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ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS SUTARTIS 

 

201..  m. ............. d. Nr. ....... 

Kaunas 

 

UAB „E Tinklas“ (toliau – Bendrovė), atstovaujama vadovo Juliaus Lataičio, veikiančio pagal įstatus, ir 

....................... (toliau – Vartotojas), atstovaujama ....................., veikiančio pagal įstatus, toliau kartu vadinamos 

Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią Elektros energijos  persiuntimo paslaugos sutartį (toliau – Sutartis) 

šiomis sąlygomis: 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

 1. Pagal šią Sutartį Bendrovė įsipareigoja persiųsti jos valdomais skirstomaisiais tinklais Vartotojo nusipirktą 

elektros energiją iki elektros tinklų nuosavybės ribos, nurodytos Sutarties 1 priede, o Vartotojas įsipareigoja atsiskaityti 

su Bendrove už suteiktą elektros energijos persiuntimo paslaugą ir reaktyviąją energiją Sutartyje nustatyta tvarka ir 

sąlygomis.  

 

II. ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KOKYBĖ 

 

 2. Bendrovės teikiamos elektros energijos persiuntimo paslaugos kokybė turi atitikti šios Sutarties bei 

galiojančių Lietuvos Respublikos standartų reikalavimus. 

 

III. ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINA 

 

3. Už Bendrovės suteiktą Vartotojui elektros energijos persiuntimo paslaugą bei už reaktyviąją energiją (toliau 

– elektros energijos persiuntimo paslauga) Vartotojas sumoka Bendrovei viešai paskelbta kaina pagal pasirinktą tarifų 

planą. Apie elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos pakeitimą Bendrovė skelbia viešai teisės aktuose nustatyta 

tvarka. Nauja elektros energijos persiuntimo paslaugos kaina įsigalioja ir tampa privaloma Sutarties šalims nuo 

skelbiamame teisės akte nurodytos datos.  

 

IV. PERSIUNČIAMOS ELEKTROS ENERGIJOS KIEKIO APSKAITYMAS 

 

4. Šia Sutartimi nustatomas (-i) leistinosios naudoti galios dydis (-iai) nurodomas (-i) šios Sutarties 1 priede. 

5. Vartotojui persiųstas elektros energijos kiekis nustatomas pagal elektros apskaitos prietaiso (-ų) rodmenis ir 

šios Sutarties 11 punkte nurodytu būdu, o jei apskaičiuoti šiais būdais neįmanoma – teisės aktų nustatyta tvarka. 

6. Elektros apskaitos prietaisai ir žemos įtampos įrenginiuose įrengti srovės matavimo transformatoriai yra 

Bendrovės nuosavybė. Elektros energijos apskaitos skydo (-ų) ir kitos elektros energijos apskaitos schemoje (-se) 

įrengtos įrangos (bandymo gnybtų, 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, nurodytas šios Sutarties 1 priede. 

Elektros apskaitos prietaisus ir srovės matavimo transformatorius, įrengtus žemos įtampos įrenginiuose, 

įrengia, keičia bei pateikia metrologinei patikrai Bendrovė, o Vartotojas įsipareigoja leisti Bendrovei atlikti šiuos 

veiksmus. 

7. Vartotojas neturi teisės keisti elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos ir atvado prijungimo schemų. 

8. Vartotojui persiųsto elektros energijos kiekio ataskaitinis laikotarpis – vienas kalendorinis mėnuo. 

9. Elektros apskaitos prietaiso (-ų) rodmenis kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nuskaito/nurašo 

Bendrovė. 
Apmokėjimo dokumentas pateikiamas Vartotojui pagal Bendrovės nuskaitytus/nurašytus elektros apskaitos 

prietaisų rodmenis. 

10. Vartotojas privalo leisti Bendrovės darbuotojams, pateikusiems pažymėjimus, tikrinti atvadą, elektros 

apskaitos prietaisų, apskaitos schemos elementų ir plombų būklę, nuskaityti/nurašyti elektros apskaitos prietaisų 

rodmenis teisės aktų nustatyta tvarka. 

Vartotojas privalo leisti Bendrovės ar organizacijos, prižiūrinčios Bendrovės automatizuotą elektros energijos 

apskaitos sistemą (jei tokia sistema pas Vartotoją yra įrengta), darbuotojams, pateikusiems pažymėjimus, atlikti 

automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos aparatinės įrangos būklės patikrinimą ir remontą. 

11. Elektros energijos sąnaudos, susidarančios elektros tinkluose, kituose įrenginiuose ir prietaisuose, 

esančiuose nuo elektros tinklo nuosavybės ribos iki elektros apskaitos prietaisų įrengimo vietos, pridedamos/atimamos 

(priklausomai nuo elektros apskaitos prietaisų įrengimo vietos nuosavybės) prie/iš elektros apskaitos prietaisais 
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nustatyto sunaudoto elektros energijos kiekio. Elektros energijos sąnaudos, suderinus duomenis su Vartotoju, 

apskaičiuojamos pagal Bendrovės patvirtintą metodiką. 

 

V. ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS SUTEIKIMO VIETA 

 

12. Bendrovė elektros energijos persiuntimo paslaugą suteikia nuosavybės riboje (-se), nustatytoje (-se) tarp 

Bendrovei ir Vartotojui nuosavybės teise priklausančių elektros tinklų. Nuosavybės riba (-os) yra nustatyta (-os) šios 

Sutarties 1 priede. 

 

VI. ATSISKAITYMAS UŽ SUTEIKTĄ ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGĄ 

 

13. Bendrovė išrašo nustatytos formos apmokėjimo dokumentą ir įteikia Vartotojui ar jo įgaliotam asmeniui 

arba iki 5 (penktos) poataskaitinio laikotarpio darbo dienos išsiunčia jį elektroniniu paštu, faksu ar adresu, nurodytu 

Sutarties XII dalyje. 

14. Vartotojas už suteiktą elektros energijos persiuntimo paslaugą per ataskaitinį laikotarpį, taip pat netesybas 

(delspinigius) turi sumokėti iki poataskaitinio laikotarpio 15 (penkioliktos) dienos, kuri nurodyta Bendrovės pateiktame 

apmokėjimo dokumente už suteiktą elektros energijos persiuntimo paslaugą. Visi mokėjimai laikomi atlikti nuo pinigų 

įskaitymo į Bendrovės banko sąskaitą dienos. Vartotojo mokėjimai už suteiktą elektros energijos persiuntimo paslaugą 

įskaitomi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytu eiliškumu: netesybos (delspinigiai), skola už praėjusio 

laikotarpio suteiktą elektros energijos persiuntimo paslaugą, einamieji mokėjimai už suteiktą elektros energijos 

persiuntimo paslaugą. 

Pagrįstus nuostolius, atsiradusius dėl šios Sutarties nevykdymo ir/ar netinkamo vykdymo, kaltoji Šalis atlygina 

kitai Šaliai per galimai trumpiausią laiko tarpą, kuris negali būti ilgesnis kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo tokių nuostolių 

pripažinimo kaltosios Šalies. 

Visos pagal Sutartį mokėtinos sumos yra atliekamos litais (LTL), kai Lietuvos banko nustatytas LTL ir 

Europos Sąjungos  euro (EUR) oficialus santykis yra 3,4528 LTL už 1,00 ЕUR. Jei iki mokėjimo dienos LTL ir EUR 

santykis pasikeičia, tai LTL suma perskaičiuojama ir sumokama atsižvelgiant į mokėjimo dieną galiojantį Lietuvos 

banko nustatytą oficialų LTL ir EUR santykį. 

15. Vartotojui praleidus atsiskaitymo terminus ar pažeidus kitas Sutarties sąlygas, taip pat jei Vartotojui 

pradėtos bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūros ir (ar) yra kitų aplinkybių, leidžiančių pagrįstai manyti, 

kad Vartotojas nevykdys savo prievolių pagal Sutartį, Bendrovė turi teisę pareikalauti Vartotojo pateikti visų savo 

prievolių pagal Sutartį tinkamo įvykdymo užtikrinimo arba kitų atsiskaitymo garantijų (mokėti iš anksto (avansu), 

nustatyti trumpesnius ataskaitinius laikotarpius ir (ar) atsiskaitymo terminus, kt.). 

Jei Vartotojui yra iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla, tai už suteiktą elektros energijos 

persiuntimo paslaugą Bendrovė turi teisę iš Vartotojo reikalauti sumokėti avansu už kitą ataskaitinį laikotarpį ne vėliau 

kaip likus 3 (trims) dienoms iki naujo ataskaitinio laikotarpio pradžios. Išankstinio apmokėjimo dydis yra lygus 

praėjusio ataskaitinio laikotarpio įmokos už suteiktą elektros energijos persiuntimo paslaugą dydžiui. Jei einamąjį 

ataskaitinį laikotarpį persiųstas elektros energijos kiekis yra didesnis už praėjusį ataskaitinį laikotarpį persiųstą elektros 

energijos kiekį, tai už viršijantį elektros energijos kiekį Vartotojas sumoka šios Sutarties 13 ir 14 punktų nustatyta 

tvarka. Jei einamąjį ataskaitinį laikotarpį persiųstas elektros energijos kiekis yra mažesnis už praėjusį ataskaitinį 

laikotarpį persiųstą elektros energijos kiekį, likusi išankstinio mokėjimo suma įskaitoma į kito ataskaitinio laikotarpio 

išankstinį apmokėjimą. 

 

VII. PRIEVOLIŲ VYKDYMO SUSTABDYMAS 

 

16. Bendrovė gali sustabdyti savo prievolių vykdymą, nutraukti ar apriboti elektros energijos persiuntimo 

paslaugos teikimą Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse ar kituose teisės aktuose nustatytais atvejais ir 

tvarka. 

17. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse bei kituose teisės aktuose numatytais atvejais už 

paslaugas, susijusias su elektros energijos persiuntimo nutraukimu, apribojimu bei atnaujinimu, Vartotojas sumoka 

Bendrovei pagal pateiktą apmokėjimo dokumentą (pagal Bendrovės nustatytus įkainius, jeigu teisės aktai nenustato 

kitaip). 

 

VIII. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

18. Bendrovė elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimą gali nutraukti ar apriboti tik šioje Sutartyje bei 

teisės aktuose nustatytais atvejais. Didžiausia galima elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nutraukimo ar 
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apribojimo trukmė dėl planuojamų elektros tinklų remonto ir techninės priežiūros darbų per metus nurodoma šios 

Sutarties 1 priede. 

19. Vartotojas ir Bendrovė įsipareigoja imtis priemonių nuostoliams išvengti ar juos sumažinti, kai 

nutraukiamas, apribojamas ar kitaip sutrikdomas elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimas, taip pat atitinkamai 

apsaugoti savo elektros tinklus, kitokius įrenginius ir prietaisus atitinkama apsauga.  

Vartotojo atžvilgiu elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nutraukimu laikomi tie atvejai, kai 

elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimas nutraukiamas visų Bendrovės elektros linijų, per kurias elektros 

energija persiunčiama Vartotojo objektui, atžvilgiu. 

20. Vartotojas privalo užtikrinti tinkamą Elektros tinklų nuosavybės ribų nustatymo akte jam priskirtų elektros 

tinklų, kitokių įrenginių ir prietaisų būklę ir jų eksploatavimo saugumą, elektros apskaitos prietaisų bei elektros 

apskaitos schemos elementų ir jų plombų apsaugą, nedelsdamas pranešti Bendrovei apie elektros tinklo avariją, gaisrą, 

elektros apskaitos prietaisų bei elektros apskaitos schemos elementų gedimus ar kitokius pažeidimus, taip pat 

informuoti Bendrovę apie tai, kad pagal elektros apskaitos prietaisus elektros energijos sunaudojimas nepagrįstai 

sumažėjo arba padidėjo. Vartotojas įsipareigoja nuolat tikrinti ar nėra pažeisti, sugadinti ar pavogti elektros apskaitos 

prietaisai bei elektros apskaitos schemos elementai, ar nėra pažeistos ant elektros apskaitos prietaiso (-ų) gaubto 

esančios gamintojo ir metrologinę patikrą atlikusios organizacijos bei ant gnybtų dangtelio – Bendrovės plombos ir/ar 

kitos Bendrovės  plombuojamos vietos ir, pastebėjus pažeidimus, nedelsiant informuoti Bendrovę. 

 

IX. SUTARTIES TERMINAS 

 

21. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja vienerius metus. Jeigu ne vėliau kaip prieš            

30 (trisdešimt) dienų iki Sutarties termino pabaigos nė viena Šalis raštiškai nepareiškia apie šios Sutarties nutraukimą ar 

pakeitimą arba apie naujos Sutarties sudarymą, Sutartis kiekvieną kartą laikoma pratęsta tokiam pat terminui ir tomis 

pačiomis sąlygomis. Sutartis prieš terminą nutraukiama, jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu nutraukiama elektros 

energijos pirkimo–pardavimo sutartis tarp nepriklausomo elektros energijos tiekėjo ir Vartotojo.  

22. Sutartis Vartotojo objekto, kuriam persiunčiama elektros energija, atžvilgiu pasibaigia Vartotojui pardavus 

ar kitaip perleidus tą objektą, taip pat netekus jo valdymo teisės (nutraukus nuomos, panaudos sutartis ir kt.), kai 

Vartotojas pateikia Bendrovei tinkamai įformintą objekto perleidimą ar objekto valdymo teisės netekimą patvirtinantį 

dokumentą bei prašymą nutraukti Sutartį tam objektui, nurodant objekto elektros apskaitos prietaisų rodmenis, 

patvirtintus Vartotojo bei naujojo objekto savininko ar teisėto valdytojo (jei tokie yra) parašu. Nuo šio momento 

Bendrovė turi teisę nutraukti elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimą parduoto ar kitaip perleisto Vartotojo 

objekto atžvilgiu ir išmontuoti elektros apskaitos prietaisus, elektros apskaitos schemos elementus bei atvadą. 

23. Ši Sutartis gali būti pakeista, papildyta tik raštišku Šalių susitarimu.  

24. Ši Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu, taip pat Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse 

bei kituose teisės aktuose nustatyta tvarka. 

25. Bendrovė gali nutraukti šią Sutartį vienašališkai nesikreipdama į teismą, įspėjusi Vartotoją apie Sutarties 

nevykdymą raštu prieš 30 (trisdešimt) dienų. 

26. Sutarties nutraukimas nepanaikina Vartotojo prievolės sumokėti už suteiktą elektros energijos persiuntimo 

paslaugą, netesybas (delspinigius) bei kitus Sutartyje ar teisės aktuose numatytus mokėjimus, atlyginti nuostolius, 

atsiradusius dėl prievolių neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo.  

27.  Jei Vartotojas pranešė, kad nutraukia šią Sutartį, Bendrovė nuo pranešime nurodytos datos, kuri negali būti 

ankstesnė nei pasibaigs 30 (trisdešimties) dienų įspėjimo terminas, nutraukia elektros energijos persiuntimo paslaugos 

teikimą ir turi teisę išmontuoti elektros apskaitos prietaisus, elektros apskaitos schemos elementus bei atvadą. 

 

 

X. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

28. Vartotojas, neatsiskaitęs už suteiktą elektros energijos persiuntimo paslaugą šioje Sutartyje nustatyta 

tvarka, moka Bendrovei 0,05 (penkių šimtųjų dydžio) proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo laiku nesumokėtos 

sumos už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną. Vartotojas delspinigius privalo sumokėti kartu su įmoka, mokama po 

delspinigių priskaičiavimo, už suteiktą elektros energijos persiuntimo paslaugą per ataskaitinį laikotarpį. 

Bendrovė neatsiskaičiusi už tiesioginius nuostolius šioje Sutartyje nustatyta tvarka, moka Vartotojui                 

0,05 (penkių šimtųjų dydžio) proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną 

pradelstą kalendorinę dieną. 

29. Vartotojas, viršijęs nustatytą leistinąją naudoti galią, už viršytą galios dalį papildomai sumoka Bendrovei 

įmoką teisės aktų nustatyta tvarka pagal Bendrovės pateiktą apmokėjimo dokumentą. 

30. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutartinių prievolių pagal šią Sutartį nevykdymą ar netinkamą jų 

vykdymą, jeigu įrodo, jog jos prievolės neįvykdytos arba įvykdytos netinkamai dėl nenugalimos jėgos (force majeure) 
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aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio 

tokių aplinkybių ir/ar jų pasekmių atsiradimui. 

31. Atsiradus tokioms aplinkybėms, dėl kurių Šalis visiškai ar iš dalies negali vykdyti savo sutartinių prievolių 

pagal šią Sutartį, tokia Šalis privalo nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo tokių 

aplinkybių atsiradimo, raštu informuoti kitą Šalį apie jų atsiradimą bei numatomą tęstinumą ir pateikti tai patvirtinantį 

dokumentą. 

32. Bendrovė neatsako už Vartotojo patirtus nuostolius, jei šie yra atsiradę Bendrovei sustabdžius savo 

įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymą. 

33. Už šios Sutarties ar kitų teisės aktų reikalavimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

XI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

 

34. Bendrovės esami ar būsimi reikalavimai pagal Sutartį įstatymų nustatyta tvarka gali būti perleisti ar įkeisti 

tretiesiems asmenims be atskiro Vartotojo sutikimo, tačiau apie tai pranešant Vartotojui iš anksto apie tokių reikalavimų 

perleidimą. Bendrovės apmokėjimo dokumentų už suteiktą elektros energijos persiuntimo paslaugą išrašymas ir/ar 

administravimas, kitos Bendrovės teisės ir pareigos taip pat gali būti perleistos tretiesiems asmenims be atskiro 

Vartotojo sutikimo. 

35. Vartotojas sutinka, kad Bendrovė turi teisę perleisti Bendrovės pasirinktam trečiam asmeniui visas savo 

teises ir pareigas pagal šią Sutartį ar atitinkamą jų dalį su sąlyga, kad Bendrovės teisių ir pareigų perėmėjas visiškai 

įsipareigos prieš Vartotoją šioje Sutartyje nustatyta apimtimi ir toks perleidimas neprieštaraus Lietuvos Respublikos 

teisės aktams. 

Apie aukščiau minėtų teisių ir pareigų perleidimą Bendrovė iš anksto turi informuoti Vartotoją. 

36. Šaliai tinkamai nevykdant šioje Sutartyje nurodytų jai priklausančių mokėjimų, kita Šalis turi teisę 

informaciją apie nemokančią Šalį ir jos įsiskolinimą skelbti viešai, taip pat šiuos duomenis įtraukti į asmenų skolų 

registrus. Šalys turi teisę be kitos Šalies sutikimo pavesti tretiesiems asmenims atlikti su skolos išieškojimu susijusius 

veiksmus (priminimų bei raginimų siuntimą ir/ar įteikimą, duomenų apie nemokančią Šalį ar jos įsiskolinimą tvarkymą 

bei skelbimą viešuose sąrašuose, ieškinių pateikimą ir pan.), taip pat perleisti visą kreditorinį reikalavimą ar jo dalį 

tretiesiems asmenims. Šalys įsipareigoja atlyginti su skolos išieškojimu susijusias pagrįstas kitos Šalies išlaidas. 

37. Vartotojas subsidiariai atsako už perleidusio objektą asmens prievolės atsiskaityti su Bendrove už suteiktą 

elektros energijos persiuntimo paslaugą įvykdymą. Tuo atveju, jei Vartotojas objektą perleidžia kito asmens 

nuosavybėn, tačiau Vartotojas nustatyta tvarka nenutraukia sudarytos Sutarties, o naujasis objekto savininkas savo 

vardu su Bendrove nesudaro naujos Sutarties, Vartotojas iki naujos sutarties sudarymo atsako už prievolės atsiskaityti 

su Bendrove įvykdymą. 

Bendrovė subsidiariai atsako už perleidusio skirstomuosius elektros tinklus asmens prievolės atsiskaityti su 

Vartotoju už tiesioginius pagrįstus nuostolius įvykdymą. 

38. Šalių tarpusavio santykiai, nenumatyti šioje Sutartyje, reglamentuojami Lietuvos Respublikos įstatymais, 

Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis bei kitais teisės aktais. 

39. Jei bet kuri Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, tai toji nuostata nedaro 

negaliojančiomis kitų Sutarties nuostatų. Šalys susitaria, iškilus minėtai problemai, kuo skubiau sudaryti papildomą 

susitarimą, kuriuo negaliojančios Sutarties nuostatos būtų pakeistos kitomis, teisiškai veiksmingomis, nuostatomis, 

kurios, kiek tai yra įmanoma, turėtų įtvirtinti tokį ekonominį ir teisinį efektą, kurio buvo siekta susitariant dėl Sutarties 

nuostatos, kuri negalioja. 

40. Bendrovė šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus pranešimus Vartotojui gali 

paskelbti viešai (vietos ar centrinėje spaudoje, per radiją ar kitaip per visuomenės informavimo priemones) arba įteikti 

Vartotojui tiesiogiai raštu (paštu, per kurjerį, faksimiliniu ryšiu ar kitu būdu). 

Bet koks prašymas, reikalavimas, ataskaita, sąskaita ar kita informacija, kurią reikia pateikti pagal šią Sutartį, 

turi būti raštiška ir laikoma pateikta, jeigu nusiunčiama Sutartyje nurodytu Šalies fakso numeriu, elektroninio pašto 

adresu ar pašto adresu laiške, iš anksto apmokėjus pašto išlaidas, arba įteikiama naudojantis kurjerio paslaugomis. 

Apie Šalių rekvizitų pasikeitimą Šalis įsipareigoja raštu informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 5 (penkias) 

darbo dienas nuo tokių pasikeitimų atsiradimo. Nesant tokio rašytinio Šalies pranešimo, prašymai, reikalavimai, 

pranešimai, sąskaitos ar kita informacija laikoma tinkamai pateikta, taip pat visi mokėjimai pagal Sutartį laikomi 

tinkamai atliktais Sutartyje nurodytais rekvizitais. 

41. 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 Panevėžyje. 

42. Šalys įsipareigoja keistis visa turima informacija, reikalinga tinkamam Šalių tarpusavio įsipareigojimų 

pagal Sutartį vykdymui. 



 
 

 

 
..............................................................                                                        .............................................................. 

(Bendrovės įgalioto asmens parašas)                                                           (Vartotojo įgalioto asmens parašas) 

Puslapis 5 iš 5 
 

43. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad: 

43.1. kiekviena iš Šalių yra teisėtai įsteigtas, įregistruotas ir veikiantis Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, 

nėra reorganizuojamas ar likviduojamas, jam nėra paskelbta bankroto procedūra; 

43.2. Sutarties sudarymas ir pasirašymas nepažeidžia Šalių, kaip bendrovių, įstatų, Lietuvos Respublikoje 

galiojančių teisės aktų reikalavimų, Šalių ir jų akcininkų teisių bei teisėtų interesų, Šalių kreditorių ir kitų trečių asmenų 

teisių bei teisėtų interesų; 

43.3. Šalys nėra saistomos jokių su trečiosiomis šalimis sudarytų susitarimų, kurie galėtų turėti neigiamą 

poveikį Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui; 

43.4. kaip reikalaujama pagal Šalių įstatus ar/ir Šalių veiklą reglamentuojančius teisės aktus, Šalys gavo visus 

reikalingus sutikimus, patvirtinimus ir leidimus, jei tokių reikia, tam, kad Sutartis būtų sudaryta ir vykdoma; 

43.5. atskleidė viena kitai visą joms žinomą informaciją, galinčią turėti lemiamos įtakos Sutarties sudarymui 

ir/ar jos vykdymui. Šalys pareiškia, kad perskaitė Sutartį, suprato jos turinį ir Sutarties sudarymo, jos 

vykdymo/nevykdymo ar netinkamo vykdymo pasekmes. 

44. Priedai yra neatskiriamos šios Sutarties dalys. Ši Sutartis surašoma dviem vienodą juridinę galią turinčiais 

egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. 

45. Prie šios Sutarties pridedama: 

 1 priedas. Vartotojo objektų sąrašas bei Elektros energijos persiuntimo sąlygų ir elektros tinklų nuosavybės 

ribų nustatymo aktas (-ai). 

 2 priedas. Informacija apie Bendrovės ir Vartotojo kontaktinius asmenis. 

 

ХII. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

Bendrovė      Vartotojas 

 

UAB „E Tinklas“       

Europos pr. 124, LT-46351 Kaunas     

Tel. (8 37) 337908, faks. (8 37) 337909    

El. p. info@etinklas.eu      

        

Įmonės kodas 301870555      

PVM mokėtojo kodas LT100005096711    

AB SEB bankas       

Banko kodas 70440      

A. s. LT187044060006522248     

 

 

UAB „E Tinklas“      UAB  

Vadovas         Direktorius 

Julius Lataitis              

 

 

 

......................................................    ...................................................... 

                                                     A.V.                                                        A.V. 


