
Elektros energijos pirkimo pardavimo sutarties specialioji dalis 

Pirkėjas Pardavėjas 

Juridinio 
asmens 
pavadinimas 

Juridinio 
asmens 
pavadinimas 

UAB „Perlas Energija“ 

Juridinio 
asmens kodas 

Juridinio 
asmens kodas 

305584028 

PVM mokėtojo 
kodas 

PVM mokėtojo 
kodas 

LT100013258414 

Adresas 
Adresas Olimpiečių g. 15-1,

Vilnius LT-09237 

Elektroninis 
paštas 

Elektroninis 
paštas 

info@perlasenergija.lt 

Telefonas Telefonas 8 5 2125555 

Elektroninis 
paštas 
sąskaitoms 

Sutarties galiojimas Nuo: Iki: 

Objekto numeris (-ai) 

Prognozuojamas 12 mėnesių 
elektros energijos kiekis MWh 

Kaina (be mokesčių ir kitų 
mokėjimų) 
Kainos priedas fiksuojamas 12 
mėnesių laikotarpiui. 

Kaina elektros biržoje NordPool Spot Lietuvos kainų zonoje 
atitinkamą valandą + kainos priedas 0,005  EUR / kWh be PVM 
NordPool Spot biržos kainos kiekvienai valandai, taip pat ir istorinės 
kainos yra viešai prieinamos internete adresu 
http://www.nordpoolgroup.com/ (dieną prieš faktinį vartojimą). 

Sąskaitos apmokėjimo 
terminas 

7 (septynios) kalendorinės dienos nuo sąskaitos gavimo dienos 

Delspinigių dydis 0,08% 

Esu gaminantis vartotojas 
(pažymėti) 

Taip Ne 

Papildomas gaminančių 
vartotojų mokestis (taikomas 
tik gaminantiems vartotojams) 

0,005 EUR/kWh be PVM. Mokestis taikomas per mėnesį pagamintam 
elektros kiekiui pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateiktus 
duomenis. 

Žalioji elektra (1 EUR/MWh be 
PVM) 

Taip Ne 

Pirkėjas Pardavėjas 

UAB „Perlas Energija“ 
Olimpiečių g. 15-1, LT-09237, Vilnius 

Klientų aptarnavimo   ir   procesų   vadovas, 
veikiantis pagal įgaliojimą (PE-OĮ-2021-1) 

Valerijus Tiukša 

PAVYZDYS

mailto:info@perlasenergija.lt
http://www.nordpoolgroup.com/


 

Elektros energijos pirkimo pardavimo sutarties bendroji dalis 
 

1. Sąvokos ir apibrėžimai 

1.1. Sutartis – specialioji dalis, bendroji dalis, priedai bei visi kiti dokumentai ar susitarimai, pakeičiantys ar papildantys sutartį. 

1.2. Objektas(ai) – tai Specialiojoje dalyje nurodyti pirkėjui nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais priklausantys objektai, 

kuriuose vartojama elektros energija. 

1.3. Pardavimo laikotarpis – tai laikotarpis, kurį šalys sutarė, kad pirkėjui pardavėjas tieks elektros energiją. 

1.4. Pirkimo kiekis – tai specialiojoje dalyje numatytas bendras elektros energijos kiekis, kurį pardavėjas pardavimo laikotarpiu 

tiekia pirkėjui. 

1.5. Pardavėjas - UAB „Perlas Energija“, registruotos buveinės adresas Olimpiečių g. 15-1, Vilnius LT-09237, svetainė 

www.perlasenergija.lt, leidimo numeris Nr.L1-139 (NET), išdavimo data 2020 m. liepos 8 d., juridinio asmens kodas 

305584028, PVM mokėtojo kodas LT100013258614, tel. 8 5 2125555, el. p. info@perlasenergija.lt, registro tvarkytojas VĮ 

Registrų centras. 

1.6. Šalis – pirkėjas arba pardavėjas. 

1.7. Šalys – pirkėjas ir pardavėjas kartu. 

1.8. Žalioji elektra – elektros energija, grindžiama atsinaujinančių energijos išteklių kilmės garantijomis. 

1.9. Kitos sutartyje naudojamos sąvokos turi tokią reikšmę, kuri nustatyta specialiojoje dalyje, taikytinuose Lietuvos Respublikos 

teisės aktuose. 

2. Bendrosios sąlygos 

2.1. Elektros energijos pirkimo pirkimo-pardavimo sutartį sudaro specialioji dalis, bendroji dalis ir visi šalių sudaromi priedai, 

pakeitimai bei papildymai. 

2.2. Pagal sutartį pardavėjas nuo pardavimo laikotarpio pradžios, kuri yra laikoma atitinkamo kalendorinio mėnesio pirma diena, 

įsipareigoja parduoti pirkėjui elektrą elektros energiją už sutartyje suderintą kainą, o pirkėjas įsipareigoja nupirkti elektros 

energiją ir už ją tinkamai atsiskaityti su pardavėju. 

2.3. Pirkėjas be išankstinio rašytinio pardavėjo sutikimo neturi teisės pardavimo laikotarpiu pirkti elektros energijos iš kito 

elektros energijos tiekėjo. 

2.4. Objektų sąrašas, nurodytas specialiojoje dalyje, gali būti keičiamas tik atskiru šalių susitarimu, kuriame šalys susitaria dė l 

jiems tiekiamos elektros energijos kainos. 

2.5. Sutartyje nurodytiems objektams patiektą elektros energiją pirkėjas gali parduoti ar kitaip perleisti tik prie jo lokalaus elektros 

tinklo prijungtiems subabonentams. 

2.6. Pirkėjas patvirtina, kad per objektus pirktą elektrą pirkėjas ir subabonentai, jei tokių yra, naudoja ne namų ūkio reikmėms. 

2.7. Pardavėjas parduoda elektros energiją pirkėjui tik jeigu pirkėjas yra sudaręs elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartį 

su skirstomojo tinklo ar perdavimo sistemos operatoriumi arba atitinkamą perdavimo tinklo sutartį ir tik jeigu skirstomojo 

tinklo ar perdavimo sistemos operatorius ir jo elektros tinklas leidžia perduoti ir paskirstyti elektrą ir skirstomojo tinklo ar 

perdavimo sistemos operatorius perduoda elektros energiją į objektų prisijungimo vietą ir sudaryta sutartis galioja visą šios 

sutarties laikotarpį. 

2.8. Gavus pardavėjo prašymą, pirkėjas privalo nedelsdamas pateikti pardavėjui visus dokumentus, įrodančius pirkėjo teisę 

sudaryti ir vykdyti šią sutartį bei naudoti objektus. 

2.9. Esant sutartimi nesureguliuotų klausimų, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymu, kitais 

Lietuvos Respublikos teisės aktais ir gerąja praktika. 

2.10. Pirkėjas, norėdamas tretiesiems asmenims parduoti iš pardavėjo įgytą elektros energiją, privalo įgyvendinti ir atitikti visus 

taikomus reikalavimus, nurodytus prekybos elektros energija taisyklėse. Tokiu atveju su pirkėju privalo būti sudaryti atskiri 

susitarimai dėl papildomo elektros energijos pardavimo prekybos tikslais tretiesiems asmenims. 

2.11. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas gautų iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ visą šios sutarties sudarymui reikalingą 

informaciją, įskaitant informaciją apie pirkėjo objektą (-us), duomenis apie elektros suvartojimą ir kt. 

2.12. Pirkėjas turi informuoti Pardavėją apie tapimą gaminančiu vartotoju prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo 

planuojamos elektros gamybos pradžios. 

2.13. Pirkėjui tapus gaminančiu vartotoju, jam pradedamas taikyti papildomas gaminančių vartotojų mokestis, nurodytas 

Specialiojoje dalyje. 

2.14. Pirkėjas raštu nesuderinęs Pardavėju, negali įsirengti elektros generacijos šaltinio, kurio galia didesnė nei 0,4 MW. 

3. Elektros energijos kiekių apskaičiavimas 

3.1. Ataskaitinis elektros energijos laikotarpis yra vienas kalendorinis mėnuo, jeigu šalys nesusitaria kito termino. 

3.2. Pirkėjas gali suvartoti didesnį arba mažesnį prognozuojamą elektros energijos kiekį. 

3.3. Sąskaita išrašome pagal suvartotą elektros energijos kiekį apskaitos taškuose, taikant sutartyje nustatytą elektros kainą. 

3.4. Tais atvejais, kai objektuose yra neautomatizuota apskaita (arba yra pridedami nuostoliai tinkle) valandiniai suvartoti 

kiekiai apskaičiuojami remiantis atitinkamo mėnesio, už kurį yra išrašoma sąskaita, likutinio grafiko (netolygumo) 

koeficientu, kurį pateikia AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Prekybos elektros energija taisykles. 

3.5. Neapskaitytas arba neteisėtai suvartotas elektros energijos kiekis ir kaina, yra apskaičiuojami vadovaujantis teisės aktais 

ir atitinkamai pirkėjas apmoka pateiktą sąskaitą tokiam kiekiui per 5 (penkias) darbo dienas nuo jos išrašymo dienos. 

3.6. Tais atvejais, kai neįmanoma apskaityti valandinio suvartojimo arba mėnesio suvartojimo valandiniai duomenys nesutampa 

su AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateikiamais galutiniais mėnesio suvartojimo duomenimis, suvartoti kiekiai 

apskaičiuojami remiantis likutinio grafiko (netolygumo) koeficientais, kuriuos pateikia AB „Energijos skirstymo operatorius“, 

kiekvienam mėnesiui atskirai, remiantis Prekybos elektros energija taisyklėmis. 

4. Sąskaitų pateikimo ir atsiskaitymo sąlygos 
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4.1. Specialiojoje dalyje nurodyta kaina yra be įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytų mokesčių, rinkliavų bei kitų 

mokėjimų. Visi taikomi mokesčiai, rinkliavos ir mokėjimai pridedami išrašant PVM sąskaitą - faktūrą ir juos pirkėjas 

sumoka papildomai. Jei pirkėjas yra atleistas nuo akcizų už elektros energiją, jis turi pateikti pardavėjui atitinkamus 

dokumentus, patvirtinančius jo atleidimą nuo akcizų už elektros energiją, o nepateikus tokių dokumentų yra laikoma, kad 

pirkėjas nėra atleistas nuo akcizų ir, atitinkamai, jam taikomas teisės aktuose nustatytas akcizo tarifas. 

4.2. Mokėjimas laikomas tinkamai atliktu, kai visa mokėtina suma ar jos paskutinė dalis yra įskaitoma į pardavėjo nurodytą 

sąskaitą. 

4.3. Sąskaita už per ataskaitinį laikotarpį patiektą elektros energijos kiekį pateikiama sutartyje nurodytu pirkėjo elektroninio pašto 

adresu iki 10 (dešimtos) kalendorinės mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, dienos, išskyrus 3.5 punkte nurodytu 

atveju. Pirkėjas atsiskaito su pardavėju per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo sąskaitos gavimo dienos. Jeigu pirkėjas 

sąskaitos iš pardavėjo negauna iki 15 (penkioliktos) kalendorinės dienos, jis apie tai iš karto privalo pranešti pardavėjui. 

Jeigu iki 16 (šešioliktos) kalendorinės dienos pirkėjas neinformuoja pardavėjo, kad sąskaita negauta, laikoma, kad pirkėjas 

sąskaitą gavo laiku ir neturi jokių pretenzijų dėl sąskaitoje nurodytų duomenų. 

4.4. Jeigu pirkėjas nesutinka su pardavėjo pateikta sąskaita arba sutinka tik iš dalies, pirkėjas apie tai raštu informuoja pardavėją 

ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo sąskaitos gavimo kartu nurodydamas prieštaravimų priežastis. Pardavėjas 

patikrina pirkėjo pranešimą ir informuoja pirkėją apie pardavėjo atlikto patikrinimo rezultatus per 10 (dešimt) dienų nuo 

pranešimo gavimo iš pirkėjo dienos. Nepriklausomai nuo atliekamo patikrinimo, pirkėjas privalo apmokėti neginčijamą 

sąskaitoje nurodytos sumos dalį. 

4.5. Pirkėjo pareikšti prieštaravimai dėl sąskaitos, nesustabdo mokėjimo terminų bei netesybų skaičiavimo terminų. 

4.6. Pirkėjas turi teisę mokėti avansu, o sutartyje ar teisės aktuose numatytais atvejais – pareigą mokėti avansu. Tokiu atveju 

pirkėjo sumokėtos sumos įskaitomos į būsimus pirkėjo mokėjimus. 

4.7. Palūkanos už avansu sumokėtas sumas neskaičiuojamos ir nemokamos. Pirkėjas turi teisę reikalauti grąžinti avansą. Tokiu 

atveju avansu sumokėta ir į mokėjimus neįskaityta suma yra grąžinama per penkias darbo dienas. Pardavėjas, prieš 

grąžindamas avansą, turi teisę išskaičiuoti iš jo savo piniginius reikalavimus. Pirkėjas neturi teisės reikalauti grąžinti avansą, 

jei avansas yra mokamas sutartyje ar teisės aktuose reglamentuojamais specialiais atvejais. 

4.8. Tuo atveju, jeigu pardavėjas iš operatoriaus negauna elektros skaitiklio rodmenų ir pirkėjas, gavęs pardavėjo prašymą, 

nepateikia skaitiklio rodmenų, tokiu atveju pardavėjas turi teisę išrašyti sąskaitą pagal vidutinį praėjusių metų suvartojimą 

už tokį laikotarpį, kurį nėra galimybės gauti pirkėjo skaitiklio rodmenų. 

5. Sutarties galiojimas ir nutraukimas 

5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. 

5.2. Sutartyje sutartas kainos priedas galioja 12 mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos. Suėjus šiam terminui, Šalys 

tarpusavyje susitaria dėl atnaujinto kainos priedo taikymo, kuri taip pat galioja 12 mėnesių nuo susitarimo dienos. 

5.3. Tuo atveju, jeigu pirkėjas nutraukia sutartį, nepraėjus 12 mėnesių nuo jos sudarymo dienos, jis sumoka pardavėjui baudą, 

kuri apskaičiuojama dauginat jo vidutinį paskutinių dvylikos mėnesių elektros suvartojimą (kWh) iš mėnesių kiekio likusio iki 

kainos galiojimo pabaigos ir dauginant iš kainos priedo, pridedamo prie biržos kainų (EUR/kWh). 

5.4. Sutartis pasibaigia paskutinę pardavimo laikotarpio kalendorinę dieną, išskyrus, jei šioje sutartyje ar teisės aktuose 

nustatyta tvarka sutartis nutraukiama nepasibaigus pardavimo laikotarpiui arba sutarties galiojimas yra pratęsiamas. 

5.5. Pasibaigus sutarčiai ar ją Nutraukus sutartį, pirkėjas privalo sumokėti visus mokėjimus ir informuoti skirstomojo tinklo 

operatorių teisės aktų nustatyta tvarka. 

5.6. Jei specialiojoje dalyje nurodyta, jog sutartis yra neterminuota, ji vienašališkai gali būti nutraukta nesant esminio sutarties 

pažeidimo, vienai iš šalių raštu pranešus apie tai kitai šaliai ne mažiau kaip prieš 35 kalendorines dienas (nutraukimo data 

turi būti paskutinė kalendorinio mėnesio diena) arba sutartyje ir/arba teisės aktuose nustatytais pagrindais. 

5.7. Nutraukus sutartį nesilaikant nustatyto pranešimo pateikimo termino, atitinkama šalis kitai šaliai sumoka nutraukimo 

mokestį, kuris yra lygus 15 proc. nuo per paskutinius 12 (dvylika) mėnesių (jei sutartis yra sudaryta vėliau nei prieš 12 

mėnesių, tai skaičiuojama nuo sutarties sudarymo dienos) pateiktų PVM sąskaitų - faktūrų vidutinės sumos. 

5.8. Be teisės aktuose nustatytų pagrindų pardavėjas turi teisę nutraukti šią sutartį nepasibaigus pardavimo laikotarpiui 

vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, pateikdamas pirkėjui rašytinį įspėjimą prieš 30 (trisdešimt) dienų, jei pirkėjas iš 

esmės pažeidė sutartį. 

5.9. Šalių susitarimu esminiu sutarties pažeidimu laikomi tokie atvejai: 

5.9.1. Pirkėjui yra pradėtos bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūra; 

5.9.2. Pirkėjas laiku arba nepilnai sumoka pardavėjui pagal šią sutartį mokėtinas sumas ir tokios padėties neištaiso per 30 

(trisdešimt) darbo dienų nuo raštiško pardavėjo pranešimo apie nesumokėtą sumą gavimo dienos; 

5.9.3. Pirkėjas vėluoja atlikti mokėjimus ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų bent du kartus per dvylikos mėnesių 

laikotarpį; 

5.9.4. Pirkėjas gauna Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos leidimą vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekėjo 

veiklą, taip pat jeigu pirkėjas faktiškai pradeda vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekėjo veiklą; 

5.9.5. Pirkėjas perka elektros energiją objektams iš bet kurio kito elektros energijos tiekėjo be išankstinio raštiško pardavėjo 

sutikimo; 

5.9.6. Pardavėjui pareikalavus Pirkėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo arba atsiskaitymo garantijų, įskaitant avanso, pirkėjas 

nepateikia tokio užtikrinimo ar atsiskaitymo garantijų per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo pardavėjo pareikalavimo; 

5.9.7. Pirkėjas pažeidžia teisės aktuose nustatytas prievoles. 

6. Šalių atsakomybė 

6.1. Šalys atsako už netinkamą sutarties vykdymą ar nevykdymą, taip pat teisės aktuose nustatytų reikalavimų laikymąsi. 

Atsakinga šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius dėl netinkamo sutarties vykdymo ar nevykdymo. 
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6.2. Pirkėjas, praleidęs sutartyje nurodytus apmokėjimo terminus, privalo mokėti sutartyje nustatyto dydžio delspinigius, 

skaičiuojamus nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. 

6.3. Pirkėjo įmokos vykdant sutartį, paskirstomos tokia tvarka: pirmiausiai įmokos skiriamos padengti netesyboms, o vėliau 

dengiama pagrindinės prievolės dalis. 

6.4. Pardavėjas neatsako už elektros energijos kokybę ir elektros tiekimo nutraukimą objektuose ir (arba) skirstomojo tinklo 

operatoriaus elektros objektuose, dėl kurio sutrinka ir (arba) nutrūksta elektros tiekimas pirkėjui. 

6.5. Šalys susitaria, kad elektros kokybė ir jos tiekimo nutrūkimas nelaikomi šios sutarties objektu. 

6.6. Pardavėjas neatsako pirkėjui, jeigu neįmanoma tiekti elektros energijos dėl to, kad pirkėjas neturi galiojančios elektros  

energijos persiuntimo paslaugos sutarties arba tokia paslauga nėra teikiama pirkėjui dėl nuo jo valios nepriklausančių 

aplinkybių. 
6.7. Jeigu pirkėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ir yra objekto nuomininkas, tokiu atveju savininkas yra subsidiariai 

atsakingas už nuomininko įsipareigojimų nevykdymą pagal šią sutartį. 

7. Elektros energijos tiekimo nutraukimas ar apribojimas 

7.1. Šalys susitaria, kad be teisės aktuose nustatytų pagrindų pardavėjas taip pat turi teisę elektros energijos tiekimą pirkėjui 

vienašališkai nutraukti ir sustabdyti šios sutarties vykdymą pranešęs prieš 7 (septynias) dienas, jei pirkėjas yra įsiskolinęs 

pardavėjui ir vėluoja sumokėti priklausančius mokėjimus daugiau nei 4 (keturias) dienas. 

7.2. Elektros energijos tiekimas nutraukiamas ir sutarties vykdymas sustabdomas, taip pat tiekimas atnaujinamas teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

7.3. Elektros energijos tiekimo sustabdymo ir atstatymo darbų kainą, kurią nustato skirstomojo tinklo operatorius, pirkėjas 

sumoka pardavėjui pagal pateiktą PVM sąskaitą - faktūrą. 

8. Force Majeure 

8.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už visišką arba dalinį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą ar netinkamą 

jų vykdymą, jei tokio nevykdymo priežastis yra Force Majeure aplinkybės, kurių Šalys pagrįstai negalėjo kontroliuoti ar 

atitinkamai numatyti Sutarties pasirašymo metu ir negalėjo išvengti šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimo. 

8.2. Force Majeure reiškia nenugalimos jėgos aplinkybes, įskaitant bet neapsiribojant, karus, stichines nelaimes (smarkias 

audras, ciklonus, jūrų ar upių potvynius, žaibus), boikotus, streikus, teisėtus ar neteisėtus valstybės valdymo institucijų 

veiksmus, ir kitas Force Majeure aplinkybes, numatytas 1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime 

Nr. 840 Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo. 

8.3. Šalis, kuri dėl Force Majeure aplinkybių negali visiškai arba iš dalies vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, turi ne vėliau 

kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Force Majeure aplinkybių atsiradimo raštu praneša apie šias aplinkybes kitai 

Šaliai. Tokiu atveju atitinkamo įsipareigojimo vykdymas atidedamas iki pasibaigia tokios Force Majeure aplinkybės. 

8.4. Jei Force Majeure aplinkybės ar jų pasekmės trunka ilgiau kaip 2 (du) mėnesius arba jau nuo pat pradžių yra aišku, kad jos 

tęsis ilgiau kaip 2 (du) mėnesius, bet kuri Šalis turi teisę atsisakyti vykdyti savo įsipareigojimus ir nutraukti šią Sutartį , 

pranešdama apie tai raštu kitai Šaliai. 

9. Konfidencialumas 

9.1. Šalys neturi teisės tretiems asmenims atskleisti informacijos, kurią atitinkama šalis sužinojo dėl to, kad sudarė ir (arba) 

vykdė sutartį, įskaitant kompiuterių programines įrangas, duomenų rinkinius, apdorojimo algoritmus ir pranešimus, kurie 

buvo naudojami sutarties vykdymo laikotarpiu, ir privalo (pagal savo galimybes) užkirsti kelią tokios informacijos 

atskleidimui, išskyrus tuos atvejus, kuomet tokia informacija turi būti atskleidžiama remiantis teisės aktais. 

9.2. Kiekviena šalis privalo laikyti konfidencialiai ir nenaudoti kitos šalies nenaudai bei užtikrinti, kad jos darbuotojai laikytų 

konfidencialiai ir nenaudotų kitos šalies nenaudai bet kokios konfidencialios informacijos. 

10. Pranešimai 

10.1. Laikoma, kad visas su Sutartimi susijęs susirašinėjimas (pareiškimai, sutikimai, patvirtinimai ir pan.) atliekamas pagal 

Sutarties nuostatas, jei jis kitai Šaliai siunčiamas paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis, naudojantis Sutartyje 

pateikta kontaktine informacija arba kontaktine informacija, kuri kitai Šaliai buvo pateikta raštu. 

11. Taikoma teisė ir ginčų sprendimas 

11.1. Šiai sutarčiai, jos nuostatų aiškinimui, iš sutarties kylančioms šalių teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos 

įstatymai. 

11.2. Visi ginčai, reikalavimai ar nesutarimai, kylantys iš šios sutarties ar susiję su ja, taip pat visi ginčai dėl šios sutarties galiojimo, 

aiškinimo ar pažeidimo, bus sprendžiami derybų būdu. 

11.3. Jeigu šalims derybų būdu nepavyksta išspręsti reikalavimų ar nesutarimų per 30 (trisdešimt) dienų arba jeigu tokios derybos 

tarp Šalių neprasideda per minėtą laikotarpį (šalių atskiru susitarimu šiame punkte numatytas 30 (trisdešimt) dienų terminas 

gali būti pratęstas), tokie ginčai, reikalavimai ar nesutarimai turi būti sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės 

aktų nustatyta tvarka. 
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