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SIUNTŲ VEŽIMO SUTARTIS NR. _____ 
 

202__ m._______mėn. ___d. 
Vilnius 

 
UAB „LTG Link“, juridinio asmens kodas 305052228, buveinės adresas Geležinkelio g. 16, Vilnius, 
Lietuvos Respublika, atstovaujama [įrašyti pareigas, vardą ir pavardę], veikiančio pagal [įrašyti juridinį 
pagrindą] (toliau – Paslaugų teikėjas), 
ir 
[įrašyti juridinio asmens pavadinimą], juridinio asmens kodas [įrašyti unikalų kodą], buveinės adresas 
[įrašyti adresą], atstovaujama [įrašyti pareigas, vardą ir pavardę], veikiančio pagal [įrašyti juridinį 
pagrindą] (toliau – Klientas), toliau Paslaugų teikėjas ir Klientas kartu – Šalys, o Paslaugų teikėjas ir 
Klientas atskirai – Šalis, sudarė šią paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis): 
 

I.  SUTARTIES DALYKAS 
 

1. Pagal šią Sutartį Paslaugų teikėjas įsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu suteikti Klientui 
siuntų vežimo paslaugas (toliau – Paslaugos) Siuntų vežimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) 
nurodytomis kryptimis, o Klientas įsipareigoja laiku mokėti šioje Sutartyje nustatytą Paslaugų kainą. 
 

II. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
 

2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja: 
2.1. priimti, vežti ir pasirašytinai išduoti siuntą, kuri atitinka Paslaugų teikėjo internetiniame 

puslapyje www.ltglink.lt nurodytus reikalavimus; 
2.2. vežimo metu saugoti siuntą: siunta turi būti pastatyta ant lygaus ir stabilaus paviršiaus, kiek 

įmanoma transportavimo sąlygomis turi būti vengiama siuntos vartymo, kratymo, taip pat negali būti 
pažeista siuntos pakuotė. Ant siuntos negali būti statomos kitos siuntos, kroviniai ar kiti daiktai, 
galintys sugadinti siuntą; 

2.3. visu šios Sutarties galiojimo laikotarpiu neperleisti savo teisių ir pareigų pagal šią Sutartį 
tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio Kliento sutikimo; 

2.4. Paslaugų teikėjo darbuotojas turi teisę nepriimti  siuntų, kurios supakuotos nesilaikant 
Taisyklėse nustatytų reikalavimų, siuntų kurios viršija Taisyklėse nustatytą leidžiamą svorį ar 
matmenis, taip pat siuntų, kuriose gali būti draudžiamų vežti daiktų, nurodytų Taisyklėse (visais šiame 
punkte išvardintais atvejais vadovaujamasi siuntos pristatymo Paslaugų teikėjui metu galiojančia 
Taisyklių redakcija). Taisyklės skelbiamos Paslaugų teikėjo interneto puslapyje www.ltglink.lt; 

2.5. informuoti Klientą SMS žinute jei per 20 parų, nuo siuntos gavimo į paskirties stotį, siunta 
neatsiimama. Atsiimdamas grąžintą siuntą siuntėjas privalo apmokėti siuntos saugojimo ir grąžinimo į 
siuntos išsiuntimo ar kitą siuntėjo nurodytą stotį išlaidas. 

2.6. saugoti grąžintą siuntą 6 mėnesius, jeigu per nustatytą laiką Klientas siuntos neatsiima, nors 
jam buvo išsiųstas rašytinis pranešimas, Paslaugos teikėjas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie 
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos turi pranešti apie tokį turtą ir perduoti jį valstybės 
nuosavybėn; prie pranešimo pridedama Paslaugos teikėjo žyma, kad Klientas kviečiamas atsiimti 
siuntos neatvyko arba siuntos atsisakė. 

3. Klientas įsipareigoja: 
3.1.  Siuntas sandariai uždarytoje dėžėje, pakuotėje pristatyti stoties siuntų priėmėjui ir atsiimti iš 

paslaugų teikėjo siuntų atsiėmimo punktų Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių geležinkelio stotyse – 
stočių darbo laiku, kitose stotyse – bilietų kasų darbo laiku. Siuntų vežimo kryptys ir siuntų 
priėmimo/išdavimo punktai nurodyti Paslaugų teikėjo interneto puslapyje  www.ltglink.lt. 

3.2. Kokybiškai ir patvariai supakuotos siuntos turinys turi būti apsaugotas nuo išorės veiksnių ar 
galimų pažeidimų transportavimo metu. 

3.3. Klientas privalo siuntos turinį supakuoti taip, kad jis nejudėtų, neišlįstų iš pakuotės, būtų 
atsparus kitų siuntų svoriui, vartymui ir transportavimui. 

3.4. Ant siuntos įrašyti siuntos gavėjo vardą ir pavardę, gavėjo adresą ir telefono numerį; 
3.5. Siunčiamos siuntos pakuotė turi būti tokia, kad nebūtų įmanoma prieiti prie jos turinio 

nepažeidus pačios pakuotės (nepraplėšus dėžės ir pan.). 
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3.6. Už kokybišką ir patvarų siuntos įpakavimą visais atvejais atsako Klientas. 
3.7. Siuntą atsiimantis asmuo privalo pateikti įmonės vadovo pasirašytą rašytinį įgaliojimą, 

suteikiantį teisę jam atsiimti įmonei adresuotas siuntas ir asmens tapatybę liudijantį dokumentą.  
3.8. Atsiimdamas siuntą gavėjas privalo apžiūrėti siuntos pakuotę. Pastebėjęs pakuotės 

pažeidimus, gavėjas gali rašyti prašymą / skundą, į kurį Paslaugų teikėjas atsako per 14 dienų nuo jo 
gavimo dienos. Jei siuntos atsiėmimo metu pretenzija nėra pateikiama, laikoma, kad siunta pristatyta 
tinkamai, užsakymas buvo įvykdytas kokybiškai ir gavėjas pretenzijų dėl siuntos pristatymo neturi. 

3.9. Laiku ir tinkamai sumokėti Paslaugų kainą šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir laikantis 
Sutartyje įtvirtintų atsiskaitymo terminų. 
 

III. PASLAUGŲ KAINA, ATSISKAITYMO TVARKA IR TERMINAI 
 

4. Paslaugų kaina apskaičiuojama pagal Paslaugų teikėjo interneto puslapyje www.ltglink.lt 
paskelbtus ir Paslaugos užsakymo metu galiojančius įkainius.  

5. Į Paslaugų kainą įskaičiuotos visos Paslaugos teikėjo išlaidos, susijusios su šios Sutarties 
vykdymu. 

6. Už suteiktas Paslaugas Klientas sumoka pagal Paslaugų teikėjo išrašytą sąskaitą faktūrą už 
ataskaitinį mėnesį per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.  

7. Paslaugų teikėjas už suteiktas Paslaugas išrašo ir Klientui elektroniniu paštu išsiunčia 
elektroninę PVM sąskaitą faktūrą. Elektroninė PVM sąskaita faktūra laikoma originalia PVM sąskaita 
faktūra. Popierinės PVM sąskaitos faktūros Klientui nesiunčiamos. 

7.1. Jeigu Klientas laiku neatsiskaito už suteiktas Paslaugas, Klientas nuo nesumokėtos sumos moka  
0,1 proc. dydžio delspinigius, įskaitant PVM, už kiekvieną uždelstą atsiskaityti kalendorinę dieną. Jei 
pinigai į Paslaugų teikėjo sąskaitą įskaitomi kitą dieną po galutinio atsiskaitymo, delspinigiai 
neskaičiuojami. Jeigu galutinė atsiskaitymo data sutampa su Paslaugų teikėjo banko nedarbo diena, tai 
galutinė atsiskaitymo data perkeliama į pirmąją po jos einančią banko darbo dieną. 

7.2. Sutarties vykdymo metu Paslaugų teikėjo gautos įmokos pirmiausia skiriamos atlyginti Paslaugų 
teikėjo turėtoms išlaidoms, susijusioms su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu, antrąja eile – 
netesyboms, trečiąja eile – palūkanoms pagal jų mokėjimo terminų eiliškumą mokėti ir tik ketvirtąja eile – 
pagrindinei prievolei įvykdyti. Jeigu Klientas privalo grąžinti Paslaugų teikėjui kelias tos pačios rūšies 
skolas ir mokėdamas įmokas nenurodo, kurią skolą jis grąžina, Paslaugų teikėjas savo nuožiūra 
sprendžia, kurį įsiskolinimą padengti pirmiausia. 

7.3. Šios Sutarties 7.1. punkte nurodytus delspinigius pagal pateiktą delspinigių sąskaitą – faktūrą 
Klientas privalo apmokėti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jos gavimo elektroniniu paštu [įrašyti 
el. pašto adresą] dienos. Klientui pateikta delspinigių sąskaita laikoma Paslaugų teikėjo pareikalavimu 
sumokėti netesybas. 

8. . Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai keisti paslaugų įkainius ne vėliau kaip prieš 30 
(trisdešimt) kalendorinių dienų iki naujų įkainių įsigaliojimo apie tai viešai paskelbdamas Paslaugų 
teikėjo interneto svetainėje www.ltglink.lt ir pranešęs Klientui sutartyje nurodytu Kliento įgalioto 
asmens el. paštu. Jeigu Klientas nesutinka su pakeitimais, jis turi teisę nutraukti Sutartį, apie tai 
įspėjęs Paslaugų teikėją nurodytu Paslaugų teikėjo įgalioto asmens el. paštu ne vėliau kaip iki naujų 
įkainių įsigaliojimo. Jeigu Klientas nepasinaudoja savo teise nutraukti Sutartį iki naujų įkainių 
įsigaliojimo, laikoma, kad Klientas sutinka su atliktais pakeitimais ir neturi Paslaugų teikėjui jokių su 
paslaugų įkainių pakeitimais susijusių pretenzijų. 

9. Visi Kliento mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami mokėjimo pavedimu į Paslaugų teikėjo banko 
sąskaitą, nurodytą šios Sutarties X skyriuje.  
 

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
 

10. Šalys atsako už tai, kad Sutartyje numatyti Šalių įsipareigojimai būtų vykdomi tinkamai ir 
laiku. Šalis, neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi Sutartyje numatytus įsipareigojimus, privalo atlyginti 
kitai Šaliai dėl to atsiradusius nuostolius. 

11.  Klientas atlygina visus Paslaugų teikėjo patirtus nuostolius dėl neteisingai ant siuntos 
nurodytos informacijos. 

12.  Paslaugų teikėjas atsako už siuntos saugumą ir tinkamą vežimą nuo siuntos priėmimo iki 
siuntos išdavimo. Žala dėl prarastų, sugadintų siuntų atlyginama vadovaujantis Pašto 
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įstatymu. Paslaugos teikėjas, gavęs per Pašto įstatyme nustatytą terminą pateiktą pagrįstą pretenziją, 
žalą už pašto siuntą atlygina per 30 kalendorinių dienų nuo pretenzijos pateikimo dienos. 

13.  Paslaugų teikėjas patvirtina, kad nuo siuntos priėmimo Paslaugų teikėjo vietoje iki siuntos 
išdavimo dokumento pasirašymo iš Kliento pusės siuntos išdavimo vietoje, siuntos atsitiktinio 
apgadinimo ar sugadinimo rizika tenka Paslaugų teikėjui. 

14. Paslaugų teikėjas neatsako už vežamus (ar prarastus) draudžiamus siųsti daiktus. 
15. Paslaugų teikėjas neatsako už prekių trūkumą ar sugadinimą, jei jos buvo supakuotos 

nesilaikant nustatytų reikalavimų ir jei siuntos įteikimo metu siuntą atsiimantis asmuo nepareiškė 
pretenzijos dėl pristatytos siuntos (pvz., įpakavimo pažeidimų). Nuo siuntos išdavimo  momento visa 
siuntos atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika pereina Klientui. Paslaugų teikėjas neatsako už prekių 
trūkumą ar sugadinimą kitais Pašto įstatyme nustatytais atvejais. 

16. Klientas atsako už žalą, padarytą Paslaugų teikėjui, jo darbuotojų sveikatai, žalą, padarytą 
kitoms siuntoms, žalą Paslaugų teikėjo įrangai, dėl to, kad siuntė draudžiamus siųsti daiktus arba 
daiktus, neatitinkančius siuntų paruošimo siųsti sąlygų. 

17. Šioje Sutartyje numatytos teisių gynybos priemonės neapriboja Šalių teisės pasinaudoti 
kitomis teisėtomis teisių gynybos priemonėmis. 
 

V. TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA 
 

18. Sutarčiai taikoma ir ji ar atskiros jos nuostatos aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos teisę. 
19.  Bet kokie nesutarimai, ginčai ar reikalavimai, kylantys tarp Šalių iš Sutarties ar susiję su 

Sutartimi, sprendžiami derybų keliu. Šalims nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas sprendžiamas 
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose. 
 

VI. SUTARTIES GALIOJIMO SĄLYGOS IR NUTRAUKIMO TVARKA  
 

20. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja vienerius metus su galimybe 
pratęsti ją automatiškai neribotą kiekį kartų. 

21. Jei Šalis prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų neinformuoja raštu kitos Šalies kitaip, 
sutartis pratęsiama automatiškai. 

22. Sutartis keičiama ar papildoma abiejų Šalių įgaliotų atstovų pasirašytu papildomu susitarimu. 
Sutarties pakeitimai, papildymai įsigalioja nuo jų pasirašymo momento. Tokie susitarimai yra 
neatskiriama Sutarties dalis, turinti tokią pačią teisinę galią kaip ir Sutartis. 

23. Šalys šią Sutartį gali nutraukti raštišku Šalių susitarimu. 
24. Šalis gali nutraukti Sutartį vienašališkai apie Sutarties nutraukimą pranešusi kitai Šaliai raštu 

prieš 30 kalendorinių dienų. 
25. Šalis Sutartį gali nutraukti vienašališkai, pranešusi kitai Šaliai raštu prieš ne mažiau kaip 7 

(septynias) kalendorines dienas, jei kita Šalis nevykdo ar netinkamai vykdo šią Sutartį ir toks 
pažeidimas yra sistemingas t. y. pažeidimas pakartotinai padaromas 3 (tris) ar daugiau kartų per 30 
(trisdešimties) kalendorinių dienų laikotarpį. 

26. Sutarties nutraukimas neatleidžia Šalių nuo prievolių, atsiradusių iki Sutarties nutraukimo, 
įvykdymo. Nutraukiant Sutartį dėl vienos iš Šalių kaltės, Sutartį pažeidusi Šalis privalo visiškai 
atsiskaityti su kita Šalimi už iki Sutarties nutraukimo suteiktas paslaugas.  
 

VII.  NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE) 
 

27. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už dalinį arba visišką 
sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad šių įsipareigojimų nebuvo galima įvykdyti dėl 
nenugalimos jėgos (force majeure) (taip, kaip ji suprantama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus) 
aplinkybių, kurių Sutarties sudarymo momentu negalėjo numatyti ir kurių ji negalėjo išvengti ir (ar) 
įveikti. 

28. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis  taip pat gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo 
atsakomybės dėl sutarties neįvykdymo, sąlygoto privalomų ir nenumatytų valstybės institucijų 
veiksmų (aktų), pavyzdžiui, kilusių dėl koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainų, dėl kurių įvykdyti 
prievolę neįmanoma ir kurių šalys neturėjo teisės ginčyti (Civilinio kodekso 6.253 str. 3 d.). Valstybės 
institucijų veiksmų (aktų) įtaka sutartinių įsipareigojimų vykdymui turi būti nustatoma kiekvienu 
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konkrečiu atveju individualiai, o šia aplinkybe besiremianti Šalis privalo įrodyti, kad pagrindas netaikyti 
sutartinės civilinės atsakomybės ar Šalį visiškai ar dalinai nuo jos atleisti, egzistuoja išimtinai dėl 
valstybės institucijų veiksmų (aktų) ir tokie veiksmai (aktai) turi būti nenumatyti ir privalomi Šaliai, t. y. 
Šalis negalėjo jų numatyti iš anksto (Sutarties sudarymo metu); veiksmai (aktai) turi būti tokie, dėl 
kurių įvykdyti prievolę neįmanoma; Šalis neturėjo teisės veiksmų (aktų) ginčyti teismo ar 
administracine tvarka. 

29. Susidarius tokioms aplinkybėms, Šalis nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) 
kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo, informuoja kitą Šalį apie minėtų aplinkybių 
atsiradimą ir galimą jų pasibaigimą bei sutaria dėl tolimesnių veiksmų. 

30. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes ar apie privalomus ir nenumatytus 
valstybės institucijų veiksmus (aktus) laiku nepranešusi įsipareigojimų nevykdanti Šalis, lieka 
atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą. 

31. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės ar privalomi ir nenumatyti valstybės 
institucijų veiksmai, dėl kurių  Šalis negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) 
mėnesius, bet kuri Šalis gali nutraukti Sutartį apie tai pranešusi kitai Šaliai prieš 5 (penkias) 
kalendorines dienas. 
 

VIII. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

32. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties 
Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio 
sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie jas jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama 
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Už informacijos pagal šią Sutartį paskleidimą, kalta 
Šalis, privalo atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius. 

33. Jeigu Šaliai kyla abejonių dėl to, ar tam tikra informacija yra konfidenciali, Šalis privalo elgtis 
su tokia informacija kaip su konfidencialia iki tol, kol nebus gautas kitos Šalies patvirtinimas, kad tokia 
informacija nėra konfidenciali. 

34. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Klientą atskleidimas, 
jei Klientas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Paslaugų teikėją atskleidimas, jei 
Paslaugų teikėjas pažeidžia Paslaugų teikimo terminus. 

35. Konfidencialumo įsipareigojimai išlieka ir po Sutarties pasibaigimo. 
 

IX. KITOS NUOSTATOS 
 

36. Šalys patvirtina, kad bendradarbiaudamos, derindamos ir pasirašydamos Sutartį veikė 
geranoriškai ir sąžiningai viena kitos atžvilgiu ir sąmoningai nepateikė viena kitai jokios klaidinančios 
informacijos. 

37. Jei kuri nors Sutarties nuostata tampa neteisėta, negaliojančia ar neįvykdoma, tai nedaro 
negaliojančiomis ar neįvykdomomis likusių Sutarties nuostatų. Tokiu atveju Šalys susitaria pakeisti 
negaliojančią nuostatą galiojančia, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą 
kaip ir pakeistoji nuostata. 

38. Sutarties punktų pavadinimai naudojami tik dėl patogumo ir neturi jokios įtakos punktų 
turiniui, Sutarties ar atskirų jos nuostatų aiškinimui. 

39. Šalys įsipareigoja pasikeitus Šalies pavadinimui, registracijos ar buveinės adresams, 
pranešimų/sąskaitų siuntimo adresui, telefono ir fakso numeriams, banko rekvizitams bei teisinės 
registracijos duomenims, apie tai per 3 darbo dienas raštu informuoti kitą Šalį. Nesant tokio 
pranešimo, visi dokumentai ar pranešimai vykdant šią Sutartį siunčiami (arba pristatomi) paskutiniu 
žinomu Šalies adresu ir laikomi įteiktais tinkamai. 

40. Šios Sutarties vykdymo tikslu Šalys yra laikomos savarankiškomis duomenų valdytojomis, 
kurios kartu nenustato duomenų tvarkymo tikslų ir priemonių. 

41. Visi pranešimai pagal šią Sutartį turi būti siunčiami vienu iš šių būdų: elektroniniu paštu ar 
registruotu laišku, Sutarties X skyriuje nurodytais Šalių adresais ar elektroninio pašto adresais. Šalys 
susitaria, kad bet koks raštiškas pranešimas, išsiųstas registruotu laišku, bus laikomas gautu ne 
vėliau kaip 3 (trečią) kalendorinę dieną nuo išsiuntimo. Jeigu pranešimas išsiųstas elektroniniu paštu 
iki 17 val., laikoma, kad pranešimas gautas tą pačią dieną, jeigu po 17 val. – kitą darbo dieną. 

42. Ši Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba – po 1 (vieną) kiekvienai iš Šalių. 
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X. ŠALIŲ REKVIZITAI 
 

 
 
 

Paslaugų teikėjas: 
 

UAB „LTG Link“ 
Adresas: Geležinkelio g. 16,  
LT-02100 Vilnius 
Įm. kodas: 305052228 
PVM kodas: LT100012462811 
A/s: LT 91 7044 0600 0829 8168 
AB SEB bankas 
Tel. (8 700) 55111 

El. p.: info@ltglink.lt 
 
 
[pasirašančio asmens pareigos, 
vardas ir pavardė] 

 
 
  

Klientas: 
 

[įrašyti kliento pavadinimą] 
Adresas:  
Įm. kodas:  
PVM kodas: 
A/s:   
Bankas: 
Tel.    
El. p.:  
 
 
 
[pasirašančio asmens pareigos, 
vardas ir pavardė] 

 


