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Sutarties įsigaliojimo pradžia

Šioms tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarytos Sutarties specialiosios dalies sąlygoms (toliau – Specialiosios
dalies sąlygos) yra taikomos Sutarties bendrosios dalies sąlygos (toliau – Bendrosios dalies sąlygos), kurios yra
Specialiosios dalies sąlygų neatsiejama dalis. Bendrosios dalies sąlygos skelbiamos viešai Pirkėjo internetinėje
svetainėje. Bendrosios dalies sąlygos gali būti keičiamos pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams ir (ar)
Pirkėjo iniciatyva, informuojant apie tai Pardavėją šiose Specialiosios dalies sąlygose nurodytu elektroniniu
paštu prieš 30 kalendorinių dienų ir paskelbiant viešai.
Pasirašydamas šias Sutarties Specialiosios dalies sąlygas patvirtinu, kad turėjau pakankamai laiko
susipažinti ir susipažinau su Specialiosios dalies sąlygomis ir Bendrosios dalies sąlygomis, jose nustatomos
Šalių teisės ir pareigos man yra aiškios, suprantamos ir su jomis visiškai sutinku.
Šalių parašai:
PARDAVĖJAS

PIRKĖJAS

A.V.

(parašas)

(parašas)

Vardas Pavardė
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ELEKTROS ENERGIJOS SUPIRKIMO
IŠ ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ GAMINTOJO SUTARTIES
BENDROJI DALIS
Sutartyje vartojamos sąvokos:
Sutartis – ši tarp Pirkėjo ir Pardavėjo elektros energijos supirkimo iš atsinaujinančių energijos išteklių
gamintojo sutartis (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), susidedanti iš Bendrosios dalies sąlygų ir
Specialiosios dalies sąlygų, kurios sudaro vientisą ir nedalomą dokumentą bei negali būti taikomos ir (ar)
aiškinamos atskirai.
Priedai – visi prie šios Sutarties pridėti priedai, esantys neatskiriama Sutarties dalimi.
Pirkėjas – asmuo, nurodytas Specialiosios dalies sąlygose, teisės aktų nustatyta tvarka superkantis
elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintojo.
Pardavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, nurodytas šios Sutarties Specialiosios dalies sąlygose, veikiantis
kaip elektros energijos gamintojas ir turintis teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą gaminti elektros
energiją, o fizinis asmuo kartu ir individualios veiklos vykdymo pažymą elektros gamybai.
Elektrinė – Lietuvos Respublikos teritorijoje Pardavėjo nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdoma
elektrinė (toliau – Elektrinė), nurodyta šios Sutarties Specialiosios dalies sąlygose.
Kontaktinis asmuo / asmenys – atitinkami Sutarties Specialiosios dalies sąlygose nurodyti asmenys
(darbuotojai), kurie turi teisę teikti kitai Sutarties Šaliai Sutarties vykdymui reikalingą informaciją (konsultuoti)
ir ją gauti ir turintys teisę pasirašyti Sutartyje numatytus dokumentus, juos pateikti ir (ar) suderinti.
Apskaitos (ataskaitinis) laikotarpis – vieno kalendorinio mėnesio laikotarpis, už kurį apskaitomas pirktas
– parduotas elektros energijos kiekis. Apskaitos (ataskaitinis) laikotarpis prasideda nuo mėnesio pirmos
kalendorinės dienos 00:00 val. ir baigiasi paskutinę mėnesio kalendorinę dieną 24:00 val.
Poataskaitinis laikotarpis – kalendorinis mėnuo, einantis po apskaitos (ataskaitinio) laikotarpio.
Elektros energijos supirkimo vieta – elektros tinklo taškas, kuriame tiekiama elektros energija iš
Pardavėjo nuosavybės pereina Pirkėjo nuosavybėn.
Šalis – Pardavėjas arba Pirkėjas.
Kitos Sutartyje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos
elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme,
Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos apraše, Viešuosius interesus
atitinkančių paslaugų teikimo tvarkos apraše, Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administravimo
tvarkos apraše ir kituose norminiuose teisės aktuose (su vėlesniais jų pakeitimais ir (ar) papildymais),
nustatančiuose elektros energijos prekybos, skatinimo ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau –
VIAP) teikimo rėmimo sąlygas.
Pardavėjas ir Pirkėjas (toliau – Šalys) susitarė ir sudarė šią Elektros energijos supirkimo iš
atsinaujinančių energijos išteklių gamintojo sutartį (toliau – Sutartis).
1.

Sutarties dalykas (objektas)

1.1. Sutartis sudaryta Pirkėjui sutinkant supirkti elektros energiją iš gamintojų, elektros energijos
gamybai naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius / šaltinius.
1.2. Pagal šią Sutartį Pirkėjas, vadovaudamasis galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų (įskaitant,
bet neapsiribojant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo, Atsinaujinančių
energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo, Viešuosius interesus atitinkančių
paslaugų teikimo tvarkos aprašo, Prekybos elektros energija taisyklių (ir vėlesnių jų pakeitimų ir (ar) redakcijų)
nustatytais reikalavimais, perka visą Pardavėjo Elektrinėje pagamintą ir patiektą į skirstomųjų tinklų
operatoriaus tinklą elektros energiją.
1.3. Pardavėjas įsipareigoja patiekti į skirstomųjų tinklų operatoriaus tinklą elektros energiją, pagamintą
naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, o Pirkėjas – sumokėti Pardavėjui už patiektą elektros energiją
Sutarties 5 ir 9.7 skyriuose nurodytą kainą.
1.4. VIAP kaina, VIAP lėšų mokėjimas ir / ar kt. skatinimo priemonės Pardavėjo Elektrinėje pagamintai
elektros energijai taikomos vadovaujantis galiojančios redakcijos Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių
energetikos įstatymo, Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo
ir / ar kitų teisės aktų nuostatomis. Sutarties pasirašymo dieną skatinimo priemonės taikomos tiek (tai daliai
elektros energijos), kiek elektros energijai gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai.
1.5. VIAP lėšos Pardavėjui yra išmokamos Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros
energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos apraše ar kituose teisės aktuose nustatytomis sąlygomis.
2.

Elektros energijos tiekimo vieta

2.1. Pardavėjas elektros energiją Pirkėjui patiekia į Pirkėjo elektros tinklą. Nuosavybės riba tarp Pirkėjo
elektros tinklo ir Pardavėjo vidaus elektros tinklo (toliau – Nuosavybės riba) yra nurodyta skirstomųjų tinklų
operatoriaus sudarytame elektros tinklo (-ų) nuosavybės ribų akte.
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3.

Superkamos elektros energijos kiekių apskaita

3.1. Pardavėjo Elektrinėje pagamintas ir patiektas į Pirkėjo skirstomąjį tinklą elektros energijos kiekis
apskaitomas pagal Pirkėjo įrengtų ir užplombuotų apskaitos prietaisų rodmenis. Apskaitos prietaisų laikas
atitinka Grinvičo laiką plius 2 valandos ir nesikeičia įvedus vasaros ar žiemos laiką.
3.2. Elektros energijos technologinės sąnaudos, susidarančios elektros tinkluose, esančiuose nuo
Nuosavybės ribos iki elektros energijos apskaitos prietaisų įrengimo vietos, pridedamos prie elektros energijos
apskaitos prietaisais nustatyto pagaminto elektros energijos kiekio (jei elektros energijos tinklo tarp tiekimo
vietos ir apskaitos prietaisų įrengimo vietos dalis yra skirstomųjų tinklų operatoriaus nuosavybė) arba
atimamos iš elektros energijos apskaitos prietaisais nustatyto pagaminto elektros energijos kiekio (jei elektros
energijos tinklo tarp tiekimo vietos ir apskaitos prietaisų įrengimo vietos dalis yra Pardavėjo nuosavybė).
Elektros energijos technologinės sąnaudos skaičiuojamos pagal skirstomųjų tinklų operatoriaus patvirtintą
Elektros sąnaudų galios transformatoriuose ir elektros linijose skaičiavimo metodiką.
Šis Sutarties punktas netaikomas Pardavėjo Elektrinei, kai Nuosavybės riba sutampa su elektros
energijos apskaitos prietaisų įrengimo vietomis.
3.3. Apskaitos prietaisas(-ai) priklauso Pirkėjui nuosavybės teise.
3.4. Pasibaigus apskaitos (ataskaitiniam) laikotarpiui, Pirkėjo atstovas per 4 (keturias) darbo dienas
nuskaito apskaitos prietaisų rodmenis ir juos (pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodytus rekvizitus)
elektroniniu paštu pateikia Pardavėjui. Pirkėjui laiku neįvykdžius šios pareigos, Pardavėjas pats nuskaito
apskaitos prietaisų rodmenis ir juos (pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodytus rekvizitus) el. paštu pateikia
Pirkėjui.
4.

Elektros energijos kokybė

4.1. Pardavėjo tiekiamos elektros energijos kokybė Nuosavybės riboje turi atitikti galiojančių standartų
(standarto „LST EN 50160“ ir kitų aktualių Lietuvos standartizacijos departamento patvirtintų standartų)
reikalavimus.
5.

Elektros energijos kaina ir kainos dedamosios dalys

5.1. Pagal šią Sutartį superkamos elektros energijos kaina nustatoma Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos nutarimu, o šios kainos dydis yra nurodytas Sutarties Specialiosios dalies sąlygose.
5.2. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintu Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų
elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašu, elektros energijos supirkimo kainą (KS) sudaro 2 (dvi)
dedamosios dalys: 1) elektros energijos rinkos kaina (KR); 2) viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kaina
(VIAP lėšos) (KVIAP). Elektros energijos rinkos kainą nustato Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.
VIAP kainos (VIAP lėšų) dalis (KVIAP) yra lygi supirkimo kainos (KS) ir elektros energijos rinkos kainos (KR)
skirtumui: KVIAP = KS – KR.
5.3. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatyta supirkimo kaina ir kainos
sudedamosios dalys yra taikomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos
įstatymu, Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašu,
Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašu bei Viešuosius
interesus atitinkančių paslaugų lėšų administravimo tvarkos aprašu (su vėlesniais pakeitimais ir (ar)
papildymais). Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai patvirtinus kitą elektros energijos kainą /
kainos dedamąją, Šalių tarpusavio santykiams taikoma nauja elektros energijos kaina / kainos dedamoji nuo
teisės akto, kuriuo nustatoma nauja kaina / kainos dedamoji, įsigaliojimo dienos.
6.

Atsiskaitymų tvarka

6.1. Pardavėjas parengia apmokėjimo dokumentą / PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą faktūrą (toliau –
Sąskaita) atsiskaitymui už patiektą į tinklą elektros energiją ir pateikia Pirkėjui. Pirkėjui pateikiamoje Sąskaitoje
Pardavėjas privalo atskirai nurodyti Pirkėjo mokėtinas pinigų sumas už pagamintą ir patiektą elektros energiją
pagal atskiras dedamąsias dalis (eilutes), nurodytas šios Sutarties 5 skyriuje. Sąskaita išrašoma paskutinės
apskaitos (ataskaitinio) mėnesio, už kurį apskaitoma pirkta – parduota elektros energija, dienos data.
Pridėtinės vertės mokesčio sumas Pardavėjas (jei Pardavėjas yra Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
nurodo pagal galiojančius teisės aktus.
6.2. Pardavėjas iki poataskaitinio mėnesio 5 (penktos) darbo dienos imtinai el. paštu kiekvieną mėnesį
pateikia Pirkėjui Sąskaitą. Elektroniniu paštu pateikiami skenuoti dokumentai. Pardavėjo pateikiami Pirkėjui
dokumentai turi būti tvarkingi, aiškiai matomi ir įskaitomi.
6.3. Pirkėjas atsiskaito su Pardavėju iki paskutinės poataskaitinio mėnesio darbo dienos, remiantis šios
Sutarties 6.2 punkte nurodytais dokumentais Pardavėjo pateikta Sąskaita.
6.4. Pardavėjui vėluojant pateikti Sąskaitą Sutarties 6.2 punkte nustatytais terminais, Pirkėjas turi teisę
tokiam pačiam dienų skaičiui atidėti atsiskaitymus.
Sąskaitos gavimo data laikoma data, nurodyta Pirkėjo elektroninio laiško ar fakso gavimo darbo
valandomis data, taip pat ant voko viršaus pašto-gavėjo antspaude ar Pirkėjo administracijos registracijos
data, kai Sąskaita pateikiama ne paštu.
6.5. Visi Pirkėjo mokėjimai Pardavėjui pagal Sutartį yra atliekami į šioje Sutartyje Pardavėjo nurodytą
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banko sąskaitą arba į kitą iš anksto Pardavėjo raštu nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą. Visi Pirkėjo mokėjimai
laikomi įvykdytais nuo mokėjimo nurodymo pateikimo dienos.
6.6. Visi mokėjimai atliekami (įskaitomi) LR oficialia galiojančia valiuta (eurais). Pirkėjo įmokos
užskaitomos tokia eilės tvarka: už nupirktą elektros energiją, susidariusį įsiskolinimą už nupirktą elektros
energiją, netesybas (delspinigius), kitus įsipareigojimus pagal Sutartį.
6.7. Pirkėjas pagal šią Sutartį neperka ir neapmoka elektros energijos, kurią Pardavėjas patiekia į Pirkėjo
skirstomąjį tinklą pažeisdamas šios Sutarties sąlygas.
6.8. Pardavėjui pagaminus elektros energiją per ataskaitinį laikotarpį pažeidžiant Sutarties 1.4. punkte
nurodytą kuro balansą, Pardavėjui pagaminus elektros energiją neturint leidimo gaminti elektros energiją (pvz.,
įrenginių bandymo derinimo ar kitu iki leidimo gaminti elektros energiją išdavimo laikotarpiu), Pardavėjui
pagaminus elektros energiją ne skatinimo laikotarpiu, Pirkėjui nebesant įgaliotam / įpareigotam mokėti VIAP
lėšų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, ar vadovaujantis kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų bei
valstybinių institucijų nurodymais / išaiškinimais, Pirkėjas pagal šią Sutartį Pardavėjui nepriskaito ir nemoka
pinigų sumos už VIAP, t. y. pagal VIAP (KVIAP) kainą, nurodytą šios Sutarties 5 skyriuje.
7.

Šalių pareigos

7.1. Šalys susitaria vadovautis Sutartimi, Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais teisės
aktais, reglamentuojančiais elektros energijos gamybą, kokybę, tiekimą, prekybą ir kainą.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja:
7.2.1. Patiekti į Pirkėjo skirstomąjį tinklą tinkamos kokybės elektros energiją, atitinkančią Sutarties 4.1
punkte nurodytų standartų reikalavimus.
7.2.2. Leisti Pirkėjo atstovams (ar tinkamai įgaliotiems tretiesiems asmenims), pateikus tarnybinį
pažymėjimą, tikrinti Pardavėjo nuosavybės teise priklausančioje ar kitu teisiniu pagrindu Pardavėjo valdomoje
teritorijoje esančius Pirkėjo elektros įrenginius, apžiūrėti ir tikrinti elektros apskaitos prietaisų, apskaitos
schemos elementų ir plombų būklę, Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintose Elektros energijos
tiekimo ir naudojimo taisyklėse numatytais terminais ir tvarka atlikti automatizuotos elektros energijos
apskaitos sistemos įrangos būklės patikrinimą ir remontą, nuskaityti elektros apskaitos prietaisų rodmenis.
7.2.3. Užtikrinti elektros apskaitos prietaisų bei pakabintų plombų periodinį stebėjimą ir saugumą.
7.2.4. Nedelsiant pranešti Pirkėjui apie pastebėtus įrangos, įtaisų bei prietaisų, nurodytų Sutarties 7.2.3
p., gedimus bei pakabintų plombų pažeidimus.
7.2.5. Laikytis elektrosaugos reikalavimų eksploatuojant savo įrenginius pagal elektros tinklo(-ų)
nuosavybės ribų aktą.
7.2.6. Elektrinės generuojančių įrenginių (agregatų) paleidimą ir sustabdymą, aptarnaujant Elektrinę,
vykdyti vadovaujantis teisės aktais ir / ar Šalių pasirašyta Elektrotechnikos darbuotojų tarpusavio santykių
nuostatais.
7.2.7. Paklusti bendrajam Pirkėjo elektros tinklo operatyviajam dispečeriniam valdymui – atitinkamai
dispečerinio valdymo padaliniui, į kurios veiklos teritorijoje esantį tinklą tiekiama elektros energija. Pardavėjas
visus savo veiksmus (įrenginių remonto, rekonstrukcijos, įrenginių prijungimo ar perjungimo) su
eksploatuojamais elektros įrenginiais turi derinti su Pirkėjo dispečerinio valdymo padaliniu, įforminant
paraiškas ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, nurodant darbų pobūdį bei jų pradžią ir pabaigą. Kai
siekiama išvengti avarijų, grėsmės žmonių sveikatai ar gyvybei, Pardavėjas turi teisę nutraukti elektros tiekimą
į Pirkėjo elektros tinklą nedelsiant apie tai raštu (arba žodžiu, o ne vėliau kaip kitą dieną – ir raštu) informuojant
Pirkėją. Pardavėjas privalo Pirkėjui raštu nurodyti elektros energijos tiekimo nutraukimo priežastis, atliekamų
darbų pobūdį bei jų pradžią ir pabaigą.
7.2.8. Generuojančių įrenginių paleidimą ir sustabdymą derinti su Pirkėjo dispečerinio valdymo
padaliniu. Generuojančius įrenginius galima jungti į tinklą tik gavus Pirkėjo dispečerinės valdymo padalinio
dispečerio leidimą. Kontaktiniai dispečerinės valdymo padalinio dispečerio duomenys pateikiami Sutarties
Specialiosios dalies sąlygose.
7.2.9. Pateikti Pirkėjui pateikiamų dokumentų (sąskaitų ar kitų dokumentų pagal šią Sutartį) originalus,
Pirkėjui paprašius.
7.2.10. Saugoti Pirkėjui el. paštu pateikiamų dokumentų (sąskaitų ar kitų dokumentų pagal šią Sutartį)
originalus teisės aktų nustatyta tvarka.
7.2.11. Savo lėšomis atlikti sumontuotos automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos, kai
sistema yra Pardavėjo nuosavybėje, ir realaus laiko valdymo sistemų įrangos eksploatacinę priežiūrą ir
remontą. Sistemų gedimus pašalinti per 30 kalendorinių dienų.
7.2.12. Deklaruoti ir sumokėti visus mokesčius (įskaitant, bet neapsiribojant, Gyventojų pajamų
mokesčiu, PVM (jei taikomas), socialinių draudimo įmokų (jei taikoma) sumokėjimu ir kt. mokesčius), kuriuos
deklaruoti ir sumokėti prievolė pagal galiojančius teisės aktus dėl šios Sutarties sudarymo ir vykdymo gali
atsirasti Pardavėjui.
7.3. Pirkėjas įsipareigoja:
7.3.1. Sutartyje nurodytais terminais ir tvarka mokėti už Pardavėjo patiektą elektros energiją.
7.3.2. Nupirkti Pardavėjo pagamintą ir patiektą į Pirkėjo skirstomąjį tinklą elektros energiją, atitinkančią
šioje Sutartyje numatytas sąlygas.
7.3.3. Tinkamai eksploatuoti ir prižiūrėti skirstomuosius elektros tinklus iki elektros tinklo nuosavybės
ribos.
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7.3.4. Užtikrinti, kad Pardavėjui būtų įrengti apskaitos prietaisai į Pirkėjo elektros tinklą tiekiamai elektros
energijai apskaityti, metrologiškai juos tikrinti bei keisti (jei jie neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų).
8.

Šalių atsakomybė

8.1. Tuo atveju, jei Pardavėjas pateikia klaidingą ar melagingą informaciją, sugadina elektros apskaitos
prietaisą ar apskaitos schemos elementus (pažeistos ar nutrauktos plombos nuo elektros apskaitos prietaiso,
elektros apskaitos schemos elemento, elektros apskaitos spintos ar kitų su elektros apskaita susijusių
plombuojamųjų vietų, ar pan.) ir tas sugadinimas turėjo įtakos tinkamo elektros energijos kiekio užfiksavimui,
Pirkėjas turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius, o Pardavėjas įsipareigoja juos atlyginti.
8.2. Jei viena iš Šalių nevykdo ar netinkamai vykdo kurią nors iš savo prievolių pagal šią Sutartį, tokia
Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl nevykdymo ar netinkamo vykdymo patirtus nuostolius. Nuostoliais šio
punkto prasme bus laikomos visos kitos Šalies dėl minėto pažeidimo patirtos išlaidos, jos turto netekimas arba
sužalojimas.
8.3. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutartinių prievolių neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą,
jeigu ji įrodo, kad šios prievolės neįvykdytos arba netinkamai įvykdytos dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių
ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių
aplinkybių arba jų pasekmių atsiradimui. Civilinė atsakomybė taip pat gali būti netaikoma ir CK 6.253 str.
nustatytais atvejais.
8.4. Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui ir Pardavėjui nepateikus / nepristačius Pirkėjui Sutarties 6.2
punkte nurodytos Sąskaitos už ataskaitinį laikotarpį, Pirkėjas turi teisę pareikalauti sumokėti 100 Eur (vieno
šimto eurų) baudą, kuri gali būti išskaičiuojama iš būsimų mokėjimų už supirktą elektros energiją.
9.

Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties įsigaliojimo pradžia nurodyta Sutarties Specialiosios dalies sąlygose.
9.2. Sutartis automatiškai nutrūksta Pardavėjui (Elektrinei) netekus Leidimo gaminti elektros energiją ar
nutraukus elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartį / elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartį.
Šia Sutartimi Šalys susitaria dėl elektros energijos supirkimo sąlygų iš Pardavėjo Elektrinių, nurodytų
Sutarties specialiojoje dalyje. Šalys turi teisę susitarti dėl šios Sutarties pakeitimo ar nutraukimo vienos, kelių
ar visų Elektrinių atžvilgiu.
9.3. Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį įspėjusi kitą Šalį prieš 30 kalendorinių dienų.
9.4. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį be išankstinio įspėjimo, jei Pardavėjas nevykdo
Sutarties 7.2.2, 7.2.4, 7.2.6, 7.2.7, 7.2.9, 7.2.10, 7.2.11, 8.4, 12.6 punktuose numatytų įsipareigojimų ar pateikė
klaidingą informaciją apie Elektrinėje naudojamo kuro balansą, sugadino elektros apskaitos prietaisą, pažeidė
plombas.
9.5. Jei bet kuri Sutarties Bendrosios dalies sąlygų ar Specialiosios dalies sąlygų nuostata prieštarauja
imperatyvioms Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatoms, tai tokia sąlyga negalioja, o vietoj jos elektros
energijos supirkimo santykiams tarp Pirkėjo ir Pardavėjo nustatyti taikomas atitinkamas teisės aktas. Jeigu kuri
nors šios Sutarties sąlyga prieštarauja teisės aktams arba pasikeitus teisės aktams tokia tampa, ar dėl kokių
nors kitų priežasčių yra negaliojanti, ji nedaro negaliojančiomis likusiųjų šios Sutarties nuostatų. Sutarties
Bendrosios dalies sąlygos gali būti keičiamos Pirkėjo iniciatyva, informuojant apie tai Pardavėją šiose
Specialiosios dalies sąlygose nurodytu elektroniniu paštu prieš 30 kalendorinių dienų ir paskelbiant viešai
Pirkėjo internetinėje svetainėje.
9.6. Jeigu likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties 9.1 punkte numatyto
Sutarties galiojimo termino pabaigos nei viena iš Šalių nepareiškia noro Sutartį nutraukti ar ją pakeisti, o taip
pat tais atvejais, kai Pardavėjas iki Sutarties galiojimo termino pabaigos nepateikia Pirkėjui naujų planuojamų
pagaminti ir parduoti elektros energijos kiekių, lyginant su Sutarties Specialiosios dalies sąlygose nurodytais
parduodamos elektros energijos kiekiais, Sutartis yra pratęsiama kiekvieniems kitiems kalendoriniams metams
tokiomis pačiomis sąlygomis ir tvarka.
9.7. Pardavėjo elektrinei, kuriai netaikomos skatinimo priemonės numatytos Lietuvos Respublikos
atsinaujinančių energetikos išteklių įstatyme ar kituose teisės aktuose, kai už patiektą elektros energiją
nemokamos VIAP lėšos, netaikoma šios Sutarties 5.1, 5.2, 6.1 punktų nuostatos dėl kainos skaidymo į dvi
dedamąsias dalis – tokiu atveju kaina neskaidoma ir taikoma sutartinė kaina, apibrėžta Sutarties Specialiosios
dalies sąlygose.
Pardavėjo elektrinėje pagaminta elektros energija, kuriai pagal Atsinaujinančių energijos išteklių
naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos apraše numatytas sąlygas pasibaigė skatinimo laikotarpis,
perkama tik atskiru susitarimu Šalių suderintomis sąlygomis ir kainomis.
10. Ginčų sprendimo tvarka
10.1. Šalys siekia bet kokius ginčus ir nesusipratimus spręsti taikiai. Tais atvejais, kai kilusių ginčų ir (ar)
nesutarimų nepavyksta išspręsti derybų keliu, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
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11. Pranešimai
11.1. Visi su Šalių teisių realizavimu ir įsipareigojimų vykdymu susiję arba su reikalavimų, kylančių iš
Sutarties, gynimu susiję pranešimai ir ataskaitos turi būti raštiški, siunčiami elektroniniu paštu, perduodami
telefaksu arba siunčiami registruotu paštu, jei Sutartyje nenustatyta kitokia pranešimų siuntimo tvarka,
Sutarties Specialiosios dalies sąlygose Šalių nurodytais adresais. Kiekviena Šalis turi teisę pasirinkti jai
priimtiniausią pranešimo siuntimo būdą.
11.2. Jei pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu ar perduodamas telefaksu, laikoma, kad jį adresatas
gavo tą pačią dieną, jei jis buvo gautas darbo valandomis, arba kitą darbo dieną, jei jis buvo gautas ne darbo
valandomis. Jei pranešimas siunčiamas registruotu laišku, laikoma, kad jį adresatas gavo praėjus 5
kalendorinėms dienoms nuo pranešimo išsiuntimo.
11.3. Šalys privalo raštu informuoti viena kitą ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie pasikeitusius savo
rekvizitus ir kontaktinių asmenų duomenis. Šalis, neįvykdžiusi šio įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų, kad
ji negavo pranešimų, kad kita Šalis pažeidė Sutartį ir pan., jei kita Šalis atliko veiksmus pagal paskutinius jai
žinomus kitos Šalies adresus ar rekvizitus.
11.4. Pardavėjas privalo raštu informuoti Pirkėją apie Pardavėjui (Elektrinei) suteikto leidimo gaminti
elektros energiją netekimą, leidimo pakeitimą nauju, leidimo įgaliojimų sustabdymą, Elektrinės perleidimą
tretiesiems asmenims ir apie kitą informaciją, susijusią su leidimu reglamentuojamos veiklos vykdymu ne
vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo tokių įvykių atsiradimo.
12. Kitos sąlygos
12.1. Šalys patvirtina, kad turi visus Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių aktų reikalaujamus
leidimus ir licencijas verstis Sutartyje nurodyta veikla. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios
Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
12.2. Šalys patvirtina, kad turi visus reikiamus sutikimus ir įgaliojimus sudaryti ir vykdyti Sutartį.
12.3. Pirkėjas turi teisę perleisti visas savo teises ir pareigas pagal šią Sutartį ar atitinkamą jų dalį bet
kokiai savo grupės ar naujai įkurtai įmonei, su sąlyga, kad Pirkėjo teisių ir pareigų perėmėjas perims visas
šioje Sutartyje nustatytas teises ir pareigas, ir toks teisių ir pareigų perleidimas neprieštaraus norminiams
teisės aktams, reglamentuojantiems elektros energijos supirkimo tvarką ir tai nebus laikoma konfidencialumo
įsipareigojimo nuostatų pažeidimu.
12.4. Pardavėjas pareiškia ir patvirtina, kad jam yra žinoma, jog pagal galiojančius teisės aktus visų su
Sutarties vykdymu ir (ar) su gauta Elektros energijos kaina susijusių mokestinių prievolių (įskaitant, bet
neapsiribojant, gyventojų pajamų mokesčio, PVM (jei taikomas), socialinių draudimo įmokų (jei taikoma)
apskaičiavimo ir sumokėjimo) tinkamas įvykdymas yra Pardavėjo pareiga ir atsakomybė.
12.5. Pardavėjas pareiškia ir patvirtina, kad jam yra žinoma, jog remiantis Lietuvos Respublikos
atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu, iš nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros
finansavimo programos ir savivaldybių atsinaujinančių energijos išteklių plėtros ar kitų finansavimo šaltinių
programų lėšų negali būti finansuojami projektai, kurie yra skatinami taikant fiksuotų tarifų paramos schemas.
12.6. Paaiškėjus faktams ir aplinkybėms ar nustačius, kad Pardavėjas pasinaudojo kitomis skatinimo
priemonėmis ar finansavimo programomis, prieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių
energetikos išteklių įstatymui ar kitiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, ar Pardavėjui buvo neteisingai
priskaityta ir/ar išmokėta per daug VIAP lėšų, Pirkėjas ar VIAP administratorius turi teisę reikalauti grąžinti
priskaitytas ir išmokėtas VIAP lėšas visa apimtimi nuo skatinimo pradžios (t. y. pagal šią ir/ar ankstesnes Šalių
pasirašytas sutartis, jei tokios buvo pasirašytos / perrašytos / pakeistos / atnaujintos), o Pardavėjas
įsipareigoja gautas VIAP lėšas grąžinti per kuo įmanoma trumpesnį terminą (tačiau ne ilgesnį nei 30
(trisdešimt) kalendorinių dienų arba per kitą Šalių raštišku susitarimu sutartą terminą). Sutikus Pirkėjui,
Pardavėjas gali grąžinti neteisingai priskaičiuotas ir gautas VIAP lėšas tiesiogiai VIAP administratoriui.
Paaiškėjus faktams ir aplinkybėms ar nustačius, kad Pardavėjui buvo neteisingai priskaityta ir/ar
išmokėta per mažai VIAP lėšų Pirkėjas įsipareigoja sumokėti trūkstamas VIAP lėšas pagal Sutartį per kuo
įmanoma trumpesnį terminą (tačiau ne ilgesnį nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų arba per kitą Šalių raštišku
susitarimu sutartą terminą).
12.7. Jei nuostatos, numatytos Sutarties Specialiosios dalies sąlygose, skiriasi nuo nuostatų, numatytų
Sutarties Bendrosios dalies sąlygose, taikomos Sutarties Specialiosios dalies sąlygų nuostatos.
12.8. Priedai yra neatskiriama Sutarties dalis, jei Šalių sutarimu pridedami prie Sutarties. Kiekviena Šalis
gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
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