
 

 

Savivaldybės prisidėjimo prie fizinių ar juridinių 
asmenų, pageidaujančių skirti lėšų Klaipėdos rajono 
savivaldybės vietinės reikšmės kelių juostoje 
esantiems kelių statiniams projektuoti, remontuoti, 
taisyti, kelių su žvyro danga dulkėjimui mažinti, 
pasiūlymų teikimo, vertinimo ir finansavimo tvarkos 
aprašo 2 priedas 
 

F I N A N S A V I M O  S U T A R T I S  
 

2022 m. balandžio     d.  Nr.  
Gargždai 

 
Klaipėdos rajono savivaldybė, įstaigos kodas 188773688, kurios registruota buveinė yra 

Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, Klaipėdos rajono savivaldybė, duomenys apie įstaigą kaupiami 
ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos 
direktoriaus Justo Ruškio (toliau – Savivaldybė) ir Sodininkų bendrija „Tolupis“, įstaigos kodas 
163675962, kurios registruota buveinė Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos rajono savivaldybė, 
veikianti pagal sodininkų bendrijos įstatus, atstovaujama valdybos pirmininko Nikolaj Gorčiakov, 
toliau – Pareiškėjas), sutartyje vadinamos Šalimis (toliau – Šalys), sudarė šią finansavimo sutartį 
(toliau – Sutartis). 

Vadovaudamiesi Savivaldybės prisidėjimo prie fizinių ar juridinių asmenų, 
pageidaujančių skirti lėšų Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių juostoje esantiems 
kelių statiniams projektuoti, remontuoti, taisyti, kelių su žvyro danga dulkėjimui mažinti, pasiūlymų 
teikimo, vertinimo ir finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos rajono savivaldybės 
tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T11-428 „Dėl Savivaldybės 
prisidėjimo prie fizinių ar juridinių asmenų, pageidaujančių skirti lėšų Klaipėdos rajono savivaldybės 
vietinės reikšmės kelių juostoje esantiems kelių statiniams projektuoti, remontuoti, taisyti, kelių su 
žvyro danga dulkėjimui mažinti, pasiūlymų teikimo, vertinimo ir finansavimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ atsižvelgdamos į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos kelių įstatymo nuostatas: 

- vietinės reikšmės keliai priklauso Klaipėdos rajono savivaldybei; 
- vietinės reikšmės kelių projektavimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) darbus organizuoja 

ir užsakovo funkcijas atlieka Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, susitarė ir sudaro šią 
finansavimo sutartį (toliau – Sutartis). 

Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos kelių 
įstatyme, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. 
T11-428 „Dėl Savivaldybės prisidėjimo prie fizinių ar juridinių 
asmenų, pageidaujančių skirti lėšų Klaipėdos rajono savivaldybės 
vietinės reikšmės kelių juostoje esantiems kelių statiniams 
projektuoti, remontuoti, taisyti, kelių su žvyro danga dulkėjimui 
mažinti, pasiūlymų teikimo, vertinimo ir finansavimo tvarkos aprašo“, 
bei kituose teisės aktuose. 

 
 

I SKYRIUS 
SUTARTIES DALYKAS 

 
1. Savivaldybė ir Pareiškėjas susitaria bendromis lėšomis įgyvendinti Kiškėnų km. esančio 

kelio (Sodų g. kelio Nr. KL0417) remonto darbų projektą. 
 

II SKYRIUS 
ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
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2. Savivaldybė įsipareigoja: 
2.1.  organizuoti ir koordinuoti kelio projekto įgyvendinimą Sutartyje nurodytomis sąlygomis 

ir terminais ir skirti dalį lėšų kelių projekto įgyvendinimui iš programos finansavimo lėšų naudojimo 
sąmatos. 

2.2.  pagal teisės aktuose  nustatytus reikalavimus suderinti Pareiškėjo parengtą projekto 
projektinę dokumentaciją. 

2.3. per įmanomai trumpiausius terminus patvirtinti valstybinėje žemėje esančių kelių projektų 
projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą; 

2.4. gavus statybą leidžiantį dokumentą, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 
nustatyta tvarka parinkti Rangovą; 

2.5. užtikrinti (vykdyti) statybos techninę priežiūrą;  
2.6. organizuoti kelių projekto statybos užbaigimo procedūras Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka; 
2.7. užtikrinti kelių projekto įregistravimą Nekilnojamojo turto registre (esant poreikiui); 
2.8. apskaityti Pareiškėjo pervestas lėšas papildomoje tikslinėje Kelių priežiūros ir plėtros 

programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatoje.  
2.9. parengti atitinkamą teritorijų planavimo dokumentą (detalųjį ar specialųjį planą ir pan.) tais 

atvejais, kai vadovaujantis teisės aktais Objekto darbams tokį dokumentą būtina parengti.  
3. Pareiškėjas įsipareigoja: 
3.1. pagal Klaipėdos rajono savivaldybės įgaliojimą parengti remontuojamo kelio (gatvės) 

projektinę dokumentaciją. 
3.2.  skirti lėšų kelio projektui įgyvendinti; 
3.3. per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo sutarties sudarymo pervesti 50% 106709,25 Eur 

(šimtas šeši tūkstančiai septyni šimtai devyni eurai 25 centai) skaičiuotinų projekto įgyvendinimui 
lėšų į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos banko sąskaitą. 

3.4. per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Savivaldybės pranešimo apie parinktą Rangovą gavimo 
dienos patikslina su savivaldybe įmokų dalis (procentais), užfiksuoja tai dvišaliu susitarimu, kuris yra 
finansavimo sutarties priedas ir nustatytą lėšų dalį įmoka į Klaipėdos rajono savivaldybės 
administracijos banko sąskaitą. 

4. Tuo atveju, jeigu Pareiškėjas pažeidžia sutarties 3.3 punkte nurodytus terminus ir /ar 
neperveda sutartos papildomų lėšų sumos į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos banko 
sąskaitą, privalo nedelsdamas (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas) raštu apie tai informuoti 
Savivaldybę ir nurodyti konkrečias priežastis ir pažeidimo pašalinimo terminus.  

5. Savivaldybė turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jei Pareiškėjas nevykdo ar netinkamai 
vykdo savo įsipareigojimus, apie tai raštiškai informavusi Pareiškėją prieš 5 (penkias) darbo dienas. 

6. Šalių susitarimu ar Savivaldybei vienašališkai nutraukus sutartį, Savivaldybė grąžina 
Pareiškėjui per 20 (dvidešimt) darbo dienų, Pareiškėjo pervestas lėšas Savivaldybei.  

7. Pareiškėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jei Savivaldybė nevykdo ar netinkamai 
vykdo savo įsipareigojimus, apie tai raštiškai informavęs Savivaldybę prieš 5 (penkias) darbo dienas. 

8. Savivaldybė savo įsipareigojimus pagal sutartį pradeda vykdyti etapais, kai Pareiškėjas 3.3. 
ir 3.4. punktuose numatytas lėšas perveda į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos banko 
sąskaitą. 

9. Šalys susitaria, kad Sutartyje nustatytą Objekto įgyvendinimą atlikti per įmanomai 
trumpiausius terminus: 

9.1. Projektavimo ir rangos darbai atliekami per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau nei 36 mėn. 
 

III SKYRIUS 
SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS  

 
10. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų 

įvykdymo. 
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11. Šalys susitaria, kad Sutartis gali būti pakeista ar nutraukta rašytiniu abiejų Šalių 
susitarimu, taip pat Savivaldybės ar Pareiškėjo nutraukta vienašališkai, jeigu Savivaldybė ar 
Pareiškėjas nevykdo savo įsipareigojimų. 

12. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir 
pasirašyti abiejų Šalių ar jų įgaliotų atstovų. 

 
IV SKYRIUS 

GINČŲ SPRENDIMO TVARKA 
 

13. Jei viena Šalis pažeidžia šią Sutartį, tai nukentėjusioji Šalis turi teisę pareikšti kitai 
Šaliai pretenziją raštu, nurodydama protingą terminą, per kurį toji Šalis turi  imtis priemonių 
pašalinti Sutarties pažeidimą.  

14. Šalys susitaria, kad ginčai, kylantys iš Sutarties, sprendžiami derybų keliu. Jeigu ginčai, 
nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu, tai Šalys sprendžia juos Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 
V SKYRIUS 

NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS 
 

15. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos 
(force majeure) pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsdama pranešė kitai 
Šaliai apie kliūtį ir jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

16. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos 
aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje 
pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet 
kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, 
stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje 
Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) tai pat nelaikoma tai, 
kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba 
pažeidžia savo prievoles. 

17. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos 
Respublikos  civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 
1996-07-15 nutarimo Nr.840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ (Žin.,1996, Nr. 68-1652) ir Lietuvos Respublikos  
Vyriausybės 1997-03-13  nutarimo Nr. 222 „ Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes 
liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin.,1997, Nr. 24-556) ir juos pakeičiančių 
teisės aktų nustatyta tvarka. 

 
VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

18. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra 
siunčiami faksu, elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Klaipėdos rajono 
savivaldybės ir (ar) Pareiškėjo atstovams asmeniškai ir pasirašytinai ar siunčiami registruotuoju 
laišku, ar per kurjerį kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. 

19. Šalys pareiškia ir garantuoja viena kitai, kad sudarydamos Sutartį, jos nepažeidžia jokių 
sutarčių ar kitokių įsipareigojimų trečiųjų asmenų atžvilgiu. Šiai Sutarčiai sudaryti nereikia gauti 
jokių trečiųjų asmenų sutikimų. 

20. Sutarties pakeitimai ar papildymai įforminami atskiru rašytiniu Šalių susitarimu ir 
tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi. 

21. Šalys vykdo šią Sutartį pasitikėdamos viena kita ir vadovaudamosi gera valia, 
protingumo ir sąžiningumo kriterijais. 
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22. Šalys Sutartį perskaitė, suprato jos turinį, pasekmes ir tai paliudydamos bei niekieno 
neverčiamos pasirašė šią Sutartį dviem egzemplioriais lietuvių kalba. Abu egzemplioriai  turi 
vienodą teisinę galią. Sutarties Šalys turi po vieną šios Sutarties egzempliorių. 

23. Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis. 
24. Sutarties priedai: 
24.1.  
24.2.  

 
VII SKYRIUS 

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 
 

Savivaldybė: 
Klaipėdos rajono savivaldybė  
Į. k. 188773688  
Adresas: Klaipėdos g. 2,  
LT-96130 Gargždai 
 
Tel. (8 46) 47 20 25; (8 46) 47 20 21,  
faks. (8 46) 47 20 05 
El. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt 
A. s. LT93 4010 0402 0007 4303 
Luminor Bank AS,  
Banko kodas 40100 
 
Direktorius 
 
 
 
________________ Justas Ruškys 
 
A.V. 

Pareiškėjas: 
Sodininkų bendrija „Tolupis“ 
Kodas 163675962 
Adresas: Kiškėnų k., Dovilų sen.,  
Klaipėdos r. 
 
Tel. 8 684 15700 
 
A. s. LT71 7300 0100 0230 5535 
 
 AB “SWEDBANK” 
Banko kodas 73000 
 
Valdybos pirmininkas 
 
 
 
_______________Nikolaj Gorčiakov 
 
A. V.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


