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PRAŠYMAS
DĖL 2013-02-27 NUTARIMO PATEIKIMO
2013-04-29
UAB “Vingida” iš 2013-04-19 gauto Klaipėdos apylinkės prokuratūros 2013-04-10 rašto
sužinojo, kad ikiteisminis tyrimas medžiagoje Nr. 06-1-02024-11 pagal LR BK 300 str. 3 d., 182
str.2 d. yra baigtas ir 2013-02-27 prokuroro nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. 06-1-02024-11
nutrauktas, kadangi nepadarytos nusikalstamos veikos, turinčios BK 300 str. 3 d., 182 str. 2 d.,
numatyto nusikaltimo požymių. Šiame rašte taip pat yra nurodoma, kad civilinis ieškovas – UAB
“Vingida” adr. Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Vilniaus pl. 8, 2013-03-01 Klaipėdos apygardos
prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros raštu Nr. 3-6815 informuota apie priimtą
procesinį sprendimą išsiunčiant pastarajai prokuroro 2013-02-27 nutarimą. Nors Klaipėdos
apylinkės prokuratūra 2013-04-10 raštu pranešė, kad prokuroro 2013-02-27 nutarimu
ikiteisminis tyrimas yra nutrauktas, tačiau paties nutarimo prie rašto nepridėjo.
UAB “Vingida” Klaipėdos apylinkės prokuratūros 2013-03-01 raštu išsiųsto prokuroro
2013-02-27 nutarimo iki 2010-04-10 rašto gavimo negavo. Po Klaipėdos apylinkės prokuratūros
2010-04-10 rašto gavimo UAB “Vingida” direktorius kelis kartus buvo nuvykęs į
administracinės paskirties patalpas adresu . Vilniaus pl. 8, Klaipėda, kuriose galėjo būti gautas
Klaipėdos apylinkės prokuratūros laiškas, apklausė kitos bendrovės vadovą ir darbuotojus, kurie
būtų galėję per klaidą pasiimti ir neperduoti UAB “Vingida” adresuoto voko, tačiau niekas nuo
š.m. kovo 1 d. siųsto laiško iš prokuratūros nebuvo matęs. Atsižvelgiant į tai, kad Klaipėdos
apylinkės teismo tos pačios prokurorės Virginijos Tilvikienės kitoje ikiteisminio tyrimo
medžiagoje Nr. 30-9-00013-12 UAB “Vingida” direktorius Igor Surnin tikrai nebuvo
informuotas apie šioje ikiteisminio tyrimo byloje prokurorės priimtus nutarimus (juose nustatyta
tvarka): 2012-12-04 raštu Nr. 3-22951 turėtą siųsti 2012-12-04 nutarimą, o taip pat prokurorės
priimtą 2012-02-11 nutarimą, todėl galėjo būti neišsiųstas ir ikiteisminio tyrimo medžiagoje 061-02024-11 prokurorės priimtas 2013-02-27 nutarimas, kuriuo buvo nutrauktas minėtas
ikiteisminis tyrimas.
Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, kad UAB “Vingida” Klaipėdos apylinkės
teismo prokurorės Virginijos Tilvikienės 2013-02-27 nutarimo, kuriuo buvo nutrauktas
ikiteisminis tyrimas iki šiol nėra gavusi, prokurorę Virginiją Tilvikienę prašome paštu
registruotu laišku ar per kurjerį išsiųsti 2013-02-27 nutarimą ar pateikti duomenis, kad šis
nutarimas buvo įteiktas UAB “Vingida” atstovams. Klaipėdos apylinkės prokurorę
prašome visą korespondenciją UAB “Vingida” siųsti UAB “Vingida” direktoriaus Igor
Surnin gyvenamosios vietos adresu, Sodų bendrija “Guboja”, Šilutės g. 45, Klaipėdos raj.,
kad ją tiesiogiai gautų UAB “Vingida” direktorius Igor Surnin.
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