
 

 

   

 

PRAKTINIS SEMINARAS 
FIDIC sutar čių sąlygų reikalavimų praktinis taikymas statybos darbų sutartyse 

 

Renginio pranešėjai: VšĮ „Projektų vadybos grupė“ direktorė / FIDIC inžinierė Sigutė Lekšienė ir 
direktorės pavaduotoja finansams Auksė Kaziulionienė. 

Renginio data ir laikas: 2015 m. kovo 31 d. (antradienis), 09.00 – 16.00 val. 

Renginio vieta: Europa Stay Vilnius Hotel, Ąžuolyno g. 7, Vilnius. 

Dalyvio mokestis: 110 Eur + PVM (379.80 Lt + PVM). Iš vienos įmonės dalyvaujant daugiau nei 
vienam atstovui, taikoma 10 proc. nuolaida.  

Registracija: Norėdami dalyvauti renginyje, maloniai prašome registruotis el. paštu 
info@justificus.lt arba telefonais +370 686 79247, +370 688 79292. Dalyvių skaičius ribotas 
(siekiant efektyvumo ir rezultatyvumo, seminaras vedamas ne didesnei kaip 30 žmonių grupei).  

Kita informacija:  Renginio organizatoriai dalyvius vaišina kava, užkandžiais ir pietumis. Visi 
dalyviai informacinę medžiagą gaus el. paštu.  
 

SEMINARO PROGRAMA 

 

9.00 – 9:15 Dalyvių registracija, susipažinimas 

9:15 – 10.00 Fidic Geltonos ir Raudonos knygų statybos darbų sutartis sudarantys 
dokumentai, reikalavimų prioritetiškumas, skirtingų reikalavimų sutarties 
dokumentuose suderinamumas.  

Rizikų įvertinimo svarba ir prevencija ruošiant konkursinius pasiūlymus 
iki sutarties sudarymo.  

Sutarties šalys ir Fidic Inžinierius. Fidic Inžinieriaus ir Statinio statybos 
techninės priežiūros vadovo sprendimai ir atsakomybė.  

Praktiniai pavyzdžiai, dažniausiai pasitaikantys neatitikimai. 

10.00 – 10:15  

10:15 – 11:00 Užsakovo ir Rangovo pagal sutartį prisiimtos rizikos. 

Pretenzijų tinkamas pateikimas, ginčai. 

Sutarčių pagal Fidic Geltonos ir Raudonos knygų sąlygas vykdymo 
pradžia, darbų pradžios data ir darbų Baigimo laikas.  

Garantijos, draudimai, darbų atlikimo grafiko, mokėjimo srautų grafiko ir 
kitų Rangovui privalomų pateikti dokumentų svarba. 

Praktiniai pavyzdžiai, dažniausiai pasitaikančios klaidos. 

11:00 – 11:45 Sutarties darbų kiekių pakeitimai ir statinio projekto pakeitimai. Privalomi 
pateikti dokumentai dėl nustatytų darbų kiekių ar statinio projekto 



 

 

   

sprendinių pakeitimų. 

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo sprendimai ir pakeitimų 
patvirtinimai. Pakeitimų įforminimas ir darbų vykdymas. 

Rangovo teisė į papildomą apmokėjimą už papildomai atliktus darbus bei 
teisė į planuotą pelną Užsakovui atsisakius dalies darbų.  

Papildomų, atsisakomų ir keičiamų darbų pagrindimas ir kainos 
nustatymas.  

Praktiniai pavyzdžiai. Diskusija. 

 

11:45 – 12:45   

12:45 – 13:30 Atliktų darbų kiekių matavimai sutartims, įgyvendinamoms pagal 
Raudonos ir Geltonos knygos sąlygas.  

Pakeitimai dėl kadastrinių matavimų ir nustatytų nukrypimų.  

Pakeitimai dėl sutarčių Baigimo laiko ir galiojimo laiko pratęsimų. 
Pratęsimų priežastys ir privalomi pateikti dokumentai, Fidic Inžinieriaus 
sprendimas. 

Sutarties užbaigimas, nepratęsus sutarties Baigimo laiko. Užsakovo teisė į 
delspinigius dėl darbų Baigimo laiko uždelsimo. 

Dažniausiai pasitaikančios klaidos. Praktiniai pavyzdžiai. 

13:30 – 14:15 Rangovo privalomi atlikti veiksmai ir dokumentai, būtini pateikti iki 
statinio statybos užbaigimo procedūrų vykdymo pradžios.  

Užsakovo privalomi atlikti veiksmai ir atsakomybė statinio statybos 
užbaigimo procedūrų vykdymui.  

Statinio statybos užbaigimas pagal LR Statybos įstatymo ir Fidic sutarčių 
sąlygų reikalavimus.  

Defektų nustatymas ir šalinimas, Statinio statybos užbaigimo aktas, 
Perėmimo ir Atlikimo pažymos.  

Rangovo ir užsakovo atsakomybės ribos po statinio statybos užbaigimo 
defektų šalinimo ir garantiniu laikotarpiu.  

Praktiniai patarimai dėl sutarties užbaigimo įforminimo. 

14.15 – 14.30  

14:30 – 15.15 Sutarčių pagal Fidic Geltonos ir Raudonos knygų sąlygas finansinis 
valdymas ir išlaidų kontrolė. Rangos sutarties kaina ir mokėjimai. Atliktų 
darbų tarpinio mokėjimo dokumentavimas, rangos sutarties kiekių 
žiniaraščiai, dažniausiai pasitaikančios klaidos. Rangos sutarties 
mokėjimo dokumentų ypatumai 2014-2020 metų finansavimo programoje. 



 

 

   

15:15- 15.50 Rangos sutarties darbo apimčių keitimų įforminimas atliktų darbų aktuose. 
Galutiniai mokėjimai pagal sutartį. Sulaikytų pinigų grąžinimas. 
Praktiniai pavyzdžiai. 

Tinkamos ir netinkamos projekto išlaidos. ES finansuojamų projektų 
išlaidų apmokėjimo būdai. 

Įgyvendinančios institucijos reikalavimai mokėjimo prašymų pildymui ir 
pridedamiems dokumentams. Mokėjimo prašymų pateikimo tvarka. 

Dažniausiai pasitaikančios klaidos. Praktiniai pavyzdžiai. 

15:50 – 16:00 Mokymo seminaro apibendrinimas  

 

Renginio organizatorius 
UAB „Justificus“ 
www.justificus.lt 

 
Maloniai kviečiame dalyvauti! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


