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ŠILUMOS PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS SU BUITINIU ŠILUMOS 
VARTOTOJU Nr.  000-00/DATA

I.ŠILUMOS TIEKĖJO IR BUITINIO ŠILUMOS VARTOTOJO REKVIZITAI 

1. Šilumos tiekėjo pavadinimas ir teisinė forma: Baltema ir ko, UAB; buveinės adresas: Ukmergės g. 369A, Vilnius; interneto
 svetainės adresas: www.balterma.lt; įmonės kodas: 126356951; PVM mokėtojo kodas: LT263569515; telefono numeris: (8~5) 213 
38 17; fakso numeris: (8~5) 213 38 91; elektroninio pašto adresas: vic@balterma.lt.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

4. Pagal šią Sutartį Tiekėjas įsipareigoja tiekti Vartotojui šilumą butui ir pastato bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, šaltam
vandeniui pašildyti iki teisės aktais nustatytos karšto vandens temperatūros ir karšto vandens temperatūrai palaikyti, pastato karšto 
vandens sistemoje.
5. Vartotojas patvirtina, kad prieš Sutarties pasirašymą Tiekėjas pateikė visą Vartotojo pareikalautą žodinę ir rašytinę informaciją,
susijusią su šilumos tiekimo paslauga bei šia Sutartimi prisiimtų teisių ir pareigų realizavimo tvarka, Šalims pagal šią Sutartį tenkančia 
atsakomybe.
6. Tiekėjo ir Vartotojo šilumos perdavimo tinklų, pastato šilumos įrenginių nuosavybės, priežiūros ir tiekimo - vartojimo ribos
nustatomos šios Sutarties 1 priede.

III. ŠILUMOS TIEKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ

7. Šilumos tiekėjas įsipareigoja:
       7.1. nenutrūkstamai tiekti pastatui, kuriame yra Vartotojo butas (patalpos), šilumą butui ir kitoms pastato bendrojo naudojimo 

patalpoms šildyti, geriamajam vandeniui pašildyti iki teisės aktais nustatytos karšto vandens temperatūros ir karšto vandens 
temperatūrai palaikyti pastato vidaus sistemoje, išskyrus Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis nustatytus atvejus ir šioje Sutartyje 
nurodytus
laikotarpius, kada šilumos tiekimas gali būti stabdomas šilumos gamybos ir perdavimo įrenginių remonto arba profilaktinio 
patikrinimo darbams;

 7.2. palaikyti šilumos šaltinio tiekimo riboje teisės aktais nustatytus šilumnešio parametrus;
       7.3. palaikyti šilumos perdavimo tinklų teisės aktais nustatytą skaičiuojamąjį šilumos tiekimo darbo režimą ir šilumnešio 

parametrus;
 7.4. palaikyti tiekiamo į pastato šilumos įvadą šilumnešio parametrus taip, kad esant tvarkingiems pastato šilumos įrenginiams, 

būtų užtikrinami teisės aktais nustatyti skaičiuojamieji patalpų oro ir karšto vandens temperatūrų parametrai;
 7.5. vykdyti jam nuosavybės (valdymo) teise priklausančių šilumos gamybos ir perdavimo įrenginių priežiūrą ir savalaikį remontą. 

       7.6. pasibaigus šildymo sezonui, apie šilumos įrenginių numatomų bandymų ar remonto darbų pradžią ir trukmę įspėti Vartotoją 
prieš 10 kalendorinių dienų;

 7.7. teisės aktų nustatyta tvarka atlyginti Vartotojui atsiradusią žalą, jeigu Vartotojas ją patyrė dėl Tiekėjo sutartinių prievolių 
nevykdymo ar netinkamo vykdymo ir (ar) imtis priemonių sumažinti žalą patirtą dėl šilumos tiekimo nutraukimo ar apribojimo, jeigu 
tai įvyko dėl kitų pastato butų (patalpų) savininkų ar trečiųjų asmenų kaltės;
       7.8. savo lėšomis vykdyti pastato(-ų), kuriame yra Vartotojui priklausantis butas (patalpos), šilumos punkte įrengto atsiskaitomojo 
šilumos apskaitos prietaiso priežiūrą užtikrinant jo tinkamą techninę būklę, reikalaujamą matavimų tikslumą ir savalaikę metrologinę 
patikrą pasibaigus jo eksploatacijos terminui ir (ar) jam nepataisomai sugedus, savo lėšomis pakeisti nauju;
      7.9. savo lėšomis vykdyti pastato, kuriame yra Vartotojui priklausantis butas (patalpos), katilinėje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos 
apskaitos prietaisų priežiūrą, užtikrinti jų tinkamą techninę būklę, reikalaujamą matavimų tikslumą ir savalaikę metrologinę patikrą,

3. Šalys susitaria, kad pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą vykdo Tiekėjas pagal atskirą sutartį iki to laiko kol butų ir
kitų patalpų savininkų bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas), namo bendrojo naudojimo objektams valdyti sudarytos jungtinės 
veiklos sutarties partnerių įgaliotas asmuo arba namo bendrojo naudojimo objektų administratorius nesusitars kitaip.

Balterma ir ko, UAB (toliau Tiekėjas), atstovaujama DARBUOTOJO ir daugiabučio namo buto (patalpų) savininkas VARDENIS 
PAVARDENIS, a. k. 11111111111, kuris yra buitinis šilumos vartotojas (toliau Vartotojas), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos 
civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos 2003 m. gegužės 10 d.  Šilumos ūkio įstatymu Nr. IX-1565 (Žin. 
2007, Nr. 130-5259), Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1-173 (Žin. 2012, Nr. 106-5397) 
patvirtintomis Šilumos pirkimo - pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinėmis sąlygomis, Lietuvos Respublikos 
energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr.1-297 patvirtintomis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis (toliau - Šilumos 
tiekimo ir vartojimo taisyklės) sudarėme šią sutartį (toliau - Sutartis):

2. Buitinio šilumos vartotojo vardas, pavardė: VARDENIS PAVARDENIS; gyvenamosios vietos adresas: S. Nėries g. XXX-XX,
Vilnius; buto plotas: 22.22 kv. m.; telefono numeris: 2222222; mokėtojo kodas: 000-00; elektroninio pašto adresas: EL@PASTAS.LT.
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o pasibaigus jų eksploatacijos terminui ir (ar) jam nepataisomai sugedus, savo lėšomis pakeisti nauju;
 7.10. kas mėnesį apskaičiuoti mokėjimą už suvartotą šilumos energiją ir pateikti mokėjimo pranešimą Vartotojui.
 7.11. atlikti kitas teisės aktais bei Sutartimi nustatytas pareigas.

8. Šilumos tiekėjas atsako už:
 8.1. šilumos tiekimą Sutartimi numatytomis sąlygomis iki šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) ribos;

       8.2. suvartoto pastate šilumos kiekio, nustatyto pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso, įrengto pastato įvade, rodmenis, 
paskirstymą Vartotojui Sutarties nustatyta tvarka;

 8.3.  mokėjimų už suvartotą šilumą teisingą apskaičiavimą ir mokėjimo pranešimų pateikimą Vartotojui Sutarties nustatyta tvarka.

IV. VARTOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ

9. Vartotojas įsipareigoja:
 9.1. laiku atsiskaityti už patiektą šilumą;

       9.2. laikytis pastato šilumos įrenginių projekte ir teisės aktais nustatytų šilumos vartojimo režimų, savavališkai nekeisti šilumos 
įrenginių elementų bei jų jungimo schemos;

 9.3. užtikrinti savo buto ir kitų bendrojo naudojimo patalpų bei bendrosios nuosavybės teise priklausančių pastato šilumos 
įrenginių tinkamą būklę ir priežiūrą, atitinkančią teisės aktų nuostatas;
       9.4. užtikrinti bute ar bendrojo naudojimo patalpose sumontuotų šilumos apskaitos prietaisų ir kitų šilumos įrenginių apsaugą. 
Sugedus šilumos apskaitos prietaisui, esant plombos ar kitiems apskaitos prietaiso pažeidimams, nedelsdamas pranešti apie tai 
Šilumos tiekėjui;
       9.5. apmokėti buitinių šilumos apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir priežiūros sąnaudas šilumos tiekėjui pagal atskirai 
pateikiamą sąskaitą;
       9.6. Tiekėjui prieš 24 val. pateikus raštišką prašymą arba prieš 24 val. suderinus atvykimo laiką, netrukdomai leisti Tiekėjo 
atstovams, pateikusiems pažymėjimus, patvirtinančias jų pareigas, apžiūrėti bute (patalpose) ar bendrojo naudojimo patalpose esančių 
šilumos įrenginių techninę būklę;
       9.7. atlyginti juridinių ar fizinių asmenų patirtą žalą dėl jo neteisėtų veiksmų, pateikus klaidingus duomenis suvartotos šilumos 
sąnaudoms apskaičiuoti, savavališkai pakeitus šilumos įrenginių elementus kitokiais, pakeitus jų jungimo schemą;

       9.8. ne vėliau kaip per 10 dienų informuoti Šilumos tiekėją apie buto savininko (nuomininko), buto ploto ar kitų pastovių 
duomenų, nurodytų Sutarties 1 punkte, pasikeitimus ir pateikti juos patvirtinančius dokumentus. Į visus pakeitimus atliekant 
skaičiavimus atsižvelgiama nuo atitinkamų dokumentų pateikimo datos;
       9.9. nereguliuoti, nerekonstruoti ir (ar) kitaip nepertvarkyti bute ar bendrojo naudojimo patalpose esančių šilumos įrenginių bei 
šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų nekeisti esamo buto šildymo būdo kitaip, nei galiojančiais teisės aktais nustatyta tvarka. 
Savavališkai atlikta įrenginių ir (ar) sistemų rekonstrukcija turi būti atstatyta Vartotojo lėšomis bei atlyginta žala (nuostoliai) kitų 
daugiabučio namo butų ir patalpų savininkams bei Tiekėjui, jeigu tokia žala (nuostoliai) dėl savavališkos rekonstrukcijos yra 
atsiradusi; 

 9. 10.tinkamai vykdyti kitas Vartotojui teisės aktais bei Sutartimi numatytas pareigas.

 V. ŠILUMOS KAINOS NUSTATYMAS

10. Šilumos kaina nustatoma ir keičiama galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
11. Apie pasikeitusias šilumos energijos kainas Tiekėjas Vartotojui praneša galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, Tiekėjo
internetiniame tinklapyje www.balterma.lt bei mokėjimo pranešimuose.

VI. PASTATE SUVARTOTOS ŠILUMOS PASKIRSTYMO BEI ATSISKAITYMO TVARKA

12. Visas suvartotas per ataskaitinį mėnesį šilumos kiekis, nustatytas pagal pastato(-ų) įvade įrengto atsiskaitomojo šilumos apskaitos
prietaiso rodmenis, paskirstomas (išdalinamas) pastato(-ų) butų ir kitų patalpų savininkams - Vartotojams pagal jų teisės aktų nustatyta 
tvarka pasirinktą vieną iš Valstybinės kainų ir energetikos komisijos (toliaus VKEKK) rekomenduojamų taikyti ar su ja suderintų 
metodų.
13. Visas suvartotas per ataskaitinį mėnesį šilumos kiekis, nustatytas pagal pastato įvade įrengto atsiskaitomojo šilumos apskaitos
prietaiso rodmenis, paskirstomas pastato butų ir kitų patalpų savininkams - Vartotojams pagal VKEKK 2016 m. birželio 13 d. 
nutarimu Nr. O3-182 pakeistą Šilumos paskirstymo metodą Nr. 3 (Paskelbta: TAR, 2016, Nr. 16613). Vartotojo tiekimo–vartojimo 
riba yra ten, kur Vartotojo buto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su buto šilumos įrenginiais. Su Vartotoju ši 
sutartis sudaroma jam tenkančia dalimi už šilumos vartojimą visų šilumos vartotojų pastato bendro naudojimo tinkluose ir patalpose, 
o tiekimo-vartojimo riba šiuo atveju nustatoma už šilumos punkto įrenginių šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, 
kuriose atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su namo bendro naudojimo tinklu.
14. Jei buto buitinis šilumos apskaitos prietaisas neveikė arba buvo išmontuotas metrologinei patikrai atlikti, bute suvartotos šilumos
kiekis apskaičiuojamas pagal VKEKK 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-178 patvirtintas „Šilumos paskirstymo vartotojams 
metodų rengimo ir taikymo taisyklės“ (Paskelbta: TAR, 2016, Nr. 16352) bei 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-182 
patvirtintą „Šilumos pagal buitinių šilumos skaitiklių rodmenis paskirstymo metodą Nr. 3" (Paskelbta: TAR, 2016, Nr. 16613) 
įvertinant atitinkamų laikotarpių vidutinių temperatūrų santykį bei šilumos tiekimo trukmę. Buitinio šilumos apskaitos prietaisų 
 pakeitimo, patikros ir eksploatacijos sąnaudos į šilumos kainas neįskaičiuojamos, jas padengia šilumos vartotojas pagal atskirai 
pateikiamą sąskaitą.Buto šilumos prietaisų pakeitimo, patikros ir eksploatacijos kainos nustatomos Tiekėjui juos perkant konkurso 
būdu.

Page 2 of 3DATA



21. Šalys įsipareigoja Sutartyje neaptartais klausimais vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais
teisės aktais.
22. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento. Sutartis sudaroma neterminuotam laikotarpiui. Sutartis gali būti nutraukta
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
23. Nė viena Sutarties šalių neatsako už Sutarties nevykdymą, jei tas nevykdymas bus nenugalimos jėgos (force majeure) padarinys.
Pasibaigus nenugalimai jėgai (force majeure), Sutarties šalis privalo nedelsdama įvykdyti įsipareigojimus, jeigu įmanoma juos 
įvykdyti, kurių nevykdė iki nenugalimos jėgos (force majeure). 
24. Tiekėjas, gavęs informaciją iš Vartotojo ar VĮ Registrų centro apie buto (patalpų) savininko pasikeitimą, pasilieka sau teisę
vienašališkai nutraukti šią rašytinę sutartį ir laikyti, kad konkliudentiniais veiksmais sudaryta karšto vandens pirkimo-pardavimo 
sutartis su nauju buto (patalpų) savininku (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.384 str.).
25. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos norminiams teisės aktams arba, pasikeitus teisės aktams, tokia
tampa, ar dėl kokių nors kitų priežasčių nebegalioja, kitos Sutarties nuostatos lieka galioti. Tokiu atveju Sutarties šalys įsipareigoja 
nedelsdamos pakeisti negaliojančių nuostatą teisiškai veiksminga norma.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Jei pastato šilumos apskaitos prietaisas neveikė arba buvo išmontuotas metrologinei patikrai atlikti, pastate suvartotos šilumos
kiekis apskaičiuojamas vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu 
Nr. O3- 178 „Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklės“ (Paskelbta: TAR, 2016, Nr. 16352).
16. Šilumos tiekėjas apskaičiuoja mokėjimą už per mėnesį suvartotą šilumos energiją, ir pateikia (išsiunčia) mokėjimo pranešimą
Vartotojui iki kito mėnesio 10 d. Šilumos tiekėjas pateikia (išsiunčia) mokėjimų pranešimus aptarnaujamo, Vartotojui priklausančio 
buto (patalpų) adresu, jeigu Šalys nesusitaria kitaip.
17. Už kiekvieną mėnesį Vartotojas sumoka Šilumos tiekėjui ne vėliau kaip iki kito mėnesio paskutinės darbo dienos.
18. Jeigu Vartotojas Sutartimi nustatytu terminu nesumoka mokėjimu už šilumą pagal pateiktą pranešimą, Šilumos tiekėjas už
kiekvieną pavėluotą dieną apskaičiuoja jam 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos.
19. Jeigu Vartotojas apmoka dalį Šilumos tiekėjo pranešime nurodytos sumos, jo įmoka užskaitoma tokiu eiliškumu: PVM, skola už
Šilumos tiekėjo suteiktas paslaugas, pranešime nurodyti delspinigiai, mokėtina už ataskaitiniame mėnesyje suteiktas paslaugas suma.
20. Jeigu Vartotojas apmoka didesnę, negu Šilumos tiekėjo pranešime nurodyta suma, jo permokėta suma laikoma avansiniu
mokėjimu už sekantį mėnesį.

TIEKĖJAS
Balterma ir ko, UAB
Įmonės kodas 126356951, PVM mokėtojo kodas 263569515 
Buveinės adresas: Ukmergės g. 369A, Vilnius LT-12142 
Tel.: (8~5) 213 38 17

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT64 4010 0441 0002 3748 
Luminor Bank A/S, Lietuvos filialas

________________________________________________

VARTOTOJAS
VARDENIS PAVARDENIS
Asmens kodas 11111111111
Buto (patalpų) adresas: S. Nėries g. XXX-XX, Vilnius
Tel.: 2222222
Buto skaitiklio Tipas: ABC
Buto skaitiklio Nr.: 2

________________________________________________

Page 3 of 3DATA




