ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS SUTARTIS
Nr.... /.....
20....m......... mėn...... d.
Kaunas

UAB “Dirbtinis pluoštas”, juridinio asmens kodas 135154525, (toliau vadinama „Operatoriumi”),
atstovaujama generalinio direktoriaus Martyno Ugianskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir
............., (toliau vadinama „Vartotoju”), kartu Operatorius ir Vartotojas vadinami „Šalimis“, o
kiekvienas atskirai – „Šalimi“,
remdamiesi Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
energetikos ministro įsakymu, sudarė šią elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartį (toliau
vadinamą „Sutartimi“):
1. Sutarties sąvokos
1.1. Operatorius - skirstomųjų tinklų operatorius( elektros energijos skirstymo licencija Nr.L111(ES);
1.2. Vartotojas - asmuo, kurio valdomi elektros įrenginiai yra prijungti prie skirstomųjų tinklų ir
kuris perka elektros energiją vartojimo tikslams;
1.3. Nepriklausomas tiekėjas - asmuo, tiekiantis elektros energiją Vartotojui ir turintis atitinkamą
licenciją vykdyti šią veiklą;
1.4. Visuomeninis tiekėjas - asmuo, įpareigotas tiekti elektros energiją jo veiklos licencijoje
nurodytoje teritorijoje esantiems ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 25 straipsnyje
nurodytiems vartotojams ir užtikrinti elektros energijos tiekimą vartotojams tuo atveju, kai jų esamas
nepriklausomas tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimo tiekti elektros energiją ir jie negali pasirinkti
kito nepriklausomo tiekėjo;
1.5. Persiuntimo paslauga - Vartotojo nupirktos elektros energijos persiuntimas iki Operatoriaus ir
Vartotojo elektros tinklų nuosavybės ribos, nurodytos šios sutarties priede (-uose) Elektros tinklų
nuosavybės ir eksploatavimo ribų akte (-uose)
1.6. Taisyklės - Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11d. įsakymu Nr.1-38
“Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin.,2010,Nr.20-957)
patvirtintos Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir
redakcijomis;
2. Sutarties objektas
2.1. Pagal šią Sutartį Operatorius įsipareigoja persiųsti jo valdomais skirstomaisiais tinklais Vartotojo
nupirktą elektros energiją iki elektros tinklų nuosavybės ribos, nurodytos šios Sutarties priede(-uose)
Elektros tinklų nuosavybės ir eksploatavimo ribų akte (-uose),o Vartotojas įsipareigoja atsiskaityti už
suteiktą elektros energijos Persiuntimo paslaugą Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

3.

Persiuntimo paslauga

3.1 Operatoriaus teikiamos elektros energijos Persiuntimo paslaugos ir elektros energijos kokybė turi
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atitikti Sutarties, kokybės standartų ir kitų kokybę reglamentuojančių norminių dokumentų
nustatytusreikalavimus.3.2 Šia sutartimi nustatomas leistinosios naudoti galios dydis nurodomas šios
sutarties priede (-uose) Elektros tinklų nuosavybės ir eksploatavimo ribų akte (-uose).
3.3 Operatorius elektros energijos Persiuntimo paslaugą suteikia nuosavybės riboje, nustatytoje tarp
Operatoriui ir Vartotojui nuosavybės teise priklausančių elektros tinklų.

4.

Persiųstos elektros energijos kiekio nustatymas ir apskaičiavimas

4.1. Vartotojui persiųstos elektros energijos kiekis nustatomas pagal elektros energijos prietaiso(-ų)
rodmenis, o jei apskaičiuoti šiuo būdu neįmanoma - Taisyklėse nustatyta tvarka.
4.2. Vartotojui persiųstos elektros energijos kiekio ataskaitinis laikotarpis – 1 (vienas) kalendorinis
mėnuo.
4.3. Elektros apskaitos prietaiso (-ų) rodmenis kiekvieno mėnesio paskutinę dieną nurašo
Operatorius. Vartotojui pareiškus pageidavimą, persiųstas elektros energijos kiekis fiksuojamas
Sutarties Šalims pasirašant aktą (pažymą).
4.4. Apmokėjimo dokumentas pateikiamas Vartotojui pagal Operatoriaus nurašytus elektros
apskaitos prietaiso (-ų) parodymus.
4.5. Tais atvejais, kai nustatoma, kad Persiuntimo paslauga buvo vykdoma sutrikus elektros apskaitos
prietaisui (-ams) (nustatytas elektros apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos elemento gedimas,
apskaitos prietaiso savieiga ir pan.), persiųstos elektros energijos kiekis nustatomas Taisyklėse arba
kituose teisės aktuose numatytais apskaičiavimo principais.

5.

Persiuntimo paslaugos kaina, jos mokėjimo tvarka ir terminai

5.1. Persiuntimo paslaugos kainą sudaro mokestis už persiunčiamos elektros energijos kiekį ir
mokestis už leistinąją naudoti (pareikštą Sutartyje) galią. Leistinoji naudoti (pareikšta Sutartyje) galia
nuo 20..m. ...mėn. ...d. nustatoma ... kW. Už Operatoriaus suteiktą Persiuntimo paslaugą Vartotojas
sumoka Operatoriui Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) patvirtintomis ir
paskelbtomis Operatoriaus elektros energijos persiuntimo paslaugos kainomis. VKEKK nustačius ir
paskelbus naujas/ar kitas Operatoriaus elektros energijos persiuntimo kainas, pagal šią Sutartį
teikiamai Persiuntimo paslaugai taikomos naujos/ar kitos kainos nuo jų įsigaliojimo dienos.
5.2. Remiantis nurašytais elektros apskaitos prietaiso(-ų) parodymais, Operatorius išrašo apmokėjimo
dokumentą - PVM sąskaitą – faktūrą iki poataskaitinio mėnesio 10 (dešimtos) kalendorinės dienos
imtinai ir pateikia jį Vartotojui elektroniniu paštu, faksu ar tiesiogiai.
5.3. Vartotojas privalo ne vėliau kaip iki kiekvieno kalendorinio mėnesio 15 (penkioliktos)
kalendorinės dienos imtinai atsiskaityti su Operatoriumi, t.y. sumokėti už per praėjusį mėnesį suteiktą
Persiuntimo paslaugą.
5.4. 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, Operatorius turi
teisę pareikalauti Vartotojo pateikti visų savo prievolių pagal Sutartį tinkamo įvykdymo užtikrinimo
arba kitų atsiskaitymo garantijų (mokėti iš anksto, nustatyti trumpesnius atsiskaitymo laikotarpius ir
kt.)

6.

Persiuntimo paslaugos ribojimo ar nutraukimo sąlygos

6.1. Operatorius gali sustabdyti savo prievolių vykdymą, nutraukti ar apriboti Persiuntimo paslaugos
teikimą Taisyklėse ar kituose teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka.
6.2. Taisyklėse bei kituose teisės aktuose numatytais atvejais už paslaugas, susijusias su elektros
energijos persiuntimo nutraukimu, apribojimu bei atnaujinimu, Vartotojas sumoka Operatoriui pagal
pateiktą apmokėjimo dokumentą (pagal Operatoriaus nustatytus įkainius, jeigu teisės aktai nenustato
kitaip).
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7.

Šalių teisės ir pareigos

7.1. Operatorius privalo:
7.1.1. teikti Persiuntimo paslaugą Vartotojui teisės aktų nustatyta tvarka paskelbtomis kainomis;
7.1.2. Taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais pranešti Vartotojui apie numatomus
Persiuntimo paslaugos ribojimus. Tais atvejais, kai Persiuntimo paslaugos teikimas yra nutraukiamas
ar apribojamas Operatoriaus sprendimu, informaciją apie tai Operatorius teikia Vartotojui Taisyklėse
ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais;
7.1.3.Vartotojui pageidaujant, suteikti informaciją apie Persiuntimo paslaugos kokybę;
7.1.4. vykdyti kitas Taisyklėse ir kituose teisės aktuose numatytas pareigas.
7.2. Vartotojas privalo:
7.2.1. užtikrinti tinkamą Elektros tinklų nuosavybės ribų nustatymo akte Vartotojui priskirtų elektros
tinklų, kitokių įrenginių ir prietaisų būklę ir jų eksploatavimo saugumą;
7.2.2. leisti Operatoriaus darbuotojams matuoti naudojamą galią, įtampos dydį, kontroliuoti kitus
elektros energijos parametrus, prižiūrėti ir eksploatuoti Vartotojo patalpose ar teritorijoje esančius
Operatoriaus elektros įrenginius.
7.2.3 vykdyti kitas Taisyklėse ir kituose teisės aktuose numatytas pareigas.

8.Sutarties galiojimas, keitimas ir nutraukimas
8.1.Ši Sutartis įsigalioja nuo 20...m....mėn.....d. ir galioja iki 20...m....mėn.....d ,bei pratęsiama ir
kiekvieniems kitiems metams tomis pačiomis sąlygomis, jei likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui
iki termino pabaigos nei viena iš Šalių nepareiškia noro jos papildyti ar pakeisti. Sutartis prieš
terminą nutraukiama, jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu nepriklausomas tiekėjas nutraukia elektros
energijos pirkimo - pardavimo sutartį su vartotoju ir Vartotojas nepasirenka kito nepriklausomo
tiekėjo.
8.2. Ši sutartis gali būti nutraukta raštišku Sutarties Šalių susitarimu, taip pat Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse bei kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.
9.Atsakomybė
9.1.Nė viena Sutarties Šalis neatsako už Sutarties nevykdymą, jei tas nevykdymas yra nenugalimos
jėgos (force majeure) padarinys.
9.2. Vartotojas, laiku neįvykdęs savo piniginių prievolių, už kiekvieną uždelstą mokėjimo dieną
privalo mokėti 0,05 proc. nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius.
9.3.Už šios Sutarties ar kitų teisės aktų reikalavimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Sutarties
Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
10.Kitos sutarties sąlygos
10.1. Nepriklausomam tiekėjui nutraukus elektros energijos tiekimą Vartotojui ir Vartotojui
nepasirinkus kito Nepriklausomo tiekėjo teisės aktų nustatyta tvarka, laikoma, kad elektros energiją
Vartotojui tiekia Visuomeninis tiekėjas teisės aktuose ir šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis.
10.2. Šios Sutarties Šalių tarpusavio santykiai, nenumatyti šioje Sutartyje, reglamentuojami Lietuvos
Respublikos įstatymais, Taisyklėmis bei kitais teisės aktais.
10.3. Visi ginčai ar nesutarimai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami Sutarties Šalių tarpusavio
sutarimu, o nesutarus - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
10.4. Priedai yra neatskiriamos šios Sutarties dalys. Ši Sutartis surašoma dviem vienodą juridinę galią
turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.
10.5.Prie šios Sutarties pridedama:
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1 Priedas. Elektros tinklų nuosavybės ir eksploatavimo ribų aktai;
Operatorius

Vartotojas

UAB “Dirbtinis pluoštas”
Įmonės kodas: 135154525
Reg. adresas: Pramonės pr.4, Kaunas
Tel. 8 (37) 454165
Faks. 8 (37) 451380
El. Paštas dp@dp.lt

................
Įmonės kodas .............
...................................
Tel.
Faks.
El. paštas

________________

__________________

Generalinis direktorius
Martynas Ugianskis

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