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DNSB "RUMPIŠKĖS" BENDRIJOS VALDYBOS SUSIRINKIMO 
PROTOKOLAS 

" ~ 7.?f!f~!.P.('/~fjNr. 
Klaipėda 

Susirin)<imas ivyko 2016 m. vasario 29 d. 18 val. 30 min. bendrijos patalpose. 

DNSB."Rumpi~kės" istatų 51 punktas nurodo, kad DNSR"Rumpiškės" yra 5 valdybos nariai. 
" BendnJos plr.mmi~o pareigas laikinai «ina valdybos narys Ž.Masiulis. Susirinkime dalyvavo: 
, valdy~s narIa.l -' Audro~ė ~?zlauskienė, Žydrūnas Masiulis, Gintautas Motekaitis, Vitalijus 
Dunčlkas, Al~lrdas Laurmąttls, kvorumas yra, susirinkimas galiojantis. 

Susirinkimo pirmininkas ir selų"etorius: Žydrūnas Masiulis. 

Darbotvarkė: 

1 
2 
3 
4 

Ryšininkų 4 ir Ryšininkų 2 namo šilumos skaičiavimo metodų pasirinkimas 
Atsiliepimo parengimas i apeliacini. skundącivilinėje byloje Nr. 2-185-769/2016 
Sprendit:nas dėl Ryšininkų 6-82.bųto (bendrijos patalpos) patalpų renovacijos apmokėjimo. 
Sprendimas dėl UAB "Structurus"l 000 eurų sąskaitos Nr.: STR 00191 apmokėjimo. 

1 Klausimas. Ryšininkų 4 ir RyšinjJlkų 2 namo šiIIlmos skaičiavimo metodų pasirinkimas 
Ž.Masiulis informavo: kad yra gautas el. laiškas, Klaipėdos energijos Šilumos apskaitos grupės 
vadovo V.Vaičekausko el. laiškas, kuriame teigiama:' "Jūsų pateiktų duomenų matome, kad 
'Ryšininkų g. 2 ir Ryšininkų g. 4 nruųų butai turi šilIlmos daliklius. Ankstesniame Jūsų bendrijos 
siųstame AB "Klaipėdos ene!gija" šilumos metodų pasirinkime visi namai pasirinko Metodą Nr. 7 
kuris nenumato šilumos skirstymo pagal šilumos daliklius. Jeigu norite, kad šilumos dalikliai būtų 
,vertinami, tų namų gyventojai turi pasirinkti šilumos paskirstymo dalikliais metodą Nr.6. 
Laukiame Jūsų bendrijos Ryšininkų g. 2 ir Ryšininkų g. 4 savininkų sprendimo." Ž.Masiulis 
informavo, klausė V.Vaičekausko, ar yra koks da,r skaičiavimo metodas, kuris ivertina šilumos 
daliklius, i tai V.Vaičekauskas atsak,ė, kad "Tarp Kainų Komisijos rekomenduojamų yra tik Metodas 
Nr. 6. Tarp vartotojų sukurtų yra ir daugiau, jų naudojimui reikia gauti Kainų Komisijos sutikimą. 
Bet metodas Nr. 6 yra pakankami sudėtingas , kur galima pasirinkti ivairius koeficientų dydžius ir 
ką skaičiuoti." Taip pat Ž.MasiųJis pranešė, kad bendravo su Z.Naulicku, kuris infort:navo, kad šiuo 
metu Ryšininkų 4 ir Ryšininkų 2 namams šiluma skaičiuojama ver(iJ1antdaliklių parodymus, tai yra 
naudojamas 6 metodas. Šiuo metu bendrijos pirm(ųillkP kompiuteriu 'nuskaitomi šilumos daliklių 
duomenys ir elektroniniu paštu išsiun~iami Z.Naulickui, kuris šių duomenų pagrindu apskaičiuoja 
kiekvieno buto savininko mokesčius už šilumą. Ž.Masiulis pranešė, kad sprendžiant iš 2015-12-05 
vykusio įgaliotinių susirinkimo protokolo, buvo nuspręsta palikti esamą aprūpinimo karštu 
vandeniu tvarką ir 7 paskirstymo metodą. Galimaj įsi vėlė netikslumas, tai yra įgaliotiniai nežinojo, 
'kad Ryšininkų g. 2 ir Ryšininkų g. 4 yra taikomas 6 metodas, tačiau įgaliotinų susirinkime buvo 
nuspręsta palikti šiuo metu esamą šihfrnos apskaitos tvarką. Papildoma butų savininkų apklausa dėl 
~ilumos skaičiavimo metodo pasirinkimo nutoljntų laiką, kada skaičiavimus už šilwną perims 

· Klaipėdos energija be to yra santykinai beprasmiška, nes yra tik, vienas metodas, kuris vertina 
šilumos daliklių parodymus. 
V.Dunčikas bei A.Kazlauskienė patvirtino, kad įgaliotinų susirinkime buvo nuspręsta palikti šiuo 
metu esamą šilumos apskaitos tvarką ir nebuvo nuspręsta pakeisti šiuo metu taikomą metodą ir 
Ryšininkų g. 2 bei ·Ryšininkų g: 4 praąėtį tąikyti šilumos apskaitos metodą, kuris nevertina šilumos 
daliklių. I 

Valdybos nariai diskutavo apie Ryšininkų g. 2 ir Ryšininkų g. 4 butų savininkų apklausos 
tikslingumą, kai YTa tik vienas šilumos skaičiavil'!lo metodas;' vertinantis šilumos daliklių 
parodymus. 
Nutarta - ;pareigoti Ž.Masiul; informuoti Klaipėdos energiją, klld Ryšininkų 2 ir Ryšininkų 4 
ąamams turi · būti taikomas šilumos apskaičiavimo me'todas, vertinantis šilumos daliklių 
parodymus, tai yra metodas Nr. 6. Šio metodo parametrus parinkti tokius pat, kokie yra 
taikomi-šiuo metu. 
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Balsavo "už" - 5, vienbalsiai. 

2 Klausi?Ias. Atsiliepimo parengimas i apeliacini skundą civilinėje byloje Nr. 2-185-769/2016 
Ž.MaslUlis mformavo, kad yra gautas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-02-15 raštas Nr. IR-
9~~~, i?formu.ojantis, kad DNSB "Ru!l1piškės'< privalo pateikti a~siliepimą į apeliacinį skundą 
clvilmeJe bylOje Nr. 2-185-769/2016, kurioje ieškovė yra J.Stoilik. Z.Masiulis pranešė, kad klausė 
advokato M.Martinaičio, atstovavusio DNSB"Rumpiškės" interesus byloje su S.Remėza, kiek 
kainuotų parengti atsiliepimą į apeliacinį skundą ir M.Martinaitis nurodė, kad atsiliepimo 
parengimas kainuotų 350 eurų. Lietuvos Respublikqs tei singumo ministro 2015 m. kovo 19 d. Nr. 
I R-77 įsakymas "Dėl teisingUmo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. I R-85 "Dėl 
rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčjo už advokato ar advokato padėjėjo 
teikiamą te i sinę pagalbą (paslaugas) maksimal,aus dydžio patvirtinimo" pakeitimo" nustato 
užmokesčio už advokato teikiamas tej~.ines paslaugas maksimąlius dydžius. Šiame įsakyme 
nustatyta, kad maksimalus priteistinas užmokestis už at~.i liepimą į apeliacinį skundą yra 1,3 
Lietuvos statistikos departamento skelbiamo užpraėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo 
užmokesčio šalies ūkyje (be individualių įmonių), tai yra maksimali priteistino užmokesčio suma už 
atsiliepimą į apeliacinį skundą yra apie 900 eurų. Tokiu būdu M.Martinaičio nurodyta suma už 
apeliacinį skundą yra ženkliai mažesnė už mak~iInalią priteistiną sumą ir ši 350 eurų suma galės 

,būti prisiteista iš J.Stoilik (jei jos apeliacinis skundas bus atmestas). 
Valdybos nariai diskutavo atsiliepimo į apeliacinį skundą ~lausimu, aptarta šio atsiliepimo kokybės 
svarba, nes pralaimėjus bylą bendrijai reikėtu atlyginti J.Stoilik bylinėjimosi išlaidas, taip pat 
prarastu galimybę atgauti 365,69 eurus žalos, dėl kurių yra ši byla. 
Nutarta: kreiptis i advokatą M.Martinaiti dėl atsiĮiepimo apeliacini skundą parengimą, 
skiriant ap.mokėjimui už šio skundo parengi!pą iki 350 eurų. 
Balsavo "už" ~ 5, vienbalsiai. . 

3 Klausimas. Sprendimas dėl Ryšininkų 6-82 buto (bendrijos patalpos) patalpų renovacijos 
apmokėjimo. 

i.Masiulis informavo, kad S.Remėza į bend,riją atnešė keturias UAB "Parama" sąskaitas 574,85 
eurų sumai. Toliau tiksliųant informaciją paaiškėjo, sąskaitos yra už Ryšinin~ų 6-82 patalpų 

renovaciją. Patalpomis Ryšininkų 6-82 naudojasi bendrija, tačiau Registrų centro duomenimis 
Ryšininkų 6-82 patalpos nėra įregistruotos %aip bendrijos nuosavybė. 2010 metais buvo teismo 
sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-1l95-125/201O, kuris nepripažino DNSB "Rumpiškės" 

nuosavybės teisės į Ryšininkų 6-82 patalpas. Ž.Masiulis informavo, kad susipažindamas su 
I.Safončikienės dokumentais rado: I )Viešųjų investicijų plėtros agentūros raštą, kuriuo DNSB 
~<Rumpiškės" buvo prašoma paaiškinti kas yra Ryšininkų 6-82 buto savininkas. 2) I.Safončikienės 
raštą, adresuotą UAB "Siregita", su prašymu paaiškinti·, ar yra išspręstas klausimas dėl Ryšininkų 6-
82 renovacijos. 3)S.Remėzos pasirašytą raštą, kąd už Ryšininkų 6-82 patalpų renovaciją mokės 

bendrija. Ž.Masiulis akcentavo, kad I.Safončikienė neiriformavo valdybos narių apie šiuos raštus. 
Taip pat 2014-03-06 S.Remėza (kaip DNSB "Ruml?iškės" pirmininkas) ir UAB "Siregita" sudarė 

. pavedimo s utartį, 1.1.7 punkte UAB "Siregita" prisiėmė atsakomybę už, " kiekvieno mėnesio 
įmokų, tenkančių patalpų savininkam~, apskaičiavimu; mokestinių pranešimų patalpų savininkams 
pateikimu". Tokiu būdu UAB "Siregita" turėtu vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus ir pateikti 
sąskaitas už Ryšininkų 6-82 šio buto savininkams. 
Valdybos nariai diskutavo apie, tai, kad bendrijos narių sutikimas nebuvo gautas dėl mokėjimo už 
Ryšininkų 6-82 buto renovaciją. 
Nutarta: 

a) Informuoti UAB "Parama", kad' DNSB"Rumpiškės" Registrų centre nėra 
užregistruota kaip buto Ryšininkų 6-82 sąvininkė ir DNSB "Rumpiškės" nariai nėra 
priėmę sprendimo dėl buto Ryšininkų 6-82 renovacijos apmokėjimo bendrijos lėšomis. 
Sifily ti UAB "Parama" kreiptis i" UAB "Siregita" bei reikalauti vykdyti 2014-03-06 
pavedimo sutarties 1.1.7 punkte nurodytus isipareigojimus. 
Kreiptis i UAB "Siregita" reikalaujant pateil<ti dokumentus, paaiškinančius kas ir 
ko 'u pagrindu turi mokėti IlĮ bųtoRyšininkų 6-82 renovaciją. 

I--~~ 2 
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c) Visuotinio susirinkįmo bei Ryšininkų 6 namo susiriąkimo metu kelti klausimą dėl 
Ryšininkų 6-82 renovacijos ap!pokčjimo. 

Balsavo "už" - 5, vienbalsiai. 

4 Klausi!pas. UAB "Structurus"I000 eurų sąsk~įtoS Nr.: STR 00191 apmokėjimas 

Ž.Masiulis informavo, kad yra gauta UAB "Structurus "1000 eurų sąskaita Nr.: STR 00191 už 
projektavimo darbus. Ž.Masiulis atl<reipė dėQ1es;, kad 2016-01-29 projektavimo darbų sutarti Nr. 
16/03, be valdybos žinios pasirašė Į.Safončikienė, taip pažeisdama DNSB "Rumpiškės" įstatų 53 
punktą numatanti, kad "Bendrijos vardu veikia ir sandorius Bendrijos vardu sudaro Bendrijos 
pirmininkas, pritarus valdybai". Peržiūrėjus Ryšininkų 6 namo butų savininkų susirinkimo 
protokolus, nebuvo rasta kokio tai c,lokumento dėl butų saviIlinkų pritarimo 1000 eurų apmokėjimui. 
Taip pat kelia abejonių gyventojų pritarimas šiai projektavimo užduočiai - projektavimo užduotyje 
nėra ventiliacijos įrengimo, dėl kurio buvo 'nuspręsta 2015-03-03 vykusiame · Ryšininkų 6 namo 
gyventojų susirinkime (3 klausimas c dalis). 2015-12-08 vykusiame susirinkime nebuvo kvorumo ir 
sprendimai dėl ventiliacijos įrengimo nebuvo priirųti, todėl neaišku kokiu pagrindu projektavimo 
užduotyje dingo ventiliacija. 
Nutarta: 
'Sušaukti Ryšiąinkų 6 namo bendrijos narių susirinkimą, kuriame spręsti: l)ar pritarti 2016-
,01-29 d. projektavimo sutarčiai Nr. 16/032) spr.ęsti dėl 1000 eurų sąskaitos apmokėjimo. 
JBalsavo "už" - 5, vienbalsiai. 

PRIDEDAMA: 12 lapų 

Vitalijus Dunčik~c-~--=:;;> 

Audronė Kazlauskienė, __ -=b.UJ\" __ _ 

Gintautas Motekaitis.-=,....<9--_--;?'~f--

Algirdas Laurinaitis __ -;:;--____ = 

Žydrūnas Masiulis _-fj,,,...."'-_"-~ __ 

3 
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KLAIPĖDOS lV!ĮESTO APYLINKĖS TEISMAS 

Biudžetinė jstaiga, S. Daukanto g. 8, L T-92129 Klaipėda, 
tel. (8 46) 39 71 00, faks. (8 46) 39 7133, el. p. klaipedos.miesto@teismas.1t 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191443889 

Atsakovei DNSB "RuŲlpiškės" 2016-02-15 Byla Nr. 2-185-769/2016 
Ryšininkų g. 6 /1 n q " .~ r 
Klaipėda . , ,,- c cC> 

DĖL APELIACINIO SKUNDO NUORAŠO SIUNTIMO 

Klaipėdos miesto apylinkės teismas siunčia dalyvaujantiems byloje asmenims ieškovės 
Jevgenijos Stoilik apeliacinį skunlĮą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-01-07 
sprendimo ir jo priedų nuorašus. Šalys per dvidešimt dienų nuo apeliacinio skundo kopijų 
išsiuntimo iš pirmosios instancijos teismo dienos privalo, o kiti dalyvaujantys byloje asmenys turi 
teisę raštu pateikti atsiliepimus į apeliacinį skundą ir juose išdėstyti savo nuomonę dėl paduoto 
apeliacinio skundo argumentų pagristumo. Atsiliępimai i apeliacinį skundą paduodami per 
pirmosios instancijos teismą (CPK 318 str. Id.). 

Atsiliepimai ir jų priedai turi atitikti CPK 111 , 113 ir 114 straipsnių reikalavimus, taip pat 
atitinkamas CPK 306 straipsnio nuostatas (CPK 3 str. 6 d.). Teismui reikia pateikti tiek 
atsiliepimų nuorašų, kad po vieną tektų apeliantui ir prie apeliacinio skundo prisidėjusiam 
asmeniui (CPK 318 str. 2 d.). Atsiliepimų priedų pateikiamas toks pat skaičius, kaip ir atsiliepimų, 
išskyrus atvejus, kai dėl didelės apimties teismas leidžia nepateikti priedų dalyvaujantiems byloje 
asmenims. Atsiliepimų priėmimo klausimą sprendžia pirmosios instancijos teismas (CPK 318 str. 
2 d.). 

Apeliacinės instaI\cijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti 
pateikti pirmosios instancijos teisme, taip pat apeliaciniame (-iuose) skunde (-uose) ir atsiliepime iji 
Guos), išskyrus CPK 314 straipsnyje numatytas išimtis. 

Apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus šio Kodekso 322 
straipsnyje nurodytas išimtis (CPK 321 str. I d.). Dalyvaujantys byloje asmenys atsiliepime į 
apeliaCinį skundą gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis 
prašymas teismui nėra privąlomas (CPK 322 str.). 

Rašytinio bylos nagrinėjimo atvejais dalyvaujantys byloje asmenys į teismo posėdį 
nekviečiami ir teismo posėdis vyksta jiems nedalyvaujant (LR CPK 319 str. 3 d.). Bylą nagrinėjant 
rašytinio proceso tvarka, byloje dalyvaujantiems asrnenims pranešimai nesiunčiami, o informaciją 
apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir :teismo sudėti galima rasti specialiame interneto 
tinklalapyje www.teismai.lt skiltyje" Vieša tvark.;uaščių paie§ka"_ Šią informaciją taip pat teikia 
Klaipėdos apygardos teismo raštinė. 

Žodinio bylos nagrinėjimo atvejais, byloje da)yvaujantys asmenys bus informuojami 
įteikiant jiems pranešimą CPK 117-132 straipsniuose nustatyta tvarka. . 

Asmuo, priėmęs siunčiamus procesinius dokumentus kai adresato nebuvo, privalo esant pirmai 
galimybei įteikti juos adresatui (CPK 123 str 5 d.). 

PRIDEDAMA. Apeliacinio skundo nuorašas, I lapas. 

Sekretorė Sandra Dorelienė 

Tel. (8 46) 39 71 35, el.p.sandra.dore1iene@teismas.lt 
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DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVINI~KŲ;BENDRIJA "RUMPIŠKĖS" 
Imonės kodas 141?8S769, Ryšininkų I!,; 6, Klaipėda, tel. 8 46 400705, 8616 21909 

UAB .. Siregita" 

Direktoriui Sigitui Remėza 

DĖL PAVEDIMO SUTARTIES 

2015-03-30 

Klaipėda 

Pranešame Jums, kad pagal pasirašyta 2014-03-06 d, pavedimo sutartį, Jus esate 

modernizuojamo namo Ryšininkų 6, Klaillė~~ - Įgaliotinis (administratorius), Ryšininkų 6 namo 

modernizavimo Užsakovas yra DNSB "Rumpiškės". Iš Jūsų reikalaujame laikytis pasirašytos 

pavedimo sutarties reikalaVimų: 2.3 punkto - "Įgaliotinis privalo teikti Įgaliotojui rašytines 

ataskaitas kas ketvirti", 2,4 Il,un,kto "Įgaliotinis privalo Įgaliatajo pareikalavimu suteikti jam visą 

informaciją apie pavedimo jvykdymą, pafęikti visus susijusius dakumentus", 3.1 punkto -

"Įgaliotojas kantroliuojp sutarties vykdymą", 3.2 punkto - "Jeigu Įgaliotinis netinkamai vykdo 

jsipareigojimus pagal šią sutartj, jgaliotojqs tųri teisę vienašališkai nutraukti sutartj". 

Atsižvelgiant i tai kąs išdėstyta, prašome Jūsų pasirašant bet kokias sutartis susijusias su 

namo modernizavimo įgyvendinimu, ar pradedant bęt kOkios apimties renovuojamo Ryšininkų 6 

namo darbus, informuoti renovacijos Užsakovą DNSB "Rumpiškės" pirmininkę asmeniškai, arba 

raštu, 

Be kita ko prašome, raštu informuokite apie tai ar išspręsti visi modernizavimo klausimai, 

dėl Ryšininkų g. 6, 82 buto, su UAB "Viešųjų, investicijų plėtros agentūra" ar kitomis 

suinteresuotomis šalimis. 

Prašome p,ateikite visas namo modernizavimo sutarčių kopijas. 

,Prašome pakoreguokite techninės priežiūrQs sutarti, patikslinant joje: 1) kad periodiniuose 

susitikimuose dalyvauja DNSB ,,,Rumpiškės" 'pirmininka>, 2) patikslinti periodinį techninės 

priežiūros apsilankymo laiKą ir periodiškumą statybos vietoje. 

Pirmininkė 

/ ) 

J..-- Irina Safončikienė 

Su raštu susipažinau 
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Kuriame Lietuvos 

PAVEDIMO SUTARTIS 

2014-63-06 
-- (data) --

-=-Klaipėda_ 
(vieta) 

Ši pavedimo sutartis (toliau - sutartis) sudaryta daugiabučio namo (toliau - namo) esančio '--____ (~!:~ 6 Klaipėda , kurio unikalus numeris __ 2l99-2005-1 017_, 

Bendrojo naudojirh objekto atstovas DNSB "Rumpiškės" Ryšininkų 6 jmlk 141785769 Klaipėda"" 
(pav.dinim~,adresas,kodas, vardas, ~"vadrė) 

Bendrijos pirmininkas Sigitas Remėza 

veikiančio suSirinkhno jvykusio 2014-03-06 sprendimu (toliau - Įgaliotojas), 

ir _UAB Siregita"jmJk 301150949 registruota _Ryšininkų 6-21_ Klaipėda_. 
(pavadinim.as, buveinės adresas, kodas ) 

(toliau -Įgaliotinis). 

Įgaliotojas ir Įgaliotinis toliau sutartyje k.ąrtu vadiĮ1ę.m.i šalimis, o kiekvienas atskirai - šalimi. 

Sutąrtyje vartojamą~ ~ąvo!cos ir !lpibrėžimai atitinka sąvokas ir apibrėžimus, nurodytus 
Lietuvos Respublikos vai.stybes paramos bijs!ui jsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams 
atnaujinti (modernizuoti) istatyme (Žin., 1?92,Nr. 14~378; 2002, Nr. 116-5188) (toliau -Įstatymas), 
Daugiabučių namų atnaujinimo (modemizavimof programoje, patvirtintoje Lietuvos· Respublikos 
Vyriausybės.2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Žin., 2004, Nr. 143-5232; 2008, Nr. 36-1282; 
2009, Nr. 112-4776; i012, Nr, I-I) (toliau - Programa), Valstybės paramos daugiabučiams namams 
atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų 

jgyvendinimo priežiūros taisyklėse, patvirtintose Lietuvos RespąĮ>likos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 
16 d. nutarimu Nr. 1725 (Žin., 2009, Nr. 156-7024; 2.011, Nr. 164-7823; 2012, Nr. 90-4695 (toliau ~ 
Valstybės paramos taisyklės), Daugiabučio namo llIMujinimo .. (modernizavimo) projekto rengimo 
tvarkos apraše, patvirtintame aplinkos ministro 2Q09' m. ' lapkričio 10 d. isakymu Nr. DI-677 (Žin., 
2009, Nr. 136-5963; 2011, Nt. 139-6563) (toliau':' Pr9jekto rengimo tvarkos aprašas), jeigu sutartyje 
nenurodyta kitaip. • 

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD: 

(A) Namo Rysininkų 6 butų ir kitų patalpų savininkai (toliau - patalpų savininkai) 2014-03-06 priėmė 
sprendimą (toliau - sprendimas) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (toliau -
projektas) jgyvendinimo pagal investicijų plano patvirtinimo patalpų savininkų susirinkimo 
20 14m. ·kovo 06d. protokolą; 

(B)Sprendime numatyta, kad projekto parengimo ir igyvendinimo administravimas ir finansavimo. 
organizavimas bus pa.vestas Įgaliotiniui UAB ,Siregita" jmIk. 301150949 registruota RyšininkŲi 
6-21 Klaipėda 

(pavadinimas. buveinės adresas, kodas ); 
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(C)Sp;en?ime taip pat~w:odyta, kad Įgal~otin~s sudarys paskolos sutartj su banku ar kita finansų 
Įstaiga del lengvatines paskolos proJektUi, parengti ir jgyvendinti (rangos darbams atlikti ir 
statybos techninei priežiiirai vykdyti). 

ŠAĮ-YS SUSITARIA: 

1. Sutarties dalykas 

I. L Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka, ĮgąĮiotojas paveda Įgaliotiniui atlikti visus 
būtinus administracinius ir teisinius veiksmus, pasirašyti' ir (ar) pateikti visus būtinus dokumentus, 
(toliau visi šie vęiksmai vadinami pavedimu), susijusius su: 

1.1.1. atnaujinimo (modę,rnizavimo) projekto (ar jo dalies) parengimu, kaip numatyta sutartyje, 
sprendime, Įstatyme, Programoje, Valstybės paramos taisyklėše, Projekto rengimo tvarkos apraš.e, 
statybos techniniame reglamente STR 1.05.06:2005 "Statinio projektavimas", patvirtintame -LR 
aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. isakymu Nr, D 1-708, ir kituose taikytinuose teisės aktuose; 

ir 

1.1.2. statybos rangos darbų paslaugos pirkimu ir statybos rangos darbų sutarties sudarynIU, kaip 
numatyta sutartyje, sprendime, Įstatyme, Programoje, Valstybės paramos taisyklėse, Projekto rengill10 

tvarkos apraše ir kituose taikytinuose teisės aktIlose; 

ir 

1.1.3. statybos techninės priežiūros paslaugos pirkim.u ir statybos techninės priežiiiros paslaugos 
sutarties sudarymu, kaip numatyta šioje sutąrtyje, sprendime, Įstatyme, Programoje, Valstybės 
paramos taisyklėse, Projekto rengimo tv;rrkos ap'raše irkituos!,! taikytinuose teisės aktuose; 

ir 

1.1.4. atnaujinimo (modernizavimo) projekto finansavimo organizavimu, iskaitant paskolos 
sutarties su bankais ar kitomis finansų istaigomis dėl lengvatinės paskolos atnaujinimo 
(modernizavimo) projektui (ar jo daliai) parengti ir (ar) igyvendinti (statybos techninei priežiūrai 
vykdyti ir (ar) statybos rangos darbams pagal daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų 
patvirtintą investicijų planą atlikti) Įgaliotinio vardu patalpų savininkų naudai sudarymu, kaip 
numatyta sutartyje, sprendime Įstatyme, Programoje, Taisyklėse, Projekto rengimo tvarkos apraše ir 

" ' kituose taikytinuose teisės aktuose; 

ir 

1.1.5. atnaujinimo (modernizavimo) projekto igyvendinimo metu atliktų statybos darbų 
priėmimu ir statybos rangos darbų 'priėmimo-perdavimo aktų, atstovaujant patalpų savininkams, 
pasirašymu, kaip numatyta sutartyje, sprendime, Įstat:YJ:rie, Programoje, Valstybės paramos taisyklėse, 
Projekto rengimo tvarkos apraše ir kituose taikytinuose teisės aktuose; 

ir 

1.1.6. valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti), atstovaujant patalpų 
savininkams, gavimu, kaip numatyta sutartyje, sprendime, Įstatyme, Programoje, Valstybės paramos 
taisyklėse, Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimo už 
asmenis, turinčius teisę i būsto šildymo išlaidų kompensaciją tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Res-Rublikos socialinės apsaug.os i.r darbo ~ini.stro 201~ ~. 
vasario 24 d. isakymu Nr.DI-174/Al-116 (Zin., 2012, Nr. 26-1203), lr kItuose talkytmuose teIses 
aktuose; 

-
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ir 

1.1,7. atnaujinimo (modernizavimo) projektui jgyvendinti paimtos lengvatinės paskolos ir 
palūkanų grąžinimo paskolą suteikusiam bankui ar kitai finansų jstaigai administravimu; kiekvieno 
mėne~io jmokų, tenkančių patalpų savininkams, apskaičiavimu; mokestinių pranešimų patalpų 
savlrunkams pateikimu; jmo~ų apskaitos .bei kitų paskolos .sutartyje numatytų sąlygų vykdymu, kaip 
num~tyta sutartyje, sprendime, paskolos sutartyje, Įstatyme, Programoje, Valstybės paramos taisyklėse, 
Kredito, paimto daugiabučiam namųiątnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, 
turinčius teisę i būsto šildymo išlaicių kompensaciją tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos 
Respubliko§ aplinkos ministro ir Lietuvos R~spublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. 
vasario 24 d. isakymu Nr. D1-174/AI-116 'CZ.in., 2012, Nr. 26-1203), ir kituose taikytinuose teisės 
aktuose, . 

1.2. Šalys susitaria, kad: 
1.2,1. už atnaujinimo (modęmjzl(lvimo) projekto jgyvendinimo administravimą projekto 

jgyvendinimo laikotarPiu (t. y, nuo SU!JU1i~s sudarymo dienos iki atnaujinimo (modernizavimo) 
projekto įgyvendinimo (statybos darbų, ul!baigimo akto pasira§ymo) dienos. Įgaliotiniui mok~as 
sprendime nųrodyto dydžio 'ati'iaujinimo (modernizavimo) projekto igyvendinimo administravimo 
mokestis; 

1.2,2, visas išląidas, susijusias su atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) parengimu 
ir jgyvendinimu (statybos techninės priežiūros vykdymu ir statybos rangos darbų atlikimu), jskaitant 
projekto ,jgyvendinimo ac\ministravimo, atėmus patalpų savininkams suteiktos valstybės paramos 
daugiabučiams ,namams atnaujin~i (mo.demizuoti) lėšų dalj, apmoka patalpų savininkai, Pasl<irstant 
lėšas butų ir kitų patalpų savininkąl)1S, įvertinamos bendrosios investicijos, kurios paskirstomos 
proporcingai daliai bendrojoje nuo~VYl>ėje (buto naudingajam plotui arba kitų patalpųbendrajam 
plotui ir viso namo naudingojo ploto santykiui), ir individualios investicijos (buto ar kitų patalpų langų 
keitimui, balkonų įstiklinimui ir pan,), . 

2. Įgaliotinio jsipareigojilqai 

2.1 . Įgaliotinis privalo jvykdyti jąr!l ~uotą pavedimą pagal sutartj, vadovaudamasis namo patalpų 
savininkų sprendimu ir patvirtintu daugię.bųčip namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planu 
(toliau - Investicijų planas). .. 

2.2, Įgaliotinis privalo ivykdyti pavedim!!. aswenišl>ąi (neturi teises įgalioti kitų asmenų atlikti 
sutartimi prisiimtų veiksmų Įgaliotojo vardu), 

2.3, Įgaliotinis privalo teikti Įgaliotojni rašytines ataskaitas apie pavedimo igyvendinimo eigą '1~ 
rečiau k;tip metų ketvirčiui pasibaigus iki kito mėnesio 10 (dešimtos) kalendorinės dienos, 

2.4. Įvykdęs pavedimą, Įgaliotinis privalo Įgaliotojo pareikalavimu suteikti jam visą informaciją 
apie pavedimo jvykdymą, pateįkti vi~!!s §usij1Wus dokumentus. 

3. Įgaliotojo ,jsipareigojimai 

3, I, Įgaliotojas kontroliuoja sutarties vykdYmą (projektavimo ir statybos rangos darbų atlikimo 
terminų atitikti Investicijų planeriumatytaffi projekto jgyvendinimo planui, išlaidų atitiktį projekto 
finansavimo planui, statybos darbų organizavimo reikalavimų vykdymą ir kitų sutanyje nustatytų 
jsipareigojimų vykdymą), . Jis turi teisę .pareikalauti, kad Įgaliotinis pateiktų visą informaciją apie 
pavedimo vykdymą, reiIcšti prętenzijas dėl pavedimo vykdymo ir teikti atitinkamoms institucijoms 
informaciją apie pažeidimus, dėl kurių gali būti. keliamas teisinės atsakomybės klausimas, 

3,2, Jeigu Įgaliotinis netinkamai vykdo jsipareigojimus pagal šią sutarti, Įgaliotojas, pareišIcęs 
pretenzijas raštu, turi teisę vienašališkai nutraukti sutarti, jeigu Įgaliotinis per 15 kalendorinių dienų 

.. 
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Kuriame 

neištaiso ra§te nurodytų trūkųmų ir (ar) neivykdo sutartyje nurodytų isipareigojimų. Sutarties 
nutraukimas turi būti ra§tiškai suderintas su· valstybė.~ paramos daugiabučiams namams atnajljinti 
(modernizuoti) teikjtną administruojąn?ia viešąja jstaiga Būsto energijos taupymo agentūra ir paskolą 
projektui jgyvendinti suteikusia · fmansų istaiga. Nutraukęs sutarti Įgaliotojas turi prisiimti visas 
Įgaliotiniui sutartimi deleguotas prievoles, ~usijusias' su projekto igyvendinimu, paskolos grąžinimo ir 
palūkanų apmokėjįn:lą !Idministravimu, . 

3.3~ Įgaliotojas jsipareigoja teikti Įgalioųniui turimą informaciją ir duomenis apie namo būklę, 
energijos suvartojlm!!. patalpų savininkų ap~~aitos duomenis, kurie susiję su projekto rengllŲj.l, 
statybos darbų vykdymu .ir projekto finansavimoorganizavimu. 

4. ĮJaigiamosios nuostatos 

4.1. Sutartis isigaliojajos pasira§yrilo dieną irgalioj;t jjei isipareigojimų ivykdymo. 
4.2. Jei kuri nors su~es nuostata arba jos taikymas vienai iš šalių ar esant kokioq}s ·nors 

aplinkybė.ms pripažjstama negaliojančia ar prieštaraujančia imperatyvioms istatymų ar kitų teisės aĮ<.tų 
nuostatoll1s: kitos sutarties nuostatos yra galiojančios. 

4.3. Visi sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, tik jei jie sudaryti raštu, 
vadovaujantis patalpų savininkų priimllŲs sprendimais, ir šalių tinkamaipasira§yti. 

4.4. Šalys isipareigoja iŠlaikyti 4Ų9rmacijos, kurią suteikė viena kitai vykdydamos sutarti, taip 
pat sutarties turinio konfidencialumą' ir be i~stinio~iško kitos šalies sutikimo neatkleisti tokios 
informac.ijos trečiosioms šalims, išskyrus jstatYDlųnumatytus atvejus. 

4.5. Šalių ginčai kilę vykdailt sut8rti, ·spren<Įžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo 
derybų keliu, ginČllS sprendžiamaS Lietuvos Respublikos ·teismuose pagal Lietuvos Respublikos 

taikytiną teisę . 
5. Sutarties priedai 

PatalpŲ,savininkų sprendimo protokolas (su Investicijų planu), 34 

6. Sutarties §ali" rekvizitai ir para~i 

Įgaliotojas Įgaliotinis 

lapai (-ų). 

"SB . ...B.!!!!l1{:,iŠki:s" j:mJk 141 '7<><'71'.0 UAB "Siregita" j:mJk 301150949_ 
- Ryšininkų 6-21 Klaipėda 
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UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
"STRUCTURUS" 

PVM.SĄSKAITA - FAKTŪRA 
Serija STR Nr. 00191 

Pardavėjas: 

UAB "Structurus" 
Įmonės kodas: 3018 52728 
Adresas: Villies g. 4-1, L T·92231 Klaipėda 
PVM mokėtojo kodas: LT100004300519 
Bankas: AB DNB bankas 
A. s. Nr.: LT16 4010 0423 0078 5192 

2016 m. vasario 8 d. 

Pirkėjas: 

DNSB "Rumpiškės" 
Įmonės kodas: 141785769 
Adresas: Ryšininkų g. 6, Klaipėda 

IEil. 1 

tL 
Pavadinimas Ma~ I Kiekis .Kaina, Eur 

I 
I 
I 

Daugiabučio gyvenamojo namo Ryšinin~.ų g. 6, Klaipėda 
1. atnaujinimo (modernizavimo), statybos projektas, pagal 

sutarti Nr.16t03 

-

Suma žodžiais: Vienas tūkstantis eurų, 00 euro centų. 

Apmokėjimo terminas iki: 2016 m. vasario 12 d. 

Sąskaitą išrašė: Dir~ktOriUS Robertas ViČ~ .... 
Dir~kJorilis 

. Sių;fno D"· .. 
Sąskaitą gavo: ..................... . 

vn I 

kompl. 1,00 826,45 

., 

Bendra suma be PVM, €: 

PVM 21%,€: 

Bendra suma su PVM, €: 

/ 

;! 
Suma, Eur .1 

826,45 

826,45 

173,55 

1.000,00 

,. 
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UAB "Structurus" 

P~QJEKTAVJMO DARBŲ,SUTt\RTlS Nr. 16103 

2016 m, sausio 29 d. 
Klaipėda 

Daugiabučio Dą,lD!> s~vininką bendrija "Rump'iškės", (toliau vadinamas - "Užsakovas"). juridinio 
as~ens kodas Į 41 785769; 'buveinės adresa.~: R,yši.i1inkų g, 6, Klaipėda, bendrija iregistruota juridinių asmeny 
regIstre, atstovaujama bendrijos pirmininkės lrinos&ifon,čikienės, ir 

UAB "Structurus", (toliaų vadinamas - "Projektl!oiojas'), juridinio asmens kodas: 301852728, 
PVM mokėtojo kodas LTlOOOO<l300519, bųveints adresas: Vilties g, 4-1, Klaipėda, bendrovė jregistruota 
juridinių asmenŲ regis!re, atsiov,aųjama direktoriaus Roberto Vičio sudarė šią sutarti. 

I. SUTARTIES OBJEKTAS: 
I, I, Projektuotojas parę~gia daugiabučio namo, esančio Ryšininkų g, 6, Klaipėdoje ir su 

bendrijos pimlininke ' suderina Projektavimo u~~lIoti, kuriuo pagrindu parengia statinio techninio-darbo 
proiekto architektūros' ir ~onstrukcijll dalies A laidąobjektui "Daugiabučio gyvenamojo namo Ryšininkų 
g. 6, Klaipėda atnaujinimo (ioodcrniz",vi.,!,o), statYbos projektas" pagal suderintą projektavimo užduoti'. 

2. 
2.1. 

SUTAI{QES OBJEKTO KArNA: 
Sutartinė kaina - ,I 000, 0,0 Eur (viehas nikstantis e!lrzl. 00 eliro cel1TŲ) tame tarpe PVM. 

I' 

f 
J 

, 
3, APMOKĖJIMO SĄLYGOS: .~ 
3, I. Po sutarti~s , .p~si,ąšymo Užsakovas per 5 (penkias) kalendorines dienas sumoka f ,',· 

Projektuotojui' 500 Eur (penkiųšimtll ellrų, 00 euro centų) dydžio avansą· f: 
3.2, Liku~i.ą Sl1mąuž šios sutarties punkte 1.1. nurodytus atliktus darbus Užsakovas sumoka' 

per 5 (penkias) kalendoril1es diena~ po statinio techninio projekto perdavimo-priėmimo akto pasirašyl1,1o ir 
sąskaitos faktūros pateikilno dienos, 

3.4. Visi pak.eitimai proj~kte, ar papildos projekto dalys nesusijusios su sutarties objekte 
nurodytomis da!imis, at!iekaminusia!)'ta tvarka koreguojant projektą, pakeitimus suderinant ir patvirtinant 
bei apmokant už projeląo korektūrą papildomai, Užsakovui ir Projektuotojui pasirašius nenumatytll darbll 
užduotį ir aktą. 

4. SUTARTIES OBJEKTO vYKDYMO TVARKA IR TERMINAI: 
4.1. Užsakovas per penkias darbo dienas po sutarti~s pasirašymo perduoda Projektuotojui: 

a) prpjeJ<tavimo uŽduotį (ruošiama kartu su Projektuotoju); 
4,2, Projektuotojas. privalo atlikti darbu~ pagal projektavimo užduoties reikalavimus ir gali nuo jų 

nukrypti tik slltikus Užsakovui. 
4.3, Darbo eigoje Proje~tuotojas privalo derinti su Užsakovu projektiniLĮ sprendimų pakeitimus, 
4.4. Projektuotojas įsipareigoja atlikti punkte I. I. išvardintus darbus pėr 2 (dvi) savaites po visų 

projektavimui reikalingų ąok~mentų pateikimo. 
4.5, Je; Užsakovas vėluoja pateikti pųnk!e 4, L iŠvardintus dokumentus, Projektuotojo 

isipareigoti terminai nukeilam; per tokį laikotarpi,. kiek vėluojama. 
4,6. Už papildomas pf(!)e~to 9aljs Užsakovas "lOka papildomai, atskiru rašytiniu susitarimu, 

5. PROJEKTUOTOJO PAREIGOS: 
5 .1. Projekt~otojas privalo: 
S. LLsutarties o\Jjektą ątJ.ikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos ista!)'mu, Sta!)'bos 

techniniais reglamentais (STR), priešgaisrinėmis ir higienos normo'1'is, ir kitais projektavimą bei statybą 
reglamentuojančiais normątyvi,niais dOkumentais; 

5,1,2, parengtus projekto dokumentus (I egz,) perduoti Užsakovui; 

5.1.3. saugoti Užsakovo komercines paslaptis bei kitą korifidencialią informaciją, 

Projekt:J9 ~as netilri teisės !Je lJžsakovosutikimo perduoti darbo rezultatų tretiesiems 

§ 
5.2. 

asmenims. 

5.3 . ..------l'i}" ?uk~S sutarti prid t:~in't" , Pr?jektuotojas, isipareigojl', perduoti Užsakovui visus 
dokumenttIS. gail S IŠ Uzsakovo arba IŠ treclŲiŲ asmenų ŠIOS sutartIes vykdymUI, ", 

7 L r _ .. _ ____ ____ _ .. ________ ----';R- . :vtf ,.7"'-
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UAB "Structtirus" 

6. UŽSAKOVO PAREIGOS: 
6.). Užsakovas privąlo: 

6.1.1 . sumokėti Projektuotojui už atliktą sutarties objekJą numatytais terminais sutaninę kainą; 

6.1.2. organizuoti ir sumokėti už projekto b~ndrąją ekspertizę, jei to reikalauja Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracija; 

6.1.3. sumokėti Projektuotojui už faki i~l<:ai atliktą darbą. jei Užsakovas savo iniciatyva nutraukė 
sutartil1i darbą. 

6.2 . Iš Projektuotojo gautų dąrbų. rezultatą naudoti tik sutartyje numatytais tikslais, neperduoti jo 
tretiesiems asmenims ir ~ projektuotojo sutikimo neskelbti darbų rezultato duomenų. . , 

6.3. Atliekant darbus ir derinant .parengtys techninius dokumentus, bendradarbiauti su 
Projektuotoju. 

6.4. Atlygįnt! Piojektuotojui papildomas išlaid,as, susijusias su projekto ar projektavimo 
užduoties pradinil! duomenų : pakeitimais, jei pakeitimai padaryti dėl nepriklausančių nuo Projektuotojo 
aplinkybių . 

6.5 Pateikti Projektuoiojui kąilTlyninių sklypų savininkų sut iki mus, jei projektllojamo objekto 
projektiniai sprendiniai jtakoja kaimyninius sklypus. 

7. PROJ,I;KTUOTOJO ATSAKOMYBĖ: 
7.1. Projektuotojas, pavėlavęs at)dĮloti Sutarties objektą sutartu terminu, sumoka Užsakovui 

0,02 % dydžio n.etesybas (delspinigius) nuo suiarties objekto 2.1. punkto ka inos už kiekvieną pavėluotą 
dieną . Didžiausia mokamų Ų~S!'k9vu,i netesybų (delspinigių) suma neviršys dešimties procentų Sutarties 
objekto 2.1 . punkto sutartinės kainos. 

7.2. Projektųo.tojas 'pagal pareigas. numatytas Statybos įstatymu , statybos techniniais 
reglamentais bei Civiliniu kodeksu, atsa1;o už Sutarties objekto įvykdymą, nustatytus defektus per garantini 
terminą, atsiradusius dėl jo kaltės. 

8. UŽSAKOVO ATSAKOMYBĖ: 
8.1. Užsakovas, uždelsę~ atsi~ kąityti \lŽ at liktus darbus, sumoka Pl'Ojektuotojui 0,02 % dyd.~i.o 

netesybas (delspinigiusY'l1uo sutanies objekto 2.1. punkto kainos už kiekvieną pavėluotą dieną po sutarto 
apmokėjimo temlino, 1)Ų.~O<lytO šios sutanies punkte 3.3. 

8.2. Užsakovas atsako už pakeitimus ir pasękmęs, atsiradusi as dėl ši lĮ pakeitimlJ,Jeigu pakeitimai 
bus atlikti Užsakovo arba trečiųjų asmemi Sutarties objekte, po to, kai Sutarties obje~tas bus aktu pripažintas 
tinkamu naudoti. 

8.3. Nutraukęs sut~rti n~ dėl Projektuotojo kaltės, atlygina Projektuotojui turėtas pagrjstas 
išlaidas ir nuostolius, susijusius su suta,ties nutraukimu. 

9. SUTARTIES GALIOJIMO,PAKEITIMO IR NUTRAUK1MO SĄLYGOS: 
9.1. Sutartisįsig~'lioj~nuolos 'dieno~, kai ją pįlSirašo ir patvirtina antspaudais abi šalys. 
9.2. Sutartis nustoja galioti: ' 
9.2 . 1. jeigu Ji yra tinkamai įvYkdyta ir Užsakovą, pasiraše atliktų darbų aktą bei apmokėjo sutartinę 

kainą už sutarties objektą; 
9.2 .2. jeigu abi šalys susi taria ją sus!il,\><lyti ar nutraukti, taip pat esant aiitinkamam teismo 

sprendimui ar kitais teisės ~ktų mim'atytais atvej ais; 

9.2.3. jeigu s,utartis nutraukiama· šioje sutartyje numatytais atvejais, sutanies šalys įformina tai 
dvišaliu nebaigto Sutarties objekto prięmimo - perdavimo aktu. patvirtintu sutarties šalių para*ais ir 
antspaudais. ' ' 

9.3. Šalis egalinti vykdyti sutarties, privalo apie tai nedelsiant pranešti kitai šaliai, o prireikus ir 
treč ioms suinteres toms šalims;jeig\J tokios atsiranda, vykdant sutarties objektą. 

alims neleidžiama vienašališkai keisti sutarties sąlygll' 
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UAB "Structurus" 

9.5. Sutartis gali būti keičiama ar papildoma abiejų šalių pasirašytu ir antspaudais palviltintu 
papildomu susitarimu, kuris tainpa .Šios siltartieš tąsa ir neatsiejama jos dalis. 

9.6. Papildomame susitarime nurodomos tik šios sutarties keičiamos ir papildomos sąlygos, 
nurodant, kad kitos sąlygos sutanąs );iojc siitarry]elieka galioti. 

9.7. Dėl viso kito, kas nepaminėta· šioje sutartyje, šalys' vadovaujasi lietuvos Respublikos 
įstatymais ir kitais teisės aktais. 

10. sut ARTlES ŠALIŲ GINČŲ S!,RĮi:NIJIMO TVARKA: 
10.1. Šalių ginČai dėl sutarties vykdymo sprendžiami geranorišku šilliq sus!\arimu. 
10.2. Šalys, neišsprendusios gi!l~o l!ųnktę 10.1 . nurodyta tvarka, perduoda jį s pręsti te ismui . 

II. NENUGALIMA JĖGA: 
11.1. Sutarties įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas nelaikomas 'Sutalties 

pažeidimu,jeigu to priežastimi buvo nenugalimajėga (force mojeure). 

11.2. Sutarties Šalių atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos veikimo klausimai 
sprendžiam i vadovaujantis 1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840 uDėl 
atleidimo nuo atsakomybėsnenugalimos jėgos atvejais ta isyklių patvirtinimo". 

11:3. Nenugalimosjėgos atsiradX!1las !1catleidžia Sutarties šalil! nuo jsipareigojimo imtis pricmoniL! 
SLltanies tikslui pasiekti, nenugalimos j~gos aplinkybėms bei pasekmėms ,.pašalinti, bei į sipareigoj imo 
pratęst i Sutarties vykdymą, vos lik bus pašalintos kfiutys. 

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS: 
12.1. Ši sutartis sudaryta dvieml;;g:iav~l!čiais egzemplioriais lietuvili kalba, po vieną egzempliorių 

kiekvienai sutarti.es šaliai. 

12.1.1. Projektuotojas 
UAB "Structurus" 
Įmonės kodas: 301852778 
Vilties g. 4-1, L T-9223I Klaipėda [buveinė] 
Bijūllll g. 8, Klaipėda, LT-91204 Lietuva [registracijos adresas] 
AB DNB bankas 
Banko kodas: 40 I 00 
Ais: LTI640100423 0078 5192 [EUR] 
Mob. te!.: +370. (676) 00524 
EI. paštas:ro bertas(ii1strilcturus.l t 

PROJEKTUOTOJO AT OVAS 

., ' 

12. L2. Užsakovas 
DNSB "Rumpiškės" 
Įmonės kodas: 141785769 
Ryšininkų g, 6, Klaipėda 

Mob. +3 70 61621909 

UŽSAKOVAS 
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DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO; RYŠININKŲ G. 6.KLAIPĖDOJE ATNAUJINIl\ĮO 
(MODERNIZA VIMO.) PROJEKTAS 

PROJEKTĄ VIMO TECHNINĖS UŽDUOTiES 
P Ą]'ILDYMASIP AKE ITI MAS 

2016 m. vasario 1 d. 
Khlipėda 

Ši projektavimo techninė užduotis papildo/pakeiči a 2014 m. spalio 6 d. patvirtintą projektavimo 
techninę užduotį projektui "Daugiabučio gyvenamojo namo, Ryšininkų g. 6, Klaipėdoje aUlaujinimo 
(modernizavimo) projektas" . 

15.1. 

15.1.2 

ENERGETINfEFEKTYVUMĄ DIDINANqOS VALSTYBĖS REMIAMOS 
J'RIEMONĖS: 
Išorės sienų ir cokolio šiltin.iųtas, nu agrindas irengiinas 

SuprojektuoLi cokolio požemin~~ dąlies 'šiltinimą ekstrudinio polistireninio putplasčio (XPS) 
pl okštėmis, kurios į gruntą įgif.įnamos ne mažiau 80cm. virš žemėsiškišamos 10 cm. 

Cokolio antžeminės dalies šiltinimą numatyti šiltinti mineralinės vatos plokštėmis su 
priešvėjine vata, apdaila - plųpštinio cemento apdailos plokštės. Plokščių tvit1inimo sistema
aliuminio karkasas su nerūdijanči,o plieno kronšteinais (tvirtinimo konsolėmis). 
Langų ir durų angokraščiai šiltinami ~30mm storio izoliacijos plokštėmis . 

Aplink pastatą įrengiama dre)1uojanti/uždara nuogrinda pagal projektą . 

Cokolio požeminės dali.es šilllm,os perdavimo koeficientas Vw :::; 0.26 W Įm2 K. 
Cokolio antžemines dalies šilumos perdavimo koeficientas Vw:::; 0.24 W Įm2 K . 

Suprojektuoti pastato fasailinių lauko sienų šiltinimą minera.linės vatos plokštėmis Sll 

priešvejine vata, apdaila - pluoštinio cemento apdailos plokštės . Plokščių tvirtinimo sistema

aliuminio karkasas su nerūilijančio plieno kronštei'nais (tvirtinimo konsolėmis). 
Langų ir dun! angokr3Ščiai šiltinami ~30mm storio izoliacijos plokštėmis. 
Įrengiama nauja balkonų aptvėrimo apdaila iš cementinilJ dailylenčių. Daily len,čių tvirtinimo 
sistema - aliuminio karkasas su rierudijančio plieno kronšteinais (tvirtinimo konsolėmis). 

Po apšiltinimo pak~!č.iamos.platesnėmis pa.langių skardos poliesteriu dengta skarda. 
SienlJ šilumos p~r4avimo koefiė ieritas Uw ::; 0.20 W Įm2 K . 

15.1.3 Rfisio perdangos šiltinimas 

. Suprojektuoti .. rusip perdangos (rūsio lubos) šiltinamą mineralinėmi s vatos plokštėmis glUfl!U 

. padengtu paviršiumi, tinkamu daŽYmui. 
Apšiltinamas plotas ?:80m'. 

Rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas Vw:::; 0.27 W Įm2 i( , 
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