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2010 m. kovo 8 d.
Vilnius

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šilumos
tiekėjų asociacija, Lietuvos elektros energetikos asociacija, Lietuvos biomasės energetikos asociacija,
Lietuvos energijos konsultantų asociacija, Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacija, Lietuvos
biodujų asociacija,
atsižvelgdamos į energetikos sektoriaus, ypač šilumos ūkio problemas, iškylančias
Lietuvai įgyvendinant Nacionalinės energetikos strategijos nuostatas ir tarptautinius įsipareigojimus;
siekdamos, efektyvaus paramos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų energetikos
sektoriaus plėtrai panaudojimo;
jvertindamos būtinumą sukurti integruotą atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo
sistemą;
siekdamos efektyvesni o ir konstruktyvesnio valstybės ir savivaldybių institucijų, šilumos
ir elektros tiekėjų, mokslo institucijų, vartotojų ir verslo atstovų bendradarbiavimo energetikos srityje;
susitarė bendradarbiauti vadovaudamosios lygiateisiškumo, abipusio pripažinimo ir
naudingumo visoms šalims principais.
II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
Šalys įsipareigoja:
1. keistis turima informacija apie energetikos ūkio būklę;
2. derinti rekomendacijas ir pasiūlymus dėl teisės aktų, SUSIJUSIŲ su energetikos
sektoriumi tobulinimu;
3. bendradarbiauti rengiant bei įgyvendinant įvairius projektus, tyrimus energetikos
srityje, keistis informacija apie jų įgyvendinimą ir gautus rezultatus;
4. remti šio susitarimo šalių iniciatyvas dalyvauti tarptautiniuose projektuose,
susijusiuose su šalies ir regionų energetikos problemomis;
5. prireikus organizuoti seminarus, konferencijas bei mokymus energetikos klausimais,
taip pat kviesti šio susitarimo šalių atstovus į kitus susitariančių šalių organizuojamus renginius.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Kitos susitarimo šalių tarpusavio paslaugos, susijusios su specialiais tyrimais ar
projektų vykdymu bus teikiamos pagal atskiras sutartis.
2. Susitarimo nuostatų įgyvendinimas aptariamas bendruose šalių atstovų susirinkimuose
ar posėdžiuose, kurie organizuojami prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per metus.
3. Susitarimas neterminuotas.
4. Susitarimas sudaromas aštuoniais vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais ir
įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
5. Susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas susitarimo šalių sutikimu.
VI. ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI
Lietuvos savivaldybių asociacija
T. Vrublevskio g. 6, LT-01100 Vilnius
Tel. (8-5) 216063, faks>,~.~6
www.lsa.lt.el.p.be
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Lietuvos energetikos institutas
Breslaujos g. 3, LT- 44403 Kaunas
Tel. (8-37) 401801, faks. (8-37) 351271
www.lei.lt.el.p.rastine@mail.lei.lt
Kodas 11955219
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Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
V.Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius
Tel. (8-5) 2667025, faks. (85) 2356044
www.lsta.lt.el.p.info@lsta.lt
Kodas 124361985

Prezidentas
Vytautas Stasiūnas

Prezidentas
Vladas Paškevič·us

Lietuvos energijos konsultantų asociacija
Ukmergės g. 369 A, LT-12142 Vilnius
Faks. (8-5) 2032560
www.leka.lt.el.p.info@leka.lt
Kodas 125462318

Lietuvos biodujų asociacija
Pramonės pr. 21, LT-51328 Kaunas
Tel. (8-37) 452162, faks. (8-37) 452152
www.lbda.lt.el.p.info@lbda.lt
Kodas 301841863

Prezidentas
Valdas Lukoševičius

Prezidentas
Virginijus Štiormer
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Lietuvos elektros energijos gamintojų a <mi~ Ija
V. Gerulaičio g. 1, LT -08200 Vilnius
Tel. (8-5) 2667093, faks. (8-5) 2784878
www.leega.lt.el.p.info@leega.lt
Kodas 302458451

Prez·
Algi

Prezidentas
Remigijus Lapinska
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