
 
PRAKTINĖ ATMINTINĖ 

UŽSAKOVUI IR RANGOVUI: 
STATYBOS DARBŲ PRIĖMIMAS - PERDAVIMAS  

 
Statybos rangos darbų priėmimo-perdavimo tvarką reglamentuoja LR Civilinio Kodekso (toliau - LR CK) 6.662 bei LR CK 6.694                  
str. Teisės aktuose nurodyta statybos darbų priėmimo-perdavimo tvarka yra neišsami, ją plačiau detalizuoja LR teismų praktika.                
Dėl tos priežasties parengta ši atmintinė, kurioje pateikiamos praktinės rekomendacijos užsakovui bei atskirai             
rangovui dėl darbų priėmimo - perdavimo, atsižvelgiant į teismų suformuluotas taisykles. 
 
KODĖL SVARBUS DARBŲ PRIĖMIMO - PERDAVIMO MOMENTAS. NUO TO PRIKLAUSO: 
1. Atsiskaitymas už atliktus darbus (neperdavus darbų užsakovui, rangovas neturi teisės reikalauti už juos atsiskaityti); 
2. Atliktų darbų kokybės klausimas (fiksuojami darbų kokybės trūkumai, o jeigu ne laikoma, kad atliktų darbų trūkumų 

nebuvo); 
3. Atliktų darbų kiekio klausimas (fiksuojamas atliktų darbų kiekis bei kaina); 
4. Atsitiktinio darbų sugedimo / žuvimo rizikos perėjimas (perdavus darbus užsakovui pereina visa jų atsitiktinio žuvimo ar 

sugedimo rizika); 
5. Darbų atlikimo terminas (fiksuojamas atliktų darbų terminas). 

 
 

I DALIS 
 ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO PERDAVIMO TVARKA 

 
1. RANGOVAS, ATLIKĘS DARBUS AR JŲ ETAPĄ, PATEIKIA UŽSAKOVUI ATLIKTŲ DARBŲ AKTĄ.  

Kokia forma turi būti daromas pranešimas apie rangovo pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, įstatyme              
nenustatyta, dėl to rekomenduotina tai aptarti rangos sutartyje. Taip pat sutartyje turėtų būti nustatyta              
konkrečios šalies (rangovo/užsakovo) pareiga apie atliktų darbų priėmimą pranešti visiems suinteresuotiems           
asmenims, pvz., valstybės, savivaldybės institucijų atstovams statybos normatyvinių dokumentų nurodytais          
atvejais. Rekomenduotina rangos sutartyje taip pat aptarti, kuri sutarties šalis atsako už atliktų darbų perdavimą               
valstybės/savivaldybės institucijų atstovams (kai tai yra būtina pagal normatyvinius statybų dokumentus).  

 
2. UŽSAKOVAS, GAVĘS ATLIKTŲ DARBŲ AKTĄ, PRIVALO NEDELSIANT PRADĖTI DARBŲ PRIĖMIMO          

PROCEDŪRĄ. 
 

Vadovaujantis LR CK 6.694 str. 1 d. - užsakovas, gavęs rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktų                
darbų rezultatą arba, jeigu tai numatyta sutartyje, apie įvykdytą darbų etapą, privalo nedelsdamas pradėti              
darbų priėmimą. Darbų perdavimo ir priėmimo sąlygas nustato įstatymai ir šalių sudaryta rangos sutartis. 

 
LR CK nereglamentuoja atliktų darbų priėmimo-perdavimo terminų, o terminas „nedelsiant“ yra sąlyginis. Todėl             
siekiant išvengti ginčų, rekomenduotina rangos sutartyje aptarti terminus, per kuriuos užsakovas privalo priimti             
rangovo perduodamus atlikus darbus. PVZ.: Užsakovas, gavęs atliktų darbų aktą organizuoja jų priėmimą -              
perdavimą per 5 (penkias) dienas nuo atliktų darbų akto gavimo dienos. 
 
Papildomai pažymėtina, jog rangos darbų priėmimas-perdavimas etapais yra saistantis šalis tik tokiu            
atveju, jei dėl to yra susitariama rangos sutartyje, t. y. to nenumačius rangos sutartyje rangovas neturi                
teisės reikalauti užsakovo priimti perduodamą darbų etapą, o užsakovas neturi teisės reikalauti rangovo             
perduoti dalį atliktų darbų. 

 
3. UŽSAKOVAS PRIVALO PRIIMTI RANGOVO LAIKU IR TINKAMAI ATLIKTUS DARBUS. 

 
Vadovaujantis LR CK 6.662 str. 1 d. - užsakovas privalo rangos sutartyje numatytais terminais ir tvarka                
dalyvaujant rangovui apžiūrėti ir priimti atliktą darbą (jo rezultatą). Užsakovas, pastebėjęs nukrypimus nuo             
sutarties sąlygų, bloginančius darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, privalo nedelsdamas apie tai pranešti              
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rangovui. Atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina              
priėmęs, o rangovas - perdavęs atliktus darbus.  
 
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas laikosi vieningos pozicijos, kad pagal LR CK 6.681 ir 6.694 str. nuostatas               
užsakovas turi pareigą priimti rangovo perduodamus darbus .  1

 
ŠIOS TAISYKLĖS IŠIMTYS YRA NUMATYTOS LR CK IR JŲ SĄRAŠAS YRA BAIGTINIS: 
 
Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus pilna apimtimi TIK ŠIAIS ATVEJAIS:  
1) kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas               
užsakovui prarado prasmę (LR CK 6.652 str. 4 d.);  
2) kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami                
(LR CK 6.694 str. 5 d.);  
3) kai nustatomi darbų rezultato trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje               
nurodytą paskirtį, o šių trūkumų nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas trečiasis asmuo negali pašalinti                
(LR CK 6.694 str. 6 d.) . 2

 
TAI REIŠKIA, KAD JEIGU JŪSŲ ATVEJU NĖRA NEI VIENOS IŠ AUKŠČIAU NURODYTŲ SĄLYGŲ,             
UŽSAKOVAS NETURI TEISĖS ATSISAKYTI PRIIMTI RANGOVO ATLIKTUS DARBUS PILNA APIMTIMI. 
 
Net ir šalims rangos sutartyje susitarus, kad užsakovas turi teisę nepriimti atliktų darbų jei juose nustatomi                
trūkumai, tinkamai atliktų darbų rezultatas vis vien turi būti priimtas, nors darbų rezultatas ir turėtų               
trūkumų, išskyrus atvejus, kai yra nustatomi darbų rezultato trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal               
statybos rangos sutartyje nurodytą paskirtį, o šių trūkumų nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas trečiasis                
asmuo negali pašalinti (LR CK 6.694 str. 6 d.) . 3

 
TOLIAU PATEIKIAME ATSKIRAS REKOMENDACIJAS  

RANGOVUI IR UŽSAKOVUI 
 

4.  (1) RANGOVUI: JEIGU UŽSAKOVAS NEPAGRĮSTAI ATSISAKO PRIIMTI ATLIKTUS DARBUS 
 
Praktiniai veiksmai ir rekomendacija rangovui, kai užsakovas nepagrįstai atsisako priimti atliktus darbus            
ar jų dalį (ar ignoruoja ir neorganizuoja darbų priėmimo procedūros) pateikiama šios atmintinės II Dalyje, taip                
pat pridedama Vienašalio atliktų darbų priėmimo - perdavimo akto forma. 
 

5. (2) UŽSAKOVUI: JEIGU RANGOVAS ATLIKO DARBUS NETINKAMAI IR SIEKIA JUOS PERDUOTI 
 
SVARBU UŽSAKOVUI: Jei dalis darbų atlikta su trūkumais - užsakovas neturi teisės atsisakyti priimti atliktus               
darbus pilna apimtimi. 
 
Praktinė situacija: 
Rangovas atlieka darbų už 100 000 Eur ir pateikia perdavimo aktą; Užsakovas, motyvuodamas tuo, kad dalis                
darbų yra atlikti nekokybiškai, atsisako priimti darbus visa apimtimi.  
Rangovas perduoda užsakovui darbus pagal vienašalį perdavimo aktą, pateikia sąskaitą ir, užsakovui pradelsus             
ją apmokėti 1 mėn., kreipiasi į teismą dėl (1) skolos, (2) delspinigių (tarkime, 0,1 proc.) bei (3) procesinių                  
palūkanų (tarkime, 8,05 proc.). 
 

1 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2005; 2007 m. sausio 17                  
d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007. 

2 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-54/2009. 
3 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-496/2010. 
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Bylos nagrinėjimas teismuose užsitęsia, tarkime, 2 m. ir galutiniu sprendimu, nustačius, kad užsakovas             
nepagrįstai atsisakė priimti darbus, rangovui priteisiama iš užsakovo: 

1. 100 000,00 Eur skola; 
2.     3 100,00 Eur delspinigiai;  
3.   16 100,00 Eur procesinės palūkanos (2 m.).  

Taigi, nepagrįstas atsisakymas priimti darbus užsakovui šiuo atveju „kainuoja“ beveik 20 000 Eur.  
 
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, yra konstatavęs, kad užsakovas savo teises ginti gali reikalaudamas arba             
atitinkamai sumažinti atliktų darbų kainą, arba atlyginti nuostolius, t. y., šie teisių gynimo būdai yra alternatyvūs                
ir negali būti naudojami kartu, o ta aplinkybė, kad darbai atlikti su trūkumais, savaime nereiškia, kad už tinkamai                  
atliktų darbų dalį nereikia apmokėti .  4

 
KĄ REKOMENDUOJAMA DARYTI UŽSAKOVUI TOKIU ATVEJU (kai dalis darbų yra su trūkumais)? 
 
Apibendrinant Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimus, tokiose situacijose, kai užsakovas rangovo          
atliktų darbų aktuose nurodytų darbų apimtyje nustato atliktų darbų defektus, rekomenduotina: 
 

1. Atliktų darbų aktą pasirašyti su išlygomis (akte nurodyti visus darbų trūkumus ir priimti tik              
tinkamai atliktų darbų dalį); 

2. Sumokėti rangovui sutartyje nustatyta tvarka (tačiau tik už tinkamai ir kokybiškai atliktų darbų             
dalį). 

 
Vadovaujantis LR CK 6.665 str. 1 d. užsakovui rangovo perduodamuose darbuose nustačius darbų defektus              
užsakovas savo pasirinkimu turi teisę reikalauti iš rangovo: 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą              
terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą; 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė              
pašalinti trūkumus buvo numatyta rangos sutartyje.  
 
Vadovaujantis LR CK 6.671 str. jeigu rangos sutartis nutraukiama iki darbų rezultato priėmimo, užsakovas turi               
teisę reikalauti perduoti jam atliktų darbų rezultatą, o rangovas turi teisę reikalauti apmokėti už faktiškai atliktus                
darbus. Šioje teisės normoje iš esmės įtvirtinta rangos sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyra, nes               
rangovas turi teisę reikalauti iš užsakovo sumokėti tik už faktiškai atliktų darbų dalį sumą, proporcingą pagal                
atliktų darbų dalį visų darbų sąmatai . 5

 
Rekomenduojamos rangos sutarties sąlygos Užsakovui (dėl darbų perdavimo): 
 
Nuostata, kad darbų, įskaitant darbų etapo, atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika tenka Rangovui iki baigiamojo 
darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ar statybos užbaigimo akto gavimo; 
 
Užsakovo teisė reikšti rangovui pretenziją/as dėl darbų trūkumų ir po tarpinio darbų perdavimo akto patvirtinimo 
(pavyzdžiui iki baigiamojo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ar statybos užbaigimo akto gavimo); 

 
II DALIS - REKOMENDACIJA RANGOVUI  
kai užsakovas nepagrįstai nepriima atliktų darbų 
VIENAŠALIS ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMAS-PERDAVIMAS  

 
1. Užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis.  
 
2. Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą (pasirašyti atliktų darbų aktą)             

yra nepagrįstas arba užsakovas nenurodo jokių priežasčių dėl atsisakymo priimti atliktus darbus - rangovas              

4 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2011. 
5 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 17 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-177/2008. 
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turi teisę perduoti atliktus darbus užsakovui vienašališkai. (LR CK 6.694 str. 4 d. darbų perdavimas ir                
priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo dvi šalys. Jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jame daroma                
žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis). 

 
3. Taigi, užsakovui reiškiant nepagrįstas pretenzijas dėl darbų kokybės bei nepagrįstai atsisakant pasirašyti            

rangovo pateiktą atliktų darbų aktą, rangovas turi teisę atliktų darbų akte pažymėti, jog aktas yra pasirašomas                
vienašališkai. Tokią teisę rangovas turi, jei pats tinkamai vykdė prievolę perduoti atliktus darbus – sutartyje               
nustatytu terminu ir sąlygomis sudarė sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus . 6

 
SVARBU: Toks vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų              
šalių, todėl galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu.  
 
Tais atvejais, kai užsakovas neatsiskaito už darbus, perduotus rangovo vienašališkai pasirašytu aktu,            
rangovas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti priverstinai atsiskaityti, t. y. įvykdyti prievolę .  7

 
Užsakovo interesų apsaugą užtikrina įstatyme įtvirtinta jo teisė ginčyti tokį aktą – vienašalis perdavimo aktas               
gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu teismas pripažįsta, kad kita šalis atsisakė pasirašyti aktą              
pagrįstai .  8

 
Tai reiškia, jog kilus ginčui teisme dėl vienašalio atliktų darbų akto, pagal bendrą taisyklę, būtent užsakovas                
byloje turi įrodyti savo teiginius, kad aktuose nurodyti duomenys yra neteisingi, t. y. kol neįrodyta kitaip, yra                 
laikoma, kad vienašaliame atliktų darbų priėmimo-perdavimo akte nurodyti darbai yra atlikti tinkamai ir             
kokybiškai .  9

 
4. Pastaba: Vienašalis atliktų darbų priėmimas - perdavimas gali būti vykdomas tik tokiu atveju, jeigu darbus               

perduodant įprasta tvarka, Užsakovas nepagrįstai atsisakė atliktus darbus priimti (arba ignoravo darbų            
priėmimo perdavimo procedūrą). 
 
PRIDEDAMA:  
VIENAŠALIO ATLIKTŲ DARBŲ AKTO FORMA; 

 
 

Informaciją Jums parengė 
Verslo teisės advokatų profesinė bendrija  

„STRATEGUM Dargis ir partneriai“ 
 

Linas Ilčiukas 
 El. pšt.: linas@strategum.lt, tel.: +370 630 70416 

ir 
Giedrė Kačinskienė 

 El. pšt.: giedre@strategum.lt,  tel.: +370 653 91927  

6 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-597/2005; 2007 m. sausio 17 d. nutartis                  
civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007. 

7 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007. 
8 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-250/2013. 
9 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-561-378/2016. 
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