Patvirtinta UAB „Fortum Joniškio energija“
Generalinio direktoriaus 2013-12-20

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

FORTUM JONIŠKIO
ENERGIJA
ŠILUMOS SUPIRKIMO IŠ NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ TVARKOS
APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) taikomas visiems
Joniškio miesto nepriklausomiems šilumos gamintojams, taip pat ūkio subjektams, ketinantiems gaminti ir parduoti šilumą į
UAB „Fortum Joniškio energija“ centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemą.
2. Nepriklausomų šilumos gamintojų gaminama šiluma superkama vadovaujantis 2013 m. vasario 28 d. Valstybinės
kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau tekste – VKEKK) nutarimu Nr. O3-74 patvirtintu Šilumos supirkimo iš
nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos aprašu, pakeitimais Nr. O3-177, O3-235 pagal pasirašytas Šilumos energijos
pirkimo – pardavimo sutartis, kurios sudaromos ne trumpiau kaip vieneriems metams.
3. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka 2013 m. gegužės 14 d. Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3-177 patvirtintu Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų
apraše (toliau – Supirkimo tvarka), Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme ir
Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme naudojamas sąvokas.

II. SUPERKAMOS ŠILUMOS ENERGIJOS KOKYBĖS IR TIEKIMO PATIKIMUMO REIKALAVIMAI
4. Iš nepriklausomo šilumos gamintojo (toliau tekste – NŠG) superkama šilumos energija turi atitikti UAB „Fortum
Joniškio energija“ nustatytus techninius reikalavimus – šilumnešio kokybę pagal aprūpinimo šiluma sistemoje naudojamus
standartus ir techninius parametrus (temperatūros grafiką, slėgį, šilumnešio srautą, termofikacinio vandens kokybę ir pan.).
5. UAB „Fortum Joniškio energija“ gavusi NŠG ar kito ūkio subjekto, ketinančio gaminti ir parduoti šilumą į
aprūpinimo šiluma sistemas (potencialaus NŠG), rašytinį prašymą, per 15 dienų pateikia jam informaciją apie prisijungimo
prie šilumos energijos perdavimo sistemos technines galimybes ir reikalavimus.
6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, www.fortum.lt internetiniame tinklalapyje parengia ir
paskelbia informaciją apie išduotas NŠG šilumos energijos gamybos įrenginių prijungimo prie šilumos energijos perdavimo
tinklo sąlygas.
7. UAB „Fortum joniškio energija“ su ūkio subjektu, ketinančiu gaminti ir parduoti šilumą į aprūpinimo šiluma
sistemas (potencialiu NŠG) sudaro preliminarią šilumos energijos pirkimo – pardavimo sutartį (priedas Nr. 6, tipinė sutarties
forma) forma Šioje sutartyje aptariamos esminės sąlygos: sutarties šalių duomenys ir rekvizitai, santykių reglamentavimas,
įsipareigojimai, atsakomybė, planuojama NŠG objektų prijungimo prie šilumos tiekėjo šilumos energijos perdavimo tinklų
data, šilumos energijos supirkimo kainos nustatymo būdas ir atsiskaitymo tvarka, pagrindinės šilumos energijos pirkimo –
pardavimo sutarties sudarymo sąlygos, pakeitimo bei nutraukimo sąlygos, ginčų nagrinėjimo tvarka bei kitos reikšmingos
aplinkybės.
8. NŠG paprašius, UAB „Fortum Joniškio energija“ per 10 darbo dienų nuo NŠG pranešimo gavimo pateikia
atsakymą apie UAB „Fortum Joniškio energija“ galimybę rezervuoti galią nepriklausomo šilumos gamintojo apimčiai
atitinkamam laikotarpiui.

III FAKTINIŲ IŠLAIDŲ SKAIČIAVIMAS BALANSAVIMO TINKLE
9. UAB ,,Fortum Joniškio energija“ patirtos šilumos energijos balansavimo tinkle faktinės išlaidos skaičiuojamos tuo
atveju, kai NŠG į šilumos energijos perdavimo tinklą ataskaitiniu laikotarpiu nepatiekia šilumos energijos kiekio, nustatyto,
vadovaujantis Tvarkos aprašo 28 punktu, arba patiekta šilumos energija neatitinka Tvarkos aprašo 5 punkte nurodytų kokybės
reikalavimų.
10. UAB ,,Fortum Joniškio energija“ faktines balansavimo šilumos energijos užtikrinimo sąnaudas skaičiuoja
vadovaujantis Tvarkos aprašo 5 punkto reikalavimais bei VKEKK nustatyta tvarka.
Sąnaudoms paskaičiuoti bendrovės techninės tarnybos ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 5-tos dienos pateikia
ataskaitinio laikotarpio NŠG pažymas apie pateiktą į tinklą šilumos energijos kiekį bei šilumnešio parametrų nukrypimus
pagal Šilumos pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytą formą.
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11. UAB „Fortum Joniškio energija“ paruošia ataskaitinio mėnesio balansavimo išlaidų pažymą ir kartu su PVM
sąskaita faktūra balansavimo išlaidų apmokėjimui išsiunčia NŠG iki einamojo mėnesio 9-tos dienos.
IV. NEPRIKLAUSOMŲ
NUSTATYMAS

ŠILUMOS

GAMINTOJŲ

GAMINAMOS

ŠILUMOS

ENERGIJOS

KAINOS

12. UAB „Fortum Joniškio energija“ superka NŠG pagamintą šilumą pagal jo pasiūlytą kainą, kuri visais atvejais
negali būti didesnė nei šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos energijos gamybos sąnaudos, nustatytos, vadovaujantis
Šilumos kainų nustatymo metodika.
13. Vadovaujantis Aprašo 10 punktu, UAB „Fortum Joniškio energija“ palyginamosios šilumos energijos gamybos
sąnaudos apskaičiuojamos kaip atitinkamo mėnesio šilumos gamybos kainos kintamoji dedamoji konkrečioje sistemoje.
Skaičiuojant palyginamąsias šilumos energijos gamybos sąnaudas taikoma faktinė atitinkamo mėnesio kuro struktūra
konkrečioje sistemoje.
14. UAB „Fortum Joniškio energija“ kiekvienos sistemos atitinkamo mėnesio palyginamosios šilumos gamybos
sąnaudos skelbiamos internetiniame tinklalapyje www.fortum.lt
V. ŠILUMOS TIEKĖJO DISPEČERINIO VALDYMO VEIKLA
15. Dispečerinį šilumos energijos gamybos įrenginių valdymą atlieka bendrovės techninės tarnybos pagal vartotojų
šilumos energijos poreikį nustatant savo šilumos energijos gamybos įrenginių ir NŠG šilumos energijos gamybos įrenginių
generuojamą galią bei temperatūros hidraulinį režimą, visais atvejais atsižvelgiant į Tvarkos aprašo V skyriaus reikalavimus.
16. Nepriklausomi šilumos gamintojai šilumą į perdavimo tinklą tiekia laikydamiesi šilumos tiekėjo nustatytų
techninių sąlygų ir vykdo bendrovės techninių tarnybų nurodymus.

VI. ŠILUMOS ENERGIJOS SUPIRKIMO IŠ NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ PRIORITETAI
17. NŠG taikant skirtingas šilumos energijos kainas, UAB „Fortum Joniškio energija“ superka NŠG pagamintą
šilumą, teikdama prioritetą mažiausiai kainai.
)
18. Jeigu NŠG taiko vienodą šilumos energijos kainą, UAB „Fortum Joniškio energija“ superka šilumą, laikydamasis
šios prioritetų eilės:
18.1. iš bendrų elektros ir šilumos energijos gamybos įrenginių, naudojančių atsinaujinančiuosius energijos išteklius
arba deginančių atliekas;
18.2. pagamintą iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių;
18.3. atliekinę – iš pramonės įmonių;
18.4. iš didelio efektyvumo kogeneracijos įrenginių;
18.5. iš iškastinio kuro katilinių.

VII. NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ ŠILUMOS ENERGIJOS SUPIRKIMAS IR SUPIRKIMO
REIKALAVIMAI
19. UAB „Fortum Joniškio energija“ NŠG šilumos energijos įrenginius prijungia per tarpinį šilumokaitį, atskiriantį
cirkuliuojančius šilumnešius perdavimo tinkle ir NŠG įrenginiuose. Šilumokaičio vieta nebūtinai turi sutapti su nuosavybės
riba. Tuo atveju kompensuojami skaičiuotini nuostoliai šilumos tinkluose pagal LR Ūkio ministro patvirtintą Šilumos tiekimo
vamzdynų nuostolių nustatymo metodiką. Nuostoliai šilumos tikluose nekompensuojami, jei šilumos apskaitos prietaisų
pastatymo vieta sutampa su nuosavybės riba.
20. UAB „Fortum Joniškio energija“ superka NŠG pagamintą šilumos energiją, neviršydama centralizuoto
aprūpinimo šiluma sistemos vartotojų šilumos energijos poreikio, pagal šio Tvarkos aprašo V skyriuje nurodytus prioritetus.
21. NŠG šilumos energijos gamybos įrenginių prijungimo išlaidas padengia NŠG preliminarioje šilumos pirkimopardavimo sutartyje nustatyta tvarka.
22. UAB „Fortum Joniškio energija“ kas mėnesį iki einamojo mėnesio 18-tos dienos ateinančio mėnesio bendrovės
palyginamąsias šilumos energijos gamybos sąnaudas bei informaciją apie ateinančių 12 mėnesių prognozuojamą kasmėnesinį
šilumos energijos poreikį, planuojamus supirkti ir pagaminti šilumos energijos kiekius bei naudojamo kuro struktūrą, taikytiną
skaičiuojant palyginamąsias sąnaudas, paskelbia bendrovės tinklalapyje pagal formą (priedas Nr. 1).
23. Iki einamojo kalendorinio mėnesio 20-tos dienos gavęs iš NŠG raštiškus pranešimus, pateiktus
užantspauduotame voke apie ateinančio kalendorinio mėnesio šilumos energijos kainą ir šilumos energijos kiekį, kurį NŠG
patieks į tinklą per ateinantį kalendorinį mėnesį, gautus pranešimus, NŠG sąrašą ir iš kiekvieno NŠG ateinantį kalendorinį
mėnesį superkamą šilumos energijos kiekį ne vėliau kaip iki 25-tos einamojo kalendorinio mėnesio dienos UAB „Fortum
Joniškio energija“ paskelbia savo tinklalapyje (priedas Nr. 2). Superkamos šilumos prognozuojamas kiekis ir kaina nustatoma
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kartą per mėnesį visam ateinančiam mėnesiui. UAB „Fortum Joniškio energija“ sudaryta komisija pirmą darbo dieną po 20tos einamo mėnesio dienos atplėšia pateiktus vokus su pasiūlymais, surašydama atitinkamą protokolą. Vokų atplėšimo datą ir
vietą UAB „Fortum Joniškio energija“ paskelbia savo tinklalapyje (priedas Nr. 3).
24. Jei NŠG savo pranešimuose nurodo vienodas kainas ir atitinka vienodus Šilumos supirkimo iš nepriklausomų
šilumos gamintojų tvarkos aprašo V skyriuje nurodytus prioritetus, per dvi dienas nuo pranešimų gavimo dienos bendrovė
tinklalapyje www.fortum.lt paskelbia tokių NŠG gautus pranešimus (priedas Nr. 4) . NŠG turi teisę per vieną dieną nuo
pranešimo UAB „Fortum Joniškio energija“ internetiniame tinklalapyje dienos, teikti naujus pranešimus. Naujai gauti
nepriklausomų gamintojų pranešimai tą pačią dieną paskelbiami bendrovės tinklalapyje www.fortum.lt. Nepateikus naujo
pranešimo, laikoma, kad NŠG nekeičia iki einamojo mėnesio 20 dienos paskelbtame pranešime nurodyto siūlymo. Tokiu
atveju reikiamas šilumos energijos kiekis superkamas iš NŠG proporcingai pagal šilumos kiekį, kurį NŠG nurodė
pranešimuose, kaip galimą patiekti į centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemą per ateinantį kalendorinį mėnesį.
25. Jeigu bendras šilumos energijos kiekis, apie kurį ateinančiam kalendoriniam mėnesiui pranešė nepriklausomi
šilumos gamintojai, viršija bendrą centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos vartotojų šilumos energijos poreikį, bendrovės
administracija ne vėliau kaip 25-tą einamojo kalendorinio mėnesio dieną individualiai pagal Šilumos energijos pirkimopardavimo sutartyje nurodytą formą informuoja tuos nepriklausomus šilumos gamintojus, kurių pasiūlytas šilumos energijos
kiekis bus mažinamas arba nebus superkamas.
26. Tais atvejais, jei NŠG į šilumos perdavimo tinklą atitinkamą mėnesį nepateikė šilumos energijos kiekio pranešto
pagal Tvarkos aprašo 25 punkto reikalavimą ir (ar) pateikė šilumos kiekius neatitinkančius Tvarkos aprašo 4 punkte nurodytų
kokybės reikalavimų, UAB „Fortum Joniškio energija“ iki einamojo mėnesio 3-ios dienos informaciją apie praėjusio mėnesio
kiekvieno NŠG nepateiktus šilumos energijos ir (ar) pateiktus nekokybiškos šilumos energijos kiekius fiksuoja Pirkimo–
pardavimo sutartyje nustatyta forma.
27. Galutiniai superkamos šilumos kiekiai iš kiekvieno NŠG nustatomi parenkant optimalų miesto centralizuotos
šilumos tiekimo sistemos hidraulinį ir temperatūrinį režimą, įvertinant vartotojų šilumos energijos poreikį bei NŠG šilumos
energijos gamybos įrenginių generuojamą galią planuojamam laikotarpiui.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
28. Šilumos tiekėjas ne vėliau kaip einamojo kalendorinio mėnesio 15 dieną viešai (savo tinklalapyje) skelbia
informaciją apie praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį, savo gamybos šaltiniuose pagamintą šilumos kiekį ir iš kiekvieno
nepriklausomo šilumos gamintojo nupirktą šilumos kiekį (priedas Nr. 5).
29. Nepriklausomo šilumos gamintojo ar šilumos tiekėjo skundus ir ginčus dėl šilumos supirkimo iš nepriklausomų
šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja Komisija,
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 34 straipsniu.
30. Komisija iš šilumos tiekėjų ir nepriklausomų šilumos gamintojų turi teisę gauti visą reikiamą informaciją, teisės
aktais pavestoms funkcijoms vykdyti.
PRIEDAI:
Nr. 1 - UAB „Fortum Joniškio energija“ šilumos gamybos palyginamosios sąnaudos ir prognozuojamas šilumos energijos
poreikis (viešai skelbiama informacija);
Nr. 2 - Nepriklausomų šilumos gamintojų siūlymai pateikti šilumos energiją (viešai skelbiama informacija);
Nr. 3 - Vokų su pasiūlymais parduoti šiluminę energiją atplėšimo datą ir vietą (viešai skelbiama informacija);
Nr. 4 - Vienodas šilumos pardavimo kainas pateikę nepriklausomi šilumos gamintojai (viešai skelbiama informacija);
Nr. 5 - Praėjusio mėnesio faktinis šilumos poreikis, savo šaltiniuose pagaminta šiluma ir nupirkta šiluma iš nepriklausomų
šilumos gamintojų (viešai skelbiama informacija);
Nr. 6 – Šilumos energijos pirkimo – pardavimo sutartis (tipinė forma).
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Priedas Nr. 1 UAB „Fortum Joniškio energija“ šilumos gamybos palyginamosios sąnaudos ir prognozuojamas
šilumos energijos poreikis.
Informacija apie 2014 m. Sausio mėnesio UAB „Fortum Joniškio energija“ šilumos gamybos palyginamąsias
sąnaudas ir prognozuojamą šilumos energijos poreikį.
Palyginamosios
Kuro struktūra
Šilumos energijos
Supirkimas iš
šilumos sąnaudos
palyginamųjų
gamyba
nepriklausomų
sąnaudų skaičiavimui
gamintojų
ct/kWh

%

MWh

MWh

Centrinė katilinė
Pakluonių katilinė
Melioratorių katilinė
Gataučių katilinė
Žagarės katilinė
Informacija apie 2014 m. Vasario mėnesio UAB „Fortum Joniškio energija“ šilumos gamybos palyginamąsias
sąnaudas ir prognozuojamą šilumos energijos poreikį.
Palyginamosios
Kuro struktūra
Šilumos energijos
Supirkimas iš
šilumos sąnaudos
palyginamųjų
gamyba
nepriklausomų
sąnaudų skaičiavimui
gamintojų
ct/kWh

%

MWh

MWh

Centrinė katilinė
Pakluonių katilinė
Melioratorių katilinė
Gataučių katilinė
Žagarės katilinė
.
.
Informacija apie 2014 m. Gruodžio mėnesio UAB „Fortum Joniškio energija šilumos gamybos palyginamąsias
sąnaudas ir “ prognozuojamą šilumos energijos poreikį.
Palyginamosios
Kuro struktūra
Šilumos energijos
Supirkimas iš
palyginamųjų
gamyba
nepriklausomų
šilumos sąnaudos
sąnaudų skaičiavimui
gamintojų
ct/kWh

%

MWh

MWh

Centrinė katilinė
Pakluonių katilinė
Melioratorių katilinė
Gataučių katilinė
Žagarės katilinė
Priedas Nr. 2 Nepriklausomų šilumos gamintojų siūlymai pateikti šilumos energiją
Informacija apie nepriklausomų šilumos gamintojų siūlymus patiekti šilumos energiją 201_ m. __________ mėnesiui.
Nepriklausomas šilumos
Pasiūlymo
Šilumos
Tiekiamas šilumos
Vidutinė valandinė
gamintojas
data
energijos kaina,
energijos kiekis,
galia (apkrovimas),
ct/kWh
MWh
MW
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Priedas Nr. 3 Vokų su pasiūlymais parduoti šiluminę energiją atplėšimo data ir vieta
Informacija apie vokų su pasiūlymais parduoti šiluminę energiją atplėšimo laiką ir vietą.
201x

Laikas

Vokų atplėšimo vieta

mėnuo

xx:xx

UAB „Fortum Joniškio energija“ administracinio pastato II aukšte įvyks viešas vokų
atplėšimo posėdis dėl nepriklausomo šilumos gamintojo „---„ parduodamos šilumos
kainos ir kiekio.

Priedas Nr. 4 (Kai yra daugiau nei vienas nepriklausomas šilumos gamintojas)
Informacija apie vienodas šilumos pardavimo kainas pateikusius nepriklausomus šilumos gamintojus.
Nepriklausomas šilumos
Pasiūlymo
Šilumos
Tiekiamas šilumos
Vidutinė valandinė
gamintojas
data
energijos kaina,
energijos kiekis,
galia (apkrovimas),
ct/kWh
MWh
MW

Priedas Nr. 5 Praėjusio mėnesio faktinis šilumos poreikis, savo šaltiniuose pagaminta šiluma ir nupirkta šiluma iš
nepriklausomų šilumos gamintojų
Iformacija apie 201_ m. ____________ mėnesio faktinę šilumos gamybą ir pirkimą.
Centrinė katilinė
Šilumos poreikis
UAB „Fortum Joniškio energija“ šilumos gamyba
Supirkta iš nepriklausomų gamintojų

MWh

Pakluonių katilinė
Šilumos poreikis
UAB „Fortum Joniškio energija“ šilumos gamyba
Supirkta iš nepriklausomų gamintojų
Melioratorių katilinė
Šilumos poreikis
UAB „Fortum Joniškio energija“ šilumos gamyba
Supirkta iš nepriklausomų gamintojų
Gataučių katilinė
Šilumos poreikis
UAB „Fortum Joniškio energija“ šilumos gamyba
Supirkta iš nepriklausomų gamintojų

MWh

MWh

MWh

Žagarės katilinė
Šilumos poreikis
UAB „Fortum Joniškio energija“ šilumos gamyba
Supirkta iš nepriklausomų gamintojų

MWh
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Priedas Nr. 6
ŠILUMOS ENERGIJOS PIRKIMO – PARDAVIMO
SUTARTIS Nr. (Tipinė forma)
Joniškis

201_ m. ____________d.

UAB “ ............... ”, atstovaujama direktoriaus .................................., veikiančio pagal bendrovės
įstatus, iš vienos pusės (toliau tekste – Nepriklausomas šilumos gamintojas) ir UAB ,,Fortum Joniškio
energija”, atstovaujama generalinio direktoriaus Dainiaus Muižio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, iš
kitos pusės (toliau tekste – Šilumos tiekėjas), abi kartu toliau tekste vadinamos Šalimis, sudarėme šią sutartį
(toliau tekste - Sutartis):

1. Bendrosios nuostatos:
Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka 2013 m. vasario 28 d. Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3-74 patvirtintame Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos
gamintojų tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), LR energetikos įstatymo, LR šilumos ūkio įstatymo ir LR
atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo aktualiose redakcijose vartojamas sąvokas.

2. Sutarties objektas:
Šilumos energijos, pagamintos Nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos gamybos šaltinyje,
esančiame ......................., Joniškyje supirkimas į Šilumos tiekėjo termofikacinius šilumos tinklus.

3. Šalių įsipareigojimai:
Nepriklausomas šilumos gamintojas įsipareigoja:

3.1. Tiekti nustatytų parametrų šilumos energiją į Šilumos tiekėjo šilumos tinklus, šilumos tiekimopirkimo grafike (priedas Nr.6) suderintomis apimtimis, tokiomis sąlygomis:
3.1.1.
Šilumos energijos tiekimą mažinti arba didinti ne daugiau kaip 1 MWh per valandą.
3.1.2.
Per ataskaitinį mėnesį patiekti Šilumos tiekėjui šilumos energijos ne mažiau kaip
deklaruotas ir suderintas su Šilumos tiekėju mėnesinis šilumos kiekis, nurodytas šilumos tiekimo-pirkimo
grafike (priedas Nr.6).
3.2. Užtikrinti Šilumos tiekėjo bendrovės techninės tarnybos nurodytus tiekiamos šilumos energijos
parametrus:
3.2.1.
Cirkuliuojančio termofikacinio vandens kiekis ir slėgis pagal Joniškio m. termofikacinio
vandens šilumos tinklų režimų korteles šildymo ir nešildymo sezonams.
3.2.2.
Temperatūra pagal temperatūrinį grafiką (nukrypimai ±5 oC).
3.3. Derinti su Šilumos tiekėjo technine tarnyba, ne vėliau kaip prieš 4 val., šilumos tiekimo pradžios
bei jos nutraukimo laiką, išskyrus atvejus, kai dėl avarijų ar kitų sutrikimų šilumos gamyba turi būti stabdoma
nedelsiant.
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3.4. Pastoviai, realiu laiku, į UAB “Fortum Joniškio energija“ kompiuterinius tinklus
(elektronine forma) šilumos energijos atsiskaitomųjų prietaisų išsamius rodmenis.

teikti

3.5. Informuoti Šilumos tiekėją faksu tel. 8–426-52201, jei Nepriklausomas šilumos gamintojas
negali patiekti šios Sutarties 3.1. punkte nurodyto valandinio šilumos kiekio ilgiau negu 2 val.
3.6. Patikimai eksploatuoti, laiku tikrinti savo šilumos apskaitos prietaisus. Sugedus apskaitos
prietaisams, atsiskaitoma pagal kontrolinį apskaitos prietaisą arba atskirą Šalių susitarimą; nesant kontrolinio
apskaitos prietaiso ir nepasiekus atskiro susitarimo - sustabdyti šilumos tiekimą su Šilumos tiekėjo vadovybe
suderintais terminais.
3.7. Nedelsiant informuoti Šilumos tiekėjo bendrovės technines tarnybas tel. 8–426–55148 įvykus
avarijai, esant sutrikimams, sugedus šilumos apskaitos prietaisams.
3.8. Bet kuriuo su Nepriklausomo šilumos gamintojo budinčiu personalu suderintu metu įleisti į
katilinės pastatą Šilumos tiekėjo atstovus, turinčius nustatytos formos pažymėjimus, tiekiamos šilumos
energijos ir apskaitos prietaisų darbo parametrų kontrolei.
3.9. Operatyviai vykdyti Šilumos tiekėjo bendrovės techninės tarnybos nurodymus dėl tiekiamos
šilumos energijos režimo koregavimo.
3.10. Kasmet iki spalio mėn. 15 d. pateikti Šilumos tiekėjui preliminarų metinį šilumos energijos
tiekimo-pirkimo grafiką ir rekonstrukcijų bei kapitalinių remontų planus sekantiems metams.
Šilumos tiekėjas įsipareigoja:
)

3.11. Nustatyta tvarka informuoti Nepriklausomą šilumos gamintoją apie Šilumos tiekėjo įrenginiuose
įvykusius sutrikimus, avarijas, parametrų nukrypimus ir kitus sąlygų pasikeitimus tel. 8-426-52502 arba tel. 8
61853063

3.12. Periodiškai teikti Nepriklausomam šilumos gamintojui duomenis apie temperatūrinio grafiko ir
režiminių duomenų koregavimą.
3.13. Nuolat kontroliuoti Nepriklausomo šilumos gamintojo tiekiamus šilumnešio parametrus,
operatyviai duoti nurodymus dėl parametrų koregavimo.
3.14. Priimti visą šilumos tiekimo-pirkimo grafike numatytą ir Sutarties 3.2. punkte nurodytus
kokybės parametrus atitinkančią, Nepriklausomo šilumos gamintojo tiekiamą šilumos energiją bei atsiskaityti
Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
3.15. Kasmet iki spalio 15 d. pateikti Nepriklausomam šilumos gamintojui Joniškio m. termofikacinio
vandens šilumos tinklų režimų kortelę ateinančiam šildymo sezonui ir šildymo sezono temperatūrinį
grafiką.
3.16. Kasmet iki balandžio 15 d. pateikti Nepriklausomam šilumos gamintojui Joniškio m.
termofikacinio vandens šilumos tinklų režimų kortelę ateinančiam nešildymo sezonui ir nešildymo sezono
temperatūrinį grafiką.
4. Šilumos energijos kaina ir Sutarties koregavimas:
4.1. Šilumos energijos kaina:
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4.1.1.
Šilumos tiekėjas už patiektą per ataskaitinį laikotarpį – kalendorinį mėnesį suderintame
šilumos tiekimo-pirkimo grafike nurodytą kokybiškos (leidžiami tiekiamo termofikacinio vandens
temperatūros nukrypimai iki ± 5 oC ) šilumos energijos kiekį, tiekiamą šilumos tiekimo-pirkimo grafike
nurodyta vidutine valandine galia, apmoka Nepriklausomo šilumos gamintojo nustatyta kaina, kuri Sutarties
sudarymo dieną yra ............. ct/kWh (be PVM). Patiektos kokybiškos šilumos kainą kiekvienam sekančiam
mėnesiui nustato Nepriklausomas šilumos gamintojas, vadovaudamasis Apraše numatyta šilumos kainos
apskaičiavimo ir pateikimo tvarka. Nepriklausomo šilumos gamintojo nustatyta parduodamos kokybiškos
šilumos kaina negali būti didesnė negu Šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos energijos gamybos sąnaudos,
apskaičiuojamos kaip atitinkamo mėnesio šilumos gamybos kainos kintamoji dedamoji Klaipėdos miesto
centralizuotoje šilumos tiekimo sistemoje.
4.1.2.
Jei Nepriklausomas šilumos gamintojas, Sutarties galiojimo laikotarpiu, per kalendorinį
mėnesį patiekia Šilumos tiekėjui didesnį arba mažesnį negu to mėnesio šilumos tiekimo – pirkimo grafike
numatytas parduoti šilumos kiekis, arba patiekta šiluma neatitinka nustatytų kokybės reikalavimų, tuomet
Nepriklausomas šilumos gamintojas sumoka Šilumos tiekėjui už tą mėnesį faktines balansavimo išlaidas,
kurios apskaičiuojamos UAB “Fortum Joniškio energija“ šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos
gamintojų tvarkos apraše, paskelbtame UAB “Fortum Joniškio energija“ internetiniame puslapyje
www.fortum.lt nustatyta tvarka.
4.1.3. Šilumos tiekėjui nurodžius naujus temperatūros, slėgio ar vandens debito parametrus,
Nepriklausomam šilumos gamintojui leidžiamas parametrų koregavimo laikotarpis yra 30 min. Šiuo
laikotarpiu faktines balansavimo išlaidos neskaičiuojamos.
4.1.4. Sutarties 4.1.2. punkto nuostatos netaikomos šilumos perdavimo tinklų hidraulinių
bandymų (gegužės – birželio) mėnesiais.
) 4.1.1 punkte nurodytą parduodamos – perkamos
4.1.5. Nepriklausomas šilumos gamintojas
šilumos energijos kainą sekančiam mėnesiui ir atitinkamo mėnesio šilumos tiekimo-pirkimo grafiką pateikia
užklijuotame voke Šilumos tiekėjui iki einamo mėnesio dienos, kiekvieną mėnesį nurodomos internetiniame
puslapyje www.fortum.lt.
4.1.6. o Šilumos tiekėjas iki einamo mėnesio 25 dienos praneša Nepriklausomam šilumos
gamintojui kokį kiekį šilumos pirks iš Nepriklausomo šilumos gamintojo ateinantį mėnesį.
4.1.7. Nepriklausomų šilumos gamintojų pasiūlymų nagrinėjimo tvarka aprašyta UAB “Fortum
Joniškio energija“ šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos apraše, paskelbtame
UAB “Fortum Joniškio energija“ internetiniame puslapyje www.fortum.lt.

4.2. Bet kuriai iš šios Sutarties Šalių pareikalavus pradėti derybas dėl šilumos energijos kainos ar
Sutarties sąlygų, kita Sutarties Šalis privalo pradėti derybas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo
raštiško reikalavimo gavimo.
5. Reikalavimai matavimo prietaisams:
5.1. Nepriklausomas šilumos gamintojas eksploatuoja tiekiamos šilumos energijos apskaitos
prietaisus (kurie yra Nepriklausomo šilumos gamintojo nuosavybė) vadovaudamasis "Šilumos energijos ir
šilumnešio kiekio apskaitos taisyklėmis" ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šilumos tiekimą ir
vartojimą.
5.2. Nepriklausomas šilumos gamintojas kiekvieną mėnesį, kartu su PVM sąskaita-faktūra pateikia
Šilumos tiekėjui šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitą (priedas Nr.7), suderintą su Šilumos tiekėjo
atstovu – UAB “Fortum Joniškio energija“ technikos direktoriumi ar jį pavaduojančiu darbuotoju.
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5.3. Pasirašius Sutartį, per 5 kalendorines dienas Nepriklausomas šilumos gamintojas pateikia
Šilumos tiekėjui atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų pasų ir atliktos patikros dokumentų kopijas.
6. Apmokėjimo tvarka ir sąlygos:
6.1. Kas mėnesį, iki kito mėnesio 9 dienos, Nepriklausomas šilumos gamintojas pateikia Šilumos
tiekėjui PVM sąskaitas-faktūras už patiektą šilumos energiją per ataskaitinį laikotarpį. PVM sąskaitosefaktūrose nurodoma tokia informacija apie praėjusio mėnesio rezultatus:
6.1.1.
Pagal suderintą šilumos tiekimo-pirkimo grafiką per ataskaitinį mėnesį įsipareigotas
patiekti šilumos energijos kiekis;
6.1.2. Patiektos šilumos energijos bendras kiekis pagal šilumos apskaitos prietaisus;
6.1.3. Šilumos kaina, apskaičiuota pagal Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.. punktą;
6.1.4. PVM, nurodant tarifą ir sumą;
6.1.5. Mokėtina suma.
6.2. Kiekviena Sutarties 6.1. punkte nustatytu laiku pateikta PVM sąskaita-faktūra turi būti apmokėta
iki poataskaitinio mėnesio 30 dienos. PVM sąskaita-faktūra turi būti pateikta Šilumos tiekėjui elektroniniu
paštu ar faksu, o PVM sąskaitos-faktūros originalas išsiųstas paštu (registruotu laišku) arba pristatytas į
Šilumos tiekėjo buveinę. Laiku neapmokėjus PVM sąskaitos-faktūros, skaičiuojami delspinigiai nuo
neapmokėtos sumos, po 0,02 % už kiekvieną pavėluotą dieną.
6.3. Už patiektą šilumos energiją atsiskaitymai vykdomi tik pagal veikiančius ir metrologiškai
patikrintus apskaitos prietaisus arba vadovaujantis Sutarties 3.6. punkte nustatyta tvarka.
6.4. Kas mėnesį, iki kito mėnesio 9 dienos, Šilumos
tiekėjas Nepriklausomam šilumos gamintojui už
)
balansavimo išlaidas per ataskaitinį laikotarpį pateikia PVM sąskaitą-faktūrą, kurioje nurodoma tokia
informacija:
6.4.1. pagal suderintą šilumos tiekimo-pirkimo grafiką per ataskaitinį mėnesį nepateiktas
šilumos energijos kiekis, balansavimo kaina ir mokėtina suma;
6.4.2. patiektas šilumos energijos kiekis, neatitinkantis 3.2 punkte nurodytų kokybės
reikalavimų, balansavimo kaina ir mokėtina suma;
6.4.3. pagal suderintą šilumos tiekimo-pirkimo grafiką pateiktas didesnis už suderintą šilumos
energijos kiekis, balansavimo kaina ir mokėtina suma;
6.4.4. bendra mokėtina suma (be PVM);
6.4.5. PVM, nurodant tarifą ir sumą;
6.4.6. visa mokėtina suma (su PVM).
6.5. Kiekviena Sutarties 6.4. punkte nustatytu laiku pateikta PVM sąskaita-faktūra turi būti apmokėta
iki poataskaitinio mėnesio 30 dienos. PVM sąskaita-faktūra turi būti pateikta Nepriklausomam šilumos
gamintojui elektroniniu paštu ar faksu, o PVM sąskaitos-faktūros originalas išsiųstas paštu (registruotu
laišku) arba pristatytas jo buveinę. Laiku neapmokėjus PVM sąskaitos-faktūros, skaičiuojami delspinigiai
nuo neapmokėtos sumos, po 0,02 % už kiekvieną pavėluotą dieną.

6.6. Šilumos energijos kaina nustatoma litais, laikantis oficialaus Lietuvos banko nustatyto lito ir
euro kurso (1: 3,4528). Oficialiam kursui pasikeitus arba atsiejus Lietuvos litą nuo euro, visos šioje Sutartyje
numatytos sumos ir mokėjimai, kurie iki tol nebuvo sumokėti, turi būti perskaičiuojami mokėjimo dieną taip,
kad perskaičiuota suma atitiktų tą pačią eurų sumą, kuri būtų gauta prieš oficialaus kurso pasikeitimą ar lito
atsiejimą nuo euro, taikant šiame punkte nurodytą euro ir lito santykį.
Lietuvos bankui ir (ar) LR vyriausybei įstatymų nustatyta tvarka pakeitus bazinę valiutą, šilumos
energijos kainos perskaičiuojamos nuo oficialaus lito ir euro kurso pasikeitimo datos.

6.7. Šalys turi teisę įskaityti priešpriešinius reikalavimus LR CK nustatyta tvarka.
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7. Ginčų sprendimo tvarka
7.1. Ginčai sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu arba LR teismuose, jei Šalims nepavyks pasiekti
susitarimo per 30 kalendorinių dienų nuo derybų pradžios.
8. Sutarties galiojimo terminai ir nutraukimo tvarka
8.1. Ši Sutartis galioja nuo 201 m. ................ dienos iki 201 m. ................ d. Likus 30 kalendorinių
dienų iki Sutarties galiojimo pabaigos Šalys pradės derybas dėl naujos sutarties sudarymo ar Sutarties
pratęsimo.
8.2. Ši Sutartis gali būti pakeista, papildyta ar nutraukta abipusiu raštišku Šalių susitarimu. Visi
Sutarties pakeitimai, papildymai, priedai ir susitarimas dėl Sutarties nutraukimo galioja, jei jie padaryti raštu ir
pasirašyti abiejų Šalių.
8.3. Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, bet kurios Šalies iniciatyva, kai kita Sutarties Šalis
nevykdo esminių Sutarties sąlygų ir prieš 30 dienų raštiškai įspėjus kitą Šalį dėl Sutarties nutraukimo.
9. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės
9.1. Šalys susitaria atleidimui nuo atsakomybės taikyti LR CK 6.212 str. nuostatas ir LR
Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintas „Atleidimo nuo atsakomybės esant
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms“ taisykles.
)

9.2. Dėl nenugalimos jėgos aplinkybių Sutarties vykdyti negalinti Šalis privalo nedelsiant pranešti
kitai Šaliai apie 9.1. punkte nurodytos aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką Sutarties vykdymui.

9.3. Jeigu 9.1. punkte numatytos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei du mėnesius, Šalys turi teisę nutraukti
šią Sutartį.

10.

Konfidencialumas

10.1. Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos Šalies raštiško sutikimo neatskleisti
Sutartyje esančios bei Sutarties vykdymo metu sužinotos konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims.
10.2. Konfidencialumo įsipareigojimas netaikomas informacijai, kuri:
10.2.1. yra viešai prieinama, išskyrus atvejus, kai informacija viešai atskleista pažeidus Sutartį;
10.2.2. buvo žinoma kitai Šaliai prieš pasirašant Sutartį ir ta informacija buvo gauta
nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų;
10.2.3. nėra laikoma konfidencialia pagal abiejų Šalių sudarytą atskirą raštišką susitarimą;
10.2.4. kuri pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus negali būti laikoma
konfidencialia.

11.

Kitos sąlygos

11.1. Tiekti šilumos energiją, kai temperatūros nukrypimai nuo temperatūrinio grafiko yra didesni
negu ± 5 oC, draudžiama, todėl jei Nepriklausomas šilumos gamintojas tiekia šilumą su didesniais
temperatūros nukrypimais negu ± 5 oC, tuomet Nepriklausomas šilumos gamintojas atlygina Šilumos tiekėjui
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balansavimo išlaidas. Šilumos parametrų nukrypimai skaičiuojami pagal Šilumos tiekėjo telemetrijos sistemos
parodymus.

11.2. Vykdydamos savo sutartinius įsipareigojimus, Šalys įsipareigoja vadovautis LR įstatymais, LR
Valstybinių institucijų norminiais teisės aktais, nustatančiais šilumos ūkio valdymo, eksploatavimo, šilumos ir
kitų išteklių naudojimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarką.
11.3. Šia Sutartimi suteikiamos teisės ar jų atsisakymas nepanaikina jokių įstatymų numatytų teisių ar
jų atsisakymo pritaikymo galimybės, o tai, kad Šalys išsyk nepasinaudoja pagal Sutartį turimomis teisėmis,
nereiškia šių teisių atsisakymo.
11.4. Sutartis bei joje numatytos teisės ir pareigos yra privalomos bei galioja Sutarties Šalių bei
atitinkamų jų teisių perėmėjų naudai, įskaitant ūkio subjektus, kurie pakeičia Sutarties Šalį dėl jos
reorganizavimo taip, kaip numato įstatymai.
11.5. Jeigu keičiasi Sutartį pasirašiusių Šalių juridiniai adresai, banko sąskaitų numeriai ar kiti
rekvizitai, tai Šalys nedelsiant privalo apie tai informuoti viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo,
negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus
rekvizitus, neatitinka Sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.
11.6. Nuolatiniams ryšiams palaikyti ir kitiems operatyviniams klausimams derinti Nepriklausomas
šilumos gamintojas įgalioja savo atstovą, ...................................................., tel. 8-.........................., o Šilumos
tiekėjas – technikos direktorių, tel. 8-426- 52502 arba 8- 618- 53063.
11.7. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, iš kurių vieną turi
Nepriklausomas šilumos gamintojas, o kitą – Šilumos tiekėjas.
)

Šalių rekvizitai ir parašai:
UAB “Fortum Joniškio energija“
Įmonės kodas: 157687636
Bažnyčios g. 4, LT-84139 Joniškis,
Telefonas: 8-426-53488,
Faksas: 8-426-52201,
A.s. LT417300010002498329
AB „SWEDBANK“,
Banko kodas 73000
PVM mokėtojo kodas LT 57687636

UAB “…………………..”
Įmonės kodas ........................
...........................................
Tel. 8-............................,
Faksas 8-........................
A/s Nr. LT...............................
AB ........................ bankas
Banko kodas
PVM mokėtojo kodas LT................................

Generalinis direktorius

Direktorius ..........................................

______________________
A.V.

Dainius Muižys

______________________A.V.

