymą
rangovas atsako pagal Civilinį kodeksą ir Administracinių teisės pažeidimų kodeksą. Todėl už
Statybos įstatymo 15 straipsnio pažeidimus gali būti taikoma tik administracinė ir civilinė, o ne
baudžiamoji atsakomybė, nes taip yra nustatyta šiame įstatyme. Todėl BK 202 straipsnio 1 dalyje
numatyta nusikalstama veika, kurios objektyvieji požymiai nustatomi remiantis ne baudžiamojo,
o kitų įstatymų ar teisės aktų draudimų pažeidimais, neapima Statybos įstatymo 15 straipsnio 2
dalies pažeidimo. Tokias nuostatas patvirtina Statybos įstatymo vėlesni pakeitimai, kuriuose
įvardijama konkreti atsakomybė ir administracinių nuobaudų dydžiai už Statybos įstatymo 15
straipsnio pažeidimus. Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 35, 40,
42, 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 23(1) straipsnio
pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 28(1) straipsniu, keturioliktuoju skirsniu ir 1
priedu įstatyme 2010 m. liepos 2 d. Nr. XI-992 (įsigaliojo 2010-10-01), jau pirmame straipsnyje
nustatyta, kad šis įstatymas nustato statybos ir statybos priežiūros tvarką, statybos dalyvių,
viešojo administravimo subjektų, statinių savininkų (ar naudotojų) ir kitų juridinių ir fizinių
asmenų veiklos šioje srityje principus ir atsakomybę, o taip pat šiame įstatyme 22 straipsniu
Statybos įstatymas papildomas keturioliktu skirsniu, kurio 46 straipsnyje buvo nustatyta juridinių
asmenų atsakomybė ir nuobaudos už statinio projektavimą, statinio projekto ar statinio
ekspertizės atlikimą, statinio statybą, statinio projektavimo ar statybos valdymą neturint teisės
verstis šia veikla, o 55 straipsnyje tokių pažeidimų taikymo ir nagrinėjimo tvarka. Statybos
įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 35, 40, 42, 45 straipsnių pakeitimo ir
papildymo, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 23(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios
ir Įstatymo papildymo 28(1) straipsniu, keturioliktuoju skirsniu ir 1 priedu įstatymo 25 straipsnis
nustatė, kad šio įstatymo 22 straipsnis įsigalioja 2010 m. spalio 1 d. Todėl nuo 2010-10-01
įsigaliojusios redakcijos Statybos įstatymo 46 straipsnio 1 dalis nustatė, kad už statinio
projektavimą, statinio projekto ar statinio ekspertizės atlikimą, statinio statybą, statinio
projektavimo ar statybos valdymą neturint teisės verstis šia veikla skiriama bauda nuo dešimties
tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų. Nuo 2010-10-01 įsigaliojusios redakcijos Statybos
įstatymo 55 straipsnis „Šio Įstatymo 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ir 54 straipsniuose nurodytų
pažeidimų taikymo ir nagrinėjimo tvarka” nustatė, kad šio Įstatymo 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
ir 54 straipsniuose nurodyti pažeidimai taikomi ir juridinių asmenų filialams, taip pat kitoms
užsienio organizacijoms; nurodyti pažeidimai tiriami, nagrinėjami, nutarimai skundžiami ir
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vykdomi tokia pačia tvarka kaip atitinkamuose Administracinių teisės pažeidimų kodekso
straipsniuose nurodyti pažeidimai.“ Todėl remiantis Statybos įstatymo minėtu reglamentavimu
nuo 2010 m. spalio 1 d., Statybos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies pažeidimas užtraukia tik
administracinę atsakomybę ne pagal ATPK 173 straipsnį, o pagal Statybos įstatymo 46 straipsnio
1 dalį ir 55 straipsnį, kurie yra specialiosios normos ATPK 173 straipsnio, kaip bendrosios
normos, atžvilgiu. Statybos įstatymo 46 straipsnio 1 dalis taikoma už neįgijimą teisės verstis
nurodoma veikla nepriklausomai nuo versliškumo ar stambaus masto. Statybos įstatymo minėtas
46 straipsnio 1 d. atsakomybės reglamentavimas yra nepasikeitęs ir dabartiniu metu Statybos
įstatymo galiojančioje redakcijoje, aktualioje nuo 2012-06-30. Remiantis galiojančiu Statybos
įstatymo 15 straipsnio 2 ir 10 dalių, 46 straipsnio 1 dalį ir 55 straipsnio reglamentavimu, už
Statybos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies pažeidimą baudžiamoji atsakomybė kilti negali. Todėl
net neatsižvelgiant į Statybos įstatymo iki 2010 m. spalio 1 d. galiojusios redakcijos
reglamentavimą (taip pat galėjo kilti tik administracinė ir civilinė atsakomybė), remiantis LR BK
3 straipsnio 2 d., nustatančia, kad veikos nusikalstamumą panaikinantis, bausmę švelninantis
arba kitokiu būdu nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį palengvinantis
baudžiamasis įstatymas turi grįžtamąją galią, t. y. taikomas iki tokio įstatymo įsigaliojimo
nusikalstamą veiką padariusiems asmenims, taikytinas dabartiniu metu galiojančios redakcijos
LR Statybos įstatymo minėtos teisės normos, nustatančios už Statybos įstatymo 15 straipsnio 2
dalies pažeidimą administracinę atsakomybę.
Aukščiau nurodytas nuostatas atitinka nusistovėjusi praktika civilinėse bylose, pagal
kurią, net jei rangovas atlieka statybos rangos darbus pažeisdamas teisės aktų reikalavimus, o
užsakovas darbus priima, užsakovo pareiga apmokėti už juos neišnyksta, todėl tokios rangovams
teismų priteisiamos sumos negali būti vertinamos iš nusikalstamų veikų gautomis pajamomis.
Bendros kompetencijos teisme tarp UAB „Vingida“ ir UAB KJKK „Bega“ vyksta ginčas, kurio
dalyku yra ir klausimai susiję su UAB „Vingida“ atliktais darbais neturint atestato. Pirmos
instancijos teismas įvertinęs aplinkybę, kad UAB "Vingida" atliko darbus be atestato, priteisė už
realiai teismo nustatytus UAB „Vingida“ atliktus ir užsakovo UAB KJKK „Bega“ neapmokėtus
darbus. UAB „Vingida“ pagal 2008-05-26 rangos sutartį gautų pajamų nenuslėpė nuo mokesčio
administratoriaus, nuo gautų pajamų sumokėjo visus mokesčius valstybei.
Aukščiau nurodytos aplinkybės dėl netinkamo atsakomybės rūšių atskyrimo ir
taikymo yra akivaizdžios, todėl sudaro pagrindą tvirtinti, kad ikiteisminis tyrimas yra
pradėtas ir įtarimai pagal BK 202 str. 1 d. yra man pareikšti ikiteisminio tyrimo įstaigos
vyresniosios tyrėjos sąmoningai nepagrįstai, piktnaudžiaujant suteiktomis teisėmis.
2012-12-14 pranešime apie įtarimą pagal LR BK 300 str. 3 d. aš įtariamas tuo, kad
suklastojau tikrą dokumentą ir jį panaudojau, dėl to padarydamas didelę žalą UAB KJKK
„Bega“. 2012-10-24 pranešime apie įtarimą BK 300 str. 3 d. objektyvioji pusė aprašoma, kad:
„Igor Surnin, būdamas UAB „Vingida" (įmonės kodas 140699833, Vilniaus pi. 8, Klaipėda)
direktoriumi, ir pagal Lietuvos Respublikos 2003-12-11 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, kad UAB „Vingida" gautų pajamų pagal
2008-05-26 rangos sutartį su UAB KJKK „Bega", ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje
ir nenustatytu laiku, veikdamas per nesuvokusius jo nusikalstamos veikos pobūdžio: UAB
„Vingida“ inžinierių Andrej Surnin, kuris žodiniu susitarė su Tatjana Tomkiene, turinčia
kvalifikacijos atestatą Nr. 2152, ir, kurie savo parašais patvirtino 2008 m. metalinio tentinio
pastato 33,5x160x6 techninį projektą bei 2008 m. metalinio tentinio pastato 26,5x84x6 techninį
projektą, kurių tituliniuose lapuose nurodyti tik I. Surnin žinomi tikrovės neatitinkantys
duomenys apie tai, kad UAB „Vingida“ turi galiojantį kvalifikacijos atestatą Nr. 1617,
suteikiantį teisę rengti viešosios paskirties statinių iš lengvų metalo konstrukcijų projektų
konstrukcinę dalį ir atlikti šių konstrukcijų montavimo darbus ypatingos svarbos statybos
objektuose, ir šiuos žinomai suklastotus projektus I. Surnin panaudojo: 2008-08-04 perdavimo
priėmimo aktu pateikdamas UAB „Bega“ atstovams, dėl ko UAB „Vingida" atlikus darbus pagal
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pateiktus žinomai suklastotus techninius projektus, 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 buvo padaryta
UAB KJKK „Bega“ didelė žala – 1‘777‘237 Lt sumai.“ 2012-12-14 pranešime apie įtarimą
konstatuojama, kad tokiais minėtais savo veiksmais Igor Surnin padarė nusikalstamą veiką,
numatytą LR BK 300 str. 3 d.
Man pareikšto įtarimo pagal BK 300 str. 3 d. nepagrįstumą ir neteisėtumą grindžiu toliau
nurodomais motyvais, faktinėmis bylos aplinkybėmis bei faktiniais duomenimis.
Visų pirma, dėl UAB „Vingida“ ir UAB KJKK „Bega“ sudarytos 2008-05-26 rangos
sutarties (F 9B/1) vykdymo vyksta ginčas bendros kompetencijos teisme, kuris yra pasiekęs
apeliacinę instanciją. Klaipėdos apygardos teismo iškeltoje civilinėje byloje Nr. 2-1186-479/2009
atsakovas UAB KJKK „Bega“ pareiškė 2009-05-06 priešieškinį Nr. 01-312 (kopija pridedama),
kurio antro puslapio paskutinėje pastraipoje atsakovas UAB KJKK „Bega“ nurodo ir įrodinėja
aplinkybę, kad ieškovas neparuošė techninio ir darbo projekto, ką buvo įsipareigojęs padaryti
pagal Rangos sutarties 1.1.1 punktą ir dėl tos priežasties atsakovas negalėjo gauti Statybos
leidimo. Pagal atsakovą, dėl to, kad ieškovas neparuošė techninio ir darbo projekto, už jį šiuos
darbus atliko UAB „Restitas“. Atsakovas pateikė į bylą su UAB „Restitas“ sudarytą 2009-01-05
projektavimo darbų sutartį Nr. 23 bei jos vykdymo ir apmokėjimo dokumentus ir jų pagrindu yra
pareiškęs reikalavimą prisiteisti projektavimo darbams patirtas išlaidas. Kadangi atsakovas UAB
KJKK „Bega“ civilinėje byloje neigia aplinkybę, kad ieškovas UAB „Vingida“ perdavė jam
techninį ir darbo projektą, todėl šios aplinkybės nustatymas patenka į Lietuvos apeliacinio teismo
bylos nagrinėjimo ribas, t.y. ši aplinkybė bus nustatyta galutiniu bendros kompetencijos teismo
sprendimu. Todėl UAB KJKK „Bega“ civilinėje byloje neigiant, kad UAB „Vingida“ jai perdavė
techninį ir darbo projektą bei pareiškus reikalavimą prisiteisti iš UAB „Vingida“ UAB „Restitas“
parengto projekto apmokėjimo išlaidas, pareikšti Igor Surnin įtarimą dėl projektų suklastojimo ir
panaudojimo perduodant juos UAB KJKK „Bega“, iki civilinėje byloje galutinio sprendimo
priėmimo, nėra pagrindo.
Kitas motyvas dėl pareikšto įtarimo nepagrįstumo yra susijęs su įtarime nurodytų projektų
neatitikimo dokumento sąvokai pagal BK 300 str. Aš įtariamas tuo, kad suklastojau ir panaudojau
žinomai suklastotus dokumentus. Baudžiamosios teisės doktrinoje dokumentu laikomas kiekvienas
rašytinis aktas, kuriuo juridinis ar fizinis asmuo liudija teisinį faktą, turintį teisinę reikšmę, t.y.
dokumentu įrodinėjami tam tikri įvykiai ar faktai. Pabrėžtina, kad tie įvykiai ir faktai turi turėti
juridinę reikšmę: jų pagrindu asmenims kyla, keičiasi, ar išnyksta teisės ir pareigos. Tokie patys
reikalavimai keliami ir dokumentui – 2012-12-14 pranešime apie įtarimą nurodytiems 2008 m.
metalinio tentinio pastato 33,5x160x6 techniniam projektui bei 2008 m. metalinio tentinio
pastato 26,5x84x6 techninį projektui. Ikiteisminį tyrimą atlikusi tyrėja neišsiaiškino, kad UAB
„Vingida“ turėjo parengti tik vieną dalį iš Projektavimo užduotyje (kopija pridedama) sandėlių
bloko techninio projekto 6 dalių (Techninio projekto sudėtis: architektūrinė, sklypo planas,
pastato konstrukcijos, elektrotechninė, vandentiekis ir nuotekos, aplinkos apsauga). Todėl 201212-14 pranešime apie įtarimą nurodyti techniniai projektai kaip atskiros projektų dalys iki jų
inkorporavimo į bendrą projektą, už kurį atsakė generalinis projektuotojas UAB „Restitas“,
negali sukelti jokių teisinių pasekmių, nes šio atskiro techninio projekto negalima teikti nei
privalomajai ekspertizei nei pagal jį gauti statybos leidimo, nei atlikti statybos rangos darbų.
Aplinkybę, kad 2012-12-14 pranešime apie įtarimą nurodyti 2008 m. metalinio tentinio pastato
33,5x160x6 techninis projektas bei 2008 m. metalinis tentinis pastato 26,5x84x6 techninis
projektai negalėjo sukelti jokių teisinių pasekmių, patvirtina ant šių projektų viršelio nurodomi
matmenys, neatitinkantys nei 2008-05-26 rangos sutarties nei vėliau kaip po dviejų mėnesių
patvirtintos Projektavimo užduoties techninių duomenų. 2008-05-26 rangos sutartyje sandėlių
bloko matmenys yra nustatyti šios sutarties 1.1 punkte:

Projektavimo užduotyje sandėlių matmenys yra nustatyti 7 punkto 1 ir 2 papunkčiuose:
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Iš Rangos sutarties ir Projektavimo užduoties sąlygos patvirtina, kad laike šiek tiek daugiau nei
po dviejų mėnesių sandėlių bloko matmenys keitėsi (vietoje sandėlio 97 m. ilgio, keitėsi į 82
metrų ilgį ir pan.). Todėl 2012-12-14 pranešime apie įtarimą nurodytų techninių projektų
viršeliai, kuriuose nurodyti matmenys neatitinka nei Rangos sutartyje nei Projektavimo užduotyje
nustatytų matmenų, buvo parengtas matmenų keitimo procese iki Projektavimo užduoties
patvirtinimo 2008 07 30 ir buvo darbiniu-juodraštiniu variantu, kuris nebuvo perduotas 2008-0804 aktu, t. y. 2012-12-14 pranešime apie įtarimą nurodyti 2008 m. metalinio tentinio pastato
33,5x160x6 techninio projekto bei 2008 m. metalinio tentinio pastato 26,5x84x6 techninio
projekto tituliniai lapai yra juodraštiniai, parengti iki Projektavimo užduoties patvirtinimo 2008
07 30. Kadangi dėl minėtų priežasčių 2012-12-14 pranešime apie įtarimą nurodyti 2008 m.
metalinio tentinių pastatų projektai negalėjo sukelti jokių teisinių pasekmių, todėl jie neatitinka
nusikaltimo, numatyto BK 300 straipsnyje, dalykui, o taip pat jie negali būti nusikaltimo
priemone (pagaminant netikrą dokumentą, dokumentas yra nusikaltimo dalykas, o jį panaudojant
– nusikaltimo padarymo priemonė).
Kita vertus, aukščiau nurodytos aplinkybės parodo, kad 2012-12-14 pranešime apie
įtarimą nurodytos veikos dėl dokumentų suklastojimo ir panaudojimo žinomai suklastotų
dokumentų, neatitinka nusikalstamos veikos objektyviojo pavojingumo požymio. Nusikaltimas
yra pavojinga veika. Veika baudžiamojoje teisėje – tai socialiai reikšmingas žmogaus elgesys,
poelgis, kurį kriminalizuoja jo pavojingumas. Būtent pavojingos veikos padarymas duoda
pagrindą pradėti ikiteisminį tyrimą ir spręsti, ar yra nusikalstamos veikos sudėtis ir nusikalstama
veika. Kartu pavojinga veika yra vienas iš objektyviųjų nusikalstamos veikos sudėties požymių.
Konkrečiose nusikalstamų veikų sudėtyse terminas „pavojinga veika“ nusakomas konkrečiais
žodžiais, todėl pavojinga veika yra tas požymis, kuris paprastai aprašomas BK straipsnio
dispozicijoje, tame tarpe BK 300 straipsnyje. Jei veika nėra pavojinga, negalima kelti klausimo,
ar ji nusikalstama. Už žmogaus elgesį, kuris objektyviai negali pakenkti BK saugomoms
vertybėms, negali būti baudžiama. Jei 2012-12-14 pranešime apie įtarimą nurodyti techniniai
projektai negalėjo sukelti teisinių pasekmių, tai 2012-12-14 pranešime apie įtarimą nurodyti Igor
Surnin nusikalstamos veikos objektyvieji požymiai nėra pavojinga veika, nes pavojingumą
eliminuoja negalimumas sukelti teisines pasekmes. Nesant inkriminuojamoje nusikalstamoje
veikoje pavojingumo požymio, ji nelaikytina nusikalstama veika. Be to, 2012-12-14 pranešime
apie įtarimą nurodytų projektų suklastojimo požymiai neatitinka BK 300 str. 3 d. nustatytus
nusikalstamos veikos objektyviuosius požymius, nes Igor Surnin nebraižė 2012-12-14 pranešime
apie įtarimą nurodytų projektų brėžinių, juose ir tituliniuose lapuose nepasirašė, niekam nedavė
jokių nurodymų įrašyti duomenis apie pasibaigusį atestatą, 2008-08-04 aktu neperdavė 2012-1214 pranešime apie įtarimą nurodytų projektų UAB KJKK „Bega“. UAB „Vingida“ visi projektų
dokumentai rengiami kompiuteriais atitinkamomis programomis turinčių kvalifikaciją inžinierių,
brėžinių braižymo procese Igor Surnin nedalyvauja. 2012-12-14 pranešime apie įtarimą nurodyti
projektų tituliniuose lapuose inžinierius pasirašė už jo atliktus pagalbinius darbus, konstrukcinės
dalies vadovė – už jos atliktą projektavimo darbų dalį, projekto teisingumą ir už savo
kvalifikacijos atestatą, o UAB „Vingida“ vardu turinčio teisę ją atstovauti asmens tituliniai lapai
ties UAB „Vingida“ duomenimis yra nepasirašyti, todėl UAB „Vingida“ vardu įrašai apie UAB
„Vingida“ atestato duomenis yra neįteisinti ir negali sukelti jokių teisinių pasekmių. Tituliniai
lapai nebuvo suklastoti, o pildant titulinius lapus kompiuteriu juose buvo padaryta klaida:
pasinaudojant senu blanku jame nebuvo ištrinta pasenusi informacija. Minėtos aplinkybės
patvirtina, kad Igor Surnin neatliko jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos, numatytos BK
300 str. 3 d.
Kitas motyvas dėl pareikšto įtarimo nepagrįstumo grindžiamas inkriminuojamoje
nusikalstamoje veikoje subjektyviųjų požymių nebuvimu. Teisės doktrinoje yra pripažįstama,
kad Igor Surnin inkriminuojama nusikalstama veika, numatyta BK 300 str. 3 d., gali būti
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padaroma tik tyčiniais veiksmais. Toliau nurodomos aplinkybės patvirtina, kad 2012-12-14
pranešime apie įtarimą nurodytuose Igor Surnin veiksmuose tyčios nebuvo. Visų pirma,
informacija apie juridiniams ir fiziniams asmenims išduotus atestatus yra vieša, todėl jos
negalima nuslėpti. Kita priežastis, nulėmusi tai, kad Igor Surnin neturėjo galimybės nuslėpti, jog
UAB „Vingida“ atestato galiojimas yra pasibaigęs, yra tai, kad UAB KJKK „Bega“ buvo
pasamdžiusi kitą generalinį projektuotoją, kuris rengė visą sandėlių bloko projektą, todėl pagal
normatyvinių dokumentų reikalavimus UAB „Restitas“ buvo atsakingas už visą projektą, tame
tarpe ir už UAB „Vingida“ pateikiamą dalį, todėl privalėjo patikrinti ar kiti asmenys rengę
projektų dalis atitinka teisės aktais keliamus projektuotojui reikalavimus ir turi teisę atlikti
teikiamus projektavimo darbus, tame tarpe reikiamus atestatus. 2012-12-14 pranešime apie
įtarimą inkriminuojamos veikos, numatytos 300 str. 3 d., požymių aprašyme nurodyta, kad UAB
„Vingida“ vykdė darbus 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, t.y., kad sandėlių blokas yra
priskirtinas ypatingų statinių kategorijai. Pagal normatyvinius statybos dokumentų reikalavimus
ypatingų statinių projektams buvo privaloma atlikti statinio projekto ekspertizę, kurios metu
aiškinamasi dėl projekto atitikimo normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimams.
UAB „Klaipėdos ekspertizė“ atlikus sandėlių bloko techninio projekto privalomąją ekspertizę,
Projekto bendrosios ekspertizės aktu 2008-10-31 Nr. EY-145-2008-02 (kopija pridedama) leista
projektą tvirtinti, t.y. buvo nustatyta, kad pateiktas sandėlių bloko techninis projektas atitinka
visus normatyvinių dokumentų keliamus reikalavimus. Pagal normatyvinius statybos dokumentų
reikalavimus užsakovas privalėjo užtikrinti, kad būtų atlikta statinio projekto įgyvendinimo
priežiūra. Statinio projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurios metu turėjo būti nustatyti visi projekto
vykdymo eigoje neatitikimai teisės aktų reikalavimams, atliko UAB „Restitas“. Sandėlių bloko
statybos priežiūra buvo vykdoma UAB KJKK „Bega“ paskirto statybos techninio prižiūrėtojo,
kuris buvo UAB KJKK „Bega“ darbuotoju ir pagal Statybos įstatymo 16 str. 2 d. 2 p. buvo
atsakingas už atliekamų statybos darbų atitikimą normatyviniams reikalavimams, tame tarpe už
tai, kad rangos darbai būtų atliekami atestatą turinčio rangovo. Jei UAB KJKK „Bega“
darbuotojas statinio statybos techninis prižiūrėtojas pagal Statybos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies
2 punktą būtų pareikalavęs pašalinti statinio projekto, normatyvinių statybos techninių
dokumentų pažeidimus, UAB „Vingida“ nebūtų turėjusi galimybės atlikti sandėlių bloko rangos
darbų ir būtų turėjusi anksčiau išsiimti reikiamą atestatą, todėl statinio statybos techninis
prižiūrėtojas atsako už dėl jo kaltės atsiradusius nuostolius, todėl turi būti patrauktas į bylą,
kurioje sprendžiami žalos atlyginimo klausimai. Aukščiau nurodytos aplinkybės patvirtina, kad
viso sandėlių bloko projektavimo ir statybos proceso metu nebuvo galimybės nuslėpti, kad UAB
„Vingida“ buvo pasibaigęs atestatas, todėl Igor Surnin neturėjo tikslo ir motyvo suklastoti ir
panaudoti 2012-12-14 pranešime apie įtarimą nurodytų projektų titulinių lapų ir jų nesuklastojo
bei nepanaudojo. Visi projektų dokumentai UAB „Vingida“ rengiami kompiuteriais
atitinkamomis programomis, todėl 2012-12-14 pranešime apie įtarimą nurodytų projektų
juodraštiniuose tituliniuose lapuose esantys duomenys apie pasibaigusį atestatą yra atsitiktinės
klaidos, o ne tyčinių veiksmų rezultatas. Igor Surnin nuomone, 2012-12-14 pranešime apie
įtarimą nurodytos projektų (dalies) parengimui pakako projektą rengusios šio projekto dalies
atestuoto vadovo T.Tomkienės atestato. UAB KJKK „Bega“ buvo žinoma, kad UAB „Vingida“
neturi 2012-12-14 pranešime apie įtarimą nurodomo atestato, tačiau neatsižvelgdama į tai ji
reikalavo kuo greičiau vykdyti darbus. UAB KJKK „Bega“ naudojosi ir kitų neatestuotų asmenų
paslaugomis: iš Klaipėdos apygardos teismo baudžiamosios bylos Nr. 1-44-360/2012 pridedami
telefoninių pokalbių įrašai tarp UAB KJKK „Bega“ atstovo, kuravusio sandėlių bloko statybos
darbus Laimono Rimkaus ir generalinio projektuotojo UAB „Restitas“ direktorės
O.Klionauskienės, patvirtina, kad projekto priešgaisrinės dalies paskaičiavimus, suderinimus
ministerijoje atliko neatestuotas priešgaisrinės apsaugos specialistas, o juos įteisinti Laimonas
Rimkus prašė UAB „Restitas“ direktorės O.Klionauskienės, kuri sutiko tai padaryti. Nurodytos
aplinkybės sudaro pagrindą tvirtinti, kad 2012-12-14 pranešime apie įtarimą nurodytoje Igor
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Surnin atliktoje nusikalstamoje veikoje, numatytoje BK 300 str. 3 d., nėra subjektyviojo
nusikalstamos veikos sudėties požymio – tyčinės kaltės.
Be to, nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme paaiškėjo, kad generalinio
projektuotojo UAB „Restitas“ turimas atestatas nesuteikė jam teisės atlikti viso sandėlių bloko
techninio projekto ar jo dalies projektavimo darbus (techninio projekto titulinis lapas, techninio
projekto bendrieji duomenys ir dviejų darbo projektų tituliniai lapai ir brėžinių žiniaraščiai iš
kiekvieno, pridedami), nors statinių bloko techninis projektas buvo tris kartus ekspertuotas ir
sandėlių blokas pripažintas tinkamu naudoti. Apeliacinės instancijos teismas paskyrė teismo
ekspertizę, kurios metu buvo nustatyta (Teismo ekspertizės akto dalies kopijos pridedamos
(originalas yra Lietuvos apeliaciniame teisme), kad: “Teismo ekspertas daro išvadą, kad
statinio pagrindinio projektuotojo UAB „Restitas“ Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos atestatas Nr. 1173 nesuteikia teisės projektuoti ypatingų statinių kategorijos
negyvenamųjų sandėliavimo paskirties pastatų.“ ... Ypatingo statinio – sandėlių bloko
techniniame projekte (susidedančiame iš 6 dalių) generalinio projektuotojo UAB „Restitas“
nurodytas atestatas, nesuteikiantis teisės ypatingų statinių projektavimui, sukelia tokias pačias
teisines pasekmes kaip 2012-12-14 pranešime apie įtarimą nurodytuose projektuose UAB
„Vingida“ nurodytas pasibaigęs atestatas, suteikiantis teisę projektuoti ypatingus statinius. Todėl
jei ikiteisminis tyrimas aukščiau nurodytais pagrindais nebus nutrauktas, pagal BPK 166 str. 1 d.
1 p. Igor Surnin aukščiau nurodytais, o taip pat 2012-12-14 pranešime apie įtarimą jam pareikštų
įtarimų analogiškais pagrindais, turėtų būti pradėtas ikiteisminis tyrimas UAB „Restitas“
direktorės O.Klionauskienės atžvilgiu, kurį dėl susijusių faktinių aplinkybių, tikslingiausiai atlikti
vienoje ikiteisminio tyrimo byloje Nr. Nr. 30-9-00013-12. Be to ikiteisminio tyrimo atlikimo
būtinumą vienoje byloje apsprendžia UAB „Restitas“ atsakomybė už jo, kaip viso techninio
projekto vadovo, neteisėtais veiksmais, dėl viso projekto ar atskirų jo dalių neatitikimo teisės
aktų reikalavimams, atlyginti padarytą žalą, kurios dydis būtų nustatytas atsižvelgiant į kitų
statybos proceso dalyvių nustatytus susijusius neteisėtus veiksmus.
Aukščiau nurodytos faktinės aplinkybės ir motyvai patvirtina, kad aš neatlikau 2012-1024 pranešime apie įtarimą aprašytų nusikalstamų veikų, numatytų BK 202 str. 1 d. ir 300 str. 3 d.,
todėl vadovaujantis LR BPK 3 str. 1 d. 1 p., prašau mano atžvilgiu pradėtą ikiteisminį
tyrimą nutraukti.
PRIDEDAMA:
1. 2009-05-06 priešieškinio Nr. 01-312 kopija – 8 lapai.
2. Projektavimo užduoties kopija – 1 lapas.
3. 2008-10-31 UAB „Klaipėdos ekspertizė“ ekspertizės aktas Nr. EY-145-2008-02 – 3
lapai.
4. UAB „Restitas“ techninio projekto titulinis lapas ir techninio projekto bendrieji
duomenys – 3 lapai.
5. UAB „Restitas“ dviejų darbo projektų tituliniai lapai ir brėžinių žiniaraščiai iš
kiekvieno – 6 lapai.
6. Teismo ekspertizės akto 1, 2, 138 puslapių kopijos – 3 lapai.
7. Kompaktinis diskas su telefoninio garso įrašu – 1 vnt.

Įtariamasis

Igor Surnin
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