LIETUVOS APELIACINIAM TEISMTJI
Gedimino pr. 401 l,Vilnius (c.b. Nr. 2A.l 5/201 3)
IeSkovas:

UAB'TVINGIDA"

i/k 140699833. PVM kodas LT406998314
buv. adr. Klaipedos m. sav. Klaipedos m. Vilniaus pl. 8
a/s LT 717300010002301267, Swedbank" b/k

73000

l

Atsakovas: UAB KLAIPEDOS JURU KROVINIU KOMPANIJA "BEGA"
W 140451567,buveines adresas Klaipedos m. sav. Klbipedos m. Nemuno g. 28
a/s LT4573000 I 00000781 07, b,& 73000

PRASYN{AS

DEL BYLOS DOKUMENTV PRIE BYLOS PRIJUNGIMO
2013-03-12, Klaip0da
Lietuvos apeliaciniame teisme 2013 m. kovo 7 d. 13 val. [ryko teismo posedis, kuriame
civiline byla buvo nagrinejama apelianto UAB,,Vingida" atstowi nedal)'vaujant. Iki tos dienos
teismo posedZio, t.y. 2013 m. kovo 7 d. 8,37 val. apelianto UAB .,Vingida" direktorius Igor
Sumin i5 Klaipedos elektroniniu paitu siunte Lieruvos apeliacinio teismo civiling bylq
nagringjandios kolegijos teisejos Alds Bukavienes, kuri byloje yra prane5ej4 teismo intemetin6je
svetaineje nurodyhr . elektroniniu adresu ale.bukaviniene@apeliacinis.lt elektroninl lai3kq su
pridedamais dokumentais, apie tai nurodydamas elektroninio laiSko tekste (elektroninio lai5ko
kopija pridedama). Del per dideles apimties pridedamq dokumentg iaiSkas nusiqstas adresatui
nebuvo (patvirtinimo, kad elektroninis laiSkas nebuvo nusiqstas, kopija pridedama). Todel
apelianto UAB ,,Vingida" direktorius tos padios dienos apie 9 val. iSsiunt6 prane3ejos
elektroniniu adresu ale. bukaviniene@apeliacinis.lt tris atskirus laiSkus, prie kiekvieno pridedamas
dali pirmu laiSku siqstq dokumentq (trijq siqstq elektroniniq laiSkq kopijas pridedame). Prie
elektroniniq lai5kq buvo pridetas 2013-03-07 praSymas ir V.Merkevidiaus firmos,.Tyrimai ir
projektai" specialisto tyrimo iSvados, paneigiandios Teismo ekspertizes akto i5vadas del gindo
biriq-pakuotq medZiagq sandeliq bloko neatitikimo esminiams statinio reikalavimams.
Kadangi i3siuntgs laiSkus UAB ,,Vingida' direktorius Igor Sumin negavo patvirtinimo,
kad laiSkai yra gauti. todel q padi4 dienq registruotu laiSku Lieruvos apeliaciniam teismui
i5siunte 2013-03.07 praiym4 su V.Merkevidiaus firmos ,,Tgimai ir projektai" specialisto tyrimo
iSvadomis, kurie prie5 tai buvo sigsti elektroniniu pa.Stu.
Auk5diau nurodyti elektroniniai laiSkai pawirtina, kad iki Lietuvos apeliacinio teismo
2013 m. kovo 7 d. i3 val. paskirto teismo posedZio. apeliantas UAB ,.Vingida", susirgus jos
atstovui K.Mitkui, padare visus nuo apelianto priklausandius veiksmus, kad informuoti teism4
apie I bylq gauto Teisnio ekspertizes akto neteisetum4 o taip pat apie valios iSraiSkq dalyvauti
teismo pbsedyje teikiant paaiSkinimus visais bylos klausimais. Teismas nusprendgs iSsprEsti bylq
apeliaqto UAB,,Vingida" atstovui nedalyvaujant..nusprende ginti nes@iningq atsakovE
i3 q padiq civiliniq sutartiniq sarntykiq Klaip€dos apygardos teismo i5nagrinetoje
civiliqdje byloje Nr. L2-801-479/2009 apsimelavusi, kad nera CPK 431 str. 2 d. nurodytq

-.

pagrindrt del ko teismas iSnagrinejo byl4 2008,12-02 teismo isakymu priteisdamas atsakovui
135'346 Lt avanso dali;
komisariato Nusikaltimq tyrimo biuro Ekonominiq nusikaltimq tyrimo skyriaus iSkeltoje
ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 30-9-00013- l2 nes4Ziningai parei5kusi civilini iebkin[ tokiai padiai
l'L56'647,93 litq sumai, kaip ir bendros kompetencijos apeliacin€s instancijos teisme (civili4io
ieSkinio 2012-12-13 Nr.0l-559 kopija pridedama), del ko atsakovas nesqZiningai siekia prisiteisti
dvigubq sum4 nei pats mano patyrgs nuostoli\l @agal atsakovo skundq UAB ,,Vingida"
direldorius lgor Surnin ksltinamas pagal BK 202 str. 7 d., kad pagal iioje civilineje byloje
vertinqmq rangos sutarti rangos darbus vykdd neturddamas atestato, nors Statybos istatymas uz
darbq atlikimq neturint qtestato numato baudq o ddl to giniq sprendiia bendros kampetencijos
teismas ir pagal BK 300 str. 3 d., knd suklastojo projehq o til<sliau jo titulini lapq nors ant
titulinio lapo Igor Surnin nAra pasiraiqs(atsakovas civilinaje byloje ii pradZi4 teige, kad UAB
,,Vingida" projekto atsakovui neperdav€, o ikiteisminio tyrimo istaigai skunde, kad projektq
suklasrojo);

-

i5 tq padiq civiliniq sutartiniq santykig Klaipedos apskities vyriausiojo policijos

komisariato Nusikaltimq tyrimo biuro Ekonomini4 nusikaltimq tyrimo skyrius ikiteisminio
tyrimo byloje Nr . 06-l-02024-1t atlieka ikiteismini tyrim4 pagal BK 300 str. 3 d. del atsakovo su
rangovais pasiraSl.tq atliktq darbq aktq, statybos darbq Zumalo ir kitq dokurnentq suklastojimo;
- iki ,,ausq" apsimelavusi Sioje nagrinejamoje byloje, ddl ko apeliacinds instancijos
teismas priims jam palankq sprendim4 net nesuteikgs galimybes ie5kowi UAB ,,Vingida", kuris
keipesi i teism4 pazeistq teisq gynybos, pateikti paaiSkinimus.
Kitq teisiniq motyvq UAB ,,Vingida" direktorius Igor Sumin nebiidamas teisininku pateikti
negali, o bendroves teisininkui iki Siol sergant, samdlti advokatq ir supaZindinti ji'su byla bei
parengi ra3t4 su iSsamesniais motl.vais, UAB ,,Vingida" del Sio ra5to skubotumo neturi laiko, o
taip pat neturi l€5r5 nes ddl byloje uZdeto dideles sumos.are5to i5 esmes komercines veiklos
nevykdo.

AtsiZvelgiant ! auk5diau nurodytas aplinkybes, kad apelianto atstovas, UAB ,,Vingida"
direktorius Igor Sumin negavo i5 Lietuvos apeliacinio teismo teisejos Ales Bukavinienes
patvirtinimo, kad elektroniniai laiSkai teisme buvo gauti, Lietuvos apeliacini teisn4 praSome
prijungti prie civilin6s bylos Nr. 2A-1512013 iki 2013 m. kovo 7 d. ivykusio teismo posddZio
UAB ,,Vingida" direktoriaus Igor Surnin civiting byl4 nagrin6janiios teis6jq kolegijos

pranesejai Alei Bukavienei siqstrl elektroniniq laiskq, kuriais buvo siqsti minoti bylai
teisingai i5sprgsti reikimingi dokumentii, kopijas'
Sis ra5tas i5siundiamas Lietuvos apeliaciniani teismui faksu, o originalas
dienos registruotu laiSku.

PRIDEDAMA:
1. El. pa5tu siqstas 2013-03-07 praSymas ir i5siqstq lai5kq kopijos
2. Civilinio ieSkinio 2012- 12- l3 Nr.01-559 kopija - 1 lapas.

Direktorius

-

7lapai.

-

tos padios

LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI

Gedimino pr. 40/1, Vilnius (c.b. Nr. 2A-15/2013)
Ieškovas: 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
Atsakovas: UAB KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA"
į/k 140451567, buveinės adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Nemuno g. 2B

a/s LT457300010000078107, b/k 73000
PRAŠYMAS
DĖL SPECIALISTO IŠVADOS PRIJUNGIMO PRIE CIVILINĖS BYLOS
2013-03-07
Klaipėda
Siunčiame 2013-03-04 specialisto tyrimo išvadą, kuri paneigia Teismo ekspertizės akto
šias išvadas:
“Išvada, atsakant į klausimą Nr. 3:
Teismo ekspertas daro išvadą, kad tarp rangovo UAB „Vingida“ ir statytojo (užsakovo)
UAB KJKK „Bega“ atskirų raštiškų papildomų susitarimų dėl sutartyje numatytų darbų
apimčių keitimo nenustatyta. Rangovo UAB „Vingida“ atliktų darbų kiekių ir vertės
neatitikimas rangos sutarties (F 9B/1) sąlygų nenustatytas. Sutartimi nenumatytų darbų
neatlikta.”
“Išvada, atsakant į klausimą Nr. 5.2:
Teismo ekspertas daro išvadą, kad kolonų padui tvirtinti taikomas 25 mm
skersmens plieninis strypas skirtingai nuo numatyto techninio projekto konstrukcijų
dalimi 28 mm skersmens plieninio strypo ir šis neatitikimas yra atliktų iki sutarties
nutraukimo statinio statybos darbų defektas.
Teismo ekspertas daro išvadą, kad projektuotojo UAB „Vingida“ parengto iki
sutarties nutraukimo techninio projekto konstrukcijų dalies sprendinys apie konstrukcijų
antikorozinę dangą neatitinka privalomojo projekto rengimo dokumento reikalavimų bei
kitų statybos teisės aktų nustatytų reikalavimų ir yra statinio defektas dėl statinio
projektavimo darbų trūkumų.
Teismo ekspertas daro išvadą, kad esant nustatytie ms defektams sandėlių bloko
eksploatacija negalima (neleistina).
Teismo ekspertas daro išvadą, kad defektų ištaisymo kaina sutarties nutraukimo
dienai yra 945426,51 Lt.”
Šios teismo išvados yra esminės bylai teisingai išspręsti. Teisinių motyvų pateikti nėra
galimybės, nes bendrovę byloje atstovaujantis teisininkas serga.
Taip pat pranešame, kad teismo ekspertas Vilniaus Gedimino technikos universiteto
Statybos technologijos ir vadybos mokslo laboratorijos vedėjas, profesorius habil. dr.
Leonas Ustinovičius, neturi konstrukcijų dalies atestato, kuris yra reikalingas metalo
konstrukcijų skaičiavimams atlikti ir nustatyti, ar jos atitinka esminiams statinio
reikalavimams, kurį turi ekspertizės vadovas Vidas Merkevičius.
Prašau prijungti prie bylos 2013-03-04 specialisto tyrimo išvadą Nr. 13-31-1, 13-28,
13-27, 13-30 (28 lapai), 2013m kovo 7 dienos sąskaitą-faktūrą Nr. Serija TYR Nr. 2013035,
2013m kovo 7 dienos kasos pajamų orderio kvitas. Papildomai dokumentai siunčiami
registruotu paštu.
Direktorius

Igor Surnin

Igor Surnin (Vingida)
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Igor Surnin (Vingida) [igor@vingida.lt]
7 марта 2013 г. 8:37
'ale.bukaviniene@apeliacinis.lt'
2013-03-07 PRAŠYMAS DĖL SPECIALISTO IŠVADOS PRIJUNGIMO PRIE CIVILINĖS
BYLOS
SCAN_20130307_192457622.pdf; SCAN_20130307_192831184.pdf; SCAN_20130307_
19231617.pdf; SCAN_20130307_19271433.pdf; SCAN_20130307_19300031.pdf;
SCAN_20130307_192019736.pdf; 2013-03-07 PRASYMAS DEL SPECIALISTO
ISVADOS PRIJUNGIMO PRIE CIVILINES BYLOS.adoc; 2013-03-07 PRASYMAS DEL
SPECIALISTO ISVADOS PRIJUNGIMO PRIE CIVILINES BYLOS (nepasirasytas).pdf;
2013-03-07 PRASYMAS DEL SPECIALISTO ISVADOS PRIJUNGIMO PRIE CIVILINES
BYLOS.adoc

Lietuvos apeliaciniam teismui
LYDRAŠTIS
Igor Surnin siunčia dokumentą (pridedamas), kuris yra pasirašytas elektroniniu parašu ir turi tokią pat teisinę galią
kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose (LR Elektroninio parašo įstatymo 8 str.). Kadangi LR CPK (113 str. 1 dalis,
114 str. 1 d.) numato dokumentų pateikimo formą elektroninio ryšio priemonemis, todėl dokumentas siunčiamas tik
šiuo elektroniniu paštu.
Prašome atsiųsti patvirtinimą kad siunčiamą dokumentą priėmėte.
Dokumento priedus prašome parsisiųsti paspaudus nuorodą:
Atidaryti ir atspausdinti .pdf formato dokumentą galite pasinaudojant bet kokia nemokama programine įranga, pvz.
„Foxit reader“ ar „Adobe reader“. Dokumentą pasirašiusio asmens tapatybę galite patikrinti prisijungiant prie „VĮRC
savitarnos sistemos (reikalinga autorizacija), įkėlus dokumentą („Sertifikatų centras“, „Dokumentų tikrinimas“)
svetainėje: http://www.registrucentras.lt/savitarna/
Turint klausimų prašau susisiekti tel. +37069830037
Su pagarba,
Igor Surnin
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Igor Surnin (Vingida)
From:
To:
Sent:
Subject:

System Administrator
'ale.bukaviniene@apeliacinis.lt'
7 марта 2013 г. 8:47
Undeliverable: 2013-03-07 PRAŠYMAS DĖL SPECIALISTO IŠVADOS PRIJUNGIMO
PRIE CIVILINĖS BYLOS

Your message did not reach some or all of the intended recipients.
Subject:
2013-03-07 PRAŠYMAS DĖL SPECIALISTO IŠVADOS PRIJUNGIMO PRIE CIVILINĖS
BYLOS
Sent: 07.03.2013 8:37
The following recipient(s) cannot be reached:
'ale.bukaviniene@apeliacinis.lt' on 07.03.2013 8:47
552 5.3.4 Error: message file too big

1

Igor Surnin (Vingida)
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Follow Up Flag:
Flag Status:

Igor Surnin (Vingida) [igor@vingida.lt]
7 марта 2013 г. 8:56
'ale.bukaviniene@apeliacinis.lt'
FW: 2013-03-07 PRAŠYMAS DĖL SPECIALISTO IŠVADOS PRIJUNGIMO PRIE
CIVILINĖS BYLOS
2013-03-07 PRASYMAS DEL SPECIALISTO ISVADOS PRIJUNGIMO PRIE CIVILINES
BYLOS.adoc; 2013-03-07 PRASYMAS DEL SPECIALISTO ISVADOS PRIJUNGIMO
PRIE CIVILINES BYLOS (nepasirasytas).pdf; SCAN_20130307_19271433.pdf
Follow up
Completed

Lietuvos apeliaciniam teismui
LYDRAŠTIS
Igor Surnin siunčia dokumentą (pridedamas), kuris yra pasirašytas elektroniniu parašu ir turi tokią pat teisinę galią
kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose (LR Elektroninio parašo įstatymo 8 str.). Kadangi LR CPK (113 str. 1 dalis,
114 str. 1 d.) numato dokumentų pateikimo formą elektroninio ryšio priemonemis, todėl dokumentas siunčiamas tik
šiuo elektroniniu paštu.
Prašome atsiųsti patvirtinimą kad siunčiamą dokumentą priėmėte.
Dokumento priedus prašome parsisiųsti paspaudus nuorodą:
Atidaryti ir atspausdinti .pdf formato dokumentą galite pasinaudojant bet kokia nemokama programine įranga, pvz.
„Foxit reader“ ar „Adobe reader“. Dokumentą pasirašiusio asmens tapatybę galite patikrinti prisijungiant prie „VĮRC
savitarnos sistemos (reikalinga autorizacija), įkėlus dokumentą („Sertifikatų centras“, „Dokumentų tikrinimas“)
svetainėje: http://www.registrucentras.lt/savitarna/
Turint klausimų prašau susisiekti tel. +37069830037
Su pagarba,
Igor Surnin

1

Igor Surnin (Vingida)
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:
Follow Up Flag:
Flag Status:

Igor Surnin (Vingida) [igor@vingida.lt]
7 марта 2013 г. 8:59
'ale.bukaviniene@apeliacinis.lt'
FW: 2013-03-07 PRAŠYMAS DĖL SPECIALISTO IŠVADOS PRIJUNGIMO PRIE
CIVILINĖS BYLOS
SCAN_20130307_19300031.pdf; SCAN_20130307_192019736.pdf; SCAN_20130307_
192457622.pdf; SCAN_20130307_192831184.pdf
Follow up
Completed

Lietuvos apeliaciniam teismui
LYDRAŠTIS
Igor Surnin siunčia dokumentą (pridedamas), kuris yra pasirašytas elektroniniu parašu ir turi tokią pat teisinę galią
kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose (LR Elektroninio parašo įstatymo 8 str.). Kadangi LR CPK (113 str. 1 dalis,
114 str. 1 d.) numato dokumentų pateikimo formą elektroninio ryšio priemonemis, todėl dokumentas siunčiamas tik
šiuo elektroniniu paštu.
Prašome atsiųsti patvirtinimą kad siunčiamą dokumentą priėmėte.
Dokumento priedus prašome parsisiųsti paspaudus nuorodą:
Atidaryti ir atspausdinti .pdf formato dokumentą galite pasinaudojant bet kokia nemokama programine įranga, pvz.
„Foxit reader“ ar „Adobe reader“. Dokumentą pasirašiusio asmens tapatybę galite patikrinti prisijungiant prie „VĮRC
savitarnos sistemos (reikalinga autorizacija), įkėlus dokumentą („Sertifikatų centras“, „Dokumentų tikrinimas“)
svetainėje: http://www.registrucentras.lt/savitarna/
Turint klausimų prašau susisiekti tel. +37069830037
Su pagarba,
Igor Surnin

1

Igor Surnin (Vingida)

Attachments:

Igor Surnin (Vingida) [igor@vingida.lt]
7 марта 2013 г. 9:05
'ale.bukaviniene@apeliacinis.lt'
FW: 2013-03-07 PRAŠYMAS DĖL SPECIALISTO IŠVADOS PRIJUNGIMO PRIE
CIVILINĖS BYLOS
SCAN_20130307_19300031.pdf; SCAN_20130307_192831184.pdf

Follow Up Flag:
Flag Status:

Follow up
Completed

From:
Sent:
To:
Subject:

Lietuvos apeliaciniam teismui
LYDRAŠTIS
Igor Surnin siunčia dokumentą (pridedamas), kuris yra pasirašytas elektroniniu parašu ir turi tokią pat teisinę galią
kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose (LR Elektroninio parašo įstatymo 8 str.). Kadangi LR CPK (113 str. 1 dalis,
114 str. 1 d.) numato dokumentų pateikimo formą elektroninio ryšio priemonemis, todėl dokumentas siunčiamas tik
šiuo elektroniniu paštu.
Prašome atsiųsti patvirtinimą kad siunčiamą dokumentą priėmėte.
Dokumento priedus prašome parsisiųsti paspaudus nuorodą:
Atidaryti ir atspausdinti .pdf formato dokumentą galite pasinaudojant bet kokia nemokama programine įranga, pvz.
„Foxit reader“ ar „Adobe reader“. Dokumentą pasirašiusio asmens tapatybę galite patikrinti prisijungiant prie „VĮRC
savitarnos sistemos (reikalinga autorizacija), įkėlus dokumentą („Sertifikatų centras“, „Dokumentų tikrinimas“)
svetainėje: http://www.registrucentras.lt/savitarna/
Turint klausimų prašau susisiekti tel. +37069830037
Su pagarba,
Igor Surnin
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Igor Surnin (Vingida)

Attachments:

Igor Surnin (Vingida) [igor@vingida.lt]
7 марта 2013 г. 9:06
'ale.bukaviniene@apeliacinis.lt'
FW: 2013-03-07 PRAŠYMAS DĖL SPECIALISTO IŠVADOS PRIJUNGIMO PRIE
CIVILINĖS BYLOS
SCAN_20130307_192019736.pdf; SCAN_20130307_192457622.pdf

Follow Up Flag:
Flag Status:

Follow up
Completed

From:
Sent:
To:
Subject:

From: Igor Surnin (Vingida) [mailto:igor@vingida.lt]
Sent: Thursday, March 07, 2013 8:56 AM
To: 'ale.bukaviniene@apeliacinis.lt'
Subject: FW: 2013-03-07 PRAŠYMAS DĖL SPECIALISTO IŠVADOS PRIJUNGIMO PRIE CIVILINĖS BYLOS

Lietuvos apeliaciniam teismui
LYDRAŠTIS
Igor Surnin siunčia dokumentą (pridedamas), kuris yra pasirašytas elektroniniu parašu ir turi tokią pat teisinę galią
kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose (LR Elektroninio parašo įstatymo 8 str.). Kadangi LR CPK (113 str. 1 dalis,
114 str. 1 d.) numato dokumentų pateikimo formą elektroninio ryšio priemonemis, todėl dokumentas siunčiamas tik
šiuo elektroniniu paštu.
Prašome atsiųsti patvirtinimą kad siunčiamą dokumentą priėmėte.
Dokumento priedus prašome parsisiųsti paspaudus nuorodą:
Atidaryti ir atspausdinti .pdf formato dokumentą galite pasinaudojant bet kokia nemokama programine įranga, pvz.
„Foxit reader“ ar „Adobe reader“. Dokumentą pasirašiusio asmens tapatybę galite patikrinti prisijungiant prie „VĮRC
savitarnos sistemos (reikalinga autorizacija), įkėlus dokumentą („Sertifikatų centras“, „Dokumentų tikrinimas“)
svetainėje: http://www.registrucentras.lt/savitarna/
Turint klausimų prašau susisiekti tel. +37069830037
Su pagarba,
Igor Surnin
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KLATPEDOS taRV KROyiN'V KOMPANTJA
KLAIPEDA SrEVEDORING COMPANY

Klaipedos apskrities Vyriausiojo policij os komisariato
Nusikaltimq tyrimo biuro
Ekonominiq nusikaltimq tyrimo skyriaus

Virsininkui Tomui Baldiui

2012-12-13 Nr.01-559
12012- 12-10 Nr.l0-7-S- I 0823

DEL IKITEISMINIO TYRIMO
UAB
UAB Klaipedos jlrq kroviniq kompanija "Bega" del galimai nusikalstamos
diaete Zata todel' vadovaujantis LR BPK 109,,Vingida" irjos vadovo rgo. Sitinin veikos iatyre
civilini ieskin['
i iO ,iruiprniuir, ikiteisminio tyrimo byloje Nr' 30-9-00013-12 reiSkia
kodas 140451567'
PraSome UAB Kl;iped"t jirq kroviniq kompani'ia "Bega"' imones
(vienas rnilijonas Simtas
pripaZinti civitiniu ie3kovu iaudZiamojoje Uyl'oje 115664': '93
Lt. 93 cnt.) litq sumai civilinio
penkiasdeSimr 5e5i t[kstancrai 5e5i Simtai keiuriasdesimt septyni

parei.ke nuomong, kad
leidZiamu terminu bus tikslinama, 'is ekspertai
darbq gali buti
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