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PRAŠYMAS PRADĖTI IKITEISMINĮ TYRIMĄ 

 

Kreipiuosi su prašymu pagal kompetenciją įvertinti šiame prašyme išdėstytas 

aplinkybes dėl juridinio asmenes – UAB „Active Construction Management“ (buvusi UAB 

„Irdaiva“) bankroto aplinkybių bei šios įmonės vykdytų statybos darbų statant Vilniaus 

daugiafunkcinio Lazdynų sveikatinimo centrą, Erfurto g. 13, Vilniuje. Tikėtina, kad šios įmonės, 

jos vadovų bei akcininkų veiksmuose yra nusikalstamų veikų požymių, reglamentuotų Lietuvos 

Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 182 straipsnio  („Sukčiavimas“), 209 straipsnio 

(„Nusikalstamas bankrotas“) požymių, todėl prašau atlikti išsamų tyrimą.  

Viešai yra žinoma, kad UAB „Active Construction Management“ buvo laimėjusi daug 

viešųjų pirkimų visos valstybės mastu ir turėjo pastatyti ar rekonstruoti tokius objektus kaip Nidos 

kultūros centrą, atlikti remonto darbus Ignalinos Atominėje elektrinėje, rekonstruoti Vilniaus lėlių 

teatrą, Alytaus pataisos namų bendrabučius ir kitus, taip pat dar 2017 m. birželio 5 d. Vilniaus 

miesto savivaldybės administracija ir ūkio subjektų grupė UAB „Active Construction 

Management“,  UAB „Axis Power“, UAB „Mitinija“, UAB „HCS Baltic“ ir AB „Montuotojas“ 

(toliau visi kartu – „Rangovas“) buvo sudariusi sutartį pagal kurią rangovas įsipareigojo sutartyje 

nustatytais terminais ir tvarka atlikti Vilniaus daugiafunkcinio Lazdynų sveikatinimo centro, Erfurto 

g. 13, statybos darbus. Tačiau nepaisant turimų daugybės valstybinės reikšmės užsakymų UAB 

„Active Construction Management“ 2019 m. spalio 28 d. buvo iškelta bankroto byla. Kiek yra 

žinoma, UAB „Active Construction Management“ akcininkas yra Irmantas Kubilius, kuris taip pat 

yra kitos įmonės – UAB „Statybų kodas“ akcininkas. UAB „Statybų kodas“ dažnai dalyvaudavo 
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UAB „Active Construction Management“ laimėtuose viešuosiuose pirkimuose kaip subrangovas. 

Taigi šias įmones sieja tiek bendras akcininkas, tiek vykdyta bendra veikla. Atsižvelgiant į tai, kad 

UAB „Active Construction Management“ bankroto byla buvo iškelta netikėtai, o iki to laiko įmonė 

sėkmingai dalyvavo viešuosiuose pirkimuose, kyla pagrįstų abejonių ar UAB „Active Construction 

Management“ turtas, lėšos nebuvo perkeliamos į kitą susijusią įmonę - UAB „Statybų kodas“, tokiu 

būdu privedant įmonę prie bankroto situacijos ir išvengiant įsipareigojimų užsakovams vykdymo. 

Taip pat prašau įvertinti UAB „Active Construction Management“ veiksmus statant konkretų 

objektą Vilniaus daugiafunkcinio Lazdynų sveikatinimo centrą, Erfurto g. 13, Vilniuje. Vilniaus 

daugiafunkcinio Lazdynų sveikatinimo centro statybos darbai trunka pakankamai ilgą laiką, 

viešojoje erdvėje taip pat pasirodė informacija, kad per vasarą beveik nebuvo atlikta jokių darbų, 

tačiau mano žiniomis, įmonė yra nurodžiusi, (bei pateikusi darbų atlikimo aktus) kad yra atlikusi 

kelis kartus daugiau darbų, nei yra iš tikrųjų padariusi faktiškai. Manytina, kad tokie įmonės 

veiksmai taip pat  turėtų būti ištirti ir įvertinti baudžiamosios teisės prasme.  

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, prašau atlikti tyrimą ir nustačius, kad juridinių 

asmenų, jų vadovų bei akcininkų veiksmuose yra nusikalstamos veikos požymių, pradėti ikiteisminį 

tyrimą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182, 209 straipsnių  pagrindu ar dėl kitų veikų 

šių aplinkybių kontekste. 

 

Pagarbiai 

 

Mero pavaduotojas                                                   Valdas Benkunskas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


