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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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KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMUI
Herkaus Manto g. 26, LT-92131 Klaipėda

Ieškovė: 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
Atsakovė: UAB KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA"
į/k 140451567, buveinės adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Nemuno g. 2B
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PATIKSLINTAS IEŠKINIO PAREIŠKIMAS
DĖL RANGOS SUTARTIES NUTRAUKIMO PRIPAŽINIMO NETEISĖTU,
SKOLOS BEI NETESYBŲ PRITEISIMI, ĮPARIGIJIMO ĮVYKDYTI SUTARTINES
PRIEVOLES IR BE PAGRINDO ĮGYTO TURTO VERTĖS GRĄŽINIMO
2009-11-30
Ieškinio suma: 1641241,00 Lt
Siekiant galutinai suformuluoti ieškinio dalyką ir faktinį ieškinio pagrindą įvertinant naujai
paaiškėjusias faktines aplinkybes atsakovei UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos „Bega“ pareiškus
2009-05-06 priešieškinį Nr. 01-312 (Toliau – Priešieškinys), o taip pat proceso šalims išdėsčius
argumentus pirmojo parengiamojo teismo posėdžio metu, Klaipėdos apygardos teismui pateikiame šį
Patikslintą ieškinio pareiškimą dėl rangos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, skolos bei
netesybų priteisimo, įpareigojimo įvykdyti sutartines prievoles ir be pagrindo įgyto turto vertės
grąžinimo (toliau – Patikslintas ieškinys). Pagal proceso šalių į bylą pateiktus procesinius dokumentus
ginčo esmė yra ta, kad ieškovė yra pareiškusi reikalavimus sumokėti už rangos sutarties su atsakove
pagrindu atliktus statybos rangos darbus ir įgytas medžiagas (kurių dalis nebuvo perduota atsakovei) bei
sumokėti už su projektiniais pakeitimais susijusius papildomai atliktus darbus, kuriuos įforminti po
beveik visų papildomų darbų atlikimo atsakovė atsisakė, o atsakovė yra pareiškusi reikalavimus
atlyginti nuostolius, kurie susidarė dėl atsakovės nuomone nekokybiškai atliktų darbų, kurie pagrindinai
grindžiami nepatvirtinta panaudotų medžiagų metalo konstrukcijoms atitiktimi ir neatliktais pagamintų
konstrukcijų numatytais bandymais, o taip pat dėl mažesnio nei sutartyje numatyto sumontuotų sandėlių
konstrukcijų užimamo ploto. Atsakovei nepagrįstai nutraukus rangos sutartį ieškovė užbaigti statybos
rangos darbus galimybės neturėjo.
Toliau pateikiame aplinkybes ir įrodymus pagrindžiančius kiekvieną iš ieškovės Patikslintu
ieškiniu pareiškiamų reikalavimų.
1. Dėl rangos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu.
Galiojantys įstatymai bei pačių sutarties šalių įsipareigojimų vykdymo privalomumas riboja
vienos iš sutarties šalies vienašalę iniciatyvą nutraukti sutartį. Ieškovės nuomone, atsakovė pažeidė
galiojančių teisės aktų normų, ribojančių vienašališką sutarčių nutraukimą, reikalavimus, todėl nutraukė
tarp šalių sudarytą sutartį neteisėtai.
Ieškovė su atsakove buvo sudarę 2008-05-26 rangos sutartį Nr. F 9B/1 (toliau – Sutartis, yra
byloje) dėl suprojektavimo ir pastatymo birių – pakuotų medžiagų sandėlio bloko, adresu Nemuno g. 2,
Klaipėda (toliau - Darbai). Sutarties 1.1.1 punktu ieškovė (arba pagal Sutartį Rangovas) įsipareigojo:
- parengti laikančių metalo konstrukcijų techninį ir darbo projektą;
- pagaminti suprojektuotas metalo konstrukcijas ir jas sumontuoti;

- pagaminti ir sumontuoti PVC sienų ir
stogo dangą (RAL atitikmuo suderinamas atskirai iki gamybos);
- pagaminti ir sumontuoti tentinius stumdomus vartus – 6 vienetus.
Pagal Sutarties 3.2 punktą, Sutartyje numatyti visi darbai turėjo būti atliekami pagal kalendorinį darbų
grafiką (Priedas Nr. 4) ir darbų rezultatai perduoti iki 2008 m. lapkričio mėn. 15 d. Atsakovė (arba pagal
Sutartį Užsakovas) Sutarties 6.1 punktu įsipareigojo atlikti visus Sutarties 4 dalyje nustatytus
mokėjimus, kurių bendra suma pagal Sutarties 2.1 punktą sudarė 3150600 (trys milijonai vienas šimtas
penkiasdešimt tūkstančių šeši šimtai litų). Sutartis nenumatė draudimo ieškovei pasitelkti savo
prievolėms įvykdyti subrangovus, o taip pat nenumatė pareigos subrangovų pasirinkimo klausimo
derinti su atsakove, todėl ieškovė bet kokiems iš Sutarties kylantiems įsipareigojimams įvykdyti turėjo
teisę pasitelkti kitus subrangovus.
Ieškovei likus atlikti nedidelę Darbų dalį, atsakovė 2008-12-01 raštu Nr. 01-483 (toliau – Raštas
Nr. 01-483, kopija yra byloje) pranešė, kad Sutartį vienašališkai nutraukia. Atsakovė Priešieškinio 4
puslapio priešpaskutinėje pastraipoje pripažino, kad Sutartį nutraukė Raštu Nr. 01-483. Atsakovė Rašte
Nr. 01-483 nurodydama, kad atsakovė atsisako ir vienašališkai nutraukia Sutartį, kadangi Rangovas
pažeidė vieną esminių sutarties sąlygų – terminus (nurodant LR CK 6.652 str.) bei nepateikė Sutarties
įsipareigojimams įvykdyti būtino veiklos atestato (LR CK 6.646 str.), Sutartį nutraukė dviem pagrindais:
1) dėl to, kad iekovė pažeidė Sutarties įvykdymo terminą; 2) dėl to, kad ieškovė nepateikė veiklos
atestato. Šios atsakovės nurodytos Sutarties nutraukimo priežastys (Sutarties nutraukimo pagrindai)
tuometinėmis faktinėmis aplinkybėmis nesudarė pagrindo Sutarties nutraukimui. Atsakovės nurodytų
Sutarties nutraukimo priežasčių (pagrindų) nepagrįstumą ir neteisėtumą grindžiame šiais, toliau
nurodomais motyvais:
1.1. Atsakovės Rašto Nr. 01-483 įteikimo ieškovei metu egzistavusių faktinių aplinkybių
atžvilgiuSutarties nutraukimui nebuvo teisinio pagrindo taikyti LR CK 6.652 str.
LR CK 6.652 str. 2 d. yra nustatyta, kad jeigu įstatymai ar sutartis nenustato ko kita, rangovas
atsako ir už darbų pradžios ar pabaigos termino, ir už tarpinių terminų pažeidimą, o 4 d. – kad jeigu
rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą, tai užsakovas turi teisę atsisakyti priimti
įvykdžius prievolę atliktą darbą ir pareikalauti iš rangovo atlyginti dėl termino praleidimo padarytus
nuostolius, jeigu dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę.
Visų pirma, šį įstatymo straipsnį atsakovas taikė nepagrįstai dėl to, kad pasibaigus Sutarties
įvykdymo terminui atsakovė neatsisakė priimti ieškovės atliktą darbą, o atvirkščiai, pasitelkęs antstolį
Aleksandrą Selezniovą, UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“ direktorių Joną Sabeckį,
ieškovės atliktą Darbą priėmė. Taip pat neegzistavo šio straipsnio 4 daliai taikyti kita būtina sąlyga, kad
dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę, nes byloje atsakovės pateikti į
bylą įrodymai, kuriais jis grindžia nuostolių atsiradimą neva taisant ieškovo atliktus trūkumus, įrodo,
kad dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas atsakovui prasmės akivaizdžiai neprarado.
Spręndžiant LR CK 6.652 str. 2 d. taikymo ieškovo atžvilgiu klausimą, jis turi būti sistemiškai
taikomas su LR CK 6.688 str., 2 d., 6.202 str. 2 d., 6.206 str., nes darbų pradžios ar pabaigos terminų
praleidimas dėl atsakovės pirmiau vykdytinų prievolių neįvykdymo, šalina ieškovės atsakomybę už šių
terminų pažeidimą. Atsakovė neįvykdė jai teisės aktais nustatytų toliau nurodomų pareigų, o taip pat
atliko Sutartyje numatytus veiksmus, kurie nulėmė galutinio Sutarties įvykdymo termino praleidimą:
1.1.1. Atsakovė iki Sutarties 3.2 punkte nustatytos jos įvykdymo pabaigos ieškovei nepateikė būtino statinio statybos leidimo, todėl ieškovė pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, objektyviai
neturėjo galimybių Sutartį įvykdyti joje numatytais terminais.
Remiantis LR statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 23 str. 1 d., pagal Sutartį naujai
statomo birių-pakuotų medžiagų sandėlių bloko statybai, buvo privalomas statybos leidimas. Šią
aplinkybę patvirtina pats vėlesnis tokio leidimo gavimo faktas (leidimo kopija yra byloje).
Vadovaujantis LR statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 12 str. 1 d. 4 p., 23 str. 6 ir 16 d.,
statybos leidimą privalo gauti statytojas (užsakovas), t.y. atsakovė. LR CK XXXIII skyriaus trečiojo
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skirsnio, reglamentujančio statybos rangą, 6.688
str. 2 d. yra nustatyta užsakovo pareiga gauti reikalingus leidimus, suteikiančius teisę atlikti rangovui
tam tikrus darbus. LR CK sutarčių vykdymą reglamentuojančiose bendrosiose teisės normose, t.y. 6.202
str. 2 d. yra nustatyta, kad jeigu abi sutarties šalys yra Lietuvoje ir šio straipsnio 1 dalyje nurodytą
reikalavimą nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, tai leidimą privalo gauti šalis, kuriai ši pareiga yra
nustatyta įstatymuose, o 3 d. yra nustatyta, kad reikalingą leidimą ar leidimus sutarties šalis privalo gauti
laiku bei, kad sutarties šalis privalo nedelsdama pranešti kitai šaliai apie tai, kad leidimas yra gautas arba
kad atsisakyta jį išduoti. Atsakovas laiku, būtinu Sutarčiai įvykdyti statybos leidimo ieškovei nepateikė,
o taip pat jo nepateikė ir iki Sutarties įvykdymo pabaigos 2008 m. lapkričio 15 d. bei nepranešė, kad
toks leidimas yra gautas, nes toks leidimas iki to laiko atsakovei išduotas nebuvo. Pagal Statybos
įstatymo 24 str., statinio statyba be statybos leidimo, kai jis šio įstatymo nustatytais atvejais yra
privalomas, draudžiama. Todėl pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, atsakovei neįvykdžius
pareigos pateikti Sutarčiai vykdyti būtino statybos leidimo iki 2008 m. lapkričio 15 d., ieškvė neturėjo
teisės užbaigti birių – pakuotų medžiagų sandėlio bloko statybos rangos darbus ir jų rezultatą perduoti
atsakovei. Dėl to, kad statybos leidimas buvo būtinas birių – pakuotų medžiagų sandėlio bloko statybos
rangos darbams užbaigti ir jį privalėjo gauti atsakovė, šios atsakovės pareigos neįvykdymas ir nulėmė,
kad ieškovė neturėjo objektyvių galimybių įvykdyti sutartinius įsipareigojimus užbaigiant sandėlio
bloko statybos rangos darbus iki 2008 m. lapkričio 15 d. Todėl už Sutarties įvykdymo termino
pasibaigimą yra atsakinga atsakovė.
Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių, atsakovė neįgijo teisės remtis kitos šalies neįvykdymu, kiek
Sutartis buvo neįvykdyta dėl jos pačios kaltės. LR CK 6.206 str. yra nustatyta, kad viena šalis negali
remtis kitos šalies neįvykdymu tiek, kiek sutartis nebuvo įvykdyta dėl jos pačios veiksmų ar neveikimo
arba kitokio įvykio, kurio rizika jai pačiai tenka. Remiantis Statybos įstatymo, LR CK, ir Sutarties
minėtomis nuostatomis, Statybos leidimo gavimas ir jos pateikimas ieškovei buvo išimtinai atsakovės
pareiga, todėl Statybos įstatymo 24 straipsnyje esant draudimui vykdyti statinio statybą be statybos
leidimo, rangos darbų terminų iki leidimo gavimo nukėlimas yra susijęs su atsakovės veiksmais ar
neveikimu gaunant statybos leidimą. Dėl to, kad atsakovė būtino darbams vykdyti statybos leidimo iki
Sutarties įvykdymo pabaigos ieškovei nepateikė, atsakovė LR CK 6.206 str. pagrindu neįgijo teisės
remtis ieškovo Sutarties neįvykdymu iki pat Sutarties įvykdymo termino pabaigos. Neįgijusi teisės
remtis ieškovės neįvykdymu, atsakovė Sutarties nutraukimui taikė 6.652 str. nepagrįstai, todėl šiuo,
Rašte Nr. 01-483 nurodytu pagrindu, Sutartį nutraukė nepagrįstai ir neteisėtai.
Faktinės aplinkybės, kad iki statybos leidimo gavimo, t.y. iki Sutarties pasibaigimo dienos,
ieškovė buvo įgijusi sandėlių bloko montavimui reikiamas medžiagas, parengusi jas montavimui ir
atlikusi visus kitus parengiamuosius darbus (sudarančios didžiąją dalį Sutarties kainos), ir atsakovės
reikalavimų įtakoje nesant išduotam statybos leidimui su techninio prižiūrėtojo pritarimu buvo atlikusi
didžiąją dalį montavimo darbų, patvirtina, kad ieškovė atliko visus nuo jos priklausančius veiksmus, kad
Sutartis būtų įvykdyta laiku ir tinkamai, o taip pat parodo, kad atsakovei pateikus statybos leidimą
ieškovė buvo pajėgi Sutartį įvykdyti per protingą terminą.
1.1.2. Ieškovė neturėjo galimybių Darbus atlikti Sutartyje numatytu terminu dėl atsakovės
padarytų statomo statinio projektinių sprendinių pakeitimų.
Sutarties 3.3 punkte yra nustatyta, kad jeigu atliekant Sutartyje numatytus darbus, atsiranda
būtinybė keisti numatytų darbų apimtis ir terminus, tai įforminama atskiru raštišku šalių papildomu
susitarimu.
Būtinybė keisti numatytų darbų apimtis ir terminus atsirado atsakovei, nes ji pakeitė projektinius
sprendinius, kurie įtakojo Sutarties įvykdymo terminus, o taip pat Sutarčiai įvykdymui laiku negavo
statybos leidimo. Aplinkybę, kad atsakovė pakeitė projektą patvirtina Sutarties 1.1 punktas, kuriame
nustatyta, kad Sutartis tarp šalių sudaroma dėl naujai statomo birių – pakuotų medžiagų sandėlio bloko
(metalinis, PVC audiniu dengtas 7949 m2 (97×26,5×11,2; 160×33,5×12,1) su tentiniais stumdomais
vartais 6 vnt. (5×6 m) ir realiai įvykdyti darbai pagal pakeistą projektą. Po projektinių sprendinių
pakeitimo sandėlio bloko išmatavimai realiai yra tokie – vienas metalinis tentinis sandėlis 84×26,5×6 m
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ir kitas metalinis tentinis sandėlis 160×33,5×6 m,
kurių bendras plotas yra 7586 m . Tokie pakeitimai atitinka ieškovės turimą sandėlių bloko Techninį
projektą (kopija pridedama), pagal kurį ieškovė atliko Darbus. Dėl projektinių sprendinių keitimo buvo
būtina perskaičiuoti reikiamų medžiagų kiekius ir atlikti kitus Sutartyje nenumatytus darbus, kurie
įtakojo tiek tarpinių, tiek galutinio termino pratęsimą. Ieškovė atsakovės reikalavimu atliko projektinių
sprendinių pakeitimus tiek projekte, tiek pagamindama konstrukcinę dalį, tentus bei dalinai atlikdama jų
montavimo darbus. Atsakovė, pakeitimus ir papildomus darbus priėmė, tačiau pažeisdama Sutarties 3.3
punktą, atsisakė įforminti papildomu 2008-11-18 susitarimu Nr. 1 prie 2008-05-26 sutarties Nr. F9B/1
(toliau – Papildomas susitarimas, yra byloje). Papildomas susitarimas iki Sutarties termino pabaigos
nebuvo pasirašytas, todėl papildomi darbai iš viso neturėjo būti atliekami, nors faktiškai jie buvo atlikti,
dėl ko nusikėlė visos Sutarties įvykdymo terminas.
Be to, terminų nukėlimą įtakojo atsakovės atlikti toliau nurodomi veiksmai. Atsakovė 2008-0916 raštu Nr. 05-338 (kopija pridedama) ieškovę informavo, kad atramines plokštes ieškovė turi pilnai
pritvirtinti prie pagrindo iki betoninių atraminių blokų montavimo. Atraminiai blokai Techniniame
projekte numatyti nebuvo, o jų montavimas trukdė sandėlių bloko metalinių konstrukcijų montavimui.
Apie tai, ieškovė atsakovę nedelsiant informavo sekančios dienos, t.y. 2008-09-17 raštu Nr. 080917-1
(kopija pridedama) kuriame nurodė, kad kadangi jokių lygiagrečių darbų, tame tarpe atraminių blokų
montavimo numatyta nebuvo, todėl bet kokie lygiagretūs darbai įtakoja montavimo kaštus bei atlikimo
terminus. Atsakovė nekreipė dėmesio į ieškovės minėtą raštą ir atraminius blokus pradėjo montuoti. Šią
aplinkybę patvirtina 2008 09 20 nufotografuotos trys fotonuotraukos (3, 4 ir 5 fotonuotraukos
pridedamos), kuriose matyti prie pat metalinių konstrukcijų sumontuoti ir sandėlių bloko konstrukcijų
viduje sustatyti atraminiai blokai, akivaizdžiai trukdantys atlikti sandėlių bloko montavimo darbus. Apie
atraminių blokų sumontavimo pasekmes ieškovė atsakovę informavo 2008-09-29 raštu, kuriame ieškovė
atsakovei nurodė, kad:
„Eilinį kartą norime atkreipti Jūsų dėmesį ir informuojame, kad atraminių blokų montavimas ne
tik ženkliai didina mūsų sąnaudas ir trukdo atlikti mūsų sutartinius įsipareigojimus, bet ir ženkliai
prailgins Jūsų projekto realizacijos terminą.
Mūsų paskaičiavimais dangos tvirtinimui sugaišime papildomas 8 savaites, tuo atveju jei
nesustabdysite atraminių blokų montavimo iki kol bus sumontuota danga.
Nuo 200 09 19 d. pradėjote atraminių blokų montavimą. 2008 09 26 dienai buvo sumontuota 150
m. Vidutiniškai dirbo 3 žmonės t. y. viso buvo sugaišta 144 darbo valandos. 40 bėginių angaro metrų
(vienos dangos ilgis) galima sumontuoti per 80 darbo valandų t. y. 6 darbininkai darbus atliktų per 2
dienas, o dirbant dviem pamainom mažiau nei per 1 dieną. Šiuos darbus pilnai galėtumėte atlikti
lygiagrečiai mūsų užbaigimiesiems dangos tvirtinimo darbams neįtakojant viso projekto realizacijos
terminams. Tuomet mes montuojant 40 b. m. dangos esant atraminiams blokams konstrukcijos viduje
busime priversti papildomai sugaišti daugiau nei 500 darbo valandų t. y. 6 žm. papildomai dirbs
daugiau nei 10 darbo dienų, daugiau nei 2 savaitės.
Pakartotinai prašome sustabdyti atraminių blokų montavimo darbus arba sudaryti papildomą
susitarimą dėl nenumatytų darbų ir terminų pakeitimo kaip numato sutarties.“
Atsakovė į ieškovės prašymus nekreipė dėmesio ir atraminius blokus sumontavo. Iš ieškovės
raštų (buvo kreiptasi ir žodžiu) galime nustatyti, kad ieškovė ėmėsi visų protingų priemonių, kad
sutartiniai įsipareigojimai būtų atlikti laiku, tačiau dėl atsakovės atliektų veiksmų, kurių ieškovė kitaip
negalėjo įtakoti, Darbų atlikimo terminai, kaip buvo ieškovės įspėta, nusikėlė.
Apie tai, kad dėl projektinių sprendinių pakeitimų bei būsimų papildomai reikiamų atlikti darbų
galutiniai atskirų blokų Darbų užbaigimo terminai nusikelia, ieškovė informavo atsakovę 2008-09-29
raštu Nr. 080929-1 (kopija pridedama), kuriame nurodė planuojamus darbų užbaigimo terminus 2008 10
31 ir 2008 11 28. Kadangi dėl projektinių sprendinių pakeitimų Papildomo susitarimo atsakovė
nepasirašė, todėl neįgijo teisės ieškovą reikalauti juos atlikti, o ieškovei papildomų darbų, susijusių su
projektiniais sprendimais, neatlikus, Sutarties įvykdyti objektyviai nebuvo galima. Atsakovė atsisakė
pasirašyti Papildomą susitarimą nenurodžiusi jokių atsisakymo priežasčių, nors Papildomas susitarimas
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buvo preliminariai suderintas (patvirtina atsakovės
atstovo parašas ant Papildomo susitarimo). Kita vertus, Sutarties nustatytu terminu nebuvo galima atlikti
dėl padidėjusių Darbų apimties, nes Sutartyje jie numatyti nebuvo (dėl Papildomo susitarimo motyvai
pateikiami toliau).
Aukščiau nurodytos aplinkybės patvirtina, kad Suterties terminas objektyviai nusikėlė dėl
atsakovės veiksmų, todėl atsakovė neįgijusi teisės remtis ieškovės neįvykdymu, Sutarties nutraukimui
taikė 6.652 str. nepagrįstai, todėl šiuo, Rašte Nr. 01-483 nurodytu pagrindu, Sutartį nutraukė nepagrįstai
ir neteisėtai.
1.2. Atsakovės Rašto Nr. 01-483 įteikimo ieškovei metu egzistavusių faktinių aplinkybių
atžvilgiu nebuvo teisinio pagrindo taikyti LR CK 6.646 str.
LR CK 6.646 str. nustatyta, kad įstatymai gali numatyti atvejus, kai tam tikrų rūšių darbai gali
būti atliekami tik turint įstatymų nustatyta tvarka išduotą leidimą (licenciją).
Aukščiau atsakovės nurodytas CK 6.646 str. ieškovei nesudarė teisinių kliūčių Sutarčiai
įvykdyti. Ieškovė sudariusi Sutartį turėjo teisę savo jėgomis neatlikti jokių Sutartyje numatytų Darbų, o
jų atlikimui pasitelkti subrangovus, turinčius atitinkamų Darbų patirtį ir reikiamus leidimus. LR CK
6.650 str. 1 d. yra nustatyta, kad rangovas turi teisę pasitelkti savo prievolėms įvykdyti kitus asmenis
(subrangovus), jeigu įstatymai ar rangos sutartis nenustato, kad užduotį privalo įvykdyti pats rangovas.
Sutartyje nėra draudimų ieškovei pasitelkti savo prievolėms įvykdyti kitus asmenis, o taip pat pareigos
ieškovei derinti su atsakovu subrangovų parinkimą. Todėl ieškovė vykdydama Sutartį turėjo Sutartimi
nevaržomą teisę pasirinkti subrangovus, turinčius teisės aktais reikalaujamus veiklos atestatus.
Ieškovė iki Sutarties nutraukimo neturėdama statybos leidimo, neturėjo subrangos sutarčiai
sudaryti būtinos projektinės dokumentacijos, todėl subrangos sutarties dėl sandėlio sumontavimo dar
nebuvo sudariusi. Kita vertus, atsakovei esant skolingai už Darbus ir nepasirašius Papildomo susitarimo
prisiėmimas papildomos rizikos sudarant subrangos sutartį toje situacijoje būtų buvęs neprotingas, nes
nuostolių atsiradimo rizika buvo reali: atsakovės reikalaujamam perduoti visam Darbo rezultui, ar jau
atliktai Darbų daliai galėjo būti neišduotas Statybos leidimas, kurio gavimui galėjo būti pareikalauta
pakeisti projektinius sprendinius, kurių vėlesnis realus įgyvendinimas reiškė atliktų Darbų dalies
perdarymą, kurio apmokėjimo klausimas Sutartyje aptartas nebuvo. Atsakovei neapmokant už priimtus
Darbus bei nesudarius Papildomo susitarimo, ieškovė turėjo pagrindą sustabdyti Sutarties vykdymą ir
pagrįstai neprisiėmė didesnės rizikos (siekė išvengti tos situacijos, kurioje yra atsidūrusi), tame tarpe
pasitelkiant Sutarčiai įvykdyti subrangovus. LR CK 6.46 str. 2 d. nustatyta, kad skolininkas taip pat turi
teisę sustabdyti prievolės vykdymą, kai kreditorius nevykdo savo priešpriešinės pareigos, jeigu
skolininko ir kreditoriaus priešpriešinės pareigos susijusios taip, kad galima pateisinti prievolės
vykdymo sustabdymą. LR CK 6.58 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu sutartinės prievolės įvykdymas yra
priešpriešinis, o prievolės šalis, kuri pirma turi atlikti veiksmus prievolei vykdyti, prievolės nevykdo
arba yra aišku, jog nustatytu terminu jos neįvykdys, kita prievolės šalis turi teisę sustabdyti priešpriešinį
savo prievolės vykdymą arba apskritai atsisakyti ją vykdyti, apie tai pranešti kitai šaliai ir pareikalauti
atlyginti nuostolius. Atsakovei nevykdant minėtų priešpriešinių savo įsipareigojimų, ieškovė
įvertindama faktines aplinkybes pagrįstai nedidino nuostolių atsiradimo rizikos, ir nesudarė subrangos
sutarčių. Skirtingai nei teigiama 2008-12-01 rašte Nr. 01-483, kuriuo atsakovė vienašališkai nutraukė
Sutartį, ieškovė neatsisakė pateikti reikiamus veiklos atestatus. Atsakovei sumokėjus įsiskolinimą ir
nenutraukus Sutarties, ieškovė būtų atlikusi visus Sutartyje numatytus Darbus ir įforminusi teisės
aktuose nustatyta tvarka bei Darbų rezultatą perdavusi atsakovei. Šią aplinkybę patvirtina tai, kad
atsakovė pasirinko rangovą atlikusi apklausą, t.y. pasirinko ieškovę iš kitų potencialių rangovų. Sutarties
vykdymo metu, Statinio techninis prižiūrėtojas taip pat nenurodė kliūčių Sutarčiai įvykdyti. Ieškovė
buvo pasiekusi preliminarų susitarimą su UAB „Mitnija“ dėl Subrangos sudarymo, tikslu įvykdyti
Sutartį. Šią aplinkybę patvirtinantis UAB „Mitnija“ raštas pridedamas.
Dėl aukščiau nurodytų priežasčių, nutraukti Sutartį tuo argumentu, kad ieškovė nepateikia
Sutarties įsipareigojimams įvykdyti būtino atestato, nebuvo pagrindo (visus Sutartimi nustatytus darbus
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ieškovė turėjo teisę atlikti pasitelkiant kitus
asmenis, turinčius Sutarties įsipareigojimams įvykdyti būtinus veiklos atestatus). Pagal ieškovės ir
atsakovės tarpusavio sutartinių prievolių esmę, Statybos darbams pradėti pirmiausiai pareigą turėjo
atsakovė pateikti statybos leidimą.
Aukščiau nurodyti motyvai ir įrodymai patvirtina, kad atsakovė Sutartį nutraukė LR CK 6.646
str. pagrindu nepagrįstai ir neteisėtai.
1.3. Atsakovė nepagrįstai nutraukė Sutartį konstatuodama, kad pažeistos esminės sutarties
sąlygos, o taip pat pažeidė LR CK nustatytą sutarčių nutraukimo tvarką
Atsakovė Rašte Nr. 01-483 nurodė, kad vienašališkai nutraukia Sutartį, kadangi Rangovas
pažeidė vieną esminių sutarties sąlygų – terminus (LR CK 6.652 str.). Tai akivaizdžiai reiškia, kad
atsakovė Sutartį nutraukė dėl jos nuomone ieškovės padaryto esminio Sutarties pažeidimo. Sutarties
sąlygų visuma nesudarė pagrindo atsakovei nutraukiant Sutartį Rašte Nr. 01-483 tvirtinti, kad Sutarties
sąlyga, nustatanti galutinį Sutarties įvykdymo terminą yra esminė. Sutarties 3 dalies, nustatančios darbų
atlikimo terminus, papunkčiuose nėra nurodyta, kad Sutarties galutinis ar tarpiniai įvykdymo terminai
yra esminės sutarties sąlygos. Kitos Sutarties sąlygos leidžia tvirtinti, kad pagal Sutartį sąlygos,
nustatančios Sutarties įvykdymo tarpinius ar galutinį terminą nėra esminėmis Sutarties sąlygomis.
Sutarties 3.2 punktas ieškovą įpareigojo visus Sutartyje numatytus darbus atlikti pagal Kalendorinį
darbų grafiką (priedas Nr. 4). Kalendorinis darbų atlikimo grafikas nebuvo sudarytas ir abiejų šalių
nebuvo pasirašytas dėl šių priežasčių: 1) dėl atsakovės daromų projektinių pakeitimų (atsakovė
pripažįsta Priešieškinyje, o taip pat jie nurodomi tarpusavio susirašinėjimo raštuose); 2) dėl to, kad per
visą Sutartyje numatytą jos vykdymo iki 2008 m. lapkričio 15 d. terminą, atsakovė nepateikė statomo
statinio statybos leidimo. Nesant statinio statybos leidimo jis negalėjo būti statomas, jo nebuvimas
trukdė planuoti ieškovo ir numatomų pasitelkti subrangovų pagal Sutartį reikiamus atlikti Darbus:
ieškovė neturėdama statybos leidimo, kurį atsakovei turėjo išduoti Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija, objektyviai negalėjo žinoti, kada jis bus atsakovei išduotas bei objektyviai negalėjo
planuoti Darbų atlikimą pasitelkiant subrangovus ir atlikti darbus Sutartyje nustatytu laiku pagal
kalendorinį darbų grafiką. Nesant sudaryto Sutartyje numatyto Kalendorinio darbų atlikimo grafiko,
tvirtinti, kad Sutarties sąlygos nustatančios darbų atlikimo terminus yra esminės, nėra pagrindo.
Atsakovė jokių veiksmų, kad būrų pasirašytas Kalendorinio darbų atlikimo grafikas nesiėmė, sutarties
vykdymo metu dėl jo nebuvimo pretenzijų ieškovei nereiškė. Kitos Sutarties nuostatos taip pat leidžia
tvirtinti, kad terminai Sutarties esmine sąlyga nebuvo: Sutarties 4 dalies punktuose nurodyti mokėjimai,
5 dalies punktuose nustatytas darbų-priėmimas ir perdavimas nėra siejami su konkrečiomis datomis ar
terminais, o siejami su faktinėmis aplinkybėmis. Sutarties 7 dalis, nustatanti Rangovo pareigas, taip pat
nesudaro pagrindo tvirtinti, kad darbų atlikimo terminai galėtų būti esminėmis Sutarties sąlygomis.
Sutarties 10 dalyje, numatančioje Sutarties šalių atsakomybę, Sutarties nutraukimas nėra siejamas su
griežtu jos įvykdymo terminu, atvirkščiai, Sutarties 10.3 punkte nustatyta, kad Sutartis galioja nuo jos
pasirašymo dienos iki galutinio Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.
Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus motyvus, yra pagrindas pagrįstai tvirtinti, kad Sutarties 3.2
punkte numatyta galutinė Darbų rezultatų perdavimo iki 2008 m. lapkričio 15 d. data, t.y. galutinis
Sutarties įvykdymo terminas nebuvo esmine sutarties sąlyga, todėl atsakovė Rašte Nr. 01-483
nepagrįstai Sutarties vienašališko nutraukimo pirmu pagrindu įvardijo tai, kad Sutartį nutraukia, kadangi
Rangovas pažeidė vieną esminių sutarties sąlygų – terminus (nurodant LR CK 6.652 str.), nes terminai
esmine Sutarties sąlyga nebuvo.
Sutarties įvykdymo termino praleidimą nėra pagrindo pripažinti esminiu sutarties pažeidimu ir
vertinant LR CK 6.217 str. 2 d. punktuose nustatytus kriterijus į kuriuos turi būti atsižvelgiama nustatant
ar sutarties pažeidimas yra esminis. LR CK 6.217 str. 2 d. yra nustatyta, kad nustatant, ar sutarties
pažeidimas yra esminis, ar ne, turi būti atsižvelgiama į tai:
1) ar nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis
nenumatė ir negalėjo protingai numatyti tokio rezultato;
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2) ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės
sąlygų laikymasis turi esminės reikšmės;
3) ar prievolė neįvykdyta tyčia ar dėl didelio neatsargumo;
4) ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje;
5) ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi įvykdyti ar vykdė sutartį, patirtų labai didelių nuostolių,
jeigu sutartis būtų nutraukta.

Vertinant CK 6.217 str. 2 d. numatytus kriterijus Sutarties nutraukimo metu egzistavusioms
faktinėms aplinkybėms, pagrindo Sutarties pažeidimus pripažinti esminiais, nebuvo. Atsakovė Sutarties
vykdymo metu gavo daugiau, nei galėjo tikėtis neturėdama statybos leidimo. Pagal Sutarties esmę
griežtas Sutarties terminų laikymasis neturėjo atsakovei esminės reikšmės, nes atsakovė negalėjo tiksliai
žinoti, kada jai bus išduotas Statybos leidimas, bei kada bus pradėti vykdyti Darbai, o taip pat Sutarties
termino pažeidimas nepaneigė atsakovės poreikio užbaigti nebaigtus statybos rangos darbus. Akivaizdu,
kad prievolė nebuvo ieškovo neįvykdyta tyčia ar dėl didelio neatsargumo. Sutarties neįvykdymas
nedavė atsakovei pagrindo nesitikėti, kad Sutartis nebus įvykdyta ateityje, nes Sutarčiai įvykdyti buvo
likusi nedidelė statybos rangos darbų dalis ir apie tai atsakovė buvo informuota 2008-10-22 raštu, 200810-31 raštu, 2008-11-05 raštu, 2008-11-10 raštu ir 2008-11-28 raštu. Sutartį regusi įvykdyti ieškovė dėl
sutarties nutraukimo patyrė labai didelių nuostolių. Atsakovė elgdamasi rūpestingai ir atidžiai, turėjo
numatyti, kad ieškovė patirs didelius nuostolius, nes Sutarties kainos, įvykdytų darbų dalis ir kitos
faktinės aplinkybės jai buvo žinomos. Todėl šie motyvai patvirtina, kad CK 6.217 str. 2 d. nurodyti
kriterijai nesudarė pagrindo konstatuoti, kad atsakovės nurodytas Sutarties pažeidimas yra esminis, t.y.
kad Sutarties esminės sąlygos pažeistos nebuvo.
Atsakovė ne tik nepagrįstai konstatavo, kad ieškovė pažeidė esmines Sutarties sąlygas bet ir dėl
toliau nurodomų motyvų pažeidė LR CK teisės normomis, reglamentuojamą Sutarčių nutraukimo
tvarką.
Sutarties 10.6 punkte nustatyta, kad Sutartis gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu. Šios
Sutarties nuostatos atsakovė nesilaikė. Sutartyje kiti jos nutraukimo pagrindai ir tvarka nėra nustatyti,
todėl Sutarties nutraukimui taikomos LR CK XVIII skyriaus nuostatos. LR CK 6.218 str. 1 d. nustatyta,
kad šio kodekso 6.217 straipsnyje numatytais pagrindais, t.y. kai kita šalis sutarties neįvykdo ar
netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas, nukentėjusi šalis gali sutartį nutraukti
vienašališkai, nesikreipdama į teismą. Apie sutarties nutraukimą privaloma iš anksto pranešti kitai šaliai
per sutartyje nustatytą terminą, o jeigu sutartyje toks terminas nenurodytas, – prieš trisdešimt dienų.
Sutartyje dėl jos nutraukimo išankstinio pranešimo terminas nėra nustatytas, todėl atsakovė
nutraukdama Sutartį privalėjo vadovautis minėta CK 6.218 str. 1 d. nuostata ir pranešti ieškovei apie
Sutarties nutraukimą prieš 30 dienų terminą. Atsakovė Raštu Nr. 01-483 Sutartį nutraukė nuo šio rašto
surašymo dienos. Kadangi atsakovės Raštas Nr. 01-483 buvo gautas jo surašymo dieną, todėl Sutartį
atsakovė nutraukė pranešimo apie Sutarties nutraukimą pateikimo ieškovei dieną ir pažeidė CK 6.218
str. 1 d. reikalavimus. Atsakovei nutraukus Sutartį pažeidžiant jos nutraukimo tvarką, ieškovė neturėjo
galimybės pasinaudoti LR CK 6.218 str. 2 d. nustatyta teise pasiūlyti atsakovei įvykdyti Sutartį. Kita
vertus, Sutarties nutraukimas pagal CK reikalavimus nebūtų pasiekęs teisinio tikslo, nes pagal Sutartį
likusius darbus ieškovė turėjo galimybę užbaigti per žymiai trumpesnį, nei CK 6.218 str. 1 d. numatytą
sutartims nutraukti 30 dienų terminą. Šią aplinkybę patvirtina 2008-11-10 ir 2008-11-28 raštai, kuriuose
nurodoma, kad Darbams užbaigti reikalingos pirmai daliai 6 dienos, antrai daliai 10 darbo dienų.
Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus motyvus, galime pagrįstai tvirtinti, kad Sutartis atsakovės buvo
vienašališkai nutraukta pažeidžiant CK 6.217 str. 1 d. reikalavimą, nustatantį, kad Šalis gali nutraukti
sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas.
Atsakovė nutraukdama Sutartį apie Sutarties nutraukimą nepranešė prieš 30 dienų terminą, todėl pažeidė
ir LR CK 6.218 str. 1 d. nustatytą sutarčių nutraukimo tvarkos reikalavimą. Šie motyvai sudaro
savarankišką pagrindą atsakovės Sutarties nutraukimą pripažinti nepagrįstu ir neteisėtu.
Jokiais kitais pagrindais atsakovė Rašte Nr. 01-483, kuriuo nutraukė Sutartį, nesirėmė, todėl
vėlesni atsakovės Priešieškinio pareiškime nurodyti papildomi argumentai teisinės reikšmės spręndžiant
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Sutarties pagrįstumo klausimą neturi, nes jais
nutraukdama Sutartį atsakovė nesivadovavo, nebuvo jų nurodžiusi ieškovei, kuriuos ieškovė būtų
turėjusi galimybę pašalinti. Ieškovės motyvai dėl atsakovės vėliau Priešieškinio pareiškime nurodytų
argumentų, kuriais ji grindžia Sutarties nutraukimą, neteisėtumo yra nurodyti ieškovės Atsiliepime į
atsakovės Priešieškinį.
Aukščiau nurodytos ieškovės aplinkybės ir motyvai sudaro pagrindą tenkinti ieškovės
reikalavimą dėl atsakovės Sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu.
Sutarties pripažinimas neteisėtu sukelia keleriopas teisines pasekmes: paneigia atsakovės
sudarytų sutarčių teisėtumą Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir pareikšto Priešieškinio reikalavimo
atlyginti nuostolius, atsakovės nuomone, ieškovo atliktų darbų defektams ištaisyti, o taip pat panaikintų
bet kokias teisines kliūtis perduoti iki Sutarties nutraukimo ieškovės atliktus ir atsakovei neperduotus
Darbus (parengtas sandėlių bloko uždengimui PVC tentinio denginio dalis) bei reikalauti už juos
sumokėti bei reikalauti įvykdyti kitas sutartines prievoles.
2. Dėl skolos ir netesybų priteisimo
Ieškovės atliktų Darbų vizualizacijai, ieškovė pateikia dvi fotonuotraukas ir 3 schemas: 1
fotonuotrauką „Projekto vizija“, 2 fotonuotrauką „Projekto vizualizacija“, 1 chemą „Angarų bendras
vaizdas“, 2 schemą „Angarų rėmai“ ir 3 schemą „Angarų tentai“ (pridedamos). 1 ir 2 fotonuotraukose
matome birių-pakuotų medžiagų sandėlių bloko bendrą vaizdą po prjektinių sprendimų pakeitimo.
Pridedamose schemose yra schematiškai pavaizduoti sandėlių blokas iki projektinių sprendinių
pakeitimo ir po jų, pavaizduotos sumontuotos metalinės konstrukcijos, o taip pat sandėlių bloko PVC
tentiniu denginiu (tentais) uždengta ir likusi uždengti sandėlių dalys.
Pagal Sutarties 1.1 ir 1.1.1 punktus, Sutartis tarp šalių buvo sudaryta dėl naujai statomo birių –
pakuotų medžiagų sandėlių bloko, susidedančio iš dviejų metalinių PVC audiniu (tentu) dengtų
tarpusavyje sujungtų sandėlių su 6 tentiniais stumdomais vartais, iš kurių vieno išmatavimai pagal
Sutarties 1.1 punktą turėjo būti 97×26,5×11,2 m (toliau tekste dar vadinama sandėlių bloko II dalimi), o
kito - 160×33,5×12,1 m (toliau tekste vadinamas sandėlių bloko I dalimi), kurių bendras plotas turėjo
būti 7949 kv.m. (žiūrėti 1 schemą). Pagal Sutarties 2.1 p., tokio sandėlių bloko sutartinė kaina buvo
3,150.600 Lt su PVM. Sutarties, t.y. sandėlių bloko I ir II dalies kaina, buvo detalizuota atsakovės
suderintoje 2008-10-16 birių-pakuotų medžiagų sandėlio bloko sąmatoje (toliau – Sąmata, kopija yra
byloje), kurioje atskirai nurodytos atskiros sandėlio bloką sudarančių sandėlių (dalių – antra - mažesnis
sandėlis) ir pirma - didesnis sandėlis) pagal ašis statybos rangos darbų kainos. Sutarties vykdymo metu
atsakovė pakeitė projektinius sprendinius atskiriant sandėlių bloko sandėlius vieną nuo kito, dėl ko jų
išmatavimai po pakeitimų tapo tokie: sandėlių bloko I dalies - 97×26,5×6 (m), užimančios 2570,5 m2
plotą, o sandėlių bloko II dalies - 160×33,5×6 (m), užimančio 5360 m2 (žiūrėti 1 schemą).
Ieškovei iki Sutarties nutraukimo buvo pagal Sutartį likusi atlikti nedidelė sandėlių bloko
statybos rangos darbų (toliau – Darbai) dalis. Šią aplinkybę patvirtina „Bega“ birių pakuotų medžiagų
sandėlių bloko techninis projektas su darbo brėžiniais (toliau – Techninis projektas, kopija pridedama),
pagal kurį ieškovė atliko darbus ir byloje esantys dokumentai, kuriuose po Sutarties nutraukimo buvo
užfiksuoti ieškovės atlikti birių-pakuotų medžiagų sandėlių bloko statybos rangos darbai.
Po Sutarties nutraukimo ieškovės atlikti Darbai buvo užfiksuoti UAB „Vakarų regiono statybų
konsultacinis biuras“ 2008-12-30 statinio dalinės techninės ekspertizės akte Nr. 08-12/01 (toliau Ekspertizės akto I dalis, yra byloje) bei 2009-04-20 statinio dalinės techninės ekspertizės akte Nr. 0812/01 (toliau - Ekspertizės akto II dalis, yra byloje) ir atsakovės 2008-12-10 iki sutarties nutraukimo
atliktų darbų priėmimo-perdavimo akte (toliau 2008-12-10 aktas). Ieškovės atliktus Darbus patvirtina
Sutarties vykdymo metu atsakovės priimti atliktų darbų aktai (Pažymos apie atliktų darbų vertę) ir jų
pagrindu išrašytos ir dalinai atsakovės penkiais pavedimais (pavedimų kopijos yra byloje) apmokėtos
PVM sąskaitos faktūros.
Atsakovė dalyvavusi 2008-12-01 ekspertams atliekant ekspertizę, tos pačios dienos, t.y. 200812-01 mokėtino avanso paskaičiavime pagal atliktus darbus (kopija pridedama) pripažino, kad 2008 11
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30 įvykdyta darbų už 2 473 870,00 Lt ir procentinė
atliktų darbų vertė yra 78,52 procento. Šis 2008-12-01 mokėtino avanso paskaičiavimas pagal atliktus
darbus atsakovės buvo pateiktas kaip įrodymas prie Pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo 2008-1202 Nr.01-487 (kopija pridedama), kuriais remiantis Klaipėdos apygardos teismas civilinėje byloje Nr.
L2-1360-524/2008 2008-12-02 teismo įsakymu (kopija pridedama) iš ieškovo priteisė atsakovui 200812-01 mokėtino avanso paskaičiavime pagal atliktus darbus apskaičiuotą 135346,00 Lt avansą.
Po Sutarties nutraukimo atsakovė priėmė Darbus minėtu 2008-12-10 aktu, kuriuo toliau ieškovė
remiasi nustatydama atliktų atskirų Darbų kiekius.
Lyginant 2008-12-10 akte nurodytus Darbus su Sąmata galime nustatyti, kokius Darbus ieškovė
atliko ir už kokią sąmatinę kainą:
1) atsakovės 2008-12-10 akto 2.1.1 punkte nurodoma, kad sandėlių bloko I dalies ašyse 1-55
kolonos ir santvaros sumontuotos, galutinis konstrukcijų sutvirtinimas ryšiais, suvaržymai neatlikti ir
pilnai nesumontuoti kolonos pado tvirtinimo ankeriai.
Pagal Sąmatą sandėlių bloko I dalies ašyse 1-55 metalo (su montavimu) kaina yra 1 718469,00
Lt (žiūrėti sąmatos 2 lapą ir 2 schemą).
Atsakovės nurodomus konstrukcijų sutvirtinimo ryšių suvaržymus bei pilnai nesumontuotus
kolonos pado tvirtinimo ankerius galime nustatyti iš Ekspertizės akto I dalies 6 puslapio 3 punkto 1
pastraipos, kurioje yra nurodyta, kad sandėlių bloko ne visos kolonos pritvirtintos prie padų
(nesutvirtinti ryšiai), patvirtinant tai nurodomomis fotonuotraukomis. Iš fotonuotraukų galime nustatyti,
kad sandėlių bloko I ir II dalyse nebuvo pilnai atlikta suvaržymų 16 vienetų, kurių kaina pagal ieškovo
Suvestinę sąmatą yra 147,00 Lt. Iš Ekspertizės akto I dalies 7 puslapio 1 pastraipos, kurioje konstatuota,
kad dalyje konstrukcijų sumontuotas inkarų (ankerių) kiekis mažesnis nei numatyta techniniame
projekte, galime nustatyti, kad kolonos pado tvirtinimo ankeriai pilnai nesumontuoti 4 kolonose (iš 204
bendro kolonų skaičiaus). Iš Ekspertizės akto I dalies galime nustatyti, kad trūksta 9 ankerių, kurių kaina
su montavimu pagal Suvestinę sąmatą yra 1782,00 Lt.
Todėl iš sąmatinės sandėlių bloko I dalies ašyse 1-55 metalo 1 718469,00 Lt kainos atėmę
nebaigtų darbų 1929,00 Lt kainą, o taip atėmę toliau 7 punkte nurodytą antikorozinės dangos
padengengimo 8,00 Lt kainą, gausime sandėlių bloko I dalies metalo su montavimu 1716532,00 Lt
kainą (taip pat žiūrėti Suvestinę sąmatą, pridedama).
2) atsakovės 2008-12-10 akto 2.1.2 punkte nurodoma, kad sandėlių bloko II dalies ašyse 1-55
kolonos ir santvaros sumontuotos, pilnai nesumontuoti vėjo ryšiai suvaržymais, pilnai nesumontuoti
kolonos pado tvirtinimo ankeriai. Šiame punkte taip pat nurodoma, kad ašyse 1-29 pilnai nesumontuoti
vėjo ryšiai, suvaržymai neatlikti, pilnai nesumontuoti kolonos pado tvirtinimo ankeriai.
Pagal Sąmatą sandėlių bloko II dalies ašyse 1-29 metalo kaina yra 724234 Lt (žiūrėti sąmatos 1
lapą, II dalyje metalo grafą 29 ašyje ir 2 schemą).
Atsakovės 2008-12-10 akte nustatytus pilnai nesumontuotų vėjo ryšių suvaržymų, pilnai
nesumontuotų kolonų pado tvirtinimo ankeriais kainą įvertinome aukščiau 1 punkte, nes Ekspertizės
akto I dalyje jie nebuvo išskirti į sandėlių bloko I ir II dalis, o buvo nustatyti visam sandėlių blokui.
Atsakovė iš esmės Priešieškinį grindžia Ekspertizės akto I ir II dalimis, todėl įvertinus 2008-12-10 akte
ir Ekspertizės akte nurodytus trūkumus pagal Ekspertizės akto II dalyje pateiktas sąmatas, ginčo nelieka.
Todėl sandėlių bloko II dalies ašyse 1-29 metalo sąmatinė 724234 Lt kaina nesikeičia (taip pat
žiūrėti Suvestinę sąmatą).
3) pagal atsakovės 2008-12-10 akto 2.1.3 punktą, ieškovė pristatė metalines konstrukcija I dalies
sujungimui su II dalimi (koridorius) metalinės konstrukcijos pristatytos bet nesumontuotos. Šiame
punkte taip pat nurodoma, kad nepateikti 2 vienetai vartų ir PVC danga.
Pagal Sąmatą sandėlių bloko II dalies ašyse 29-33 metalo kaina yra 99894,00 Lt (žiūrėti sąmatos
1 lapą, II dalyje iš 33 ašies metalo 824128,00 Lt kainos atėmę 29 ašies metalo 724234 Lt kainą,
gauname tarp ašių 29-33 metalo 99894,00 Lt kainą, o taip pat žiūrėti 2 schemą ir Suvestinę sąmatą).
Skirtingai nei nurodo atsakovė 2008-12-10 akto 2.1.3 punkte, metalinės konstrukcijos II dalies
ašyse 29-33 pagal Techninį projektą turėjo būti nesumontuotos, nes šiose ašyse pagal atsakovės
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pakeistus projektinius sprendinius sandėlių bloko II
dalies sumažėjimo sąskaita, tarp sandėlių bloko sandėlių atsirado tarpas. Kadangi atsakovė pakeitė
projektinius sprendinius po Sutarties sudarymo, todėl ji sutiko priimti ieškovės įsigytas ir parengtas
montavimui sandėlių bloko II dalies ašyse 29-33 medžiagas, nurodydama, kad ateityje sandėlių blokai
gali būti sujungti (techniškai atlikti nėra sudėtinga). Šias aplinkybes patvirtina tai, kad atsakovė nurodė
tentinės dangos nepateikimą, kaip darbų trūkumą. Sandėlių bloko II dalies ašyse 29-33 metalo
montavimo kaina pagal Ekspertizės akto II dalies Lokalinę sąmatą yra 6984,00 Lt. Iš Sąmatos 99894,00
Lt kainos atėmę montavimo 6984,00 Lt kainą, gauname II dalies ašyse 29-33 metalo 92910,00 Lt kainą
(žiūrėti, Sąmatą, Lokalinę sąmatą ir Suvestinę sąmatą).
2008-12-10 akto 2.1.3 punkte nurodytos II dalies ašyse 29-33 PVC dangos ir 2 vienetų vartų
atsakovė ieškovei iki Sutarties nutraukimo nespėjo pateikti, jie yra pas ieškovę ir dėl jų motyvai
pateikiami toliau.
4) pagal atsakovės 2008-12-10 akto 2.2.1 punktą, sandėlių bloko I dalyje PVC denginys ašyse
29-55 sumontuotas, bet neužsandarinti plyšiai tarp tentų ir tento-grindų.
Pagal Sąmatą (nevertinant 2008-12-10 akte nurodytų neatliktų darbų), šios dalies PVC denginio
(tento) kaina yra 190256,00 Lt (iš Sąmatos I dalies 1 lapo 54 ašies tento 410952,00 Lt kainos atėmę 29
ašies 220696,00 Lt kainą gauname tento tarp ašių 190256,00 Lt kainą, taip pat žiūrėti 3 schemą).
Atsakovės 2008-12-10 akto 2.2.1 punkte nurodyti nebaigti darbai - neužsandarinti plyšiai tarp
tentų ir tento-grindų, Ekspertizės akto I dalyje nėra nustatyti, todėl jie yra neįrodyti, nes iš esmės
atsakovė savo Priešieškinį grindžia Ekspertizės akto I ir II dalimis. Neatsižvelgiant į tai, ieškovo
vertinimu 215 m tento užsandarinimo kaina yra 750 Lt. Todėl sandėlių bloko I dalyje ašyse 29-55
sumontuoto PVC denginio kaina yra 189506,00 Lt (žiūrėti 3 schemą, Sąmatą ir Suvestinę sąmatą).
5) 2008-12-10 akto 2.2.1 punkte yra nurodyta, kad sandėlių bloko I dalyje PVC tentinis denginys
nesumontuotas ašyse 1-29, iš kurių ašyse 15-29 PVC denginys yra užkeltas (pateiktas), ašyse 1-15 yra
nepateiktas.
Pagal Sąmatą sandėlių bloko I dalies tarp ašių 15-29 tento kaina su montavimu yra 106543,00 Lt
(iš Sąmatos 29 ašies 220696 Lt kainos atėmę 15 ašies 114153 Lt kainą gauname tarp ašių 15-29 tento su
montavimu 106543 Lt kainą, taip pat žiūrėti 3 schemą). Pagal Lokalinės sąmatos (Ekspertizės akto II
dalis) įkainius, sandėlių bloko I dalies tarp ašių 15-29 tento montavimo kaina yra 23101,00 Lt, todėl
atsakovės priimto sandėlių bloko I dalies tarp ašių 15-29 tento kaina yra 83442,00 Lt.
6) 2008-12-10 akto 2.2.1 punkte yra nurodyta, kad sandėlių bloko II dalyje tarp ašių 1-29 PVC
tentinis denginys yra nepateiktas ir nesumontuotas, nepateiktos ir nesumontuotos PVC tentinio audinio
galinės sienos ašyse 1-29 (žiūrėti 3 schemą).
Sandėlių bloko II dalyje PVC tentinis denginys tarp ašių 1-29 yra pagamintas ir iki Sutarties
nutraukimo nebuvo suspėtas atsakovei pateikti. Motyvai dėl reikalavimų, susijusių su ieškovės atliktais
ir atsakovei neperduotais darbais nurodomi toliau.
7) pagal atsakovės 2008-12-10 akto 2.3.1 punktą, sandėlių bloko I dalyje neatlikta apsauginė
antikorozinė apsauga.
Šie atsakovės 2008-12-10 akte nurodyti neatlikti Darbai neatitinka Ekspertizės akto I dalies 7
puslapio 3 punkto 1 pastraipos, kurioje nurodyta, kad inkarai nekokybiškai padengti antikorozine danga,
nurodant 4 inkarų nuotraukas (abiejose sandėlių bloko dalyse). Tai reiškia, kad 2008-12-10 akte
nurodyti minėti neatlikti darbai faktiškai yra atlikti. Remiantis Ekspertizės akto II dalies Lokalinės
sąmatos įkainiais, 4 inkarų padengimo antikorozine danga iš naujo kaina yra 8,00 Lt. Ši suma
minusuojama Suvestinės sąmatos 5 punkte iš bendros atliktų darbų vertės (žiūrėti Lokalinę sąmatą ir
Suvestinę sąmatą).
8) pagal atsakovės 2008-12-10 akto 2.3.2 punktą, sandėlių bloko II dalyje neatlikta apsauginė
antikorozinė apsauga. Motyvai paneigaintys šį akto punktą nurodyti ieškovės aukščiau 7 punkte,
kuriame įvertinta tiek I, tiek II dalies pakartotinas padengimas inkarų antikorozine danga.
9) pagal atsakovės 2008-12-10 akto 2.4.1 punktą, sandėlių bloko I dalyje tentiniai stumdomi
vartai nesumontuoti ašyse 1, 28-29, 55.
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Ieškovės pagaminti tentiniai stumdomi
vartai iki Sutarties atsakovei perduoti nebuvo. Motyvai dėl reikalavimų, susijusių su ieškovės atliktais ir
atsakovei neperduotais darbais nurodomi toliau.
10) pagal atsakovės 2008-12-10 akto 2.4.1 punktą, sandėlių bloko I dalyje tentiniai stumdomi
vartai nesumontuoti ašyse 1, 16-17, 29 (žiūrėti 2 ir 3 shemas).
Ieškovės pagaminti tentiniai stumdomi vartai iki Sutarties atsakovei perduoti nebuvo. Motyvai
dėl reikalavimų, susijusių su ieškovės atliktais ir atsakovei neperduotais darbais nurodomi toliau.
2008-12-10 akto 3.1 ir 3.2 punktuose nurodyti dokumentai atsakovei pateikti nebuvo, nes
ieškovė dėl aukščiau nurodytų priežasčių, juos galėjo pateikti prieš tai atsakovei pateikus statybos
leidimą. 2008-12-10 akto 3.3-3.4 punktuose nurodyti dokumentai atsakovei buvo pateikti su Techniniu
projektu ar Darbų atlikimo eigoje. Teismui jų patvirtintas kopijas į bylą pateikiame su Techniniu
projektu. 2008-12-10 akto 3.5 punkte nurodyta, kad yra neužpildytas žurnalas. Žurnalas nebuvo
užpildytas, nes jį atsakovė pateikė prieš dvi dienas iki Sutarties nutraukimo, kai Darbai nebuvo vykdomi
raginant atsakovę sumokėti už jos priimtų darbų dalį bei pasirašyti Susitarimą Nr. 1 dėl papildomai
atliktų darbų.
Be atsakovės 2008-12-10 akte minėtų ieškovės nebaigtų Darbų, Ekspertizės akto I dalies 6
puslapio 3 punkte yra nurodyta, kad padai prie pagrindo pritvirtinti inkariniais strypais mažesnio
skersmens (25 mm) nei numatyta projekte (28 mm). Ekspertas nenustatė, kad padai prie pagrindo yra
pritvirtinti ne dviem kaip numatyta Techniniam projekte, bet 4 inkarais, todėl pado ir pagrindo
pastovumas ir atsparumas realiai yra didesnis, nei numatyta projekte. Tokiam tvirtinimui, šių darbų
eigoje, atsakovė buvo pritarusi. Aplinkybę, kad atsakovei buvo žinoma ir ji pritarė, kad padai prie
pagrindo pritvirtinti inkariniais strypais mažesnio skersmens bet dideniu jų skaičiumi patvirtina
atsakovės ir ieškovės tarpusavio susirašinėjimo raštai. Atsakovė 2008-09-16 rašte Nr. 05-338 (kopija
pridedama) nurodo, kad „Šiuo metu statybos aikštelėje kolonų atraminės plokštės pritvirtintos prie
pagrindo 2-5 inkariniais strypais. Kai kurios plokštelės pritvirtintos tik iš vienos pusės. Atraminėse
plokštėse numatyta 10 vnt. kilpų inkariniams strypams. Jūsų pateikto techninio projekto brėžiniuose
plokščių tvirtinimas pavaizduotas 10 vnt. strypų. Atraminės plokštelės turi būti pilnai pritvirtintos prie
pagrindo iki betoninių atraminių blokų montavimo. Prašome jus papildyti techninį projektą
inkarinių strypų skaičiavimais, kad būtų aiškus strypų skaičius reikalingas patikimam plokštelių
tvirtinimui“. Ieškovė atsakydama į atsakovės raštą, sekančios dienos, t.y. 2008-09-17 raštu Nr. 080917-1
(kopija pridedama) atsakovei nurodė, kad „Informuojame, kad pagal mūsų atliktus skaičiavimus kolonų
padai (atraminės plokštelės) tvirtinami 4 vnt. inkariniais strypais ir šis klausimas buvo svarstytas
susitikimo metu 2008-09-05 d. Papildomai norime paaiškinti, kad 10 vnt. tvirtinimo kilpų paduose buvo
numatyta tam, kad užtikrinti galimybę įankeruoti 4 vnt. strypų, tuo atveju jei pataikytume į armatūrą
esančią pagrindo plokštėse. Padams, kurie pritvirtinti mažiau nei 4 vnt. strypais, bus virinamos
papildomos kilpos ir tai įvyko būtent dėl to, kad visos 6 vnt. atsarginės kilpos pataikė į armatūrą...“. Iš
susirašinėjimo raštų akivaizdu, kad pakeisti projektiniai sprendiniai padus prie pagrindo pritvirtinti
inkariniais strypais mažesnio skersmens bet didesniu jų skaičiumi nei numatyta projekte buvo ieškovės
ir atsakovės suderinti siekiant kokybiškesnio Darbų rezultato.
Tai, kad Ekspertizės akto I dalies 5 puslapio paskutinėje išvadoje nurodoma, kad ekspertizės
atlikimo metu nebuvo pateikti jokie darbo sprendimai, nereiškia, kad jie nebuvo pateikti atsakovei.
Atsakovei buvo pateiktas Techninis projektas, kuris apėmė ir darbo projekto brėžinius, buvo pateikti
ištaisymai pagal bendrosios ekspertizės aktus, pagamintų ir sumontuotų metalinių konstrukcijų gaminių
pasai ir metalo konstrukcijų tvirtinimo detalių atitikties deklaracijos (visi su techniniu projektu susiję
dokumentai). Visi šie dokumentai yra teismui pateiktame Techniniame projekte. Akivaizdu, kad be
Techninio projekto ir darbo brėžinių nebūtų buvę galimybės atlikti atsakovės pripažintos 78 procentų
sandėlių bloko statybos rangos darbų dalies ir atsakovės pasirinktam techniniam prižiūrėtojui atlikti
statinio statybos priežiūrą (statybos techninis prižiūrėtojas reikalavimo tokius dokumentus pateikti
nepareiškė). Ekspertizės akto I dalies 6 puslapio antroje pastraipoje reikalaujami pateikti dokumentai
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nepagrįstai, nes jie yra reikalingi priimant statinį
naudoti, nors sandėlių bloko Darbai buvo nutraukti nebaigus Darbų vykdyti.
Jokių kitų Darbų trūkumų atsakovė į bylą nepateikė.
Remiantis aukščiau nurodytais motyvais, byloje esančiais 2008-12-10 aktu, Ekspertizės akto I
bei II dalimis ir Sąmata, apskaičiuota sandėlių bloko abiejų dalių atsakovei perduotų Darbų, kaina yra
2,806.624 Lt. Šios kainos apskaičiavimas papildomai yra detalizuotas ieškovės pridedamoje Suvestinėje
sąmatoje.
Nuo visų atsakovės faktiškai priimtų Darbų 2,806624,00 Lt sumos, dalis Darbų buvo perduota
priėmimo-perdavimo aktais, jų pagrindu išrašant PVM sąskaitas faktūras. Ieškovė už atliktus ir
atsakovės priimtus Darbus yra išrašiusi bei atsakovei pateikusi PVM sąskaitų faktūrų, viso 2473870,00
Lt sumai, kurią atsakovė pripažino aukščiau minėtoje civilinėje byloje, todėl dėl šios sumos ginčo nėra.
Aplinkybė, kad atsakovės faktiškai priimtų Darbų 2,806624 Lt suma yra didesnė už bendrą PVM
sąskaitų faktūrų sumą, akivaizdžiai patvirtina, kad Sutarties nutraukimo metu ieškovė buvo atlikusi
daugiau Darbų, nei buvo perdavusi atliktų darbų aktais, (pažymomis apie atliktų darbų vertę) ir šiai
daliai Darbų PVM sąskaitų faktūrų nebuvo pateikusi, nes nebuvo baigti atlikti atitinkamų Darbų etapai,
o be to, atsakovė nebuvo sumokėjusi didelės sumos už jau pateiktas PVM sąskaitas faktūras. Atsakovės
2008-12-10 aktu priimtų Darbų (užfisuotas ir Ekspertizės akto I dalyje), kurie nebuvo ieškovės perduoti
atsakovei pažymomis apie atliktų darbų vertę, kaina yra apskaičiuojama iš atsakovės visų faktiškai
priimtų Darbų 2,806624,00 Lt kainos (įvertinta atskirų etapų neatliktų darbų kaina) atėmus bendrą pagal
PVM sąskaitas faktūras mokėtiną 2473870,00 Lt sumą. Remiantis šiuo kainų skirtumu, atsakovės 200812-10 aktu priimtų Darbų, kurie nebuvo perduoti atliktų darbų aktais, kaina yra 332754,00 Lt.
Kaip matyti iš faktiškai priimtų atsakovės Darbų kainos, atsakovė nustojo mokėti už jos atliktų
darbų aktais priimtus darbus, bei atsisakė pasirašyti papildomą Susitarimą Nr. 1 (yra byloje) dėl
apmokėjimo už papildomai atliktus darbus, ieškovei likus atlikti nedidelę Darbų dalį iki Sutarties visiško
įvykdymo. Atsakovė iki šiol yra neapmokėjusi dalies PVM sąskaitomis faktūromis mokėtinų sumų, o
taip pat už 2008-12-10 aktu faktiškai priimtus Darbus 332754,00 Lt sumos. Be to, prie ieškovei
mokėtinų sumų pridėtina atsakovei Klaipėdos apygardos teismo civilinėje byloje Nr. L2-1360-524/2008
2008-12-02 teismo įsakymu (kopija pridedama) priteista grąžinti dalies avanso suma. Pagal Sutartį
avanso sumokėjimas apspręndžia mokėjimo tvarką, kada bus sumokėta už atsakovės priimtus darbus,
todėl avanso dalies minėtu teismo įsakymu grąžinimas nepaneigia atsakovės pareigos sumokėti už
atliktus darbus.
Sutarties vykdymo metu, ieškovei mokėtinos sumos už atsakovės priimtus Darbus buvo
fiksuojamos atsakovės pageidaujamos formos sudarytose pažymose. Sutarties šalių pasirašytoje
Pažymoje apie atliktų darbų vertę už 2008-05-26 – 2008-09-30 laikotarpį (yra byloje) užfiksuota
neapmokėta atliktų darbų vertė 1067310,00 Lt. Atsakovė pasirašydama šią pažymą nenurodydama joje
jokių pretenzijų, pripažino pažymoje nurodytų atliktų Darbų neapmokėtą dalį, todėl ieškovas šios
pažymos pagrindu išrašė 2008-10-07 PVM sąskaitą faktūrą serija VING Nr. 0001855 (yra byloje) tai
pačiai 1067310,00 Lt sumai, kurią pateikė atsakovui apmokėti. Vėlesniems pagal Sutartį ieškovo
atliktiems darbams apmokėti Sutarties šalys pasirašė vėlesnę Pažymą apie atliktų darbų vertę už 200809-30 – 2008-11-18 laikotarpį (yra byloje), viso 140656,00 Lt sumai. Šioje pažymoje atsakovas taip pat
jokių pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės ar jų vertės nereiškė, todėl jos pagrindu ieškovas išrašė 200811-19 PVM sąskaitą faktūrą serija VING Nr. 0001895 (yra byloje), 140656,00 Lt sumai, kurią pateikė
atsakovui apmokėti. Atsakovas gavęs 2008-10-07 PVM sąskaitą faktūrą serija VING Nr. 0001855 ir
2008-11-19 PVM sąskaitą faktūrą serija VING Nr. 0001895 (patvirtina sąskaitoje esantys atsakovo
atstovo prašai), jas apmokėjo dalinai. Neapmokėtą PVM sąskaitų faktūrų dalį galime nustatyti iš šių
PVM sąskaitų faktūrų bendros 2473870,00 Lt sumos atėmę penkiais atsakovės pavedimais (yra byloje)
atliktus mokėjimus 1777237,00 Lt sumai bei pridėję atsakovei kitoje byloje priteisto grąžinti 135346,00
Lt avanso dalį (atsakovė priteista suma susimažino pavedimais sumokėtą sumą). Atsakovės naudai
kitoje byloje priteista ieškovei grąžinti proporcingai atliktų Darbų daliai avanso dalis, nereiškia, kad
atsakovė yra atleista sumokėti už atliktus darbus. Todėl prie PVM sąskaitmis faktūromis nesumokėtos
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696633,00 Lt sumos pridėję Klaipėdos apygardos
teismo įsakymu priteistą 135346,00 Lt sumą, gausime atsakovės pagal PVM sąskaitas faktūras mokėtiną
831979,00 Lt sumą.
Atsakovė turi pareigą sumokėti ir už atsakovės 2008-12-10 aktu priimtų Darbų dalį, kuri iki
Sutarties nutraukimo nebuvo ieškovės perduota atliktų darbų aktais (pažymomis). Visus 2008-12-10
akte atsakovės priimtų Darbų trūkumus įskaitant ir papildomai nurodytus trūkumus Ekspertizės akto I
dalyje, ieškovė įvertino sumažindama visų 2008-12-10 aktu priimtų darbų kainą iki 2,806624,00 Lt.
Todėl pripažintina, kad į 2,806624,00 Lt sumą įeinantys, Sutarties vykdymo metu atsakovei faktiškai
perduoti Darbai neįforminti atliktų darbų aktais, iš viso 332754,00 Lt sumai, yra atlikti kokybiškai.
Todėl remiantis Sutartimi ir LR CK 6.681 str. 1 d. ir 6.687 str. 1 d. nuostatomis, atsakovė už faktiškai
jos priimtus darbus turi pareigą sumokėti ieškovei 332754,00 Lt sumą.
Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus motyvus, pagal Sutartį atsakovė turi prievolę sumokėti
ieškovei PVM sąskaitų faktūrų neapmokėtą 831979,00 Lt sumą, o taip pat sumokėti iki Sutarties
nutraukimo atsakovės faktiškai priimtų, bet pažymomis neįformintų Darbų 332754,00 Lt kainą, viso –
1,164.733,00 Lt sumą. Atsakovei esant neįvykdžiusiai prievolės sumokėti už priimtus Darbus, yra
pagrindas priteisti iš atsakovės 1,164.733,00 Lt skolą ieškovės naudai.
Sutarties 9.1 punkte nustatyta, kad pažeidus Sutartyje nustatytus mokėjimo terminus, Užsakovas
įsipareigoja mokėti Rangovui 0,02 procento nuo bendros sumos delspinigius už kiekvieną pavėluotą
dieną. Bendra suma yra - 3150600 Lt. Terminas sumokėti pasibaigė 2008 11 28, todėl iki ieškinio
pateikimo, t.y. 2009 03 30 atsakovė praleido 121 dieną. Pagal Sutarties 9.1 punktą, nuo 3150600 Lt
sumos 0,02 procento delspinigiai už 121 dieną praleistą darbų apmokėjimo terminą sudaro 76230,00 Lt
sumą. Teismų praktikoje, 0,02 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną yra
pripažįstami pagrįstais, todėl neturėtų būti mažinami. Todėl iš atsakovės priteistina 76230,00 Lt
Delspinigių suma ieškovės naudai (delspinigių paskaičiavimas pridedamas).
3. Dėl atsakovės įpareigojimo priimti iki Sutarties nutraukimo ieškovės atliktus darbus ir
už juos sumokėti 219433,00 Lt kainą.
Teismui pripažinus Sutarties nutraukimą neteisėtu bei atstačius jos galiojimą, ieškovė pagal
Sutartį ir LR CK 6.681 str. 1 d. įgytų teisę perduoti iki Sutarties nutraukimo ieškovės atliktus ir
atsakovei neperduotus Darbus, kurie buvo atlikti ieškovės gamybinėse patalpose.
Kaip buvo nurodyta aukščiau, atsakovė 2008-12-10 iki sutarties nutraukimo atliktų darbųperdavimo akto (2008-12-10 aktas) 2.2.1 punkte konstatavo, kad sandėlių bloko I dalyje ašyse 1-15
nepateiktas ir nesumontuotas, nepateiktos ir nesumontuotos PVC tentinio audinio galinės sienos ašyse 155, o sandėlių bloko II dalyje tarp ašių 1-29 PVC tentinis denginys yra nepateiktas ir nesumontuotas,
nepateiktos ir nesumontuotos PVC tentinio audinio galinės sienos ašyse 1-29 (žiūrėti 3 schemą). 200812-10 2.1.3 punkte yra nurodyta, kad sandėlių bloko I dalies sujungime su II dalimi ašyse 29-33
(koridorius) nepateiktas PVC tentinis audinys. 2008-12-10 akto 2.4.1 ir 2.4.2 punktuose yra nurodyta,
kad nepateikti 6 vienetai stumdomų vartų (žiūrėti 3 schemą).
Ieškovė vykdydama Sutartį buvo įsigijusi reikiamas medžiagas ir parengusi jas montavimui,
tame tarpe 2008-12-10 darbų perdavimo akto 2.2.1, 2.1.3, 2.4.1 ir 2.4.2 punktuose nurodytus sandėlių
bloko dalių tentus, PVC tentinio audinio galines sienas, sujungimo tentą ir 6 vienetus stumdomų vartų.
Aplinkybę, kad ieškovė sandėlių bloko I dalies ašyse 1-15 PVC tentinį audinį, II dalies ašyse 1-29 PVC
tentinį audinį (susideda iš dviejų uždangų), sujungimo ašyse 29-33 PVC tentinį audinį, sandėlių bloko I
dalies ašyse 1 ir 55 ir II dalies ašyse 1-29 PVC tentinio audinio galines sienas ir 8 vienetus stumdomų
vartų buvo pagaminusi patvirtina antstolės Vidos Daugirdienės Faktinių aplinkybių konstatavimo
protokolas 2009-02-12 Nr. 0004/09/F-281 (kopija pridedama), o taip pat Birių-pakuotų medžiagų
sandėlių bloko tentų gamybos kortelė ir jos priedai – gamybos brėžiniai (kopija pridedama). Minėtame
antstolės Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole yra konstatuota, kad sandėlyje, adresu Vilniaus
plentas 8, Klaipėda, kuriame UAB „Vingida“ sandėliuoja įmonei priklausantį turtą yra tentinė danga
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(mėlyna balta) - keturios uždangos stogui (žiūrėti
1 ir 2 fotonuotraukas), o taip pat keturi vienetai galinės sienos tentų.
Pagal Sąmatą sandėlių bloko I dalies ašyse 1-15 PVC tentinio audinio kaina su montavimo
darbais yra 114153,00 Lt (žiūrėti Sąmatą ir 3 shemą). Pagal Ekspertizes akto II dalies Lokalinės sąmatos
įkainius sandėlių bloko I dalies ašyse 1-15 PVC tentinio audinio montavimo kaina yra 29011,00 Lt.
Todėl iš Sąmatoje nurodytos sandėlių bloko I dalies ašyse 1-15 PVC tentinio audinio su montavimo
darbais 114153,00 Lt kainos atėmę 29011,00 Lt montavimo kainą, gauname pas ieškovę sandėlyje
esančio sandėlių bloko I dalies ašyse 1-15 PVC tentinio audinio 85142,00 Lt kainą (žiūrėti Sąmatą,
Lokalinę sąmatą, Suvestinę sąmatą ir 3 schemą).
Pagal Sąmatą sandėlių bloko II dalies ašyse 1-29 PVC tentinio audinio (uždanga 1 ir uždanga 2)
su montavimo darbais kaina yra 173192,00 Lt (žiūrėti Sąmatą ir 3 schemą). Remiantis Ekspertizes akto
II dalies Lokalinės sąmatos įkainiais sandėlių bloko II dalies ašyse 1-29 PVC tentinio audinio
montavimo kaina yra 47612,00 Lt. Iš Sąmatoje nurodytos 173192,00 Lt kainos atėmę montavimo
47612,00 Lt kainą, gauname pas ieškovę esančio sandėlių bloko II dalies ašyse 1-29 PVC tentinio
audinio audinio ir stumdomų vartų 125580,00 Lt kainą (žiūrėti Sąmatą, Lokalinę sąmatą, Suvestinę
sąmatą ir 3 schemą).
Pagal Sąmatą I dalies sujungimo su II dalimi ašyse 29-33 PVC tentinio audinio su montavimu
kaina yra 23888,00 Lt (197080,00 – 173192=23888). Šio tento montuoti nereikėjo ir kainų skirtumas
buvo įvertintas atliekant papildomus darbus. Todėl I dalies sujungimo su II dalimi ašyse 29-33 PVC
tentinio audinio paruošto montavimui su dviem stumdomais vartais kaina yra 23888,00 Lt.
Sąmatoje sandėlių bloko PVC tentinio audinio galinių sienų su stumdomais vartais kaina nėra
išskirta. Kadangi pagal Sutartį sandėlių blokai buvo sujungti (žiūrėti 1 schemą), todėl pagal Sutartį buvo
numatyta įrengti PVC tentinio audinio galines sienas su stumdomais vartais tik sandėlių bloko I dalies 1
ašyje ir II dalies 1 ašyje, t.y. pagal Sutartį už Sutarties 3.150600,00 Lt kainą nebuvo numatyta įrengti
PVC tentinio audinio galines sienas I dalies 55 ašyje ir II dalies 29 ašyje. Kadangi galinių sienų kaina
Sąmatoje nėra išskirta, todėl ieškovė atskirai už pagal Sutartį pagamintas sandėlių bloko I dalies 1 ašyje
ir II dalies 1 ašyje PVC tentinio audinio sienas kainos neskaičiuoja (perduotinos atsakovui neiškiriant jų
kainos). Dėl I dalies 55 ašyje ir II dalies 29 ašyje PVC tentinio audinio galinių sienų motyvai pateikiami
toliau, grindžiant kitą ieškovės reikalavimą.
Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, PVC tentinio audinio paruošto montavimui kaina
yra 234610,00 Lt.
Ieškovės parengta montavimui (uždengimui) tentinė danga nebuvo pristatyta į statybos rangos darbų
atlikimo vietą, dėl to, kad nebuvo pradėti šių tentų montavimo darbai, o taip pat atsakovė nebuvo
sumokėjusi už jau atliktus Darbus. Ieškovė dėl tentinės dangos pažymą apie atliktų darbų vertę ir jos
pagrindu PVM sąskaitą faktūrą buvo numačiusi pateikti atsakovei po šios tentinės dangos sumontavimo
darbų užbaigimo. Todėl iki ieškovės neteisėto Sutarties nutraukimo atskirai už tentinės dangos įsigijimo
ir jos parengimo sumontuoti (uždengimui) darbus pažyma apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaita
faktūra atsakovui nebuvo išrašyta. Pas ieškovę esanti atsakovei neperduota tentinė danga yra pritaikyta
konkrečiam statiniui, todėl ieškovės ateityje negali būti panaudota kitų statinių statybai. Tai patvirtina
ieškovės Darbo instrukcija Nr. 13-1 „Tentų angarams gamybos, montavimo taisyklės“ (kopija
pridedama), pagal kurias pagaminti uždangalai negali būti panaudoti kaip kito angaro danga / perdaryti
kitam angarui kadangi:
a) tam kad užtikrinti uždangalo kokybę ir tai, kad jis atlaikys techninėje dokumentacijoje pateiktas
sniego ir vėjo apkrovas, visos pagrindinės siūlės turi būti sulituotos AD įrengimu, o AD įrengimas gali
lituoti tik naujai išpakuotą medžiagą, gamyklinio pločio.
b) pagamintų uždangalų matmenys yra 5 kartus didesni nei turimos gamybos patalpos, todėl nėra fizinės
galimybės jų įnešti ir perdaryti.
Todėl vienintele uždangalų panaudojimo galimybe yra įvairių birių ar kitų krovinių apdengimas ant
žemės lauke. Tokiai paskirčiai naudojamų uždangalų rinkos kaina yra apie 10-12 lt/m2 t. y. visų
uždangalų verte sudarytu apie 70 000 Lt.
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Teismui pripažinus, kad atsakovė Sutartį
nutraukė neteisėtai, pagal Sutartį ir LR CK rangos teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas
ieškovė įgytų teisę PVC tentinę dangą ir 2 vienetus PVC tentinio audinio galinių sienų ir 6 vienetus
stumdomųs vartų perduoti atsakovei, o atsakovė įgytų pareigą juos priimti ir sumokėti 234610,00 Lt
kainą. Atsižvelgiant į tai, kad likus atlikti nedideliai darbų daliai atsakovė nustojo su ieškove
bendradarbiauti, kad nesudarė galimybės pašalinti jos neva tai nustatytus trūkumus, kurie pagal
Pareikšto priešieškinio reikalavimai akivaizdžiai neatitinka protingumo ir sąžinigumo kriterijų, o taip pat
neatitinka LR CK 6.258 str. 4 d. numatyto nuostolių atlyginimo ribojimo iki ieškovės galėtų protingai
numatyti tikėtinų prievolės neįvykdymo pasekmių Sutarties sudarymo metu, pagrįstai galima daryti
išvadą, kad atsakovė savo prievolių nevykdys. Todėl yra pagrindas prašyti Klaipėdos apygardos teismą
įpareigoti atsakovę priimti iš ieškovės sandėlių bloko I dalies ašyse 1-15 PVC tentinį audinį, II dalies
ašyse 1-29 PVC tentinį audinį ir stumdomus vartus (susideda iš dviejų uždangų), I ir II dalių sujungimo
ašyse 29-33 PVC tentinį audinį su 2 vnt. stumdomų vartų ir I dalies 1 ašyje ir II dalies 1 ašyje PVC
tentinio audinio sienas su stumdomais vartais ir sumokėti jų 234610,00 Lt kainą.
4. Dėl susitarimo Nr. 1 prie 2008-05-26 sutarties Nr. F 9B/1 pripažinimo sudėtine 2008-0526 rangos sutarties F 9B/1 dalimi, įpareigojimo priimti sandėlių bloko I dalies 55 ašies
ir II dalies 29 ašies galines tentines sienas ir 165668,00Lt sumos priteisimo.
Sutarties 3.3 punkte nustatyta, kad jeigu atliekant šioje sutartyje numatytus darbus, atsiranda
būtinybė keisti numatytų darbų apimtis ir terminus, tai įforminama atskiru raštišku Šalių papildomu
susitarimu, numatant kompensuoti Rangovui dėl to susidarančias papildomas išlaidas arba atvikščiai
sumažinti sutartinių darbų kainą. Ši sutarties nuostata reiškia, kad norint pakeisti darbų apimtis ir
terminus, tai buvo būtina įforminti atskiru raštišku susitarimu. Pagal LR CK 6.189 str. 1 d. nustatyta,
kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, o taip pat, kad sutartis įpareigoja
atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. Todėl
Sutarties apimčių pakeitimui, papildomas raštiškas susitarimas buvo būtinas.
Sutartį pradėjus vykdyti, atsakovė pareiškė pageidavimą pakeisti projektinius sprendinius atskirti sandėlių blokus ir pakeisti jau sumontuotas medžiagas kitomis. Sutartis buvo vykdoma
atsižvelgiant į atsakovės minėtą pageidavimą.
Aplinkybę, kad projektiniai sprendiniai vykdant Sutartį buvo pakeisti patvirtina pradinės
Sutarties sąlygos ir faktiškai atlikti Darbai. Pagal Sutarties 1.1 ir 1.1.1 punktus, Sutartis tarp šalių buvo
sudaryta dėl naujai statomo birių – pakuotų medžiagų sandėlių bloko, susidedančio iš dviejų metalinių
PVC audiniu (tentu) dengtų tarpusavyje sujungtų sandėlių su 6 tentiniais stumdomais vartais, iš kurių
vieno išmatavimai pagal Sutarties 1.1 punktą turėjo būti 97×26,5×11,2 m (sandėlių bloko II dalis), o kito
- 160×33,5×12,1 m (sandėlių bloko I dalis), kurių bendras plotas turėjo būti 7949 kv.m. (žiūrėti 1
schemą). Pagal Sutarties 2.1 p., tokio sandėlių bloko sutartinė kaina buvo 3,150.600 Lt su PVM. Pagal
pakeistus projektinius sprendinius, sumažinus sandėlių bloko II dalį, sandėlių bloko dalys buvo
atskirtos viena nuo kitos ir jų išmatavimai po pakeitimų tapo tokie: sandėlių bloko I dalies - 97×26,5×6
(m), užimančios 2570,5 m2 plotą, o sandėlių bloko II dalies - 160×33,5×6 (m), užimančio 5360 m2
(žiūrėti 1 schemą).
Faktinę aplinkybę, kad atsakovė pareiškė pageidavimą atskirti sandėlių blokus, o šį pageidavimą
ieškovė vykdė, patvirtina sandėlių bloko Techninis projektas, nes jame yra įvertintas atsakovės
pageidavimas.
Sutarties vykdymo metu pakeitus projektinius sprendinius, akivaizdžiai pasikeitė darbų apimtys,
nes padidėjo medžiagų poreikis, Darbų sąnaudos, o tai nulėmė Sutarties įvykdymo terminų nusikėlimą.
Todėl pakeitus projektinius sprendinius, pagal Sutarties 3.3 punktą, buvo būtina Sutarties pakeitimus
įforminti atskiru rašytiniu susitarimu dar iki jų vykdymo pradžios. Nors atsakovė reikalavo Sutartį
vykdyti greičiau, tačiau papildomo susitarimo pasirašymą nukėlinėjo vėlesniam laikui. Pagal ieškovės ir
atsakovės atstovų suderintas sąlygas buvo parengtas Susitarimas Nr. 1 prie 2008-05-26 d. sutarties Nr. F
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9B/1 (toliau Susitarimas Nr. 1), kurį ant kiekvieno
lapo suderino atsakovės atstovas Technikos ir technologijos direktorius Laimonas Rimkus. Susitarimo
Nr. 1 1.1 punkte buvo nustatyta, kad rangovas (ieškovė) įsipareigoja papildomai įrengti frontonus
(sandėlio galinės sienos) 2 vienetus su tentiniais stumdomais vartais ir pakeisti medžiagų tvirtinimo
elementus iš juodojo plieno – cinko į nerūdijančio plieno, tiekimą organizuojant užsakovui rangovą
atleidžiant tiekti Sutartyje numatytas jungimo detales, kurias užsakovas nurodo pakeisti nerūdijančio
plieno detalimis ir šį pakeitimą įvertinant ir įskaičiuojant į Susitarimo Nr. 1 kainą. Susitarimo Nr. 1.2
punktu šalys susitarė papildyti objekto kainą ir mokėjimo sąlygas, o 2.1 punktu nustatė, kad Susitarime
Nr.1 papildomai numatytų darbų kaina yra 173861,20 su PVM. Susitarimo 2.2 punktas nustatė, kad
būtina sąlyga mokėjimui yra galutinis atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymas. Būtent
vadovaujantis Susitarimo Nr. 1 2.2 punkto sąlyga ieškovė pagrįstai tikėjosi, kad susitarimas bus
pasirašytas, kad ir vėliau, nes apmokėjimas buvo siejamas su Darbų pabaiga.
Ieškovė vykdydama Sutartį Susitarime Nr. 1 numatytus darbus dalinai atliko. Ieškovė sumontavo
sandėlių bloko I dalies ašyje 55 ir II dalies ašyje 29 galinių frontonų metalinę dalį, parengė sumontuoti
galines tentines sienas su stumdomais 2 vartais, tačiau sienų su vartais nesumontavo, o taip pat pakeitė
medžiagų tvirtinimo elementus. Montavimo darbų kaina pagal Ekspertizės akto II dalies Lokalinės
sąmatos įkainius yra 8193,00 Lt. Todėl iš 173861,20 Lt sumos atėmę galinių tentinių sienų montavimo
darbus, gausime pagal Susitarimą Nr. 1 atliktų papildomų darbų 165668,00 kainą.
Susitarime Nr. 1 numatytų papildomų darbų ieškovė neturėjo galimybės nevykdyti, nes pagal
pageidaujamus projektinių sprendinių pakeitimus buvo pakeistas Techninis projektas pagal kurį ieškovė
atliko sandėlių bloko statybos rangos darbus. Akcentuojame, jog faktinę aplinkybę, kad ieškovė
papildomus darbus atliko patvirtina tai, kad ieškovė atliko darbus pagal sandėlių bloko Techninį
projektą, kuriame buvo įvertintas atsakovės minėtas pageidavimas. Atsakovė atliktų darbų aktais
priimdama Darbus vykdomus pagal Techninį projektą konkliudentiniais veiksmais patvirtino, kad
projektinių pakeitimų pagrindu įsipareigoja sudaryti Susitarimą Nr. 1, kuriame pagal Sutarties 3.3.
punktą privalo būti numatyta ieškovei kompensuoti už padidėjusias Darbų apimtis. Kaip matyti iš
aukščiau nurodytų motyvų, ieškovei atlikus didelę papildomų darbų dalį, atsakovė priedą prie Sutarties
dėl papildomų darbų atlikimo pasirašyti atsisakė.
Kadangi atsakovei pakeitus Darbų apimtis pagal Sutarties 3.3 punktą Sutarties vykdymui buvo
būtina sudaryti rašytinį susitarimą, kadangi Susitarimą Nr. 1 ieškovė ir atsakovė realiai vykdė ir
atsakovės atstovas suderino Susitarimo Nr. 1 papildomų darbų 165668,00Lt kainą, todėl atsakovei
atsisakius Susitarimą Nr. 1 nepagrįstai pasirašyti, yra pagrindas prašyti Klaipėdos apygardos teismą,
vadovaujantis Sutarties 3.3 punktu, pripažinti Susitarimą Nr. 1 sudėtine Sutarties dalimi, įpareigoti
priimti sandėlių bloko I dalies ašies 55 ir II dalies ašies 29 galines tentines sienas su stumdomais vartais
ir priteisti ieškovės naudai 165668,00 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad šalys yra pareiškusios viena kitai
priešpriešinius reikalavimus, į ieškovės reikalavimų esmę, kad ieškovė siekia sprendimu išspręsti visus
iš Sutarties kylančius Sutarties šalių atsiskaitymo klausimus ir galutinis atliktų darbų priėmimoperdavimo aktas nebus pasirašomas, todėl pripažintina, kad Susitarimo Nr. 2.2 nustatytas terminas yra
suėjęs.
Pagal ieškiniu pareikštus turtinius reikalavimus, ieškinio suma yra 1711979,00 Lt, todėl
remiantis LR CPK 80 str. 1 str. 1 p., už ieškinį apmokamas žyminis mokestis yra 21119,79 Lt dydžio.
Ieškovė yra sumokėjusi 3079,95 žyminio mokesčio dalį pateikiant 2009-01-30 teismo įsakymą, todėl už
ieškinį apmokama žyminio mokesčio dalis yra 18039,84 Lt.
Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, vadovaujantis Sutartimi, LR CK 6.38 1 d., 6.59,
6.200, 6.205, 6.206, 6.237 str. 1 d., CK 6.240 str., 4 d., LR CPK 259 str., Klaipėdos apygardos teismą
prašome:
1. Pripažinti atsakovės UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos „Bega“ 2008-05-26
rangos sutarties Nr. F 9B/1 nutraukimą neteisėtu.
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2. Priteisti iš atsakovės 1,164.733,00
(vieno milijono vieno šimto aštuoniasdešimt septynių tūkstančių penkių šimtų penkių) Lt skolą,
76230,00 Lt netesybas.
3. Įpareigoti atsakovę priimti sandėlių bloko I dalies ašyse 1-15 PVC tentinį audinį, II
dalies ašyse 1-29 PVC tentinį audinį ir stumdomus vartus (susideda iš dviejų uždangų), I ir II
dalių sujungimo ašyse 29-33 PVC tentinį audinį su 2 vienetais stumdomų vartų ir I dalies 1 ašyje
ir II dalies 1 ašyje PVC tentinio audinio galines sienas su stumdomais vartais ir sumokėti jų
234610,00 Lt kainą.
4. Pripažinti susitarimą Nr. 1 prie 2008-05-26 sutarties Nr. F 9B/1 sudėtine 2008-05-26
rangos sutarties F 9B/1 dalimi, įpareigoti atsakovę priimti sandėlių bloko I dalies 55 ašies ir II
dalies 29 ašies PVC tentinio audinio galines sienas su stumdomais vartais ir priteisti 165668,00
sumą už atliktus ir atsakovei perduotus darbus.
5. Priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos
iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo.
6. Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas pagal į bylą pateiktus bylinėjimosi išlaidas
pateisinančius dokumentus.
PRIDEDAMA:
1. Techninio projekto patvirtinta kopija – ..... lap.
2. 2008-09-16 rašto Nr. 05-338 patvirtinta kopija – 1 lapas.
3. UAB „Mitnija“ raštas – 1 lapas.
4. 2 fotonuotraukos.
5. Mokėtino avanso paskaičiavimo patvirtinta kopija – 1 lapas.
6. Pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo patvirtinta kopija – 1 lapas.
7. Teismo įsakymo patvirtina kopija – 1 lapas.
8. 2008-09-16 rašto Nr. 05-338 patvirtinta kopija – 1 lapas.
9. 2008-09-17 rašto Nr. 080917-1 patvirtinta kopija – 1 lapas.
10. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo su priedu patvirtinta kopija – lap
11. Tentų gamybos kortelės patvirtinta kopija – lap
12. Darbo instrukcijos patvirtinta kopija – lap
13. Patikslinto ieškinio nuorašo 2 kopijos – lap.
Direktorius

Igor Surnin
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