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ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS SUTARTIS 

Nr.  .../...–P 

 

20... m. ............ .... d. 

Naujoji Akmenė 

 

AB „Akmenės cementas“ kaip Skirstymo paslaugos tiekėjas, toliau vadinamas – Tiekėju, 
atstovaujamas generalinio direktoriaus Artūro Zarembos ir [....], toliau vadinamas – Vartotoju, 

atstovaujamas [.....]. Tiekėjas ir Vartotojas, toliau vadinami Šalimis ir kiekvienas atskirai – Šalimi, 
sudaro šią elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartį, toliau vadinama Sutartimi. 

 

1. Bendros sąlygos 

1.1. Pagal šią Elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartį Tiekėjas teikia elektros energijos 
persiuntimo paslaugą (toliau – Paslauga), o Vartotojas ją perka. 

1.2. Objektai, kuriems teikiama persiuntimo paslauga nurodyti šios Sutarties 1 priede. 
1.3. Šioje Sutartyje vartojama sąvoka „Vartotojas“ atitinka „elektros energijos vartotojo“ sąvoką, 

vartojamą Elektros energetikos įstatyme, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse 
(toliau – EETNT) ir kituose teisės aktuose, kartu su visomis iš to kylančiomis teisėmis bei 
pareigomis. 

1.4. Tiekėjo teikiamos elektros energijos persiuntimo paslaugos kokybė turi atitikti šios Sutarties bei 
galiojančių Lietuvos Respublikos standartų reikalavimus. 

1.5. Šalys įsipareigoja vadovautis šia Sutartimi, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir įstatymais, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
nutarimais, EETNT bei kitais teisės aktais. 

2. Tiekėjas įsipareigoja 

2.1. Suteikti Vartotojo objektams persiuntimo paslaugą. 
2.2. Ne vėliau kaip iki 10 poataskaitinio laikotarpio darbo dienos pateikti Vartotojui mokėjimo 

dokumentą už suteiktą persiuntimo paslaugą pagal Vartotojo pateiktą elektros energijos apskaitos 

prietaisų rodmenų pažymą (toliau – Pažyma). Tiekėjas pateikia mokėjimo dokumentą Vartotojui 

vienu iš šių būdų: elektroniniu būdu, išsiunčia jį paštu paskutiniu Vartotojo pateiktu adresu ar kitu 

Šalių suderintu būdu; 
2.3. Diegti, naudoti ir prižiūrėti jai priklausančiais elektros tinklais persiunčiamos elektros energijos 

apskaitą bei eksploatuoti ir prižiūrėti elektros apskaitos prietaisus ir jų prijungimo schemoje 
naudojamus įrenginius ir įtaisus:  įrengti,  keisti bei pateikti metrologinei  patikrai elektros 
apskaitos prietaisus  ir  srovės matavimo   transformatorius,   kurie   yra   Tiekėjo   nuosavybė. 

2.4. Vartotojo reikalavimu atlyginti Vartotojo patirtus tiesioginius nuostolius, kai dėl Tiekėjo kaltės 
Vartotojui nutraukiamas ar apribojamas persiuntimas arba elektros energijos kokybės parametrai 
persiuntimo paslaugos vietoje neatitinka nustatytų norminių teisės aktų reikalavimų, EETNT 
nustatyta tvarka ir atvejais Tiekėjas neatsako už elektros persiuntimo patikimumą bei jo kokybę, 
kai tai įvyksta dėl stichinių gamtos reiškinių (potvynio, perkūnijos, apšalo, audros, ižo ir pan.), 
gaisro, trumpųjų jungimų gretutiniame tinkle (kai persiuntimas atstatomas automatikos pagalba), 

trečiųjų asmenų veiksmų (elektros įrenginių vagystės ar gadinimo ir pan.), persiuntimo sutrikimų, 
įvykusių dėl blogos eksploatacijos ar gedimų Vartotojui arba trečiajai šaliai priklausančiame 
elektros tinkle, kai elektros energijos nutraukimo trukmė neviršija Vartotojui suteiktos aprūpinimo 
elektros energija patikimumo kategorijos ir kitais EETNT bei kituose teisės aktuose nustatytais 
atvejais. 
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2.5. Nutraukti ar apriboti persiuntimą tik šioje Sutartyje bei teisės aktuose nustatytais atvejais. 

2.6. Vartotojams nepasirinkusiems nepriklausomo elektros energijos tiekėjo, ar kai jų pasirinktas 
nepriklausomas tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų Tiekėjas užtikrina garantinį elektros 
energijos tiekimą pagal LR Elektros energetikos įstatymo 44 straipsnį. 

3. Vartotojas įsipareigoja 

3.1. Užpildyti Tiekėjo nustatytos formos Pažymą, joje užrašydamas elektros apskaitos prietaisų 
rodmenis, taip pat kitus Pažymos duomenis ir pateikti Tiekėjo atsakingam asmeniui. 

3.2. Nekeisti elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos ir atvado prijungimo schemų. 
3.3. Tinkamai eksploatuoti savo elektros įrenginius siekiant užtikrinti elektros sistemos darbo 

stabilumą ir patikimumą. 
3.4. Atlyginti Tiekėjui įrenginių sugadinimo tiesioginius nuostolius dėl netinkamo Vartotojo elektros 

įrenginių eksploatavimo. 
3.5. Leisti Tiekėjo darbuotojams, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, matuoti naudojamą elektros 

galią, įtampos dydį, kontroliuoti kitus elektros energijos parametrus, kontroliuoti elektros 
energijos vartojimo režimą, įrengti, keisti, eksploatuoti elektros apskaitos prietaisus bei elektros 
energijos apskaitos schemų elementus, esančius vartotojo patalpose ar teritorijoje, apžiūrėti jų 
plombas, nustatyti elektros apskaitos prietaisų rodmenis teisės aktų nustatyta tvarka. 

3.6. Nedelsiant informuoti Tiekėją apie visus elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos 
elementų gedimus, elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemos elementų, kitų su 
elektros apskaita susijusių plombuojamųjų vietų plombų pažeidimus ar nutraukimus, taip pat apie 
nepagrįstą esminį pagal elektros apskaitos prietaisus elektros energijos suvartojimo sumažėjimą 
arba padidėjimą. 

3.7. Neatsiskaitęs už persiuntimo paslaugą šioje Sutartyje nustatyta tvarka, sumokėti Tiekėjui 0,02 % 
delspinigius, skaičiuojamus nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą kalendorinę 
dieną. Vartotojas, gavęs mokėjimo dokumentą, delspinigius privalo sumokėti kartu su po 
delspinigių priskaičiavimu mokama įmoka už persiuntimo paslaugą, suteiktą per ataskaitinį 
laikotarpį. 

3.8. Jei per ataskaitinį kalendorinį mėnesį (toliau – apskaitos laikotarpis) Vartotojas, esantis elektros 

energijos vartotoju viršija leistiną naudoti (pareikštą Sutarties 3 priede) galią (toliau – leistinoji 

naudoti galia), už viršytą leistinąją naudoti galią Vartotojas privalo papildomai sumokėti Tiekėjui 
pagal trigubą galios dedamosios tarifą. Viršyta leistinoji naudoti galia skaičiuojama iš faktinės 
maksimalios valandinės mėnesio galios kiekio, gauto iš perdavimo tinklo, atėmus leistinosios 
naudoti galios kiekį. 

3.9. Vartotojas turi teisę 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus galią sumažinti ir 1 (vieną) kartą galią  
padidinti, suderinus galią su perdavimo sistemos operatoriumi ne vėliau kaip prieš 3 (tris) dienas 
iki pakeitimo įsigaliojimo pradžios, kuri turi sutapti su kalendorinio mėnesio pradžia.  

4. Persiuntimo paslaugos kaina 

4.1. Už Tiekėjo suteiktą persiuntimo paslaugą ir reaktyviąją energiją Vartotojas atsiskaito su Tiekėju 
teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuotomis ir/ar viešai paskelbtomis kainomis bei tarifais, kurios 

pateiktos priede Nr. 2. 

4.2. Vartotojas už persiuntimo paslaugą ir reaktyviąją energiją atsiskaito ne vėliau kaip iki 15-tos  

poataskaitinio mėnesio dienos.  
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5. Elektros energijos kiekio apskaitymas ir atsiskaitymo tvarka 

5.1. Vartotojui suteiktos persiuntimo paslaugos kiekis nustatomas pagal elektros apskaitos prietaisų 
rodmenis; 

5.2. Tiekėjas pateikia Vartotojui apmokėjimo dokumentą, vadovaudamasi šioje Sutartyje nustatytais 
suteiktos persiuntimo paslaugos kiekio apskaičiavimo būdais arba Vartotojo Pažymoje 
deklaruotais  ar Tiekėjo nurašytais elektros apskaitos prietaisų rodmenimis. 

5.3. Tuo atveju, kai elektros apskaitos prietaisų įrengimo vieta nesutampa su elektros tinklo 
nuosavybės riba, Vartotojui papildomai apskaičiuojami nesutampančios dalies elektros 

persiuntimo sąnaudos. Elektros energijos sąnaudos, susidarančios elektros tinkluose, kituose 
įrenginiuose ir prietaisuose, esančiuose nuo elektros energijos tiekimo vietos iki elektros apskaitos 
prietaisų įrengimo vietos, pridedamos/atimamos (priklausomai nuo elektros tinklo tarp 

persiuntimo vietos ir elektros apskaitos prietaisų įrengimo vietos nuosavybės) prie/iš elektros 
apskaitos prietaisais nustatyto persiųsto elektros energijos kiekio.  

5.4. Vartotojas už persiuntimo paslaugą, suteiktą per ataskaitinį laikotarpį, taip pat netesybas 
(delspinigius) turi sumokėti iki šios sutarties 4.2 punkte nustatyto termino. Visi mokėjimai laikomi 
atlikti nuo pinigų įskaitymo į Tiekėjo banko sąskaitą dienos. Vartotojo mokėjimai už persiuntimo 
paslaugą įskaitomi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytu eiliškumu: netesybos 
(delspinigiai), skola už praėjusio laikotarpio suteiktą persiuntimo paslaugą, einamieji mokėjimai 
už suteiktą persiuntimo paslaugą. 

6. Sutarties galiojimas 

6.1. Ši Sutartis sudaroma vienerių metų laikotarpiui ir įsigalioja nuo 20... m.  sausio 1 d. iki 20... m. 

gruodžio 31 d. 
6.2. Jeigu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties 6.1 punkte nurodyto 

termino pabaigos nė viena iš Šalių raštu nepraneša kitai Šaliai apie numatomą Sutarties 
nutraukimą, pakeitimą arba naujos sutarties sudarymą, elektros energijos persiuntimo sutarties 
terminas automatiškai pratęsiamas kitiems 12 (dvylikai) kalendorinių mėnesių. Sutarties pratęsimų 
skaičius neribojamas. 

6.3. Vartotojas turi teisę nutraukti šią Sutartį apie tai raštu įspėjęs Tiekėją prieš 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų ir iki Sutarties nutraukimo dienos pranešęs elektros apskaitos prietaisų 
rodmenis ir kitą galutiniam atsiskaitymui būtiną informaciją. 

6.4. Vartotojui nevykdant Sutarties 3.4 ir 4.2 punktų, Tiekėjas turi teisę nutraukti elektros energijos 
persiuntimą apie tai raštu įspėjęs Vartotoją, prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. 

6.5. Vartotojas, ketindamas pirkti elektros energiją iš nepriklausomo tiekėjo, privalo apie tai raštu 
pranešti Tiekėjui ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų (teisės aktams nustačius kitus 
terminus – teisės aktuose nurodytu terminu) iki sutarties su nepriklausomu tiekėju sudarymo ar 
įsigaliojimo. Pranešime turi būti nurodyta visa reikalinga informacija: tiekėjo pakeitimo ir 
Vartotojo su tiekėju sudarytos sutarties įsigaliojimo ar pasibaigimo (nutraukimo) data, Vartotojo 

objektai, Vartotojo ir nepriklausomo tiekėjo rekvizitai, Vartotojo ir tiekėjo sudarytos sutarties 
galiojimo terminas (pranešime turi būti nurodoma sutarties galiojimo trukmė arba pateikiama 
informacija, kad sutartis neterminuota; tuo atveju, jei sutartis sudaroma su pratęsimo galimybe, 
šios sąlygos turi būti atskleistos pranešime). Vartotojas ir nepriklausomas tiekėjas gali pateikti 
Tiekėjui bendrą pranešimą arba turi pateikti atskirus pranešimus. 

6.6. Sutarties nutraukimas nepanaikina Vartotojo prievolės sumokėti už persiuntimo paslaugą, 
netesybas (delspinigius) bei kitus Sutartyje ar teisės aktuose numatytus mokėjimus, atlyginti 
nuostolius, atsiradusius dėl prievolių neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. 
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6.7. Įsigaliojus šiai Sutarčiai netenka galios visos ankstesnės sutartys, pasirašytos tarp Tiekėjo ir 
Vartotojo dėl elektros energijos persiuntimo Sutartyje numatytiems objektams.  

7. Šalių atsakomybė  

7.1. Už šios Sutarties ar kitų teisės aktų reikalavimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Sutarties šalys 
atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

7.2. Šios Sutarties šalių tarpusavio santykiai, nenumatyti šioje Sutartyje, reglamentuojami Lietuvos 
Respublikos įstatymais, EETNT bei kitais teisės aktais. 

7.3. Tiekėjas gali sustabdyti savo prievolių vykdymą, nutraukti ar apriboti elektros energijos 
persiuntimą EETNT ar kituose teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka. Pranešimus apie 
elektros energijos persiuntimo nutraukimą Tiekėjas siunčia paskutiniu Vartotojo pateiktu adresu. 

8. Kitos sutarties sąlygos 

8.1. Elektros apskaitos prietaisai ir žemos įtampos įrenginiuose įrengti srovės matavimo 
transformatoriai yra Tiekėjo nuosavybė. Elektros energijos apskaitos skydo (-ų) ir kitos elektros 

energijos apskaitos schemoje (-se) įrengtos įrangos (bandymo gnybtynų, srovės, išskyrus įrengtus 
žemos įtampos įrenginiuose, ir įtampos matavimo transformatorių, sujungimo laidininkų, apskaitos 
schemos elementų apdangalų ir pan.) nuosavybės teisė priklauso tai Sutarties šaliai, kurios 
įrenginiuose yra elektros apskaitos įrengimo taškas. 

8.2. Ši Sutartis gali būti pakeista, papildyta tik raštišku šalių susitarimu. Siūlymai pakeisti, papildyti 
pasirašytą Sutartį nenutraukia jos galiojimo. 

8.3. Visi ginčai ar nesutarimai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami Sutarties šalių tarpusavio 
sutarimu, o nesutarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos 
kompetentingose institucijose ir/ar teisme. 

8.4. Visi priedai yra neatskiriamos šios Sutarties dalys. Ši Sutartis surašoma dviem vienodą juridinę 
galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Sutarties šaliai. 

 

Prie šios Sutarties pridedama:  
1 priedas. Nuosavybės ir eksploatavimo ribų nustatymo aktas ; 
2 priedas. Elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos; 

3 priedas. Leistinoji naudoti galia. 

 

 

 

Tiekėjas:     Vartotojas: 

AB „Akmenės cementas“      [...] 

J.Dalinkevičiaus 2, LT85118 Naujoji Akmenė     [...] 

Įmonės kodas 153009143     Įmonės kodas [...] 
PVM kodas LT530091413     PVM kodas [...] 

A/s LT87 7044 0600 0219 5776     A/s [...] 

AB SEB bankas     AB [...] bankas 

 

Generalinis direktorius     [...] 

 

Artūras Zaremba     [...] 

 

 

A.V.     A.V. 
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Priedas Nr. 2 

Prie 20... m. .............. .... d.  

Elektros energijos  persiuntimo paslaugos 

sutarties Nr. .../...-P 

 

 

 

ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINOS 

 

              

Tarifo pavadinimas 
Matavimo 

vnt. 

Tarifas 

(be PVM) 

Vartotojai gaunantys elektros energiją iš 0,4 kV įtampos elektros tinklų 

1. Galios dedamosios ir energijos dedamosios tarifas  

1.1 Galios dedamoji* Lt/kW/mėn. ... 

1.2 Nedifirencijuota energijos dedamoji ct/kWh ... 

2. Reaktyvios el. en. naudojimas ct/kVarh ... 

3. Reaktyviosios el. en. generavimas ct/kVarh ... 

Vartotojai gaunantys elektros energiją iš 6kV įtampos elektros tinklų 

1. Galios dedamosios ir energijos dedamosios tarifas  

1.1 Galios dedamoji* Lt/kW/mėn. ... 

1.2 Nedifirencijuota energijos dedamoji ct/kWh ... 

2. Reaktyvios el. en. naudojimas ct/kVarh ... 

3. Reaktyviosios el. en. generavimas ct/kVarh ... 

         * vieno vartotojui leistino naudoti kW mėnesio kaina 

 

 

 

 

 

Tiekėjas:     Vartotojas: 

AB „Akmenės cementas“   [...] 

Generalinis direktorius    [...] 

 

Artūras Zaremba    [...] 

 

A.V.     A.V. 
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Priedas Nr. 3 

Prie 20... m. .......... ..... d.  

Elektros energijos  persiuntimo paslaugos 

sutarties Nr. .../....-P 

 

 

 

LEISTINOJI NAUDOTI (PAREIKŠTA SUTARTYJE) GALIA 

 

 

Leistinoji naudoti (pareikšta sutartyje) galia 20... metais nuo sausio 1 d. nustatoma [...] kW. 

 

 

Viršijus leistinąją naudoti (pareikštą sutartyje) galią per ataskaitinį mėnesį, Vartotojas papildomai sumoka 

Tiekėjui už viršytą leistiną naudoti (pareikštą sutartyje) galią, kuri skaičiuojama iš faktinės maksimalios 

valandinės mėnesio galios kiekio, gauto iš perdavimo tinklo atėmus leistinosios naudoti (pareikštosios) galios 

kiekį, pagal trigubą galios dedamosios tarifą. 

 

 

 

 

 

Tiekėjas:     Vartotojas: 

AB „Akmenės cementas“   [...] 

Generalinis direktorius    [...] 

 

Artūras Zaremba    [...] 

 

A.V.     A.V. 

 

 

 


