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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymo 75 straipsnio
3 dalimi, Lietuvos Respublikos elektros energetikos statymo Nr. VIII-1881 2, 3,4, 6, 7, 9, 10, 16,
18, 31, 34, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 51, 52, 58, 67, 70, 71, 72, 74, 75 straipsniq ir priedo pakeitimo
ir Jstatymo papildymo 391 straipsniu statymo 29 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos
Vyriausybe n Ut a r i a:
Patvirtinti Vienkartinés kompensacijos, mokamos u naudojimsi pagal jstatym ar sutartj
tinklq operatoriq naudai nustatytu servitutu, apskaiiavirno ir imokejimo metodikq (pridedama).
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VIENKARTINES KOMPENSACIJOS, MOKAMOS U NAUDOJIM4SI PAGAL
!STATYM4 AR SUTARTj TINKLIJ OPERATORHJ NAUDAI NUSTATYTU
SERVITUTU, APSKAHIAVIMO IR IMOKEJIMO METODIKA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vienkartinés kompensacijos, mokamos u naudojimsi pagal jstatym ar sutartj
tinklq operatoriq naudai nustatytu servitutu, apskaiiavimo ir imokêjimo metodika (toliau
Metodika) nustato maksimalaus nuostoliq, atlyginamq tarnaujaniojo emês sklypo savininkui
ar patikëtiniui u perdavimo sistemos ir skirstomujq tinklq operatoriq (toliau
tinklq
operatoriai) naudai pagal jstatym ar sutartj nustatytus ar nustatomus emês servitutus, dydio
apskaiiavimo ir vienkartinés kompensacijos, mokamos u naudojimsi pagal jstatym ar
sutart tinklq operatoriq naudai nustatytu servitutu (toliau
vienkartiné kompensacija),
imokéjimo tvark.
2. Vienkartinç kompensacij4 turi teisç gauti emés savininkai, taip pat vaistybinés
(savivaldybes) emés patikétiniai, kuriems prik1ausanioje eméje (tarnaujanéiuosiuose emés
sklypuose) tinklq operatoriq naudai elektros energetikos objektq ir (ar) frenginiq
(viepataujanéiojo daikto) jrengimui, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, techninei
prieiürai, rekonstravimui, modernizavimui ir (ar) kitokiam naudojimui nustatytas ir (ar)
nustatomas emés servitutas.
3. Vienkartine kompensacijq imoka tinklq operatoriai, valdantys jiems nuosavybés
teise ar kitais teisétais pagrindais nepriklausanéioje eméje esanius ar planuojamus frengti
elektros energetikos objektus ir (ar) jrenginius. Tinklq operatoriai turi teisç susitarti, kad
vienkartines kompensacijas u pagal jstatym nustatytus emés servitutus emés savininkams,
taip pat vaistybines (savivaldybes) emés patiketiniams apskaiéiuos ir imokés skirstomuJq
tinklq operatorius, veikdamas perdavimo sistemos operatoriaus vardu.
4. Metodikoje vartojamos sqvokos suprantamos taip, kaip jos apibrOtos Lietuvos

—

—

—
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Lietuvos Kespubi Ikos zemes s1atyme.

II SKYRIUS
VIENKARTINES KOMPENSACIJOS U PAGAL ISTATYM4 NUSTATYT4
EMES SERVITUT4 APSKAIIAVIMO IR IMOKEJIMO TVARKA
5. Vienkartiné kompensacija u pagal jstatym nustatyt emês servitut4 imokama
pagal emés sklypo savininko ar vaistybinés (savivaldybes) emés patikétinio tinklq operatoriui
pateikt praym. Prayme turi büti nurodyta:
5.1. emés sklypo savininko (Jo atstovo):
5.1.1. fizinio asmens: vardas, pavardé, gimimo data, kontaktiniai duomenys (adresas,
telefono numeris, elektroninio pato adresas, banko arba kitos kredito jstaigos pavadinimas ir
atsiskaitomosios s4skaitos numeris);
5.1.2. juridinio asmens arba kitq usienio organizacijq, neturinëiq juridinio asmens
statuso: teisiné forma, pavadinimas, kodas, kontaktiniai duomenys (adresas, telefono numeris,
elektroninio pato adresas, banko arba kitos kredito jstaigos pavadinimas, atsiskaitomosios
sskaitos-numeris),atstovaujanioasmenspareigos,vardas, pavardé;
---
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5.2. emês sklypo adresas (pateikiamas, jeigu yra);
5.3. emês sklypo unikalus numeris ir (ar) kadastro numeris;
5.4. bendraturiq nustatyta emés sklypo naudojimo tvarka ir emês sklypo naudojimo
tvarkos planas (pateikiama,jeigu yra);
5.5. kai tarnaujantysis emés sklypas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama
bendrosios nuosavybés teise, tinklq operatoriui pateikiamas visli bendraturiq praymas ar
vieno (keliq) i bendraturitj praymas; vienkartiné kompensacija u tarnaujanëiajam emès
sklypui, kuris valdomas, naudojamas ir juo disponuojama bendrosios nuosavybes teise,
nustatyt4 servitut4 apskaiiuojama proporcingai bendraturio turimai daliai.
6. Kartu su praymu pateikiamas teisés aktq reikalavimus atitinkantis jgaliojimas,jeigu
praym teikia emês sklypo savininkui atstovaujantis asmuo.
7. Jeigu emês sklypo savininko ar valstybinès (savivaldybés) emés patikétinio
praymas neatitinka Metodikos 5 ir (ar) 6 punktuose nustatytq reikalavimq, tinklq operatorius
nustato ne trumpesn kaip 15 darbo dienq term in4 trükumams paa1inti. Jeigu emés sklypo
savininkas ar vaistybinés (savivaldybés) emés patikétinis per nustatytq termin4 paaIina
trUkumus, laikoma, kad praymas pateiktas t4 dien4, kai gaunamas reikalavimus atitinkantis
praymas.
8. Tinklq operatorius turi teisç stabdyti praymo nagrinéjim4, jeigu nustato, kad
Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre néra jraytos specialiosios emés
naudojimo s4lygos tarnaujaniajarn emés sklypui (apsaugos zonos). Tokiais atvejais tinklq
operatorius Zemés jstatymo nustatyta tvarka kreipiasi j Nacionalinés emés tarnybos prie
Zemés ãkio ministerijos teritorinj padalinj, organizuojantj specialiujq emés naudojimo s4lygq
jraym4 j Nekilnojamojo turto kadastrq ir Nekilnojamojo turto registr4, arba pats organizuoja
specialiujq emés naudojimo s4lygq raym4 Nekilnojamojo turto kadastr4 ir Nekilnojamojo
turto registr4.
9. Tinklq operatorius per 20 darbo dienq nuo praymo gavimo dienos ratu arba
elektroniniu patu informuoja emés sklypo savinink4 apie emés sklypo savininko pateikto
prnymp nagrinéj imp sustabdymo prieastis.
10. Tinklq operatorius atnaujina sustabdyto praymo nagrinéjim4, kai specialiosios
emés naudojimo s4lygos jraomos Nekilnojamojo turto registr4 ir Nekilnojamojo turto
kadastr4 ir ratu arba elektroniniu patu per 3 darbo dienas apie tai informuoja emés sklypo
savinink4.
11. Atsisakius nagrinéti praym del 11 punkte idestytq motyvq, emés sklypo
savininkas ar valstybinés (savivaldybes) emés patikétinis per 15 darbo dienq nuo praymo
apie atiSkymo naitiãym4
motyvus.
12. Patenkinus praym4, emés sklypo savininkas ar vaistybinés (savivaldybes) emés
patiketinis per 20 darbo dienq ratu arba elektroniniu patu informuojamas apie apskaiCiuotos
vienkartinés kompensacijos dydj ir numatom4jos imokéjimo dat4. Vienkartiné kompensacija
u pagal jstatymq nustatyt4 servitut4 imokama per 2 metus nuo reikalavimus atitinkanCio
praymo pateikimo dienos. Jeigu iki vienkartinés kompensacijos imokéjimo praym pateikçs
asmuo nuosavybes teise j tarnaujantjjj emés sklyp4 perleido tretiesiems asmenims, vienkartiné
kompensacija imokama praym pateikusiam asmeniui.
13. Jeigu perdavimo sistemos operatoriaus naudai pagal jstatymq nustatytas emés
servitutas sutampa su skirstomujq tinklq operatoriaus naudai pagal jstatym4 nustatytu emés
servitutu, vienkartinç kompensacij4 u sutampanCi4 dalj imoka perdavimo sistemos
operatorius ir skirstomujq tinklq operatorius lygiomis dalimis. Kai pagal sutartj nustatomas
servitutas sutampa su tinklq operatoriaus naudai jau nustatytu servitutu, jeigu néra keiiami
apribojimai, vienkartiné kompensacija nemokama. Tais atvejais, kai pagal sutart nustatomas
servitutas ip1eeia nustatyto servituto ribas, vienkartiné kompensacija mokama tik u t4 sklypo
dalj, kurioje ip1estos nustatyto servituto ribos.
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14. Tais atvejais, kai tarnaujaniojo emês sklypo bendraturiai yra nustatç emés
sklypo naudojimo tvark, kuri yra jregistruota Nekilnojamojo turto registre, vienkartiné
kompensacija imokama (pateikus (jeigu yra) emés sklypo naudojimo tvark ir emés sklypo
naudoj imo tvarkos p1an) tiems bendraturiams, kuriq faktikai naudojamoje pagal emés
naudojimo tvark dalyje yra tinklq operatoriq naudai nustatytas servitutas.
15. TinkIq operatorius vienkartinés kompensacijos, mokamos u statymu nustatyt
servitut4, dydj apskaiiuoja remdamasis vienkartinés kompensacijos skaiiavimo dienQ
Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre esaniais duomenimis.
16. Vienkartiné kompensacija u naudojimsi pagal jstatym nustatytu emés servitutu
tarnaujaniojo emés sklypo savininkui ar vaistybinOs (savivaldybes) emés patikOtiniui
mokama u nuostolius, atsiradusius del prarastos galimybes naudoti emés sk1yp ar Jo dalj
pagal pagrindinç emés naudojimo paskirtj, jeigu ie nuostoliai nebuvo atlyginti.
17. Vienkartinés kompensacijos dydis (Nk) apskaiiuojamas pagal formulç:
Nk = Sp x Vk x Kn,
cia:

Sp emés sklypo dalies, kuriai taikomas emés sklypui nustatytas emés servitutas,
plotas (hektarais);
Vk vidutiné I ha emés sklypo ploto rinkos verté, apskaiéiuojama pagal emés veréiq
zonq emé1apius 2017 m. lapkriöio 1 d. duomenimis, parengtus Masinio emès vertinimo
taisykliq, patvirtintq Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2012 m. gruodio 12 d. nutarimu
Nr. 1523 ,,DéI Masinio emôs vertinimo taisykliq patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos emOs
mokesio jstatymo nuostatq jgyvendinimo” (toliau
Masinio emés vertinimo taisykles),
nustatyta tvarka;
Kn lygus 0,1.
18. Vienkartinés kompensacijos suma jraoma j Vienkartinés kompensacijos u
naudojimsi pagal jstatym nustatytu emés servitutu apskaiéiavimo akt (1 priedas).
—

—

—

—

III SKYRIUS
VIENKARTINES KOMPENSACIJOS U PAGAL SUTARTJ NUSTATYT4 EMES
SERVITUT4 APSKARIAVIMAS

19. Vienkartiné kompensacija u pagal sutartj nustatom servitutq imokama pagal
emés sklypo savininko ar valstybines (savivaldybes) emés patiketinio ir tinklq operatoriaus
sudarom ir notarine tvarka tvirtinam4 servituto nustatymo sutart.
20. Vienkartiné kompensacija u naudojirnqsi pagal sutartj nustatytu emés servitutu
ar vaLstybins (sav i’a lc{ybs) nvs pa.tik’tiniui
mokama u:
21.1. sunaikinamus paselius ir sodinius;
21.2. ikertam4 mik;
21.3. nuostolius, atsiradusius del prarastos galimybes naudoti emés sklyp4 ar Jo dalj
pagal pagrindinç emés naudoj imo paskirtj.
21. Vienkartinés kompensacijos dalis, mokama u sunaikinamus paselius (Np),
apskaiiuojama pagal formulç:
= Sp X
X Ki X
X 100,
cia:

S, emes sklypo dalies, kuriai taikomas emés sklypui nustatytas emés servitutas,
plotas (hektarais);
DvId emés Ukio augalq vidutinis derlingumas pagal kultüras, patvirtintas emés akio
ministro jsakymu;
Ki
emés Ukio augalq produkcijos vieno kilogramo normatyviné kaina, kuri
nustatoma vadovaujantis ti metq, kuriais atliekamas sunaikinamq paseliq rinkos vertés
apskaiiavimas, normatyvinémis kainomis, patvirtintomis emés Ukio ministro isakymu:
—

—

_____
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K2 emôs sklypo emês ükio naudmenq naumo balo santykis su vidutiniu Lietuvos
Respublikos teritorijos emês naumo balu.
22. Vienkartinés kompensacijos dalis, mokama u sunaikinamus sodinius (Nsod),
apskaiiuojama pagal formulç:
Nsod = V X (K3 + K4),
—

cia:

V tam tikros rüies ir amiaus vieno sodinio, kuris sunaikinamas nustaëius emès
servitut4, skaiius;
K3 tam tikros rUies ir amiaus vieno sodinio normatyviné kaina, kuri nustatoma
vadovaujantis tq metq, kuriais atliekamas sunaikinamq sodiniq rinkos vertés apskaiiavimas,
normatyvinémis kainomis, patvirtintomis emês ükio ministro jsakymu;
K4 tam tikros rüies ir amiaus vieno e1dinio kaina, kuri nustatoma Zeldiniq
atkuriamosios vertés jkainiais, patvirtintais aplinkos ministro jsakymu.
23. Vienkartinés kompensacijos dalies, mokamos u sunaikinamus pasélius ir sodinius,
suma jraoma j Vienkartinés kompensacijos dalies, mokamos u sunaikinamus pasélius ir
sodinius, apskaiëiavimo akt4 (2 priedas). Jj upi1do asmenys, nurodyti Metodikos 29 punkte.
24. Paséliq rUys ir plotai, sodiniq rys ir skaiius nustatomi pagal faktinôs emés
naudoj imo büklés analizç teritorijq planavimo dokumento, emês valdos ar elektros energetikos
objektq ir jrenginiq jrengimo projekto rengimo metu.
25. Vienkartinés kompensacijos dalis, mokama u ikertam mik, apskaiéiuojama
pagal formulç:
Nm = M1 + M2,
—

—

—

cia:

Mi ikertamo miko medynq vidutiné rinkos verté. Ikertamo miko medynq vidutiné
rinkos verté yra indeksuota miko medynq, patenkanéiq teritorij, kuriai projektuojamas
emés servitutas, verté (nejskaitant miko emés vertés), kuri apskaiëiuojama vadovaujantis
Mas in io emés vertinimo taisyklém is, patvirtintomis Lietuvos Respubi ikos Vyriausybés
2012 m. gruodio 12 d. nutarimu Nr. 1523 ,,DéI Masinio emés vertinimo taisykliq patvirtinimo
ir Lietuvos Respublikos emés mokesio jstatymo nuostatg jgyvendinimo”;
M2 vienkartinés kompensacijos dalis u ikirstq medyn4, kurio amius ne didesnis nei
20 metq, kai ernés sklype ar jo dalyje projektuojamas servitutas, apskaiéiuojama susumavus
teritorijoje, kurioje projektuojamas servitutas, auganio medyno sodinimo ir iauginimo
(prieiUros, apsaugos, atsodinimo ir ugdymo), kurios apskaiéiuojamos taikant Miko emés
pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo u miko emés pavertim kitomis
naudmenomis tvarkos aprae, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2011 m. rugséjo
naudmenomis ir kompensivimn
u miko emés pavertim kitomis naudmenomis tvarkos aprao patvirtinimo ir kai kuriq
Lietuvos Respublikos Vyriausybês nutarimq pripainimo netekusiais galios”, nustatyt4 kitomis
naudmenomis paveröiamos miko emés sklype auganëio medyno jveisimo ir iauginimo iki
amiaus, kurt medynas pasieke pavertimo kitomis naudmenomis metu, i1aidq apskaiëiavimo
Wark.
26. Vienkartinés kompensacijos dalis, mokama u nuostolius, patirtus del prarastos
galimybes naudoti emés sklyp4 ar jo dalj pagal pagrindinç emés naudojimo paskirtj (Nk),
apskaiiuojama pagal formulç:
Nk = S x V x K,
—

—

cia:

Sp emés sklypo dalies, kuriai taikomas emés sklypui nustatytas emés servitutas,
plotas (hektarais);
Vk vidutiné 1 ha emés sklypo ploto rinkos verté, apskaiCiuojama pagal emés veriq
zonq eme1apius, parengtus Masinio emés vertinimo taisykliq nustatyta tvarka;
K— emés sklypo, kuriame nustatomas emés servitutas, naudojimo pagal pagrindinç
emês naudojimo paskirtj laipsnis.
—

—
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Kai emês sklypo, kuriame nustatomas emês servitutas, ploto, kurj uima is servitutas,
negalima naudoti pagal pagrindinç emês naudoj imo paskirtj, K lygus 1.
Kai emôs sklypo, kuriame nustatomas emés servitutas, ploto, kurj uima is servitutas,
i dalies negalima naudoti pagal pagrindinç emés naudojimo paskirtj, K lygus 0,5.
Kai elektros energetikos objektai ir (ar) renginiai tiesiami teritorijq planavimo
dokumentu suformuotame ir jau esaniame inineriniq tinklq koridoriuje arba nustatomas
emês servitutas patenka j kitq komunikacijq savininkams nustatyto servituto, suteikianio teisç
tiesti poemines ir antemines komunikacijas, aptarnauti jas bei jomis naudotis, ribas, Kn
lygus 0.
27. Vienkartin kompensacija u naudojimqsi pagal sutarj nustatomu emês servitutu
apskaiiuojama pagal formulç:
Nb = N + Nsoi + Nm + Nk,
cia:
N vienkartinés kompensacijos dalis u sunaikinamus paselius, apskaiiuota pagal
Metodikos 21 punkte nurodyt tvark;
Ns0d vienkartinés kompensacijos dalis u sunaikinamus sodinius, apskaiiuota pagal
Metodikos 22 punkte nurodyt Wark;
N1
vienkartinés kompensacijos dalis u ikertam mik, apskaiiuota pagal
Metodikos 25 punkte nurodyt tvarkq;
Nk— vienkartinés kompensacijos dalis u nuostolius, patirtus del prarastos galimybes
naudoti emés sk1ypi arjo dalj pagal pagrindinç emês naudojimo paskirt, apskaiCiuota pagal
Metodikos 26 punkte nurodyt formulç.
28. Vienkartinés kompensacijos u naudojimsi pagal sutart nustatomu emés
servitutu suma jraoma Vienkartinés kompensacijos sumos u pagal sutartj nustatom emés
servitut apskaiiavimo aktq (3 priedas), kurj upiIdo elektros energetikos objektq ir jrenginiq
projektuotojas, o rengiant teritorijq planavimo dokumentq io dokumento ar emés valdos
projekto, kuriame projektuojamas emés servitutas, rengéjas. Kitais atvejais j dokument gali
upi1dyti ir tinklq operatorius arjo jgalioti asmenys.
—

—

—

—
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VIENKARTINES KOMPENSACIJOS U NAUDOJIM4SI PAGAL jSTATYM4
NUSTATYTU EMES SERVITUTU APSKAUIAVIMO AKTAS

(data)
(vieta)

1.

Tarnaujaniojo emês sklypo savininkas arba vaistybinés (savivaldybés) emés patikétinis

(vardas ir pavardé. asmens kodas; asmens nesutrumpintas pavadinimas ir kodas)
2.

Viepataujanéiojo daikto savininkns

(asmens nesutrumpintas pavadinimas ir kodas)

3.

emés sklypas, kuriame nustatytas emés servitutas,

ypo a resas, a as ro numeris. uni a us numeris

4.

emés servituto plotas

ha.

5. Vienkartinés kompensacijos suma

Fur.

Apskaiöiavo
(pareigq pavadinimas)

(paraas)

(vardas ir pavarde)

Energetik ministras
Pastaba. Visos

pinig sumos raomos skaiëiais

ir odiais.

Energetikos ministerijos
Teisés sk’aduotoja

j
Dovil

ajausgité

ygima as Vaiiünas
.3A7 4-o

Enertzcuko. ministenjos
kalbos tvarkytoja

Aura Siniuviené

Vienkartinés kompensacijos,
mokamos

u

naudojimsi

pagal

statym

ar

sutartj

tinkh1

operatoriaus

naudai

nustatytu

servitutu,

apskaiëiavimo ir imokejimo
metod ikos
2 priedas

(Apskaiiavimo akto formos pavyzdys)

(sudarytojo pavadinimas)
VIENKARTINES KOMPENSACIJOS DALIES, MOKAMOS UZ SUNAIKINAMUS
PASELIUS IR SODINIUS, APSKAHIAVIMO AKTAS
(data)

(vieta)

1.

Tarnaujanëiojo emês sklypo savininkas arba vaistybines (savivaldybes) emês patikétinis

(vardas ir pavardê. asmens kodas; asmens nesutrumpintas pavadinimas ir kodas)
2.

Viepatauj anöiojo daikto savininkas

(asmens nesutrumpintas pavadinimas ir kodas)
3.

emês sklypas, kuriame projektuojamas emés servitutas,
(emês sklypo adresas. kadastro numeris.
-

ullINalLi nIlmprz

4. Projektuojamo emés servituto plotas

ha.
5. Zemés sklypo emês ükio naudmenq naumo balas
6. Vienkartinés kompensacijos dalies, mokamos u sunaikinamus paselius ir sodinius,

apskaiiavimas:

6.1. U sunaikinamus paselius:
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—

-

-
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Eu. Nr.

pavadinimas

ha(S)

BëHn gu
100 kg i I ha
(D4)

1kg

iiauui 1lcL1L

kaina. Eur
(K

1 lentelé
Vienkartinôs-kornnos_

Zemés aonaumo balo
santvkis (K

:1.
uaii UL ,uILa1&tllaIItu,
:_

Eur (No) (S x Ddx K1 x K2x
100)

1.
2.
I viso

1+2+...

6.2. U sunaikinamus sodinius:

I Eu. Nr.

Sodiniq pavadinimas

I

2 lentele
I vieneto normatyvinê
Vienkartinés kompensacijos
Vienetq skaiëius (V)
kaina, Eur
dalis u sunaikinamus sodinius.
(K3 arba K4)
Eur (N04) (V X (K3 + K4)

L2.

1viso

1+2+...

Apskaiiavo
(pareigt pavadinimas)

Energetik

s

ministras

Zygima*’tas Vaiiünas
1O4

(-ag

-

(vardas ir pavardé)

(paraas)

Energetikos ministerijos

Energeuks mmisterijos

Teisèss\e!êo p,duotoja

kalbos tvarkytoja
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Vienkartinés kompensacijos,
mokamos u naudojimsi
pagal statym ar sutartj
tinklii operatoriaus naudai
nustatytu
servitutu,
apskaiiavimo ir imokêjimo
metodikos
3 priedas

(Apskaiiavimo akto formos pavyzdys)
(sudarytojo pavadinimas)
VIENKARTINES KOMPENSACIJOS SUMOS U PAGAL SUTARTI NUSTATOM4
EMES SERVITUT4 APSKAIIAVIMO AKTAS

(data)

(vieta)
1. Tarnaujaniojo emês sklypo savininkas arba vaistybinés (savivaldybés) emés patiketinis
(vardas ir pavarde, asmens kodas; asmens nesutrumpintas pavadinimas ir kodas)
2. Viepataujaniojo daikto savininkas

(asmens nesutrumpintas pavadinimas ir kodas)
3. emés sklypas (emês sklypo dalis), kuriame projektuojamas emès servitutas,

(emês sklypo adresas, kadastro numeris. unikalus numeris)
4. Vienkartinés kompensacijos dalies, mokamos u sunaikinamus pasélius, suma

Eur.

--

6 Vienkartines kompensacijos dalies mokamos u lskertam4 misk suma

Eur

7. Vienkartines kompensacijos dalies, mokamos u prarast4 galimybç naudoti emés sk1ypj ar jo
dalj pagal pagrindinç emês naudojimo paskirtj, suma
Eur.
8. Bendra vienkartinés kompensacijos suma

Eur.

Apskaiiavo
(pareigq pavadinimas)

(paraas)

(vardas ir pavardê)

Pastaba. Visos pinigq sumos raomos skaiëiais ir odiais.

Energetjjrnjnjstras

ci4S
ygirnanas Vaiiünas
3o ‘i o
-

-

Energetikos nhinisterijos
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