
 

Pirkėjas: Pardavėjas: 
................................. ................................. 

 

   

ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS 
I dalis. Individualios sąlygos 

 
Sutarties pasirašymo vieta, data ir numeris 

Vieta 

 
Data 

  
Numeris 

 
Pirkėjas 

Juridinio asmens pavadinimas 

 
Juridinio asmens kodas 

 
PVM mokėtojo kodas 

 
Registracijos adresas 

 
Faktinis adresas 

 
El. paštas  

 
Telefonas 

 
Faksas 

 
Kontaktinis asmuo suvartojimo planavimui 
 

Telefonas 

 
El. paštas 

 
Kontaktinis asmuo sąskaitoms ir atsiskaitymams 

 
Telefonas 

 
El. paštas 

 
Sąskaitų pateikimo būdas: 
 

 
Pardavėjas 

Įmonės pavadinimas 

 
Juridinio asmens kodas 

 
PVM mokėtojo kodas 

 
Registracijos adresas / adresas kontaktams 

 
El. paštas 

 
Telefonas 

 
Faksas 

- 
Kontaktinis asmuo 
 

Telefonas 
 

El. paštas 
 

 
Objektai 
Pardavėjas teikia elektros energiją į Pirkėjo valdomus, elektrą vartojančius objektus, esančius 
Lietuvos Respublikos teritorijoje. 
 
Pirkimo kiekio paskirstymas ataskaitiniais periodais ir kainos 

Ataskaitinis periodas 

 

Prognozuojamas 12 mėn. elektros energijos kiekis 

kWh 

Kaina be mokesčių (PVM ir akcizo) bei 
viešuosius interesus atitinkančių 
paslaugų (VIAP)  

Elektros energijos biržos Nord Pool Spot Lietuvos 
kainų zonoje  atitinkamo ataskaitinio mėnesio vidutinė 

elektros energijos kaina 
+      x,xxxx Eur/kWh 

 

Elektros energijos biržos Nord Pool Spot Lietuvos kainų zonos  atitinkamo ataskaitinio mėnesio vidutinė 
elektros energijos kaina  yra viešai prieinamos internete adresu https://www.nordpoolgroup.com/Market-
data1/Dayahead/Area-Prices/ALL1/Monthly/?view=table 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/ALL1/Monthly/?view=table
https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/ALL1/Monthly/?view=table


 

 

 

Kitos sąlygos 
Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį sudaro šie išvardinti dokumentai, kurie visi kartu vadinami 
„Sutartimi“: šios elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties individualiosios sąlygos, vadinamos 
„Individualiosiomis sąlygomis“; elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties bendrosios sąlygos, 
išdėstytos priede Nr. 1, toliau vadinamos “Bendrosiomis sąlygomis”, bei visi šalių sudaromi Sutarties 
priedai, pakeitimai ar papildymai. 

* * * 
 

Pirkėjas  
Juridinio asmens pavadinimas 

 
Įgaliotas asmuo  

 

 

Parašas 
                                                                     A.V. 

 
Pardavėjas 

 

Juridinio asmens pavadinimas 

 
Įgaliotas asmuo 

 

 

Parašas 
                                                                     A.V. 

 

 



 

Pirkėjas: Pardavėjas: 
................................. ................................. 

 

ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO-PARDAVIMO 
SUTARTIES NR.  
 PRIEDAS NR. 1.  

II DALIS. BENDROSIOS SĄLYGOS 

 
1. Sąvokos ir apibrėžimai 

1.1. Sutartyje naudojamos sąvokos turi žemiau nurodytą reikšmę:  

1.1.1. „Sutartis“ – Individualiosios sąlygos, šios Bendrosios 

sąlygos, priedai bei visi kiti dokumentai ar susitarimai, 

pakeičiantys ar papildantys Sutartį.  

1.1.2. „Objektas(ai)“ – tai Individualiosiose sąlygose nurodyti 

Pirkėjo valdomi, elektrą vartojantys  objektai, esantys 

Lietuvos Respublikos teritorijoje.  

1.1.3. „Pardavimo laikotarpis“ – tai Individualiosiose sąlygose 

numatytas laikotarpis, per kurį Pirkėjui tiekiama elektros 

energija.  

1.1.4. „Pirkimo kiekis“ – tai Individualiosiose sąlygose numatytas 

bendras preliminarus suvartojamos elektros energijos kiekis, 

kurį Pardavėjas Pardavimo laikotarpiu tiekia, o Pirkėjas perka. 

1.2. Šalis – Pirkėjas ar Pardavėjas atskirai. 

1.3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas abu kartu.  

1.4. Kitos Sutartyje naudojamos sąvokos turi tokią reikšmę, kuri 

nustatyta Individualiosiose sąlygose, Specialiuosiuose teisės 

aktuose bei kituose teisės aktuose.  

2. Bendrosios nuostatos 

2.1. Pirkėjas be išankstinio rašytinio Pardavėjo sutikimo neturi 

teisės Pardavimo laikotarpiu pirkti elektros energijos iš kito 

elektros energijos tiekėjo.  

2.2. Individualiosiose sąlygose nurodytas Objektų sąrašas gali būti 

keičiamas tik atskiru šalių susitarimu. Sutartyje nurodytiems 

Objektams patiektą elektros energiją Pirkėjas gali perleisti 

(parduoti, kt.) tik prie jo lokalaus elektros tinklo prijungtiems 

subabonentams. 

2.3. 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.  

3. Pardavimo laikotarpis ir elektros energijos kaina 

3.1. Pardavėjas elektros energiją tiekia, o Pirkėjas ją perka 

Pardavimo laikotarpiu. Pardavėjas pradeda tiekti elektros 

energiją nuo Pardavimo laikotarpio pradžios, t.y. atitinkamo 

kalendorinio mėnesio pirmos dienos, 00:00 valandos. 

3.2. Pardavimo laikotarpiu elektros energija tiekiama už 

Individualiosiose sąlygose nurodytą kainą.  

3.3. Individualiosiose sąlygose nurodyta kaina yra be įstatymuose 

ir kituose teisės aktuose numatytų mokesčių (PVM, akcizo), 

rinkliavų bei kitų mokėjimų, kurie turi būti mokami už 

viešuosius interesus atitinkančias paslaugas elektros 

energetikos sektoriuje (nepriklausomai nuo to, ar nurodytus 

mokėjimus tokių paslaugų teikėjui turi mokėti Pardavėjas ar 

Pirkėjas). Mokesčiai, rinkliavos ir mokėjimai pridedami 

išrašant sąskaitą ir juos Pirkėjas sumoka papildomai. Tuo 

atveju, jei Pirkėjas yra atleistas nuo akcizų už elektros energiją, 

Pirkėjas 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.   

3.4. Įsigaliojus Lietuvos Respublikos teisės aktams dėl pridėtinės 

vertės mokesčio (PVM) dydžio, akcizo dydžio ir (ar) 

viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) įkainių 

dydžio pasikeitimo, kuriais būtų keičiami PVM, akcizų ar 

VIAP įkainių dydžiai, pirkimo sutartyje nustatytos energijos 

išteklių kaina ir (ar) bendra pirkimo sutarties vertė 

tikslinamos prie energijos išteklių kainos be PVM, akcizų ir 

(ar) VIAP įkainių pridedant naują PVM, akcizą ir (ar) VIAP 

įkainį, šalims pasirašant pirkimo sutarties priedą. Pasikeitus 

kitiems mokesčiams, sutarties kaina nekeičiama. 

4. Elektros energijos kiekių apskaičiavimas 

4.1. Ataskaitinis elektros energijos laikotarpis yra vienas 

kalendorinis mėnesis.  

4.2. Sąskaita paruošiama pagal suvartotą elektros energijos kiekį 

apskaitos taškuose, kurių registraciją vykdo AB „Energijos 

skirstymo operatorius“, reg. Nr. 302577612  (toliau – Tinklo 

operatorius), ir pagal Sutartyje nustatytą Elektros energijos 

kainą. Pateiktos elektros energijos kiekis yra nustatomas pagal 

apskaitos prietaisų rodmenis. 

5. Sąskaitų pateikimo ir atsiskaitymo sąlygos 

5.1. Pirkėjas už aktyviąją elektros energiją, suvartotą per 

ataskaitinį laikotarpį, apmoka iki po ataskaitinio mėnesio 15 

(penkioliktos) kalendorinės dienos imtinai pagal Tiekėjo 

pateiktą apmokėjimo dokumentą (jei po ataskaitinio mėnesio 

15 (penkiolikta) diena yra ne darbo diena, už suvartotą 

aktyviąją elektros energiją Įsigyjančioji organizacija apmoka 

po jos einančią darbo dieną). 

5.2. Mokėjimas laikomas tinkamai atliktas, kai visa mokėtina suma 

ar jos paskutinė dalis yra įskaitoma į Pardavėjo banko sąskaitą.  

5.3. Sąskaita už per ataskaitinį laikotarpį patiektą elektros energijos 

kiekį pateikiama Individualiosiose sąlygose nurodytu Pirkėjo 

elektroninio pašto adresu iki 5 (penktos) kalendorinės 

mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, dienos. Jeigu 

Pirkėjas sąskaitos iš Pardavėjo negauna iki 5 (penktos) 

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.  

5.4. Jei Pardavėjas dėl savo kaltės nepateikia apmokėjimo 

dokumento Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu per Sutartyje 

nurodytą terminą, Pirkėjas turi teisę už per ataskaitinį 

laikotarpį suvartotą aktyviąją elektros energiją sumokėti tiek 

dienų vėliau, kiek Pardavėjas vėluoja pateikti apmokėjimo 

dokumentą. 

5.5. Jeigu Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo pateikta sąskaita arba 

sutinka tik iš dalies, Pirkėjas apie tai raštu informuoja 

Pardavėją ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo sąskaitos 

gavimo kartu nurodydamas prieštaravimų priežastis. 

Pardavėjas patikrina Pirkėjo pranešimą ir informuoja Pirkėją 

apie Pardavėjo atlikto patikrinimo rezultatus per 10 dienų nuo 

atitinkamo pranešimo gavimo iš Pirkėjo. Nepriklausomai nuo 

atliekamo patikrinimo Pirkėjas privalo apmokėti neginčijamą 

sąskaitoje nurodytos sumos dalį.  

6. Sutarties galiojimas  

6.1. Sutartis įsigalioja nuo _________ ir galioja iki __________.  

6.2. Pasibaigus Sutarčiai ar ją nutraukus Pirkėjas privalo sumokėti 

visus mokėjimus ir informuoti skirstomojo tinklo operatorių 

Specialiųjų teisės aktų nustatyta tvarka.  

7. Sutarties nutraukimas 

7.1. Jei nesant Pardavėjo kaltės dėl Perdavimo sistemos 

operatoriaus veiksmų ar neveikimo teisės aktų nustatyta tvarka 

būtų apribota galimybė Pardavėjui vykdyti aktyviosios 

elektros energijos pirkimą – pardavimą didmeninėje rinkoje, o 

tuo pačiu ir įsipareigojimus pagal šią sutartį, Pardavėjas nebūtų 

laikomas pažeidusiu sutartį, ir, jei šios aplinkybės truktų ilgiau 

nei 1 (vieną) mėnesį, Šalis turi teisę nutraukti šią sutartį nesant 

jos kaltės, raštu įspėjus kitą Šalį prieš 5 (penkias) darbo dienas. 

7.2. Vienašališkai šią sutartį prieš terminą nesikreipiant į teismą, 

bet įspėjus kitą šalį apie sutarties nutraukimą prieš 30 

kalendorines dienas, dėl kitos Šalies kaltės nutraukti gali šiais 

pagrindais: 

7.2.1. Šalis, jei kitos Šalies atžvilgiu yra paduotas prašymas 

teismui iškelti bankroto ar restruktūrizavimo bylą ar pradėti 

bankroto procesą ne teismo tvarka ar yra kitų aplinkybių, 

rodančių kitos Šalies nemokumą; 

7.2.2. Šalis, jei kitos Šalies patvirtinimai ir garantijos pateikti 

sutartyje tampa neteisingi ar netikslūs ir per 10 (dešimt) 

kalendorinių dienų po atitinkamo pranešimo iš kitos Šalies 

tokio pažeidimo neištaiso; 

7.2.3. Pardavėjas, jei Pirkėjas daugiau nei 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų vėluoja sumokėti jam priklausančias 

pagal šią sutartį mokėti sumas; 

7.2.4. Pardavėjas, jei yra nutraukiama Pirkėjo ir Tinklo 

operatoriaus sudaryta elektros energijos persiuntimo 



 

 

 

paslaugos sutartis ar dėl Pirkėjo kaltės sustabdomas jos 

vykdymas; 

7.2.5. Pirkėjas, jei Pardavėjas netenka nepriklausomo tiekėjo 

licencijos. 

7.3. Sutarties Šalis turi teisę nutraukti šią sutartį vienašališkai 

nesikreipdama į teismą, raštu įspėjusi kitą Šalį prieš 2 (du) 

mėnesius. 

8. Šalių atsakomybė 

8.1. Jeigu aktyvioji elektros energija pardavimo laikotarpiu 

Pirkėjui būtų nepatiekta dėl Pardavėjo kaltės ir dėl šios 

priežasties Pirkėjas galiojant šiai sutarčiai turėtų pirkti 

aktyviąją elektros energiją brangiau, nei numatyta šioje 

sutartyje, iš tiekėjo, kuriam pagal įstatymus priskirta vykdyti 

aktyviosios elektros energijos tiekimą tais atvejais, kai 

nepriklausomas tiekėjas nevykdo įsipareigojimo tiekti ir 

Pirkėjas negali pasirinkti kito nepriklausomo tiekėjo, tai tokiu 

atveju Pardavėjas įsipareigoja sumokėti Įsigyjančiajai 

organizacijai kainų skirtumą tarp aukščiau minėto tiekėjo 

patiektos aktyviosios elektros energijos kainos ir šioje 

sutartyje nustatytos aktyviosios elektros energijos kainos. 

8.2. Šią sutartį netinkamai vykdanti Šalis privalo kitai Šaliai 

atlyginti visus pastarosios dėl netinkamo sutarties vykdymo 

patirtus nuostolius, įskaitant ir išlaidas, patirtas ginant savo 

pažeistas teises bei išlaidas susijusias su reikalavimo įvykdyti 

prievolę pareiškimu. 

8.3. Pardavėjas neatsako už vėlavimą pradėti tiekti aktyviąją 

elektros energiją pagal šią sutartį, jei šis vėlavimas yra kilęs 

dėl Pirkėjo laiku ir tinkamai nepateiktos teisingos informacijos 

Pardavėjui ar tretiesiems asmenims, kiek tai yra reikalinga 

tam, kad Pardavėjas galėtų parduoti aktyviąją elektros energiją 

Pirkėjui. Remiantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos 

įstatymu tinklo operatorius yra atsakingas už faktinį 

aktyviosios elektros energijos pristatymą iki Pirkėjo objekto ir 

Pirkėjui persiunčiamos aktyviosios elektros energijos kokybę.  

8.4. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal 

šią sutartį nevykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu tai įvyko dėl 

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Šalys 

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, 

kaip tai nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir kiti 

norminiai teisės aktai. 

8.5. Šalis, sutartyje nustatytais terminais neįvykdžiusi savo 

piniginių prievolių, privalo mokėti kitai Šaliai 0,02 (dviejų 

šimtųjų) proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo laiku 

nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti kalendorinę 

dieną. 

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. 

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. Visi Šalių ginčai, kylantys iš šios sutarties, yra sprendžiami 

derybomis. Šalims nepavykus ginčo išspręsti derybomis, 

kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios 

sutarties ar susijęs su šia sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu 

ar galiojimu, yra sprendžiamas kompetentingų Lietuvos 

Respublikos teismų pagal Pirkėjo buveinės vietą.  

11.2. Šiai sutarčiai, iš jos kylantiems ar su jais susijusiems 

teisiniams santykiams yra taikoma (įskaitant, bet 

neapsiribojant, klausimus dėl sutarties sudarymo, galiojimo, 

negaliojimo, vykdymo ir nutraukimo) ir sutartis yra aiškinama 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. 

 

 

Pirkėjas: Pardavėjas: 

_______________ ______________________ 
 

 


