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ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO - VARTOJIMO SUTARTIS Nr. .................. 
 

202... m. ................................ ....d. 

Pociūnai 

 

 

„Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubas“, juridinio asmens kodas 191668590, toliau 

vadinamas „TIEKĖJU”, atstovaujamas direktoriaus Mindaugo Žaliuko, veikiančio pagal asociacijos 

įstatus, iš vienos pusės ir ........................................., toliau vadinamas „VARTOTOJU”, veikiantis pagal 

Lietuvos Respublikos įstatymus iš kitos pusės, sudarė šią sutartį:  

1. Sutarties objektas. Šia sutartimi TIEKĖJAS įsipareigoja tiekti VARTOTOJUI per prijungtą 

elektros energijos tiekimo tinklą elektros energiją VARTOTOJO poreikiams, o VARTOTOJAS 

įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto jos vartojimo režimo, užtikrinti 

jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių 

tvarkingumą.  

2. TIEKĖJAS įsipareigoja: 

1.1. Tiekti elektros energiją VARTOTOJO objektui. 

3. VARTOTOJAS įsipareigoja:  

3.1. Atsiskaityti už elektros energiją remiantis elektros energijos skaitiklių, sumontuotų ant 

balansinės atsakomybės ribos,  parodymais.  

3.2. Nuo sutarties pasirašymo dienos mokėti už elektros energiją vienkainiu tarifu ....... ct/kWh 

(kainai keičiantis naujas galiojantis tarifas už praeito mėnesio suvartotą elektros energiją bus skelbiamas 

vidiniame Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubo interneto svetainėje www.pociunai.lt arba atskiru 

pranešimu). 

3.3. Duomenis apie elektros energijos sunaudojimą užrašyti kiekvieno mėnesio paskutinę dieną ir 

perduoti TIEKĖJUI elektroniniu paštu elektra@pociunai.lt .   

3.4. Per 3 dienas po šios sutarties pasirašymo, sumokėti 200 Eur. užstatą, kuris galės būti 

panaudotas TIEKĖJO, jei VARTOTOJAS neįvykdys sutartyje numatytų mokėjimo sąlygų (užstatas bus 

gražinamas nutraukus sutartį arba užskaitomas už elektros suvartojimą sutarties nutraukimo dieną). 

3.5.  VARTOTOJAS įsipareigoja per 3 dienas po sutarties pasirašymo pilnai padengti 

įsiskolinimus, jei tokių yra, pagal faktinius senojo skaitliuko parodymus arba atskiru susitarimu už 

galimai praeityje suvartotą elektros energiją, jei skaitliuko objekte nebuvo. 

3.6.  VARTOTOJAS savo kaštais pasirūpina, kad elektros tiekimo pradžiai/sutarties sudarymo 

dienai būtų atlikti visi būtini elektros darbai ties elektros tiekimo įvadu. T.y. tinkamai pastatyta spinta ir 

prieš įvadą sumontuotas taruotas elektros skaitliukas. TIEKĖJUI pareikalavus VARTOTOJAS privalo 

pateikti darbus atlikusio asmens/įmonės rekvizitus ir atliktų darbų lydinčius dokumentus, o taip pat 

taruoto skaitliuko dokumentus. 

4. Vartotojo sub-vartotojai: 

4.1. VARTOTOJAS, nuo kurio sutarties sudarymo dieną yra pasijungę kiti elektros vartojimo 

subjektai (ne nuo TIEKĖJO įvado tiesiogiai, o kaip pavyzdys namelis nuo namelio ir t.t.) – toliau 

vadinami SUB-VARTOTOJAIS.   

4.2. VARTOTOJAS sutarties pasirašymo momentu, įvardina visus savo SUB-VARTOTOJUS 

šios sutarties priede Nr.1 nurodydamas Vardus, Pavardes, registracijos adresus, el.pašto adresus bei 

telefonų numerius. Taip pat pateikia savo kaip VARTOTOJO ir visų savo SUB-VARTOTOJŲ objektų 

į kuriuos perduodama elektros energija nuotraukas. 

4.3. VARTOTOJAS yra finansiškai atsakingas už SUB-VARTOTOJŲ suvartojamą elektros 

energiją prieš TIEKĖJĄ. 

 

5. Mokėjimo sąlygos:  

5.1. Iki poataskaitinio mėnesio 5-tos dienos, negavus jokių prieštaravimų iš TIEKĖJO, 

VARTOTOJAS atlieka mokėjimą bankiniu pavedimu už suvartotą elektros energiją į TIEKĖJO sąskaitą 

pagal formulę: Suvartota elektros energija kWh padauginta iš nustatytos elektros kainos. 

http://www.pociunai.lt/
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5.2.  Mokėjimo paskirtyje VARTOTOJAS privalo nurodyti skaitliuko parodymus „nuo“ 

(skaitliuko parodymas/atskaita nuo kurio skaičiuojamas elektros suvartojimas) „iki“ (skaitliuko 

parodymas/atskaita iki kurios skaičiuojamas elektros suvartojimas). 

5.3. Neapmokėjus už sunaudotą elektros energiją nurodytu terminu, VARTOTOJAS apmoka 

TIEKĖJUI priskaičiuotus 0,04% dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą 

dieną.  

6. Baigiamosios nuostatos.  

6.1. Šalys įsipareigoja vadovautis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis 

nurodytomis šioje sutartyje ir elektros energiją vartojančių prietaisų aprašymuose. 

6.2. VARTOTOJAS neturi teisės savo atsakomybės riboje prijungti kitų vartotojų (SUB-

VARTOTOJŲ) ar asmenų elektros įrenginius ar užsiimti elektros energijos perpardavimu.  

6.3. Keičiantis objekto VARTOTOJUI ar VARTOTOJO SUB-VARTOTOJUI (objekto 

pardavimo atveju ar kt.) TIEKĖJAS pasilieką teisę vienašališkai nutraukti elektros tiekimą į 

VARTOTOJO objektą ir naujos tiekimo sutarties su nauju VARTOTOJU nesudarinėti. 

6.4. VARTOTOJUI nevykdant prievolės mokėti už suvartotą elektros energiją ar nesilaikant kitų 

Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių sąlygų, TIEKĖJAS, įspėjęs prieš 10 dienų, 

vienašališkai gali nutraukti elektros energijos tiekimą.  

6.5. Iškilusius ginčus šalys įsipareigoja spręsti derybų keliu.  

6.6. Visi sutarties pakeitimai ar papildymai galioja tik įforminti raštu ir pasirašyti abiejų šalių. 

6.7.Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, po vieną VARTOTOJUI ir TIEKĖJUI.  

6.8. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja vienerius metus. Sutartis kiekvieną 

kartą laikoma automatiškai pratęsta vienerių metų laikotarpiui, jei likus 30 (trisdešimčiai) dienų iki jos 

galiojimo pabaigos nei viena iš Šalių nepareiškė noro ją nutraukti.  

 

ŠALIŲ REKVIZITAI:  

 

TIEKĖJAS: VARTOTOJAS: 

Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubas 

Sklandytojų g. 10, 59327 Pociūnų k., Prienų r. 

sav. 

Įmonės kodas: 191668590 

PVM kodas: LT100003673417 

A/s: LT43 7300 0100 0224 6869, Swedbank AB 
el.p. director@pociunai.lt 

 

 

Direktorius Mindaugas Žaliukas 

 

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