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“Kopcke International Holdings B.V.” vadybininku prisistatęs Andrey Homeylev 
paaiškino, kad jis atvyko į Lietuvą 2001 metų pradžioje iš kompanijos darbuotojo Y.Ivanovo, 
kuravusio AB “Lietuvos kuras” privatizavimo klausimą, sužinojęs apie AJB “Lietuvos kuras” 
susidariusią padėtį. A.Homeylev nurodė, kad W.F. van Noortwijk išdavė V.Mekšrūnui 1999-11- 
03 įgaliojimą sutvarkyti dokumentus, susijusius su akcijų pirkimu ir įregistravimu biržoje bei 
kitus klausimus. Tačiau 2001 metų pradžioje jis sužinojo, kad W.F. van Noortwijk išdavė 
V.Mekšrūnui ir A.Vainauskui 1999-11-11 įgaliojimą atstovauti “Kopcke International Holdings 
B.V.” turimoms AB “Lietuvos kuras” akcijoms, tame tarpe priimti sprendimus bendrovės 
valdymo organuose. Kaip šio įgaliojimo pasekmę A.Homeylev nurodė pasamdyto konsultanto 
Homewoodo atstatydinimą iš bendrovės “Lietuvos kuras” valdybos narių, V.Mekšrūno bei 
M.Klabino tapimą valdybos nariais, nenaudingų bendrovei “Lietuvos kuras” sutarčių pasirašymą 
tarp V.Mekšrūno, atstovavusio “Kopcke International Holdings B.V.” ir “Rosh Credit 
International s.a.h.”, atstovaujamos M.Klabino, kurių pagrindu buvo įkeistos pastarajai “Kopcke 
International Holdings B.V.” priklausančios AB “Lietuvos kuras” akcijos. A.Homeylevo 
teigimu, V.Mekšrūnas ir A.Vainauskas veikė suklastoto 1999-11-11 įgaliojimo pagrindu. [ 
b.t.39; b.L 99-102 ]

2001-04-05 Olandų kompanijos “Kopcke International Holdings B.V.” 
prezidentas/vadovas W.F. van Noortwijk pareiškime Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerijai nurodė, kad 1999-11-11 įgaliojimas V.Mekšrūnui ir A.Vainauskui nebuvo 
pasirašytas ir yra suklastotas. Pareiškime teigiama, kad nei šie du asmenys, nei kuris kitas AB 
“Lietuvos kuras” vadovybės narys nebuvo įgaliotas atstovauti kompanijos interesų ryšium su 
akcininko teisių realizavimu įmonėje “Lietuvos kuras”, ir bet kokie V.Mekšrūno veiksmai arba 
bet kurio kito AB “Lietuvos kuras” vadovybės nario veiksmai arba/ir sprendimai, priimti 
kompanijos “Kopcke International Holdings B.V.” vardu nuo 1999-11-10 bus laikomi anuliuoti 
ir negaliojantys [ b.t. 1; b.l. 67-72 ]. Prieš šį pareiškimą, t.y. 2001-03-28 direktorių tarybos 
pirmininku įvardintas W.F. van Noortwijk oficialiu pareiškimu pareiškė, kad 1999-11-11 
įgaliojimo nepasirašė. [ b.t. 1, b.l. 89-97 ]

Pažymėtina, kad W.F. van Noortwijko 2001-04-05 pareiškimą Lietuvos teisėsaugos 
įstaigoms pateikė Y.Ivanov, t.y. tas asmuo, kuris dalyvavo 1999-10-29 akcijų pirkimo- 
pardavimo sutarties pasirašyme, ir pirmajame 1999-12-08 neeiliniame visuotiniame akcininkų 
susirinkime, kuriame ir buvo pateiktas 1999-11-11 įgaliojimas bei išrinkta bendroves valdyba, o 
jos nariu V.Mekšrūnas.

Baudžiamajai byloje nerastas 1999-11-11 įgaliojimo originalas ir neaiški jo buvimo vieta. 
Kadangi baudžiamojoje byloje yra virš 7 “Kopcke International Holdings B.V.” įvairių 
įgaliojimų, pareiškimų, buvo prašoma šios įmonės pateikti įgaliojimus, kuriuos ši bendrovė 
išdavė, tačiau ji tokių įgaliojimų nepateikė, o apklausti atsakingi asmenys reiškė tik abejones 
apie tai, kad galėjo būti ir galėjo nebūti vieni ar kiti įgaliojimai.

Apklaustas liudytoju V.Mekšrūnas parodė, kad jo vadovaujama firma “Vivum” 1999 m. 
birželio menesį raštu gavo pasiūlymą iš Olandų kompanijos “Kopcke International Holdings 
B.V.” dalyvauti tvarkant AB “Lietuvos kuras” privatizavimo reikalus. Buvo prašoma surinkti 
reikiamus dokumentus Valstybės turto fonde ir dalyvauti derybose dėl privatizavimo sutarties 
sąlygų. 1999-10-29 pasirašant AB “Lietuvos kuras” akcijų pirkimo -  pardavimo sutartį dalyvavo 
Olandų kompanijos atstovas, pasirašęs sutartyje, J.P. Vershoor, taip pat ir Y.Ivanovas 1999-12- 
08 sušauktame AB “Lietuvos kuras” neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime 
A.Vainauskas V.Mekšrūnui pateikė 1999-11-11 Olandų kompanijos “Kopcke International 
Holdings B.V.” įgaliojimo, galiojančio 12 mėnesių, originalą, kurį po susirinkimo grąžino 
A.Vainauskui. Siame susirinkime V.Mekšrūnas balsavo Y.Ivanovo nurodymu visais svarstomais 
klausimais. Įgaliojimas buvo paruoštas Y.Ivanovo iniciatyva. Be šio įgaliojimo, Y.Ivanovo 
iniciatyva buvo paruoštas ir 5 metus galiojantis 199-11-11 panašaus turinio įgaliojimas . 
Y.Ivanovas V.Mekšrūnui nurodė, kad “Rosh Credit International s.a.h.” bus AB “Lietuvos



kuras” strateginiu investuotoju ir V.Mekšrūnas turės pasirašyti su šia įmone bendradarbiavimo 
sutartį. Tokia sutartis buvo pasirašyta 2000-01-15, kurios pagrindu V.Mekšrūnas privalėjo 
balsuoti AB “Lietuvos kuras” akcimnkų susirinkimuose bei valdybos posėdžiuose “Rosh Credit 
International s.a.h.” nurodymu. Pastarąją atstovavo M.Klabin ir Žilvinas Beržanskas. 1999-11- 
11 5 metus galiojančio įgaliojimo originalas po akcijų įkeitimo, ko reikalavo 2000-01-15 
sutartis, buvo perduota Ž.Beržanskui. [ b.t. 39; b.l. 124-137 ]

Liudytojas A.Vainauskas parodė, kad 1999-11-11 įgaliojimus (galiojančius 12 mėnesių ir 
5 metus) inicijavo jam žinomas kaip De Grot asmuo (tai tas pats Y.Ivanov) ir J.P. Verschoor AA. 
Jie nurodė paruošti tokių įgaliojimų tekstus kaip advokatui, o vėliau tekstus pateikė su Olandų 
kompanijos “Kopcke International Holdings B.V.” vadovo parašais kaip originalius. Iki 2001 
metų pavasario šių įgaliojimų originalai buvo saugomi A.Vainausko darbovietėje -  advokatų 
kontoroje iki juos atsiėmė V.Mekšrūnas. [ b.t. 39; b.l. 107-118 ]

Ž.Beržanskas parodė, kad jis 1999-11-11 5 metus galiojančio įgaliojimo originalą 2001 
metų kovo mėnesį perdavė “Rosh Credit International s.a.h.” . 12 mėnesių galiojančio įgaliojimo 
originalo jis negavo. [ b.t. 39; b.l. 36-44 ]

Parengtinio tardymo metu 1999-11-11 įgaliojimų originalų buvimo vietos nustatyti ir jų 
gauti nepavyko. [ b.t. 1; b.l. 191-196; b.t. 12, b.l. 45-76; b.t. 38; b.l. 281-291 ]

Atlikus šių įgaliojimų kopijų rašysenos ekspertizę negauta reikšmingo įrodymo, kad 
šiuose įgaliojimų kopijose pasirašė ne “Kopcke International Holdings B.V.” vadovas W.F. van 
Noortwijk, o kiti asmenys. [ b.t. 38; b.l. 276-279 ]

Apklaustas liudytoju buvęs firmos “Kopcke International Holdings B.V.” prezidentas 
direktorius Willem Frederik van Noortwijk paaiškino, kad jam žinomi AB “Lietuvos kuras” 
privatizavimo reikalai. Atstovauti Olandų kompanijai jis pasirašė apie septynis įgaliojimus, tame 
tarpe ir advokatams Lietuvoje. Veikti Lietuvoje pareiga buvo suteikta Y.Ivanovui ir šis asmuo 
tvarkė AB “Lietuvos kuras” reikalus. V.Mekšrūnas jam žinomas kaip “pasirengęs dalyvauti” AB 
“Lietuvos kuras” veikloje. Mano, kad logiška, jog pasirašė 1999-11-11 įgaliojimuose, nes įgalioti 
asmenys parengė sandėrį del akcijų pirkimo. Abejoja dėl parašų tikrumo. Daug įgaliojimų buvo 
rengta Y.Ivanovo pavedimu. Apie M.Klabiną girdėjo iš Y.Ivanovo. [ b.t. 10; b.l. 37-48 ]

Apklaustas Y.Ivanov parodė, kad jis dirbo Olandijos kompanijoje “Kopcke International 
Holdings B.V.” ir buvo šios kompanijos grupės narės “Kopcke Eastern Europe” direktoriumi. Jis 
dalyvavo AB “Lietuvos kuras” privatizavime kaip “Kopcke International Holdings B.V.” 
įgaliotinis, Ronald De Grot yra kitas tos pačios Olandijos kompanijos darbuotojas -  personalo 
administratorius. Y.Ivanov Lietuvoje kartais duodavo R.de Grot vizitinę kortelę, pritrukdamas 
savų. V.Mekšrūnas ir A.Vainauskas buvo įgalioti atstovauti Olandų kompanijai 1999-11-03 
įgaliojimu. Jo nuomone 1999-11-11 įgaliojimai V.Mekšriniui, A.Vainauskui yra suklastoti, [b.t. 
10; b.l. 100-111, 82-89 ]

1999-11-11 įgaliojimai (galiojantis 12 mėn. ir 5 metus) yra oficialūs dokumentai, turintys 
juridinę reikšmę, iš kurių asmenims kilo teisės ir pareigos. V.Mekšrūnas ir A.Vainauskas 
naudojosi šiuo įgaliojimu atstovaudami įgaliotoją “Kopcke International Holdings B.V.” 
bendrovėje “Lietuvos kuras” . V.Mekšrūnas, dalyvaujant “Kopcke International Holdings B.V.” 
pripažįstamam atstovui Y.Ivanovui, buvo išrinktas AB “Lietuvos kuras” valdybos nariu, gavo 
nurodymus iš Y.Ivanovo feikti kartu su M.Klabino vadovaujama “Rosh Credit International 
s.ah.h” . Liudytojų parodymai rodo, kad ir 1999-11-11 įgaliojimai buvo gauti iš šio Olandijos 
kompanijos pripažįstamo asmens, todėl negalima teigti, kad V.Mekšrūno veiksmai ir 
atstovavimas bendrovėje “Lietuvos kuras” Olandijos įmonei “Kopcke International Holdings 
B.V,” paaiškėjo tik 2001 metų kovo mėnesį. Iš baudžiamosios bylos medžiagos galima daryti 
išvadą, kad “Kopcke International Holdings B.V.” pareiškimus teisėsaugos įstaigoms leme 
nesėkminga, nuostolinga bendrovės “Lietuvos kuras” veikla, sąlygota tos pačios pagrindines 
akcininkės “Kopcke International Holdings B.V.” įsipareigojimų 1999-10-29 akcijų pirkimo -  
pardavimo sutarties Nr. 11/27 sąlygų nevykdymu, t.y. išvengiant įsipareigojimų investuoti į AB
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“Lietuvos kuras” 20.000.000 JAV dolerių ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiu turtu ir/ar pinigais, 
investicijas panaudojant bendrovės prievolių vykdymui, bei aprūpinti bendrovę kreditinėmis
10.000.000 Lt. lėšomis imant paskolas Lietuvos ar užsienio bankuose, taip užtikrinant bendrovės 
nenutrūkstamą veiklą. Vertinant Olandijos kompanijai padarytą žalą neva del 1999-11-11 
įgaliojimų naudojimo bendrovės “Lietuvos kuras” veikloje, įvardijamą tos pačios Olandijos 
kompanijos atstovu prisistačiusio Andrey Homeylevo 8 mln. litų, darytina išvada, kad šių 
įgaliojimų pagrindu tiesioginė žala, o ypač reikalinga kvalifikacijai pagal Lietuvos Respublikos 
baudžiamojo kodekso 207 straipsnio 2 dalį, didelė žala nekilo. V.Mekšrūnas tiesiogiai veikdamas
1999-11-11 įgaliojimais kaip “Kopcke International Holdings B.V.” atstovas pasirašė tik 2000- 
01-15 sutartį su Marku Klabinu kaip “Rosh Credit International s.a.h.” atstovu, kuria “Rosh” 
įsipareigoja imtis “Kopcke” investicijų patarėjo veiksmų ir šios sutarties pagrindu 2001-03-23 
buvo įkeistos “Kopcke International Holdings B.V.” turimos AB “Lietuvos kuras” akcijos. 2000- 
01-15 sutarties pagrindu kilusi grėsmė netekti AB “Lietuvos kuras” akcijų Olandų bendrovei 
nevertintina kaip didelė žala, nes akcijas Olandų bendrovė įsigijo 1999-10-29 už 1 Lt. kainą, 
nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu veikiančios institucijos -  Valstybės įmonės 
Valstybės turto fondo, o dokumentinės revizijos metu nustačius, kad AB “Lietuvos kuras” iki 
bankroto bylos iškėlimo 2001-04-27 (akcijos įkeistos 2001-03-23) finansinė būklė tik blogėjo, 
tiesiogiai įvardinti bendrovės “Kopcke International Holdings B.V.” turimo turto - AB 
“Lietuvos kuras” akcijų kainos padidėjimo negalima. Taigi, Olandijos kompanijos atstovu 
prisistačiusio A.Homeylevo nurodyta 8 mln. Lt. žala dėl V.Mekšrūno veikimo 1999-11-11 
įgaliojimo pagrindu baudžiamojoje byloje nepagrįsta. Be to, išskyrus atstovu prisistačiusį 
A.Homeylevą, kiti apklausti byloje Olandų kompanijos darbuotojai, tame tarpe ir įvairiomis 
pareigybėmis prisistatinėjęs ( ir Prezidentas/vadovas, ir Prezidentas ir vykdantysis direktorius, ir 
direktorių valdybos prezidentas, ir prezidentas direktorius) W.F. van Noortwijk neįvardijo žalos 
dėl V.Mekšrūno veiksmų.

Tokiu būdu baudžiamoji byla del Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 207 
straipsnio 2 dalyje numatyto nusikaltimo padarymo V.Mekšrūno, A.Vainausko atžvilgiu turi būti 
nutraukta, nesant šio nusikaltimo sudėties.

Be to, atlikus tyrimą, negauta neginčytinų įrodymų, kad 1999-11-11 įgaliojimai buvo iš 
tikro suklastoti. “Kopcke International Holdings B.V.” atstovas I.Ivanov pats kartu su 
V.Mekšrūnu 1999 metais dalyvavo AB “Lietuvos kuras” akcijų pardavimo procedūrose, pats 
inicijavo šių įgaliojimų turinį, užsakydamas advokatų kontoroje jų rengimą, pats pateikė 
V.Mekšrūnui ir A.Vainauskui originalus. Remiantis W.F. van Noortwijko parodymais šių 
įgaliojimų turinys logiškas pagal įvykių seką. Įgaliojimai nebuvo ginčijami iki 2001 metų. Todėl 
darytina išvada, kad reikšmingiausias bylai įgaliojimų turinys nebuvo suklastotas. Šio įgaliojimo 
turinio pagrindu kilę išvestiniai santykiai dėl “Rosh Credit International s.a.h.” ir kitų bendrovės 
“Lietuvos kuras” veikloje pradėjusių dalyvauti asmenų sprendžiami civilinio proceso tvarka 
bankroto byloje ir kitose BAB “Lietuvos kuras” administratoriaus “Draugo petys” inicijuotose 
civilinėse bylose. Dėl W.F. van Noortwijko parašo suklastojimo baudžiamojoje byloje nėra 
negičytinų įrodymų, nes byloje negauti šių įgaliojimų ’ originalai, ekspertizės metu negalima 
nustatyti parašo tikruųio, W.F. van Noortwijk negali nurodyti, ar tai jo parašas. Todėl veikos dėl 
oficialaus dokumento suklastojimo perkvalifikuoti į Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 
207 straipsnio 1 dalį negalima, nes nėra šio nusikaltimo sudėties.

Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 321 straipsnyje numatyto 
nusikaltimo tyrimo.

Po 1999-10-29 akcijų pirkimo -  pardavimo sutarties Nr. 11/27 pasirašymo pirmajame AB 
“Lietuvos kuras” 1999-12-08 vykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime išrinkta 
nauja valdyba ir jos nariais tapo Steve Homewood (valdybos pirmininkas) , Eugenijus Kaziliūnas 
(tapo bendrovės generaliniu direktoriumi), Vidūnas Mekšrūnas, Juozas Aliukonis, Arūnas
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į/  Vilkelis. Valdybos sudėtis keitėsi 2000-07-17 ir vietoj S.Homewoodo valdybos pirmininku tapo
Meir (Mark) Klabin. 2000-11-14 valdybos narį Juozą Aliukonį pakeitė Kęstutis Stragys. Nuo
1999- 12-17 iki 2001-05-07 generalinio direktoriaus pavaduotoju buvo Tomas Lašas. [ b.t, 17, 
b.l. 40-92 ]

Netrukus po šios akcijų pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo bendrovės “Lietuvos 
kuras” veikloje pradėjo dalyvauti Liuksemburgo įmonė “Rosh Credit International s.a.h.” . Šios 
įmonės atstovai pasirašinėjo įvairias sutartis, kurių pagrindu investuojamos pinigų sumos, o 
bendrovė “Lietuvos kuras” prisiima įvairius įsipareigojimus, jų vykdymui garantuoti įkeisdama 
turtą.

Baudžiamojoje byloje nustatyta, kad 2000-01-15 tarp Olandijos įmonės “Kopcke 
International Holdings B.V.”, atstovaujamos Vidūno Mekšrūno, ir Liuksemburgo įmonės “Rosh 
Credit International”, atstovaujamos valdybos pirmininko Mark Klabin, buvo pasirašyta sutartis 
dėl investicijų patarėjo veiksmų ištiriant bendrovės “Lietuvos kuras” finansinę, teisinę ir 
ekonominę padėtį. Šia sutartimi įmonė “Kopcke International Holdings B.V.” už suteiktas 
paslaugas įsipareigojo įmonei “Rosh Credit International” mokėti 25 procentus sumos nuo 
paprastų dividendų sumos, kurią “Kopcke International Holdings B.V.” gaus už turimas 
bendrovės “Lietuvos kuras” akcijas. Taip pat įsipareigojo išpirkti iš įmonės “Rosh Credit 
International” finansinių išteklių, suteiktų bendrovei “Lietuvos kuras”, reikalavimo teises. Pagal 
2001-03-15 patvirtintą investicijų protokolą patvirtintos finansinės lėšos 1.674.933,16 JAV 
dolerių, kurias “Rosh Credit International” suteikė bendrovei “Lietuvos kuras”.

Byloje buvo atliktas tyrimas, ar šios lėšos buvo suteiktos bendrovei “Lietuvos kuras” ir 
jei taip, ar pagrįstai ir nepiktnaudžiaujant pasitikėjimo ūkinėje, komercinėje ar finansinėje 
bendrovės “Lietuvos kuras” veikloje. Be to, atsižvelgiant į bylos rezonansinį pobūdį ir į tai, kad 
po privatizavimo sutarties pasirašymo bendrovei iškelta bankroto byla, buvo tiriama visa AJB 
“Lietuvos kuras” veikla nuo 1999-10-29 akcijų pirkimo pardavimo sutarties Nr. 11/27 
pasirašymo iki bankroto bylos iškėlimo.

Nustatyta, kad 2000-02-25 AB “Lietuvos kuras”, atstovaujama generalinio direktoriaus 
E.Kaziliūno, ir Airijos įmonė “Engineers Arcitects & Consulting Limited”, kurią atstovavo tas 
pats M.Klabin, sutartyje įvardintas kaip šios įmonės direktorius, pasirašė paslaugų teikimo sutartį 
Nr. 2081, pagal kurią ši Airijos įmonė turėjo bendrovei “Lietuvos kuras” teikti konsultavimo 
paslaugas finansų vadybos, personalo valdymo ir kitose srityse [ b.t, 5; b.l. 116-143 ]. Bendrovei 
“Lietuvos kuras” Airijos įmonė “Engineers Ancitects & Consulting Limited” pateikė sąskaitas už
645.000 JAV dolerių [ b.t. 5; b.l. 177-181 ]. Šią sumą įsipareigojo už AB “Lietuvos kuras” 
sumokėti Liuksemburgo įmonė “Rosh Credit International s.a.h.” pasirašydama 2001-03-01 
papildomame susitarime Nr. 4 prie paskolos sutarties Nr. 060/99, kurioje nurodoma, kad Akcinei 
bendrovei “Lietuvos kuras” suteikiama 649.000 JAV dolerių paskola atsiskaitymui su 
“Engineers Architects&Consulting Limited” [ b.t. 5; b.l. 158-161 ]. 2001-03-13 “Rosh Credit 
International s.a.h.” valdybos pirmininkas Mark Klabin ir AB “Lietuvos kuras” generalinis 
direktorius Eugenijus Kaziliūnas 2001-03-13 priede Nr. 1 prie 2001-03-01 papildomos sutarties 
Nr. 4 patvirtino, kad su “Engineers Architects & Consulting Limited” atsiskaityta [b.t. 5, b.l. 
162]. Pažymėtina, kad jokių finansines operacijas patvirtinančių dokumentų negauta [ b.t. 17; b.l. 
40-92 ], tačiau M.Klabina® nurodo, kad tarp “Engineers Architects&Consulting Limited” ir 
“Rosh Credit International s.a.h.” įvyko tarpusavio užskaitos [ b.t. 11; b.l. 34-60 ]. Tiriant, ar 
paslaugos už 649.000 JAV dolerių buvo suteiktos, nustatyta, kad Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijai buvo pateiktas AB “Lietuvos kuras” reorganizavimo projektas ir jis buvo svarstomas 
[ b.t. 9; b.l. 15-27, 29-150 ]. Pagal liudytojų parodymus, t.y. generalinio direktoriaus 
E.Kaziliūno, Ž.Beržansko, V.Mekšrūno, M.Klabino, A.Kašauskaitės , bendrovės veikla buvo 
tiriama ir šis projektas yra “Engineers Architects & Consulting Limited” atliktas darbas pagal
2000- 02-25 sutartį už 645.000 JAV dolerius. Už 4.000 JAV dolerių AB “Lietuvos kuras” buvo 
pateikta kompiuterinės ir kitokios organizacinės technikos pagal 2000-02-25 sutartį, ką įrodo
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muitines deklaracijos. [ b.t. 5; b.l. 177, 182-187; b.t. 39; b.L 36-45, 54-60, 124-136; b.t. 40; b.l. 
114-130 ]

2001-03-01 papildomoje sutartyje Nr. 4 prie paskolos sutarties Nr. 060/99 numatytas AB 
“Lietuvos kuras” prievolių užtikrinimas -  sutarties Nr. 060/99 hipotekos lakštai ir papildomai iki 
2001-03-20 įkeistas ir apdraustas paskolos davėjo (“Rosh Credit International s.a.h.) naudai 
bendrovės turtas, t.y. 7 degalinės. Neįvykdžius turto įkeitimo, jo neapdraudus ar kitaip juo 
disponuojant ne pagal sutarties sąlygas AB “Lietuvos kuras” įsipareigojo sumokėti 500.000 JAV 
dolerių baudą. Šiai sutarčiai pritarė AB “Lietuvos kuras” valdyba. Bendrovė “Lietuvos kuras” 
realiai sutarties sąlygų įvykdyti negalėjo, nes buvo tokios finansinės būklės, kai finansiniai 
įsipareigojimai viršijo turtą, nebuvo AB “Turto bankas” raštiško sutikimo įkeisti turtą ir minėtos 
degalinės buvo įrašytos į 2001-03-15 degalinių valdymo (operatoriaus) sutartį. [ b.t. 17; b.l. 40- 
92; b.t. 13; b.l. 171-183 ]

Apklaustas E.Kaziliūnas paaiškino, kad jis su M.Klabinu pasirašė 2001-03-01 
papildomoje sutartyje Nr. 4 prie paskolos sutarties Nr. 060/99 nes manė, kad tai naudinga 
bendrovei “Lietuvos kuras”. Dėl turto įkeitimo pagal šią sutartį buvo kreiptasi į Finansų 
ministeriją, tačiau sutikimas nebuvo gautas. M.Klabinąs buvo vienintelis investuotojas į 
bendrovę ir siekė atgaivinti bendrovės veiklą. Suprato, kad bendrovė neturi lėšų ir galimybių 
vykdyti prisiimtų įsipareigojimų pagal šią sutartį, tačiau tikėjo ir dėjo pastangas kartu su 
M.Klabinu ruošdamas reorganizavimo planus dėl tolimesnės perspektyvios bendrovės veiklos. [ 
b.t. 40; b.l. 115-130 ]

Apklaustas M.Klabinąs paaiškino, kad šioje sutartyje 500.000 JAV dolerių bauda buvo 
numatyta išimtinai prevenciniais tikslais, nesiekiant tiesiogiai šių pinigų, o tik stimuliuojant turto 
įkeitimą. Tai patvirtina ir tai, kad AB “Lietuvos kuras” bankroto procedūroje iš kreditorinio 
reikalavimo buvo eliminuota ši suma. [ b.t. 11; b.l. 34-60 ]

649.000 JAV dolerių kreditorinį reikalavimą 2001-04-02 kreditinių reikalavimų 
perleidimo sutartimi “Rosh Credit International s.a.h.” perleido UAB “Baltic Petroleum”. 
Kadangi AB “Lietuvos kuras” negalėjo vykdyti finansinių įsipareigojimų grąžinti šią sumą, UAB 
“Baltic petroleum” inicijavo bankroto bylos iškėlimą.

Parengtinio tardymo metu nustatyta, kad už 2001-03-01 papildomos sutarties Nr. 4 prie 
paskolos sutarties Nr. 060/99 pasirašymą bendrovėje “Lietuvos kuras” balsavo valdybos nariai 
E.Kaziliūnas, K.Stragys, V.Mekšrūnas, M.Klabinąs 2001-02-27. Vertinti šių asmenų veiką, tame 
tarpe ir sprendžiant jų tyčios klausimą, eliminuojant šią sutartį iš vykusių ūkinių procesų ir 
padėties bendrovėje tuo laikotarpiu negalima. 1999-10-29 akcijų prikimo -  pardavimo sutartyje 
Nr. 11/27 akcijų paketo pirkėja “Kopcke International Holdings B.V.” prisiėmė įsipareigojimus 
užtikrinti nenutrūkstamą bendrovės veiklą ir investuoti 20.000.000 JAV dolerių bei iki
10.000.000 litų aprūpinti kreditinėmis lėšomis nenutrūkstamai bendrovės veiklai, tame tarpe ir 
apyvartinėms lėšoms. Šių įsipareigojimų vykdymo akcijų savininke išvengė. Dokumentinės 
revizijos metu nustatyta, kad bendrovei “Lietuvos kuras” jau 1999-09-30 trūko apyvartinių lėšų 
(apyvartinis kapitalas 97,4 mln. litų buvo mažesnis už trumpalaikius įsipareigojimus). Kiti 
asmenys (juridiniai ir fiziniai) įsipareigojimų investuoti neturėjo. Bendrovės būkle tik blogėjo ir
2000-09-30 dienai bendrovės nuosavas kapitalas tapo neigiamu, nuosavų aktyvų turto dalyje 
nebeliko, bendrovės turtas* tapo padengtas tik skolintomis lėšomis. Negalima paneigti to, kad 
buvo dedamos pastangos tam, jog perspektyviausia bendrovės veikla -  prekyba degalinėse 
vyktų, netrūktų kuro. Naujo akcijų paketo savininko pavedimu (pagal 2000-01-15 sutartį ir kitas) 
bendrovės valdymo organai buvo aktyvūs, tame tarpe valdyba, ir sprendė bendrovės veiklos 
klausimus. Priimti sprendimai atsikratyti bendrovei nuostolingo, nenaudojamo ūkinėje veikloje 
turto; kreditoriams tiesiai iš bendrovės sąskaitų banke nurašant bet kokias pajamas, būtinas 
tolimesnei apyvartai, buvo bandymas steigti komanditinę ūkinę bendriją tikslu pajamas iš 
degalinių atriboti nuo bendrovės įsiskolinimų, tuo kartu turint galimybę paskirstyti pajamas ir 
tolesnei apyvartai, ir skolų dengimui. Taip pat buvo sudaromi reorganizavimo projektai, jie
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svarstomi ir pateikiami Finansų ministerijai. Tikslu atidėti skolų, kilusių iki privatizavimo 
sutarties pasirašymo, grąžinimo terminus buvo keičiami kreditoriai, t.y. AB “Lietuvos kuras” 
privalėjo grąžinti Lietuvos taupomajam bankui 5.000.000 Lt paskolą iki 1999-12-15 dienos, o šį 
reikalavimą iš LTB nupirko “Rosh Crédit International s.a.h.”, bendrovei “Lietuvos kuras” 
atidėdama paskolos grąžinimo terminą iki 2000-12-15 dienos, nepakeitus kitų sutarties sąlygų; 
tikslu neprarasti administracinio pastato adresu Aguonų g. 24, Vilniuje, (pirkimo-pardavimo 
sutartis sudaryta iki privatizavimo sutarties pasirašymo, t.y. 1999-05-06), už kurį buvo suėjęs 3 
mėnesių terminas nuo sutarties pasirašymo užmokėti už pastatą, “Rosh Crédit International 
s.a.h.” dengė AB “Lietuvos kuras” likusį įsiskolinimą 317.470,34 IAV dolerių . Atsižvelgiant į 
visas šias aplinkybes ir bendrovės raidą negalima teigti, kad bendrovės valdybos nariai 
E.Kaziliūnas, V.Mekšrūnas, M.Klabinąs, K.Stragys , priimdami sprendimą valdybos posėdyje už
2001-03-01 papildomos sutarties Nr. 4 prie paskolos sutarties Nr. 060/99 pasirašymą, tyčia veikė 
siekdami AB “Lietuvos kuras” neigiamų pasekmių, jų veiksmai nesuderinami su užimamomis 
pareigomis, ar savo veiksmais elgėsi priešingai bendroves interesams. Griežti paskolos davėjo 
“Rosh Crédit International s.a.h.” reikalavimai šioje sutartyje ekonomine prasme gali būti 
pateisinami tuo, kad pagal liudytojų parodymus ir dokumentinės revizijos aktus baudžiamojoje 
byloje bankai nebesutiko kredituoti bendrovės “Lietuvos kuras” dėl jos finansinės būklės ir 
nepatikimumo, ir logiška, kad kredituojantis asmuo, įvertinęs riziką, reiklus skolininkui.

Dėl AB “Lietuvos kuras” kilusios žalos iš 2001-03-01 papildomos sutarties Nr. 4 prie 
paskolos sutarties Nr. 060/99 nustatyta, kad tiesiogiai AB “Lietuvos kuras” jokių išlaidų 
nepatyrė. Prieinamomis priemonėmis neįmanoma nustatyti ir įvertinti, kiek realiai kainavo 
“Engineers Architects&Consulting Limited” bendrovei “Lietuvos kuras” suteiktos paslaugos, 
sutartimi įvertintos 645.000 JAV dolerių, tuo pačiu ir paneigti tai, kad paslaugų už šią kainą buvo 
suteiktos. Kilęs kreditorinis reikalavimas į AB “Lietuvos kuras” svarstomas bankroto byloje ir 
bus sprendžiamas civilinio ieškinio klausimas. Baudžiamojoje byloje civilinis ieškinys 
nepareikštas.

Taip pat byloje nustatyta, kad Akcinei bendrovei “Lietuvos kuras” 1999-09-10 (tai yra 
iki valstybei priklausančių akcijų pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo) Akcinėje bendrovėje 
Lietuvos taupomajame banke pagal paskolos sutartį Nr. 060/99 buvo suteikta 5.000.000 litų (kas 
atitinka 1.250.000 JAV dolerių) paskola atidarant kredito liniją naftos produktų įsigijimui. 
Sutarties vykdymo užtikrinimui AB “Lietuvos kuras” įkeite dali savo turto, kurio vertė
10.000.000 litų (kas atitinka 2.500.000 JAV dolerių). 2000-01-28 Akcine bendrove “Lietuvos 
taupomasis bankas” (pradinis kreditorius) su Liuksemburgo įmone “Rosh Crédit International 
s.a.h.” (naujasis kreditorius) pasirašė sutartį, pagal kurią pradinis kreditorius perleido naujajam 
kreditoriui reikalavimo teises į Akcinės bendrovės “Lietuvos kuras” grąžintiną 5.000.000 litų 
paskolą pagal 1999-09-10 paskolos sutartį Nr. 060/99, palūkanas, delspinigius bei paskolos 
grąžinimo užtikrinimą. Naujasis kreditorius įsipareigojo pradiniam kreditoriui pervesti 1.250.000 
JAV dolerių. 2000-02-10 papildoma sutartimi Nr. 3 prie paskolos sutarties Nr. 060/99
Liuksemburgo įmonė “Rosh Crédit International s.a.h.” suteikia 5.000,000 litų paskolą Akcinei 
bendrovei “Lietuvos kuras”, kurią pastaroji privalo grąžinti iki 2000-12-15. Pažymėtina, kad
2000-02-01 buvo pasirašyta to paties numerio papildoma sutartis Nr. 3, analogišku tekstu, 
skiriantis tik paskolos grąžinimo terminui, t.y. šioje sutartyje numatytas paskolos grąžinimo 
terminas iki 2000-04-15. Apklaustas liudytoju M.Klabinąs paaiškino, kad tokios pat dvi sutartys 
tik skirtingais paskolos grąžinimo terminais buvo pasirašytos todėl, kad vėliau, t.y. 2000-02-10 
kilo būtinybė pratęsti paskolos grąžinimo terminą iki 2000-12-15 ir ši sutartis panaikina 
ankstesniąją t.y. 2000-02-01 sutartį. Tokiu būdu Liuksemburgo įmone “Rosh Crédit
International s.a.h.” tapo Akcines bendrovės “Lietuvos kuras” kreditore vietoj Akcines
bendrovės Lietuvos taupomojo banko. Pagal turimus duomenis AB "Lietuvos kuras” 2000-04-18 
į “Rosh Crédit Internationa s.a.h.” sąskaitą Austrijos banke Bank Winter Co AG pervede
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700.000 JAV dolerių kaip, manoma, dalį paskolos padengimo. Dokumentinės revizijos metu 
nustatyta, kad šiuo pervedimu buvo pažeistas bendrovės valdybos 2000-04-14 posėdyje priimtas 
2000 ūkinių metų bendrovės biudžeto (pajamų- sąnaudų sąmatos) projektas, kuriame nurodyta, 
kad iš valstybės pripažintos vidaus skola gauti 18,8 mln. litų turės būti panaudoti atsiskaitymui 
su naftos produktų tiekėjais tikslu užtikrinti veiklos tęstinumą. [ b.t. 17; b.l. 40-92, b.t. 11; b.l. 
36-60; b.t. 20; b.l. 105-126 ]

Apklaustas E.Kaziliūnas paaiškino, kad, siekdamas rasti išeitį kaip padengti paskolą 
Lietuvos taupomajam bankui, pasirašė su “Rosh Credit International s.a.h. “ papildomą 
susitarimą Nr. 3 prie paskolos sutarties Nr. 060/99. Kodėl jis pasirašė ir 2000-02-01 ir 2000-02- 
10 papildomus sutarimus tuo pačiu numeriu tik skiriantis paskolos grąžinimo terminui, jis negali 
paaiškinti, manydamas, kad 2000-02-01 papildomas susitarimas buvo pamirštas išmesti, o 
antrasis yra naudingesnis, nes paskolos grąžinimo terminas nurodytas 20000-12-15. 700.000 
JAV dolerių sumokėjimas “Rosh Credit International”, kaip dalies paskolos dengimas, 
nepažeidžia jo manymu sąmatos projekto, nes kaip vadovas siekė naudingiausio sprendimo 
naudojant pinigus ir nusprendęs, kad ši paskola yra brangi, pritarė šios skolos dalies dengimui, 
[b.t. 40; b.l. 118-130 ]

Liudytoja Ona Šatochina parodė, kad ji pasirašė kaip vyr. finansininkė pareiškime 
tarptautiniam pavedimui dėl 700.000 JAV dolerių pervedimo į “Rosh Credit International s.a.h.” 
sąskaitą, nes buhalterijoje stebėjo paskolų terminus, o 2000-02-01 papildomas susitarimas Nr. 3 
įpareigojo paskolą dengti iki 2000-04-15. 2000-02-10 papildomo susitarimo tuo metu 
buhalterijoje dar nebuvo. [ b.t. 39; b.l. 84-89 ]

Liudytojas T.Lašas paaiškino, kad pasirašė pareiškime tarptautiniam pavedimui todėl, 
kad išanalizavęs paskolinius bendrovės reikalus nusprendė, jog “Rosh Credit International s.a.h.” 
perėme kreditorinį reikalavimą iš LTB į paskolą kuri buvo skirta atsiskaitymams su naftos 
produktų tiekėjais. [ b.t. 40; b.l. 143, 144 ]

Taigi, AB “Lietuvos kuras” privalėjo 5.000.000 Lt. kreditą Lietuvos taupomajam bankui 
grąžinti iki 1999-12-15. Naujas kreditorius “Rosh Credit International s.a.h.” iš LTB nupirko šį 
kreditorinį reikalavimą sumokėdama bankui 1.250.000 JAV dolerių. Pagal tuo laikotarpiu 
galiojusį civilinį kodeksą reikalavimo perleidimui išreiškiama pradinio ir naujo kreditoriaus 
valia. AB “Lietuvos kuras” buvo informuotas apie kreditoriaus pasikeitimą ir paskolos
grąžinimo prievolės sąlygoms nustatyti buvo pasirašyta 2000-02-10 papildoma sutartis Nr. 3 
prie paskolos sutarties Nr. 060/99. Bendrovei ši sutartis naudinga tuo, kad atidėtas 
įsipareigojimas grąžinti paskolą iki 2000-12-15 ir valdybos narių V.Mekšrūno, S.Homewood, 
E.Kaziliūno veiksmai 1999-12-20 posėdyje priimant sprendimą pasirašyti paskolos sutartį del
5.000.000 Lt perfmansavimo negali būti vertinami kaip priešingas elgesys įmonės interesams, ar 
kitoks piktnaudžiavimas pasitikėjimu ūkinėje, komercinėje ar finansinėje bendroves veikloje, nes 
šis sprendimas jau pasekmė to, ką sprendė pradinis kreditorius LTB ir naujasis kreditorius “Rosh 
Credit International s.a.h.” . 2000-08-08 valdybos posėdis (2000 metų biudžeto projektui buvo 
pritarta taip pat valdybos posėdyje) aprobavo 2000 m. II ketvirčio administracijos ūkines 
veiklios ataskaitą. 700.000 JAV dolerių iŠ 18,8 mln. litų, skirtų atsiskaitymams su naftos 
produktų tiekėjais,' panaudojimas paskolos dengimui negali būti įvertintas kaip T.Lašo, 
E.Kaziliūno ar O.Šatochfhos piktnaudžiavimas pasitikėjimu komercinėje, ūkinėje ar finansinėje 
bendrovės veikloje, nes, visų pirma, administracijos pasirinktas pinigų panaudojimo variantas - 
galiojančios paskolos dengimas negali būti vertintinas kaip didelės žalos padarymas bendrovei , 
o bendrovės turimų pinigų tikslingo panaudojimo klausimą teisetumo ribose turėjo teisę spręsti 
minėti darbuotojai ir šiuo atveju teisėtas pinigų panaudojimas reikalauja ekonominio, o ne 
baudžiamojo teisinio įvertinimo.

Be to, Liuksemburgo įmonė “Rosh Credit International s.a.h.” 2000-08-18 paskolos 
sutartimi Nr, 2/0818 Akcinei bendrovei “Lietuvos kuras” suteikė 317.470,34 JAV dolerių
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paskolą atsiskaitymui su Akcine bendrove “Lietuvos dujos” už įgytas administracines patalpas. 
Šios sutarties vykdymas užtikrinamas turto įkeitimu. Sutartyje “Rosh Credit International s.a.h.” 
atstovu įvardintas valdybos pirmininkas Meir Klabin. Nustatyta, kad AB “Lietuvos kuras” 1999- 
05-06 su AB “Lietuvos dujos” sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 75 dėl administracinio 
pastato, adresu Aguonų g. 24, Vilniuje, pirkimo.AB “Lietuvos kuras” šia sutartimi buvo 
įsipareigojusi per tris mėnesius pervesti į AB “Vilniaus bankas” 1.178.881,34 Lt bendroves 
“Lietuvos dujos” paskoloms dengti. įskaitant AB “Lietuvos dujos” patirtus nuostolius bendrove 
“Lietuvos kuras”, neįvykdžiusi įsipareigojimų pagal šią sutartį,, 2000-08-16 tapo skolinga 
1.269.881,34 Lt (317.470,34 JAV dolerių). AB “Lietuvos kuras” valdyba 2000-07-18 nutarė 
leisti bendrovės administracijai imti 1,27 mln. LT tikslinę paskolą iš kompanijos “Rosh Credit 
International s.a.h.”, įkeičiant jai administracinį pastatą. E.Kaziliūnas ir M.Klabinąs pasirašė 
20000-08-18 paskolos sutartį Nr. 2/0818 dėl 317.470,34 JAV dolerių paskolos suteikimo 12 
mėnesių atsiskaitymui su AB “Lietuvos dujos” už administracinį pastatą. “Rosh Credit 
International s.a.h.” pervedė šias lėšas į AB “Lietuvos dujos” sąskaitą 2000-09-18. [ b.t. 5; b.l. 
169-175; b.t. 13; b.l. 171-183; b.t. 22; b.l. 27-78 ]

Valdybos narių E.Kaziliūno, V.Mekšrūno, J.Aliukonio veiksmai priimant sprendimą 
2000-07-18 valdybos posėdyje už 1,27 mln. litų paskolos ėmimą iš kompanijos “Rosh Credit 
International s.a.h.” (M.Klabinąs susilaikė iki bus gauti įstatymo reikalaujami leidimai įkeisti 
pastatą), bei E.Kaziliūno ir M.Klabino veiksmai pasirašant paskolos sutartį, nesukuria 
baudžiamosios teisės reguliuojamų santykių, o vertintini tik civilinės teisės aspektu. Bendrovei 
“Lietuvos kuras” dėl šios sutarties pasirašymo naujų, negu ji turėjo, kreditorinių reikalavimų 
nekilo, todėl bendrovei didelė žala nepadaryta. Tokiu būdu šiuo atveju nenustatytas 
piktnaudžiavimo pasitikėjimu komercinėje, ūkinėje ar finansinėje AB “Lietuvos kuras” veikloje 
faktas.

2001-02-27 AB “Lietuvos kuras” valdybai aprobavus E.Kaziliūnas pasirašė 2001-03-15 
Degalinių valdymo (operatoriaus) sutartį Nr. 258 dėl 37 dėl AB “Lietuvos kuras” degalinių 
perdavimo Uždarajai akcinei bendrovei “Baltic Petroleum”, kurios valdybos nariais buvo Meir 
Klabin (pirmininkas) ir Kęstutis Stragys, be AB “Lietuvos kuras” akcininkų susirinkimo 
nutarimo perleisti, nuomoti, įkeisti didesnės kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo vertės turtą, 
be AB “Turto bankas” raštiško leidimo ir sąlygų suderinimo. Šios sutarties pagrindu AB 
“Lietuvos kuras” perdavė UAB “Baltic Petroleum” valdymo teisę į 37 AB “Lietuvos kuras” 
degalines 42.920.004,09 LT likutinei vertei, t.y. didesnei nei 1/20 įstatinio kapitalo daliai, iš 
kurių bendrovės geriausias 31 degalinę (pagal techninį lygį 12 priskirta pirmai, 16 antrai ir 3 
trečiai kategorijai) perdavė valdyti pagal perdavimo -  priėmimo aktus, dėl ko bendrovė 
“Lietuvos kuras” gavo už septynis sutarties galiojimo menesius vien tik iki 2001 m. gruodžio 
menesio tik simbolines 30.430,71 Lt. pajamas, tuo patirdama žalą negaudama ne mažiau 
923.819, 96 Lt nuomos mokesčio pajamų ir mokėdama šio turto išlaikymo išlaidas vien tik iki 
2001-12-01 318.802,3 Lt. Dokumentinės revizijos metu negautos pajamos buvo paskaičiuotos 
lyginant su pajamomis, gaunamomis iš kitiems asmenims išnuomotų kitų degalinių. [ b.t. 17; b.l. 
40-92 ]

2001-02-27 AB “Lietuvos kuras” valdybos posėdyje už Operatoriaus sutarties tarp AB 
“Lietuvos kuras” ir UAB “Baltic Petroleum” pasirašymą balsavo V.Mekšrūnas, E.Kaziliūnas, 
M.Klabinąs ir K.Stragys. Prieš šią sutartį balsavo A. Vilkelis.

Apklaustas E.Kaziliūnas paaiškino, kad tuo laikotarpiu Operatoriaus sutartis atrodė 
bendrovei “Lietuvos kuras” naudinga. Bendrovė nebeturėjo pinigų degalinių išlaikymui, 
degalams, atlyginimų mokėjimui. Prekybai degalais degalinėse bendrovė nebeturejo licenzijų, o 
kur dar turėjo, baiginėjosi jų terminas. UAB “Baltic Petroleum” galėjo užtikrinti degalinių 
veiklą. Pasirašydama šią sutartį bendrovė išvengė milžiniškų nuostolių neveikiančių degalinių 
išlaikymui, kitų mokėjimų, ir dar gavo, nors ir menkas pajamas. Sutartyje buvo numatyta, kad
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pajamų paskirstymo proporcijos tarp sutarties šalių galima keisti šalių susitarimu. Valdyba 
aprobavo, t.y. patvirtino, sutartį ir nutarė teikti ją  patvirtinti akcininkų susirinkimui. E.Kaziliūnas 
valdybos buvo įgaliotas pasirašyti šioje sutartyje ir neabejojo, kad akcininkai pritars šiai 
sutarčiai, nes V.Mekšrūnas , būdamas pagrindinio akcininko atstovu, valdyboje balsavo už 
sutarties pasirašymą. 2001-03-30 įvyko akcininkų susirinkimas, kuriame dėl pasikeitusių 
pagrindinio bendrovės akcininko “Kopcke International Holdings B.V.” įgaliotinių nebuvo 
priimi jokie sprendimai ir visais klausimais balsuota prieš. Dėl didesnės kaip 1/20 įstatinio 
kapitalo dalies turto perleidimo UAB “Baltic Petroleum” šia sutartimi, jis paaiškino, kad dar
1999- 12-08 vykusiame akcininkų susirinkime buvo nutarta leisti valdybai nuomoti, įkeisti visą 
bendrovės ilgalaikį turtą. [ b.t. 40; b.l. 115-130 ]

Liudytoja Asta Kašauskaitė paaiškino, kad ji, kaip UAB “Baltic Petroleum” direktorė 
pasirašė Operatoriaus sutartyje. Pagal šią sutartį AB “Lietuvos kuras” gavo pajamų. [ b.t. 39; b.l. 
45, 54-60 ]

Liudytojas K.Stragys paaiškino, kad AB “Lietuvos kuras” interesas buvo, kad jos 
degalinės dirbtų ir ši Operatoriaus sutartis tai užtikrino. Mano, kad tuo laikotarpiu bendrovė kitos 
išeities nebeturėjo. AB “Lietuvos kuras” pati tiesiogiai gauti pajamų iš veiklos degalinėse 
nebegalėjo, nes kreditoriai nusirašydavo lėšas tiesiogiai iš sąskaitos. Reikėjo padaryti taip, kad 
degalai AB “Lietuvos kuras” degalinėse nepriklausytų šiai bendrovei. [ b.t. 39; b.l. 82, 83 ]

V.Mekšrūnas paaiškino, kad jis valdybos posėdyje pritarė Operatoriaus sutarties 
pasirašymui. 2000-01-15 sutarties tarp “Kopcke International Holdings B.V.” ir “Rosh Credit 
International s.a.h.” pagrindu jis neturėjo visiško savarankiškumo, kaip balsuoti valdybos 
posėdžiuose ir akcininkų susirinkimuose. Kaip balsuoti raštu nurodydavo M.Klabinąs per savo 
atstovą Ž.Beržanską. Iš pastarojo turėjo gavęs rašytinį nurodymą, kad valdybos posėdyje ir 2001 - 
03-30 vyksiančiame akcininkų susirinkime turi balsuoti už sutarties pasirašymą. [ b.t. 39; b.l. 
132-136 ]

Z.Beržanskas parodė, kad būdamas advokatu teikė teisinę pagalbą M.Klabmui. Pagal
2000- 01-15 sutartį M.Klabino nurodymu teikė V.Mekšrūnui raštiškus nurodymus, kaip balsuoti 
AB “Lietuvos kuras” valdybos posėdžiuose ir akcininkų susirinkimuose. [ b.t. 39; b.l. 36-44 ]

M.Klabinąs paaiškino, kad bendrovė “Lietuvos kuras” nuo 2001 metų sausio mėnesio iki 
Operatoriaus sutarties pasirašymo faktiškai buvo bankrote. Veikla nebevyko, naujieji akcininkai 
pinigų neskyrė. Vienintelis racionalus sprendimas buvo rasti kreditingą operatorių, galintį 
atgaivinti degalinių tinklo veiklą. Toks operatoriaus buvo UAB “Baltic Petroleum” . AB 
“Lietuvos kuras” valdybos posėdyje balsavo už šią sutartį, nes tuo metu tai buvo vienintelis 
bendrovės veiklos “reanimacijos” variantas. Tuo metu niekas nepasiūlė alternatyvos 
Operatoriaus sutarties projekto įgyvendinimui. Dėl Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytų 
teisinių procedūrų pažeidimo šios sutarties pasirašymu M.Klabinąs paaiškino, kad jis ne 
teisininkas, o sutartį ruošė teisininkai. [ b.t. 11; b.l. 34-60 ]

Nustatyta, kad M.Klabinąs ir K.Stragys buvo UAB “Baltic Petroleum” valdybos nariais. 
UAB “Baltic Petroleum” 2002-12-30 raštu Nr. 274 informavo, kad šiems asmenims per visą 
bendrovės veiklos laikotarpį jokių išmokėjimų atlikta nebuvo Iš veiklos pagal degalinių valdymo 
(operatoriaus) sutartį Nr. 258 šie asmenys jokių pajamų taip pat negavo. [ b.t. 4, b.l. 33, 34 ]

AB “Lietuvos kur^s” degalinės pagal 2001-03-15 Operatoriaus sutartį valdymui UAB 
“Baltic Petroleum” buvo perduotos prieštaraujant bendrovės tikslui -  racionaliai naudoti 
bendrovės turtą, be bendrovės “Lietuvos kuras” akcininkų susirinkimo nutarimo perleisti, 
nuomoti, įkeisti didesnės kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo vertės turtą, be Akcinės 
bendrovės “Turto bankas” raštiško leidimo ir sąlygų suderinimo, tuo pažeidžiant bendrovės 
“Lietuvos kuras” įstatų, 2000-07-28 įregistruotų Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje, 2.2.1 
punktą, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (2000-07-13 Nr. V III-183 5) 24 
straipsnio 19 punktą Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo (1999-07-07 Nr. VIII- 
1298) 3 straipsnio 13 punktą.
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Del Degalinių valdymo (operatoriaus) sutarties Nr. 258 pripažinimo negaliojančia vyksta 
civilinis ginčas teisme. BAB “Lietuvos kuras” administratorius pareiškė teisme ieškinį 
reikalaudamas pripažinti Operatoriaus sutartį negaliojančia ir atlyginti nuostolius. Ieškinio 
pagrindu nurodyta: sutartis aiškiai nuostolinga bendrovei ir neatitinka jos veiklos tikslams, 
sutartis sudaryta negavus visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimo dėl turo perleidimo; sutartis 
sudaryta negavus Finansų ministerijos leidimo perleisti turto, kas yra būtina, nes bendrovė yra 
gavusi iš valstybės paskolų; dalis perleistų degalinių yra įkeistos AB “Vilniaus bankas” ir kurio 
negauta sutikimo išnuomoto degalines. Tai yra, iš esmės šie pažeidimai tapatūs tiriamiems 
baudžiamojoje byloje. 2003-02-07 Vilniaus apygardos teismas sustabdė civilinę bylą iki įsiteisės 
nutartis dėl BAB “Lietuvos kuras” sanavimo. Atsakovas UAB “Baltic Petroleum” išreiškė 
pageidavimą sanuoti BAB “Lietuvos kuras”. Baudžiamojoje byloje civilinis ieškinys 
nepareikštas, [b.t. 4; b.l. 6-8, 56-64, 225-236 ]

AB “Turto bankas” 2002-11-26 informavo, kad valstybės 52.303.077,09 Lt kreditorinis 
reikalavimas bendrovei “Lietuvos kuras” yra atlygintinai perleistas už 12,5 mln. Lt. UAB 
“Lukoil Baltija” . Likusią skolos dalį Finansų ministerijai pasiūlyta pripažinti beviltiška. Tokiu 
būdu susidarė situacija, kad valstybė finansinio intereso bendrovėje “Lietuvos kuras” nebeturi, o 
idealiu atveju, atlyginus žalą bendrovei, gautų lėšų valdymo ir tvarkymo teisė pereitų tiems 
patiems asmenims, kurie gali būti atsakingi už tos žalos padarymą, [b.t. 4; b.l. 65-67 ]

Jei civilinio proceso metu nagrinėjami materialūs santykiai, iš kurių kilo žala bendrovei 
“Lietuvos kuras”, ir tiriamas civilinis ieškinys ir žalos atsiradimo pagrįstumas, tai negalimas 
civilinio ieškinio išsprendimas baudžiamojoje byloje, taip pat ir tų pačių santykių įvertinimas 
kaip civiliniais materialiniais ir baudžiamaisiais teisiniais. Teismas, nagrinėdamas civilinę bylą, 
baudžiamosios bylos neiškėlė (LR BPK 3 straipsnis).

Baudžiamojoje byloje vertinant 2001-03-15 Degalinių valdymo (operatoriaus) sutarties 
pasirašymą apsprendusių asmenų, t.y. E.Kaziliūno, M.Klabino, K.Stragio, V.Mekšrūno veiką, 
negalima vienareikšmiškai tvirtinti, kad jie veikė tyčia, siekdami padaryti bendrovei “Lietuvos 
kuras” didelės žalos, o ne, įvertinę kritišką bendrovės padėtį, jų manymu ūkine rizika 
pateisinamomis priemonėmis bandė spręsti bendrovės problemą -  tęsti veiklą bendroves 
degalinėse. Akivaizdu, kad bendrovės “Lietuvos kuras” pagrindinį akcijų paketą įsigijusi 
“Kopcke International s.a.h.” neužtikrinto nenutrūkstamos bendrovės veiklos, ką įsipareigojo 
akcijų pirkimo -  pardavimo sutartimi Nr. 11/27. Tai, kad UAB “Baltic Petroleum” valdybos 
nariai M.Klabinąs ir K.Stragys, kartu būdami ir AB “Lietuvos kuras” valdybos nariais, balsavo 
už šios, savo pasekmėmis nenaudingos sutarties pasirašymą, vienareikšmiškai vertinti taip pat 
negalima. UAB “Baltic Petroleum” buvo ta įmonė, kuri pajėgi įgyvendinti AB “Lietuvos kuras” 
valdybos narių numatytą planą -  rasti finansiškai pajėgų partnerį veiklai degalinėse vykdyti. 
Negalima paneigti to, kad šie asmenys, pristatę tokį partnerį, pagrįstai tikėjosi proporcingos 
naudos abiem įmonėms.

Taigi, baudžiamojoje byloje nustatyta, kad dokumentinės revizijos aktu, taikant 
palyginimo metodą, nors ir nustatyta didelė žala AB “Lietuvos kuras” dėl Operatoriaus sutarties 
pasirašymo, tačiau nėra įrodymų, kad atsakingi asmenys veikė tyčią, prieštaraudami 
komerciniams, ūkiniams ar finansiniams bendrovės interesams, siekdami padaryti šią žalą 
bendrovei. Be to, vykstančios procedūros civilinio proceso tvarka rodo, kad minėti teises aktų 
pažeidimai, padaryti pasi§ašant Operatoriaus sutartį, nebūtinai daro sutartį negaliojančia ir 
tiesiogiai įtakoja kilusias teisines pasekmes. Neatmetama galimybė, kad sprendimą pasirašyti 
sutartį priėmę asmenys veikė būtinojo reikalingumo sąlygomis, t.y. siekdami bendrovės veiklos 
tęstinumo, ko neužtikrino pagrindinis akcininkas, priėmė sprendimą, sąlygojantį mažesnes žalos 
tikimybę, nei ji būtų atsiradusi visiškai sustojus degalinių tinklo veiklai nesant apyvartinių lesų. 
Esant dviprasmiškai situacijai negalima teigti, kad atsakingi asmenys tyčia sieke dideles žalos 
padarymo ar sąmoningai leido jai atsirasti.
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Vertinti kaip atsakingų asmenų aplaidumą komercinėje, ūkinėje, finansinėje veikloje 
pasirašant minėtą sutartį taip pat negalima, nes pagal baudžiamosios bylos medžiagą nėra 
neginčytinų įrodymų, kad šie asmenys netinkamai atliko savo darbą ir elgėsi aplaidžiai, tuo 
sukeldami didelę žalą bendrovei. Jų darbo, t.y. administracijos vadovo ir valdybos vertinimo ir 
sprendimų priėmimo procedūros numatytos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme. Ir 
jei akcininkai nepasinaudojo suteiktomis teisėmis skųsti valdymo organų sprendimų, tai dar ne 
pagrindas privataus subjekto administracinius, ūkinius santykius sureguliuoti baudžiamojo 
proceso metu.

Baudžiamojoje byloje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos valstybės vidaus skolos 
akcinei bendrovei “Lietuvos kuras” pripažinimo ir padengimo 1999-10-14 įstatymu Nr. VIII- 
1361 buvo nustatyta 18.816.000 Lt. valstybės vidaus skola. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
2000-04-05 nutarimu Nr. 389 “Dėl valstybės vidaus skolos akcinei bendrovei “Lietuvos kuras” 
padengimo” pavedė Finansų ministerijai sudalyti su bendrove “Lietuvos kuras” sutartį, kurioje 
būtų numatyta, kad pripažinti vidaus skola. Remiantis tuo Finansų ministerija su AB “Lietuvos 
kuras” pasirašė 2000-04-10 sutartį Nr. 3 dėl skolos padengimo. Finansų ministerija iš valstybės 
biudžeto pervedė į bendrovės “Lietuvos kuras” sąskaitą 18.816.000 Lt. [ b.t. 20; b.l. 105-126 ]

Dokumentinės revizijos metu buvo tikrinama, ar šie pinigai buvo panaudoti pagal 
paskirtį. Bendrovės Valdyba nutarė pritarti (2000-04-14 protokolo Nr. 7) patikslintam 2000 metų 
veiklos biudžeto projektui. Siame projekte įtvirtinta, kad “skolų grąžinimu, ką tikimasi atlikti 
Vyriausybės lygyje, išsprendus 18,8 mln. Lt problemą, suinteresuota ir AB “Lietuvos kuras”, nes 
išsprendus skolos naftos produktų tiekėjams klausimą, bus siekiama pasirašyti naujas ilgalaikes 
degalų tiekimo sutartis su priimtinesnėmis tiekimo sąlygomis”.

Revizijos aktu nustatyta, kad 18,8 mln. litų buvo panaudoti pagal paskirtį, išskyrus 
2.802.310 Lt (700.000 JAV dolerių), kurių panaudojimas aptartas šiame nutarime aukščiau, ir 
1.084.540,68 Lt., kurie buvo pervesti 2000-04-13 UAB “Avė -  Matrox” . 1999-10-25 buvo 
pasirašytas tarpusavio skolų suderinimo aktas tarp AB “Lietuvos kuras” ir UAB “Nešte Lietuva” 
ir pažyma Nr. 10, kurioje skolos likutis sudarė 1.697.441,19 Lt. plius delspinigiai. Pagal 1999- 
11-16 sutartį Nr. 431/990/148 UAB “Nešte Lietuva” pareiškė, kad bendrovė ’’Lietuvos kuras” 
skolinga už patiektus naftos produktus 1.747.886 Lt. UAB “Avė -  Matrox” kaip laiduotojas už 
AB “Lietuvos kuras” perėmė šią skolą iš UAB “Nešte Lietuva”. Po to , tarp UAB “Nešte 
Lietuva” buvo sudaryta 1999-11-16 paskolos grąžinimo sutartis Nr. 431/991/149. Pagal šią 
sutartį 2000-04-13 ir buvo padengta 1.061.302,14 Lt skolos dalis ir 23.238.54 Lt dalis 
priskaičiuotų palūkanų už paskola.

Pagal baudžiamojoje byloje turimas sutartis nustatyta, kad UAB “Nešte Lietuva” tiekė 
degalus bendrovei “Lietuvos kuras” . Pastarajai įsiskolinus, UAB “Avė -  Matrox” perėme skolą 
iš UAB “Nešte Lietuva”, ko pasekme buvo tai, kad tarp AB “Lietuvos kuras” ir UAB “Avė -  
Matrox” sudaryta paskolos sutartis. Akivaizdu, kad paskola susidarė dėl neatiskaitymų už naftos 
produktus, todėl negalima teigti, kad 1.084.540,68 Lt, kuriuos AB “Lietuvos kuras” pervedė kaip 
paskolos grąžinimo dalį iš 18,8 mln. Lt, yra ne pagal bendrovės veiklos biudžeto projekto 
nuostatas panaudotos lėšos. Vyr. buhalterė O.Šatochina paaiškino, kad pavedimas buvo atliktas 
ir tai būtina pagal bendrovės sutartinius įsipareigojimus. Ji vadovavosi sutartiniais , šalims 
privalomais įsipareigojimais,?o ne biudžeto projektu, kuris tik projektas. Šiame projekte ir negali 
būti numatyta, kad bendrovė neprivalo vykdyti sutartiniu įsipareigojimų ir nedengti skolų, 
susijusių su naftos produktų pirkimu. Tokiu būdu nenustatyta, kad šiuo mokėjimu buvo 
piktnaudžiauta pasitikėjimu ūkinėje, komercinėje ar finansinėje bendrovės veikloje. [ b.t. 20, b.l. 
105-126; b.t. 39; b.l. 86-89, 82, 83; b.t. 40; b.l. 128-130 ]

Dokumentinės revizijos metu nustatyta, kad 1999-11-01 - 2001-04-30 laikotarpiu buvo 
parduotos juridiniams ir fiziniams asmenims 35 degalinės. Bendrovės apskaitoje buvo
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atvaizduotas 34 degalinių pardavimas. Revizijos aktu nustatyta, kad dėl šių degalinių pardavimo 
žemesne nei likutinė verte bendrovei padarytas 1.999.178,43 Lt. nuostolis. Šio ilgalaikio turto 
likutinė vertė buvo 5.582.598,17 Lt, parduota už 3.583.418 Lt.. Tuo pačiu laikotarpiu buvo 
parduota 23.039.050,02 Lt likutinės vertės ilgalaikio materialaus turto (kieto kuro ir naftos 
produktų sandėliai, autotransportas ir kitas ilgalaikis materialus turtas su jais) už 5.704.530,83 
Lt. Tuo bendrovė patyrė 17.334.519,19 Lt nuostolio. Be to, kas buvo parduota kartu su 
degalinėmis, kieto kuro sandėliais, naftos produktų sandėliais arba autotransportu tuo pačiu 
laikotarpiu bendrovė pardavė 2.911.375,54 Lt likutinės vertės kito ilgalaikio turto už 644.668,52 
Lt. Tuo bendrovei padarytas 2.266.707,02 Lt. nuostolis. Dokumentinės revizijos metu nustatytas 
bendras 1999-11-01 - 2001-04-30 AB “Lietuvos kuras” ilgalaikio materialaus turto ir nebaigtos 
statybos pardavimo ir perdavimo rezultatas -  21.033.490,44 Lt [b.t. 22; b.l. 27-78; b.t. 26; b.l. 
188-265; b.t. 27; b.l. 1-4 ]. Apklausti įtariamieji ir liudytojai (E.Kaziliūnas, T.Lašas,
O.Šatochina, kiti) nurodė, kad dėl bendrovėje vykusių turto indeksacijų reali turto vertė buvo 
daug mažesnė, nei likutinė, nurodyta balanse. Tai buvo naudinga, nes reikėjo privatizavimo 
momentui parodyti geresnę bendrovės padėtį, nei ji yra iš tikrųjų. Dėl indeksacijų bendrovės 
turto vertė padidėjo 140 mln. litų. Viso bendrovės apskaitoje buvo užfiksuota 151.646.693 Lt. 
vertės turto. Atsižvelgiant į indeksacijos rezultatą, nebaigtas statybas, nusidėvėjimą reali turto 
vertė gautųsi minusinė. Revizoriai, atsižvelgdami į šias proceso dalyvių pastabas, proporcingai 
paskaičiavę parduoto turto daliai tenkančią indeksuotą vertę, nustatė, kad nuostolis dėl turto 
pardavimo sudaro ne 21 mln. litų, o 11.329.518 Lt Tyrimo metu nustatyta, kad 140 mln. Lt, 
kuriais bendrovės turto vertė dirbtinai padidėjo dėl indeksacijų, susidarė kiekvieną turto objektą 
indeksuojant ir galutiniame rezultate susumuojant dėl indeksacijos susidariusią vertę. Revizoriai, 
tikslindami revizijos išvadas, taikė tik proporciją, tenkančią parduoto turto visumai, 
neskaičiuodami kiekvieno turto objekto dėl indeksacijos pakilusios vertės. [ b.t. 39; b.l. 86-89, 
91, 92, 96-98, 137-160; b.t. 40; b.l. 138-142, 153-159 ]

Be to, liudytojai ir įtariamieji byloje parodė, kad parduodamas turtas bendrovėje buvo 
griežtai reglamentuota tvarka, organizuojant konkursus, sprendžiant turto pardavimo klausimus 
komisijose, nustatant rinkos kainas, atsižvelgiant į daugelį rinkos veiksmų. Bendrovės turtas 
buvo nusidėvėjęs, reikalavo saugojimo išlaidų, mokesčių mokėjimo, elektros ir kitokių sąnaudų. 
Toks turtas generavo nuostolius. Visus sprendimus dėl turto pardavimo priimdavo akcininkų 
susirinkimai ir valdyba. Jau privatizavimo momentu buvo suvokiama, kad turtą tikslinga 
parduoti, todėl jų sąrašai buvo pridėti prie akcijų pirkimo -  pardavimo sutarties.

Dėl degalinės Nr. 164 pardavimo, kuris nebuvo atvaizduotas bendrovės apskaitoje, 
įtariamasis E.Kaziliūnas paaiškino, kad šioje degalinėje veikla buvo sustabdyta dar 1996 metais. 
Ji buvo išmontuota. Inventorizacija nuo 1997 metų šioje bendrovėje gal ir nebuvo atlikta. Ši 
degalinė buvo išmontuota. Iš prie dokumentinės revizijos O.Šatochinos pastabų ir jos pateiktų 
priedų, tame tarpe “Inventorizacinio ilgalaikio turto žiniaraščio” 1997 metais degalinės Nr. 164 
liekamoji vertė lygi nuliui. Bendrovėje kiekvienais metais buvo daroma turto inventorizacija ir 
tam buvo sudaryta komisija, vadovaujama T.Lašo.

Liudytoja O.Šatochina paaiškino, kad apskaitoje degalines Nr. 164 turtas nebuvo 
apskaitomas dėl tokių priežasčių. AB “Lietuvos kuras” iki 1995 metų liepos mėnesio turėjo 15 
filialų, nuo 1995 mėtų liejos mėnesio liko 5 filialai, tame tarpe ir Klaipėdos, o nuo 2000 metų 
akcininkų sprendimu filialų neliko. Kiekvienas filialas vedė savo apskaitą kiekvienas 
apskaitydavo savo turtą ir jį inventorizuodavo. Kai filialų nebeliko, buvo centralizuojama 
apskaita ir apskaitoje tokios degalinės nebebuvo. Ji pastabose dėl Revizijų departamento 2002- 
11-22 patikrinimo akto paaiškino, kodėl turtas degalinėje Nr. 164 nebuvo inventorizuotas ir, kad 
turto jau tenai nebebuvo nuo 1997 metų . 1997 metų spalio 14 dienos Klaipėdos filialo 
direktoriaus įsakymu Nr. 332 šis turtas buvo inventorizuotas ir inventorizaciniame ilgalaikio 
turto žiniaraštyje nurodyta, kad turto liekamoji vertė 0 Lt. Tai ir reiškia, kad turto nebėra. Žemės
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sklypas priklausė Palangos savivaldybei. Apskaitoje nebuvo galima rodyti turto pardavimo, nes 
tokio turto nebebuvo, o perdavimo -  priėmimo aktas buhalterijai nebuvo pateiktas.

Dokumentinės revizijos aktu nustatyta, kad vyr. finansininkė Ona Šatochina, pažeisdama 
Inventorizacijos tvarką ir negarantuodama buhalterinių įrašų teisingumo, neatvaizdavo apskaitoje 
degalinės Nr. 164 ir jos pardavimo, neinventorizavo turto , dėl ko iš dalies negalima nustatyti 
bendrovės “Lietuvos kuras” veiklos, ūkinės finansinės būklės rezultatų ir įvertinti turto. Tačiau 
parengtinio tardymo metu nustatyta, kad šie pažeidimai nustatyti nepagrįstai, todėl O.Satochinos 
veikoje nėra Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 322 ar 323 straipsnyje numatytų 
nusikaltimų sudėties.

Įtariamasis Tomas Lašas paaiškino, kad jo manymu dėl pakrikimo bankroto bylos 
iškėlimo momentu iki galo nebuvo sutvarkyti buhalteriniai dokumentai ir išrašyta pirkėjui PVM 
sąskaita -  faktūra. Pirkimas įvyko.

Dokumentinės revizijos metu nustatyta, kad į bendrovės kasą už degalinės Nr. 164 
pardavimą 2001-03-08 pirkėjas įnešė 5.000 Lt. Nesant likutinės turto vertės, galima teigti, kad tai 
pajamos bendrovei. Tokiu būdu parengtinio tardymu nustatyta, kad bendrovė patyrė dėl turto 
pardavimų 5.000 Lt mažesnius nuostolius, t.y. 11.324.518 Lt. .

Įtariamieji ir liudytojai baudžiamojoje byloje paaiškino, kad turtas buvo parduodamas 
atsižvelgiant ne į turto likutinę vertę, o į rinkos kainas. Vienas iš išeities taškų nustatant kainas 
buvo UAB “Matininkai” atkliktas turto vertinimas. Baudžiamojoje byloje revizorių, atlikusių 
dokumentinę reviziją, paprašyta pateikti specialisto išvadą, atsakant, koks nuostolis patirtas 
bendrovės turto pardavimo laiką lyginant su UAB “Matininkai” nustatytomis rinkos kainomis 
[b.t. 4; b.l. 9-15; b.t. 40; b.l. 51-75 ]. Revizoriai atsisakė tokią išvadą teigti, argumentuodami, 
kad pirmasis turtas buvo parduodamas nuo 1999-12-27 dienos, t.y. praėjus daugiau kaip 5 
menesiams nuo rinkos kainos nustatymo. Rinkos kaina buvo nustatinėjama 1999 metų gegužes 
pirmai dienai. Bendrovės “Matininkai” specialistai pažymėjo, kad, kintant rinkos konjuktūrai, 
verslo sąlygoms, vertinamo turto vertė irgi kis nuo šių sąlygų kitimo tendencijų. Turtas 
vertinamas ir verte teisinga tik vertinimo dienai. Todėl revizoriai atsisakė atlikti lyginimą dėl 
bendrovės parduoto turto po akcijų pirkimo -  pardavimo sutarties pasirašymo. Pagal 
baudžiamosios bylos medžiagą nekyla abejonių, kad bendrovės rinkos konjuktūra pakito (pagal 
T.Lašo, E.Kaziliūno parodymus, kilo naujos kitų firmų degalinės, keitėsi kelių išdėstymas, turtas 
buvo nusidėvėjęs, techniškai pasenęs, daug beverčio turto, kt.), bendrovės verslo sąlygos tik 
blogėjo, ką rodo dokumentinės revizijos aktais nustatyti bendrovės finansiniai rezultatai. Tokiu 
būdu darytina išvada, kad nustatyta rinkos vertė taip kito, t.y. mažėjo. UAB “Matininkai” 
padaryta išvada dėl sąlygų turto vertės kitimui patvirtina proceso dalyvių argumentus dėl 
nuostolingai parduodamo turto priežasčių.

Dokumentinės revizijos metu nustatyta, kad dalis bendrovės turto buvo parduota 
pažeidžiant 1996-08-22 Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymą Nr. 1-508, negaunat 
Finansų ministerijos ar AB “Turto bankas” raštiškų leidimų ir nesuderinus sąlygų.

Įtariamasis E.Kaziliūnas paaiškino, kad AB “Lietuvos kuras” akcijų pirkimo-pardavimo 
sutartyje aiškiai įvardinta, kad Valstybės turto fondas šioje sutartyje veikia Vyriausybės vardu ir 
šioje sutartyje išvardinti objektai, kuriuos galima parduoti. Tad reikalavimai gauti leidimus iš 
žemiau stovinčios institucijos, t.y. Finansų ministerijos ar Turto bankas”, yra be pagrindo, nes 
vyriausybė, kurią atstovavo Valstybės turto fondas, jau leido minimus objektus parduoti. Visi 
sandoriai dėl nekilnojamojo turto pardavimo patvirtinti notaro, o bendrovės skolos valstybei 
buvo įtvirtintos viešai publikuojamais norminais aktais, ką notaras turėjo galimybę žinoti.

Dokumentinės revizijos metu nustatyta, kad ne visas bendroves turtas buvo parduodamas 
nuostolingai, buvo ir pelningų sandorių, lyginant parduoto turto kainą su likutine verte.

Operatyvinėmis priemonėmis nenustatyta, kad bendrovės parduodamo turto kainą galėjo 
įtakoti asmeninai ar kitokie administracijos ar valdybos narių ryšiai su pirkėjais. [ b.t. 4; b.l. 16- 
30]
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Baudžiamojoje byloje nustatyta, kad dokumentinės revizijos metu nustatytas bendrovės 
parduoto turto finansinis rezultatas, gautas turto likutinę vertę lyginant su parduoto turto kaina. Iš 
bylos medžiagos akivaizdu, kad toks lyginimas neatitinka objektyvių aplinkybių ir gautas 
finansinis nuostolis 1 1.324.518 Lt. negali būti vertinamas kaip žalos padarymas bendrovei.

Generalinio direktoriaus E.Kaziliūno, jo pavaduotojo T.Lašo bei valdybos narių veiksmai 
parduodant 1999-11-01 - 2001-04-30 laikotarpiu bendrovės “Lietuvos kuras” turtą, negali būti 
įvertinti kaip piktnaudžiavimas pasitikėjimu komercinėje, ūkinėje ar finansinėje veikloje, nes 
turto pardavimo klausimas buvo išspręstas 1999-10-29 AB “Lietuvos kuras” akcijų pirkimo -  
pardavimo sutartimi Nr. 11/27, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose 1999-12-08, 2000-04-28, 
2000-08-21, 2000-11-14 buvo priimami sprendimai parduoti turtą, aprobuoti valdybos ataskaitas, 
tvirtinti finansinius rezultatus. Paskutinis 2001-03-30 vykęs neeilinis akcininkų susirinkimas 
vertinamas dviprasmiškai (aptarta šiame nutarime aukščiau), todėl negalima kategoriškai teigti, 
kad jame priimti sprendimai yra tikroji bendrovės akcininkų valia.

Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes baudžiamojoje byloje nustatyta, kad administracijos 
bei valdybos narių veikoje dėl bendrovės “Lietuvos kuras” turto pardavimo 1999-11-01 - 2001- 
04-30 laikotarpiu nėra Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 321 straipsnyje numatyto 
nusikaltimo sudėties. Taip pat nėra jokio kitokio nusikaltimo sudėties.

Dėl procedūrinių pažeidimų parduodant ar perduodant bendroves turtą, t.y. pažeidžiant 
1996-08-22 Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymą Nr. 1-508, negaunat Finansų 
ministerijos ar AB “Turto bankas” raštiškų leidimų ir nesuderinus sąlygų darytina išvada, kad 
pagal šį įstatymą taikomos sankcijos, kaip nurodyta įstatymo 10 straipsnio 14 punkte, įstatymų 
nustatyta tvarka. Kadangi nustatyta, jog asmenų, pardavusių ar perdavusių turtą veikoje nėra 
nusikaltimų sudėties, atsakomybės klausimas sprendžiamas civilinių procesų metu.

Remdamasi išdėstytu nustatyta, kad 1999-11-01 -  2001-04-30 laikotarpiu AB “Lietuvos 
kuras” atsakingų asmenų: administracijos ir valdybos narių Eugenijaus Kaziliūno, Tomo Lašo, 
Vidūno Mekšrūno, Juozo Aiiukonio, Meir (Mark) Klabin, Kęstučio Stragio veikoje nėra 
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 321 straipsnyje numatyto nusikaltimo ar kitų 
nusikaltimų sudėties, todėl jų atžvilgiu baudžiamoji byla turi būti nutraukta. O.Šatochinos 
veikoje nėra Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 322, 323 straipsniuose numatytų 
nusikaltimų sudėties, todėl jos atžvilgiu baudžiamoji byla turi būti nutraukta. Kadangi 
baudžiamojoje byloje nėra objektyvių įrodymų, jog 1999-11-11 įgaliojimai buvo suklastoti, 
baudžiamoji byla dėl klastojimo fakto turi būti nutraukta nesant Lietuvos Respublikos 
baudžiamojo kodekso 207 straipsnyje numatytų nusikaltimų sudėties.

2001-12-29 nutarimu ir protokolu baudžiamojoje byloje uždėtas areštas Olandijos įmones 
“Kopcke International Holdings B.V.” turtui -  8.408.859 AB “Lietuvos kuras” paprastosioms 
registruotoms akcijoms, kurių bendra nominali vertė42.044.295 Lt. Kadangi baudžiamoji byla 
nutraukiama, šiam turtui areštas panaikintinas. [ b.t. 8; b.l. 151-153 ]

Į Tardymo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos saugojimo 
kamerą tikslinga perduoti 2002-01-23 Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos lydraščiu Nr. 10- 
31-71 pateiktą vaizdajuostę su TV laidos “Panorama” siužetu apie 1999-10-29 įvykusį AB 
“Lietuvos kuras” akcijų pirkimo -  pardavimo sutarties pasirašymą. [ b.t. 7; b.l. 181-183 ]

Nutraukinat baudžiamąją bylą UAB “Matininkai” prašymu tikslinga grąžinti 2003-02-11 
nutarimu padaryti poėmį i f  poėmio protokolu paimtus AB “Lietuvos kuras” turto vertinimo 
dokumentus, [b.t. 4; b.l. 12-158 ]

Remdamasi išdėstyti ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso 
kodekso 234 str., 5 str. 2 p., -

n u t a r ė
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1. Nutraukti baudžiamąją bylą Nr. 10-2-103-01, nesant Eugenijaus Kaziliūno,
Tomo Lašo, Vidūno Mekšrūno, Juozo Aliukonio,' Meir (Mark) Klabin, 
Kęstučio Stragio veikoje Lietuvos~Kespublikos baudžiamojo kodekso 321 
straipsnyje numatyto nusikaltimo ar kitų nusikaltimų sudėties, O.Satochinos 
veikoje nesant Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 322, 323
straipsniuose numatytų nusikaltimų sudėties, taip pat nesant Lietuvos 
Respublikos baudžiamojo kodekso 207 straipsnyje numatytų nusikaltimų 
sudėties ir apie tai pranešti įtariamiesiems.

2. Apie priimtą nutarimą informuoti pareiškėjo įgaliotą atstovą “Bernotas ir 
Dominas Glimsted” advokatų kontoros advokatą Žilviną Kvietkų.

3. Panaikinti areštą Olandijos įmonės “Kopcke International Holdings B.V.” 
turtui -  8.408.859 AB “Lietuvos kuras” paprastosioms registruotoms akcijoms, 
kurių bendra nominali vertėm 42.044.295 Lt. ir apie tai pranešti turto 
savininko įgaliotam atstovui, Centrinei hipotekos įstaigai, BAB “Lietuvos 
kuras” administratoriui UAB “Draugo petys”, Centriniam depozitoriumui, 
Nacionalinei vertybinių popierių biržai, AB “Vilniaus bankas”, Vertybinių 
popierių komisijai.

4. Į Tardymo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 
saugojimo kamerą perduoti 2002-01-23 Lietuvos nacionalinio radijo ir 
televizijos lydraščiu Nr. 10-31-71 pateiktą vaizdajuostę su TV laidos 
“Panorama” siužetu apie 1999-10-29 įvykusį AB “Lietuvos kuras” akcijų 
pirkimo -  pardavimo sutarties pasirašymą.

5. Grąžinti UAB “Matininkai” 2003-02-11 nutarimu padaryti poėmį ir poėmio 
protokolu paimtus AB “Lietuvos kuras” turto vertinimo dokumentus.


