
 

Paprastasis vekselis 

 

                                                                                        Eurų 
 (suma skaičiais) 

Lietuvos Respublika,         miestas               __________________ 
       (miestas)   (data) 

Šio vekselio davėjas –                                              (a.k.                      ) 
    (skolininko vardas, pavardė) (asmens kodas) 

gyvenantis adresu: 

                  __________________________, LIETUVOS RESPUBLIKA, 
                  (adresas) 

         pagal šį vekselį besąlygiškai įsipareigoja sumokėti 

 

____________ (____________________________________________________ EUR ____ ct)  
         (suma skaičiais)                                                          (suma žodžiais) 

Tiesiogiai __________________________________ (a.k. _________________) esančiam adresu  
 (kreditoriaus vardas, pavardė) (asmens kodas) 

                     _____________________________  
               (adresas) 

 

Šis vekselis turi būti apmokėtas _________________________ 
                                                  (apmokėjimo data) 

 
 

Vekselio apmokėjimo vieta yra adresu _____________________, 

 (apmokėjimo vietos adresas) 

 Lietuvos Respublika. 

 

VEKSELIS NEPROTESTUOTINAS 

 

Šį paprastąjį neprotestuotiną vekselį pasirašė 

 

………………………………………………………………………… 

Vardas, Pavardė, Parašas 

 

 

Nurodykite vekselio išrašymo vietą.  

Pastaba: galima įrašyti ne tik 

miestą, tačiau ir tikslų adresą, 

PVZ.: Gatvė g. 1-10, Miestas 

Nurodykite vekselio sumą.  

Pastaba: Vekseliai, kurių suma 

didesnė nei 3000,00 € ir kurių 

davėjas (skolininkas) yra fizinis 

asmuo arba juridinis asmuo, 

kuris apskaitą tvarko 

supaprastinta tvarka, turi būti 

patvirtinti notaro. 

 

Nurodykite 

vekselio 

išrašymo datą. 

Įrašomas skolininko 

Pavadinimas jeigu tai juridinis 

asmuo arba vardas ir pavardė, 

jeigu tai fizinis asmuo. 

Skolininko 

asmens 

kodas arba 

įmonės 

kodas. 

Įrašomas skolininko adresas. 

Adresas turi būti nurodytas 

pilnas, t.y.: Gatvės 

pavadinimas, namo Nr., būto 

Nr. ir miestas. 

Įrašoma 

vekselio suma 

skaičiais. 

Nurodoma vekselio suma žodžiais 

Kreditoriaus pilnas 

vardas ir pavarė / 

pavadinimas. 

Vekselio gavėjo 

(kreditoriaus) 

kodas (a.k. / į.k.). 

Vekselio gavėjo 

(kreditoriaus) 

adresas. 

Vietos, kurioje vekselis turi 

būti apmokėtas adresas. 

Patartina, kad adresas 

sutaptų su kreditoriaus 

adresu. Nereikėtų rašyti 

sąskaitos numerio vietoje 

adreso, kadangi vieta svarbi 

teikiant vekselį apmokėjimui. 

Vekselio 

apmokėjimo data. 

PVZ.:2025-01-01 

Skolininko vardas, pavardė ir parašas. Jeigu skolininkas 

juridinis asmuo, nurodomos atstovo (pasirašančio asmens) 

pareigos, vardas, pavardė ir uždedamas antspaudas (jeigu 

įmonė jį naudoja). 



 

Paprastasis vekselis 

 

                                                                         3000,00  Eurų 
 (suma skaičiais) 

Lietuvos Respublika, Vilnius, Smolensko g. 10B 2019-01-01 
       (miestas)       (data) 

Šio vekselio davėjas –   Vardenis Pavardenis             (a.k. 30000000000 ) 
 (skolininko vardas, pavardė) (asmens kodas) 

gyvenantis adresu: 

Vilniaus  g. 200, Vilnius, LIETUVOS RESPUBLIKA, 
            (adresas) 

pagal šį vekselį besąlygiškai įsipareigoja sumokėti 

 

3000,00  (trys tūkstančius EUR 00 ct) EUR 
                                                    (suma skaičiais)          (suma žodžiais) 

Tiesiogiai Vardenei Pavardenei (a.k. 40000000000) esančiai adresu  
     (kreditoriaus vardas, pavardė)                (asmens kodas) 

Vilniaus g. 300, Vilnius 
(adresas) 

 

Šis vekselis turi būti apmokėtas 2025-12-30 
                                                  (apmokėjimo data) 

 
 

Vekselio apmokėjimo vieta yra adresu Vilniaus g. 300, Vilnius, 

 (apmokėjimo vietos adresas) 

 Lietuvos Respublika. 

 

VEKSELIS NEPROTESTUOTINAS 

 

Šį paprastąjį neprotestuotiną vekselį pasirašė 

 

………………………………………………………………………… 

Vardas, Pavardė, Parašas 

 

 


	Vekselio pyldymo pavyzdys
	vekselio_formapvz

