
UAB „...................................“ 
Juridinio asmens kodas ........................................ 

Adresas .......................................... 
Kontaktinis asmuo.................................. 

Telefonas susisiekimui ....................................  
 

 
KAM: 
UAB „...............................“  
Juridinio asmens kodas ...................................... 
Adresas .............................................................. 
Direktoriui ...................... ....................................  

 
PRANEŠIMAS DĖL VIENAŠALIO DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO   

20... m. …………… mėn. ...... d. 

Lietuva, ........... 

 

Informuojame, kad 20….... m. ………… mėn. ……….. d., tarp UAB „..................“ (toliau tekste – „Užsakovas“) ir                
UAB „...................“ (toliau tekste –„Rangovas“) buvo sudaryta statybos rangos sutartis Nr. ..............................            
(toliau tekste – „Sutartis“), vadovaujantis tarp šalių sudarytos Sutarties .............. punkto nuostatomis, Rangovas             
įsipareigojo tinkamai atlikti objekto „.....................................................................“ adresu      
............................................................., darbus (toliau tekste – „Objektas“).  

Vadovaujantis tarp šalių sudarytos Sutarties .......... punkto nuostatomis, Užsakovas įsipareigojo priimti Rangovo            
tinkamai atliktus darbus ir už juos sumokėti nustatyta tvarka.  

Primename, kad Rangovas, 20... m. .... mėn. .............d., pateikė Jums atliktų darbų aktus ir kvietė priimti pagal                 
Sutartį laiku ir tinkamai atliktus darbus, tačiau ………………………………………….. (į šią eilutę rašoma dėl             
kokios priežasties yra teikiamas vienašalis atliktų darbų aktas - pvz. Užsakovas nereaguoja į pateiktą aktą;               
Užsakovas reiškia visiškai nepagrįstas pretenzijas dėl atsisakymo priimti perduodamus darbus).  

Todėl atsižvelgiant į tai kas išdėstyta aukščiau bei vadovaujantis LR CK 6.694 str. 4 d., nuostatomis                
atliktų darbų perdavimą – priėmimą įforminame vienašališkai. Taip pat, informuojame, kad per ……...             
kalendorines dienas nuo šio vienašalio darbų perdavimo priėmimo akto gavimo dienos, pilnai            
neatsiskaičius su Rangovu, Rangovas kreipsis į teismą dėl skolos priteisimo.  

Papildomai informuojame, kad vienašališkai pasirašytas aktas įgyja tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas              
abiejų šalių, ir galioja tol, kol teismas nepripažįsta akto negaliojančiu. Pažymėtina, kad akto nepasirašiusiai              
šaliai tenka visos pareigos, kuriuos atsirastų abiems šalims pasirašius aktą, įskaitant pareigą atsiskaityti už              
atliktus darbus. Jeigu šalis neatsiskaito už vienašališkai pasirašytu aktu perduotus darbus, kita šalis turi teisę               
kreiptis į teismą reikalaudama priverstinio atsiskaitymo. 

Šis atsakymas yra siunčiamas registruotu paštu, adresu - ..............................................................................., bei          
elektroniniu paštu, adresu - ………………………………………………………... 
 
Kartu su šiuo vienašaliu darbų perdavimo-priėmimo aktu, pakartotinai teikiame žemiau nurodytus dokumentus: 
 

1. Atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą Nr. ...., 1 egz.; 
2. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ................. 1 egz.; 

 
 
UAB „.................................“  
Direktorius .............................................  
............................................         A.V.  

1 
 


