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1.  Sąvokos 
1.1. Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos sąvokos 
turi šias reikšmes, išskyrus atvejus, kai kitokią 
prasmę joms suteikia kontekstas: 
1.1.1. Gamtinės dujos arba Dujos – iš žemės 
gelmių išgaunamų angliavandenilių mišinys, kuris 
normaliomis sąlygomis yra dujinės būsenos ir gali 
būti tiekiamas į gamtinių dujų sistemą arba ja 
transportuojamos. 
1.1.2. Trumpalaikiai išleidimo pajėgumai (toliau 
– išleidimo pajėgumai) – Sutartyje nustatytas 
Pirkėjui reikalingas perduoti didžiausias gamtinių 
dujų srautas vidiniame gamtinių dujų perdavimo 
sistemos išleidimo taške, išreikštas energijos 
vienetais per parą, trumpesniam nei vienerių metų 
laikotarpiui (Mwh/parą ketvirčiui, mėnesiui, Parai), 
kuriuo jis turi teisę naudotis.   
1.1.3.  Ilgalaikiai išleidimo pajėgumai (toliau – 
išleidimo pajėgumai) – Sutartyje nustatytas 
Pirkėjui reikalingas perduoti didžiausias gamtinių 
dujų srautas vidiniame gamtinių dujų perdavimo 
sistemos išleidimo taške, išreikštas energijos 
vienetais per parą, per metus (Mwh/Parą metams), 
kuriuo jis turi teisę naudotis.   
1.1.4. Viršutinis šilumingumas – šilumos 
(energijos) kiekis, gaunamas visiškai sudegus, esant 
pastoviam slėgiui, vienam kubiniam metrui 
gamtinių dujų ore, kai visi degimo metu išsiskyrę 
produktai atvėsta iki nustatytos pradinės reagentų 
temperatūros ir yra dujinės būsenos, išskyrus 
degimo metu susidariusį vandenį. Į šilumos kiekį 
įskaičiuojama ir šiluma, kuri išsiskiria 
kondensuojantis degimo produktuose esančiam 
vandens garui; 
1.1.5. Energijos vienetai – kilovatvalandė (kWh), 
megavatvalandė (MWh), apskaičiuoti pagal 
viršutinio dujų šilumingumo vertę; 
1.1.6. Metai – laikotarpis, prasidedantis kiekvienų 
kalendorinių metų sausio mėnesio pirmą dieną, 7.00 
valandą ryte, ir pasibaigia kitų prasidėjusių 
kalendorinių metų sausio mėnesio pirmą 
kalendorinę dieną, 7.00 valandą ryte, Lietuvos 
laiku. 
1.1.7. Mėnuo –laikotarpis, kuris prasideda pirmą 
mėnesio kalendorinę dieną, 7.00 valandą ryte, ir 
baigiasi kito kalendorinio mėnesio pirmos dienos 
7.00 valandą ryte, Lietuvos laiku. 
1.1.8. Gamtinių dujų pristatymo para – tai 24 
valandų laikotarpis, kuris prasideda bet kurią 
kalendorinę dieną nuo 7.00 valandos ryto ir baigiasi 
kitą kalendorinę dieną 7.00 valandą ryte, Lietuvos 
laiku, per kurį faktiškai tiekiamos ir vartojamos 
Gamtinės dujos. 
1.1.9. Ataskaitinis laikotarpis – laikotarpis nuo 1 
iki 30 (31) mėnesio kalendorinės dienos. 
Kiekvienas ataskaitinis laikotarpis prasideda pirmą 

ataskaitinio laikotarpio dieną nuo 7.00 val. Ir 
baigiasi kito ataskaitinio laikotarpio pirmą dieną 
7.00 val.  
1.1.10. Paslaugos – Tiekėjo Pirkėjui teikiamos dujų 
perdavimo ir skirstymo paslaugos.  
1.1.11. PSO – Perdavimo sistemos operatorius. 
1.1.12.  Priėmimo vieta – vieta, kurioje baigiasi 
dujų skirstymas skirstomuoju dujotiekiu ir kurioje 
dujų Tiekimo įmonė patiekia dujas Pirkėjui.   
1.1.13. Objektas – asmeniui nuosavybės teise 
priklausantis ar kitais teisėtais pagrindais valdomas 
objektas, kuriame vartojamos dujos ir kuriam yra 
įrengta dujų kiekio apskaitos vieta (su dujų kiekio 
matavimo priemonėmis). 
1.1.14. Gamtinių dujų kiekio matavimo priemonė 
(toliau – dujų kiekio matavimo priemonė) – 
gamtinių dujų skaitiklis, dujų tūrio korektorius, 
tūrio konvertavimo įtaisas, kurie naudojami dujų 
kiekiui matuoti.  
1.1.15. Kasdienės apskaitos vieta – apskaitos vieta, 
kurioje dujų kiekis fiksuojamas ne rečiau kaip 
kiekvieną parą.  
1.1.16. Nekasdienės apskaitos vieta – apskaitos 
vieta, kurioje dujų kiekis fiksuojamas rečiau kaip 
kiekvieną parą.  
1.1.17. Qmax- didžiausias leistinas dujų kiekio 
matavimo priemonės matuojamas srautas 
norminėmis sąlygomis (m3/val.).  
1.1.18. Qmin – mažiausias leistinas dujų kiekio 
matavimo priemonės matuojamas srautas 
norminėmis sąlygomis (m3/val.). 
1.1.19. Skundas – Pirkėjo Tiekimo įmonei pateiktas 
skundas dėl Pirkėjo teisių ir teisėtų interesų 
pažeidimo, kurį Tiekimo įmonė nagrinėja šios 
Sutarties 13 straipsnyje numatyta tvarka. 
1.1.20. SSO – skirstymo sistemos operatorius. 
1.1.21. Operatorius – sistemos, prie kurios 
prijungtas Pirkėjo Objektas, operatorius (SSO arba 
PSO).  
1.1.22. Šalis – Pirkėjas arba Tiekimo įmonė. 
1.1.23. Šalys – Pirkėjas ir Tiekimo įmonė kartu. 
1.1.24. Naudojimosi skirstymo sistema taisyklės 
(toliau – Skirstymo taisyklės) – aktualios redakcijos 
taisyklės, kurios taikomos SSO valdomos dujų 
skirstymo sistemos esamiems ir potencialiems 
sistemos naudotojams, asmenims, kurių dujų 
sistemos prijungtos prie SSO sistemos.  
1.1.25. Naudojimosi perdavimo sistema taisyklės 
(toliau – Perdavimo taisyklės) – aktualios 
redakcijos taisyklės, kurios taikomos PSO 
valdomos dujų perdavimo sistemos esamiems ir 
potencialiems sistemos naudotojams, asmenims, 
kurių dujų sistemos prijungtos prie PSO sistemos. 
1.1.26. Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo 
taisyklės (toliau – Tiekimo taisyklės) – aktualios 
redakcijos taisyklės, kurios reguliuoja gamtinių 
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dujų vartotojų santykius su gamtinių dujų įmonėmis 
ir gamtinių dujų įmonių tarpusavio santykius 
tiekiant ir skirstant gamtines dujas.  
1.1.27. ACER agentūra - Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūra. ACER 
užtikrina, kad rinkos integracija ir reguliavimo 
sistemų suderinimas būtų užtikrintas vadovaujantis 
ES energetikos politikos tikslais. 
1.1.28. REMIT reglamentas - Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas Nr. 1227/2011 dėl 
didmeninės energijos rinkos vientisumo ir 
skaidrumo, įsigaliojęs 2011 m. gruodžio 28 d., kuris 
numato pastovią Europos Sąjungos mastu 
vykstančią didmeninių rinkos produktų stebėseną; 
1.1.29. VEI – Valstybinė energetikos inspekcija prie 
Energetikos ministerijos. 
1.2. Kitos Sutartyje vartojamos sąvokos 
suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Lietuvos 
Respublikos gamtinių dujų įstatymas ir kiti 
Lietuvos Respublikos gamtinių dujų sektorių 
reglamentuojantys teisės aktai. 
1.3. Sutarties straipsnių pavadinimai yra naudojami 
tik nuorodų patogumui, ir negali būti naudojami 
aiškinant Sutartį. 
1.4. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai 
pateikti vienaskaitoje, gali turėti daugiskaitos 
prasmę ir atvirkščiai, o tais atvejais, kai tam tikra 
prasmė yra skirtinga tarp nurodytosios žodžiais ir 
nurodytosios skaičiais, vadovaujamasi žodine 
prasme. 
 
2. Sutarties dalykas 
2.1. Šia Sutartimi Tiekimo įmonė įsipareigoja 
Sutartyje numatytomis sąlygomis tiekti Pirkėjo 
užsakytas Gamtines dujas Pirkėjui nuosavybės teise 
ir teikti Paslaugas Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja 
užsakytas Gamtines dujas priimti, sumokėti už jas ir 
Paslaugas Sutartyje nurodytą kainą bei tinkamai 
vykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.  
 
3. Parduodamų Gamtinių dujų kiekis, laikotarpis 
ir pristatymo vieta 
3.1. Bendras didžiausias parduodamų Pirkėjui 
Gamtinių dujų kiekis Energetiniais Vienetais per 
vienerius Metus ir parduodamų Gamtinių dujų 
pasiskirstymas laikotarpiais yra nurodytas šios 
Sutarties priede Nr. 1, kuris yra neatskiriama 
Sutarties dalis. Tikslus per mėnesį parduodamų 
Pirkėjui Gamtinių dujų kiekis nurodomas šios 
Sutarties specialiojoje dalyje 5 straipsnyje Pirkėjo 
pateiktame ir Tiekimo įmonės patvirtiname 
Gamtinių dujų tiekimo užsakyme. 
3.2. Dujų pristatymo vieta – Pirkėjo dujų sistemos 
prijungimo prie skirstymo sistemos taškas, 
Objektas, kuriame baigiasi dujų skirstymas 
skirstomuoju dujotiekiu ir kuriame Tiekimo įmonė 
patiekia dujas Pirkėjui. 

3.3. Dujų pristatymo vietos, Objektas, jų adresai, 
identifikaciniai numeriai, pagrindinė dujų vartojimo 
paskirtis, didžiausias ir mažiausias leistinas dujų 
kiekio matavimo priemonės dujų srautas (Qmax ir 
Qmin), dujų tiekimo ribojimo grupė ir dujų slėgis 
atskirose Pirkėjo dujų pristatymo vietose nurodomi 
Sutarties priede Nr.1.  
3.4. Pradinis prisijungimo terminas nustatomas 
Sutarties 1 priede. 
3.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjui pateikus 
visą Gamtinių dujų kiekį, numatytą Sutarties 
specialiojoje dalyje 4 straipsnyje,  ir nei vienai iš 
Šalių neinformavus kitos Šalies apie dujų tiekimo 
sustabdymą, likusiam Sutarties galiojimo 
laikotarpiui arba iki momento, kuomet Šalis/Šalys 
gaus pranešimą apie dujų tiekimo sustabdymą, 
Dujos Pirkėjui bus tiekiamos ir Paslaugos teikiamos 
šios Sutarties sąlygomis. Jeigu Tiekimo įmonė 
nesutinka tiekti Dujas Pirkėjui tokiomis pačiomis 
sąlygomis ir apie tai informuoja Pirkėją, tokiu 
atveju Dujos Pirkėjui tiekiamos ir Paslaugos 
teikiamos tik Šalims pasirašius papildomą 
susitarimą prie Sutarties ar atitinkamą jos priedą, 
kuriame būtų numatytos keičiamos sąlygos (dujų 
kaina, dujų kiekis, laikotarpis ir kita informacija). 
3.6. Nustatyti ilgalaikiai perdavimo pajėgumai 
keičiami ne vėliau kaip likus 15 (penkiolikai) 
kalendorinių dienų iki perdavimo pajėgumų 
galiojimo laikotarpio pradžios. 
 
4.  Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo 
paslaugos  
4.1. Tiekimo įmonė Gamtines dujas tiekia Pirkėjui 
pagal Šalių suderintą ir patvirtintą Gamtinių dujų 
tiekimo užsakymą ir Šalių suderintą mėnesio 
Gamtinių dujų tiekimo grafiką, kuris nurodomas 
Sutarties specialiojoje dalyje 5 straipsnyje. 
4.2. Gamtinių dujų perdavimo paslaugas Tiekimo 
įmonė teikia šioje Sutartyje numatyta tvarka ir 
sąlygomis, remdamasi Perdavimo taisyklėmis, o 
taip pat kitais galiojančiais teisės aktais. 
4.3. Gamtinių dujų perdavimo paslaugų teikimo 
tvarka: 
4.3.1. Pastovioji dalis už užsakomus perdavimo 
pajėgumus: apskaičiuojama pagal galiojančią PSO 
taikomą perdavimo pajėgumų kainą ilgalaikiams ar 
trumpalaikiams perdavimo pajėgumams vidiniame 
perdavimo sistemos išleidimo taške, padalinus iš 
perdavimo pajėgumų galiojimo laikotarpio; 
4.3.2. Kintamoji dalis už kiekį: apskaičiuojama už 
faktiškai per Ataskaitinį laikotarpį Pirkėjui patiektą 
Dujų kiekį, išreikštą energijos vienetais, padauginus 
iš PSO nustatytos kintamos kainos už perduodamą 
dujų kiekį; 
4.3.3. Pastovioji dalis už vartojimo pajėgumus 
vidiniame išleidimo taške: apskaičiuojama pagal 
galiojančią PSO taikomą vartojimo pajėgumų kainą 
vidiniame perdavimo sistemos išleidimo taške, 
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padalinus iš perdavimo pajėgumų galiojimo 
laikotarpio; 
4.3.4. Gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma 
dedamoji prie perdavimo kainos: apskaičiuojama 
remiantis aktualiomis Lietuvos Respublikos 
suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo ir 
Diversifikavimo tvarkos aprašo redakcijomis. 
4.3.5. Kaip nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje 
11 straipsnyje Tiekėjas balansuoja ir administruoja 
Pirkėjo perdavimo pajėgumus, tačiau Pirkėjui 
ataskaitinio laikotarpio metu nepranešus apie žymų 
suvartojimo išaugimą ir Tiekėjui nesubalansavus 
viršytų nustatytų perdavimo pajėgumų, jeigu 
Sutartyje nenustatyta kitaip, Pirkėjas moka Tiekimo 
įmonei mokestį už papildomus panaudotus 
pajėgumus pagal PSO nustatytą atitinkamo mėnesio 
Paros pajėgumų vidiniame išleidimo taške kainą. 
4.4. Gamtinių dujų skirstymo paslaugų teikimo 
tvarka: 
4.4.1. Gamtinių dujų skirstymo paslaugas Tiekimo 
įmonė teikia šioje Sutartyje numatyta tvarka ir 
sąlygomis, remdamasi Skirstymo taisyklėmis, o taip 
pat kitais galiojančiais teisės aktais; 
4.4.2.  Už Gamtinių dujų skirstymo paslaugas 
Pirkėjas moka Gamtinių dujų tiekimo metu SSO 
nustatytomis ir viešai skelbiamomis Dujų skirstymo 
paslaugų dedamųjų kainomis. Mokėjimui už 
Gamtinių dujų skirstymą apskaičiuoti, Pirkėjui 
taikomos vienanarės Gamtinių dujų skirstymo 
paslaugų kainos. 
4.4.3. SSO pakeitus Skirstymo taisykles ir skirstymo 
paslaugų kainodarą, Sutartyje gali būti taikoma ir 
kita skirstymo paslaugų kainodara. 
 
5. Gamtinių dujų kainodara ir tiekimo kaina 
5.1. Gamtinių dujų tiekimo kainodara ir kaina 
Pirkėjui yra nurodomos Sutarties specialiojoje 
dalyje 7 straipsnyje. Į kainą įskaičiuotas įėjimo į 
Lietuvą mokestis, kaip tai nurodyta PSO teisės 
aktuose. 
 
6. Sąskaitų pateikimas ir mokėjimo sąlygos 
6.1. Per ataskaitinį laikotarpį konkrečiose dujų 
pristatymo vietose, Objektuose, suvartotą dujų kiekį 
Pirkėjas Tiekimo įmonei praneša deklaruodamas 
dujų kiekio matavimo priemonės rodmenis (m3) 
pateikdamas Tiekimo įmonei el. paštu, kuris 
nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje 16 
straipsnyje arba Tiekimo įmonės savitarnos 
svetainėje.  
6.2. Tiekimo įmonė PVM sąskaitą faktūrą už 
tiekiamas dujas per ataskaitinį laikotarpį pateikia iki 
7-os kito mėnesio kalendorinės dienos Pirkėjo 
nurodytu elektroniniu paštu. 
6.3. Tuo atveju, jei Pirkėjas pakeičia Tiekimo įmonę 
į kitą gamtinių dujų tiekėją, Tiekimo įmonė 
paskutinę sąskaitą Pirkėjui pateikia ne vėliau kaip 

per 6 savaites nuo pranešimo apie pakeitimą 
gavimo dienos. 
6.4. Tiekimo įmonė PVM sąskaitoje faktūroje, 
pateiktoje Pirkėjui, nurodo šiuos ataskaitinio 
laikotarpio duomenis (MWh): 
6.4.1. Informaciją apie Gamtinių dujų Tiekimo 
paslaugas: 
6.4.1.1. Suvartotą dujų kiekį, už kurį mokama dujų 
kaina, apskaičiuota pagal formulę, kuri nurodoma 
Sutarties specialiojoje dalyje 7 straipsnyje; 
6.4.2. Informaciją apie Gamtinių dujų Perdavimo 
paslaugas: 
6.4.2.1. Pirkėjo ilgalaikius ir/arba trumpalaikius 
perdavimo pajėgumus, už kuriuos mokama 
pajėgumų vidiniame perdavimo sistemos išleidimo 
taške kaina; 
6.4.2.2. Perduotą dujų kiekį, už kurį mokama 
perdavimo paslaugų kaina už perduotą dujų kiekį; 
6.4.2.3. Perduotą dujų kiekį, už kurį mokama 
perdavimo sistemos vartojimo pajėgumų dedamoji; 
6.4.2.4. Perduotą dujų kiekį, už kurį mokama 
gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma 
dedamoji prie dujų pardavimo kainos; 
6.4.3. Informaciją apie Gamtinių dujų Skirstymo 
paslaugas: 
6.4.3.1. Paskirstytą dujų kiekį, už kurį mokama 
skirstymo paslaugų kaina; 
6.4.4. Informaciją apie Pirkėjo viršytus pajėgumus, 
kuriems taikomas mokestis už papildomus 
panaudotus pajėgumus ir/arba viršytus Pirkėjo  
pajėgumus kylančius iš gamtinių dujų tiekimo 
saugumo papildomos dedamosios prie dujų 
pardavimo kainos.   
6.5. PVM sąskaitos faktūros pateikimo diena 
laikoma jos išrašymo ir pateikimo Pirkėjui jo 
nurodytu elektroniniu paštu diena. Jei bet kuriai iš 
Sutarties Šalių nėra galimybių pateikti ar gauti 
PVM sąskaitos faktūros elektroniniu paštu, PVM 
sąskaitos faktūros originalas siunčiamas paštu, tokiu 
atveju sąskaitos pateikimo diena laikoma jos 
išsiuntimo Pirkėjui diena. Tiekimo įmonė PVM 
sąskaitos išsiuntimo paštu paslaugą turi teisę 
apmokestinti. Tiekimo įmonė įsipareigoja atlyginti 
Pirkėjui jo išlaidas, atsiradusias Tiekimo įmonei 
pateikus PVM sąskaitas faktūras vėliau, nei 
numatyta pagal šios sutarties 6 skyrių, arba pateikus 
PVM sąskaitą faktūrą su neteisingai apskaičiuotais 
duomenimis. 
6.6. Pirkėjas už dujas, tiekiamas per ataskaitinį 
laikotarpį, sumoka per Sutarties specialiojoje dalyje 
14 punkte   nustatytą terminą pagal Tiekimo įmonės 
pateiktą PVM sąskaitą faktūrą.  
6.7. Pasibaigus Metams ar nutraukus Sutartį, PVM 
sąskaita faktūra išrašoma per 20 dienų pasibaigus 
metams. PVM sąskaita faktūra turi būti apmokėta 
ne vėliau kaip iki 30-os einamojo mėnesio 
kalendorinės dienos. Jei Šalis per nurodytą 
laikotarpį neapmoka PVM sąskaitos faktūros, 
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skaičiuojami delspinigiai, kurių dydis nurodytas 
Sutarties 10.2 punkte. 
6.8. Visi mokėjimai pagal Sutartį atliekami eurais į 
šioje Sutartyje Šalių nurodytas sąskaitas.  
6.9. Sutartyje nustatytais terminais nesumokėjus už 
tiekiamas dujas, Pirkėjui skaičiuojami delspinigiai, 
kurių dydis nurodytas Sutarties 10.2 punkte. 
Tiekimo įmonė delspinigius už vėlavimą laiku 
sumokėti už tiekiamas dujas skaičiuoja kartą per 
mėnesį. Apskaičiuota delspinigių suma, kartu su 
kitais duomenimis, nurodoma PVM sąskaitoje 
faktūroje už ataskaitinį laikotarpį. Jei per ataskaitinį 
laikotarpį PVM sąskaita faktūra Pirkėjui 
neišrašoma, tai priskaičiuoti delspinigiai Pirkėjui 
nurodomi delspinigiai pridedami prie ateinantį 
mėnesį išrašomos sąskaitos. 
6.10. Jeigu paskutinė mokėjimo termino diena 
sutampa su nedarbo ar oficialios šventės diena, tai 
mokėjimo termino pabaigos diena laikoma po jos 
einanti darbo diena. 
6.11. Bet koks mokėjimas pagal Sutartį laikomas 
atliktu tą dieną, kai lėšos įskaitomos į gavėjo 
sąskaitą banke. Visi gauti Pirkėjo mokėjimai už 
tiekiamas dujas įskaitomi Lietuvos Respublikos 
civiliniame kodekse nustatytu eiliškumu, 
nepriklausomai nuo to, kas nurodyta Pirkėjo 
mokėjimo dokumentuose: delspinigiai; skola už 
sunaudotas dujas per praėjusį ataskaitinį laikotarpį; 
einamieji mokėjimai už sunaudotas dujas. 
 
7. Šalių įsipareigojimai 
7.1. Tiekimo įmonės pareigos: 
7.1.1. Skelbti ataskaitinio laikotarpio vidutinį 
viršutinį dujų šilumingumą Pirkėjo skirstymo 
sistemoje; 
7.1.2. Pirkėjui pageidaujant teikti informaciją apie 
tiekiamų dujų sudėtį ir dujų tankį; 
7.1.3. Užtikrinti, kad dujos atitiktų dujų kokybės 
reikalavimus; 
7.1.4. Nedelsiant informuoti Pirkėją visuomenės 
informavimo priemonėmis, raštu ar kitomis 
priemonėmis apie ekstremalią situaciją dujų 
sektoriuje, ekstremalią energetikos padėtį ir imtis 
priemonių, kad būtų kiek įmanoma mažiau 
apribotas dujų tiekimas. 
7.2. Pirkėjo pareigos: 
7.2.1.  Sutarties 12. Punkte nustatyta tvarka ir laiku 
deklaruoti suvartotą dujų kiekį bei dujų kiekio 
matavimo priemonių rodmenis Tiekimo įmonei.  
7.2.2.  Atlyginti Operatoriui neeilinės dujų kiekio 
matavimo priemonės patikros sąnaudas, kai Pirkėjo 
prašymu atlikus neeilinę dujų kiekio matavimo 
priemonės patikrą nustatoma, kad dujų kiekio 
matavimo priemonė atitinka teisės aktų 
reikalavimus; 
7.2.3.  Turėti nustatyta tvarka suprojektuotas ir 
įrengtas Pirkėjo dujų sistemas, dujinius prietaisus; 

7.2.4.  Užtikrinti Pirkėjo teritorijoje esančių 
skirstomųjų dujotiekių, dujotiekio įrenginių (dujų 
slėgio reguliavimo įrenginių, uždaromųjų įtaisų, 
dujų kiekio matavimo priemonių) ir jų plombų 
saugumą, apsaugą nuo mechaninių pažeidimų, o 
pastebėjus jų darbo sutrikimus, avarijas, gedimus, 
pažeistas plombas ar kitokius pažeidimus, 
nedelsiant Sutartyje nurodytais ar viešai 
skelbiamais telefonais informuoti Operatorių apie 
dujų kiekio matavimo priemonių gedimus, plombų 
pažeidimus, skirstymo sistemos pažeidimus; 
7.2.5. Saugiai eksploatuoti Pirkėjo dujų sistemas ir 
dujinius prietaisus; 
7.2.6. Laiku, Sutartyje numatyta tvarka ir terminais 
mokėti už dujas ir suteiktas paslaugas; 
7.2.7. Laikytis Sutartimi nustatyto dujų vartojimo 
rėžimo; 
7.2.8.  Užtikrinti, kad Operatoriaus darbuotojai ar jo 
įgalioti asmenys, pateikę tarnybinius pažymėjimus, 
patektų į Pirkėjo teritoriją ir (ar) patalpas nuo 8 iki 
17 val. Ir galėtų atlikti Operatoriaus valdomų 
dujotiekių ir jų įrenginių, dujų kiekio matavimo 
priemonių techninę priežiūrą, keitimą, perkėlimą ir 
tikrinti, ar Pirkėjas laiku ir teisingai pagal dujų 
kiekio matavimo priemonės rodmenis deklaruoja 
dujų kiekį; 
7.2.9.  Apmokėti Tiekimo įmonės patirtas sąnaudas 
dėl Pirkėjo matavimo priemonės (-ių) rodmenų 
neplanuoto patikrinimo, kai Pirkėjas laiku 
nedeklaravo dujų kiekio matavimo priemonės 
rodmenų už ataskaitinį laikotarpį, ir Tiekimo 
įmonės užsakymu Operatorius vykdo neeilinį 
(tikslinį) matavimo priemonės (-ių) patikrinimą; 
7.2.10.  Užtikrinti dujų kiekio matavimo 
priemonėms, įrengtoms Pirkėjo patalpose, projekte 
numatytas aplinkos sąlygas; 
7.2.11.  Neviršyti Sutarties 1 priede nustatyto 
maksimalaus leistino dujų srauto apskaitos vietoje 
(Qmax, m3/h); 
7.2.12.  Kartu su Operatoriaus atstovu dalyvauti 
plombuojant dujų kiekio matavimo priemones, 
išardomus dujų sistemos sujungimus bei įtaisus, kai 
jie įrengti Pirkėjo valdose ar nekilnojamame daikte; 
7.2.13.  Pasirašyti aktą, kuriuo Operatoriaus atstovai 
įformina skirstymo sistemos, esančios Pirkėjo 
valdose, avarijas, sutrikimus, kitus įvykius 
(gedimus), dujų kiekio matavimo priemonių, 
išardomų sujungimų, plombų pažeidimus; 
7.2.14. Užtikrinti dujų kiekio matavimo priemonės 
neliečiamumą ir saugumą, ir atlyginti nuostolius 
Operatoriui už savavališką dujų kiekio matavimo 
priemonės pakeitimą, sugadinimą, dujotiekio ar jo 
įrenginių sugadinimą, plombų pažeidimą, įrengtą 
dujų kiekio matavimo priemonės aplankos liniją, 
priverstinai stabdomą arba kitaip gadinamą 
matavimo priemonės mechanizmą ir neteisėtai 
suvartotas dujas; 
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7.2.15.  Nedelsiant, informuoti Operatoriaus 
avarines tarnybas apie dujų sistemos avarijas, 
sutrikimus ir gedimus bei leisti įmonės, teikiančios 
avarinės tarnybos paslaugas, darbuotojams, įvykus 
avarijai, sutrikimui, gedimui ar nustačius dujotiekio 
pažeidimą, atlikti žemės kasimo, dujų skirstymo 
sistemos remonto bei kitus darbus Pirkėjui 
priklausančioje teritorijoje ir (ar) patalpose. 
Užtikrinti, kad Operatorius, atlikęs reikalingus 
darbus, sutvarko teritoriją ir atstato jos būklę į 
buvusią prieš atliekant šiame punkte minimus 
darbus; 
7.2.16.  Prieš parą informuoti Tiekimo įmonę ir 
Operatorių telefonu, elektroniniu paštu ar 
faksimiliniu ryšiu apie Pirkėjo vykdomus planinius 
ir neplaninius dujų vartojimo nutraukimus, 
reikšmingus suvartojimo svyravimus, jų trukmę; 
7.2.17.  Atlyginti Tiekimo įmonei ir Operatoriui 
patirtus nuostolius (žalą), kai Pirkėjas neteisėtai 
naudoja dujas; 
7.2.18.  Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka 
Operatoriaus nurodymu atjungti Pirkėjo objektą nuo 
skirstymo sistemos; 
7.2.19.  Pateikti Tiekimo įmonei ir/ar Operatoriui 
dokumentus, įrodančius pristatymo vietoje 
prijungtos Pirkėjo sistemos ar dujofikuoto objekto 
nuosavybę ar valdymo ir naudojimo teises; 
7.2.20.  Pašalinti Tiekimo įmonės ir/ar Operatoriaus 
ir (ar) Valstybinės energetikos inspekcijos prie 
Energetikos ministerijos (toliau – Valstybinė 
energetikos inspekcija) raštu nurodytus Pirkėjo 
sistemos trūkumus nustatytais terminais; 
7.2.21.  Informuoti Tiekimo įmonę apie nuosavybės 
ar valdymo ir naudojimo teisių dujų pristatymo 
vietoje perleidimą tretiesiems asmenims, jų 
praradimą, apribojimą ar kitokį suvaržymą; 
7.2.22. Esant Tiekimo įmonės reikalavimui pagal šią 
Sutartį, šios Sutarties nustatytu laiku pateikti 
Tiekimo įmonei priimtiną Pirkėjo įsipareigojimų 
pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimo priemonę. 
7.2.23.  Vykdyti kitas Tiekimo bei Skirstymo 
taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytas 
pareigas. 
7.3. Tiekimo įmonės teisės: 
7.3.1. Tiekimo įmonė Sutarties vykdymo 
laikotarpiu turi teisę atlikti Pirkėjo mokumo 
vertinimą Sutarties specialiosios dalies 18 punkte 
nustatyta tvarka. 
7.4. Pirkėjo teisės: 
7.4.1. Reikalauti, kad Tiekimo įmonė teiktų 
informaciją apie tiekiamų dujų kokybę; 
7.4.2. Reikalauti, kad Tiekimo įmonė skelbtų 
ataskaitinio laikotarpio vidutinį viršutinį dujų 
šilumingumą Pirkėjo skirstymo sistemoje; 
7.4.3. Kasdienės apskaitos vietose reikalauti, kad 
Tiekimo įmonė nurodytų Pirkėjo per Ataskaitinį 
laikotarpį suvartotus gamtinių dujų kiekius. 

7.4.4. Reikalauti, kad būtų įgyvendintos kitos LR 
Gamtinių dujų įstatymo XXI skirsnyje ir Gamtinių 
dujų tiekimo ir vartojimo taisyklėse numatytos 
Pirkėjo teisės.  
7.5. Kiekviena Šalis patvirtina ir garantuoja 
kitai Šaliai, kad: 
7.5.1. Ji pilnai, besąlygiškai ir neatšaukiamai turi 
teisę užsiimti veikla, susijusia su Sutartyje 
numatytų įsipareigojimų vykdymu; 
7.5.2. Nei šios Sutarties sudarymas, nei ja prisiimtų 
įsipareigojimų vykdymas neprieštarauja ir 
nepažeidžia: (i) jokio teismo, valstybinės ar 
savivaldos institucijos sprendimo, įsakymo, 
potvarkio ar nurodymo, kuris yra taikomas 
atitinkamai Šaliai, (ii) jokios sutarties ar kitokio 
sandorio, kurio šalimi yra atitinkama Šalis, (iii) 
jokio Šaliai taikomo įstatymo ar kito teisės 
norminio akto nuostatų, ar (iv) Šalies įstatų, jos 
visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdymo 
organo nutarimo, sprendimo, įsakymo ar kt.; 
7.5.3. Ji yra moki, jai nėra iškelta bankroto byla, ar 
pradėtos neteisminės bankroto procedūros, nėra 
turtinių ginčų teisme, arešto ar kitokio disponavimo 
apribojimų jų sąskaitomis; Šaliai nėra žinoma apie 
jokias aplinkybes, kurios galėtų iš esmės sumažinti 
jos galimybes vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį. 
7.6. Šalys įsipareigoja: 
7.6.1. Šalies reorganizavimo, pertvarkymo ar 
likvidavimo atveju, nedelsiant, bet ne vėliau kaip 
per 3 (tris) darbo dienas nuo tokio fakto ar 
aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie tai, raštu 
pranešti kitai šios Sutarties Šaliai ir su ja suderinti 
prievolių, kylančių iš šios Sutarties, vykdymo 
klausimus; 
7.6.2. Nedelsiant informuoti kitą šios Sutarties Šalį 
apie visus turtinio pobūdžio ginčus teismuose, 
turinčius įtakos Sutarties vykdymui; 
7.6.3. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) 
darbo dienas nuo tokio fakto ar aplinkybių 
atsiradimo ar sužinojimo apie tai, pranešti kitai 
Sutarties Šaliai apie šioje Sutartyje nurodytų 
rekvizitų pasikeitimus, o taip pat kitus reikšmingus 
įvykius, kurie gali daryti įtaką Sutarties vykdymui. 
 
8. Gamtinių dujų kokybė 
8.1. Pirkėjui parduodamų Dujų sudėtis ir kokybė 
atitinka galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės 
aktuose nustatytus Dujų kokybės reikalavimus. 
8.2. Tiekimo įmonė įsipareigoja kompensuoti 
Pirkėjo patirtas išlaidas, atsiradusias dėl Tiekimo 
įmonės tiektų Dujų, neatitinkančių Dujų kokybės 
reikalavimų, Tiekimo įmonė įsipareigoja neįtraukti 
Dujų, neatitinkančių Dujų kokybės reikalavimų, 
kainos į Pirkėjo PVM sąskaitą faktūrą arba grąžinti 
Pirkėjo sumokėtas sumas, jei Dujos, neatitinkančios 
Dujų kokybės reikalavimų, Pirkėjo buvo 
apmokėtos. 
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8.3. Šalys susitaria ginčus dėl Dujų kokybės spręsti 
tarpusavio derybų keliu, o nepavykus susitarti per 5 
dienas, pavesti spręsti iškilusį ginčą/us VEI ar kitai 
institucijai, kuri kompetentinga spręsti tokio 
pobūdžio ginčus. Jeigu VEI ar kita kompetentinga 
institucija nustato pažeidimus, dėl kurių Pirkėjas 
patyrė nuostolių, papildomų išlaidų, susijusių su 
ginčo sprendimu, tuomet jas apmoka Tiekimo 
įmone, priešingu atveju, t.y. jei pažeidimų 
nenustatoma – išlaidas ar nuostolius atlygina 
Pirkėjas.  
 
9. Gamtinių dujų apskaita 
9.1. Dujų kiekio matavimo energijos vienetas yra 
viena megavatvalandė (MWh). 
9.2. Pirkėjo per Mėnesį iš Tiekimo įmonės nupirktu 
dujų kiekiu pripažįstamas pagal šios Sutarties 
reikalavimus Pirkėjui per šį laikotarpį patiektas dujų 
kiekis. 
9.3. Dujų kiekis energijos vienetais  MWh 
apskaitomas vadovaujantis PSO ir SSO nustatyta 
tvarka, jeigu Šalys nesusitaria kitaip. 
 
10. Šalių atsakomybė 
10.1. Šalys yra atsakingos viena kitai, jeigu dėl 
netinkamo Sutarties sąlygų ar įsipareigojimų 
vykdymo ir nevykdymo kuri nors Šalis patiria 
nuostolius. 
10.2. Jeigu Pirkėjas nesumoka Tiekimo įmonei už 
perduotas Gamtines dujas šios Sutarties sąlygomis 
nustatytais terminais, Pirkėjas privalo sumokėti 
0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius 
nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą 
dieną. 
10.3. Tiekimo įmonei nesumokėjus už Pirkėjo 
trumpalaikių pajėgumų ribojimą Sutartyje 
nustatytais terminais, Tiekimo įmonė Pirkėjui moka 
0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius 
nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą 
dieną.  
10.4. Jeigu Pirkėjas atsisako ar delsia suderinti 
Tiekimo įmonės inicijuotus pakeitimus taip, kaip tai 
numatyta šios Sutarties 3.6. punkte, Pirkėjas 
įsipareigoja atlyginti Tiekimo įmonei visus dėl to 
patirtus ir dokumentais pagrįstus nuostolius. 
 
11. Gamtinių dujų tiekimo ribojimas ir 
nutraukimas 
11.1. Gamtinių dujų tiekimas Pirkėjui gali būti 
apribotas ar nutrauktas, laiku neapmokėjus už 
parduodamas gamtines dujas pagal šios Sutarties ar 
jos priedų sąlygas, bei teisės aktų nustatyta tvarka ir 
sąlygomis. 
11.2. Pirkėjui yra žinoma, kad Operatorius Pirkėjui 
turi teisę apriboti arba nutraukti dujų tiekimą 
nedelsdamas, be jokio išankstinio įspėjimo tol, kol 
išnyksta toliau išvardytos priežastys: 

11.2.1.  nustatęs, kad Pirkėjo dujų sistema kelia 
grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai arba turtui; 
11.2.2.  jei dėl Pirkėjo veiksmų kyla dujų sistemų 
avarijos grėsmė arba kenkiama dujų sistemos 
saugumui ir patikimumui (Pirkėjas viršija 
didžiausią leistiną valandinį dujų srautą Qmax ir kt.); 
11.2.3.  kai nustatoma, jog Pirkėjas neteisėtai 
naudoja dujas (įrengta aplankos linija, dujos 
naudojamos be apskaitos ar darant poveikį dujų 
kiekio matavimo priemonėms); 
11.2.4.  įvyksta avarija, sutrikimas, kitas įvykis ar 
kyla ekstremalioji energetikos situacija, dėl kurių 
neįmanoma tęsti dujų tiekimo Pirkėjui, jeigu 
tenkinami Energetikos įstatyme (Žin., 2002, Nr. 56-
2224) nustatyti apribojimų ekstremaliųjų 
energetikos situacijų metu taikymo pagrindai (pagal 
dujų tiekimo, (perdavimo, skirstymo) avarinių 
situacijų ir ekstremalios padėties atveju grafiką); 
11.2.5.  kitais teisės aktų nustatytais atvejais. 
11.3. Pirkėjui yra žinoma, kad Operatorius turi teisę 
apriboti arba nutraukti dujų tiekimą Pirkėjui ne 
vėliau kaip prieš 5 dienas pateikęs raštišką įspėjimą: 
11.3.1.  kai būtina atlikti eksploatavimo, remonto 
darbus ar kitų dujų sistemų prijungimo darbus; 
11.3.2.  kai Pirkėjas nesutinka įleisti Tiekimo 
įmonės ar Operatoriaus darbuotojų, ar jo įgaliotų 
asmenų į savo teritoriją ir (ar) patalpas įrengti, 
prižiūrėti arba pakeisti gamtinių dujų apskaitos 
prietaisų ar fiksuoti jų rodmenis, atlikti Operatoriui 
priklausančių dujotiekių eksploatavimo darbus. 
11.4. Pirkėjui yra žinoma kad, Tiekimo įmonės 
prašymu Operatorius apriboja arba nutraukia dujų 
tiekimą Pirkėjui: 
11.4.1.  jei Pirkėjas po rašytinio Tiekimo įmonės 
įspėjimo gavimo neapmokėjo sąskaitų už suvartotas 
gamtines dujas per 10 dienų nuo rašytinio įspėjimo 
gavimo dienos; 
11.4.2.  jei Pirkėjas, nepaisydamas gauto rašytinio 
Tiekimo įmonės įspėjimo, savo veiksmais ar 
neveikimu kelia trikdžius ir neigiamai veikia dujų 
kokybę; 
11.4.3.  nutraukiamas ar apribojamas dujų tiekimas į 
Lietuvos Respublikos teritoriją ir Tiekimo įmonė 
neturi pakankamo dujų atsargų rezervo; 
11.4.4.  kitais įstatymų, teisės aktų numatytais 
atvejais. 
11.5. Pirkėjas privalo sumokėti Operatoriui jo 
nustatytą ir su Valstybine kainų ir energetikos 
kontrolės komisija (toliau – Komisija) suderintą 
atjungimo ir prijungimo paslaugos įkainį Skirstymo 
taisyklėse numatytais atvejais. Kai Komisija 
atjungimo ir prijungimo paslaugos įkainių nėra 
nustačiusi, taikomi Operatoriaus nustatyti įkainiai. 
11.6. Sutartyje numatytais atvejais pranešimai 
siunčiami paskutiniu Pirkėjo pateiktu Tiekimo 
įmonei adresu pasirinktinai vienu iš būdų: paštu, per 
kurjerį, elektroniniu paštu, faksimiliniu ryšiu ar 
kitais Sutarties Šalių suderintais pranešimo būdais. 
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11.7. Nutraukus ar apribojus dujų tiekimą dėl 
įsiskolinimų, dujų tiekimas atnaujinamas tik tada, 
kai Pirkėjas pilnai padengia visus įsiskolinimus ir 
apmoka dujų nutraukimo ir prijungimo išlaidas 
(įskaitant ir visas sąnaudas, susijusias su skolos 
išieškojimu). 
11.8. Pirkėjas, gavęs Tiekimo įmonės ar 
Operatoriaus pranešimą apie avarinę ar ekstremalią 
situaciją, privalo nedelsdamas vykdyti jų 
nurodymus. 
11.9. Dujų tiekimo (perdavimo, skirstymo) avarinių 
situacijų ir ekstremalios padėties atveju grafiką 
sudaro Operatorius. 
11.10. Avarinių situacijų, ekstremalios padėties, 
dalinio ar didelio dujų tiekimo sutrikimo atveju 
Pirkėjui dujų tiekimas, ribojimas arba nutraukimas 
vykdomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimu Nr. 163 patvirtinto Gamtinių dujų tiekimo 
saugumo užtikrinimo priemonių aprašo (Žin., 2012, 
Nr. 39-1930) reikalavimus.  
 
12. Suvartotų dujų deklaravimas 
12.1. Dujų kiekio matavimo priemonių rodmenis 
fiksuoti gali Pirkėjo įgalioti asmenys, Tiekėjo 
darbuotojai ar įgalioti asmenys, SSO darbuotojai ar 
įgalioti asmenys. 
12.2. Pirkėjas, turintis Kasdienę apskaitos vietą su 
įrengta telemetrija, apie Dujų kiekio matavimo 
priemonių rodmenis informuojamas savitarnos 
svetainėje arba el. paštu. 
12.3. Pirkėjas, turintis Kasdienę apskaitos vietą, kai 
nėra telemetrijos ar ji neveikia, ir (ar) Nekasdienę 
apskaitos vietą, Dujų kiekio matavimo priemonių 
rodmenis praneša (deklaruoja) prisijungęs prie 
savitarnos svetainės arba Sutartyje nurodytu el. 
paštu, tokiais terminais: 
12.5.1. iš Kasdienių apskaitos vietų, kai nėra 
telemetrijos ar ji neveikia ir kai dėl to yra gautas 
pranešimas iš SSO / Tiekėjo, - iki 11 val. darbo 
dienos, einančios po praėjusios Paros, už kurią turi 
būti deklaruoti duomenys (nedeklaravimo atveju 
priskaitomas 3 paskutinių Parų suvartojimo 
vidurkis); 
12.5.2. iš Nekasdienių apskaitos vietų – 
deklaravimas pradedamas nuo Ataskaitinio 
laikotarpio 20 kalendorinės dienos ir baigiamas ne 
vėliau kaip pirmąją darbo dieną iki 21 val., 
pasibaigus Ataskaitiniam laikotarpiui. 
12.4. Jei nėra galimybės deklaruoti duomenų 
Savitarnos svetainėje, per praėjusį Ataskaitinį 
laikotarpį suvartotą dujų kiekį ir Dujų kiekio 
matavimo priemonių rodmenis praneša (deklaruoja) 
Tiekėjui pateikdamas pažymą 1-ąją po Ataskaitinio 
laikotarpio darbo dieną (paštu ar el. paštu). 
12.5. Pirkėjas, Sutartyje nustatyta tvarka neprivalo 
deklaruoti per praėjusį Ataskaitinį laikotarpį 
suvartoto dujų kiekio ir Dujų kiekio matavimo 
priemonės rodmenų ar pateikti pažymos apie 

suvartotas dujas, jeigu iš anksto, iki Ataskaitinio 
laikotarpio pradžios, raštu ar Savitarnos svetainėje 
informavo Tiekėją apie tai, kad per kitą Ataskaitinį 
ar ilgesnį konkretų laikotarpį dujų nevartos. Dujų 
nevartojimas nurodytu laikotarpiu neatleidžia 
Pirkėjo nuo mokėjimų už Paslaugas ir pareigų pagal 
Sutartį ir tesės aktus vykdymo. 
12.6. Pažymos apie suvartotas dujas nustatytu 
terminu nepateikimas Tiekėjui per 10 k.d. nuo 
Tiekėjo kreipimosi, jeigu Pirkėjas nedeklaruoja per 
Ataskaitinį laikotarpį suvartoto dujų kiekio ir Dujų 
kiekio matavimo priemonės (-ių) rodmenų 
Savitarnos svetainėje arba el. paštu ir Tiekėjas 
neturi informacijos apie laikiną dujų nevartojimą, 
laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. 
12.7. Kaip tai numatyta Skirstymo taisyklėse, kai 
Tiekėjas neturi duomenų apie laikiną dujų 
nevartojimą ir Ataskaitiniam laikotarpiui 
pasibaigus, Sutartyje nustatytu laiku, negauna 
duomenų iš Pirkėjo apie suvartotą dujų kiekį ir 
Dujų kiekio matavimo priemonės (-ių) rodmenų, 
tuomet dujų suvartojimas apskaičiuojamas SSO 
nustatyta tvarka. 
12.8. SSO gali apskaičiuoti Ataskaitinio laikotarpio 
suvartojimą ne daugiau kaip už 3 iš eilės einančius 
mėnesius. Kitą mėnesį SSO, Tiekėjo prašymu, 
vykdo neeilinį Pirkėjo  apskaitos prietaisų 
patikrinimą ir pats nuskaito Dujų kiekio matavimo 
priemonės rodmenis. SSO rodmenų nuskaitymo 
išlaidas padengia Pirkėjas . 
 
13. Skundų nagrinėjimo tvarka Tiekimo įmonėje 
13.1. Tuo atveju, jei Pirkėjas mano, kad Tiekimo 
įmonė, vykdydama gamtinių dujų tiekimo veiklą, 
pažeidė šioje Sutartyje ar taikytinuose teisės 
aktuose nurodytas Pirkėjo teises ar teisėtus 
interesus, Pirkėjas pateikia Tiekimo įmonei Skundą. 
Skundas turi būti pateiktas ir nagrinėjamas šiame 
straipsnyje nurodyta tvarka.  
13.2. Skundas gali būti pateiktas Tiekimo įmonei 
tiesiogiai, siunčiant registruotu paštu arba 
elektroniniu paštu Sutartyje nurodytais kontaktais. 
Skundas pateikiamas laisva forma. Skunde 
privalomai nurodoma: Pirkėjo kontaktiniai 
duomenys (vardas, pavardė (įmonės pavadinimas ir 
juridinio asmens kodas), adresas, telefono numeris 
ir/arba elektroninio pašto adresas), Sutarties, 
sudarytos tarp Pirkėjo ir Tiekimo įmonės, data ir 
numeris, Pirkėjo teisių pažeidimo aplinkybės, 
Sutarties ar teisės akto nuostata, kurią, Pirkėjo 
nuomone, Tiekimo įmonė pažeidė, Pirkėjo 
reikalavimas. Prie Skundo turi būti pridėti Skunde 
išdėstytas aplinkybes patvirtinantys įrodymai. Jei 
Skundą pateikia Pirkėjo atstovas, privaloma pateikti 
atstovavimo pagrindą patvirtinantį dokumentą. Jei 
Skundas ar jo priedai yra parengti ne lietuvių kalba, 
kartu turi būti pateikiamas ir vertėjo patvirtintas 
vertimas į lietuvių kalbą. 
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13.3. Skundas Tiekimo įmonėje turi būti 
užregistruotas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 
Skundo gavimo. Užregistravus Skundą, Tiekimo 
įmonė informuoja Pirkėją (žodžiu arba raštu) apie 
Skundo užregistravimą ir nurodo Tiekimo įmonės 
darbuotoją, atsakingą už Skundo nagrinėjimą, bei 
pateikia jo kontaktinius duomenis.  
13.4. Skundą Tiekimo įmonėje nagrinėja vienas 
specialistas arba jų grupė rašytinės procedūros 
tvarka. Skundą nagrinėjant rašytinės procedūros 
tvarka, Pirkėjas į Skundo nagrinėjimo posėdį nėra 
kviečiamas. Už Skundo nagrinėjimą atsakingo 
Tiekimo įmonės darbuotojo (jų grupės) sprendimu, 
Skundo nagrinėjimas gali vykti žodinės procedūros 
tvarka.  
13.5. Jei Tiekimo įmonei trūksta duomenų Skundui 
išnagrinėti arba nėra nurodyta visa Sutarties 13.2. 
straipsnyje nurodyta informacija, Pirkėjas privalo 
raštu pateikti papildomus paaiškinimus per Tiekimo 
įmonės nurodytą terminą, kuris negali būti 
trumpesnis nei 7 dienos, arba, Tiekimo įmonei 
prašant, atvykti į Skundo nagrinėjimo posėdį. 
Kvietimas dalyvauti Skundo nagrinėjimo posėdyje 
Pirkėjui išsiunčiamas ne ankščiau kaip prieš 5 darbo 
dienas iki Skundo nagrinėjimo posėdžio dienos, o 
jame nurodoma Skundo nagrinėjimo posėdžio vieta, 
data ir laikas. Skundas gali būti atmestas, jei 
Pirkėjas per Tiekimo įmonės nurodytą terminą 
nepateikia papildomų paaiškinimų arba be pagrįstų 
priežasčių neatvyksta į Skundo nagrinėjimo posėdį. 
13.6. Skundas išnagrinėjamas ir sprendimas dėl 
Pirkėjo reikalavimo priimamas ne vėliau kaip per 
30 kalendorinių dienų nuo Skundo ir kitų Skundui 
išnagrinėti reikalingų duomenų gavimo dienos. 
Sprendime privalomai nurodoma Tiekimo įmonės 
išvada Skundą patenkinti arba atmesti, sprendimo 
faktiniai ir teisiniai motyvai. Jei Tiekimo įmonė 
Skundą patenkina, sprendime numatomas terminas, 
per kurį planuojama įvykdyti Pirkėjo reikalavimą. 
Jei Tiekimo įmonė Skundo netenkina arba 
patenkina iš dalies, sprendime nurodoma 
informacija apie ginčų sprendimo instituciją arba 
kitą subjektą, kompetentingą spręsti ginčą. 
Sprendimo nuorašas Pirkėjui išsiunčiamas ne vėliau 
kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo 
dienos tokiu pat būdu, kokiu buvo gautas Skundas. 

 
14. Asmens duomenų tvarkymas 
14.1. Vykdydama Sutartį Tiekimo įmonė 
įsipareigoja Sutarties vykdymo tikslais asmens 
duomenis tvarkyti teisėtai, sąžiningai ir skaidriai, 
bei laikytis Bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento 2016/679 (BDAR), LR Asmens 
duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės 
aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.  
14.2. Pirkėjo asmens duomenų tvarkymo teisėtumas 
grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį bei 
prievolėmis kylančiomis iš Sutarties vykdymo arba 

būtinybe pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis 
teisėmis. 
14.3. Pirkėjo asmens duomenys saugomi ne ilgiau 
nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar 
numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas 
ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys 
turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali 
kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga 
Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. 
Nebereikalingi asmens duomenys nedelsiant 
sunaikinami.  
14.4. Gali būti tvarkomi šie Pirkėjo ir/ar Pirkėjo 
vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar 
atstovų, atstovaujančių Šalims, duomenys 
duomenys (i) vardas, pavardė, asmens kodas; (ii) 
duomenys kontaktams (telefono numeris, 
elektroninis paštas, adresas); (iii) užimamos 
pareigos; (iv) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, 
įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (v) Šalių 
vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti 
duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu.  
14.5. Tvarkomus Pirkėjo duomenis gali gauti: (i) 
Tiekimo įmonei su Sutarties parengimu, 
administravimu bei vykdymu susijusias paslaugas 
(pvz. teisines, buhalterines, IT ir kt.) teikiančios 
bendrovės bei jų darbuotojai; (ii) Tiekimo įmonės 
informacinių sistemų, kurias Tiekimo naudoja 
tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir 
prižiūrėtojai; (iii) mokesčių inspekcija; (iv) bankai; 
teisinę pagalbą teikiantys asmenys, auditoriai ir kiti 
susiję asmenys; (v) Tiekimo įmonės darbuotojai, 
atsakingi už Sutarties vykdymą.  

     14.6. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių 
duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos 
kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų 
tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, 
kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos 
pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši 
Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos 
pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų 
veiksmus ir neveikimą. 

      14.7. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus 
fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo 
organų narius, savo subtiekėju darbuotojus ir kitus 
atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis 
vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys gali būti 
perduoti Šalims ir gali būti Šalių tvarkomi Sutarties 
vykdymo tikslais. 

      14.8. Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties 
nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba 
grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens 
duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent ES ar 
jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti 
asmens duomenis. 
 
15. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės 
15.1. Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės 
aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo 
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atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių 
neįvykdymą, arba netinkamą įvykdymą, jeigu įrodo 
kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybių. 
15.2.  Sutarties prasme nenugalimos jėgos (force 

majeure) aplinkybės reiškia bet kokį įvykį ar 
reiškinį, kurių Sutarties Šalys negali kontroliuoti, ir 
kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso 6.212 straipsnyje, bei Atleidimo nuo 
atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force 

majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose 1996 
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimu Nr. 840. Nenugalimos jėgos (force 

majeure) aplinkybėmis bus taip pat pripažįstami ir 
bet kokie užsienio valstybių ar tų valstybių bet 
kurių institucijų veiksmai pasireiškiantys Dujų 
tiekimo draudimu, Dujų rinkos reguliavimu ar 
kitokių teisinių veiksmų forma, kurie nebuvo 
taikomi pasirašant šią Sutartį. Be to, Šalys susitaria, 
kad nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės 
apims ir tuos atvejus, kai Tiekimo įmonė negalės 
gauti Dujų, įskaitant, bet neapsiribojant, Dujų 
tiekimo nutrūkimą iš bet kurio šaltinio dėl 
priežasčių, kurių negali kontroliuoti Tiekimo 
įmonė. 
15.3.  Sutarties Šalis, teigianti esant nenugalimos 
jėgos (force majeure) aplinkybei ar aplinkybėms 
privalo apie tai raštu informuoti kitą Sutarties Šalį 
nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo 
dienas po tokios nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybės ar aplinkybių atsiradimo momento, 
nurodant tokios nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybės ar aplinkybių prigimtį ir tikėtiną tokios 
aplinkybės tęstinumo laiką. 
15.4.  Sutarties Šalis, neįvykdžiusi šios Sutarties 
12.3 punkte nurodytų sąlygų, negali reikšti 
pretenzijų dėl Sutartyje numatytų prievolių 
neįvykdymo, arba netinkamo įvykdymo remdamasi 
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis 
bei įsipareigoja atlyginti kitos Sutarties Šalies 
patirtus tiesioginius nuostolius. 
15.5. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybėms Šalis atleidžiama nuo savo sutartinių 
įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių 
buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 30 
(trisdešimt) dienų. 
15.6. Jeigu pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl 
nenugalimos jėgos (force majeure) išlieka ilgiau 
negu 30 (trisdešimt) dienų, tai bet kuri Šalis, 
įspėjusi kitą šalį prieš 3 (tris) dienas, turi teisę 
nutraukti šią Sutartį arba sustabdyti jos vykdymą. 
Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti 
atsiskaityti pagal šios Sutarties sąlygas ir atlyginti 
nuostolius iki nenugalimos jėgos (force majeure) 
pradžios, atsiradusius dėl Šios Sutarties 
neįvykdymo bei netesybas. 
15.7. Pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybėms, Šalis privalo nedelsdama įvykdyti 

įsipareigojimus, kurių nevykdė iki nenugalimos 
jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo, jeigu 
Šalys nesusitarė kitaip. 
 
16. Konfidencialumas 
16.1. Sutarties Šalys įsipareigoja neatskleisti 
konfidencialios informacijos. Konfidenciali 
informacija reiškia Sutarties sąlygas bei visą 
dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys 
gauna viena iš kitos derantis arba vykdant Sutartį, o 
taip pat informaciją, kuri susijusi su Sutarties Šalių 
komercine veikla ir (ar) planais, kuriuos viena 
Sutarties Šalis atskleidžia kitai, įskaitant, bet 
neapsiribojant rašytinėmis ir elektroninėmis 
laikmenomis bei kita informacija, nepriklausomai 
nuo jos pavidalo ir pateikimo būdų. 
16.2.  Konfidencialia nelaikoma informacija, kuri 
buvo vienos iš Sutarties Šalių dispozicijoje (su visa 
atskleidimo teise) prieš gaunant ją iš kitos Sutarties 
Šalies, arba informacija, kuri yra prieinama viešai, 
arba informacija, kuri yra vienos iš Sutarties Šalių 
nepriklausomai sukurta iki jos gavimo. 
16.3.  Bet kuri Sutarties Šalis turi teisę atskleisti 
konfidencialią informaciją, jeigu tai yra susiję su jos 
komercinės veiklos revizavimu, atliekamu 
nepriklausomo audito, įgaliotų valstybės institucijų, 
o taip pat, jeigu tokia informacija turi būti atskleista 
pagal įstatymą arba teismo sprendimą arba Sutarties 
Šalims susitarus, taip pat kai tokia informacija 
atskleidžiama Sutarties Šalies advokatams, skolų 
išieškojimo bendrovėms ar bankams. Šalis turi 
pranešti kitai Šaliai apie aplinkybes, dėl kurių turi 
būti atskleista konfidenciali informacija, taip pat 
konfidencialios informacijos atskleidimo tikslus. 
Konfidenciali informacija gali būti atskleista tik 
tokia apimtimi, kiek tai būtina šiame punkte 
nurodytiems tikslams pasiekti. 
 
17. Sutarties galiojimas, pakeitimo bei 
nutraukimo sąlygos 
17.1.  Šios Sutarties galiojimo terminas nurodytas 
Priede Nr. 1 Specialiojoje dalyje 9 punkte. 
17.2.  Sutarties galiojimas baigiasi: 
17.5.1.  pasibaigus Sutarties galiojimo terminui; 
17.5.2.  Šalių susitarimu; 
17.5.3.  nutraukus Sutartį prieš terminą Tiekimo 
įmonės iniciatyva ir ne teismine tvarka: 
17.2.3.1. Jeigu Pirkėjas ilgiau kaip vieną mėnesį 
nesumoka Tiekimo įmonei visos ar daugiau kaip 
pusės privalomos sumokėti sumos už ataskaitinio 
Mėnesio patiektas Gamtines dujas; 
17.2.3.2.  Pirkėjui yra pradėtos bankroto, 
likvidavimo procedūros ar jo veikla sustabdoma, ar 
nustatomas turto administravimas. 
17.5.4.  nutraukus Sutartį prieš terminą Pirkėjo 
iniciatyva ir ne teismine tvarka: 
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17.2.4.1.  Tiekimo įmonei yra pradėtos bankroto, 
likvidavimo procedūros ar jo veikla sustabdoma, ar 
nustatomas turto administravimas; 
17.2.4.2.  kai dėl bet kurių priežasčių dujotiekiu, iki 
Dujų perdavimo Pirkėjo vartotojams vietų, 
nutraukiamas Dujų tiekimas ilgesniam nei 30 
kalendorinių dienų laikotarpiui; 
17.3. Ši Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą ir 
kitais teisės aktų nustatytais pagrindais bei tvarka. 
17.4. Tais atvejais, kai Sutartis nutraukiama Pirkėjo 
iniciatyva dėl priežasčių, numatytų Sutarties 17.2.4. 
ir 17.6., Pirkėjui nėra taikomos Sutarties 
nutraukimo sankcijos.  
17.5. Sutarties nutraukimo atveju Sutarties šalys 
privalo įvykdyti savo įsipareigojimus, atsiradusius  
iki šios Sutarties nutraukimo. 
17.6. Jei Pirkėjas dėl kitų priežasčių, nei nurodyta 
17.2.4., nutraukia Sutartį prieš terminą, Tiekimo 
įmonei pareikalavus Pirkėjas moka Sutarties 
specialiosios 20 punkte nustatyto dydžio mokestį. 
17.7. Tiekimo įmonė privalo informuoti Pirkėją apie 
Sutarties pakeitimą  ne vėliau nei iki planuojamų 
pakeitimų įsigaliojimo likus Ataskaitinio 
laikotarpio terminui. Pirkėjas, susipažinęs su 
numatomais pakeitimais, turi teisę Sutartį nutraukti. 
17.8. Sutartis gali būti pratęsta Šalių susitarimu. 
 
18. Teisių pagal Sutartį perdavimas 
18.1. Nei viena Šalis neturi teisės perduoti ar kitaip 
perleisti trečiam asmeniui iš Sutarties kylančių 
teisių ir įsipareigojimų be išankstinio rašytinio kitos 
Šalies sutikimo. 
 
19. Ginčų sprendimas 
19.1.  Šiai Sutarčiai ir iš jos kylantiems Šalių 
tarpusavio teisiniams santykiams taikoma Lietuvos 
Respublikos teisė 
19.2.  Bet kokį ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, 
kylantį iš Sutarties ar susijusį su Sutartimi, Sutarties 
pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, Šalys 
pirmiausia sprendžia geranoriškų derybų būdu. 
19.3. Pirkėjas, manydamas, kad Tiekimo įmonė 
pažeidė Pirkėjo teises ir teisėtus interesus, privalo 
raštu kreiptis į Tiekimo įmonę ir nurodyti savo 
reikalavimus. Tiekimo įmonė Pirkėjo skundą 
privalo išnagrinėti ir motyvuotai atsakyti per 30 
dienų nuo kreipimosi gavimo dienos.  
19.4. Tiekimo įmonės skundų nagrinėjimo tvarka 
yra viešai paskelbta Tiekimo įmonės internetiniame 
puslapyje 
19.5. Pirkėjas, nesutikdamas su Tiekimo įmonės 
pateiktu atsakymu, turi teisę kreiptis į Valstybinę 
energetikos reguliavimo tarybą arba kompetentingą 
teismą. Ginčų sprendimui ne teismo tvarka 
taikytinos taisyklės, numatytos LR Energetikos 
įstatymo 34 str. 
Tiekimo įmonė, manydama, kad Pirkėjas pažeidė 
jos teises ar teisėtus interesus, Šalims nesusitarus 

derybų būdu, turi teisę kreiptis į kompetentingą 
Lietuvos Respublikos teismą.  
 
20. Kitos sąlygos 
20.1.  Jeigu kuri nors Sutarties nuostata dėl kokių 
nors priežasčių yra arba tampa negaliojanti, jos 
negaliojimas neturi įtakos kitų šios Sutarties 
nuostatų galiojimui. Tokiu atveju Šalys sutaria 
pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai galiojančia 
nuostata, kuri savo teisiniu ir ekonominiu rezultatu 
kiek įmanoma labiau atitiktų negaliojančią nuostatą. 
20.2.  Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai 
yra galiojantys ir neatskiriami nuo šios Sutarties, 
tačiau tik jeigu jie yra sudaryti raštu ir yra pasirašyti 
abiejų šios Sutarties Šalių. 
20.3.  Su Sutartimi susiję pranešimai (informacija) 
privalo būti įforminti raštu ir laikomi įteiktais 
tinkamai, jeigu jie įteikti adresatui pasirašytinai, 
arba taikant kitas priemones, leidžiančias fiksuoti 
pranešimo gavimą; taip pat priimti faksimiliniu 
aparatu, jeigu pateikiamas priėmimo patvirtinimas. 
20.4. Sutartis sudaryta dviem identiškais 
egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. 
20.5.  Prie sutarties yra pridedamas 1 priedas, kuris 
yra neatskiriama šios sutarties dalis. Sutarties 
priedai:  
1 priedas. Specialioji dalis. 
 
21. REMIT reglamento vykdymo nuostatos 
21.1. REMIT numatyta, kad rinkos dalyviai teikia 
didmeninės energijos rinkos sandorių, įskaitant 
prekybos nurodymus, duomenis. Pagal REMIT 
gamtinių dujų tiekimo sutartys, kai tiekiama į 
Sąjungą, yra didmeniniai energetikos produktai, 
tačiau gamtinių dujų tiekimo ir skirstymo 
galutiniams vartotojams sutartys nėra didmeniniai 
energetikos produktai, išskyrus tuos atvejus, kai 
Pirkėjo  elektros energijos ar gamtinių dujų suminis 
pristatymo vietų techninis vartojimo pajėgumas 
didesnis už 600 GWh per metus. Atsižvelgiant į tai, 
rinkos dalyvis, spręsdamas, ar pagal REMIT 
reikalavimus jam kyla pareiga pranešti duomenis 
apie didmeninės prekybos energija sandorius, visų 
pirma, turi įvertinti sudaromo sandorio šalių 
ketinimus ir sandorio tikslus, t. y. ar gamtinių dujų 
tiekimo sutartis sudaroma gamtinių dujų 
perpardavimo tikslais, ar vartojimo tikslais. Tai 
atvejais, kai sutartis sudaroma perpardavimo 
tikslais, arba tais atvejais, kai sutartis sudaroma 
vartojimo tikslais ir produktą įsigyjančios sutarties 
šalies suminis pristatymo vietų techninis pajėgumas 
yra didesnis nei 600 GWh per metus, apie tokias 
sutartis būtina pranešti atitinkamai institucijai. 
21.2. Siekiant įgyvendinti REMIT nuostatas, 
Pirkėjas patvirtina, kad Sutarties Specialiojoje 
dalyje nurodytas Techninis vartojimo pajėgumas 
Dujų prijungimo vietose yra teisingas ir Tiekimo 
įmonė gali juo vadovautis. Pirkėjas taip pat prisiima 
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atsakomybę jam ar Tiekimo įmonei galinčius kilti 
neigiamus padarinius dėl Pirkėjo neteisingai, 
klaidingai ar melagingai nurodyto Techninio 
vartojimo pajėgumo ar kitos informacijos. Bet 
kuriuo atveju Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant raštu 
informuoti Tiekimo įmonę, jei Sutarties galiojimo 
laikotarpiu Pirkėjo Techninis vartojimo pajėgumas  
taptų didesnis arba mažesnis nei 600 GWh per 
Metus.


