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1. BENDROSIOS SĄLYGOS 

1.1. Šios Standartinės sąlygos nustato paslaugų sutarties (toliau – Sutartis), 
sudarytos tarp rangovo (toliau – Rangovas) ir kliento (toliau – Klientas), 

sąlygas ir yra neatskiriama Sutarties dalis. 

1.2. Sutarties pagrindinis puslapis/puslapiai, kuriuose apibrėžiamas Sutarties 

dalykas ir pagrindinės jos sąlygos, toliau vadinami Sutarties pagrindiniu 

puslapiu. 

1.3. Klientas ir Rangovas toliau kartu vadinami Šalimis, atskirai – Šalimi. 

1.4. Esant prieštaravimui tarp atskirų sutarties sąlygų ir specialiųjų sutarties 

sąlygų (kaip apibrėžta ir įtraukta Sutarties pagrindiniame puslapyje) ir 

(arba) Sutarties priedų, pirmenybė teikiama atskiroms Sutarties 

sąlygoms, tada specialiosioms Sutarties sąlygoms ir tada Sutarties 

priedams Sutarties pagrindiniame puslapyje nurodyta Priedų eilės tvarka 

(Priedas su mažesniu eilės numeriu pakeičia Priedą su didesniu eilės 

numeriu). 

1.5. Sutartyje vartojamos sąvokos yra apibrėžtos Sutarties pagrindiniame 

puslapyje ir Sutarties Prieduose. 

2. DARBŲ ATLIKIMAS 

2.1. Rangovas įsipareigoja atlikti sutartus: 

2.1.1. statybos darbus (įskaitant kreipimąsi dėl statybos darbams atlikti 

reikalingų leidimų/pranešimų, jeigu Klientas ir Rangovas dėl to 

atskirai susitaria) (toliau – Statybos darbai); ir 

2.1.2. paraiškos pateikimo darbus (toliau – Paraiškos pateikimas). 

Paraiškų pateikimas taikomas tik toms paraiškoms, kurios nėra 

būtinos Statybos darbams atlikti ir dėl kurių yra aiškiai susitarta 

Sutartyje. 

Statybos darbai ir Paraiškų pateikimas toliau bendrai vadinami Darbais. 

2.2. Statybos darbų atlikimas apima techninės dokumentacijos 

rengimą/kūrimą. 

2.3. Sutarties pagrindiniame puslapyje nurodyti Statybos darbai ir įrenginys 

(-iai) laikomi perduotais, kai abi Šalys pasirašo rašytinį priėmimo-

perdavimo aktą. 

2.4. Rašytinis priėmimo-perdavimo aktas surašomas ir pateikiamas Klientui 

Rangovo vardu. 

2.5. Jeigu Klientas nustato Statybos darbų trūkumus, Klientas turi teisę iki 
rašytinio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo pateikti Rangovui 

pretenziją. Rangovas įsipareigoja per protingą terminą pašalinti 

pretenzijoje nurodytus trūkumus. Rangovas, pašalinęs trūkumus, pateikia 

pasirašyti naują rašytinį priėmimo-perdavimo aktą. 

2.6. Tuo atveju, jei Klientas per tris dienas nuo rašytinio priėmimo-perdavimo 

akto gavimo nepasirašė rašytinio priėmimo-perdavimo akto ir nepateikė 

pretenzijos dėl Statybos darbų trūkumų, Statybos darbai laikomi 

perduotais. 

2.7. Tuo atveju, jei Darbus atlikti trukdo Kliento veiksmas/neveikimas, kurio 

Klientas negalėjo atlikti (įskaitant, bet neapsiribojant, Sutarties 

pažeidimą Kliento vardu), Darbų atlikimo grafikas laikomas pratęstu 

laikotarpiui, kuris lygus tokio Kliento veiksmo/neveikimo trukmei. 

2.8. Darbų terminas (jei nurodytas Sutarties pagrindiniame puslapyje) yra 

orientacinis ir gali keistis priklausomai nuo: 

2.8.1. 2.7 punkte nurodytų kliūčių; ir 

2.8.2. prisijungimo prie tinklo sutarties (kuri turi būti sudaryta tarp 

Kliento ir trečiosios šalies tinklo sistemos operatoriaus) 

įvykdymo. Darbų perdavimas gali vykti tik prijungus 

elektros instaliaciją prie elektros tinklo. 

 

2.9. Klientas privalo informuoti Rangovą apie prisijungimo prie tinklo 

sutarties terminą ir (arba) įvykdymą. 

 

2.10. Rangovas įsipareigoja perduoti Statybos darbus (kartu su technine 

dokumentacija) Klientui kuo greičiau po Statybos darbų atlikimo. 

 

2.11. Rangovas įsipareigoja atlikti Paraiškos pateikimą kuo greičiau po 

Statybos darbų perdavimo. Siekiant išvengti abejonių: 

 

2.11.1. Rangovas neprivalo atlikti Paraiškų pateikimo kartu su 

Statybos darbų perdavimu (įskaitant, bet neapsiribojant, tam 

pačiam terminui kaip ir Statybos darbų); 

 

2.11.2. Šalys nepasirašo rašytinio priėmimo-perdavimo akto dėl 

Paraiškos pateikimo atlikimo. 

 

2.11.3. Rangovas negarantuoja, kad paraiškos pagal Paraiškų 

pateikimą bus patenkintos Klientui. 

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

3.1. Rangovas turi teisę: 

3.1.1. gauti iš Kliento informaciją, reikalingą Darbams atlikti; 

3.1.2. pasitelkti subrangovus Darbams atlikti; 

3.1.3. statyti pagalbinius įrenginius (įskaitant atramas, užtvaras, 

pastoges), reikalingus Darbams atlikti; 

3.1.4. įrengti reklaminius skelbimus darbų atlikimo vietoje, jeigu 

Klientas pritarė reklaminių skelbimų įrengimui; 

3.1.5. skelbti informaciją apie atliktus Darbus (įskaitant Darbų aprašymą, 

Kliento pavadinimą, darbų vietą) Rangovų rinkodaros kanaluose 

(įskaitant interneto svetainę, leidinius); 

3.1.6. reikalauti iš Kliento pašalinti Darbų trūkumus, kuriuos 

kontroliuoja Klientas; 

3.1.7. sustabdyti Darbų atlikimą esant pavojingoms situacijoms arba 

uždrausti naudoti pavojingą darbo įrangą, jei gresia tiesioginis 
pavojus asmens gyvybei ar sveikatai, turtui ar aplinkai ir jei 

pavojaus negalima išvengti kitomis priemonėmis. 

3.2. Rangovas įsipareigoja: 

3.2.1. atlikti Darbus pagal Sutarties sąlygas; 

3.2.2. atsižvelgti į Kliento nurodymus dėl Darbų atlikimo; 

3.2.3. perduoti Klientui atliktus Darbus; 

3.2.4. laikytis galiojančių darbuotojų sveikatos, saugos, priešgaisrinės 

saugos ir aplinkos apsaugos taisyklių; 

3.2.5. nedelsiant pranešti Klientui apie bet kokias aplinkybes, kurios 

trukdo ar gali trukdyti atlikti Darbus; 

3.2.6. nedelsiant pranešti Klientui apie Darbų vykdymo sustabdymą; 
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3.2.7. kuo greičiau pašalinti Rangovo kontroliuojamus 3.1.7 punkte 
nurodytus pavojus ir kliūtis ir, pašalinus pavojus bei kliūtis, tęsti 

Darbų atlikimą; 

3.2.8. užtikrinti darbo organizavimo taisyklių laikymąsi darbo vietoje; 

3.2.9. užtikrinti darbo vietos priežiūrą (valymą ir kt.); 

3.2.10. saugoti visus su Darbais susijusius techninius dokumentus ar 

kopijas bent iki garantinio laikotarpio pabaigos, nebent įstatymai 

numato ilgesnį saugojimo terminą; 

3.2.11. baigus Darbus išmontuoti ir (arba) pašalinti Darbams atlikti 

pastatytus pagalbinius įrenginius; 

3.2.12. per 7 (septynias) darbo dienas atsakyti į visus rašytinius 

pranešimus, gautus iš Kliento, jeigu tokie pranešimai yra susiję 

su Sutarties vykdymu. 

3.3. Klientas turi teisę: 

3.3.1. prižiūrėti Darbų eigą ir kokybę ir, nustačius trūkumus, teikti 

pretenzijas Rangovui dėl šių trūkumų pašalinimo; 

3.3.2. reikalauti, kad Rangovas sustabdytų Darbų vykdymą 

ekstremalios situacijos atveju, Rangovui pažeidus galiojančius 
teisės aktus arba nesilaikant statybos leidimo / rašytinio sutikimo 

sąlygų, arba tuo atveju, jei Statybos darbai nukrypsta nuo 

sutartos Statybos darbų apimties; 

3.3.3. laikinai sustabdyti Darbus, atsiradus bet kuriai iš 3.1.7 punkte 
nurodytų situacijų, kol bus pašalintas atitinkamas 

pavojus/kliūtis. 

3.4. Klientas įsipareigoja: 

3.4.1. teikti Rangovui Darbams atlikti reikalingą informaciją ir 

medžiagas (įskaitant techninę dokumentaciją); 

3.4.2. duoti Rangovui visus Darbams atlikti reikalingus įgaliojimus, 

patvirtinimus, sutikimus; 

3.4.3. padėti Rangovui, kai pagalba yra reikalinga Darbams ar bet 

kokiai jų daliai atlikti; 

3.4.4. užtikrinti Rangovo (įskaitant Rangovo darbuotojus, agentus ir 

subrangovus) patekimą į darbo vietą; 

3.4.5. priimti Darbų perdavimą (įskaitant, bet neapsiribojant, techninę 

dokumentaciją). 

3.4.6. per 7 (septynias) darbo dienas atsakyti į visus rašytinius 

pranešimus, gautus iš Kliento, jeigu tokie pranešimai yra susiję 

su Sutarties vykdymu. 

4. ATLYGINIMAS UŽ DARBĄ 

4.1. Klientas įsipareigoja sumokėti Rangovui darbų kainą, kaip sutarta 

Sutarties pagrindiniame puslapyje. 

4.2. Į darbų kainą įeina visos Darbams atlikti reikalingos išlaidos, jeigu 

konkrečiame Sutarties punkte nenurodyta kitaip. 

4.3. Tuo atveju, jei Klientas vėluoja atlikti bet kokį mokėjimą, Rangovas turi 

teisę atsisakyti ir (arba) sustabdyti Darbų atlikimą. 

5. SUTARTIES GALIOJIMAS 

5.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Šalims ir galioja tol, kol bus 

tinkamai įvykdyti Sutartyje nustatyti įsipareigojimai. 

5.2. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį prieš terminą, jeigu Rangovas negali 

atlikti Darbų. Rangovas negali atlikti Darbų, be kita ko, jeigu: 

5.2.1. Rangovas negali prašyti ar gauti Darbams atlikti reikalingų 

leidimų ir sutikimų; 

5.2.2. Klientas iš esmės pažeidžia bet kurį savo įsipareigojimą pagal 
Sutartį, įskaitant įsipareigojimą sumokėti Darbo ar bet kurios jo 

dalies kainą. 

5.3. Klientas, kuris yra fizinis asmuo, turi teisę nenurodydamas priežasties 

atsisakyti paslaugų sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo Sutarties 

sudarymo. Tuo atveju, jei Klientas atsisako paslaugų sutarties 

remdamasis šiuo punktu, Rangovas turi teisę reikalauti atlyginti jau 

patirtas išlaidas, susijusias su paslaugų sutartimi. 

5.4. Klientas, kuris yra fizinis asmuo, turi teisę nenurodydamas priežasties 
atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo to 

momento, kai abi Šalys pasirašė Statybos darbų priėmimo-perdavimo 

aktą.  

5.5. Norėdamas atsisakyti Sutarties ar Sutarties dalies pagal 5.3 ir (arba) 5.4 
punktus, Klientas turi pateikti atitinkamą prašymą Rangovo elektroninio 

pašto adresu. 

5.6. Klientui atsisakius pirkimo-pardavimo sutarties pagal 5.4 punktą: 

5.6.1. Rangovas per 14 dienų nuo prašymo dėl sutarties atsisakymo 

gavimo grąžina įrenginių kainą (atėmęs jau atliktų Darbų 

kainą), jeigu Klientas grąžino visus pagal Sutartį parduotus 

įrenginius; 

5.6.2. Rangovas informuoja Klientą, kaip grąžinti įrenginius. 

Klientas atlygina įrenginių grąžinimo išlaidas. Klientas 

atlygina pagrįstas išlaidas, susijusias su įrenginių grąžinimu, 

atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytus privalomus 

apribojimus. 

 

5.7. Rangovas turi teisę nepriimti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo 

pagal 5.4 punktą arba įskaityti savo reikalavimą į įrenginių kainą, jei 

Kliento vardu grąžintas įrenginys (-iai) (įskaitant įrenginio pakuotę) yra 

susidėvėjęs ir (arba) pažeistas ir toks susidėvėjimas ir (arba) pažeidimas 

atsirado dėl Kliento kaltės. Klientas atsako už įrenginio (-ų) vertės 

sumažėjimą, atsiradusį įrenginio (-ų) susidėvėjimo atveju; Klientas 

atsako už įrenginio (-ų) vertės sumažėjimą tik tuo atveju, jei Klientas 

naudojo įrenginius kitaip nei būtina įrenginių pobūdžiui, savybėms ir 

veikimui nustatyti. Klientas, siekdamas nustatyti įrenginių pobūdį, 

savybes ir veikimą, turėtų įrenginius tvarkyti ir naudoti tik taip, kaip 

Klientui būtų įprastai leidžiama parduotuvėje. Klientas taip pat atsako už 

įrenginių vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl įrenginių įrengimo. 

5.8. Klientas turi teisę bet kada nutraukti Sutartį. Nutraukus Sutartį Kliento 

vardu, Klientas privalo atlyginti Rangovui visas Rangovo patirtas 

išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu. Tokios išlaidos, be apribojimų, 
apima įrangos, komponentų išlaidas, įrangos pristatymo, montavimo ir 

paleidimo išlaidas bei išlaidas, susijusias su dokumentų, patvirtinimų ir 

kt. gavimu. 

5.9. Šalis, norinti nutraukti Sutartį anksčiau laiko, turi atsiųsti rašytinį 

pranešimą kitai Šaliai, nurodydama faktinį ir teisinį nutraukimo pagrindą. 

5.10. Rangovas turi teisę bet kada vienašališkai keisti Standartines 

sąlygas, pranešdamas Klientui apie pakeitimus. Tuo atveju, jei vienašalis 

Standartinių sąlygų pakeitimas yra nepalankus Klientui (lyginant su 
pradinėmis Standartinėmis sąlygomis), Klientas turi teisę nutraukti 

Sutartį, pranešdamas Rangovui apie nutraukimą bent prieš 2 (dvi) 



 

 

2 priedas. Standartinės sutarties sąlygos 

 

 3 

savaites. Klientas netenka teisės nutraukti Sutartį pagal šį punktą, jeigu 
jis per penkias darbo dienas nuo pranešimo apie pakeitimus gavimo 

nepranešė apie norą nutraukti Sutartį. 

6. KONFIDENCIALUMAS 

6.1. Konfidenciali informacija yra bet kokia informacija, kurią Šalis (įskaitant 

Šalies atstovą) gavo pasirašydama ir vykdydama Sutartį, neatsižvelgiant 
į tokios informacijos formą, kontekstą ir laikmeną (toliau – Konfidenciali 

informacija). 

 
6.2. Konfidenciali informacija nėra informacija: 

 

6.2.1. kuri nepriklausomai nuo ją gavusios Šalies veiksmų ar 
neveikimo yra arba tampa žinoma visuomenei nepažeidžiant 

šios Sutarties; 

6.2.2. kurią turėjo arba teisėtai gavo tą informaciją gavusi Šalis, kuri 
nebuvo įpareigota laikytis konfidencialumo kitos Šalies 

atžvilgiu. 

 
6.3. Šalys įsipareigoja: 

 

6.3.1. neatskleisti trečiosioms šalims Konfidencialios informacijos ir 

užtikrinti Konfidencialios informacijos konfidencialumą 

neribotą laiką pasibaigus Sutarčiai; 

6.3.2. naudoti Konfidencialią informaciją tik iš Sutarties kylančių 
teisių ir įsipareigojimų vykdymo tikslais ir apimtimi. 

 
6.4. Jeigu Šalis pagal įstatymus privalo atskleisti kitos Šalies Konfidencialią 

informaciją, ji turi dėti ekonomiškai pagrįstas pastangas pranešti kitai 

Šaliai apie tokį atskleidimą ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų, 
kad būtų apribotas atskleidžiamos Konfidencialios informacijos kiekis ir 

Konfidenciali informacija būtų atskleista tik įstatymų reikalaujama 

apimtimi. 
 

6.5. Kiekviena Šalis turi teisę atskleisti Sutarties pasirašymo faktą ir 

identifikuoti save kaip kitos Šalies partnerę. 

7. ATSAKOMYBĖ 

7.1. Šalys atsako už žalą, padarytą kitai Šaliai dėl įsipareigojimų, kylančių iš 
Sutarties, nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Pažeidus Sutartį, 

nukentėjusi Šalis turi teisę pasinaudoti visomis įstatymuose ir Sutartyje 

numatytomis teisinėmis priemonėmis, atsižvelgiant į įstatymuose 

numatytus apribojimus. 

7.2. Šalys atsako už savo subrangovų veiksmus ir neveikimą. 

7.3. Šalys atsako tik už tiesioginę turtinę žalą. Šalys neatsako už negautą pelną 

ir neturtinę žalą, jeigu tokia žala nėra padaryta dėl didelio Šalies 

neatsargumo ar tyčios. 

7.4. Rangovas neatsako už Sutartyje nustatytų terminų praleidimą, jeigu 

praleidimą lėmė: 

7.4.1. Kliento veiksmai ar neveikimas, įskaitant, bet neapsiribojant, 

Kliento nurodymus; 

7.4.2. vėlavimai ne dėl Rangovo veiksmų / neveikimo, susijusio su 

prašymu išduoti leidimus / patvirtinimus (jei Šalys dėl to 

susitaria) tiek Darbams, tiek Paraiškų pateikimo kontekste; 

7.4.3. tinklo sistemos operatoriaus veiksmai / neveikimas, įskaitant, 

bet neapsiribojant, prisijungimo prie tinklo sutarties įvykdymą 

praleidžiant terminą. 

7.5. Rangovas neatsako už Darbų trūkumus, atsiradusius dėl Kliento 

nurodymų ar Kliento pateiktų medžiagų naudojimo. 

7.6. Bet kurio Sutartyje numatyto įsipareigojimo pažeidimas, be kita ko, yra 
pateisinamas, jei tas pažeidimas įvyko dėl nenugalimos jėgos. 

Nenugalima jėga yra aplinkybė, kuriai Šalis negalėjo turėti įtakos ir 

nebuvo galima pagrįstai tikėtis, kad į ją turėjo būti atsižvelgta arba jos 

turėjo būti išvengta Sutarties sudarymo metu. 

7.7. Šalis, kurios įsipareigojimus pagal Sutartį apsunkina nenugalima jėga, 

turi nedelsdama informuoti kitą Šalį. 

7.8. Jei Klientas vėluoja sumokėti, Rangovas turi teisę reikalauti iš Kliento: 

7.8.1. 0,2 % palūkanų nuo įsiskolinimo sumos už kiekvieną pradelstą 

dieną iki visos įsiskolinimo sumos sumokėjimo, jeigu Klientas 

yra juridinis asmuo; 

7.8.2. 0,01 % palūkanų nuo įsiskolinimo sumos už kiekvieną pradelstą 

dieną iki visos įsiskolinimo sumos sumokėjimo, jeigu Klientas 

yra fizinis asmuo. 

Palūkanos už vėluojantį mokėjimą skaičiuojamos nuo kitos dienos, einančios 
po mokėjimo termino pabaigos, ir apima dieną, kurią buvo sumokėta visa 

įsiskolinimo suma. 

7.9. Rangovas, gavęs atitinkamą Kliento pretenziją, įsipareigoja kuo greičiau 

pašalinti Darbų neatitikimus. 

8. GARANTIJA 

8.1. Rangovas Darbams suteikia rangovo garantiją, kuri prasideda nuo Darbų 
perdavimo ir galioja 5 (penkerius) metus nuo ... dienos (garantinis 

laikotarpis). 

8.2. Garantiniu laikotarpiu Rangovas įsipareigoja savo sąskaita pašalinti bet 

kokius Darbų neatitikimus. Rangovas privalo per protingą terminą 

pašalinti Darbų neatitikimus. 

8.3. Rangovo garantija neapima darbo režimų, nustatymų, derinimų ir kitos 

veiklos, susijusios su Darbų kontekste sumontuotos įrangos 

eksploatacinių parametrų ir specifikacijų keitimu. 

8.4. Rangovas neprivalo šalinti Darbų neatitikimų garantiniu laikotarpiu, 
jeigu neatitikimas atsirado dėl netinkamo Darbų naudojimo ar priežiūros 

Kliento vardu. 

8.5. Pagal Sutartį sumontuotiems įrenginiams (saulės kolektoriams, 
inverteriams, saulės kolektorių rėmams) suteikiama gamintojų garantija. 

Gamintojų garantijos sąlygos pridedamos kaip Sutarties priedas. 

9. PRANEŠIMŲ SIUNTIMAS 

9.1. Šalių kontaktiniai asmenys turi teisę spręsti su Sutarties vykdymu 

susijusius klausimus. Kontaktiniai asmenys neturi teisės keisti Sutarties 

sąlygų. 

9.2. Pasikeitus kontaktiniams asmenims ar kontaktinių asmenų duomenims, 

Šalys nesudaro rašytinio pakeitimo šiuo klausimu, bet informuoja viena 

kitą apie tokius pasikeitimus elektroniniu paštu. 
 

9.3. Su Sutartimi susiję pranešimai, patvirtinimai, pretenzijos ir kita 

komunikacija (toliau – Pranešimai) turi būti sukurti bent tokiu formatu, 
kurį būtų galima atkurti raštu, nebent tam tikrame punkte nustatyta kitaip. 

 

9.4. Pranešimai laikomi tinkamai įteiktais, jeigu Pranešimas yra surašytas 
lietuvių arba anglų kalba ir išsiųstas elektroniniu paštu, tokiu atveju 

laikoma, kad kita Šalis gavo Pranešimą išsiuntus elektroninį laišką, jei 

elektroninis laiškas buvo išsiųstas darbo dieną nuo 9 iki 17 val., o kitu 
atveju – kitos darbo dienos 9 val., jei serveris neatmetė elektroninio laiško 

kaip nepristatyto ir elektroninis laiškas buvo išsiųstas kitu elektroninio 

pašto adresu arba tos kitos Šalies kontaktiniam asmeniui. 



 

 

2 priedas. Standartinės sutarties sąlygos 

 

 4 

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

10.1. Šalys užtikrina, kad sudarydamos Sutartį nepažeidžia joms taikomų 
įstatymų, įstatų ar kitų teisės aktų nuostatų ar anksčiau sudarytų 

susitarimų/sutarčių ir turi reikiamus įgaliojimus ir kompetenciją 

sudaryti Sutartį. 
 

10.2. Terminai ir sąvokos, vartojami Sutartyje vienaskaita, taip pat gali 

reikšti daugiskaitą ir atvirkščiai, jeigu Sutarties tekstas ar kontekstas 

nenumato kitaip. 

10.3. Tuo atveju, jei kurios nors Sutarties nuostatos tampa negaliojančios dėl 

Lietuvos Respublikos įstatymų kolizijos, likusios Sutarties nuostatos ar 

jų dalys lieka galioti. Šalys deda visas pastangas, kad pakeistų 
negaliojančią nuostatą tokia nuostata, kuri teisiškai būtų kuo artimesnė 

pradinės nuostatos tikslui. 

10.4. Pagal Sutartyje nenumatytus reikalavimus perduoti Darbai turi a) 

atitikti bendrus panašiai veiklai keliamus reikalavimus, b) leisti 
Klientui pasiekti Sutarties tikslą ir c) būti tinkamos, bet ne žemesnės 

kaip vidutinės kokybės. 

10.5. Šalys susitaria, kad tol, kol Rangovui nebus sumokėta visa darbų kaina, 

Rangovui išlieka nuosavybės teisė į pagal Sutartį sumontuotus daiktus. 
Laikoma, kad nuosavybės teisė į minėtus daiktus pereina Klientui 

visiškai sumokėjus Darbų kainą. 

10.6. Tuo atveju, jei viena Šalis turi patirti išlaidų skolai išieškoti iš kitos 

Šalies (įskaitant reikalavimo teisės perleidimo išlaidas), visas šias 
išlaidas privalo atlyginti kita Šalis. Jei Šalis vėluoja atlikti bet kokį 

mokėjimą, laikoma, kad pirmiausia mokami delspinigiai, po to – skolos 

išieškojimo išlaidos (įskaitant teisinę pagalbą), o vėliau – pagrindinė 

skola. 

10.7. Rangovas tvarko Kliento asmens duomenis vadovaudamasis Rangovo 

klientų duomenų tvarkymo principais, kurie skelbiami Rangovo 

svetainėje: https://www.enefit.lt  

10.8. Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami Šalių derybomis.  

Šalims nepavykus susitarti derybomis, ginčai sprendžiami Harju 

apskrities teisme. 

10.9. Kilus ginčui, kurio nepavyksta išspręsti derybomis, Klientas, kuris yra 
fizinis asmuo, turi teisę pateikti skundą Lietuvos vartotojų teisių 

apsaugos tarnybai. 

10.10. Sutartis pasirašoma skaitmeniniu arba popieriniu formatu. Jeigu 

Sutartis pasirašoma popieriniu formatu, Šalys pasirašo du 

egzempliorius, iš kurių vienas paliekamas Rangovui, o kitas – Klientui. 

https://www.energia.ee/et/avaleht
https://www.energia.ee/et/avaleht

