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Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija, juridinio asmens kodas 153274355, 

atstovaujama direktoriaus Ramūno Permino (toliau – Užsakovas),  

ir 

Kraujučio įmonė „ARAS“, juridinio asmens kodas 152958375, atstovaujama savininko 

Rimanto Kraujučio (toliau – Rangovas),  

 

sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis). Toliau Sutartyje Rangovas ir Užsakovas kartu vadinami 

Šalimis, o atskirai – Šalimi. 

 

1. Sutarties dalykas 

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti betono trinkelių įrengimo ir karkaso 

apkalimo rangos darbus (pirkimo Nr. 198675:1, apklausa įvykdyta CVP IS). Darbai turi būti 

atlikti vadovaujantis vietos projektu „Tradicinių amatų puoselėjimas Papilėje“ (toliau – Vietos 

projektas) Betono trinkelių įrengimo ir karkaso apkalimo rangos darbų apklausos sąlygomis 

(toliau – Apklausos sąlygos), kurios patvirtintos Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto 

gimnazijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 140904-1. 

1.2. Užsakovas pagal šią Sutartį įsipareigoja priimti aukščiau nurodytų darbų rezultatus ir už 

atliktus darbus sumokėti Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. 

 

2. Sutarties kaina 

2.1. Betono trinkelių įrengimo ir karkaso apkalimo_rangos darbų kaina be PVM yra – 

6056,66 Lt (šeši tūkstančiai penkiasdešimt šeši litai 66 centai). PVM suma 1271,90 Lt (vienas 

tūkstantis du šimtai septyniasdešimt vienas litas 90 centų). Visa sutarties kaina su PVM – 

7328,56 Lt (septyni tūkstančiai trys šimtai dvidešimt aštuoni litai 56 centai). Pridėtinės 

vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais 

teisės aktais. Sutarties kaina, pasikeitus nacionalinei valiutai, bus perskaičiuojama pagal tuo 

metu galiosiančius teises aktus (2014 m. balandžio 17 d. Lietuvos Respublikos euro įvedimo 

Lietuvos Respublikoje įstatyme Nr. XII-828 nustatyta tvarka (ir/arba vadovaujantis kitų teisės 

aktų tvarka, jeigu tokia yra/bus nustatyta). 

2.2. Į darbų kainą yra įskaičiuoti visi Rangovo darbų atlikimo kaštai, pavojingų atliekų 

sutvarkymo, medžiagų, įrangos bei priemonių įsigijimo išlaidos, visi Rangovo mokami 

mokesčiai, rinkliavos ir visos kitos išlaidos, susiję su Sutarties įsipareigojimų vykdymu.  

 

3. Darbų vykdymas ir perdavimas 
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3.1. Rangovas savo lėšomis parengia visus privalomus dokumentus būtinus sklandžiam ir 

teisingam Darbų atilikimui pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-

788; Žin., 2001, Nr. 101-3597), statybos techninių reglamentų, kitų norminių dokumentų 

reikalavimus. Rangovas prisiima visišką atsakomybę, jei darbai pagal Sutartį buvo pradėti 

vykdyti ar jau yra atlikti be reikalingo leidimo, sutikimo, licencijos, atestacijos ar įgaliojimo. 

3.2. Visas reikalingas priemones, konstrukcijas, statybines ir kitas medžiagas bei įrangą, 

įrengimus, specialių darbų technines sistemas, privažiavimo, medžiagų pristatymo būdą ir 

priemones prie statinio, Sutartyje numatytiems darbams pradėti, vykdyti bei užbaigti už 

Sutarties kainą tiekia (pristato) Rangovas. Visa tai Rangovas atlieka savo lėšomis, priemonėmis 

ir rizika. 

3.3. Visus darbus Rangovas vykdo pagal statybos techninių reglamentų, šios Sutarties ir jos 

priedų reikalavimus.  

3.4. Visi atliekami darbai, medžiagos turi atitikti valstybinius kokybės standartus ir normas. 

3.5. Šalys įsipareigoja profesionaliai, sąžiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiškai vykdyti 

savo įsipareigojimus pagal Sutartį. 

3.6. Darbai turi būti atlikti iki 2014 m. spalio 10 d. Iškilus nenumatytoms aplinkybėms Šalys, 

turi teisę pratęsti darbų atlikimo terminą iki Vietos projekto įgyvendinimo pabaigos, tik tuo 

atveju, jei tokių aplinkybių Rangovas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis 

grindžiama būtinybė pratęsti darbų atlikimo terminą, negali priklausyti nuo Rangovo. 

3.7. Rangovas neprivalo nuo Sutarties pasirašymo dienos apdrausti statybos laikotarpiui visus 

Darbus pilna atstatomąja verte nuo visų galimų rizikų Užsakovo naudai. 

 

4. Šalių teisės ir pareigos 

4.1. Užsakovas turi teisę: 

4.1.1. Tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę. 

4.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų 

ir projekto reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Vietos projekto, Apklausos sąlygų 

nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir/ar darbų vykdymo protokoluose 

nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti 

trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų 

pagalba Rangovo sąskaita.  

4.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei Darbų eigoje atsiliekama nuo 

detalaus darbų vykdymo grafiko ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai 

reikalavimai. 

4.1.4. Įspėjęs Rangovą raštu ne mažiau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų ir 

nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį, nemokėti nustatytos sumos už nekokybiškai ir/ar ne 

laiku atliktus darbus bei reikalauti iš Rangovo atlyginti visus Užsakovo dėl to patirtus 

nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo prisiimtų įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymo ir/ar 

netinkamo vykdymo, šiais atvejais: 

4.1.4.1. kai Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį ir iš konkrečių aplinkybių 

galima numatyti, kad darbai nebus baigti iki Sutarties įvykdymo termino pabaigos dėl 

aplinkybių, kurios nesuteikia teisės darbų terminą pratęsti; 

4.1.4.2. kai didesnė užbaigtų darbų dalis neatitinka Sutarties sąlygų, ir šie darbų trūkumai 

neištaisomi per suderintą su Užsakovu terminą po pranešimo apie juos gavimo dienos; 

4.1.4.3. kai Rangovas pateikė Sutartyje melagingą ar neteisingą informaciją; 

4.1.4.4. kitais atvejais, kai Rangovas iš esmės pažeidžia Sutartį. 

4.2. Nutraukus Sutartį 4.1.4. punkte nurodytais pagrindais, Rangovas atlygina Užsakovui dėl 

Sutarties nutraukimo padidėjusias darbų užbaigimo išlaidas bei kitus su Sutarties nutraukimu 

susijusius tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.  

4.3.  Užsakovas įsipareigoja: 

4.3.1. Nedelsiant informuoti Rangovą apie finansavimo pasikeitimus. 

4.3.2. Sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje 

numatytais terminais ir tvarka.  
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4.3.3. Leisti Rangovui pasijungti darbų vykdymo laikotarpiu prie elektros energijos ir vandens 

tiekimo tinklų.  

4.4.Rangovas turi teisę: 

4.4.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos 

Respublikos įstatymuose numatytomis rangovo teisėmis. 

4.4.2. Keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs išankstinį raštišką 

Užsakovo sutikimą. 

4.4.3. Įspėjęs Užsakovą raštu ne mažiau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nutraukti 

Sutartį, jei Užsakovas iš esmės pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus bei neįvykdė jų per 

suderintą su Rangovu papildomą terminą po pranešimo apie tai gavimo dienos. 

4.5. Nutraukus Sutartį 4.4.3. punkte nurodytu pagrindu, Užsakovas apmoka Rangovui už jo 

faktiškai tinkamai iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus. Užsakovas neatlygina kitų dėl 

Sutarties nutraukimo atsiradusių Rangovo nuostolių. 

4.6. Rangovas įsipareigoja: 

4.6.1. Savo jėgomis ir rizika už pasiūlytą kainą tinkamai ir laiku atlikti Darbus pagal sutartį; 

4.6.2. Nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje 

nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per 

garantinį laikotarpį. 

4.6.3. Darbus atlikti pagal pirkimo sąlygų, statybos techninių reglamentų, suderinto projekto ir 

kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus.  

4.6.4. Savo kompetencijos ribose informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, netikslumus arba 

defektus Užsakovo pateiktoje dokumentacijoje bei teikti siūlymus jiems išvengti. 

4.6.5. Įforminti ir perduoti Užsakovui normatyvinių statybos dokumentuose nurodytą darbų 

atlikimo dokumentaciją.  

4.6.6. Pateikti Užsakovui statybos darbų žurnalą, naudojamų medžiagų ir gaminių sertifikatus. 

Naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, 

gaminius ir įrenginius.  

4.6.7. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų 

priėmimo-perdavimo datą bei pateikti Užsakovui  atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus. 

4.6.8. Rangovas savo sąskaita privalo atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus 

bandymus, jeigu Užsakovui kilo įtarimas dėl atliktų darbų kokybės, o dengti darbai nebuvo 

tinkamai priduoti. 

4.6.9. Savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir 

neatitinkantys sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos. 

4.6.10. Garantuoti statybvietėje saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną 

statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos 

teritorijos esančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų 

sukeliamų pavojų. 

4.6.11. Naudoti statybvietę tik pagal paskirtį. Įsirengti statybvietėje visus laikinus statinius ir 

įrenginius, kurie reikalingi darbams organizuoti ir atlikti, bei medžiagoms saugoti. Įskaitant ir 

statybinių atliekų bei taros (popieriaus, plastiko ir stiklo) surinkimo konteinerių pastatymą ir šių 

atliekų savalaikį išvežimą. 

4.6.12. Visus darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje 

esančios statybinės medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar 

pastarieji priklauso Užsakovui ar kitam asmeniui, nebūtų be reikalo ar nederamai naudojami ir 

(ar) sugadinami. Priešingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateiktą sąskaitą. 

4.6.13. Prieš pradėdamas darbus privalo paskirti statybos darbų vadovą. 

4.6.14. Užsakovui raštu paprašius, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, pateikti visus reikiamus 

paaiškinimus, normatyvinius dokumentus ir išpildomąją dokumentaciją, atitikties deklaracijas, 

eksploatavimo instrukcijas ir kitus būtinus dokumentus. 

4.6.15. Savo darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus 

apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), gatvių važiuojamoje 

dalyje, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt. 
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4.6.16. Rangovas privalo vykdyti visas pareigas, kurias numato Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788). 

4.6.17. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo 

nurodymus.  

 

5. Atsiskaitymo ir mokėjimo tvarka 

5.1. Apmokėjimas vyksta per Užsakovo ir Rangovo sąskaitas bankuose, nurodytas šioje 

Sutartyje, Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, remiantis Vietos projekto vykdymo 

sutartimi. 

5.2. Sutarties kainą, laikantis Sutarties sąlygų, Užsakovas sumoka Rangovui pagal pateiktą 

tinkamai surašytą PVM sąskaitą-faktūrą. PVM sąskaita-faktūra išrašoma tik atlikus ir 

Užsakovui priėmus joje nurodytus darbus, kurių detalizavimas turi būti pateiktas prie PVM 

sąskaitos-faktūros pridėtame atliktų darbų akte.  

5.3. Apmokėjimas bus vykdomas po suderintų atliktų darbų akto abipusio pasirašymo ir PVM 

sąskaitos-faktūros išrašymo ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų. 

 

6. Pranešimai 

6.1. Visi pranešimai tarp Šalių, susiję su Sutartimi, pateikiami raštu Sutartyje nurodytais 

adresais arba kitu adresu, kurį Šalis pranešė kitai Šaliai. Skubiais atvejais pranešimai gali būti 

perduodami faksu arba elektroniniu paštu. 

6.2. Šalys įsipareigoja per 5 kalendorines dienas informuoti viena kitą apie visus Šalių juridinių 

ir pašto adresų bei telefonų pasikeitimus. 

6.3. Visi pranešimai laikomi gauti tuomet, kai kita Sutarties Šalis faktiškai gauna laišką, arba 

faksą.  

 

7. Nenugalima jėga 

7.1. Šalys neatsako už savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu šis nevykdymas yra 

nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybių pasekmė. Nenugalimos jėgos (Force Majeure) 

aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 

straipsnyje. Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimo jėgos aplinkybėms Šalys 

vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.  

7.2. Šalis, kuri dėl nenugalimo jėgos (Force Majeure) aplinkybių negali vykdyti prisiimtų 

įsipareigojimų, privalo nedelsdama, t.y. ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai raštu pranešti 

kitai Šaliai. Force Majeure aplinkybės turi būti patvirtintos Pramonės, prekybos ir amatų rūmų 

ar kitos pagal tuo metu galiosiančius teisės aktus kompetentingos institucijos, pažyma. 

7.3. Jei Šalis nepraneša ar tai padaro nepagrįstai vėlai, ji praranda teisę vadovautis šiame punkte 

nurodytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiant nuo atsakomybės dėl prievolių 

nevykdymo. 

7.4. Pasibaigus minėtoms aplinkybėms, Šalys (is) nedelsdamos (a) pradeda ar tęsia savo 

įsipareigojimų vykdymą. 

 

8. Šalių atsakomybė 

8.1. Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dėl atliktų darbų 

trūkumų buvo padaryta Užsakovui, trečiajai šaliai ar jų turtui. 

8.2. Rangovas, uždelsęs tinkamai atlikti ir priduoti darbus, t.y. neįvykdęs Sutarties 3.6 punkte 

numatytos prievolės, Užsakovui pareikalavus privalo mokėti Užsakovui 0,02 (dviejų šimtųjų) 

procento dydžio delspinigius, skaičiuojant nuo Sutarties kainos, nurodytos 2.1 punkte. 

Užsakovas turi teisę vienašališkai įskaityti šiame punkte nurodytus delspinigius į Sutarties 

kainą, mokėtiną Rangovui.  

8.3. Jeigu netesybos už pavėluotą darbų atlikimą ar jų dalis neišskaitoma iš Rangovui mokėtinų 

sumų, Rangovas netesybas sumoka Užsakovui per 10 darbo dienų nuo reikalavimo pateikimo 

dienos. 
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8.4. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta 

tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus raštu, moka jam 0,02 (dviejų šimtųjų) procento 

dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. 

8.6. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų 

perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą 

(paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo 

Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 

8.7. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Jei įrengiama/sumontuojama įranga, Rangovas jai 

suteikia 12 (dvylika) mėnesių garantinį terminą, kuris pradeda galioti nuo atliktų darbų akto 

pasirašymo dienos. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, 

atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti 

Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų 

kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu. 

8.8. Tuo atveju, jei Rangovas, atlikdamas Darbus įrengia, sumontuoja bet kokią technologinę, 

inžinerinę ar kitą įrangą, garantija galioja visoms tokios įrangos sudėtinėms ir/ar montavimo 

dalims bei visiems kitiems su tokia įranga susijusiems elementams, kuriuos įrengė Rangovas. 

Trumpesnis tokios įrangos gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis neturi įtakos Rangovo šia 

Sutartimi prisiimtų garantinių įsipareigojimų vykdymui. 

8.9. Rangovas garantinio galiojimo metu gavęs iš Užsakovo pranešimą dėl paaiškėjusių Darbų 

kokybės, atsiradusių trūkumų, įrangos gedimų ar montavimo trūkumų, turi neatlygintinai 

ištaisyti tokius trūkumus per Užsakovo nurodytą terminą arba technologiškai trumpiausią 

įmanomą terminą. Jeigu iš susiklosčiusių aplinkybių tampa aišku, kad trūkumų nebus galima 

pašalinti per Užsakovo nurodytą laiką, Rangovas ne vėliau, kaip per 5 (penkias) dienas nuo 

pranešimo iš Užsakovo gavimo, privalo pranešti Užsakovui apie negalimumą įvykdyti 

pranešime nurodytus reikalavimus numatytu terminu, ir pateikti savo veiksmų planą dėl 

įsipareigojimų įvykdymo labiausiai Užsakovo interesus atitinkančiu ir jam priimtinu būdu. 

Rangovo pranešimas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis. 

 

9. Baigiamosios nuostatos 

9.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško Sutartyje numatytų 

įsipareigojimų įvykdymo arba  Sutarties nutraukimo LR Civiliniame kodekse ar Sutartyje 

nustatytais pagrindais ir tvarka. 

9.2. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, 

išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti LR Viešųjų pirkimų 

įstatyme 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.  

9.3. Šalys vykdo Sutartį pasitikėdamos viena kita ir vadovaudamosi gera valia. Šalys pareiškia ir 

garantuoja viena kitai, kad: 

9.3.1. sudarydamos Sutartį, jos nepažeidžia jokių sutarčių ar kitokių įsipareigojimų trečiųjų 

asmenų atžvilgiu; šiai Sutarčiai sudaryti nereikia gauti jokių trečiųjų asmenų sutikimų; visa 

informacija, kurią viena iš Šalių pateikė ar pateikia, vykdant šią Sutartį, kitai Šaliai yra išsami ir 

teisinga; 

9.3.2. Šalys yra juridiniai asmenys, kurie turi visas ir teisės aktų nustatyta tvarka neapribotas 

teises disponuoti savo turtu, sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus; 

9.3.3. asmenys, pasirašantys šią Sutartį, turi visus teisės aktų ir Šalių nustatyta tvarka tam tikslui 

išduotus reikalingus įgaliojimus ir patvirtinimus; ši Sutartis buvo tinkamai patvirtinta visų 

reikalingų kiekvienos iš Šalies valdymo organų. 

9.4. Rangovas patvirtina ir užtikrina, kad be kitų šioje Sutartyje pareikštų užtikrinimų, turi 

galiojančius ir teisėtus visus Lietuvos teisės aktų numatytus leidimus, atestatus, licencijas savo 

veiklai, dėl kurios ir yra sudaroma ši Sutartis; Rangovo paskirtas statybos vadovas ir kiti 

darbuotojai atitiks teisės aktų nustatytus reikalavimus ir turės galiojančius bei teisėtus visus 

Lietuvos teisės aktų numatytus leidimus, atestatus, licencijas savo veiklai, dėl kurios ir yra 

sudaroma ši Sutartis. 
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9.5. Sutarties šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui sutarties šalys raštu 

išdėsto savo nuomonę kitai šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti 

derybomis, šalis privalo į jį atsakyti per 10 kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne 

ilgesnį nei 30 kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis 

nepavyksta arba jei kuri nors šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita šalis 

turi teisę, įspėdama apie tai kitą šalį, kreiptis į teismą. Ginčas perduodamas spręsti teismui pagal 

Užsakovo buveinės adresą. 

9.6. Atvejais, kurių nenumato ši Sutartis, Šalys vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikos 

civiliniais įstatymais bei kitomis teisės normomis. 

 

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu 

Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. 

 

PRIEDAI: Betono trinkelių įrengimo ir karkaso apkalimo rangos darbų sąmata (1 lapas). 

 

Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys 

Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė: 

 

Šalių rekvizitai ir parašai: 

Rangovas 

 

Kraujučio įmonė „ARAS“ 

 

 

Kodas: 152958375 

Adresas: Draugystės g. 7, LT-85360 Akmenė 

 

Mob. 8 687 74088 

 

Savininkas Rimantas Kraujutis 

 

Užsakovas 

 

Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto 

gimnazija  

 

Kodas: 190449063 

Adresas: Nepriklausomybės 62, 85245 Papilė, 

Papilės sen., Akmenės r. sav. 

Mob. 8 612 48836 

 

Direktorius Ramūnas Perminas 

 

 

 

 

 

  



2014 m. rugsėjo 18 d.  

STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. VVG-14/2 

 

1 PRIEDAS 

 

Betono trinkelių įrengimo ir karkaso apkalimo rangos darbų sąmata 

 

 Darbų ir išlaidų aprašymas 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Kaina be 
PVM, Lt 

Suma 
be 

PVM, Lt 

 Takeliai 

 
Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles 
cemento sluoksniu  

100 
m2 

0,3 137,033 4110,99 

 Stoginė amatų kiemelio veikloms ir pristatymui 

 
Karkaso apkalimas ažūrinėmis dailylentėmis 100 

m2 
0,605148 32,152 1945,67 

Viso: 6056,66 
 

 


