
 

PRAKTINĖ ATMINTINĖ  

DĖL RANGOS SUTARČIŲ SUDARYMO 
2018 m. balandžio 25 d. 

 
Verslo teisės advokatų profesinė bendrija „STRATEGUM Dargis ir partneriai“ išimtinai specializuojasi statybos 
rangos, prekybos, transporto teisės, viešųjų pirkimų teisės srityse, todėl teikia šią praktinę atmintinę, skirtą 
statybos sektoriuje veikiančioms privačioms verslo įmonėms.  
 
KONSULTACIJĄ SUDARO:  
 
1 DALIS: Rangos sutarties sudarymas, esminės sąlygos (į ką rekomenduojama atkreipti dėmesį); 
 
2 DALIS: Rangos sutarties vykdymas bei ginčų, kylančių iš rangos teisinių santykių valdymo rizika, sprendimas 
(netesybos, darbų priėmimas – perdavimas ir kt.) 
 
3 DALIS: Rangovo ir Užsakovo atsakomybė, teisminiai ginčai, naujausia LAT (teismų praktika); 
 
I DALIS 
 

RANGOS SUTARTIES SUDARYMAS, ESMINĖS SĄLYGOS IR REKOMENDACIJOS 
 

1. KĄ REIŠKIA GERA RANGOS SUTARTIS (BENDRAI) ? 
 
Pirma – AIŠKUMAS;  
Antra – IŠSAMUMAS, BET RIBOTA APIMTIS;  
Trečia – NETURI TRUKDYTI DIRBTI. 
 
Pirma, aiškumas suprantamas kaip tikslių sąlygų formulavimas sutartyje,  
PVZ.: neaiški sutarties sąlyga: ,,Laiku neatsiskaičius bus skaičiuojami 0,2 % delspinigiai.“ 
Kilus ginčui šalys aiškinsis papildomai – nuo kokios sumos – (1)nuo vėluojamos atsiskaityti sumos ar (2)nuo 
visos sandorio sumos delspinigiai turi būti skaičiuojami. 
Antras neaiškios sutarties variantas – prieštaraujančių viena kitai sąlygų buvimas sutartyje, ko rekomenduotina 
vengti. PVZ., vienoje sutarties dalyje numatyta, kad darbų atlikimo terminai negali būti pratęsiami jokiais atvejais, 
o sutarties prieduose – kalendoriniame darbų atlikimo grafike, pasirašytame abiejų šalių – priešingai (ir kt. 
atvejai).  
Atkreiptinas dėmesys, kad teismas, esant neaiškioms sutarties sąlygoms, sutartį aiškins ne jos projektą rengusiai 
šaliai. 
 
Antra, išsamumas: jeigu sutartyje numatote Jums svarbią kitos pusės pareigą, kad ji realiai būtų vykdoma, 
numatykite jos vykdymo tvarką bei atsakomybę už jos nevykdymą.  
PVZ.: „Rangovas privalo išvežti statybines šiukšles.“ 
Numatykite – iki kada, kieno lėšomis; 
Numatykite – pasekmes, jeigu nustatyta tvarka tai nebus padaryta: bauda 100,00 EUR ir t.t. 
Ribota apimtis – neatkartoti įstatymo, o numatyti papildomas sąlygas, nes tai, kas nurodyta LR CK, ar numatyta 
sutartyje ar ne – gali būti taikoma. 
 
Trečia, Sutartis neturi trukdyti dirbti – prisitaikykite ją pagal savo veiklos praktiką. 
PVZ.: „Dokumentai bei informacija pagal šią sutartį yra siunčiami registruotu paštu“, tačiau šalys realiai 
bendrauja elektroniniu paštu. Numatykite dokumentų siuntimo galimybę konkrečiu kitos pusės elektroniniu 
paštu, taip sutaupysite laiko ir kilus ginčui, kita pusė neturės svarių argumentų dėl jos gavimo ir t.t. (nes sutartyje 
aptarta dokumentų bei informacijos siuntimo tvarka, kuria buvo realiai vadovautąsi). 
 



 

 
 
 

Į KĄ ATKREIPTI DĖMESĮ SUDARANT RANGOS SUTARTĮ RANGOVUI IR UŽSAKOVUI 

 
Atkreipkite dėmesį, kad tokioje situacijoje, kai esate Užsakovas ir turite savo Užsakovą (savo 
Rangovams/Subrangovams) galite naudoti Jums pateiktą Rangos sutartį, tačiau įvertinkite Jums taikomų 
baudų, delspinigių dydį, kuris gali būti mokamas dėl Jūsų samdomo (Sub)rangovo darbų vėlavimo ar 
nekokybės, todėl analogiškas sąlygas sutartyje koreguokite. Dėl darbų atlikimo terminų – pasilikite laiko 
administravimui, patartina savo (Sub)rangovui nustatyti trumpesnius, nei nustatyti Jums darbų atlikimo 
terminus ir atitinkamą atsakomybę. 
 
1. GALIMA RANGOS SUTARTIES STRUKTŪRA, DALYS 

 
Toliau pateikiamos rekomendacijos, į ką atkreipti dėmesį kiekvienoje iš šių Rangos sutarties dalių tiek Užsakovui, 
tiek Rangovui. 

• Ar turite savo užsakovą (kokios Jums taikomos sąlygos) ?

• Kas yra Jūsų Rangovas (patikimumo - FINANSINIS JO 
vertinimas) ?

• Realus darbų vykdymas (praktinis susitarimas turi atitikti sutartį):

• 1. Užduotis (projektas/darbų pobūdis);

• 2. Terminai, kaina, avansas, aktavimas.

UŽSAKOVUI

PRIEŠ SUDARANT 
SUTARTĮ SVARBU 

ĮVERTINTI

• Ar bus Jūsų pasitelkiami Subrangovai užduočiai įvykdyti (dėl 
netesybų, nuostolių, terminų ir t.t.) ?

• Užsakovo patikimumo - finansinis jo rizikos vertinimas;

• Užduotis (projektas, reikalavimai darbų rezultatui);

• Realus darbų vykdymas/organizavimas (praktinis susitarimas);

• Papildomos riziką mažinančios sąlygos: avansas, tarpiniai 
aktavimai, darbų atlikimo terminų pratęsimai (galimybę numatyti 
sutartyje) ir kt.

RANGOVUI

PRIEŠ SUDARANT 
SUTARTĮ SVARBU 

ĮVERTINTI

2.1. Sutarties
dalykas

2.2. Darbų 
atlikimo
terminai

2.3. Sutarties
kaina ir

atsiskaitymas

2.4. Darbų 
priėmimas-
perdavimas

2.5. Šalių
teisės ir
pareigos

2.6. 
Įsipareigojimų

įvykdymo
užtikrinimas

2.7.

Atsakomybė

2.8. Sutarties
galiojimas, 
keitimas bei
nutraukimas

2.9. Ginčų
sprendimo

tvarka

2.10. 
Baigiamosios

nuostatos



 

 
 
2.1. SUTARTIES DALYKAS 
Rangos sutarties sąvoka numatyta CK 6.644 straipsnio 1 dalyje: Rangos sutartimi viena šalis (rangovas) 
įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo 
rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. 
 
Įstatyme numatyta, kad Rangovas iki sutarties sudarymo privalo suteikti Užsakovui visą reikiamą 
informaciją, susijusią su darbų atlikimu, taip pat informaciją apie darbui atlikti būtinas medžiagas 
bei darbui atlikti reikalingą laiką. Taigi, sudarant sutartį Rangovui rekomenduotina kuo tiksliau įsivertinti 
šiuos klausimus, nes paskui jų keisti ar remtis aplinkybe dėl neaiškios užduoties, jis negalės. Paprastai Rangos 
sutartyje šioje dalyje apibūdinami reikiami atlikti darbai bei jų kiekiai, Rangovui tą numatyti itin svarbu (gali 
būti nurodyta, kad tikslūs kiekiai ar jų keitimo tvarka numatoma sąmatoje ar kitame sutarties priede, 
pridedame prie sutarties). Užsakovui šioje dalyje rekomenduotina numatyti visus specifinius reikalavimus 
darbų rezultatui – (aukštesnius kokybės standartus ir t.t., jeigu jis to pageidauja). 

Galima sutarties sąlyga Užsakovui: „Rangovas pareiškia, kad jis gerai išanalizavo jam Užsakovo pateiktą 
konkursinę dokumentaciją, apžiūrėjo visą statybvietę ir jam priskirtas darbo zonas ir suprato Užsakovo užduotį, pagal 
statybos konkursui pateiktus duomenis ir/ar šią sutartį ir jos priedus, numatė ir įvertino visus reikiamus darbus, kuriuos 
reikia atlikti, siekiant pilnai ir tinkamai įvykdyti sutartį. Rangovas įvertino viską, kad atlikus darbus, numatytus pagal 
konkursinę dokumentaciją, teisės aktus ir normatyvinius dokumentus, pastarieji bus tinkami naudoti ir eksploatuoti, ir 
objektas bus tinkamai priduotas Statinių pripažinimo tinkamu naudoti Komisijai. 

2.2. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI 
Rangos sutarties įvykdymo terminai nustatomi šalių susitarimu LR CK 6.652 str. 1 d.  

Pagal LR CK 6.681 str. 1 d. vienas iš įstatyme įtvirtintų reikalavimų Rangovui yra jo pareiga sutartus statybos 

darbus atlikti per sutartą terminą. Laikytis sutartyje nustatytų terminų įpareigoja ir sutarties privalomumo 

principas (LR CK 6.189 str.).  

Todėl ypatingai Rangovui yra svarbu šioje dalyje numatyti darbų atlikimo terminus, fiksuojant jų pradžią ne 

konkrečia data, o statybvietės perdavimu (realia pradžia), taip pat Rangovui rekomenduotina numatyti darbų 

atlikimo terminų keitimo, pratęsimo atvejus bei būdus.  

Galima sutarties sąlyga Rangovui: „Darbai pradedami Užsakovui perdavus darbų frontą, pateikiant darbų fronto 

perdavimo aktą ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sutarties patvirtinimo dienos.“  

Paprastai darbų atlikimo terminų keitimo pagrindais gali būti šios aplinkybės: 
1. Užsakovas laiku neperduoda statybos fronto, statinio projekto, statybos darbų žurnalo, laiku nepateikia 

medžiagų ir t.t.; 
2. Užsakovas laiku nesumoka avanso ir/arba laiku neatsiskaito už anksčiau atliktus darbus; 
3. Užsakovas keičia, taiso projektinę dokumentaciją; 
4. Užsakovas nurodo, arba atsiranda būtinybė atlikti papildomus darbus; 
5. Išskirtinai nepalankios klimato sąlygos; 
6. Kiti sutartyje numatyti atvejai – kuriuos, atsižvelgiant į situaciją galite laisvai numatyti sutartyje. 
Pastaba: Jeigu numatote kokiais atvejais keisis darbų atlikimo terminas, numatykite papildomai kaip tai bus 
keičiama. 
Rekomenduotina statybos rangos sutarties sąlyga Rangovui: 
„Šalys susitaria, jog esant nepalankioms klimato sąlygoms, įskaitant, tačiau neapsiribojant krituliams, vidutinei paros 
temperatūrai žemesnei nei +5o C, nes jos turi įtakos darbų vykdymo technologijai ir kokybei, darbų užbaigimo terminai be 
atskiro pranešimo pratęsiami proporcingai netinkamų darbui dienų skaičiumi.“ 
 

 



 

 
2.3. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMAS 
Statybos darbų kaina gali būti nustatoma keliais būdais (LR CK 6.653 str.): 

 sutartyje nurodant konkrečią kainą, sudarant konkrečią ar apytikrę sąmatą arba  

 sutartyje įtvirtinant kainos nustatymo kriterijus ir būdus.  
 
Galimybė keisti rangos sutartimi nustatytą darbų kainą priklauso nuo darbų kainos nustatymo 
būdo: 
 
1. Fiksuotos kainos sutarties: Statybos rangos sutartyje nustačius fiksuotą kainą, įstatyme neįtvirtinta 

galimybė jos keisti nei didinant, nei mažinant LR CK 6.653 str. 5 d.; 
 
2. Darbų kainos keitimas galimas tais atvejais, kai sulygta statybos kaina yra orientacinė, apytikrė, arba kai 

kaina nenurodyta, o tik susitarta dėl jos nustatymo kriterijų. 
 
Fiksuotos kainos keitimo išimtys yra nurodytos įstatyme, tačiau tai išimtys ir dėl konsultacijos 
glaustumo plačiau apie tai nepasisakytina. 
 
 
ATSISKAITYMO TERMINAS UŽ DARBUS, KURIS NUMATOMAS SUTARTYJE 
LR mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymas: 

I. Mokėjimo laikotarpis komercinėse sutartyse tarp ūkio subjektų negali būti ilgesnis negu 60 
kalendorinių dienų nuo prekių gavimo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo dienos. 

II. Mokėjimai komercinėse sutartyse tarp ūkio subjektų ir viešųjų subjektų turi būti atlikti ne vėliau kaip 
per 30 kalendorinių dienų. 

 
Jeigu atsiskaitymo terminas yra ilgesnis (sutartyje numatytas) nei numatyta įstatyme, gali būti laikoma, kad tokia 
sutarties sąlyga yra nesąžininga. 
 
Atkreiptinas dėmesys – atsiskaitymo termino pradžią numatykite ne tik nuo vienos šalies priklausančių 
aplinkybių – PVZ.: ,,atsiskaitoma per 30 dienų nuo Užsakovo atliktų darbų akto patvirtinimo dienos”. O jeigu aktai 
nepasirašomi ir perduodami vienašališkai ir t.t. - ? Rekomenduotina Rangovui numatyti, kad atsiskaitymo 
terminas skaičiuojamas nuo darbų perdavimo momento (o perdavimas gali būti ir vienašališkas pagal 
įstatymus, jeigu jų nepagrįstai nepriima Užsakovas). 
 
 
2.4. DARBŲ PRIĖMIMAS – PERDAVIMAS 
Darbų perdavimas ir priėmimas - LR CK 6.694 str.  

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. 

Rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį – vienos šalies teisės atitinka kitos šalies 
pareigas. Pagal LR CK 6.681 str. 1 d. Rangovas privalo atlikti iš savo ar Užsakovo medžiagų darbus pagal 
Užsakovo nustatytas sąlygas, laiku ir tinkamos kokybės, o Užsakovas privalo darbus priimti ir už juos 
atsiskaityti. Taigi Rangovo teisę gauti atlyginimą už atliktą darbą lemia jo pareigos darbus atlikti tinkamai ir 
laiku įvykdyti. Jei šalys statybos rangos sutartyje nesutarė, kad už darbus bus sumokama iš anksto, Užsakovas 
turi sumokėti, perdavus jam visą tinkamai atliktą darbą (LR CK 6.655 str. 1 d.) Dėl to Rangovui 
rekomenduojama numatyti tarpinį atliktų darbų aktavimą Sutartyje.  
 
 



 

Užsakovas privalo sutartyje numatytais terminais ir tvarka priimti Rangovo atliktus darbus.  
Šios taisyklės išimtys yra: 

1. CK 6.652 str. 4 d. (jeigu Rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino 
praleidimo prievolės įvykdymas Užsakovui prarado prasmę),  

2. CK 6.694 str. 5 d. (jeigu prieš priimant darbų rezultatą turi būti atlikti bandymai bei kontroliniai 
matavimai ir jų rezultatai yra neigiami) ir  

3. CK 6.694 str. 6 d. (jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių darbų rezultato neįmanoma naudoti pagal 
sutartyje numatytą paskirtį ir jeigu šių trūkumų Rangovas ar Užsakovas negali pašalinti). 
  

Jei, Rangovo nuomone, Užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis 

turi teisę, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai.  

Toks vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių, todėl galioja tol, 

kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu. Iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo pasekmės, 

t. y. tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą.  

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 (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 

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

3-17/2007).  

Įstatymo nuostata, suteikianti vienos šalies pasirašytam aktui juridinę galią, yra specialioji, taikoma išskirtinai 

statybos rangos santykiams kaip priemonė, užkertanti galimybę užsakovui nepagrįstai vilkinti darbų priėmimą 

ir vengti vykdyti kitas sutartines pareigas (pvz., sumokėti sutartyje nustatytą kainą). 

Rekomenduojamos sąlygos Rangovui: 

I. Numatyti darbų priėmimą – perdavimą konkrečiais etapais (su visa rizika); 

II. Numatyti konkrečius terminus – t. y. kas kiek laiko darbai perduodami-priimami, prieš 

kiek laiko Rangovas turi pranešti Užsakovui apie pasirengimą perduoti darbus, per kiek 

laiko Užsakovas privalo apžiūrėti ir priimti darbus, pvz.: 

„Jeigu Užsakovas, gavęs pranešimą dėl dalies ar visų pagal šią Sutartį atliktų darbų priėmimą – perdavimą – per 3 d. d. nuo 

tokio pranešimo gavimo dienos jų nepriima ir per 5 d. d. nuo tokio pranešimo gavimo dienos nepateikia Rangovui raštu tokio 

atsisakymo pagrįstų priežasčių yra laikoma, jog darbai yra perduoti – priimti ir atlikti tinkamai.“ 

Rekomenduojamos sąlygos Užsakovui: 

Nuostata, kad darbų, įskaitant darbų etapo, atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika tenka Rangovui iki 

baigiamojo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo; 

Užsakovo teisė pareikšti rangovui pretenziją dėl darbų trūkumų ir po darbų perdavimo akto patvirtinimo 

(pavyzdžiui iki baigiamojo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir kt.); 

 

2.5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
 
Pagrindinės Rangovo pareigos: 

 Pasiekti tam tikrą darbo rezultatą  

 Pareiga pasiekti rezultatą per sutartą terminą 

 Pareiga užtikrinti darbo rezultato kokybę 
 
 



 

 

 INFORMUOTI UŽSAKOVĄ RAŠTU IR IŠ ANKSTO APIE: 
 

 
 
PAGRINDINĖS UŽSAKOVO PAREIGOS: 
 

 
DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA:  
Rangos sutartyje Užsakovui rekomenduojama numatyti: 

1. Garantinio termino skaičiavimo pradžios momentą, jeigu jis kitoks nei numatyta LR statybos įstatyme; 
2. Garantinius įsipareigojimus (terminą) medžiagoms bei įrangai (atskirai); 
3. Garantinių įsipareigojimų vykdymo tvarką (terminus); 
4. Atsakomybę už garantinių įsipareigojimų netinkamą vykdymą ir/ar jų nevykdymą; 

Rangos sutartyje Rangovui rekomenduojama nurodyti: 
„Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo darbų perdavimo dienos, tačiau garantiniai įsipareigojimai vykdomi tik tokiu 
atveju, jeigu Užsakovas yra pilnai atsiskaitęs pagal Sutartį.“ 
 
2.6. ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 
Prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį(LR K 6.70 str.): 

1. netesybomis,  
2. įkeitimu (hipoteka),  
3. laidavimu,  
4. garantija,  
5. rankpinigiais  
6. ar kitais sutartyje numatytais būdais.  

Avansas – gali būti prievolių užtikrinimo priemone, tik jeigu tai aiškiai numatyta sutartyje. 
„Avansas yra užskaitomas kaip apmokėjimas už paskutinius atliktus darbus pagal šią sutartį pagal vėliausiai pateiktas 
sąskaitas faktūras.“ 
,,Šalys susitaria, kad nutraukus šią Sutartį be Užsakovo/Rangovo kaltės, avansas yra įskaitomas kaip netesybos ir yra 
laikomas minimaliais dėl tokio sutarties nutraukimo patirtais nuostoliais.” 
 

aplinkybes 
keliančias 
grėsmę 
darbų 

rezultato 
kokybei 

ir/ar 
galimumui; 

užsakovo 
pateiktų 

medžiagų 
nekokybiš

kumą; 

užsakovo 
nurodymų 
netinkamu 
-mą ir kt.;

darbų 
kainos 

padidėjimą
;

darbų 
atlikimo 
terminų 

pasikeitim
ą.

Darbo rezultato 
priėmimas Atlyginimo už 

darbo rezultatą 
sumokėjimas



 

2.7. ATSAKOMYBĖ 
Sutartyje galima numatyti ir atsakomybę ribojančias sąlygas, PVZ.: 

 
 
2.8. SUTARTIES NUTRAUKIMAS (eiliškumas): 

1) Sutartyje numatyta tvarka ir terminais; 
2) Jeigu Sutartyje nenumatyta – pagal įstatymą, t.y. LR CK 6.217 str., ir 6.218 str. 

 
Rekomendacija: 
,,Šalys susitaria, kad ši sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, jeigu kita šalis pažeidė šią sutartį iš esmės ir per papildomai 

raštu nurodytą terminą tokių pažeidimų neištaisė, prieš tai raštu įspėjus prieš 15 dienų.”   

REKOMENDACIJOS KAIP TEISĖTAI NUTRAUKTI SUTARTĮ pagal įstatymą, esant esminiam 
pažeidimui: 

a. Pranešimas apie sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą (konkrečiai nurodant pažeidimus). 
Termino nustatymas trūkumams ištaisyti (protingas terminas).  

b. Pranešimas apie sutarties nutraukimą iš anksto, per sutartyje nustatytą terminą, o jeigu sutartyje toks 
terminas nenurodytas – prieš trisdešimt dienų (LR CK 6.217). 

Sutartis laikoma nutraukta suėjus sutartyje numatytam, o jeigu sutartyje nėra numatyta, įstatyme nurodytam 30 
dienų terminui nuo pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo dienos. 
 
2.9. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA 
,,Šalys susitaria, kad šalių santykiams, kylantiems ir /ar susijusiems su šia sutartimi, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.” 
,,Šalys susitaria, kad visi ginčai, kylantys iš šios sutarties ar susiję su šia sutartimi yra sprendžiami pasirenkant teritorinį 
teismingumą pagal (Užsakovo/Rangovo) buveinės vietą.” 
 
Arbitražinė išlyga (tik kaip PVZ): 
„Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios sutarties ar susijęs su šia sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu 
ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Statybos pramonės arbitražo teisme (juridinio asmens kodas 304072288) pagal Statybos 
pramonės arbitražo teismo proceso reglamentą, kurį šalys pripažįsta savo arbitražinio susitarimo sudedamąja dalimi“. 
„Kilusius ginčus spręs ______(1;3) arbitras (-ai), arbitražinis nagrinėjimas vyks _______ (miestas), lietuvių kalba". 
 
2.10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
Sutarties pakeitimai ir/ar papildymų įforminimas; Derybų metu aptarta/gauta informacija; Konfidencialumo 
sąlyga; Dokumentų bei informacijos siuntimo-gavimo terminai ir tvarka; Dokumentų galiojimas pateikus 
elektronine forma; Sutarties kalba ir egzemplioriai. 
 

Informaciją Jums susistemino bei parengė 
 

Verslo teisės advokatų profesinė bendrija  
„STRATEGUM Dargis ir partneriai“ 

 
Giedrė Kačinskienė 

+370 653 91927, giedre@strategum.lt  

Susitarimai tik dėl tiesioginių nuostolių atlyginimo: ,,Šalys susitaria, kad 
atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai”.

„Rangovas atsako už dėl jo kaltės Užsakovui atsiradusius nuostolius, kurie 
neviršija 90 000,00 EUR“
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