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ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS 
 

20___ m. ___________ ____ d., Nr. _______ 

Vilnius 
 
AB „INTER RAO Lietuva“ įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, juridinio asmens kodas 
126119913, registruota Juridinių asmenų registre, kurios registruota buveinė yra A. Tumėno g. 4, B korp.,  
LT-01109 Vilnius, atstovaujama pareigos, vardas, pavardė, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Tiekėjas), ir  
Įmonės pavadinimas, įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, juridinio asmens kodas 
____________, registruota Juridinių asmenų registre, kurios registruota buveinė yra adresas, atstovaujama 
pareigos, vardas, pavardė, veikiančio pagal bendrovės įstatus ar kita (toliau – Vartotojas), toliau kartu vadinami 
Šalimis ir kiekvienas atskirai – Šalimi, bendru sutarimu prisiimdami sutartinius įsipareigojimus sudarė šią Elektros 
energijos pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis): 
 
1. SUTARTIES DALYKAS 
 
1.1. Šia Sutartimi Tiekėjas įsipareigoja parduoti elektros energiją Vartotojui, o Vartotojas įsipareigoja pirkti 

elektros energiją, kuri reikalinga Vartotojo objektams ir už ją sumokėti, Sutartyje nustatyta tvarka ir 
sąlygomis. 

1.2. Sudarydamas Sutartį, Vartotojas patvirtina, kad Vartotojo objektai yra jo nuosavybės teise ar kitais teisėtais 
pagrindais valdomi ir Vartotojas turi teisę sudaryti Sutartį. 

1.3. Vartotojo planuojamas suvartoti elektros energijos kiekis (priklausomai nuo elektros energijos tiekimo 
termino) nurodomas Sutarties Priede Nr. 1.  

1.4. Elektros energijos vartojimo ataskaitinis laikotarpis – 1 (vienas) kalendorinis mėnuo (toliau – Ataskaitinis 
laikotarpis). Faktinis parduotos ir nupirktos elektros energijos kiekis nustatomas pagal įrengtų elektros 
energijos apskaitos prietaisų rodmenis. 

1.5. Tiekėjas pradeda tiekti elektros energiją Vartotojui, jei: 
1.5.1. Vartotojas turi sudaręs elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartį su perdavimo sistemos ar 

skirstomųjų tinklų operatoriumi (toliau – Tinklų operatorius), prie kurio tinklų yra prijungti Vartotojo 
elektros įrenginiai, ir tokios sutarties pagrindu atitinkamam objektui teikiama elektros energijos 
persiuntimo paslauga; 

1.5.2. Vartotojas nėra skolingas Tinklų operatoriui už suvartotą elektros energiją ar už suteiktas elektros energijos 
persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas bei už reaktyviąją energiją ir Vartotojui nėra sustabdytas ar 
nutrauktas elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimas;  

1.5.3. visi šioje Sutartyje nurodyti Vartotojo patvirtinimai ir garantijos yra ir išlieka teisingi; 
1.5.4. nėra kitų aplinkybių, leidžiančių pagrįstai manyti, kad Vartotojas nevykdys savo įsipareigojimų pagal šią 

Sutartį, arba, jų esant ir Tiekėjui pareikalavus, Vartotojas pateikia Tiekėją tenkinantį visų būsimų prievolių 
pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimą. 

1.6. Tiekėjas jokia apimtimi neatsako dėl elektros energijos persiuntimo elektros tinklais paslaugų, šia Sutartimi 
nereglamentuojamas reaktyvinės elektros energijos pirkimas ir pardavimas, taip pat sisteminių paslaugų bei 
kitų su tuo susijusių paslaugų teikimas, elektros energijos nuostolių atitinkamame tinkle klausimai, taip pat 
kiti klausimai, kurie Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka 
turi būti reglamentuojami Vartotojo sutartimis su Tinklų operatoriumi ar trečiaisiais asmenimis. 

 
2. ELEKTROS ENERGIJOS KAINA IR SUVARTOJAMO KIEKIO PLANAVIMAS 
 
2.1. Vartotojas įsipareigoja sumokėti Tiekėjui už faktiškai suvartotą elektros energiją Sutarties Priede Nr. 1 

nurodyta kaina pagal įrengtų apskaitos prietaisų rodmenis, Vartotojui už suvartotą elektros energiją 
balansavimo mokesčiai netaikomi. Elektros energijos kaina pateikta neįvertinus taikomo akcizo mokesčio ir 
pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Visi šie mokesčiai apskaičiuojami kiekvienu atskiru atveju, įforminant 
elektros energijos pirkimą-pardavimą už atitinkamą Ataskaitinį laikotarpį. 

2.2. Vartotojas privalo informuoti Tiekėją, jei Vartotojas visiškai ar laikinai atleistas nuo prievolės mokėti akcizą 
už elektros energiją, pateikdamas tai įrodantį dokumentą, nepateikus įrodančio dokumento, Vartotojo 
suvartota elektros energija bus apmokestinama akcizu. 
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2.3. Jeigu po šios Sutarties įsigaliojimo Tiekėjo tiekiama elektros energija yra apmokestinama kitais papildomais 
valstybės institucijų nustatytais mokesčiais, tai tokie mokesčiai taip pat papildomai priskaičiuojami ir 
sumokami Vartotojo. 

 
3. ATSISKAITYMO TVARKA 
 
3.1. Pradinius elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis, nuo kurių pradedamas skaičiuoti Tiekėjo 

patiektos elektros energijos kiekis, Vartotojas pateikia Tinklų operatoriui ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo 
dieną pradėjus tiekti elektros energiją pagal šią Sutartį. Vartotojas pilnai atsako prieš Tiekėją ir (ar) 
trečiuosius asmenis, jei jo pateikti duomenys yra nepilni ar netikslūs. Vartotojams turintiems automatizuotą 
apskaitą, Tinklų operatoriui rodmenų deklaruoti nereikia. 

3.2. Tiekėjas išrašo ir pateikia PVM sąskaitą-faktūrą už Vartotojo faktiškai suvartotą elektros energiją per 
Ataskaitinį laikotarpį ne vėliau kaip iki kiekvieno kalendorinio mėnesio 10 (dešimtos) dienos po Ataskaitinio 
laikotarpio teisės aktų nustatyta tvarka pagal Tinklų operatoriaus pateiktus duomenis. 

3.3. Tiekėjas nebus laikomas pažeidusiu šios Sutarties 3.2 punkte nurodyto termino, jei Tinklų operatorius 
nevykdys savo įsipareigojimo laiku pateikti duomenis, reikalingus PVM sąskaitos-faktūros išrašymui ir dėl to 
Tiekėjas nepateiks Vartotojui PVM sąskaitos-faktūros Sutarties 3.2 punkte nurodytu terminu. 

3.4. Vartotojas už elektros energiją, suvartotą per Ataskaitinį laikotarpį, sumoka iki po Ataskaitinio mėnesio  
20 (dvidešimtos) kalendorinės dienos imtinai pagal Tiekėjo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą (jei po 
Ataskaitinio mėnesio 20 (dvidešimta) diena yra ne darbo diena, už suvartotą elektros energiją Vartotojas 
sumoka po jos einančią darbo dieną). Tuo atveju, jei Tiekėjas šioje Sutartyje numatytais terminais neišrašo 
ir nepateikia PVM sąskaitos-faktūros Vartotojui, Vartotojas PVM sąskaitą faktūrą apmoka Sutarties 5.7 
punkte nustatyta tvarka. Visi mokėjimai laikomi atlikti nuo pinigų įskaitymo į Tiekėjo banko sąskaitą dienos. 

3.5. Vartotojui, praleidus atsiskaitymo terminus 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 mokėjimo prievolių 
pagal Sutartį tinkamo įvykdymo užtikrinimo (pvz. pateikti banko garantiją, sumokėti piniginį užstatą) arba 
kitų atsiskaitymo garantijų (pvz. už elektros energiją mokėti iš anksto (avansu), nustatyti trumpesnius 
ataskaitinius laikotarpius ir (ar) atsiskaitymo terminus). Vartotojo sistemingas neatsiskaitymas ar 
sistemingas vėlavimas atsiskaityti laikomi esminiu Sutarties pažeidimu. Šio punkto tikslais sistemingu 
neatsiskaitymu ar sistemingu vėlavimu atsiskaityti laikomas Vartotojo neatsiskaitymas ar vėlavimas 
atsiskaityti, kuris pasireiškia 2 kartus iš eilės. 

3.6. Tuo atveju, jei elektros energijos apskaitos prietaisai sugenda ar yra sugadinami, nutraukiamos ar kitaip 
pažeidžiamos plombos, pažeidžiamos kitos su elektros energijos apskaita susijusios plombuojamos vietos 
(nepriklausomai nuo to, kas atliko šiuos veiksmus) ir dėl to nėra įmanoma pagrįstai nustatyti Vartotojo 
objektuose faktiškai suvartoto elektros energijos kiekio, taip pat kitais teisės aktų nustatytais neapskaitinio 
elektros energijos naudojimo atvejais, pagal Sutartį perkamos ir parduodamos elektros energijos kiekiai 
apskaičiuojami teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

 
4. PRIEVOLIŲ VYKDYMO SUSTABDYMAS 
 
4.1. Elektros energijos tiekimas į Vartotojo objektą ant elektros tinklų nuosavybės ribos gali būti nutrauktas ar 

apribotas Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytais 
atvejais ir tvarka.  

4.2. Tiekėjas jokia apimtimi neatsako už elektros energijos nepatiekimą į Vartotojo objektus, jei elektros 
energijos persiuntimas iki tinklų nuosavybės ribos yra nutraukiamas ar apribojamas Tinklų operatoriaus 
sprendimu ar kitais pagrindais, nesusijusiais su Tiekėjo veikla ar neveikimu. 

 
5. ATSAKOMYBĖ UŽ SUTARTIES PAŽEIDIMĄ 

 
5.1. Šalys atsako už tinkamą Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą, Lietuvos Respublikos elektros 

energetikos įstatyme, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse, kituose teisės aktuose ir Sutartyje 
nustatyta apimtimi, tvarka bei sąlygomis. 

5.2. 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 
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majeure) ir kitų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse 
ir (ar) Sutartyje numatytų aplinkybių. 

5.3. Atsiradus Sutarties 5.2 punkte nurodytoms aplinkybėms, Šalis, kuri dėl tokių aplinkybių visiškai ar iš dalies 
negali vykdyti Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, privalo ne vėliau kaip tą pačią dieną arba, jei tai techniškai 
neįmanoma, ne vėliau kaip kitą dieną, operatyvine tvarka informuoti kitą Šalį ir ne vėliau kaip per 2 (dvi) 
darbo dienas pateikti tokias aplinkybes patvirtinančius dokumentus. 

5.4. Tiekėjas neatsako už vėlavimą pradėti tiekti elektros energiją pagal šią Sutartį, jei šis vėlavimas yra kilęs dėl 
Vartotojo nelaiku ir (ar) netinkamai pateiktos informacijos Tiekėjui ar tretiesiems asmenims, kiek tai yra 
reikalinga tam, kad Tiekėjas galėtų parduoti elektros energiją Vartotojui.  

5.5. Vartotojas, nustatyta tvarka ir terminais nesumokėjęs Tiekėjui už suvartotą elektros energiją, moka  
0,05 (penkių šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. 
Delspinigiai sumokami ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, gavus atskirą Tiekėjo išrašytą mokėjimo 
dokumentą. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Vartotojo nuo prievolės sumokėti už suvartotą elektros 
energiją. Vartotojo įmokos vykdant Sutartį, gautos Tiekėjo, paskirstomos tokia tvarka: pirmąja eile įmokos 
skiriamos padengti netesyboms (delspinigiams, nutraukimo mokesčiams, skoloms ir kt.) sumokėti; o antrąja 
eile – pagrindinei prievolei vykdyti.  

5.6. Už Sutarties nutraukimą nepasibaigus jos galiojimo terminui, Sutartyje nustatytais atvejais tokį nutraukimą 
vienašaliu pranešimu inicijavusi Šalis sumoka kitai Šaliai baudą, lygią 5 (penkiems) proc. nuo per iki Sutarties 
galiojimo termino pabaigos likusį laikotarpį planuotos (pagal elektros energijos vartojimo grafiką) patiekti 
elektros energijos kainos, išskyrus Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse nurodytus atvejus, kai 
Vartotojas nustatyta tvarka ir terminais neatsiskaito ar nevisiškai atsiskaito su Tiekėju už suvartotą elektros 
energiją arba Vartotojas nepateikia visų prievolių pagal Sutartį tinkamo įvykdymo užtikrinimo, kaip 
nurodyta Sutarties 3.5 punkte. 

5.7. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės nepateikia PVM sąskaitos-faktūros Vartotojui per Sutarties 3.2 punkte nurodytą 
terminą, Vartotojas turi teisę už per Ataskaitinį laikotarpį suvartotą elektros energiją sumokėti tiek dienų 
vėliau, kiek Tiekėjas vėluoja pateikti PVM sąskaitą-faktūrą. 

 
6. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 
6.1. Sutarties įsigaliojimo data, elektros energijos tiekimo pradžia ir Sutarties galiojimo laikotarpis nurodomi 

Sutarties Priede Nr. 1. 
6.2. Nė vienai iš Šalių ne vėliau kaip likus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties galiojimo termino 

pabaigos nepareiškus apie Sutarties nutraukimą, pakeitimą arba apie naujos sutarties sudarymą, Sutartis 
kiekvieną kartą laikoma pratęsta tomis pačiomis sąlygomis 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui. 

6.3. Sutartis turi būti keičiama, jei pasikeičia teisės aktai, reglamentuojantys Šalių santykius, kylančius iš šios 
Sutarties, ir dėl to pasikeičia Šalių teisių ir pareigų pusiausvyra.  

6.4. Sutartis ar bet kuri jos nuostata gali būti pakeista rašytiniu Šalių tarpusavio susitarimu dėl Sutarties ar 
atitinkamos jos nuostatos keitimo. Toks susitarimas, pasirašytas tinkamai įgaliotų Šalių atstovų, nuo jos 
sudarymo dienos tampa neatsiejama Sutarties dalimi. 

6.5. Sutartis gali būti nutraukta šiais atvejais: 
6.5.1. rašytiniu abiejų Šalių susitarimu dėl Sutarties nutraukimo; 

6.5.2. vienašaliu vieno iš Šalių rašytiniu pranešimu, pateiktu kitai Šaliai ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) 
kalendorinių dienų iki numatomo Sutarties nutraukimo, taikant Sutarties 5.6 punkte nurodytą sankciją už 
Sutarties nutraukimą prieš terminą; 

6.5.3. dėl esminio kitos Šalies padaryto Sutarties pažeidimo vienos iš šalių rašytiniu pranešimu, jeigu toks 
pranešimas pateikiamas kitai Šaliai ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki numatomo 
Sutarties nutraukimo, kaltajai Šaliai taikant Sutarties 5.6 punkte nurodytą sankciją už Sutarties nutraukimą 
prieš terminą; 

6.5.4. kitais teisės aktuose nustatytais pagrindais. 
6.6. Nepriklausomai nuo Sutarties galiojimo ar Šalių susitarimo, Sutartis automatiškai nustoja galioti šiais 

atvejais: 
6.6.1. Vartotojas nutraukė su Tinklų operatoriumi elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartį; 
6.6.2. teisės aktuose nustatyta tvarka Tiekėjui netekus licencijos/leidimo elektros energijos nepriklausomo 

tiekimo veiklai vykdyti; 
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6.6.3. vienai iš Šalių tapus nemokia, paskelbus Šalies bankroto ar likvidavimo procedūrą, perleidus savo teises ir 
pareigas trečiajam asmeniui ar dėl kitų priežasčių, dėl kurių Šalis netenka teisės vykdyti ūkinę-komercinę 
veiklą.  

6.7. Šalis, sužinojusi apie Sutarties 6.6 punkte nurodytas aplinkybes, privalo nedelsdama, tačiau bet kuriuo 
atveju ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, raštu informuoti kitą Šalį apie susidariusias aplinkybes. 

6.8. Vartotojas, perdavęs objektą trečiajam asmeniui, moka Tiekėjui už tame objekte suvartotą elektros energiją 
už laikotarpį iki Sutarties tinkamo nutraukimo (ar jos nutraukimo atitinkamo vartotojo objekto atžvilgiu) 
laikantis teisės aktuose nustatytų pranešimo Tinklų operatoriui terminų. Vartotojui tinkamai neinformavus 
Tiekėjo Vartotojas privalo padengti visas pagrįstas Tiekėjo išlaidas atsiradusias dėl to, kad Vartotojas 
neinformavo Tiekėjo apie objekto perdavimą trečiajam asmeniui.   

6.9. Tuo atveju, jei Sutartis yra nutraukiama dėl to, kad Vartotojo objektas buvo perduotas trečiajam asmeniui 
tinkamai informavus Tiekėją, Sutartis nelaikoma nutraukta dėl Vartotojo kaltės ir Vartotojui nėra taikoma 
Suraties 5.6 punkte nurodyta sankcija.  

6.10. Nutraukus Sutartį bet kuriuo atveju Vartotojas privalo sumokėti už iki Sutarties nutraukimo momento 
suvartotą elektros energiją. 

 
7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
7.1. Visa informacija, susijusi su šia Sutartimi, ja prisiimtų įsipareigojimų vykdymu, Sutarties Šalimis, jų veikla, 

taip pat kita su Šalių tarpusavio santykiais susijusi informacija ir duomenys, yra konfidenciali ir jokia 
apimtimi negali būti atskleista, perduota ar kitaip perleista jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus teisės 
aktuose ir (ar) Sutartyje nustatytais atvejais, ar gavus rašytinį kitos Šalies sutikimą. 

7.2. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar susijęs su Sutartimi, jos pažeidimu, 
nutraukimu ar galiojimu, sprendžiamas Šalių tarpusavio derybų būdu, vadovaujantis geros valios, Šalių 
lygiateisiškumo, protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais. 

7.3. Šalims nesusitarus, kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su šia 
Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas teismo tvarka, vadovaujantis 
įstatymų nustatytais reikalavimais ir įvertinus nustatytą išankstinę privalomo skundų nagrinėjimo ne teisme 
tvarką pagal Tiekėjo buveinės adresą. 

7.4. Šalys visapusiškai bendradarbiauja keisdamosi informacija, reikalinga Sutartimi prisiimtiems 
įsipareigojimams tinkamai vykdyti, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, 
Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse, kituose teisės aktuose ir Sutartyje nustatytais 
reikalavimais. 

7.5. Šalių teisės ir pareigos, tarpusavio santykiai, neaptarti Sutartyje, reglamentuojami Lietuvos Respublikos 
įstatymais, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis ir kitais teisės aktais. 

7.6. Vartotojas arba jam atstovaujantis asmuo patvirtina, kad yra tinkamai įgaliotas pasirašyti šią Sutartį, taip 
pat, jog perskaitė ir suprato Sutarties sąlygas, yra susipažinęs su Sutartyje ir teisės aktuose nustytomis 
vartotojo teisėmis ir pareigomis, turėjo galimybę jas individualiai aptarti su Tiekėju ar jo įgaliotu asmeniu ir 
su jomis sutinka. 

7.7. Sutartis sudaroma 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 
7.8. Prie Sutarties pridedami dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis. 
 
 
TIEKĖJO VARDU: 
 
 
______________________ 
(pareigos, vardas, pavardė) A.V. 

VARTOTOJO VARDU: 
 
 
______________________ 
(pareigos, vardas, pavardė) A.V. 

 


