
Prieš pasirašant elektros tiekimo sutartį su KAASK, kiekvienas vartotojas turi pilnai įgyvendinti 

žemiau išvardintas sąlygas: 

1. Vartotojas savo iniciatyva ir ištekliais suderintoje su KAASK direktoriumi vietoje turi pastatyti 

taruotą skaitliuką ir automatą skirtą elektros išjungimui. 

2. Vartotojas KAASK eletros darbų rangovui turi pateikti atliktų darbų aktą su garantija 

atliktiems darbams gautą iš savo darbų vykdytojo. 

3. Vartototojo užsakytus darbus gali atlikti tik tokiems eletros darbams atestuoti fiziniai ar 

juridininiai asmenys, pagal pareikalavimą turintys pateikti atitinkamus atestatus, 

montuojamų medžiagų atitikties deklaracijas.  

Elektra visame KAASK tinkle iš pastotės bus išjungta š.m. lapkričio mėn. 10 dieną nuo 8:00 iki 

18:00, kad būtų galima atlikti skaitliukų ir naujų pastočių pajungimo darbus. 

4.  Visi vartotojų užsakytų darbų vykdytojai iki š.m. lapkričio 9 dienos turi būti pilnai atlikę 

reikalingus darbus ir juos pridavę KAASK elektros darbų rangovui, pagal kurio ataskaitas bus 

pasirašomos sutartys su elektros vartotojais arba atmetama galimybė sudaryti sutartį. 

5. Vartotojams, su kuriais dėl sąlygų neišpildymo nebus sudaryta sutartis iki š.m. lapkričio 9 d. 

bus netiekiama elektra. KAASK elektros darbų rangovo nurodytus trūkumus šie vartotojai 

turės ištaisyti ir darbus priduoti per atskirai sutartą laikotarpį. Tada bus iš naujo su ESO 

sutarta data ir laikas, kuomet pakartotinai bus kelioms valandoms atjungta elektra visame 

KAASK eletros tinkle. Visus pakartotinai atjungiamos elektros kaštus dengia vartotojai, kurie 

naujai prisijungia prie KAASK vidinio elektros tinklo. 

6. Vartotojas turi tenkinti visas elektros tiekimo sutartyje išvardintas sąlygas (sutartis nežymiai 

gali būti koreguojama, nes tai nėra galutinai paruoštas pasirašymui variantas). 

7. Juridiniams asmenims, kurie planuoja sudaryti sutartį su KAASK dėl elektros tiekimo, bus 

papildomų sąlygų, kurios bus aptariamos su kiekvienu atskirai. 

Jei neturite kas gali atlinkti elektros darbus, skambinkite bei tarkitės su KAASK elektros darbus 

atliekančiu ir prižiūrinčiu rangovo atstovu Edgaru tel. +37063663799. 

KAASK elektros darbų rangovas darbus atliks po sąmatos (darbai ir įranga) paskaičiavimų ir gautos 

įmokos iš KAASK. Vartotojai turės sumokėti į KAASK, o KAASK atsiskaitys su elektros darbų rangovu. 


