
 

 

ENERGIJOS VARTOTOJŲ ŠVIETIMO IR KONSULTAVIMO SUSITARIMAS 
2021-     -     Nr. 

(data ir numeris) 

Tauragė 
(vieta) 

 
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, kodas 302308327, adresas Gedimino pr. 38, 

01104 Vilnius, atstovaujama energetikos viceministrės Daivos Garbaliauskaitės, veikiančios pagal 
Energetikos ministerijos darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 
2020 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 1-116 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos darbo 
reglamento patvirtinimo“, 96 punktu ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos viceministrų 
veiklos ir kanclerio administravimo sričių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2021 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1-26 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 
viceministrų veiklos ir kanclerio administravimo sričių nustatymo ir energetikos ministerijos 
administracijos padalinių ir valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 
administravimo“, 1 punktu, (toliau – Energetikos ministerija) ir UAB Tauragės šilumos tinklai, 
kodas 179478621, adresas Paberžių g.16, Tauragė, atstovaujama direktoriaus Audriaus 
Arcišausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Tiekėjas) toliau kartu vadinamos Šalimis, o 
kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo įstatymo 8 straipsnio nuostatomis ir Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų 
sudarymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 
25 d. įsakymu Nr. 1-221 „Dėl Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), sudaro šį energijos vartotojų švietimo ir 
konsultavimo susitarimą (toliau – Susitarimas): 

 
I SKYRIUS 

SUSITARIMO DALYKAS 
 
1. Tiekėjas, tiesiogiai ar per kitus asmenis įgyvendindamas energijos vartotojų švietimo ir 

konsultavimo priemones (toliau – švietimo ir konsultavimo priemonės), įsipareigoja šviesti ir 
konsultuoti galutinius energijos vartotojus energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais šiuo 
grafiku ir apimtimi: 

Eil. 
Nr. 

Švietimo ir 
konsultavimo 

priemonės 
pavadinimas 

Planuojamas 
įgyvendinimo 

laikotarpis 

Planuojama 
vartotojų 

tikslinė grupė 

Planuojamas 
vartotojų tikslinės 

grupės dydis 

Planuojamos 
išlaidos, 

tūkst. Eur 

2021 m.- 2030 m. 
1. Informacijos 

skelbimas Tiekėjo 
interneto svetainėje  
www.tauragesst.lt  Visus metus 

Visi Tiekėjo 
vartotojai 

(verslo įmonės, 
biudžetinės 

įstaigos, namų 
ūkiai) 

Apie 5522  
(vartotojai),  

bendrai 
suvartojantys 

100 % nuo tiekėjo 
parduotos 
energijos) 

0 

2. Šildymo sistemų 
efektyvaus 
eksploatavimo 
mokymai 

Nuo spalio 1 
diena iki 
šildymo 
sezono 

pabaigos 
(vartotojų 
prašymu) 

Mokymuose 
dalyvaujantys 
vartotojai: 
buitiniai 
vartotojai 

 

Apie 4807 
(vartotojai) 

bendrai 
suvartojantys  
>55,4 % nuo 

tiekėjo parduotos 
energijos) 

0 

3. Informacijos 
skelbimas spaudoje 
ar spaudiniuose 

2021-01-01 
iki 2021-12-

31 

Buitiniai 
vartotojai 
daugiabučiuose 

Apie 4807 
(vartotojai), 

bendrai 

1,5 



 

 

arba informacijos 
skelbimas 
televizijoje ar 
radijo laidose. 

 suvartojantys  
>55,4 % nuo 

tiekėjo parduotos 
energijos)  

4. Konsultacijos 
elektroniniu paštu, 
tiesiogiai internetu 
ar telefonu gavus 
vartotojo prašymą 

Vartotojų 
prašymu 

visus metus 

Buitiniai 
vartotojai 
daugiabučiuose 

Apie 4807  
(vartotojai),  

bendrai 
suvartojantys  
>55,4 % nuo 

tiekėjo parduotos 
energijos)  

0 

 
II SKYRIUS 

ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
 
2. Tiekėjo teisės ir pareigos: 
2.1. laiku teikti metines ataskaitas (pagal Aprašo 2 priedo formą) Energetikos ministerijos 

įgaliotajai įstaigai; 
2.2. Energetikos ministerijos arba jos įgaliotosios įstaigos prašymu patikslinti metinę ataskaitą 

ir (arba) teikti papildomą informaciją, susijusią su šio Susitarimo vykdymu; 
2.3. viešinti informaciją apie įgyvendinamas švietimo ir konsultavimo priemones pagal šį 

Susitarimą. 
3. Energetikos ministerijos teisės ir pareigos: 
3.1. teikti Tiekėjui konsultacijas šio Susitarimo ir Aprašo taikymo ribose, įskaitant Tiekėjų 

konsultavimą dėl konkrečių švietimo ir konsultavimo priemonių tinkamumo ir energijos vartojimo 
sumažėjimo skaičiavimo; 

3.2. prašyti Tiekėjo patikslinti metinę ataskaitą; 
3.3. gauti iš Tiekėjo su švietimo ir konsultavimo priemonėmis susijusius dokumentus ar jų 

kopijas; 
3.4. gauti iš Tiekėjo kitą informaciją Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta tvarka; 
3.5. teikti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai esant Susitarimo pažeidimui – 

atsakomybės klausimui spręsti, Tiekėjų pateiktas metines ataskaitas ir kitus, su švietimo ir 
konsultavimo priemonėmis susijusius dokumentus ar jų kopijas. 

 
III SKYRIUS 

ATASKAITOS UŽ ĮGYVENDINTAS PRIEMONES 
 
4. Tiekėjai už įgyvendintas švietimo ir konsultavimo priemones energijos sutaupymus 

skaičiuoja ir metines ataskaitas teikia Energetikos ministerijos įgaliotajai įstaigai pagal Aprašo ir 
Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių sutaupytos energijos apskaičiavimo ir 
priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gruodžio 5 
d. įsakymu Nr. 1-320 „Dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių sutaupytos energijos 
apskaičiavimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus. 

5. Metinės ataskaitos apie įgyvendintas švietimo ir konsultavimo priemones Energetikos 
ministerijos įgaliotajai įstaigai pateikiamos Aprašo 2 priede nurodyta forma, .pdf ir .xlsx formatais su 
tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytu lydraščiu. 
 

IV SKYRIUS 
SUSITARIMO GALIOJIMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 
6. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos. Jeigu Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą 

pačią dieną, laikoma, kad susitarimas įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji šalis. 



 

 

7. Susitarimas nustoja galioti tiekėjui įgyvendinus visas susitarime įtvirtintas švietimo ir 
konsultavimo priemones ir įvykdžius kitus privalomus įpareigojimus pagal Aprašo nuostatas. 

8. Susitarimas gali būti keičiamas, papildomas ir (ar) pratęsiamas tik rašytiniu abiejų Šalių 
susitarimu. 

 
V SKYRIUS 

NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS 
 
9. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal Susitarimą nevykdymą, jei tai 

įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure), kurios suprantamos taip, kaip nustatyta 
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse. 

10. Susitarimo Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų 
įsipareigojimų, privalo nė vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo apie 
tai informuoti kitą Susitarimo Šalį. Pavėluotas ar netinkamas kitos Šalies informavimas ar 
informacijos nepateikimas atima iš jos teisę remtis nepaprastosiomis aplinkybėmis kaip pagrindu, 
atleidžiančiu nuo atsakomybės dėl ne laiku ar netinkamo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ar 
nevykdymo. 

 
VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
11. Susitarime vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Apraše. 
12. Šalys susitaria, kad Energetikos ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi, prieš perduodama 
informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie galimą šio Susitarimo nevykdymą, 
informuos Tiekėją apie netinkamą šio Susitarimo vykdymą ir nustatys Tiekėjui ne trumpesnį nei 10 
ir ne ilgesnį nei 30 darbo dienų terminą pažeidimams pašalinti. 

13. Vienos Šalies kitai Šaliai teikiama informacija, pranešimai, įspėjimai, susiję su šio 
Susitarimo vykdymu, turi būti pateikiami kitai Šaliai raštu. 

14. Pasikeitus Šalių pavadinimams, adresams, telefonų numeriams, elektroninio pašto 
adresams, Šalys įsipareigoja apie tai nedelsdamos informuoti viena kitą. 

15. Visi su šiuo Susitarimu susiję ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų 
nustatyta tvarka. 

16. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Susitarimo šaliai. 
17. Šalių parašai ir rekvizitai: 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 
Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius 
Tel. +370 706 64715 
el. p. info@enmin.lt 
Kodas 302308327 
 
Energetikos viceministrė  
Daiva Garbaliauskaitė 
 
2021- 
 

UAB Tauragės šilumos tinklai 
Paberžių g. 16, LT-72324 Tauragė 
Tel. 8-446 62863 
El.p. info@tst.lt 
Įmonės kodas 179478621 
 
Direktorius Audrius Arcišauskas 
 
 
2021- 
 

_________________ 
 


