ĮTARIAMOJO IGOR SURNIN

KLAIPĖDOS APYGARDOS PROKURATŪROS
KLAIPĖDOS MIESTO APYLINKĖS PROKURATŪRAI
(baudžiamoji byla Nr. 30-9-00013-12)
Vilties g. 12, LT-92231 Klaipėda

PRAŠYMAS
DĖL IKITEISMINIO TYRIMO PAPILDYMO
2011-08-05
Klaipėda
Prašome ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 30-9-00013-12 papildyti atliekant
šiuos ikiteisminio tyrimo veiksmus:
1. Išspręsti UAB „Vingida“ pranešimo apie galimai UAB „Restitas“ direktorės Onutės
Klionauskienės padarytas nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 202 str. 1 d., 300
str. 3 d., tenkinimo ar atmetimo klausimą ir pagal jį pradėjus ikiteisminį tyrimą,
sujungti su ikiteisminio tyrimo baudžiamąją bylą Nr. Nr. 30-9-00013-12.
Aš esu įtariamas dėl to, kad UAB „Vingida“ vykdė veiklą be atestato, o taip, kad
suklastojau projektą, kurį net pats mane apskundęs asmuo Aloyzas Kuzmarskis laiko dokumentų
rinkiniu, o ne projektu. Tačiau UAB KJKK „Bega“ birių-pakuotų medžiagų techninis projektas
buvo suklastotas ne UAB „Vingida“, o galimai generalinio projektuotojo UAB „Restitas“. UAB
„Vingida“ užsakovui pateikta dalis projekto negali sukelti jokių teisinių pasekmių, nes pagal
teisės aktų reglamentavimą, teisines pasekmes gali sukelti tik parengtas ir nustatyta tvarka
įformintas bendras projektas, šiuo atveju UAB KJKK „Bega“ sandėlių bloko Techninis
projektas, apjungiantis visas projekto dalis. Birių-pakuotų sandėlių bloko, esančio Nemuno g. 2,
Klaipėda, Techninį projektą parengė generalinis projektuotojas UAB „Restitas“. Generalinis
projektuotojas UAB „Restitas“ taip pat neturėjo atestato, suteikiančio teisę projektuoti ypatingos
paskirties statinį – birių-pakuotų medžiagų sandėlių bloką (tiek pasibaigęs atestatas suteikiantis
teisę atlikti ypatingos paskirties statinių projektavimo darbus, tiek galiojantis atestatas
nesuteikiantis teisės atlikti ypatingos paskirties statinių projektavimo darbus, nesuteikia teisės
atlikti ypatingos paskirties statinių projektavimo darbus). Todėl jei UAB „Vingida“ projekto
dalis buvo parengta reikiamą atestatą turinčios projekto vadovės T.Tomkienės, ir tokia projekto
dalis neinkorporuota į Techninį projektą negalėjo sukelti jokių statybos įstatyme numatytų
pasekmių statybai vykdyti, nes be kitų projekto dalių buvo nepakankama privalomajai
ekspertizei bei suderinimams atlikti, statybos leidimui gauti ir statybai vykdyti, tai UAB
„Restitas“ be reikiamo atestato parengtas Techninis projektas sukėlė įstatymuose numatytas
pasekmes, t.y. jis buvo teiktas privalomajai ekspertizei, po kurios buvo patvirtintas užsakovo
UAB KJKK „Bega“ ir pateiktas statybos leidimui gauti, bei pagal jį buvo išduotas statybos
leidimas bei turėjo būti vykdomi statybos darbai. UAB „Vingida“ nebuvo įsipareigojusi
suprojektuoti bendrą, iš visų dalių susidedantį projektą, todėl vieną projekto dalį turėjo teisę
suprojektuoti atestatą turinti T.Tomkienė, todėl reikiamą atestatą turinčios projektuotojos
suprojektuota projekto dalis ir buvo pateikta. Generalinis projektuotojas UAB „Restitas“
parengęs bendrą projektą, buvo atsakingas už bendrą projektą ir visas jo dalis, tame tarpe ir už į
Techninį projektą inkorporuotą UAB „Vingida“ užsakovui pateiktą metalo konstrukcijų projekto
dalį, todėl generalinis projektuotojas UAB „Restitas“ įformindamas ir pasirašydamas Techninį
projektą įteisino visas jo dalis (Techniniame projekte UAB „Vingida“ direktoriaus parašų nėra).
Techninio projekto ir statybos dokumentuose yra nurodytas UAB „Restitas“ atestatas,
nesuteikiantis teisės atlikti projektavimo darbus. Todėl UAB „Restitas“ parengus ypatingo

statinio - sandėlių bloko Techninį projektą neturint teisės atlikti tokius projektavimo darbus, o
taip pat į projekto ir statybos dokumentus įrašius nesuteikiančio teisės projektavimo darbams
atlikti atestato duomenis, remiantis man įteikto pranešimo apie įtarimus aprašomų veikų
objektyviųjų požymių esme, UAB „Restitas“ direktorė Onutė Klionauskienė galimai padarė
nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 202 str. 1 d., 300 str. 3 d.
Apie UAB „Restitas“ direktorės Onutės Klionauskienės galimai atliktas veikas,
numatytas LR BK 202 str. 1 d., 300 str. 3 d., Klaipėdos miesto apygardos prokuratūros
Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūrai pranešė UAB „Vingida“ 2013-01-30 pranešimu (kopija
pridedama). Todėl tiek įtariamojo Igor Sunin atliekamo ikiteisminio tyrimo byla Nr. 30-9-0001312 tiek UAB „Vingida“ pranešimas yra tos pačios prokuratūros žinioje. UAB „Vingida“
suinteresuotumas dėl galimai padarytų nusikalstamų veikų atskleidimo yra tame, kad užsakovas
UAB KJKK „Bega“ per teismą iš UAB „Vingida“ reikalauja sumokėti 115‘000 Lt už UAB
„Restitas“ be teisinio pagrindo atliktus projektavimo darbus ir dėl to nesumokėjo UAB
„Vingida“ už faktiškai atliktus, priimtus darbus, kurių rezultatais naudojasi.
LR BPK 2 str. yra nustatyta, kad prokuroras ir ikiteisminio tyrimo įstaigos kiekvienu
atveju, kai paaiškėja nusikalstamos veikos požymių, privalo pagal savo kompetenciją imtis visų
įstatymų numatytų priemonių, kad per trumpiausią laiką būtų atliktas tyrimas ir atskleista
nusikalstama veika, o BPK 166 str. 1 d. 1 p., kad ikiteisminis tyrimas pradedamas gavus skundą,
pareiškimą ar pranešimą apie nusikalstamą veiką. Šios įstatymo nuostatos suponuoja, kad pagal
pateiktą pranešimą apie galimai padarytą nusikalstamą veiką, prokuroras ar ikiteisminio tyrimo
įstaiga ikiteisminį tyrimą pradeda nedelsiant, jei pranešime yra duomenų apie nusikalstamos
veikos požymius.
UAB „Vingida“ 2013-01-30 pranešime apie Onutės Klionauskienės galimai atliktas
veikas, numatytas LR BK 202 str. 1 d., 300 str. 3 d., galimai padarytos nusikalstamos veikos
požymiai pagrįsti dokumentais, pagal šiuos dokumentus, nusikalstamų veikų požymiai yra
akivaizdūs, todėl ikiteisminis tyrimas turėtų būti pradėtas per kuo trumpiausią laiką.
Tuo atveju, jei pagal UAB „Vingida“ 2013-01-30 pranešimą apie galimai Onutės
Klionauskienės padarytas nusikalstamas veikas per trumpiausią laiką bus pradėtas ikiteisminis
tyrimas, įtariamojo Igor Surnin atžvilgiu atliekamą ikiteisminį tyrimą tikslinga sujunti su
ikiteisminiu tyrimu, pradėtu pagal UAB „Vingida“ parnešimą dėl šių, toliau nurodomų
priežasčių:
1) UAB „Restitas“ viso Techninio projekto neturint atestato parengimas ir jo
suklastojimas naikina Igor Surnin inkriminuojamo dokumentų suklastojimo
veikos pavojingumą.
Pasitvirtinus UAB „Vingida“ 2013-01-30 pranešime nurodytiems O.Klionauskienės
galimai padarytų nusikalstamų veikų požymiams, t.y. paaiškėjus, kad sandėlių bloko Techninis
projektas su visomis jo dalimis buvo parengtas neturint tokios teisės ir buvo suklastotas, t.y.
O.Klionauskienė suklastojo Techninį projektą, kuris sukėlė projekto parengimo Statybos
įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytas teisines pasekmes, pagal Igor Surnin pareikšto
įtarimo (nevertinant jo nepagrįstumo) dėl projekto dalies suklastojimo, kuri atskirai nuo
Techninio projekto negali sukelti tų pasekmių, kurias sukelia Techninis projektas, projekto dalies
suklastojimas praranda suklastojimo veikos būtinąjį požymį pavojingumą. Net jei UAB
„Vingida“ atestatas nebūtų pasibaigęs, vis tiek teisinės pasekmės būtų buvę tos pačios:
generalinio projektuotojo UAB „Restitas“ parengtas visas projektas neturint atestato būtų buvęs
parengtas neteisėtai, o įrašant į Techninį projektą UAB „Restitas“ atestato duomenis,
nesuteikiančius teisės rengti tokį projektą, būtų buvęs suklastotas, t.y. Techninis projektas yra
galimai parengtas neteisėtai ir suklastotas nepriklausomai nuo Igor Surnin inkriminuojamų
veikų. Todėl 2012-10-24 pranešime apie įtarimą įtariamajam Igor Surnin inkriminuojamai
dokumento suklastojimo nusikalstamai veikai esant nepavojingai, t.y. nesant nusikalstamos
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veikos sudėties požymio, įtariamojo Igor Surnin atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas šioje
dalyje turi būti nutrauktas LR BPK 212 str. 3 p. pagrindu.
2) UAB „Restitas“ kaip generaliniam projektuotojui keliami teisės aktų
reikalavimai ir jų įgyvendinimas Techninio projekto rengimo metu, patvirtina,
kad įtariamasis Igor Surnin neatliko suklastojimo objektyviųjų požymių, o taip
pat, kad inkriminuojamoje dokumento suklastojimo veikoje nėra subjektyviojo
nusikalstamos veikos požymio – tyčios.
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 generalinį projektuotoją UAB „Restitas“, kuris rengė visą sandėlių bloko projektą,
todėl pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus buvo atsakingas už visą projektą, tame tarpe
ir už kitų asmenų pateikiamą dalį, todėl pirmiausiai privalėjo patikrinti ar kiti asmenys rengę
projektų dalis, turi reikiamus atestatus. Igor Surnin iš anksto žinodamas, kad nėra galimybės
nuslėpti, kad UAB „Vingida“ neturi atestato, neturėjo tikslo ir motyvo tai slėpti suklastojant
projekto dalį, todėl neatliko jokių veiksmų, susijusių su T.Tomkienės parengto projekto dalies
suklastojimu. Todėl UAB „Restitas“ direktorės O.Klionauskienės nusikalstamų veikų atlikimo
aplinkybės, patvirtintų, kad įtariamajam Igor Surnin inkriminuojamoje dokumentų suklastojimo
nusikalstamoje veikoje, nėra nusikalstamos veikos požymių.
3) Teisės aktų reglamentavimas apsprendžia UAB „Restitas“ įtraukimo į bylą
sprendžiant nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo klausimą.
Pagal Statybos įstatymo 14 str. 5 d. 1-3 punktus, statinio projektuotojas privalo:
1) statytojo (užsakovo) pavedimu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti) statinio projekto vadovą;
2) vadovaudamasis šio Įstatymo nurodytais dokumentais, parengti statinio projektą;
3) pasirašyti statinio projektą (privalomi įmonės vadovo ar jo įgalioto kito įmonės
darbuotojo ir projekto vadovo parašai, o kai projektuotojas yra fizinis asmuo, – tik projekto
vadovo parašas), tuo prisiimdamas atsakomybę, kad statinio projektas atitinka įstatymų, kitų
teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių
dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.
UAB „Restitas“ būdamas generaliniu projektuotoju, pagal minėtą Statybos įstatymo
reglamentavimą, buvo atsakingas už Techninio projekto, t.y. visų jo dalių, tame tarpe ir jo
inkorporuotų kitų projekto rengėjų parengtų projekto dalių, atitikimą teisės aktų reikalavimams.
Pasitvirtinus UAB „Vingida“ 2013-01-30 pranešime nurodytiems O.Klionauskienės
nusikalstamos veikos požymiams, O.Klionauskienė būtų atsakinga už UAB „Vingida“ už
neteisėtais projektavimo darbais padarytą UAB KJKK „Bega“ žalą. Generaliniam projektuotojui
UAB „Restitas“ nenustačius, kad projekto dalis buvo parengta UAB „Vingida“ neturint tokią
teisę patvirtinančio atestato, t.y. pagal pranešime apie įtarimą aprašytų teisės pažeidimų esmę,
nenustačius akivaizdaus projekto dalies neatitikimo teisės aktų reikalavimams, UAB „Restitas“
už Statybos įstatymo 14 str. 5 d. 3 p. pažeidimą kyla atsakomybė dėl užsakovui padarytos žalos
atlyginimo. Be to, už minėtą pažeidimą, kyla atsakomybė ir UAB „Restitas“ paskirtam projekto
vadovui, kuriuo Techninio projekto rengimo atveju, buvo UAB „Restitas“ direktorė Onutė
Klionauskienė. Todėl pasitvirtinus UAB „Vingida“ 2013-01-30 pranešime nurodytiems
O.Klionauskienės nusikalstamos veikos požymiams, sprendžiant civilinio ieškovo UAB KJKK
„bega“ civilinio ieškinio patenkinimo klausimą, atsakomybė ir priteisiamos sumos turi būti
paskirstomos tarp projekto dalies rengėjo, generalinio projektuotojo ir projekto vadovo. Tai
sudaro pagrindą, pradėjus ikiteisminį tyrimą O.Kionauskienės atžvilgiu, ikiteisminį tyrimą
sujungti su ikiteisminio tyrimo byla Nr. 30-9-00013-12.
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2. Išreikalauti iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros
departamento Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyriaus Birių-pakuotų medžiagų
sandėlių bloko, esančio Nemuno g. 2, Klaipėda Techninį projektą, kuris buvo teiktas
svarstyti Nuolatinei statybos komisijai.
Aš esu įtariamas tuo, kad mano vadovaujama UAB „Vingida“ atliko birių-pakuotų
medžiagų sandėlių bloko projektavimo darbus ir suklastojau Techninio projekto dalį, pagal
dokumentus, kurie negali sukelti jokių pasekmių, nes tai nėra Techninio projekto dokumentai.
Ikiteisminio tyrimo metu nebuvo išreikalautas Techninis projektas, kuris sukelia Statybos
įstatyme ir kituose teisės aktose numatytas teisines pasekmes, pagal kurio dokumentus turėtų būti
vertinami ar buvo atliktos pranešimu apie įtarimą inkriminuojamos veikos. Urbanistinės plėtros
departamento Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyrius pagal birių-pakuotų medžiagų
sandėlių bloko techninį projektą yra išdavęs statybos leidimą, todėl šiame skyriuje esantis
Techninio projekto egzempliorius turi visus reikiamus suderinimus ir yra galutinai užbaigtas
rengti (nėra kokiu nors tarpiniu projekto variantu). Todėl būtina iš Urbanistinės plėtros
departamento Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyriaus išreikalauti Techninį projektą, kurio
atitinkama dalis, turėtų būti vertinama Igor Surnin inkriminuojamų veikų atžvilgiu.
3. LR BPK nustatyta tvarka išspręsti civilinio ieškovo pripažinimo klausimą.
Remiantis įtariamajam pateikta ikiteisminio tyrimo medžiaga, UAB KJKK „Bega“
pripažinta civiliniu ieškovu pažeidžiant BPK reikalavimus. Klaipėdos apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo biuro, Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyrius 201212-10 raštu Nr. 30-7-S-10823 nurodė UAB KJKK „Bega“ informuoti ar bendrovė ikiteisminio
tyrimo byloje reikš civilinį ieškinį, kokiai sumai ir kas atstovaus civilinį ieškinį ikiteisminio
tyrimo byloje.
UAB KJKK „Bega“ generalinis direktorius Aloyzas Kuzmarskis 2012-12-13 raštu 01559 Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriui pranešė, kad UAB KJKK „Bega“ dėl galimai
nusikalstamos UAB „Vingida“ ir jos vadovo Igor Surnin veiklos patyrė didelę žalą, todėl,
vadovaujantis LR BPK 109-110 str., ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 30-9-00013-12 reiškia
civilinį ieškinį. UAB KJKK „Bega“ 2012-12-13 rašto 01-559 antroje pastraipoje UAB KJKK
„Bega“ prašo ją pripažinti civiliniu ieškovu baudžiamojoje byloje 1‘156‘647,93 litų sumai, o taip
pat nurodoma, kad civilinio ieškinio suma įstatymo leidžiamu terminu bus tikslinama, nes
ekspertai yra pareiškę nuomonę, kad ginčo objektas – birių-pakuotų medžiagų sandėlių blokas
dėl UAB „Vingida“ netinkamai atliktų darbų gali būti pripažintas netinkamu naudojimui, dėl ko
UAB KJKK „Bega“ žalos dydis gali padidėti. UAB KJKK „Bega“ 2012-12-13 rašto 01-559
trečioje pastraipoje yra nurodoma, kad UAB KJKK „Bega“ civilinį ieškinį ikiteisminio tyrimo
byloje atstovaus UAB KJKK „Bega“ juristė Aldona Staponkienė.
Klaipėdos apskrities VPK NTB Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus vyresnioji
tyrėja Liudmila Šilovienė baudžiamojoje byloje Nr. 30-9-00013-12 2013-01-08 nutarime
nurodžiusi, kad išnagrinėjusi 2012-12-13 pareiškimą, kuriuo UAB KJKK „Bega“ reikalauja
atlyginti dėl įtariamojo Igor Surnin nusikalstamos veikos patirtą turtinę žalą reikšdama
1‘156‘647,93 litų dydžio civilinį ieškinį ir nustačiusi, kad padaryta 1‘156‘647,93 litų turtinė žala,
UAB KJKK „Bega“ pripažino civiliniu ieškovu.
Klaipėdos apskrities VPK NTB Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus vyresnioji
tyrėja Liudmila Šilovienė baudžiamojoje byloje Nr. 30-9-00013-12 2013-01-08 nutarimu UAB
KJKK „Bega“ pripažino civiliniu ieškovu nepagrįstai ir neteisėtai. 2013-01-08 nutarimo
nepagrįstumą ir neteisėtumą grindžiame toliau nurodytais motyvais bei duomenimis.
UAB KJKK „Bega“ atskiro dokumento įvardinto civiliniu ieškiniu nėra pareiškusi, o
UAB KJKK „Bega“ pateiktas 2012-12-13 raštas 01-559 neatitinka civiliniam ieškiniui keliamų
reikalavimų.
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LR BPK 112 str. 1 d. yra nustatyta, kad civilinis ieškinys pareiškiamas paduodant ieškinį
ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui ar teismui. Ši BPK norma nustato reikalavimą
baudžiamojoje byloje pateikti civilinį ieškinį atskiru dokumentu. BPK 113 str. 1 d. yra nustatyta,
kad civilinis ieškinys, pareikštas baudžiamojoje byloje, įrodinėjamas pagal šio Kodekso
nuostatas, o 2 d. - kad kai nagrinėjant civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje kyla klausimų, kurių
sprendimo šis Kodeksas nereglamentuoja, taikomos atitinkamos civilinio proceso normos, jeigu
jos neprieštarauja baudžiamojo proceso normoms. BPK nėra nustatyti reikalavimai civilinio
ieškinio turiniui, todėl civilinio ieškinio turiniui taikomi LR CPK 135 str. 1 d. nustatyti
reikalavimai, tarp kurių, 2 ir 3 punktuose yra nustatyti reikalavimai, kad ieškinyje turi būti
nurodytos aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą (faktinis ieškinio pagrindas)
bei įrodymai, patvirtinantys ieškovo išdėstytas aplinkybes.
UAB KJKK „Bega“ 2012-12-13 rašto 01-559 antroje pastraipoje yra pareikštas UAB
KJKK „Bega“ prašymas ją pripažinti civiliniu ieškovu baudžiamojoje byloje 1‘156‘647,93 litų
sumai, tačiau nėra nurodomos aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo tokio dydžio
reikalavimą (faktinis ieškinio pagrindas) ir įrodymai, patvirtinantys ieškovo išdėstytas
aplinkybes. Pagal UAB KJKK „Bega“ 2012-12-13 raštą 01-559, Igor Surnin negali motyvuotai
atsikirsti, nes iš baudžiamosios bylos medžiagos duomenų neaišku kas sudaro UAB KJKK
„Bega“ nurodytą 1‘156‘647,93 litų sumą. UAB KJKK „Bega“ nurodoma aplinkybė, kad ieškinio
suma gali keistis, nereiškia, kad 2012-12-13 rašte 01-559 nurodyta suma gali būti nepagrįsta
faktiniu pagrindu ir įrodymais. Be to, iš ikiteisminio tyrimo medžiagos taip pat yra neaišku, kaip
VPK NTB Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus vyresnioji tyrėja Liudmila Šilovienė 201301-08 nutarime nustatė, kad UAB KJKK „Bega“ buvo padaryta 1‘156‘647,93 litų turtinė žala,
nes su baudžiamojoje byloje esančiose sąskaitose faktūrose ir kituose dokumentuose esančiomis
sumomis atliekant aritmetinius veiksmus, įtariamajam Igor Surni nepavyko gauti 2013-01-08
nutarime nustatytos turtinės žalos 1‘156‘647,93 litų sumos. Todėl UAB KJKK „Bega“ 2012-1213 rašto 01-559 turiniui neatitinkant civilio ieškinio turiniui keliamų reikalavimų, jis nesudarė
pagrindo pagal BPK 110 str. 1 d. ikiteisminio tyrimo byloje UAB KJKK „Bega“ pripažinti
civiliniu ieškovu. Todėl VPK NTB Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus vyresnioji tyrėja
Liudmila Šilovienė 2013-01-08 nutarimas, priimtas pažeidžiant BPK 112 str. 1 d. ir 110 str. 1 d.,
yra neteisėtas ir naikintinas.
Ikiteisminį tyrimą kontroliuojanti prokurorė Virginija Tilvikienė praktiką, kad
nepareiškus civilinio ieškinio asmuo civiliniu ieškovu yra nepripažįstamas, yra suformavusi
kitoje ikiteisminio tyrimo byloje. Tokią suformuotą praktiką patvirtinančių Klaipėdos apygardos
prokuratūros Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Ketvirto skyriaus prokurorės Virginijos
Tilvikienės 2012-06-08 nutarimo, Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos miesto apylinkės
prokuratūros Ketvirto skyriaus vyriausiosios prokurorės Dalios Mackevičienės 2012-07-09
nutarimo ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-08-07 nutarties, kopijos pridedamos.
Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Ketvirto skyriaus
prokurorės Virginija Tilvikienė ir šio skyriaus vyriausioji prokurorė Dalia Mackevičienė atmetė
Igor Surnin prašymą pripažinti UAB „Vingida“ civiliniu ieškovu, minėtų nutarimų
motyvuojamosiose dalyse nurodant, kad remiantis BPK reglamentacija, turi būti pareikštas
civilinis ieškinys, kurio pagrindu priimamas sprendimas pripažinti ar ne asmenį civiliniu
ieškovu. Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėja Zita Romanovaitė,

išnagrinėjusi 2012-07-17 UAB „Vingida", atstovaujamos direktoriaus Igor Surnin skundą dėl
2012-07-09 Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Ketvirtojo skyriaus vyriausiosios
prokurorės Dalios Mackevičienės nutarimo byloje Nr. 06-1-02024-11, Igor Surnin skundo
netenkino, nutarties motyvuose nurodant, kad teismas, įvertinęs skundžiamame nutarime
išdėstytus prokurorės motyvus, sprendžia, kad prokurorė teisingai išaiškino, jog
baudžiamojoje byloje pirmiausia turi būti pareikštai civilinis ieškinys, tada jo pagrindu
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priimamas sprendimas pripažinti asmenį civiliniu ieškovu, ar ne. Teismas 2012-08-07 nutarties
motyvuose konstatavo, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnai, neturėdami objektyvių duomenų,
kokią konkrečiai žalą patyrė asmuo ir dėl kokių priežasčių ji atsirado, negali pripažinti
asmens civiliniu ieškovu. 2012-08-07 nutarties motyvuose taip pat yra nurodoma, kad jei
prokuroras ar teismas nustato, kad ieškinys yra nepagrįstas, jie gali atsisakyti priimti ieškinį ir
pripažinti ieškinį pateikusį asmenį civiliniu ieškovu.
Kitas, savarankiškas pagrindas panaikinti VPK NTB Ekonominių nusikaltimų tyrimo
skyriaus vyresnioji tyrėjos Liudmilos Šilovienės 2013-01-08 nutarimą, yra tai, kad duomenys iš
Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2A-53/2012 patvirtina, kad UAB
KJKK „Bega“ 2012-12-13 raštu 01-559, jei jį vertinti kaip civilinį ieškinį, pateikė VPK NTB
Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriui tapatų civilinį ieškinį. Kaip jau buvo nurodyta aukščiau,
UAB KJKK „Bega“ 2012-12-13 rašte 01-559 reikalavimo 1‘156‘647,93 litų sumos nepagrindė
faktiniu pagrindu, tačiau tokios pačios sumos reikalavimą yra pareiškusi Lietuvos apeliaciniam
teismui. Iš tų pačių civilinių teisinių santykių, kuriais remiantis yra pradėtas ikiteisminis tyrimas
Nr. 30-9-00013-12, UAB KJKK „Bega“ ir UAB „Vingida“ ginčas pirmąja instancija buvo
išnagrinėtas Klaipėdos apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-413-479/2010 priimant 2010-0915 sprendimą, kurį UAB KJKK „Bega“ Apeliaciniu skundu 2010-10-14 Nr. 01-407 (kopija
pridedama) apskundė Lietuvos apeliaciniam teismui. Lietuvos apeliaciniam teismui 2011-11-15
nutartimi (rašto ir nutarties kopijos pridedamos) pasiūlius UAB KJKK „Bega“ remiantis
konkrečiais bylos duomenimis pateikti glaustus paaiškinimus, kokie atliktų darbų trūkumai, jų
ištaisymo kaina, kokie projektavimo trūkumai, kokie įrodymai dėl nuostolių, kas konkrečiai
pagrindžia nuostolių sumą, UAB KJKK „Bega“ pateikė Paaiškinimą 2012-01-10 Nr. 01-12,
kurio 6 puslapio paskutinėje pastraipoje apibendrinant atsakymus į Lietuvos apeliacinio teismo
2011-11-15 nutartyje nurodytus klausimus, nurodė, kad:

UAB KJKK „Bega“ pareikštas 1‘156‘647,93 Lt sumos reikalavimas Lietuvos apeliaciniams
teismui sutampa su VPK NTB Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriui pateiktame 2012-12-13
rašte 01-559 pareikštu 1‘156‘647,93 Lt reikalavimu. UAB KJKK „Bega“ esat anksčiau pareiškus
1‘156‘647,93 Lt reikalavimą Lietuvos apeliaciniam teismui, UAB KJKK „Bega“ pateikdama
VPK NTB Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriui 2012-12-13 raštą 01-559 su tokio paties
dydžio reikalavimu, pareiškė antrą kartą tą patį civilinį ieškinį. BPK 109 str. 1 d. ir 112 str. 1 d.
asmeniui, dėl nusikalstamos veikos patyrusiam turtinės ar neturtinės žalos, suteikia teisę
baudžiamajame procese pareikšti civilinį ieškinį tik tuo atveju, jei toks ieškinys nėra pareikštas
civiline tvarka. BPK civilinio ieškinio priėmimo klausimas nėra reglamentuojamas, todėl
remiantis BPK 113 str. 2 d., taikomas CPK 137 str. 2 d. 5 punktas, kuriame yra nustatyta, kad
teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to
paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, t.y. iškėlus teisme bylą pripažįstama, kad teisme pareikšti
ieškinį dėl tapataus ginčo jau pasinaudota. Todėl CPK draudžia nagrinėti dvi ar daugiau bylų,
kuriose pareikšti tapatūs reikalavimai, tame pačiame ar skirtinguose teismuose ir šis draudimas
taikomas BPK X skyriaus ieškinio institutui. Remiantis tokiu reglamentavimu, UAB KJKK
„Bega“ 2012-12-13 raštu 01-559 pareiškiant antrą kartą tą patį ieškinį, VPK NTB Ekonominių
nusikaltimų tyrimo skyriaus vyresnioji tyrėja Liudmila Šilovienė privalėjo atsisakyti priimti
tapatų civilinį ieškinį bei atsisakyti pripažinti UAB KJKK „Bega“ civiliniu ieškovu. Todėl VPK
NTB Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus vyresnioji tyrėja Liudmila Šilovienė priėmusi
UAB KJKK „Bega“ 2012-12-13 raštą 01-559 ir pripažinusi UAB KJKK „Bega“ civiliniu
ieškovu pažeidė minėtų procesinių teisės normų reikalavimus. Ikiteisminio tyrimo metu
paaiškėjus, kad civilinis ieškinys pareikštas antrą kartą, priimtas neteisėtas 2013-01-08 nutarimas
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turi būti panaikintas ir procesas dėl civilinio ieškinio turi būti nutrauktas (žr. BPK 112 str.
komentaro 9 punktą).
Atsižvelgiant, kad UAB KJKK „Bega“ baudžiamojoje byloje atstovauja šios bendrovės
teisininkė Aldona Staponkienė, UAB KJKK „Bega“ 2012-12-13 rašte 01-559 nurodydama, kad jai
buvo padaryta didelė žala, pareikšdama 1‘156‘647,93 Lt reikalavimu ir nutylėdama, kad dėl jos
jau yra pareiškusi reikalavimus bendros kompetencijos teismui yra nesąžininga, nes tokius
veiksmus galėjo atlikti tik sąmoningai.
4. Prijungti prie ikiteisminio tyrimo bylos UAB KJKK „Bega“ generalinio
direktoriaus Aloyzo Kuzmarskio 2012-02-13 rašte Nr. 01-71 nurodomą pirminį prašymą,
kuriuo buvo pranešta apie UAB KJKK „Bega“ šmeižimą ir UAB „Vingida“ bei jos vadovo
Igor Surnin dokumento suklastojimą bei panaudojimą ir kurio atžvilgiu prokurorė
Virginija Tilvikienė priėmė 2011-11-15 nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.
Iš ikiteisminio tyrimo medžiagoje esančio UAB KJKK „Bega“ generalinio direktoriaus
Aloyzo Kuzmarskio 2012-02-13 rašto Nr. 01-71 galima nustatyti, kad UAB KJKK „Bega“ yra
pateikusi ankstesnį pirminį prašymą, kuriuo pranešė ištirti veikas dėl šmeižimo, dokumento
suklastojimo ir suklastoto dokumento panaudojimo. Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokurorei
Virginijai Tilvikienei atsisakius pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šmeižimo, UAB KJKK „Bega“
pakartotinai kreipėsi dėl atlikimo ikiteisminio tyrimo kitoje pirminio prašymo dalyje nurodytų
nusikaltimų. Todėl ikiteisminio tyrimo medžiagoje turėtų būti pirminis prašymas, kuriuo buvo
pranešta apie Igor Surnin inkriminuojamas nusikalstamas veikas. Šis pranešimas buvo vertintas
ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir prokuroro, pagal jame nurodytus veikų požymius buvo pradėtas
ikiteisminis tyrimas, todėl jis yra ikiteisminio tyrimo dokumentu. LR BPK 218 str. 1 dalyje yra
nustatyta, kad paskelbus įtariamajam, kad ikiteisminis tyrimas pabaigtas, įtariamasis turi teisę
susipažinti su visa ikiteisminio tyrimo medžiaga. LR BPK 220 str. 1 d. yra nustatyta, kad su
kaltinamuoju aktu teismui perduodama visa bylos medžiaga. Remiantis minėtu reglamentavimu,
minėtas UAB KJKK „Bega“ prašymas (ar kitokiu pavadinimu pranešimas apie nusikalstamas
veikas) privalo būti pateiktas į ikiteisminio tyrimo bylą, o taip pat turi būti sudaryta galimybė
Igor Surnin su juo susipažinti.
5. Įvertinti kokias teisines pasekmes sukelia Igor Surnin parašų nebuvimas ant neva
tai suklastotų dokumentų ir Igor Surnin parašas ant 2008-08-04 darbų perdavimopriėmimo akto (kuriuo buvo perduoti projektavimo darbai) inkriminuojamos veikos,
numatytos LR BK 300 str. 3 d., atžvilgiu.
PRIDEDAMA:
1. UAB „Vingida“ 2013-01-30 pranešimo kopija – 5 lapai.
2. 2010-09-15 sprendimo kopija – 8 lapai.
3. Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros ketvirto
skyriaus prokurorės Virginijos Tilvikienės 2012-06-08 nutarimo kopija – 2 lapai.
4. Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros ketvirto
skyriaus vyriausiosios prokurorės 2012-07-09 nutarimo kopija – 2 lapai.
5. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-08-07 nutarties kopija – 2 lapai.
6. Apeliacinio skundo 2010-10-14 Nr. 01-407 kopija – 10 lapų.
7. Lietuvos apeliacinio teismo 2011-11-17 rašto ir 2011-11-15 nutarties kopijos – 4 lapai.
8. Paaiškinimo 2012-01-10 Nr. 01-12 kopija – 7 lapai.
Igor Surnin
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UAB "VINGIDA"
į/k 140699833, PVM kodas LT406998314
buv. adr. Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Vilniaus pl. 8

a/s LT 717300010002301267, Swedbank, b/k 73000

KLAIPĖDOS APYGARDOS PROKURATŪROS
KLAIPĖDOS MIESTO APYLINKĖS PROKURATŪRAI
PRANEŠIMAS
APIE O.KLIONAUSKIENĖS GALIMAI PADARYTUS NUSIKALTIMUS
2013-01-31
Klaipėda
UAB „Vingida“ direktorius Igor Surnin Baudžiamojoje byloje Nr. 30-9-00013-12 yra
įtariamas dėl neteisėto vertimosi ūkine, komercine, ar finansine ar profesine veikla ir dokumento
suklastojimo, t.y. padarė nusikalstamą veiką numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso
202 str. 1 d., 300 str. 3 d. 2012-10-24 pranešime apie įtarimą LR BK 202 str. 1 d. veikos požymiai
aprašomi taip, kad laikotarpiu nuo 2008-05-26 iki 2008-11-20 UAB „Vingida", neturėdama
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", atlikdama ypatingos svarbos
statybos objekte: naujai statomo birių - pakuotų medžiagų sandėlių bloko, su tentiniais stumdomais
vartais, projektavimo, pagaminimo, sumontavimo darbus, adresu Klaipėda, Nemuno 2, ir iš šios
veiklos realiai gavo 1777237 Lt pajamų, pagal UAB KJKK „Bega“ pateiktas apmokėjimui 200810-07 PVM sąskaitą faktūrą serija VTNG Nr. 0001855; 2008-11-19 PVM sąskaitą faktūrą serija
VING Nr. 0001895, iš viso 2473870 Lt sumai. 2012-10-24 pranešime apie įtarimą LR BK 300 str.
3 d. veikos požymiai aprašomi taip, kad Igor Surnin siekdamas gauti pajamų pagal 2008-05-26
rangos sutartį su UAB KJKK „Bega", 2008-08-21 adresu Klaipėda, Nemuno 2a, 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 KJKK „Bega" padaryta didelė turtinė žala 1‘777‘237,00 Lt
sumai.
Iš 2008-05-26 rangos sutarties (F 9B/1) kilusių civilinių santykių, tame tarpe dėl darbų
atlikimo neturint atestato, Klaipėdos apygardos teisme UAB „Vingida“ pareiškė Ieškinį (2009-1130 patikslintas ieškinio pareiškimas, kopija pridedama), o UAB KJKK „Bega“ 2009-05-06
priešieškinį Nr. 01-312 (kopija pridedama). Klaipėdos apygardos teismas civilinė byloje Nr. 2-413479/2010 2010-09-15 sprendimu (kopija pridedama) UAB „Vingida“ Ieškinį dalinai tenkino
priteisdamas 931‘243 litų sumą, o UAB KJKK „Bega“ Priešieškinį atmetė įvertindamas ir tai, kad
nors UAB „Vingida“ rangos darbus atliko neturėdama atestato, tačiau realiai beveik pilnai pastatė
sandėlių bloką, kurį UAB KJKK „Bega“ neperdarė iš naujo, o užbaigus likusią nedidelę darbų dalį
iš esmės UAB „Vingida“ pastatytas statinys buvo pripažintas tinkamu naudoti ir naudojamas.
Šalys Klaipėdos apygardos teismo 2010-09-15 sprendimą apskundė apeliaciniais skundais. Lietuvos
apeliaciniam teismui 2012-03-08 nutartimi (kopija pridedama) paskyrus birių-pakuotų medžiagų
sandėlio, esančio Nemuno g. 2, Klaipėdoje, statinio projekto ir statinio teismo ekspertizę, teismo
ekspertas Leonas Ustinovičius 2012 m. teismo ekspertizės akte nustatė ir pateikė išvadą, kad
statinio pagrindinio projektuotojo UAB „Restitas“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
atestatas Nr. 1173 nesuteikia teisės projektuoti ypatingų statinių kategorijos negyvenamųjų
sandėliavimo paskirties pastatų (Teismo ekspertizės akto dalies kopija pridedama). Todėl UAB
„Restitas“ projektavimo rangos sutarčių pagrindu parengus Birių-pakuotų medžiagų sandėlių

bloko techninį projektą jį suderinant bei UAB „Restitas“ gavus apmokėjimą neturint tokiems
projektavimo darbams atlikti atestato, o taip pat įrašant į Techninį projektą, Statybos darbų žurnalą
ir galimai kitus dokumentus nesuteikiančio teisę atlikti tokius projektavimo darbus atestato
duomenis, UAB „Restitas“ direktorė Onutė Klionauskienė galimai atliko tokias pačias, kaip ir Igor
Surnin inkriminuojamas, nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 202 str. 1 d., 300 str. 3 d. Toliau
detaliau nurodome Onutės Klionauskienės galimai atliktų minėtų nusikalstamų veikų požymius.
Onutė Klionauskienė, būdama UAB „Restitas“ (įmonės kodas 141300269, adr. Klaipėdos m.
sav. Klaipėdos m. Taikos pr. 24) direktore ir pagal Lietuvos Respublikos 2003-12-11 akcinių bendrovių
įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. IX-1889 37 straipsnio 10 dalies 1 punktą, būdama atsakinga už
bendrovės veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą, pažeisdama Lietuvos Respublikos
1996-03-19 statybos Įstatymo Nr. I-1240 (aktualus nuo 2007-05-19 iki 2009-08-31), 14 straipsnio
„Teisė būti projektuotoju. Statinio projektuotojo pareigos ir teisės“ 2 d. reglamentuojančią, kad
„Rengti ypatingų statinių projektus turi teisę šio straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodyti fiziniai
asmenys, juridiniai asmenys, kitos užsienio organizacijos, gavę Vyriausybės įgaliotos institucijos šios
veiklos atestatą“, 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“ IV
skyriaus „Lietuvos Respublikos juridinių ir fizinių asmenų įgyjama teisė", 7 punktą,
reglamentuojantį, kad „Teisę būti ypatingo statinio projektuotoju juridinis asmuo, Mokslo institucija įgyja
atestuojant ir išduodant atitinkamos veiklos Atestatą.“, laikotarpiu nuo 2008-05-06 iki 2009-12-30
UAB „Restitas“, neturėdama Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos atestato suteikiančio
teisę rengti ypatingos paskirties statinių iš lengvų metalo konstrukcijų techninį projektą (aplinkybę
patvirtinančio Teismo ekspertizės akto, dalies kopija pridedama), vertėsi stambiu mastu ūkine,
komercine veikla pagal 2008-05-06 projektavimo darbų sutartį ir 2009-01-05 projektavimo darbų
sutartį Nr. 23, sudarytas su UAB KJKK „Bega“ (projektavimo sutarčių kopijos pridedamos),
atlikdama ypatingo statinio: naujai statomo birių - pakuotų medžiagų sandėlių bloko, su tentiniais
stumdomais vartais, adresu Klaipėda, Nemuno 2, projektavimo darbus parengiant Techninį ir
darbo projektus (Techninio projekto dalies, Darbo projekto dalių ir atliktų darbų aktų 2009-05-05,
2009-08-26, 2009-12-30 kopijos pridedamos), ir iš šios veiklos realiai gavo 144‘500,00 Lt pajamų,
pagal: minėtus atliktų darbų aktus; UAB KJKK „Bega“ pateiktas apmokėjimui 2009-12-30 PVM
sąskaitą faktūrą serija RES Nr. 0358 ir 2009-12-30 PVM sąskaitą faktūrą serija RES Nr. 0360
(kopijos pridedamos); UAB KJKK „Bega“ 2008-05-09 mokėjimo nurodymą Nr. 63, 2008-12-04
mokėjimo nurodymą Nr. 1726, 2009-03-20 mokėjimo nurodymą Nr. 200, 2009-04-20 mokėjimo
nurodymą Nr. 286, 2009-06-04 mokėjimo nurodymą Nr. 379, 2009-09-30 mokėjimo nurodymą
Nr. 1473 (mokėjimo nurodymų kopijos pridedamos); UAB KJKK „Bega“ 2012-01-10 paaiškinimą
Apeliacinės instancijos teismui (5 psl., Paaiškinimo kopija pridedama).
Šiais savo veiksmais Onutė Klionauskienė galimai padarė nusikalstamą veiką, numatytą
LR BK 202 str. l d.
Be to, Onutė Klionauskienė, padarydama didelę žalą suklastojo tikrą dokumentą: Onutė
Kionauskienė, būdama UAB „Restitas“ direktore ir pagal Lietuvos Respublikos 2003-12-11
Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. IX-1889 37 straipsnio 10 dalies 1 punktą,
būdama atsakinga už bendrovės veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą, siekdama gauti
pajamų pagal 2008-05-06 projektavimo darbų sutartį ir 2009-01-05 projektavimo darbų sutartį Nr.
23, sudarytas su UAB KJKK „Bega“, suklastojo birių-pakuotų medžiagų sandėlių bloko 2008 m.
techninį projektą 2008 m., Darbo projektą sandėlio 33,6×160 bei Darbo projektą sandėlio 26,5×82
ir galimai Statybos darbų žurnalą Nr. 1, juose įrašydama tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai,
kad UAB „Restitas“ atestatas Nr. 1172 (kopija pridedama) suteikia teisę ypatingų statinių
projektavimo darbams atlikti bei apie pateiktų duomenų tikrumą patvirtindama savo parašu, dėl ko
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UAB „Restitas“ atlikus projektavimo darbus, laikotarpiu nuo 2008-05-06 iki 2009-12-30, neturint
veiklos atestato, suteikiančio teisę rengti ypatingos paskirties statinių Techninius ir darbo
projektus, UAB KJKK „Bega“ padaryta didelė turtinė žala 144‘500,00 Lt sumai, o taip pat galimai
suklastotus 2008 m. techninį projektą 2008 m., Darbo projektą sandėlio 33,6×160 bei Darbo
projektą sandėlio 26,5×82 galimai panaudojo pagal 2008-05-06 projektavimo darbų sutarties 2.1.1
punktą pateikdama projektą derinimui kontroliuojančioms institucijoms, įforminant leidimą statybai,
t.y. galimai pateikiant Techninį projektą privalomajai ekspertizei atlikti UAB „Klaipėdos
Ekspertizė“ (su įrašytais UAB „Restitas“ atestato Nr. 1173, kuris nesuteikia atlikti projektavimo
darbus, t.y. galimai suklastotų projekto bendrosios ekspertizės aktų 2008-10-20 Nr. EY-145-200801 ir 2008-10-31 Nr. EY-145-2008-02, 2009-03-27 Nr. EY-028-2009-02 kopijos pridedamos) ir
statybos leidimui gauti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros
departamento Statybos leidimų ir Statinių priežiūros skyriui (galimai suklastotų Statybos leidimo Nr.
417/98-NS/08 ir Statybos leidimo Nr. 417/98(1.0)-NS/08 kopijos pridedamos).
Šiais savo veiksmais Onutė Klionauskienė galimai padarė nusikalstamą veiką, numatytą
LR BK 300 str. 3 d.
Onutės Klionauskienės minėtų nusikalstamų veikų minėtus objektyviuosius požymius ir
subjektyviosios pusės požymį – tyčią, patvirtina tai, kad Onutė Klionauskienė buvo ne tik UAB
„Restitas“ direktore, bet ir birių-pakuotų medžiagų sandėlių bloko projekto vadove (Techninio
projekto 3.1 punkto „Projektuojamo statinio pažintiniai duomenys“ trečia eilutė, išskirta tašku).
Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ 1 priedo „Projekto
vadovo pareigos ir teisės“ 29 punktas nustatė, kad projekto vadovas:
„Projektuotojo bei projektavimo darbų rangos sutartyje nustatyta tvarka sukomplektuoja
parengtus Projekto dokumentus, juos patikrina, pasirašo, pateikia pasirašymui Projektuotojui.
Kontroliuoja Projekto dalių vadovų (tarp jų – subrangovų) darbą, įforminant ir komplektuojant
Projekto dokumentus.
Pasirašydamas Projektą, nurodo kvalifikacijos atestato ar kvalifikacijos pažymėjimo
registracijos numerį prisiimdamas atsakomybę, kad Projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų,
Privalomųjų dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio
saugos ir paskirties dokumentų nuostatas [5.1].
Projektuotojo įmonės vadovo ar kitų jo įgaliotų asmenų parašai Projekte neatleidžia
Projekto vadovo nuo atsakomybės už Projekto kokybę ir nesumažina tos atsakomybės;“
Todėl dėl galimai padarytų minėtų nusikalstamų veikų baudžiamoji atsakomybė Onutei
Klionauskienei kyla ne tik kaip projektuotojo UAB „Restitas“ direktorės, atsakingos už bendrovės
veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą, bet ir kaip projekto vadovo, atsakingo už projekto
atitikimą įstatymų, kitų teisės aktų, Privalomųjų dokumentų, normatyvinių statybos techninių
dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimams.
Onutės Klionauskienės minėtų nusikalstamų veikų minėtus objektyviuosius požymius ir
subjektyviosios pusės požymį – tyčią, patvirtina 2008-05-06 projektavimo darbų sutarties punktas
7.4 ir 2009-01-05 projektavimo darbų sutartį Nr. 23 punktas kuriais UAB „Restitas“ patvirtino,
kad yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus, ar kitokius dokumentus,
įgalinančius UAB „Restitas“ atlikti šiose sutartyse numatytus projektavimo darbus.
Galimai suklastotas Techninis projektas buvo pateiktas Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos Urbanistinės plėtros departamento Statybos leidimų ir Statinių priežiūros skyriui dėl
statybos leidimo išdavimo, todėl šiame skyriuje yra vienas iš Techninio projekto originalių
egzempliorių. Ikiteisminio tyrimo įstaigai ar prokurorui kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos Urbanistinės plėtros departamento Statybos leidimų ir Statinių priežiūros skyrių ar jo
teisių perėmėją tikslinga ir dėl to, kad gaunant iš šio skyriaus Techninį projektą, statybos leidimą, bei
Techninio projekto pateikimo dokumentus, būtų paneigtas ar patvirtintas galimai padarytos veikos
epizodas dėl suklastoto Techninio projekto panaudojimo, o taip pat išsiaiškintos aplinkybės dėl
galimo statybos leidimų suklastojimo.
Galimai suklastotas Darbo projektas, susidedantis iš kiekvieno iš sandėlių bloko projektų,
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buvo pateiktas UAB „Klaipėdos Ekspertizė“, todėl šioje bendrovėje yra saugoma vienas iš Darbo
projekto originalių egzempliorių. Ikiteisminio tyrimo įstaigai ar prokurorui kreiptis į UAB
„Klaipėdos ekspertizė“ ar jo teisių perėmėją dėl Darbo projekto, bendrosios ekspertizės aktų ir
kreipimosi dokumentų, tikslinga ir dėl to, kad gaunant iš šio skyriaus Darbo projektą, bendrosios
ekspertizės aktus, bei kreipimosi į UAB „Klaipėdos ekspertizė“ dėl privalomosios ekspertizės
atlikimo dokumentus, būtų paneigtas ar patvirtintas galimai padarytos veikos epizodas dėl suklastoto
Darbo projekto panaudojimo, o taip pat išsiaiškintos aplinkybės dėl galimo bendrosios ekspertizės
aktų suklastojimo.
Be to, iš Klaipėdos apygardos teismo baudžiamosios bylos Nr. 1-44-360/2012 gauti
telefoninių pokalbių įrašai tarp O.Klionauskienės ir UAB KJKK „Bega“ darbuotojo Laimono
Rimkaus (telefoninių pokalbių įrašas pridedamas) patvirtina, kad UAB „Restitas“ lygiagrečiai
aukščiau minėtiems projektavimo darbams galimai pagal su UAB KJKK „Bega“ sudarytą kitą
projektavimo sutartį galimai vykdė kito ypatingo statinio - medinių konstrukcijų grūdų sandėlio
projektavimo darbus. Todėl UAB „Restitas“ galimai vykdant kito ypatingo statinio projektavimus
darbus neturint tokią teisę patvirtinančio atestato, UAB „Restitas“ direktorės O.Klionauskienės
veiksmuose taip pat galimai yra minėtų nusikalstamų veikų požymiai.
UAB „Vingida“ turi teisinį suinteresuotumą šioje baudžiamojoje byloje, nes Lietuvos
apeliacinio teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2A-53/2012 UAB KJKK „Bega“ yra
pareiškusi reikalavimą prisiteisti iš UAB „Vingida“ už galimai neteisėtai UAB „Restitas“ atliktus
projektavimo darbus pagal 2009-01-05 projektavimo darbų sutartį Nr. 23.
Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, vadovaujantis LR BPK 166 str. 1 d. 1 p.,
Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūrą prašome:
1. Pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Onutės Klionauskienės galimai padarytų nusikalstamų
veikų, numatytų LR BK 202 str. 1 d., 300 str. 3 d.
2. Išreikalauti iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros
departamento Statybos leidimų ir Statinių priežiūros skyriaus Techninį projektą, Statybos
leidimą Nr. 417/98-NS/08, Statybos leidimą Nr. 417/98(1.0)-NS/08 ir kreiposi į skyrių
dokumentus dėl statybos leidimų išdavimo.
3. Išreikalauti iš UAB „Klaipėdos ekspertizė“ Darbo projektą, bendrosios ekspertizės aktus
ir kreipimosi dokumentus dėl Techninio projekto ir Darbo projekto bendrosios ekspertizės
atlikimo.
PRIDEDAMA;
1. 2010-09-15 sprendimo kopija – 8 lapai.
2. 2009-11-30 patikslinto ieškinio pareiškimo kopija – 17 lapų.
3. 2009-05-06 priešieškinio Nr. 01-312 kopija – 9 lapai.
4. UAB KJKK „Bega“ 2010 m, spalio 14 d. apeliacinio skundo Nr. 01-407 kopija – 10 lapų.
5. 2012-03-08 nutarties kopija – 4 lapai.
6. Teismo ekspertizės akto dalies kopija - 4 lapai.
7. 2008-05-06 projektavimo darbų sutarties kopija – 4 lapai.
8. 2009-01-05 projektavimo darbų sutarties Nr. 23 kopija – 5 lapai.
9. Techninio projekto dalies kopija – 13 lapų.
10. Darbo projekto sandėlio 33,6×160 dalies kopija – 5 lapai.
11. Darbo projekto sandėlio 26,5×82 dalies kopija – 5 lapai.
12. 2009-05-05, 2009-08-26, 2009-12-30 atliktų darbų aktų kopijos – 3 lapai.
13. 2009-12-30 PVM sąskaitos faktūros serija RES Nr. 0359 kopija – 1 lapas.
14. 2009-12-30 PVM sąskaitos faktūros serija RES Nr. 0360 kopija – 1 lapas.
15. 2008-05-09 mokėjimo nurodymo Nr. 63, 2008-12-04 mokėjimo nurodymo Nr. 1726, 2009-0320 mokėjimo nurodymo Nr. 200, 2009-04-20 mokėjimo nurodymo Nr. 286, 2009-06-04
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mokėjimo nurodymą Nr. 379 ir 2009-09-30 mokėjimo nurodymą Nr. 1473 kopijos – 4 lapai.
16. UAB KJKK “Bega” 2012-01-10 paaiškinimo kopija 7 lapai.
17. Statybos darbų žurnalo Nr. 1 dalies kopija – 4 lapai.
18. Atestato Nr. 1173 kopija – 1 lapas.
19. Projekto bendrosios ekspertizės akto 2008-10-20 Nr. EY-145-2008-01 kopija – 4 lapai.
20. Projekto bendrosios ekspertizės akto 2008-10-31 Nr. EY-145-2008-02 kopija – 3 lapai.
21. Statybos leidimo Nr. 417/98-NS/08 kopija – 1 lapas.
22. Statybos leidimo Nr. 417/98(1.0)-NS/08 kopija – 1 lapas.
23. Telefoninių pokalbių garso įrašas – 1 kompaktinis diskas.
Direktorius

Igor Surnin
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