
  
Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 
7 priedas 

  
PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIEŽIŪROS 

SUTARČIŲ BENDROSIOS SĄLYGOS 
  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
  
1. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių bendrosios sąlygos (toliau – 

Sąlygos) reglamentuoja pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarties (toliau – 
Sutartis) sąlygas, šalių teises, pareigas ir atsakomybę. 

2. Sutarties formą parengia pastato savininkas arba butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, 
arba butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyviai, arba valdytojas, arba jų 
pavedimu – prižiūrėtojas. 

3. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra atliekama pagal Sutartį. Sutartis turi 
atitikti Sąlygas ir joms neprieštarauti. 

4. Sutartis sudaroma tarp pastato savininko arba valdytojo ir fizinio ar juridinio asmens, 
turinčio Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos leidimus (atestatus) 
verstis šilumos įrenginių ir karšto vandens eksploatavimo (priežiūros) veikla bei atitinkančio kitas 
teisės aktuose numatytas privalomąsias sąlygas. 
Punkto pakeitimai: 
Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265 
  

5. Sutartyje, be Sąlygų, gali būti individualiai įtrauktos Sutarties šalių aptartos sąlygos, 
neprieštaraujančios Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėms (toliau – Taisyklės), kitiems teisės 
aktams (Taisyklių 1 priedas). Sutarties šalys negali nustatyti tokių Sutarties sąlygų, kurios 
pablogintų buitinio šilumos vartotojo ar buitinio karšto vandens vartotojo padėtį, palyginti su ta, 
kurią nustato įstatymai ir kiti teisės aktai. 

  
II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

  
6. Sąlygose vartojamos sąvokos atitinka Taisyklėse bei kituose teisės aktuose (Taisyklių 1 

priedas) apibrėžtas sąvokas. 
  

III. PRIVALOMOS SUTARTIES DALYS 
  
7. Sutartyje privalo būti numatyta, kad šalys vadovaujasi Taisyklėmis ir teisės aktu (Taisyklių 

1 priedo 21 punktas). 
8. Sutartyje turi būti šios dalys: 
8.1. pastato savininko arba valdytojo ir prižiūrėtojo rekvizitai; 
8.2. pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros apimčių ir kokybės reikalavimai; 
8.3. pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros kainos nustatymas; 
8.4. atsiskaitymo tvarka; 
8.5. informacijos pateikimo tvarka; 
8.6. pastato savininko arba valdytojo pareigos; 
8.7. prižiūrėtojo teisės ir pareigos; 
8.8. pastato savininko arba valdytojo ir prižiūrėtojo atsakomybė; 
8.9. Sutarties galiojimo terminas, pakeitimo bei nutraukimo sąlygos; 
8.10. ginčų nagrinėjimo tvarka. 



  
IV. PASTATO SAVININKO ARBA VALDYTOJO IR PRIŽIŪRĖTOJO REKVIZITAI 

  
9. Sutartyje nurodoma pastato savininko arba valdytojo pavadinimas, teisinė forma, buveinės 

adresas, interneto svetainės adresas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, telefono numeris, fakso 
numeris, elektroninio pašto adresas. 

10. Sutartyje nurodoma prižiūrėtojo – juridinio asmens – pavadinimas, teisinė forma, 
buveinės adresas, interneto svetainės adresas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, telefono 
numeris, fakso numeris ar elektroninio pašto adresas, juridinis asmuo, kuris teikia avarinės tarnybos 
paslaugas, pavadinimas ir telefono numeris arba prižiūrėtojo – fizinio asmens – vardas, pavardė, 
adresas, telefono numeris. 

11. Sutartyje nurodoma pastato, kuriame prižiūrėtojas atlieka pastato šildymo ir karšto 
vandens sistemos priežiūrą (eksploatavimą), adresas. 

  
V. PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIEŽIŪROS APIMTIES 

IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI 
  
12. Vadovaujantis šilumos perdavimo tinklų, šilumos įrenginių nuosavybės, šildymo ir karšto 

vandens sistemos priežiūros ribų, šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo vietos ir 
tiekimo–vartojimo ribų aktu, nustatytos pastato šilumos įrenginių priežiūros ribos yra pastato 
savininkui (bendrosios dalinės nuosavybės bendraturčiam) priklausančių pastato šilumos įrenginių 
nuosavybės ribos, jeigu šalys nesutarė kitaip. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros 
(eksploatavimo) darbai vykdomi Sutartyje nustatyta apimtimi ir terminais taip, kad būtų užtikrintas 
pastato šildymo ir karšto vandens sistemos veikimas ir kad į šilumos vartotojo šilumos pristatymo 
vietą (ties tiekimo–vartojimo riba) pristatomo šilumnešio parametrai ir pristatomas šilumos kiekis 
užtikrintų higienos normose (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nustatytus šildomų patalpų 
temperatūros kokybės reikalavimus bei higienos normų (Taisyklių 1 priedo 28 punktas) nustatytus 
karšto vandens temperatūros ir karšto vandens kokybės reikalavimus. 

13. Sutartyje nustatoma pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros 
(eksploatavimo) darbų apimtys privalo būti ne mažesnės ir jų atlikimo terminai ne ilgesni, nei yra 
nustatyta Taisyklėse ir teisės akte (Taisyklių 1 priedo 21 punktas). 

14. Prižiūrėtojas kontroliuoja šildomų patalpų, įskaitant vonios patalpas, temperatūrą ir 
įgyvendina visas galimas technines priemones, kurios užtikrintų tolygų visų patalpų šildymą bei 
nustatytą šildomų patalpų oro temperatūrą, atitinkančią higienos normas (Taisyklių 1 priedo 27 
punktas). 

15. Prižiūrėtojas turi teisę reikalauti iš šilumos tiekėjo, karšto vandens tiekėjo ir geriamojo 
vandens tiekėjo nedelsiant pašalinti pažeidimus, jeigu dėl jų kaltės prižiūrėtojas negali užtikrinti 
buitiniams šilumos vartotojams higienos normose (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nustatytų šildomų 
patalpų oro temperatūrų bei buitiniams karšto vandens vartotojams higienos normomis (Taisyklių 1 
priedo 28 punktas) nustatytų pristatomo karšto vandens ir teikiamų paslaugų kokybės reikalavimų. 

  
VI. PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIEŽIŪROS KAINOS 

NUSTATYMAS 
  
16. Savivaldybių tarybos, vadovaudamosi teisės aktu (Taisyklių 1 priedo 56 punktas), nustato 

daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalius tarifus. 
17. Daugiabučių ir individualių gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens sistemų 

priežiūros kainas siūlo prižiūrėtojas, neviršydamas savivaldybės tarybos nustatytų daugiabučių 
namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų, ir jos nustatomos su 
valdytoju arba individualaus namo savininku sudarytoje Sutartyje. 



18. Pastatų, išskyrus daugiabučius ir individualius gyvenamuosius namus, šildymo ir karšto 
vandens sistemos priežiūros kainos nustatomos prižiūrėtojo ir pastato savininko sutarimu ir 
nurodomos Sutartyje. 

19. Pastato savininkas arba valdytojas turi teisę, pateikęs prašymą prižiūrėtojui prieš mėnesį, 
siūlyti pakeisti Sutartyje nustatytą pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros kainą. 
Sutartyje nustatyta pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros kaina gali būti keičiama ne 
dažniau kaip kartą per vienerius metus, jeigu Sutarties šalys nesusitarė kitaip. 

  
VII. ATSISKAITYMO TVARKA 

  
20. Už pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą butų ir kitų patalpų savininkai 

Sutartyje nustatyta kaina moka prižiūrėtojui, jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip: 
20.1. daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai teisės akto (Taisyklių 1 priedo 1 

punktas) nustatyta tvarka priėmę sprendimą gali už pastato šildymo ir karšto vandens sistemų 
priežiūrą mokėti valdytojui, šiuo sprendimu nustačius, kokią dalį pastato šildymo ir karšto vandens 
sistemos priežiūros kainos turi sumokėti kiekvienas buto ar kitų patalpų savininkas; 

20.2. butų ir kitų patalpų savininkams priėmus Sąlygų 20.1 punkte nurodytą sprendimą ir 
pavedus valdytojui, už pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą prižiūrėtojui moka 
valdytojas Sutartyje nustatyta kaina ir sąlygomis. 

21. Pastato savininkui arba valdytojui, arba butų ir kitų patalpų savininkams atsiskaitymo 
terminas už pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą per ataskaitinį laikotarpį yra vienas 
kalendorinis mėnuo po ataskaitinio laikotarpio. Tuo atveju, kai prižiūrėtojas siunčia pastato 
savininkui ar valdytojui arba prižiūrėtojas ar valdytojas siunčia pastato butų ir kitų patalpų 
savininkams atsiskaitymo dokumentus paštu ar kitais būdais, atsiskaitymo terminas yra einamasis 
mėnuo po atsiskaitymo dokumento gavimo, bet ne mažiau kaip 20 dienų. 

22. Sutartyje nustatytu terminu neatsiskaičius už pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 
priežiūrą, pastato savininkui arba valdytojui, arba buto ar kitų patalpų savininkui gali būti 
skaičiuojami iki 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą 
dieną. Prižiūrėtojas raštu informuoja pastato savininką arba valdytoją, arba buto ar kitų patalpų 
savininką arba valdytojas raštu informuoja buto ar kitų patalpų savininką apie delspinigių 
susidarymą, nurodo jų dydį ir susidarymo priežastį. 

23. Rekvizitus pakeitusi Sutarties šalis ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki 
mokėjimo datos apie tai privalo pranešti raštu ar kitais būdais kitai Sutarties šaliai. 

  
VIII. INFORMACIJOS PATEIKIMO TVARKA 

  
24. Prižiūrėtojas turi nurodyti Sutartyje juridinio asmens pavadinimą, adresą, telefono numerį, 

kitus informavimo šaltinius, kur pastato savininkas arba valdytojas, arba butų ir kitų patalpų 
savininkai teisės aktais ir Sutartyje nustatyta tvarka ir apimtimi gautų informaciją. 

25. Sutartyje nurodoma mokėjimo sumai apskaičiuoti naudojamų pastato, butų ar kitų patalpų 
ir šilumos įrenginių techninės charakteristikos ir jų nustatymo tvarka bei informacijos iš Sutarties 
šalių gavimo būdas. 

26. Prižiūrėtojas turi būti informuojamas apie numatomą šilumos tiekimo nutraukimą 
(ribojimą) raštu, elektroniniu paštu, visuomenės informavimo priemonėmis ar kitais būdais. 
Prižiūrėtojui informaciją apie numatomą šilumos tiekimo nutraukimą (ribojimą) turi teisę teikti 
tiesiogiai šilumos tiekėjas arba pastato savininkas ar valdytojas. 

261. Sutartyje nurodoma santykinių šilumos šildymui, cirkuliacijai ir karštam vandeniui ruošti 
sunaudojimo rodiklių ir pasiūlymų dėl šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo teikimo 
tvarka. 
Papildyta punktu: 
Nr. 1-119, 2015-05-05, paskelbta TAR 2015-05-12, i. k. 2015-07125 



  
27. Prižiūrėtojo informacija pastato savininkui arba valdytojui, arba butų ir kitų patalpų 

savininkams turi būti skelbiama prižiūrėtojo interneto svetainėje, jeigu jis tokią turi, kurios adresas 
nurodomas Sutartyje. 

28. Privaloma vieša informacija apie pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo 
veiklos pajamas, sąnaudas, sistemų eksploatavimą, kainas ir tarifus, jų struktūrą, paslaugų teikimo 
sąlygas, taip pat pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) ketvirtiniai 
ir metiniai finansiniai-balansiniai rodikliai, investicijų dydžiai, duomenys apie investuotojus, 
darbuotojų skaičių yra skelbiami teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 21 punktas) nustatyta tvarka. 
Papildyta punktu: 
Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265 
Punkto pakeitimai: 
Nr. 1-119, 2015-05-05, paskelbta TAR 2015-05-12, i. k. 2015-07125 
  

IX. PASTATO SAVININKO AR VALDYTOJO PAREIGOS 
  
29. Pastato savininkas ar valdytojas privalo: 

Punkto numeracijos pakeitimas: 
Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265 
  

29.1. naudotis pastato šildymo ir karšto vandens sistema bei palaikyti jos techninę būklę taip, 
kad užtikrintų patikimą, saugų šių sistemų veikimą ir efektyvų šilumos vartojimą; 

29.2. informuoti prižiūrėtoją apie neplanuotą šilumos tiekimo nutraukimą, jeigu Sutartyje 
nenustatyta kitaip; 

29.3. užtikrinti, kad Prižiūrėtojas ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki remonto darbų pradžios 
būtų informuotas visuomenės informavimo priemonėmis, raštu apie numatomą šilumos tiekimo 
apribojimą ar nutraukimą dėl būtinų šildymo, karšto vandens ir geriamojo vandens sistemų remonto 
darbų ir (ar) kitų sistemų prijungimo; 

29.4. informuoti prižiūrėtoją apie šildymo ir karšto vandens sistemos įrenginių ar jos darbo 
režimų sutrikimus; 

29.5. prižiūrėtojui pageidaujant suteikti informaciją apie tiekiamos šilumos ir šilumnešio 
kokybę, jų parametrų pasikeitimą ir (ar) šilumos vartojimo režimų pakeitimus, jeigu Sutartyje 
nenustatyta kitaip; 

29.6. užtikrinti, kad prižiūrėtojas būtų konsultuojamas aprūpinimo šiluma sistemos įrengimo 
klausimais, gautų informacijos šių sistemų eksploatavimo ir efektyvaus šilumos vartojimo 
klausimais, jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip; 

29.7. užtikrinti bei kontroliuoti, kad galimybę reguliuoti pastato šilumos punkto įrenginių 
darbo režimus turėtų tik Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas. 
Papildyta punktu: 
Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265 
  

X. PRIŽIŪRĖTOJO TEISĖS IR PAREIGOS 
30. Prižiūrėtojas turi teisę: 

Punkto numeracijos pakeitimas: 
Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265 
  

30.1. reikalauti iš šilumos tiekėjo (karšto vandens tiekėjo), kad šilumos tiekėjas (karšto 
vandens tiekėjas) užtikrintų nenutrūkstamą aprūpinimą šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje, 
karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyje ir teisės aktuose nustatytus saugos ir kokybės 
reikalavimus atitinkančiu šilumnešiu; 

30.2. reikalauti iš šilumos tiekėjo užtikrinti pagal šilumos pirkimo–pardavimo sutartį 
tiekiamos šilumos kokybės, reguliaraus tiekimo ir kiekio reikalavimus; 



30.3. gauti iš šilumos tiekėjo informaciją apie tiekiamo šilumnešio kokybę, parametrų 
pasikeitimą, planuojamus šilumos tiekimo sutrikimus, saugų ir efektyvų aprūpinimo šiluma 
sistemos naudojimą, jos plėtrą, ir teikiamas paslaugas; 

30.4. reguliuoti, laikantis nustatytų higienos normų, namo šilumos punkto įrenginių darbą. 
Papildyta punktu: 
Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265 
  

31. Prižiūrėtojas privalo: 
Punkto numeracijos pakeitimas: 
Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265 
  

31.1. neteko galios nuo 2011-10-30 
Punkto pakeitimai: 
Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265 
  

31.2. užtikrinti Sutartyje nurodytose patalpose, už kurių priežiūrą atsako prižiūrėtojas, esančių 
šilumos kiekio matavimo priemonių, jų plombų ir lipdukų saugumą, apsaugą nuo mechaninių 
pažeidimų; 

31.3. užtikrinti tvarkingą pastato šildymo ir karšto vandens sistemos techninę būklę tokiu 
lygiu, kad patiektas pastato įvade atitinkantis kokybės reikalavimus šilumnešis, pristatomas 
buitiniams šilumos vartotojams, atitiktų šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytus 
kokybės reikalavimus šilumos vartojimo vietose (ties tiekimo–vartojimo riba); 

31.4. nedelsdamas informuoti šilumos tiekėjo, karšto vandens tiekėjo ir (ar) geriamojo 
vandens tiekėjo avarinę tarnybą (Sutartyje nurodytu būdu) apie aprūpinimo šiluma sistemos 
avarijas, sutrikimus ir gedimus bei imasi atitinkamų priemonių jiems pašalinti; 
Punkto pakeitimai: 
Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265 
  

31.5. nedelsdamas informuoti šilumos tiekėją apie patalpose, už kurių priežiūrą atsako 
prižiūrėtojas, esančių šilumos kiekio matavimo priemonių mechaninį sugadinimą, jų darbo 
sutrikimus, pažeistas plombas, lipdukus ar kitokius pažeidimus; 

31.6. nustatyta tvarka pranešti Inspekcijai apie įvykusius sutrikimus, avarijas ar nelaimingus 
atsitikimus, susijusius su šilumos ir karšto vandens tiekimo įrenginiais; 
Punkto pakeitimai: 
Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265 
  

31.7. užtikrinti, kad įgalioti šilumos tiekėjo, karšto vandens tiekėjo ir (ar) geriamojo vandens 
tiekėjo darbuotojai, pateikę pažymėjimus ir iš anksto raštu perspėję apie atvykimą, nuo 8 iki 21 val. 
galėtų tikrinti šilumos įrenginių, šilumos kiekio matavimo priemonių, buitinių šildymo ir karšto 
vandens prietaisų techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, atlikti šilumos ir karšto vandens kiekio 
matavimo priemonių keitimą, patikrą patalpose, už kurių priežiūrą atsako prižiūrėtojas; 

31.8. atlikti kitas teisės aktuose ir Sutartyje nustatytas pareigas. 
XI. PASTATO SAVININKO AR VALDYTOJO IR PRIŽIŪRĖTOJO ATSAKOMYBĖ 

  
32. Pastato savininkas ar valdytojas dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo teisės 

aktų nustatyta tvarka privalo atlyginti prižiūrėtojui atsiradusią žalą. 
Punkto numeracijos pakeitimas: 
Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265 
  

33. Prižiūrėtojas dėl Sąlygų ir (ar) Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo teisės aktų 
nustatyta tvarka privalo atlyginti pastato savininkui ar valdytojui arba butų ir kitų patalpų savininkui 
atsiradusią žalą. 



Punkto numeracijos pakeitimas: 
Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265 
  

34. Prižiūrėtojas neatsako už pasekmes, jei pastato savininkas ar valdytojas neleidžia atlikti 
pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ar remonto darbų arba neužtikrina teisės 
aktuose ir įrenginių gamintojų instrukcijose nustatytų techninių pastato šildymo ir karšto vandens 
sistemų eksploatavimo ir remonto reikalavimų įvykdymo. 
Punkto numeracijos pakeitimas: 
Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265 
  

35. Nė viena Sutarties šalių neatsako už Sutarties nevykdymą, jei tas nevykdymas bus 
nenugalimos jėgos (force majeure) padarinys. Pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybėms, Sutarties šalis privalo nedelsdama įvykdyti įsipareigojimus, jeigu įmanoma juos 
įvykdyti, kurių nevykdė iki nenugalimos jėgos (force majeure), jeigu šalys nesusitarė kitaip. 
Punkto numeracijos pakeitimas: 
Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265 
  

36. Prižiūrėtojas atlygina nuostolius už šilumos kiekio matavimo priemonės, esančios 
patalpose, už kurių priežiūrą atsako prižiūrėtojas, sugadinimą, savavališką šilumos kiekio matavimo 
priemonės keitimą, plombų, lipdukų pažeidimą, įrengtą šilumos ir (ar) karšto vandens kiekio 
matavimo priemonės aplankos liniją, priverstinai stabdomą arba kitaip gadinamą šilumos ir (ar) 
karšto vandens kiekio matavimo priemonės mechanizmą. 
Punkto numeracijos pakeitimas: 
Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265 
  

XII. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS, PAKEITIMO BEI NUTRAUKIMO 
SĄLYGOS 

  
37. Sutartis sudaroma terminuotai. Jeigu Sutartyje nėra nurodyta kitaip, nė vienai sutarties 

šaliai iki termino pabaigos nepareiškus apie Sutarties nutraukimą, pakeitimą arba apie naujos 
Sutarties sudarymą, Sutartis kiekvieną kartą laikoma pratęsta tokiam pat terminui ir tomis pat 
sąlygomis. Sutartis įsigalioja jos sudarymo dieną, jeigu nenurodoma kita jos įsigaliojimo data. 
Punkto numeracijos pakeitimas: 
Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265 
  

38. Sutartis gali būti keičiama Sutarties šalių tarpusavio susitarimu. 
Punkto numeracijos pakeitimas: 
Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265 
  

39. Sutartis gali būti nutraukiama Sutarties šalių rašytiniu susitarimu. 
Punkto numeracijos pakeitimas: 
Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265 
  

XIII. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 
  
40. Visi šalių ginčai, kylantys tarp pastato savininko ar valdytojo ir prižiūrėtojo dėl Sutarties 

vykdymo, sprendžiami šalių tarpusavio susitarimu. Nepavykus ginčų išspręsti šalių tarpusavio 
susitarimu, ginčai sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka. 

  
XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  
41. Sąlygų nuostatos taikomos valdytojui, jeigu teisės aktuose nustatyta tvarka prižiūrėtojas ir 

pastato (išskyrus individualius gyvenamuosius namus) savininkas arba valdytojas yra tas pats 



juridinis asmuo. Šiuo atveju valdytojas atestuojamas šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) 
veiklai teisės aktų nustatyta tvarka. 
 


