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UAB „Ignitis“ (toliau – Bendrovė), įmonės kodas 303383884, adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, 
įsipareigoja netaikyti žemiau nurodytų Elektros energijos pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo 
sutarties (toliau – Sutartis) bendrosios dalies nuostatų, sudarant naujas vartojimo sutartis ir vykdant 
sudarytas vartojimo sutartis: 
 
Bendrovė įsipareigoja netaikyti Sutarties bendrosios dalies 30 punkto nuostatos, kurioje numatyta, 
kad: 
 
„30. Už elektros energiją Klientas atsiskaito su Tiekėju Sutartyje numatyta kaina. Tiekėjas turi teisę 
keisti Tiekimo paslaugos kainas, apie tai likus ne mažiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki 
ataskaitinio laikotarpio pradžios, nuo kurio bus taikomos naujos Tiekimo paslaugos kainos, pranešęs 
raštu, elektroninių ryšių priemonėmis (elektroniniu paštu ar trumpąja SMS žinute) ir (ar) paskelbęs 
savo interneto svetainėje, išskyrus atvejus, kai Šalys Sutarties SD yra sutarusios dėl fiksuotos 
Tiekimo paslaugos kainos taikymo Tiekimo paslaugos kainos fiksavimo terminui, nurodytam 
Sutarties SD. Jei Klientas nesutinka su pakeista Tiekimo paslaugos kaina, jis turi teisę nutraukti 
Sutartį, šios Sutarties 74.3 punkte nustatyta tvarka. Toks pranešimas dėl Tiekimo paslaugos kainos 
keitimo yra neatskiriama Sutarties dalis ir atskiras SD pakeitimas nesudaromas. Elektros energijos 
kainos pasikeitimai dėl Operatoriaus taikomų kainų ir (ar) tarifų pasikeitimo bei valstybės mokesčių 
pasikeitimo nėra laikomi kainos pakeitimu.“  
 
Bendrovė taip pat įsipareigoja netaikyti Sutarties bendrosios dalies 79 punkto nuostatos, kurioje 

numatyta, kad: 

„79. Sutarties BD gali būti keičiama, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams ir (ar) Tiekėjo 

iniciatyva, prieš 30 kalendorinių dienų paskelbiant apie būsimą Sutarties pakeitimą Tiekėjo 

svetainėje bei informuojant Klientus elektroniniu paštu, trumpąja SMS žinute, savitarnoje Kliento 

paskyroje, paštu ar kitais būdais. Šalys susitaria, jog Sutarties pakeitimai, kuriais įgyvendinami teisės 

aktų pokyčiai, nėra laikomi Sutarties keitimu. Jei keičiamos Sutarties sąlygos Klientui yra 

nepriimtinos, Klientas turi teisę nutraukti Sutartį 74.3 punkte nustatyta tvarka.“  

 
Bendrovė patvirtina savo įsipareigojimus, kad aukščiau minėtosios Sutarties bendrosios dalies 30 ir 
79 punktų nuostatos Bendrovės nebus taikomos sudarant naujas vartojimo sutartis1 ir vykdant 
sudarytas vartojimo sutartis, net jeigu aptariamos nuostatos ir būtų nurodytos jau galiojančiose 
vartojimo sutartyse iki artimiausiu metu numatyto Sutarties pakeitimų praktinio (techninio) 
įgyvendinimo.  
 
 

 

 
 
 

                                                           
1Informuojame, kad Bendrovės nauja redakcija išdėstytos Elektros energijos pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties 

bendrosios sąlygos galioja sutartims, sudarytoms nuo 2022-12-01. 

Privačių klientų tarnybos direktorius   (duomenys neskelbiami) 

https://ignitis.lt/sites/default/files/inline-files/elektros-energijos-pirkimo-pardavimo-ir-paslaugu-teikimo-sutarties-bendrosios-salygos-nauja-redakcija.pdf
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