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s Objekto pavadinimas (-ai), adresas (-ai)  
Objektas valdomas  
Tretieji asmenys turintys teisę naudotis objektais ir kurių interesai gali 
būti pažeisti apribojus el. energijos tiekimą 
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Pradiniai el. energijos apskaitos prietaisų rodmenys  
Per tiekimo periodą planuojamas suvartoti el. energijos kiekis (nurodyti 
kiekį kWh) 

 

Vartotojo suvartotos el. energijos apskaitos būdas   
El. energijos apskaitos prietaisas  
El. energijos apskaitos prietaisų rodmenų teikimo tvarka  
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Elektros energijos kaina (be PVM ir Akcizo mokesčio) Eur/MWh Maksimalių apkrovų 
Vidutinių apkrovų 
Savaitgalių 
Minimalių apkrovų 
Dieninis 
Naktinis 
Vienos laiko zonos 
Pagal biržos kainą 
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Ataskaitinis laikotarpis  
Apmokėjimo dokumentų pateikimo terminas  
Apmokėjimo dokumentų pateikimo būdas  
Atsiskaitymo terminas  
Atsiskaitymo būdas  
Tiekėjo rekvizitai mokėjimams  
Delspinigiai už atsiskaitymo termino praleidimą  
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 Sutarties galiojimo terminas  

El. energijos tiekimo terminas  
Automatinio sutarties pratęsimo taisyklė  
Sankcija už sutarties nutraukimą prieš terminą  
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1. Sutarties dalykas. Tiekėjas įsipareigoja patiekti ir parduoti elektros energiją Vartotojui, o Vartotojas 
įsipareigoja sumokėti Tiekėjui už suvartotą iš elektros tinklų elektros energiją. Elektros energijos tiekimas 
suprantamas kaip elektros energijos pardavimas Vartotojui ant elektros tinklų nuosavybės ribos. Elektros 
energijos persiuntimo ir su tuo susijusių paslaugų, sisteminių paslaugų ir viešuosius interesus atitinkančių 
paslaugų teikimas nėra Sutarties dalyku. 

2. Objektai, į kuriuos tiekiama elektra. Elektros energija yra tiekiama Sutartyje nurodytiems Vartotojo 
objektams. Sudarydamas Sutartį, Vartotojas patvirtina, kad šie objektai yra jo teisėtai valdomi ir jis turi teisę 
sudaryti Sutartį. Vartotojas privalo informuoti Tiekėją keičiantis Sutartyje nurodytų Vartotojo objektų 
nuosavybei ar teisiniam pagrindui, kuriuo Vartotojas valdo nurodytus objektus. Papildomų objektų prijungimui 
prie Sutartyje nurodytų Vartotojo objektų reikalingas Tiekėjo rašytinis sutikimas. 

3. Elektros energijos kiekis. Vartotojo planuojamas suvartoti elektros energijos kiekis per metus (ar iki metų 
pabaigos, priklausomai nuo Sutarties galiojimo termino) nurodomas Sutartyje. Šalys gali susitarti, jog elektros 
energijos vartojimo mėnesinio planavimo atsakomybė yra priskiriama Tiekėjui arba Vartotojui; pastaruoju 
atveju prie Sutarties Šalys prideda suderintus mėnesinius planuojamo elektros energijos vartojimo grafikus, 
kurie vienos iš Šalių iniciatyva gali būti koreguojami kreipiantis pranešimų siuntimo būdais nurodytais šioje 
Sutartyje ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas iki kiekvieno mėnesio pradžios ir bendru sutarimu 
suderinami ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas iki mėnesio pradžios, jei konkrečiu atveju Šalys 
nesutaria kitaip. Faktinis patiektos ir suvartotos elektros energijos kiekis nustatomas pagal įrengtų elektros 
energijos apskaitos prietaisų rodmenis. 

4. Elektros energijos kaina. Vartotojas įsipareigoja sumokėti Tiekėjui už faktiškai suvartotą iš elektros tinklų 
elektros energiją Sutartyje nurodyta kaina, atsižvelgiant į Vartotojui taikomą elektros energijos tarifų planą. 
Sutartyje nurodyta kaina yra pateikta neįvertinus taikomo pridėtinės vertės mokesčio ir akcizo mokesčio, taip 
pat Tiekėjui taikomų mokėjimų už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, kurie apskaičiuojami atskirai 
teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

5. Balansavimo elektros energijos kaina. Tiekėjas suteikia Vartotojui elektros energijos vartojimo balansavimo 
paslaugą. Balansavimo elektros energijos kaina yra įskaičiuota į Sutartyje nurodytą elektros energijos kainą ir 
papildomi mokėjimai Vartotojui nenustatomi. 

6. Elektros energijos apskaita. Vartotojui patiekta ir jo suvartota elektros energija apskaitoma pagal įrengtų 
elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis. Pradinius elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis, nuo 
kurių pradedamas skaičiuoti Tiekėjo patiektos elektros energijos kiekis, Vartotojas pateikia Tiekėjui ne vėliau 
kaip per 1 darbo dieną pradėjus tiekti elektros energiją. Vartotojas pilnai atsako prieš Tiekėją ir (ar) trečiuosius 
asmenis, jei jo pateikti duomenys yra nepilni ar netikslūs. Einamuosius elektros energijos apskaitos prietaisų 
rodmenis, pagal kuriuos apskaičiuojama patiekta ir suvartota elektros energija, Tiekėjui teikia elektros tinklų 
operatorius; Tiekėjo gauti ir su Vartotoju suderinti apskaitos prietaisų rodmenys taikomi elektros energijos 
apskaitai. Apie pastebėtus elektros energijos apskaitos prietaiso ar schemos elemento gedimus ar jo rodmenų 
netikslumus Vartotojas praneša Tiekėjui ir elektros tinklų operatoriui teisės aktų nustatyta tvarka. 

7. Atsiskaitymai. Vartotojas apmoka už faktiškai per ataskaitinį laikotarpį Tiekėjo patiektą ir Vartotojo iš elektros 
tinklų suvartotą elektros energijos kiekį. Apmokėjimo dokumentus išrašo ir teikia Tiekėjas Sutartyje nustatyta 
tvarka ir sąlygomis. Vartotojas atsiskaito pagal tiekėjo išrašytus ir pateiktus apmokėjimo dokumentus ne vėliau 
kaip per Sutartyje nustatytą atsiskaitymo terminą. Atsiskaitymo tvarka ir būdai nustatomi Sutartyje. Už 
kiekvieną atsiskaitymo termino praleidimo dieną Vartotojas moka Sutartyje nustatyto dydžio netesybas 
(delspinigius). Apie apmokėjimo dokumente pastebėtas klaidas Vartotojas praneša Tiekėjui teisės aktų 
nustatyta tvarka. Šalių susitarimu Vartotojo atsiskaitymai už suvartotą elektros energiją gali būti vykdomi 
tiesioginiu debetu. Vartotojo sistemingas neatsiskaitymas ar sistemingas vėlavimas atsiskaityti laikomi esminiu 
Sutarties pažeidimu. Šio punkto tikslais sistemingu neatsiskaitymu ar sistemingu vėlavimu atsiskaityti laikoma, 



kai tokie atvejai kartu ir (ar) atskirai pasireiškia 3 (tris) kartus iš eilės arba ne iš eilės, bet daugiau kaip 3 (tris) 
kartus Sutarties galiojimo metu. 

8. Mokėjimų užtikrinimo garantijos. Vartotojui praleidus atsiskaitymo terminą ar laiku nesumokėjus visų pagal 
Sutartį mokėtinų sumų ir (ar) esant kitų aplinkybių, leidžiančių pagrįstai manyti, kad Vartotojas nevykdys ar 
netinkamai vykdys savo mokėjimo prievoles pagal Sutartį, Tiekėjas turi teisę pareikalauti Vartotojo pateikti visų 
mokėjimo prievolių pagal Sutartį tinkamo įvykdymo užtikrinimo (pvz., pateikti banko garantiją, sumokėti pinginį 
užstatą) arba kitų atsiskaitymo garantijų (pvz., už elektros energiją mokėti iš anksto (avansu), nustatyti 
trumpesnius ataskaitinius laikotarpius ir (ar) atsiskaitymo terminus). Vartotojo mokėjimai (garantijos) 
paskirstomi tokiu eiliškumu: (i) atlyginti Tiekėjo turėtas išlaidas, susijusias su reikalavimo įvykdyti Vartotojo 
prievoles pareiškimu; (ii) sumokėti Sutartyje numatytas netesybas; (iii) sumokėti už Vartotojo suvartotą 
elektros energiją. 

9. Elektros įrenginiai. Vartotojas ir elektros tinklų operatorius atsako už jų valdomų elektros įrenginių priežiūrą, 
eksploatavimą bei jų atitiktį nustatytiems techniniams bei saugos reikalavimams teisės aktų nustatyta tvarka ir 
sąlygomis. 

10. Elektros energijos kokybė. Elektros energijos kokybė užtikrinama teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis. 
Tiekėjas neatsako už elektros energijos kokybę ir jos fizinį persiuntimą elektros tinklais iki Vartotojo elektros 
įrenginių nuosavybės ribos. 

11. Aprūpinimo elektros energija patikimumas. Elektros energijos tiekimas į Vartotojo objektus ant elektros 
tinklų nuosavybės ribos gali būti nutrauktas ar apribotas, taip pat elektros energijos tiekimas atnaujinamas 
Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytais atvejais, tvarka ir 
sąlygomis. Vartotojo aprūpinimo elektros energija patikimumas, taip pat papildomos elektros energijos 
persiuntimo nutraukimo ar apribojimo sąlygos nustatomos atskiroje Vartotojo sudarytoje sutartyje su elektros 
tinklų operatoriumi. 

12. Prievolių vykdymo sustabdymas. Tiekėjas, pranešęs Vartotojui ne vėliau kaip prie 10 kalendorinių dienų, 
turi teisę nutraukti ar apriboti elektros energijos tiekimą tais atvejais, kai: (i) Vartotojas nustatyta tvarka ir 
terminais neatsiskaito su Tiekėju už suvartotą iš elektros tinklų elektros energiją; ir (ar) (ii) Vartotojas nepateikia 
mokėjimų užtikrinimo garantijų Sutartyje nustatytais pagrindais. Sustabdęs elektros energijos tiekimą, Tiekėjas 
teisės aktuose nustatyta tvarka nurodo elektros tinklų operatoriui nutraukti elektros energijos persiuntimą iki 
elektros tinklų nuosavybės ribos. Vartotojui tinkamai pašalinus nustatytų reikalavimų pažeidimus, elektros 
energijos persiuntimas ir tiekimas atnaujinamas teisės aktų nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais. 

13. Atsakomybė. Tiekėjas neatsako už elektros energijos nepatiekimą Vartotojui, jei elektros energijos 
persiuntimas iki tinklų nuosavybės ribos yra nutraukiamas ar apribojamas elektros tinklų operatoriaus 
sprendimu ar kitais pagrindais, nesusijusiais su Tiekėjo veikla ar neveikimu. Tiekėjo išlaidas, susijusias su 
elektros energijos tiekimo nutraukimu, apribojimu ir atnaujinimu, atlygina Vartotojas, jeigu šias išlaidas 
sąlygojo Vartotojo veiksmai. 

14. Atsakomybės ribojimas. Šalių sutartinė atsakomybė apribojama tiesioginiais nuostoliais; negautos pajamos 
nėra atlyginamos. Civilinė atsakomybė netaikoma, taip pat Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo 
atsakomybės už Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą ar jų netinkamą vykdymą dėl nenugalimos jėgos 
(force majeure) ir kitų teisės aktuose numatytų aplinkybių. 

15. Santykiai su operatoriumi. Elektros energijos persiuntimo ir susijusios paslaugos, taip pat sisteminės bei 
viešuosius interesus atitinkančios paslaugos teikiamos atskiros Vartotojo ir elektros tinklų operatoriaus 
sutarties (ar sutarčių) pagrindu. Šalys teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais privalo informuoti elektros tinklų 
operatorių apie Sutarties sudarymą ir jos nutraukimą bei elektros energijos tiekimo pradžią ir pabaigą. 



16. Sutarties galiojimas. Sutartis galioja iki joje nurodyto termino pabaigos. Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir 
pagrindais, pasibaigus Sutarties galiojimo terminui, ji gali būti pratęsta automatiškai, jei nė viena iš Šalių 
neišreiškia ketinimo dėl Sutarties nutraukimo. 

17. Sutarties nutraukimas. Sutartis gali būti nutraukta šiais atvejais: (i) Šalių tarpusavio susitarimu; (ii) pasibaigus 
Sutarties galiojimo terminui ir vienai iš Šalių nustatyta tvarka pranešus apie Sutarties nutraukimą; (iii) vienašaliu 
vienos iš Šalių pranešimu, pateiktu kitai Šaliai ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki numatomo nutraukimo, taikant 
Sutartyje nustatytą sankciją už Sutarties nutraukimą prieš terminą; (iv) dėl esminio kitos Šalies Sutarties 
pažeidimo sistemingas neatsiskaitymas ar vėlavimas atsiskaityti) vienos iš Šalių pranešimu, jeigu toks 
pranešimas pateikiamas kitai Šaliai ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki numatomo nutraukimo, kaltajai Šaliai 
taikant sankciją už Sutarties nutraukimą prieš terminą; (v) kitais teisės aktų ir Sutartyje numatytais atvejais. 

18. Pranešimai, prašymai, skundai ir informacijos teikimas. Visi Šalių pranešimai, susiję su Sutartimi ar jos 
vykdymu, siunčiami Sutartyje nurodytais adresais ir būdais. Vartotojo skundai ar prašymai siunčiami, priimami 
ir nagrinėjami Tiekėjo nustatyta tvarka, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais. Tiekėjas teisės aktuose 
nurodytą informaciją, kurią turi teikti nemokamai, Vartotojui teikia neatlygintinai. Už kitas paslaugas 
(konsultacijos, analizės, išvadų teikimas ir kt.) taikomi papildomi mokesčiai. 

19. Konfidencialumas. Visa informacija, susijusi su Sutartimi, ja prisiimtų įsipareigojimų vykdymu, Šalimis, jų 
veikla, taip pat kita su Šalių tarpusavio santykiais susijusi informacija ir duomenys, yra konfidenciali ir 
tretiesiems asmenims gali būti atskleista tik teisės aktų nustatytais atvejais ir (ar) gavus rašytinį kitos Šalies 
sutikimą. 

20. Ginčų sprendimas ir taikytina teisė. Visi ginčai, kylantys iš Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami teisės aktų 
nustatyta tvarka. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Lietuvos Respublikos teismų teismingumas. 

21. Teisių ir pareigų perleidimas. Iš Sutarties kylančias teises ir pareigas Šalis turi teisę perleisti tik gavusi kitos 
Šalies rašytinį sutikimą, išskyrus šiame punkte nustatytus atvejus. Tiekėjas turi teisę perleisti Sutartimi įgytas 
teises ir prisiimtas pareigas, susijusias su mokėjimų už nupirktą elektros energiją surinkimu, administravimu, 
elektroninių duomenų bazių palaikymu ir (ar) kitų santykių administravimu, kvalifikuotiems tretiesiems 
asmenims. Už tokių veiksmų tinkamą atlikimą prieš Vartotoją tiesiogiai atsako Tiekėjas. Šiuo atveju 
konfidencialumo reikalavimai netaikomi. 

22. Kitos nuostatos. Sutartis pakeičia ir panaikina visus ankstesnius Šalių susitarimus dėl Sutarties dalyko. Be 
šioje Sutartyje numatytų, Vartotojas taip pat turi teises, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 
Tiekėjas teikia Vartotojui informaciją apie jo teises ir pareigas, susijusias su šia Sutartimi, esant Vartotojo 
paklausimui. Sutartyje nurodomi priedai yra neatskiriama Sutarties dalis. 


