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Gerbiamas Kliente,  

 

informuojame, kad nuo 2022-09-01 UAB „Perlas Energija“ leidimo vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo 

veiklą galiojimas sustabdytas. Remiantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 20 str. 3 dalimi, draudžiama 

vykdyti energetikos veiklą, kai licencijos, leidimo ar atestato galiojimas yra sustabdytas, todėl nuo 2022-09-01 UAB 

„Perlas Energija“ elektros energijos tiekimo veiklos vykdyti nebegali. 

Nuo 2022-09-01 sustabdžius UAB „Perlas Energija“ nepriklausomo elektros energijos tiekėjo veiklą, UAB „Perlas 

Energija“ priėmė sprendimą:  

1.1. kompensuoti UAB „Perlas Energija“ verslo Klientams, turėjusiems terminuotas sutartis, Kliento UAB 

„Perlas Energija“ mokėtos maržos ir Kliento kitam nepriklausomam elektros energijos tiekėjui mokamos 

maržos kainos skirtumą už likusį sutarties galiojimo laikotarpį, atsirandantį dėl poreikio sudaryti naujas 

sutartis;  

1.2. išmokėti vienkartinę kompensaciją UAB „Perlas Energija“ verslo Klientams, su kuriais sudarytos 

neterminuotos sutartys. 

2. Verslo Klientams, su kuriais sudarytos neterminuotos sutartys: Kliento prašymu yra išmokama vienkartinė 

kompensacija pagal elektros energijos pirkimo pardavimo sutarties bendrąsias sąlygas, pagal kurias kompensacija 

yra lygi 15 proc. nuo per paskutinius 12 (dvylika) mėnesių (jei sutartis yra sudaryta vėliau nei prieš 12 mėnesių, 

tai skaičiuojama nuo sutarties sudarymo dienos) pateiktų PVM sąskaitų - faktūrų vidutinės sumos.  

3. Verslo Klientams, su kuriais sudarytos terminuotos sutartys: Kliento prašymu yra išmokama maržų skirtumo 

kompensacija iki sutarties galiojimo pabaigos, kuri apskaičiuojama Kliento faktinį praėjusio mėnesio sunaudotą 

elektros energijos kiekį padauginus iš skirtumo tarp Kliento UAB „Perlas Energija“ mokėtos maržos už 1 kWh ir 

Kliento kitam nepriklausomam elektros energijos tiekėjui mokamos maržos už 1 kWh. 

4. Kompensacija už laikotarpį nuo 2023-01-01 iki sutarties galiojimo pabaigos (pvz.: nuo 2023-01-01 iki 2023-05-31) 

yra mokama skaičiuojant UAB „Perlas Energija“ tam Klientui išmokėtos kompensacijos vidurkį už laikotarpį nuo 

2022-09-01 iki 2022-12-31 padauginus iš likusių mėnesių, už kuriuos turi būti mokama kompensacija, skaičių.  

5. Klientas, pateikdamas prašymą kompensacijai gauti, kartu su prašymu turi pateikti: 

5.1. Kito nepriklausomo tiekėjo išrašytas sąskaitą (-as) už praėjusį laikotarpį, už kurį prašoma skirti 

kompensaciją (taikoma tik Verslo Klientams, su kuriais sudarytos terminuotos sutartys); 

5.2. Savo banko sąskaitos rekvizitus.  

Laisvos formos prašymus dėl kompensacijos išmokėjimo prašome siųsti el. paštu info@perlasenergija.lt arba 

registruotu paštu, adresu Olimpiečių g. 15-1, Vilnius ne vėliau, kaip iki 2023-01-20.  

 

Ačiū, kad mumis pasitikėjote, ir apgailestaujame už sukeltus nepatogumus.  

Pagarbiai, 

„Perlas Energija“ 
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