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ENERGIJOS vARToroJU Svrnrluo IR KoNSULTAVIMO SUSITARTMAS
2or7-lt-16 Nr.8-f,f

Vilnius

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, kodas 302308327, adresas Gedimino pr. 38,
0l104 Vilnius, atstovaujama energetikos viceministro Vidmanto Macevidiaus, (toliau - Energetikos
ministerija) ir AB ..Vilniaus Silumos tinklai", kodas l24l 35580, adresas Jodioniq g. I 3. Vilnius,
atstovaujama generalinio direktoriaus Manto Buroko, (toliau - Tiekejas) toliau kartu vadinamos
Salimis, o kiekviena atskirai - Salimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos energijos vartojirno
efektyr,umo didinimo istatymo 8 straipsnio nuostatomis ir Energijos vartotojq Svietimo ir
konsultavimo susitarimq sudarymo tvarkos apraSu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2017 m. rugpjtidio 25 d. isakymu Nr. 1-221 .,Del Energijos vartotojq Svietimo ir
konsultavimo susitarimq sudarymo tvarkos apraSo patvirtinimo", sudaro 5i energijos vartotojq
Svietimo ir konsultavimo susitarima (toliau - Susitarimas):

I SI(YRIUS
SUSITARIMO DALYKAS

l. Tiekejas, tiesiogiai ar per kitus asmenis igyvendindamas energijos vartotojq Svietimo ir
konsultavirno priemones (toliau - Svietimo ir konsultavimo priemones), isipareigoja Sviesti ir
konsultuoti energijos vartotojus energijos vartojimo efektymmo didinimo klausimais Siuo grafiku ir
aoimtimi:

Eil.
Nr.

Svietimo ir
konsultavimo apie
Silumos energijos

vartojimo efektylumo
didinim4 priemones

pavadinimas

Planuojamas

iglwendinimo
laikotarpis

Planuojama
vartotojq tiksline

grupe

Planuojamas
vartotoj rl
tikslines

grupes dydis

Planuoja
mos

iSlaidos,
ttikst.
Eur

2017 m.

I
Informacij os skelbimas
interneto svetaineje
www.chc.lt

2017 09-2017 12 Visi vanotojai 200 000 0,5

2.
Informacijos skelbimas
spaudoj e ar spaudiniuose
(kartu su saskaitomis)

2017 09-2017 t2
Gaunantys

popierines s4skaitas
vartotoiai

142 4Zl

2018 m.

1.

Informacijos skelbimas
intemeto svetaindje
www.chc.lt

2018 01-2018 i2 Visi vartotojai 200 000 3

2.
Informacij os skelbimas
spaudoje ar spaudiniuose
(kartu su saskaitomis)

2018 0r -2018 l2
Gaunantys

popierines s4skaitas
vartotoiai

t4z 4zl 5

.f.

Silumos energijos
matuoklirl ar kitokios
matavimo irangos
skolinimas
(termovizorius)

20t8 01-2018 12
Pastatq valdltojai,

pri2i0rindios
organizacijos

20 ,q

A

Palyginamosios analizes
vartotojq gmpeje kartu su

energijos taupl'rno
patarimais teikimas
soaudinyie

2018 01-2018 l2
Gaunantys

popierines s4skaitas
vartotoJal

t42 421



). Projekto vie5inimo
rengrnys

2018 0l-2018 l2

Namq Dkiai
daugiabudiuose,

nuosal1lose
namuose

20000
2

2019 m.

1

lnfonnacij os skelbimas
interneto svetaindje
www.chc.lt

2019 0t-2019 t2 Visi vartotojai 200 000 5

2.
Informacij os skelbimas
spaudoje ar spaudiniuose
(kartu su saskaitomis)

2019 0t-2019 t2 Gaunantys
popierines s4skaitas

vartotoiai
r42 421 5

3.

Silumos energijos
matuokliq ar kitokios
matavimo irangos
skolinimas
(termovizorius)

2019 0l-2019 l2 Pastatq vald)4ojai,
priZilrindios
organizacijos

20 ,q

4.

Palyginamosios analizes
vaftotojq grupeje kartu su

energuos tauplmo
patarimais teikimas
spaudinyie

2019 0t-20t9 t2
Gaunantys

popierines s4skaitas
vrrtofoiri

l4z 421

5.
Projekto vieSinimo
renglnys

2019 01-2019 t2

Namq Ikiai
daugiabudiuose,

nuosa\uose
namuose

20000 2

2020m.

1.

Infonnacijos skelbimas
intemeto svetaineje
www.chc.lt

2020 0t -2020 12 Visi vartotojai 200 000

2..

Infomacijos skelbimas
spaudoje ar
spaudiniuose (kartu su

s4skaitomis)

2020 01-2020 12

Gaunantys
popierines
s4skaitas
vartotoiai

142 421 5

J.

Silumos energijos
matuokliq ar kitokios
matavimo irangos
skolinimas
(termovizorius)

2020 0t-2020 12

Pastatq valdytojai,
priZinrindios
organizacijos

20 )o

4.

Palyginamosios analizds
vartotojq grupeje kartu su

energuos tauplmo
patarimais teikimas
spaudinvie

2020 01-2020 12

Gaunantys
popierines s4skaitas

vartotoj ai

142 421 ?5

5.
Projekto vie5inimo
renginys

2020 0l-2020 12

Namq Ikiai
daugiabudiuose,

nuosal,ltose
namuose

20000 2



II SKYRIUS
Sluq rusns rR PARErcos

2. Tiekejo teises ir pareigos:
2.1 . laiku teikti metines ataskaitas (pagal Apra5o 2 priedo form4);
2.2. Energetikos ministerijos pra5ymu teikti papildom4 informacij4, susijusi4 su Sio

Susitarimo vykdl,rnu;
2.3. vie5inti informacijq apie iglvendinamas Svietimo ir konsultavimo priemones pagal 5i

Susitarim4.
3. Energetikos ministerijos teises ir pareigos:
3.1. teikti Tiekejui konsultacijas Sio Susitarimo ir Apra5o taikymo ribose, iskaitant Tiekejq

konsultavim4 del konkrediq Svietimo ir konsultavimo priemoniq tinkamumo ir energijos vartojimo
sumaZejimo skaidiavimo;

3.2. pra5y'ti Tiekejo patikslinti meting ataskait4;
3.3. gauti i5 Tiekejo su Svietimo ir konsultavimo priemon6mis susijusius dokumentus ar jq

kopijas;
3.4. gauti i5 Tiekejo kit4 informacij4 Lietuvos Respublikos teises aktais nustat).ta tvarka:
3.5. teikti Energetikos ministerijos igaliotai istaigai nagrineti, o Valstybinei energetikos

inspekcijai prie Energetikos ministerijos, esant Susitarimo paZeidimui - atsakomybes klausimui
sprgsti, Tiekejq pateiktas metines ataskaitas ir kitus, su Svietimo ir konsultavimo priemonemis

susij usius dokumentus arjq kopijas.

III SKYRIUS
ATASKAITOS UZ IGYVENDINTAS PRIEMONES

4. Tiekejai uZ ig).vendintas Svietimo ir konsultavimo priernones teikia rnetines ataskaitas

Energetikos ministerijai pagal Apra5o reikalavimus.
5. Informacija apie igyvendintas Svietimo ir konsultavimo priemones Energetikos ministerijai

pateikiama Apra5o 2 priede nurodyta forma, .x/sx formatu.

IV SKYRIUS
SUSITARIMO GALIOJIMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

6. Susitarimas isigalioja nuojo pasira5ymo dienos. Jeigu Susitarimas Saliq pasiraSomas ne t4
padi4 dien4, laikoma, kad susitarimas isigalioja t4 dien6 kai ji pasira5o antroji Salis.

7. Susitarimas nustoja galioti tiekejui igyvendinus visas susitarime itvirtintas ivietimo ir
konsultavimo priemones ir irykdZius kitus privalomus ipareigojimus pagal Apra5o nuostatas.

8. Susiiarimas gali blti keidiamas, papildomas ir (ar) pratgsiamas tik ra5ytiniu abiejq Salir-1

susitarimu.

V SKYRIUS
NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

9. Salys neatsako uZ visiSk4 ar dalini savo lsipareigojimq pagal Susitarim4 nerykdymq, jei tai

ivyksta del nenugalimos jegos aplinkybiq (force majeure), kurios suprantamos taip, kaip nustatlta
Lietuvos Resoublikos civiliniame kodekse.

10. Susitarimo Sdis. kuri del nenugalimos jegos aplinkybiq negali irykdyti prisiimtq

isipareigojimq, privalo ne veliau kaip per 15 kalendoriniq dienq nuo tokiq aplinkybiq atsiradimo apie

tai informuoti kit4 Susitarimo Sali. Paveluotas ar netinkamas kitos Salies informavimas ar

informacijos nepateikimas atima i5 jos teisg remtis nepaprastosiomis aplinkybemis kaip pagrindu,

atleidZianiiu nuo atsakomybes del ne laiku ar netinkamo prisiimtq fsipareigojimq r,ykdymo ar
newkdvmo.



VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

I 1. Susitarime vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaip nurodyta Apra5e.
12. Salys susitari4 kad Energetikos ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

energijos vartojimo efektpumo didinimo istatymo 17 straipsnio 2 dalimi, prie5 perduodama
informacijq Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos apie galim4 Sio

Susitarimo nerykdym4, informuos Tiekejq apie netinkam4 5io Susitarimo vykdymq nustatys
Tiekejui ne trumpesni nei 10 ir ne ilgesni nei 30 darbo dienq termin4 paZeidimams pa5alinti.

13. Vienos Salies kitai Saliai teikiama informacij4 prane5imai, ispejimai, susijg su 5io
Susitarimo vykdymu, turi biiti pateikiami kitai Saliai raSru.

14. Pasikeitus Saliq adresams, telefonq numeriams, elektroninio paSto adresams, Salys

isipareigoja apie tai nedelsdamos informuoti viena kit4.
15. Visi su Siuo Susitarimu susijg gindai spendZiami Lietuvos Respublikos teises aktq

nustatyta tvarka.
16. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, po vien4 kiekvienai Susitarimo Saliai.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Gedimino pr. 38, LT-01 104 Vilnius
Tel. +370 706 64715
el. p. info@enmin.lt
Kodas 302308327
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AB ..Vilrriaus Silumos tinklai"
Jodioniq g. 13, Vilnius
Tel. +370 2667 122

el. p. info@chc.lt
Kodas 124135
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