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Tiekėjas ir Vartotojas, nurodyti Sutarties specialiosios dalies I skyriuje, veikiantys savo įgaliojimų ribose,
sudarė šią Gamtinių dujų pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.
1. SUTARTIES SĄVOKOS
1.1.
Tiekėjas – įmonė, nurodyta šioje Sutartyje, Sutarties pagrindu parduodanti Vartotojui gamtines dujas
bei teikianti jų perdavimo ir skirstymo paslaugas.
1.2.
Vartotojas – Sutartyje nurodytas juridinis (ar fizinis) asmuo, Sutarties pagrindu perkantis iš Tiekėjo
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą gamtinių dujų kiekį bei jų perdavimo ir skirstymo paslaugas.
1.3.
Šalis – Tiekėjas arba Vartotojas, kiekvienas atskirai. Šalys – Tiekėjas ir Vartotojas abu kartu.
1.4.
Sutartis – Gamtinių dujų pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis, susidedanti iš Sutarties
bendrosios dalies (toliau – Sutarties BD), Sutarties specialiosios dalies (toliau – Sutarties SD) bei priedų yra
vientisas, nedalomas dokumentas.
1.5.
Sutarties BD – dokumentas, kuris yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis, kuriame nustatytos
bendrosios ir standartinės Sutarties sąlygos, dujų apskaitos principai, Šalių teisės, įsipareigojimai,
atsakomybės ir kitos sąlygos.
1.6.
Sutarties SD – dokumentas, kuris yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis, kuriame nustatytos
Tiekėjo ir Vartotojo sutartos konkrečios dujų įsigijimo sąlygos: gamtinių dujų kiekis, perdavimo pajėgumai,
vartojimo pajėgumai, gamtinių dujų kaina ir kitos Šalių sutartos sąlygos. Sutartis galioja tik tokį laikotarpį, kuris
nurodytas Sutarties SD.
1.7.
Priedas – dokumentas prie Sutarties, kuriame nurodyti duomenys apie Vartotojo Dujų pristatymo vietą
(-as), Objektą (-us), jų charakteristikas (toliau – Sutarties 1 Priedas) bei kiti Šalių sudaryti priedai prie šios
Sutarties.
1.8.
Gamtinės dujos (toliau – dujos) – iš žemės gelmių išgaunamų angliavandenilių mišinys, kuris
norminėmis sąlygomis yra dujinės būsenos.
1.9.
Dujų pristatymo vieta – Vartotojo dujų sistemos prijungimo prie skirstymo (arba perdavimo) sistemos
taškas, kuriame baigiasi dujų skirstymas skirstomuoju dujotiekiu (arba dujų perdavimas perdavimo dujotiekiu)
ir kuriame Tiekėjas patiekia dujas Vartotojui, o Vartotojas jas priima. Dujų pristatymo vieta (-os) nurodyta (-os)
Sutarties Priede Nr. 1.
1.10. Objektas – Vartotojui nuosavybės teise priklausantis ar kitais teisėtais pagrindais valdomas objektas,
kuriame vartojamos dujos ir kuriame yra įrengta dujų kiekio apskaitos vieta (su dujų kiekio matavimo
priemonėmis). Objektas (-ai) nurodytas (-i) Sutarties Priede Nr. 1.
1.11. Paslaugos – Tiekėjo Vartotojui teikiamos dujų perdavimo paslaugos ir dujų skirstymo paslaugos.
1.12. Dujų perdavimo paslaugos – Tiekėjo teikiamos (perparduodamos) dujų transportavimo aukšto slėgio
vamzdynais paslaugos, už kurias atsakingas perdavimo sistemos operatorius.
1.13. Dujų skirstymo paslaugos – Tiekėjo teikiamos (perparduodamos) dujų transportavimo paslaugos
skirstomaisiais dujotiekiais, už kurias atsakingas skirstymo sistemos operatorius. Skirstymo sistemos
operatorius taip pat yra atsakingas už dujų įvedimą, dujų skirstymo sistemos eksploatavimą, priežiūrą, valdymą
ir plėtojimą, dujų tiekimo skirstymo sistema saugumo bei patikimumo užtikrinimą.
1.14. Dujų kiekis energijos vienetais – megavatvalandėmis (MWh) išreikštas dujų kiekis, nurodytas
Sutarties SD 3. punkte, naudojant viršutinę dujų šilumingumo vertę.
1.15. Dujų kiekio matavimo priemonė – dujų skaitiklis, dujų tūrio korektorius, tūrio konvertavimo įtaisas ar
kiti atitinkami įrenginiai, kurie naudojami dujų kiekiui matuoti.
1.16. Para – laikotarpis, prasidedantis kiekvienos dienos 7.00 val. ir pasibaigiantis kitos dienos 7.00 val.
1.17. Metai – laikotarpis, prasidedantis bet kurių metų sausio 1 d. 7.00 val. ir besibaigiantis kitų metų sausio
1 d. 7.00 val.
1.18. Ataskaitinis laikotarpis – laikotarpis nuo pirmos mėnesio kalendorinės dienos iki paskutinės mėnesio
kalendorinės dienos. Kiekvienas ataskaitinis laikotarpis prasideda pirmą ataskaitinio laikotarpio dieną 7.00 val.
ir baigiasi kito ataskaitinio laikotarpio pirmą dieną 7.00 val.
1.19. Savitarnos svetainė – Tiekėjo savitarnos svetainė, pasiekiama per interneto tinklalapį Vartotojui
prisijungus prie Vartotojo paskyros.
1.20. Išleidimo pajėgumai (toliau – perdavimo pajėgumai) – Ilgalaikiai išleidimo pajėgumai ir (arba)
Trumpalaikiai išleidimo pajėgumai.
1.21. Ilgalaikiai išleidimo pajėgumai (toliau – ilgalaikiai perdavimo pajėgumai) – Vartotojui reikalingas
perduoti didžiausias gamtinių dujų srautas vidiniame dujų perdavimo sistemos išleidimo taške, išreikštas

energijos vienetais per Parą vienerių Metų laikotarpiu (MWh / Parą Metams), kuriuo Vartotojas turi teisę
naudotis.
1.22. Trumpalaikiai išleidimo pajėgumai (toliau – trumpalaikiai perdavimo pajėgumai) – Vartotojui
reikalingas perduoti didžiausias gamtinių dujų srautas vidiniame gamtinių dujų perdavimo sistemos išleidimo
taške, išreikštas energijos vienetais per Parą trumpesniu negu vienerių Metų laikotarpiu (MWh / Parą
ketvirčiui, mėnesiui ar Parai), kuriuo Vartotojas turi teisę naudotis.
1.23. Gamtinių dujų vartojimo pajėgumai (toliau – Vartojimo pajėgumai) – Vartotojui reikalingas
didžiausias gamtinių dujų Paros kiekis konkrečioje Dujų pristatymo vietoje, kuris reikalingas Vartotojo
maksimaliems gamtinių dujų vartojimo poreikiams užtikrinti. Vartojimo pajėgumai nustatomi Apraše nustatyta
tvarka.
1.24. Aprašas – aktualios redakcijos 2012 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas
Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
1.25. NVS – nuotolinio duomenų surinkimo ir valdymo sistema.
1.26. Naudojimosi perdavimo sistemos operatoriaus (toliau – PSO) gamtinių dujų perdavimo sistema
taisyklės (toliau – Perdavimo taisyklės) – aktualios redakcijos PSO taisyklės, kurios taikomos PSO
valdomos dujų perdavimo sistemos esamiems ir potencialiems sistemos naudotojams, asmenims, kurių dujų
sistemos prijungtos prie PSO sistemos. Aktualios redakcijos PSO taisyklės skelbiamos PSO tinklapyje.
1.27. Naudojimosi skirstymo sistemos operatoriaus (toliau – SSO) gamtinių dujų skirstymo sistema
taisyklės (toliau – Skirstymo taisyklės) – aktualios redakcijos SSO taisyklės, kurios taikomos SSO valdomos
dujų skirstymo sistemos esamiems ir potencialiems sistemos naudotojams, asmenims, kurių dujų sistemos
prijungtos prie SSO sistemos. Aktualios redakcijos SSO taisyklės skelbiamos SSO, prie kurio sistemos yra
prijungtas Vartotojas, tinklapyje.
1.28. Dujų tiekimo ir vartojimo taisyklės (toliau – Tiekimo taisyklės) – aktualios redakcijos 2014 m.
spalio 10 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-248 Dėl gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo
taisyklių patvirtinimo patvirtintos gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklės, kurios nustato ir reguliuoja dujų
vartotojų santykius su dujų įmonėmis ir dujų įmonių tarpusavio santykius tiekiant ir skirstant gamtines dujas.
1.29. Atsakomybės ribos – riba teikiant Vartotojui Dujų skirstymo paslaugas, nustatanti atsakomybės ribas
tarp SSO ir Vartotojo, nustatoma atsakomybės ribų aktu, kurį pasirašo SSO ir Vartotojas, arba riba, nustatoma
Tiekimo taisyklių nustatytomis sąlygomis.
1.30. ACER agentūra – Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra, įsteigta
vadovaujantis aktualios redakcijos 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr.
713/2009.
1.31. Įgyvendinimo reglamentas – Europos Komisijos aktualios redakcijos 2014 m. gruodžio 17 d.
įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1348/2014 dėl duomenų teikimo, kuriuo įgyvendinamos REMIT reglamento
8 straipsnio 2 ir 6 dalys.
1.32. REMIT reglamentas – aktualios redakcijos 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos
Reglamentas (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo.
1.33. Kitos sąvokos, kaip viršutinis dujų šilumingumas, Qmax, Qmin, ketvirtis, mėnuo, techninis vartojimo
pajėgumas, vartotojo duomenys, vartotojo prekybos duomenys ir kt., yra apibrėžtos aktualių redakcijų
galiojančiuose teisės aktuose – 2011 m. birželio 30 d. Nr. XI-1564 Lietuvos Respublikos Gamtinių dujų
įstatyme, Perdavimo taisyklėse, Skirstymo taisyklėse, Tiekimo taisyklėse, Įgyvendinimo ir REMIT
reglamentuose bei kituose Lietuvos Respublikos gamtinių dujų sektorių reglamentuojančiuose teisės aktuose.
2. SUTARTIES OBJEKTAS
2.1.
Tiekėjas Sutartyje numatytomis sąlygomis parduoda dujas ir teikia Paslaugas Vartotojui bei užtikrinti
faktinį Vartotojo dujų poreikio balansavimą, o Vartotojas įsipareigoja priimti dujas ir sumokėti už jas bei
suteiktas Paslaugas Tiekėjui Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais.
2.2.
Dujų kaina, kiekis, pajėgumai, Sutarties galiojimo laikotarpis konkrečiomis sąlygomis bei kitos
specialiosios sąlygos nurodomos Sutarties SD.
3. DUJŲ PRISTATYMO VIETA
3.1.
Sutarta dujų pristatymo vieta (-os), Objektas (-i), jų adresai, identifikaciniai numeriai, dujų vartojimo
paskirtis, didžiausias ir mažiausias leistinas dujų kiekio matavimo priemonės dujų srautas (Q max ir Qmin), dujų
tiekimo ribojimo grupė, dujų slėgis ir Vartojimo pajėgumai atskirose Vartotojo dujų pristatymo vietose nurodomi
Sutarties Priede Nr. 1.
3.2.
Sutarties Priede Nr. 1 nurodyti duomenys gali būti keičiami abipusiu Šalių susitarimu raštu arba, esant
techninei galimybei, Vartotojui prisijungus prie Savitarnos svetainės.
4. DUJŲ KIEKIS IR PAJĖGUMAI

4.1.
Sutarties galiojimo laikotarpiu (Sutarties SD 9. punktas) Tiekėjo Vartotojui tiekiamas dujų kiekis,
išreikštas energijos vienetais, nurodytas Sutarties SD 3. punkte.
4.2.
Vartotojo ilgalaikiai perdavimo pajėgumai yra nustatyti Sutarties SD 11. punkte, o trumpalaikiai
perdavimo pajėgumai – Sutarties SD 12. ir (ar) 13. punktuose.
4.3.
Nustatyti perdavimo pajėgumai keičiami ne vėliau kaip likus 15 kalendorinių dienų iki perdavimo
pajėgumų galiojimo laikotarpio pradžios. Vartotojui suteikiami tokie perdavimo pajėgumai, kurie Vartotojui yra
reikalingi ir būtini Vartotojo dujų poreikiui tenkinti ir kurie neviršija PSO ir SSO galimybių.
4.4.
Vartotojas perdavimo pajėgumus gali keisti apie tai tinkamai informavęs Tiekėją elektroniniu paštu,
esant techninei galimybei, Vartotojui prisijungus prie Savitarnos svetainės, arba raštu.
5. DUJŲ PERDAVIMO PASLAUGOS
5.1.
Dujų perdavimo paslaugas Tiekėjas teikia šioje Sutartyje numatyta tvarka ir principais, remdamasis
Perdavimo taisyklėmis ir kitais dujų tiekimo metu galiojančiais aktualios redakcijos teisės aktais.
5.2.
Už dujų transportavimą perdavimo sistema, kaip tai įvardinta Perdavimo taisyklėse, Vartotojas moka
dujų tiekimo metu PSO nustatytomis ir viešai skelbiamomis dujų perdavimo paslaugų kainomis. Vartotojas
moka trinarę gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainą, kurios dedamosios yra:
5.2.1. Pastovioji dalis už perdavimo pajėgumus. Suma už Vartotojui reikalingus perdavimo
pajėgumus apskaičiuojama dujų tiekimo metu galiojančią PSO taikomą perdavimo pajėgumų
kainą atitinkamai už ilgalaikius ar trumpalaikius perdavimo pajėgumus vidiniame perdavimo
sistemos išleidimo taške padalinus iš perdavimo pajėgumų galiojimo laikotarpio (12 mėn., 3
mėn. ar kt.) ir padauginus iš Sutarties SD 11. ir (ar) 12., 13. punktuose nustatytų perdavimo
pajėgumų kiekio. Šią sumą Vartotojas moka Tiekėjui lygiomis dalimis per perdavimo pajėgumų
galiojimo laikotarpį.
5.2.2. Kintamoji dalis už kiekį. Mokama suma apskaičiuojama už faktiškai per Ataskaitinį laikotarpį
Vartotojui patiektą dujų kiekį, išreikštą energijos vienetais, padauginus iš kintamosios kainos
dalies – kainos už perduotą dujų kiekį vidiniame perdavimo sistemos išleidimo taške.
5.2.3. Pastovioji dalis už Vartojimo pajėgumus vidiniame išleidimo taške. Nustatyta perdavimo
paslaugų kaina už Vartojimo pajėgumus taikoma už Vartotojo konkrečioje (-se) Dujų pristatymo
vietoje (-se) užsakytus Vartojimo pajėgumus. Už Vartojimo pajėgumus Vartotojas kiekvieną
Ataskaitinį laikotarpį moka lygiomis dalimis. Ši dedamoji apskaičiuojama, nustatoma ir taikoma,
kaip tai patvirtinta Perdavimo taisyklėse.
5.3.
Gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji prie perdavimo kainos. Ši dedamoji
apskaičiuojama ir nustatoma, kaip tai nustatyta aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių
dujų terminalo įstatyme ir Apraše pagal Vartotojo Vartojimo pajėgumus per Metus. Jei, kaip tai numatyta
Apraše, pasibaigus Metams, nutraukiant Sutartį, parduodant ar kitais būdais perleidžiant Dujų pristatymo vietą
(-as), nurodytą (-as) Sutarties 1 Priede, paaiškėja, jog faktiškai Vartotojui maksimalus per Parą transportuotas
gamtinių dujų kiekis buvo didesnis nei Vartojimo pajėgumai, nurodyti Sutarties 1 Priede, tai Vartojimo
pajėgumai yra patikslinami, o gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji prie dujų perdavimo kainos
perskaičiuojama. Dėl perskaičiuotos gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie dujų
perdavimo kainos susidariusią sumą padengia Vartotojas.
5.4.
Vartotojas, per Ataskaitinį laikotarpį viršijęs Sutarties SD 11. ir (ar) 12., 13. punktuose nustatytus
perdavimo pajėgumus, moka Tiekėjui mokestį už papildomus panaudotus pajėgumus pagal PSO nustatytą
atitinkamo mėnesio Paros pajėgumų vidiniame išleidimo taške kainą. Mokestis už papildomus panaudotus
pajėgumus MVVP (EUR) skaičiuojamas taip:
MVVP = ∆Q FVP ∙ 𝑉𝑉𝑃 , 𝑘𝑢𝑟
 ∆Q FVP – faktiškai per Ataskaitinį laikotarpį Vartotojo panaudotų pajėgumų (suvartoto dujų kiekio, išreikšto
energijos vienetais) ir Sutartyje nustatytų Vartotojo perdavimo pajėgumų skirtumas (MWh);
 𝑉𝑉𝑃 – PSO nustatyta, atitinkamo mėnesio Paros pajėgumų vidiniame perdavimo sistemos išleidimo taške
kaina (EUR/MWh).
Faktiškai per Ataskaitinį laikotarpį panaudotų pajėgumų (suvartoto dujų kiekio, išreikšto energijos vienetais) ir
Sutartyje nustatytų Vartotojo perdavimo pajėgumų skirtumas ∆Q FVP (MWh) apskaičiuojamas taip:
∆Q FVP = 𝑄𝐹𝐾 – (𝑄𝑠 ∙ 𝐷𝐴𝐿 ),

𝑘𝑢𝑟

 𝑄𝐹𝐾 – faktiškai per Ataskaitinį laikotarpį Vartotojo panaudoti pajėgumai (suvartotas dujų kiekis, išreikštas
energijos vienetais) (MWh);
 𝐷𝐴𝐿 – Ataskaitinio laikotarpio dienų skaičius;
 𝑄𝑠 – Sutartyje nustatyti atitinkamo laikotarpio Vartotojo perdavimo pajėgumai (MWh/Parą).

Mokestis už papildomus panaudotus pajėgumus Vartotojui skaičiuojamas, kai faktiškai per Ataskaitinį
laikotarpį Vartotojo panaudoti pajėgumai (suvartotas dujų kiekis, išreikštas energijos vienetais) viršija Sutarties
SD 11. ir (ar) 12., 13. punktuose nustatytus perdavimo pajėgumus per Ataskaitinį laikotarpį.
5.5.
Tiekėjui neužtikrinus Sutarties SD 11. punkte nurodytų Vartotojo ilgalaikių perdavimo pajėgumų,
Tiekėjas moka Vartotojui mokestį už ilgalaikių perdavimo pajėgumų ribojimą.
Mokestis už Vartotojo ilgalaikių perdavimo pajėgumų ribojimą M𝐷𝐼 (EUR) skaičiuojamas taip:
M𝐷𝐼 = ((𝑄𝑆 ∙ 𝐷𝑅𝐼 )– 𝑄𝐷𝐾 ) ∙ 𝑉𝑉𝑃 , 𝑘𝑢𝑟
 𝑄𝑆 – Sutarties SD 11. punkte nustatyti Vartotojo ilgalaikiai perdavimo pajėgumai (MWh/Parą);
 𝐷𝑅𝐼 – dienų skaičius, kai ribojami Vartotojo ilgalaikiai perdavimo pajėgumai;
 𝑄𝐷𝐾 – faktiškai Vartotojo panaudoti pajėgumai ribojimo laikotarpiu (suvartotas dujų kiekis, išreikštas
energijos vienetais) (MWh);
 𝑉𝑉𝑃 – PSO nustatyta atitinkamo mėnesio Paros pajėgumų vidiniame perdavimo sistemos išleidimo taške
kaina (EUR/MWh).
Mokestis mokamas tik tada, kai Šalys patvirtina, kad buvo ribojami Sutarties SD 11. punkte nustatyti Vartotojo
ilgalaikiai perdavimo pajėgumai.
5.6.
Tiekėjas nemoka Vartotojui mokesčio už ilgalaikių perdavimo pajėgumų ribojimą, jeigu Sutarties BD
14.1., 14.2. ir 14.3. punktuose nustatyta tvarka Vartotojui dujų tiekimas yra apribojamas arba nutraukiamas.
5.7.
PSO pakeitus Perdavimo taisykles ir perdavimo paslaugų kainodarą, Sutartyje gali būti taikoma ir
kitokia perdavimo paslaugų kainodara.
6. DUJŲ SKIRSTYMO PASLAUGA
6.1.
Dujų skirstymo paslaugas teikia Tiekėjas šioje Sutartyje numatyta tvarka ir principais, remdamasis
Skirstymo taisyklėmis ir kitais dujų tiekimo metu aktualios redakcijos teisės aktais.
6.2.
Už dujų skirstymo paslaugą Vartotojas moka dujų tiekimo metu SSO nustatytomis ir viešai
skelbiamomis Dujų skirstymo paslaugų dedamųjų kainomis. Mokėjimui už dujų skirstymą apskaičiuoti
Vartotojui taikomos vienanarės Dujų skirstymo paslaugų kainos.
6.3.
Konkrečios Dujų skirstymo paslaugų kainos nustatomos ir, esant reikalui, perskaičiuojamos pagal
Sutarties Priede Nr. 1 nurodytoje (-se) konkrečioje (-se) Dujų pristatymo vietoje (-se) Vartotojo faktiškai
suvartotą dujų kiekį per Metus ar Sutarties SD 22. punkte numatytą Sutarties įsigaliojimo laikotarpį, jei Sutarties
trukmė trumpesnė nei Metai, ar ji nutraukiama anksčiau Sutarties SD 9. punkte nurodyto Sutarties galiojimo
laikotarpio, vadovaujantis Skirstymo taisyklėse nustatyta tvarka.
6.4.
SSO pakeitus Skirstymo taisykles ir skirstymo paslaugų kainodarą, Sutartyje gali būti taikoma ir kitokia
skirstymo paslaugų kainodara.
7. ATSISKAITYMO SĄLYGOS
7.1.
Per Ataskaitinį laikotarpį konkrečioje (-se) Dujų pristatymo vietoje (-se) (Objekte (-uose)) suvartotą
dujų kiekį Vartotojas Tiekėjui praneša deklaruodamas pats arba Vartotojo per Ataskaitinį laikotarpį suvartotas
dujų kiekis nustatomas Sutarties BD 12. skyriuje nustatyta tvarka.
7.2.
Tiekėjas PVM sąskaitą faktūrą už patiektas dujas ir suteiktas Paslaugas per Ataskaitinį laikotarpį
Vartotojui pateikia iki 7 (septintos) po Ataskaitinio laikotarpio kalendorinės dienos.
7.3.
Tiekėjas PVM sąskaitoje faktūroje, pateiktoje Vartotojui, nurodo suvartotų dujų ir suteiktų Paslaugų
kainas bei kiekius.
7.4.
Tiekėjui neužtikrinus Vartotojui reikalingų ilgalaikių perdavimo pajėgumų, kurie numatyti Sutarties SD
11. punkte, Vartotojas pateikia Tiekėjui sąskaitą už ilgalaikių perdavimo pajėgumų ribojimą. Sąskaita už
ilgalaikių perdavimo pajėgumų ribojimą pateikiama iki 20 (dvidešimtos) po Ataskaitinio laikotarpio
kalendorinės dienos. Vartotojas sąskaitoje, pateiktoje Tiekėjui, nurodo Tiekėjo Vartotojui nepatiektą dujų kiekį,
išreikštą energijos vienetais, kuriam taikomas mokestis už ilgalaikių perdavimo pajėgumų ribojimą.
7.5.
Vartotojui PVM sąskaita faktūra pateikiama Savitarnos svetainėje, informacinės sistemos „E. sąskaita“
priemonėmis. PVM sąskaitos faktūros pateikimo diena laikoma jos suformavimo informacinėje sistemoje „E.
sąskaita“ diena. Jei dėl techninių kliūčių ar gedimų PVM sąskaitos faktūros išrašymo dieną jos pateikti ir (ar)
suformuoti informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ negalima, tai PVM sąskaita faktūra Vartotojui pateikiama jo
elektroniniu paštu, nurodytu Sutarties SD.
7.6.
Vartotojas už dujas ir suteiktas Paslaugas per Ataskaitinį laikotarpį moka iki 30 (trisdešimtos) po
Ataskaitinio laikotarpio kalendorinės dienos pagal Tiekėjo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą.

7.7.
Tiekėjas, gavęs Vartotojo sąskaitą už ilgalaikių perdavimo pajėgumų ribojimą per Ataskaitinį laikotarpį,
moka iki 30 po Ataskaitinio laikotarpio kalendorinės dienos.
7.8.
Visi mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami eurais į Šalių nurodytas sąskaitas.
7.9.
Tiekėjas delspinigius, kurių dydis nurodytas Sutarties BD 13.1. punkte, už vėlavimą laiku atsiskaityti
už dujas ir suteiktas Paslaugas skaičiuoja kartą per mėnesį. Apskaičiuota delspinigių suma kartu su kitais
duomenimis nurodoma kito Ataskaitinio laikotarpio PVM sąskaitoje faktūroje, pateikiamoje Vartotojui iki 7
(septintos) po Ataskaitinio laikotarpio kalendorinės dienos. Jei už patiektas dujas ir suteiktas Paslaugas per
Ataskaitinį laikotarpį PVM sąskaita faktūra Vartotojui neišrašoma, tai priskaičiuoti delspinigiai Vartotojui
pateikiami delspinigių skaičiavimo ataskaitoje. PVM sąskaitą faktūrą ar delspinigių skaičiavimo ataskaitoje
nurodytus priskaičiuotus delspinigius Vartotojas apmoka iki 30 (trisdešimtos) po Ataskaitinio laikotarpio
kalendorinės dienos.
7.10. Sutartyje nustatytu laikotarpiu neapmokėjus Vartotojo sąskaitos už ilgalaikių perdavimo pajėgumų
ribojimą, Tiekėjui skaičiuojami delspinigiai, kurių dydis nustatytas Sutarties BD 13.2. punkte. Vartotojas
delspinigius už vėlavimą laiku apmokėti sąskaitą Tiekėjui skaičiuoja kartą per mėnesį.
7.11. Jeigu Metų bėgyje SSO darbuotojai ar jo įgalioti asmenys užfiksuoja kitus per tam tikrą (-us) Ataskaitinį
(-ius) laikotarpį (-ius) Dujų kiekio matavimo priemonės rodmenis nei prieš tai buvo užfiksuota ar Vartotojas
buvo deklaravęs pats, ir todėl turi būti tikslinama (-os) tam tikro (-ų) Ataskaitinio (-ių) laikotarpio (-ių) PVM
sąskaita (-os) faktūra (-os), nustatytas ir apskaičiuotas skirtumas nedelsiant (po tokio tikslinimo nustatymo)
įforminamas kreditine PVM sąskaita faktūra. Tiekėjo išrašytą kreditinę PVM sąskaitą faktūrą mokėtinai sumai
Vartotojas turi apmokėti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos pateikimo.
7.12. Jeigu paskutinė mokėjimo termino diena sutampa su nedarbo ar oficialios šventės diena, tai mokėjimo
termino pabaigos diena laikoma po jos einanti pirma darbo diena.
7.13. Bet koks mokėjimas pagal Sutartį laikomas atliktu tą dieną, kai lėšos įskaitomos į gavėjo sąskaitą
banke, nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje. Visi gauti Vartotojo mokėjimai už tiekiamas dujas ir suteiktas
Paslaugas įskaitomi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytu eiliškumu, nepriklausomai nuo to, kas
nurodyta Vartotojo mokėjimo dokumentuose: delspinigiai, palūkanos, skola už tiekiamas dujas ir suteiktas
Paslaugas per praėjusį Ataskaitinį laikotarpį; einamieji mokėjimai už tiekiamas dujas ir suteiktas Paslaugas.
7.14. Jei, pasibaigus Metams, nutraukiant Sutartį, parduodant ar kitais būdais perleidžiant Dujų pristatymo
vietą (-as), nurodytą (-as) Sutarties Priede Nr. 1, Vartotojo Vartojimo pajėgumai yra patikslinami ir Dujų
perdavimo paslaugų kaina už Vartojimo pajėgumus bei gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji
prie dujų perdavimo kainos perskaičiuojama, kaip tai numatyta Sutarties BD 5.2.3. ir 5.3. punktuose, tai
Tiekėjas Vartotojui pateikia PVM sąskaitą faktūrą su perskaičiuota perdavimo kaina už Vartojimo pajėgumus
bei gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie dujų perdavimo kainos, kurią Vartotojas turi
apmokėti ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros Vartotojui pateikimo
dienos.
7.15. Pasibaigus Metams ar nutraukus Sutartį, Tiekėjas ir Vartotojas esant poreikiui suderina tarpusavio
atsiskaitymus ir per 10 (dešimt) kalendorinių dienų tai įformina aktu.
7.16. Šalys susitaria, kad Vartotojo vėlavimas apmokėti PVM sąskaitas faktūras daugiau nei 60
(šešiasdešimt) kalendorinių dienų yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas ir suteikia teisę Tiekėjui nutraukti
ar apriboti dujų tiekimą ir Paslaugų teikimą Vartotojui arba vienašališkai nutraukti Sutartį dėl Vartotojo kaltės.
7.17. Už Vartotojo sistemoje susidariusius nuostolius, kuriuos apskaičiuoja SSO pagal Skirstymo taisyklėse
numatytą ir patvirtintą metodiką, sumoka Vartotojas arba SSO, priklausomai nuo to, kuris yra kaltas dėl
susidariusių nuostolių.
8. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
8.1.

Tiekėjo pareigos:
8.1.1. tiekti dujas ir Paslaugas Sutartyje numatytomis sąlygomis;
8.1.2. užtikrinti Vartotojui nenutrūkstamą dujų tiekimą, kai tai numatyta Sutarties SD 8. punkte;
8.1.3. Vartotojui pageidaujant teikti informaciją apie tiekiamų dujų sudėtį ir dujų tankį;
8.1.4. Vartotojui teikiamuose mokėjimų dokumentuose, sutartyse ar jų pakeitimuose pateikti nuorodą
į valstybės institucijų skelbiamų vartotojų organizacijų, energetikos agentūrų ar panašių
organizacijų kontaktinę informaciją, įskaitant interneto svetainių adresus, kuriose galima gauti
informacijos apie esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamąsias
galutinių energijos vartotojų charakteristikas ir energiją naudojančios įrangos technines
specifikacijas;
8.1.5. užtikrinti, kad dujos atitiktų dujų kokybės reikalavimus, nustatytus Sutarties BD 10. skyriuje;
8.1.6. nedelsiant informuoti Vartotoją 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;
8.1.7. kitos pareigos nustatytos Skirstymo taisyklėse, Tiekimo taisyklėse, Lietuvos Respublikos
gamtinių dujų įstatyme.

8.2.
SSO pareigos: pranešimas apie avarijas, gedimus, sutrikimus, Dujų kiekio matavimo priemonių
įrengimas, informavimas apie jų saugų naudojimą, rodmenų fiksavimą, plombas, užraktus, saugos žymenis ir
kt., neeilinės Dujų kiekio matavimo priemonės metrologinės patikros atlikimas (organizavimas), Dujų skirstymo
paslaugų kainų apskaičiavimas ir viešas jų skelbimas, informavimas apie dujų nutraukimą arba ribojimą,
plombavimo vietų techninės būklės patikrinimo vykdymas, ir kitos pareigos nustatytos Skirstymo taisyklėse,
Tiekimo taisyklėse, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme ir kituose aktualios redakcijos teisės aktuose.
8.3.
SSO teisės: Dujų kiekio matavimo priemonių rodmenų gavimas, patekimas į Vartotojo teritoriją (namų
valdą) ir (ar) patalpas, vykdant Skirstymo taisyklėse nurodytas funkcijas, Dujų kiekio matavimo priemonių
tikrinimas, Vartotojo dujų sistemos atjungimas nuo skirstymo sistemos, Vartotojui nesilaikant esminių Sutarties
ir (ar) teisės aktų reikalavimų, vartojant gamtines dujas nesudarius Sutarties ir (ar) prašant Tiekėjui, Vartotojo
dujų skirstymo apribojimas ir (ar) nutraukimas, reikalavimas apmokėti už Dujų kiekio matavimo priemonės
pakeitimą, metrologinę patikrą, neeilinį rodmenų patikrinimą, kai to prašo Vartotojas arba Tiekėjas, taip pat už
tiesioginius nuostolius ir žalą iš ją padariusių asmenų, ir kitos teisės nustatytos Skirstymo taisyklėse, Tiekimo
taisyklėse, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme ir kituose aktualios redakcijos teisės aktuose.
8.4.
Vartotojo pareigos:
8.4.1. Sutarties BD 12. skyriuje nustatyta tvarka ir laiku deklaruoti suvartotą dujų kiekį bei Dujų kiekio
matavimo priemonių rodmenis, laiku atsiskaityti su Tiekėju už patiektas dujas ir suteiktas
Paslaugas ir (ar) su SSO už jo suteiktas paslaugas ir (ar) jo patirtus nuostolius;
8.4.2. laiku, Sutartyje numatyta tvarka ir terminais, mokėti už patiektas dujas ir suteiktas Paslaugas;
8.4.3. užtikrinti Vartotojo teritorijoje ar prie Vartotojo valdos ribos esančių skirstomųjų dujotiekių ir jų
įrenginių (dujų slėgio reguliavimo įrenginių, uždaromųjų įtaisų, NVS, 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 Sutarties
SD 20. punkte nurodytais ar viešai skelbiamais telefonais informuoti SSO apie Dujų kiekio
matavimo priemonių gedimus, plombų pažeidimus, skirstymo sistemos pažeidimus;
8.4.4. nedelsiant raštu informuoti Tiekėją apie nuosavybės ar valdymo ir naudojimo teisių Dujų
pristatymo vietoje perleidimą tretiesiems asmenims, jų praradimą, apribojimą ar kitokį
suvaržymą;
8.4.5. kitos pareigos: atlyginimas SSO ir (ar) Tiekėjo sąnaudų už neeilinę Vartotojo inicijuotą Dujų
kiekio matavimo priemonės patikrą, Dujų kiekio matavimo priemonei atitinkant teisės aktų
reikalavimus, dujų sistemos ir dujinių prietaisų saugus įrengimas, naudojimas ir
eksploatavimas, SSO darbuotojų ar jo įgaliotų asmenų patekimo į Vartotojo teritoriją ir (ar)
patalpas užtikrinimas, Tiekėjo patirtų sąnaudų dėl neplanuoto patikrinimo, laiku nedeklaravus
Dujų kiekio matavimo priemonės rodmenų už Ataskaitinį laikotarpį, apmokėjimas, Sutarties 1
Priede nustatyto maksimalaus leistino dujų srauto apskaitos vietoje (Qmax, m3/h) neviršijimas,
dalyvavimas su SSO atstovu plombuojant Dujų kiekio matavimo priemones, akto dėl avarijų,
sutrikimų ir kitų gedimų, plombų pažeidimų pasirašymas, nuostolių atlyginimas už savavališką
Dujų kiekio matavimo priemonės pakeitimą, sugadinimą ir kitus pažeidimus bei už neteisėtą
dujų vartojimą, informavimas prieš Parą apie Vartotojo vykdomus planinius ir neplaninius dujų
vartojimo nutraukimus, ekstremalius suvartojimo svyravimus, jų trukmę, visos pagrįstai
reikalaujamos informacijos pateikimas SSO, susijusios su Vartotojo dujų sistemos ir įrenginių
prijungimu, technine būkle ir veikimu, SSO avarinių tarnybų informavimas apie ką tik įvykusias
dujų sistemos avarijas, sutrikimus, gedimus bei leidimas nustačius dujotiekio pažeidimą, atlikti
žemės kasimo, dujų skirstymo sistemos remonto bei kitus darbus, Valstybinės energetikos
inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – Valstybinė energetikos inspekcija) ar kitos
tam kompetenciją turinčios institucijos ar jos teisių perėmėjos raštu nurodytų Vartotojo
sistemos trūkumų pašalinimas ir kitos Vartotojo pareigos nustatytos Skirstymo taisyklėse bei
Tiekimo taisyklėse.
9. REMIT REGLAMENTO VYKDYMO NUOSTATOS
9.1.
Siekiant įgyvendinti REMIT reglamento vykdymo nuostatas, Vartotojas patvirtina, jog Sutarties SD 19.
punkte nurodytas Techninis vartojimo pajėgumas yra teisingas ir Tiekėjas gali juo vadovautis. Vartotojas taip
pat patvirtina ir garantuoja, jog Vartotojui nepažymėjus „X“ minėtame punkte nurodyto Techninio vartojimo
pajėgumo, jo Techninis vartojimo pajėgumas yra mažesnis nei 600 000 MWh per Metus ir Vartotojas prisiima
atsakomybę už visus jam ir (ar) Tiekėjui galinčius kilti neigiamus padarinius (įskaitant, bet tuo neapsiribojant,
Tiekėjui, Valstybinei energetikos reguliavimo tarnybai ar ACER agentūros skirtų baudų kompensavimu) dėl
Vartotojo neteisingai, klaidingai ir (ar) melagingai nurodyto Techninio vartojimo pajėgumo ar kitos informacijos.
Bet kuriuo atveju Vartotojas įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti Tiekėją, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu
Vartotojo Techninis vartojimo pajėgumas taptų didesnis arba mažesnis kaip 600 000 MWh per Metus.
9.2.
Atsižvelgiant tiek į Vartotojo nurodytą Techninį vartojimo pajėgumą, tiek į faktinius Šalių santykius,
Šalys supranta ir įsipareigoja laikytis REMIT reglamento ir Įgyvendinimo reglamento nuostatų bei iš jų kylančių

pareigų, kiek Šalių santykiai pagal šią Sutartį ir Sutarties vykdymas patenka į REMIT reglamento ir
Įgyvendinimo reglamento taikymo sritį.
9.3.
Tiekėjas neteikia Vartotojo prekybos duomenų (apie Sutartį ir (ar) pavedimus) ir (ar) pagrindinių
Vartotojo duomenų ACER agentūrai Vartotojo vardu, nebent Tiekėjo atskiru siūlymu ar Vartotojo prašymu,
Tiekėjui turint galimybes, Šalys sudarytų papildomą rašytinį susitarimą dėl duomenų teikimo. Vartotojas yra
atsakingas ir turi pateikti Vartotojo duomenis ir prekybos duomenis (apie Sutartį ir (ar) pavedimus) ACER
agentūrai savo vardu arba per trečiuosius asmenis.
9.4.
Jei Vartotojas privalo būti registruotas kaip rinkos dalyvis pagal REMIT reglamento 9 straipsnį, jis
privalo pateikti Tiekėjui rinkos dalyvio unikalų identifikavimo kodą (ACER kodas) Sutarties SD "Vartotojo
duomenys" → "ACER registravimo kodas", vadovaudamasis Įgyvendinimo reglamento 10 straipsnio 2 dalimi.
9.5.
Vartotojas yra atsakingas už:
9.5.1. registravimąsi atitinkamuose registruose ir reguliavimo institucijose (įskaitant nacionalines
reguliavimo institucijas ir ACER agentūrą) siekiant gauti ACER agentūros išduotą registracijos
kodą, kuris identifikuoja Vartotoją kaip rinkos dalyvį, bei yra atsakingas už Tiekėjo informavimą
apie suteiktą ACER registracijos kodą.
9.5.2. visų ir bet kokių atnaujinimų ir (ar) pakeitimų atlikimą atitinkamuose registruose ir (ar)
reguliavimo institucijose, kurie susiję su bet kokios informacijos pasikeitimu po ACER
registracijos kodo suteikimo Vartotojui bei atsakingas už paslaugos tiekėjo informavimą apie
atliktus veiksmus.
9.5.3. tinkamą pateikimą Tiekėjui (laiku bei laikantis visų taikomų reikalavimų) visų duomenų,
informacijos ir dokumentų (kurių pagrįstai gali reikalauti Tiekėjas ir kurių Tiekėjas neturi savo
dispozicijoje), kurie yra reikalingi tam, kad Tiekėjas galėtų vykdyti jam kylančias pareigas pagal
REMIT reglamentą ir Įgyvendinimo reglamentą ir perduoti Vartotojo duomenis ACER
agentūrai.
9.5.4. ACER agentūrai ar nacionalinei reguliavimo institucijai paprašius pateikti papildomą
informaciją, susijusią su duomenų teikimu, remiantis REMIT reglamentu, Šalys įsipareigoja
bendradarbiauti ir teikti prašančiai Šaliai visą ir bet kokią pagrįstą pagalbą, įskaitant, bet
neapsiribojant, bet kokią informaciją, kurios neturi prašančioji Šalis, bet kurią turi kita Šalis.
Visais atvejais, jei Vartotojas teikia ACER ar nacionalinei reguliavimo institucijai informaciją,
susijusią su Tiekėju (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, ir iš Tiekėjo įsigytų dujų perpardavimo
sandorius, kaip tai numatyta REMIT reglamente), Vartotojas įsipareigoja apie tai raštu
informuoti Tiekėją. Vartotojas įsipareigoja bendradarbiauti su Tiekėju, kiek tai reikalinga
Tiekėjo pareigų pagal REMIT reglamentą ir Įgyvendinimo reglamentą vykdymui ir tinkamam
Sutarties bei Vartotojo duomenų notifikavimui ACER agentūrai.
10. DUJŲ SUDĖTIS IR KOKYBĖ
10.1. Dujų sudėtis ir kokybė turi atitikti galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus dujų
kokybės reikalavimus.
10.2. Ginčai dėl dujų kokybės sprendžiami tarpusavio susitarimu, o nepavykus susitarti skundų ir ginčų
nagrinėjimo ne teismo tvarka, nagrinėjami Valstybinėje energetikos reguliavimo tarnyboje ar kitoje tam
kompetenciją turinčioje institucijoje. Jeigu ginčo sprendimo išvadoje nustatoma, kad yra pažeidimų, dėl kurių
Vartotojas turi nuostolių, išlaidas, susijusias su ginčo sprendimu, apmoka Tiekėjas, priešingu atveju išlaidas,
susijusias su ginčo sprendimu, apmoka Vartotojas.
11. DUJŲ APSKAITA
11.1. Dujų kiekio (tūrio) matavimo vienetas yra kubinis metras (m3) dujų esant norminėms sąlygoms: dujų
temperatūra 20°C, dujų absoliutinis slėgis 1,01325 baro. Dujų tūrio ar energetinių verčių konvertavimui iš vienų
norminių sąlygų į kitas normines sąlygas taikomas Lietuvos standartas LST EN ISO 13443: 2005 „Gamtinės
dujos. Norminės sąlygos (ISO 13443:1996, įskaitant pataisą 1:1997 ir kitas galimas pataisas)“.
11.2. Dujų kiekio energijos vertė skaičiuojama megavatvalandėmis (MWh), t.y. suvartotą gamtinių dujų kiekį,
išreikštą kubiniais metrais, esant norminėmis sąlygomis dauginant iš viršutinio dujų šilumingumo. Atsiskaitymui
už patiektas dujas ir teikiamas Paslaugas dujų kiekis apskaitomas energijos vienetais (kWh).
11.3. Dujų kiekis energijos vienetais (MWh) apskaitomas vadovaujantis šiais principais:
11.3.1. Kasdienėse apskaitos vietose – kiekvienos Paros per NVS gautas (jeigu NVS neveikia –
Vartotojo deklaruotas) dujų kiekis (tūkst. m3) dauginamas iš viršutinio Paros šilumingumo
(MWh/tūkst. m3) atitinkamoje skirstymo sistemoje.
11.3.2. Nekasdienėse apskaitos vietose – Ataskaitinio laikotarpio Vartotojo deklaruotas
(nedeklaravimo atveju – vadovaujantis Sutarties BD 12.8. punktu SSO apskaičiuotas) dujų
kiekis (tūkst. m3), dauginamas iš Ataskaitinio laikotarpio vidutinio viršutinio šilumingumo
(MWh/tūkst. m3) atitinkamoje skirstymo sistemoje.

11.3.3. Ataskaitinio laikotarpio vidutinis viršutinis dujų šilumingumas skirstymo sistemoje,
skaičiuojamas sudedant Ataskaitinio laikotarpio kiekvienos Paros vidutines viršutines dujų
degimo šilumos vertes ir gautą sumą padalijant iš Ataskaitinio laikotarpio Parų skaičiaus.
11.3.4. Dujų suvartojimas Kasdienės apskaitos vietose Paromis (m3 ir MWh) konkrečiose Vartotojo
Dujų pristatymo vietose, Tiekėjo pateikiamas Savitarnos svetainėje.
11.4. Dujų kiekio matavimo priemonės, skirtos apskaityti suvartotą dujų kiekį, išreikštą kubiniais metrais,
įrengiamos ir naudojamos pagal teisės aktų, normatyvinių dokumentų bei jų gamintojų reikalavimus.
11.5. Dujų srautas negali viršyti Dujų kiekio matavimo priemonės leistinų matavimo ribų Qmax ar būti
mažesnis už Qmin, nurodytų Sutarties 1 Priede.
11.6. Jei vartojamų dujų srautas nesiekia Sutarties Priede Nr. 1 nurodytos mažiausios leistinos dujų srauto
ribos Qmin, jis skaičiuojamas pagal Sutarties 1 Priede nurodytą mažiausią leistiną valandinį dujų srautą Q min.
11.7. Vartotojui tiekiamų dujų kiekis nustatomas naudojant Dujų kiekio matavimo priemonių, įrengtų
Vartotojo valdoje arba prie Vartotojo valdos ribų, duomenis ir Ataskaitinio laikotarpio / Paros viršutinį dujų
šilumingumą, arba pagal SSO apskaičiuotą dujų kiekio suvartojimą nedeklaravimo atveju.
11.8. SSO darbuotojams ar jo įgaliotiems asmenims patikrinimo metu nustačius Dujų kiekio matavimo
priemonės pažeidimus ar neteisėto dujų vartojimo atvejus, suvartotų dujų kiekis padarytos žalos atlyginimui
apskaičiuojamas pagal didžiausią projektinę dujinių prietaisų galią Skirstymo taisyklėse ir Tiekimo taisyklėse
nustatyta tvarka (skaičiuojama taip, tarsi dujiniai prietaisai nuo paskutinio patikrinimo dienos dirbo visas Paras
maksimaliu pajėgumu).
11.9. Dujų sistemos pažeidimus, neteisėto dujų vartojimo atvejus, nuostolius, susidariusius dujų sistemose,
tiria SSO pagal jo nustatytą ir SSO internetinėje svetainėje paskelbtą tvarką. Pažeidimo tyrimą ir padarytos
žalos nustatymą bei išieškojimą atlieka SSO paskirta komisija.
11.10. Perjungti ar išjungti dujinius prietaisus, kai ant dujų atjungimo įtaisų reikia uždėti ar nuimti plombas,
Vartotojas gali tik iškvietęs SSO atstovą vienu iš būdų: paštu, per kurjerį, elektroniniu paštu, faksimiliniu ryšiu,
ne vėliau kaip prieš 24 val.
11.11. Kiti dujų kiekio matavimo ir nustatymo atvejai ir gairės pateikiami aktualios redakcijos Gamtinių dujų
apskaitos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 27 d.
įsakymu Nr. 1-245 „Dėl Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, Skirstymo taisyklėse bei Tiekimo
taisyklėse.
11.12. Tiekėjo, SSO ir Vartotojo atstovai dujų tiekimo ir Sutarties sąlygoms užtikrinti nurodomi Sutarties SD
20. ir 21. punktuose.
12. SUVARTOTŲ DUJŲ DEKLARAVIMAS
12.1. Dujų kiekio matavimo priemonių rodmenis fiksuoti gali Vartotojo įgalioti asmenys, Tiekėjo darbuotojai
ar įgalioti asmenys, SSO darbuotojai ar įgalioti asmenys.
12.2. Vartotojas, turintis Kasdienę apskaitos vietą su įrengta NVS, apie per NVS gautus Dujų kiekio
matavimo priemonių rodmenis informuojamas Savitarnos svetainėje.
12.3. Vartotojas, turintis Kasdienę apskaitos vietą, kai NVS neveikia, ir (ar) Nekasdienę apskaitos vietą,
Dujų kiekio matavimo priemonių rodmenis praneša (deklaruoja) prisijungęs prie Savitarnos svetainės, tokiais
terminais:
12.3.1. iš Kasdienių apskaitos vietų, kai NVS 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);
12.3.2. iš Nekasdienių apskaitos vietų – deklaravimas pradedamas nuo Ataskaitinio laikotarpio .....
kalendorinės dienos ir baigiamas ne vėliau kaip pirmąją darbo dieną iki ...... val., pasibaigus
Ataskaitiniam laikotarpiui.
12.4. Vartotojo prisijungimo prie Savitarnos svetainės duomenys:
Vartotojo
vardas
Pirminis
slaptažodis
12.5. Vartotojas, neturintis 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 elektroniniu paštu).
12.6. Vartotojas, 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
Vartotojo nuo mokėjimų už Paslaugas ir pareigų pagal Sutartį ir teisės aktus vykdymo.

12.7. Pažymos apie suvartotas dujas nustatytu terminu nepateikimas Tiekėjui, jeigu Vartotojas nedeklaruoja
per Ataskaitinį laikotarpį suvartoto dujų kiekio ir Dujų kiekio matavimo priemonės (-ių) rodmenų Savitarnos
svetainėje ir Tiekėjas neturi informacijos apie laikiną dujų nevartojimą, laikomas esminiu Sutarties sąlygų
pažeidimu.
12.8. Kaip tai numatyta Skirstymo taisyklėse, kai Tiekėjas neturi duomenų apie laikiną dujų nevartojimą ir
Ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus, Sutartyje nustatytu laiku, negauna duomenų iš Vartotojo apie suvartotą
dujų kiekį ir Dujų kiekio matavimo priemonės (-ių) rodmenų, tuomet SSO pats apskaičiuoja atitinkamo Vartotojo
dujų suvartojimą per Ataskaitinį laikotarpį. Nedeklaravimo atveju dujų suvartojimas skaičiuojamas pagal 3
paskutinių Metų einamojo / atitinkamo mėnesio Vartotojo vidutinį suvartotą dujų kiekį. Jeigu 3 Metų atitinkamo
laikotarpio faktinio suvartojimo duomenų SSO neturi, suvartotas dujų kiekis apskaičiuojamas pagal trumpesnio
atitinkamo laikotarpio vidutinį suvartotą dujų kiekį arba pagal apskaičiuotų atitinkamo Ataskaitinio laikotarpio
Parų dujų kiekių sumą.
SSO gali apskaičiuoti Ataskaitinio laikotarpio suvartojimą ne daugiau kaip už 3 iš eilės einančius mėnesius.
Kitą mėnesį SSO, Tiekėjo prašymu, vykdo neeilinį Vartotojo apskaitos prietaisų patikrinimą ir pats nuskaito
Dujų kiekio matavimo priemonės rodmenis. SSO rodmenų nuskaitymo išlaidas padengia Vartotojas.
13. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
13.1. Vartotojas, nesumokėjęs už tiekiamas dujas ir suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatytais terminais,
moka Tiekėjui 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną
pradelstą dieną.
13.2. Tiekėjas, nesumokėjęs už Vartotojo ilgalaikių perdavimo pajėgumų ribojimą Sutartyje nustatytais
terminais, moka Vartotojui 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už
kiekvieną pradelstą dieną.
13.3. Tiekėjui dėl savo kaltės nutraukus dujų tiekimą ar nepatiekus dujų Vartotojui, Tiekėjas atlygina dėl
tokio dujų nutraukimo ar nepatiekimo atsiradusius Vartoto nuostolius.
13.4. Dujos bus perkamos „neriboto tiekimo“ sąlygomis, t. y. pagal Sutartį Tiekėjas negali taikyti jokių
sankcijų Vartotojui už Sutarties SD 3 punkte nurodytą, tačiau nenupirktą dujų kiekį ar už visą nenupirktą dujų
kainą, o Vartotojas – Tiekėjui už neparduotą Sutarties SD 3 punkte nurodytą kiekį (netaikoma „imk arba mokėk“
sąlyga).
13.5. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.
13.6. Dėl Vartotojo kaltės sugedus Dujų kiekio matavimo priemonei, Vartotojas Tiekėjui ir SSO privalo
atlyginti padarytą žalą, kuri apskaičiuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
13.7. Vartotojas nedeklaravęs matavimo priemonės (-ių) rodmenų Sutartyje nustatyta tvarka, apmoka
Tiekėjo patirtas išlaidas dėl neplanuoto patikrinimo, kai Tiekėjo užsakymu SSO vykdo neeilinį (tikslinį)
matavimo priemonės (-ių) patikrinimą.
13.8. Tiekėjas už savo prievolių pagal šią Sutartį vykdymo pažeidimą atsako tik tuomet, kai toks Sutarties
pažeidimas yra padarytas Tiekėjo kaltais veiksmais.
14. DUJŲ TIEKIMO RIBOJIMAS, NUTRAUKIMAS
14.1. SSO Vartotojui turi teisę apriboti arba nutraukti dujų tiekimą nedelsdamas, be jokio išankstinio
įspėjimo tol, kol išnyksta toliau išvardytos priežastys:
14.1.1. nustatęs, kad Vartotojo dujų sistema kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai arba turtui;
14.1.2. jei dėl Vartotojo veiksmų kyla dujų sistemų avarijos grėsmė arba kenkiama dujų sistemos
saugumui ir patikimumui (Vartotojas viršija didžiausią leistiną valandinį dujų srautą Q max,
nurodytą Sutarties 1 Priede, ir kt.);
14.1.3. kai nustatoma, jog Vartotojas neteisėtai naudoja dujas (įrengta aplankos linija, dujos
naudojamos be apskaitos ar darant poveikį Dujų kiekio matavimo priemonėms);
14.1.4. įvyksta avarija, sutrikimas, kitas įvykis ar kyla ekstremalioji energetikos situacija, dėl kurių
neįmanoma tęsti dujų tiekimo Vartotojui, jeigu tenkinami energetikos įstatyme nustatyti
apribojimų ekstremaliųjų energetikos situacijų metu taikymo pagrindai (pagal dujų tiekimo,
(perdavimo, skirstymo) avarinių situacijų ir ekstremalios padėties atveju grafiką);
14.1.5. kitais teisės aktų nustatytais atvejais.
14.2. SSO turi teisę apriboti arba nutraukti dujų tiekimą Vartotojui ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines
dienas pateikęs raštišką įspėjimą:
14.2.1. kai būtina atlikti eksploatavimo, remonto darbus ar kitų dujų sistemų prijungimo darbus;
14.2.2. kai Vartotojas nesutinka įleisti Tiekėjo ar SSO darbuotojų, ar jų įgaliotų asmenų į savo teritoriją
ir (ar) patalpas įrengti, prižiūrėti arba pakeisti gamtinių dujų apskaitos prietaisų ar fiksuoti jų
rodmenis, atlikti SSO priklausančių dujotiekių eksploatavimo darbus.
14.3. Tiekėjo prašymu SSO apriboja arba nutraukia dujų tiekimą Vartotojui:

14.3.1. jei Vartotojas po rašytinio Tiekėjo įspėjimo gavimo neapmokėjo sąskaitų už suvartotas
gamtines dujas arba jų perdavimą ir skirstymą per 10 kalendorinių dienų nuo rašytinio
įspėjimo gavimo dienos;
14.3.2. jei Vartotojas, nepaisydamas gauto rašytinio Tiekėjo įspėjimo, savo veiksmais ar neveikimu
kelia trikdžius ir neigiamai veikia dujų kokybę;
14.3.3. nutraukiamas ar apribojamas dujų tiekimas į Lietuvos Respublikos teritoriją ir Tiekėjas neturi
pakankamo dujų atsargų rezervo;
14.3.4. Vartotojui pažeidus esminę Sutarties sąlygą, kai gamtinių dujų tiekimo nutraukimas Šalių
susitarimu sutartyje įvardinamas kaip tokios esminės Sutarties sąlygos pažeidimo pasekmė;
14.3.5. kitais įstatymų, teisės aktų numatytais atvejais.
14.4. Vartotojas privalo sumokėti SSO jo nustatytą ir su Valstybine energetikos reguliavimo tarnyba
suderintą atjungimo ir prijungimo paslaugos įkainį Skirstymo taisyklėse numatytais atvejais. Kai Valstybinė
energetikos reguliavimo tarnyba atjungimo ir prijungimo paslaugos įkainių nėra nustačiusi, taikomi SSO
nustatyti įkainiai.
14.5. Sutarties BD 14.2. ir 14.3. punktuose numatytais atvejais pranešimai siunčiami paskutiniu Tiekėjui
Vartotojo pateiktu adresu vienu iš būdų: paštu, per kurjerį, elektroniniu paštu, faksimiliniu ryšiu ar kitais Šalių
suderintais pranešimo būdais.
14.6. Nutraukus ar apribojus dujų tiekimą dėl įsiskolinimų, dujų tiekimas ir Paslaugų teikimas atnaujinamas
tik tada, kai Vartotojas pilnai padengia visus įsiskolinimus, už iki tiekimo nutraukimo suvartotas dujas ir
suteiktas Paslaugas bei apmoka dujų atjungimo ir prijungimo išlaidas (įskaitant ir visas sąnaudas, susijusias
su skolos išieškojimu) bei visas Tiekėjo pateiktas sąskaitas už patiektas dujas ir suteiktas Paslaugas.
14.7. Vartotojas, gavęs Tiekėjo ar SSO pranešimą apie avarinę ar ekstremalią situaciją, privalo
nedelsdamas vykdyti jų nurodymus.
14.8. Dujų tiekimo (perdavimo, skirstymo) avarinių situacijų ir ekstremalios padėties atveju grafiką sudaro
SSO.
14.9. Avarinių situacijų, ekstremalios padėties, dalinio ar didelio dujų tiekimo sutrikimo atveju Vartotojui dujų
tiekimas, ribojimas arba nutraukimas vykdomas pagal aktualios redakcijos 2008 m vasario 26 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 163 „Dėl gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių aprašo
patvirtinimo“ reikalavimus.
14.10. Tiekėjas turi teisę apriboti arba nutraukti dujų tiekimą ir yra atleidžiamas nuo atsakomybės už šios
Sutarties nevykdymą:
14.10.1. avarinių situacijų, ekstremalios padėties atvejais;
14.10.2. kai Vartotojui nutraukiamas dujų tiekimas dėl įsiskolinimo;
14.10.3. kitais įstatymų, teisės aktų ir Sutartyje numatytais atvejais.
14.11. Šia Sutartimi Tiekėjas neužtikrina Vartotojui nenutrūkstamo dujų tiekimo, jei tai nenumatyta Sutarties
SD 8. punkte.
15. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)
15.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už šios Sutarties nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis nevykdyta
dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir, kad negalėjo
užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad
šios Sutarties Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių Sutarčiai tinkamai ir laiku vykdyti arba skolininko
kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis be aplinkybių,
nurodytų aktualios redakcijos 1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 840 „Dėl
Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių
patvirtinimo“, be kita ko, kai Tiekėjas dujas (ar dalį jų) importuoja per Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų
terminalą, bus laikomos pavojingos hidrometeorologinės sąlygos, keliančios grėsmę Klaipėdos suskystintų
gamtinių dujų terminalui, Klaipėdos jūrų uosto ir (ar) dujovežio, kuriuo gabenamos suskystintos gamtinės
dujos, saugumui Klaipėdos jūrų uoste ir Baltijos jūroje, taip pat paskelbto arba nepaskelbto karo veiksmai bei
kiti neramumai, pilietinis karas, maištas, blokada, terorizmas ir radiacinis užterštumas.
15.2. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą Šalis nedelsiant elektroniniu paštu ar
paštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalis, nepranešusi kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu. Būtina
pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybių.
15.3. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalis atleidžiama nuo savo sutartinių
įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų.
15.4. Jeigu pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) išlieka ilgiau negu 30
kalendorinių dienų, tai bet kuri Šalis, įspėjusi kitą Šalį prieš 3 kalendorines dienas, turi teisę nutraukti šią Sutartį
ar Sutarties SD arba sustabdyti jos vykdymą.
15.5. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius iki nenugalimos jėgos (force
majeure) pradžios, atsiradusius dėl šios Sutarties neįvykdymo bei netesybas.

15.6. 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. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
16.1. Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
16.2. Ginčai, kylantys dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu. Šalims
nepavykus ginčo išspręsti per protingą terminą (ne ilgiau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų), ginčas
sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.
17. SUTARTIES GALIOJIMAS, PATEIKIMAS, PAKEITIMAS, PAPILDYMAS IR NUTRAUKIMAS
17.1. Sutartis galioja ir dujos tiekiamos bei Paslaugos teikiamos Sutarties SD 9. punkte sutartu bei nustatytu
Sutarties galiojimo laikotarpiu, o neįvykdytų finansinių įsipareigojimų atžvilgiu Sutartis galioja iki visiško jų
įvykdymo.
17.2. Šalys susitaria, kad Sutarties pakeitimai, kai jie atliekami dėl pasikeitusių teisės aktų, pasikeitusio PSO
ir SSO teisinio rėžimo (įskaitant ir kainų dedamąsias bei dydžius), nėra laikomi Sutarties pakeitimu ir apie
tokius pakeitimus Vartotojas tik informuojamas raštu ar elektroniniu paštu, ar, esant techninėms galimybėms,
Savitarnos svetainėje. Jei Vartotojas nesutinka su tokiais Sutarties pakeitimais, jis turi teisę per 20 (dvidešimt)
kalendorinių dienų nuo pranešimo jam apie Sutarties pakeitimą išsiuntimo dienos pranešti apie tokį nesutikimą
Tiekėjui ir nutraukti Sutartį.
17.3. Sutarties SD ir (ar) Sutarties Priedo Nr. 1 pakeitimai / papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti abipusiu
Šalių susitarimu raštu ar, esant techninėms galimybėms, Savitarnos svetainėje Vartotojui patvirtinus Tiekėjo
patvirtintus Sutarties SD ir (ar) Sutarties 1 Priedo pakeitimus / papildymus ne vėliau kaip per 10 (dešimt)
kalendorinių dienų nuo Vartotojo prašymo pakeisti / papildyti Sutartį.
17.4. Vartotojas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų apie Sutarties nutraukimą
įspėjęs Tiekėją, jeigu Tiekėjas nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties
pažeidimas. Esminis Sutarties pažeidimas – praleistas prievolės įvykdymo terminas ir (ar) Tiekėjo prievolės
per papildomai nustatytą terminą neįvykdymas. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį su Vartotoju,
apie tai įspėjęs Vartotoją prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo teisės aktų
numatytais atvejais ir (ar) Vartotojui padarius esminį Sutarties pažeidimą. Nutraukiant Sutartį Vartotojui
nutraukiamas ir gamtinių dujų tiekimas bei Paslaugų teikimas.
17.5. Sutarties nutraukimo atveju, iki Sutarties nutraukimo Vartotojas privalo įvykdyti visus sutartinius
įsipareigojimus, atsiskaityti už suvartotas dujas ir suteiktas Paslaugas, jei buvo priskaičiuota, sumokėti baudas,
delspinigius, palūkanas ir (ar) žalą Tiekėjui ir (ar) SSO. Ši norma taikoma nutraukus Sutartį ir Sutarties BD
15.4. punkte numatytos situacijos atveju.

18. KONFIDENCIALI INFORMACIJA
18.1. Šalys garantuoja, kad visa informacija, susijusi su šia Sutartimi, ypatingai ta, kuri nurodyta Sutarties
SD, yra konfidenciali ir sudaro Tiekėjo komercinę paslaptį, ir negali jokia apimtimi būti atskleista jokioms
trečiosioms šalims, išskyrus su Šalimi susijusius asmenis (motininę ir dukterinę bendroves), be rašytinio
Tiekėjo sutikimo, išskyrus, kai tokią informaciją ar Sutartį Šalis privalo pateikti valstybinės valdžios institucijoms
ar įstaigoms, teismams Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais bei tvarka. Šalys susitaria, kad
Tiekėjas galės teikti informaciją apie Vartotojo dujų kiekius bei kitus duomenis įmonėms, vykdančioms dujų
perdavimo, saugojimo, skirstymo ir Tiekėjo klientų aptarnavimo veiklą, kiek tai reikalinga šios Sutarties
tinkamam vykdymui. Vartotojas patvirtina, kad veiksmai, kuriais Tiekėjas perduoda informaciją ir kitus juridinio
asmens duomenis šiame punkte nurodytiems asmenims, nebus laikomi Tiekėjo ir Vartotojo paslapties
atskleidimu, Lietuvos Respublikos įstatymų nesilaikymu ar Sutarties konfidencialumo laikymosi įsipareigojimų
pažeidimu.
18.2. Šalys susitaria laikyti šią Sutartį, išskyrus Sutarties sudarymo faktą, ir visą jos pagrindu viena kitai
perduodamą informaciją paslaptyje neterminuotai, neatsižvelgiant į tai, ar ta informacija pateikiama žodžiu ar
raštu. Šalys susitaria neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai trečiai šaliai be išankstinio raštiško ją
pateikusios Šalies sutikimo, o taip pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar trečiųjų asmenų
poreikiams, išskyrus atvejus, kai tokia informacija turi būti atskleista teisės, finansų ar kitos srities
specialistui/patarėjui, ar paskolos davėjui.
18.3. Visa Vartotojo Tiekėjui suteikta informacija yra laikoma konfidencialia, nebent Vartotojas raštu
patvirtins, kad tam tikra pateikta informacija nėra konfidenciali.
18.4. Konfidencialia informacija taip pat laikoma:
18.4.1. Elektronine forma, raštu ar kitu būdu išreikšta informacija, gauta vykdant Sutartį;

18.4.2. Duomenys, asmens duomenys, elektroniniai duomenys, archyvuota informacija ir kita
informacija, paruošta Šalies darbuotojų.
18.5. Asmuo, kuriam Šalis atskleidžia konfidencialią informaciją, turi prisiimti konfidencialumo
įsipareigojimus pagal šio straipsnio nuostatą ir naudoti tokią informaciją tik tam tikslui, kuriam ji buvo suteikta.
Šio straipsnio nuostatos netaikomos informacijai, kuri yra ar tampa prieinama viešai arba gauta atskleidus ar
turi būti atskleista pagal teisės aktų reikalavimus. Šalis, pažeidusi šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus –
saugoti konfidencialią informaciją ir jos neatskleisti, privalo atlyginti kitai Šaliai šios Sutarties pažeidimu
padarytus nuostolius bei imtis visų protingų veiksmų, kad per trumpiausią laikotarpį ištaisytų tokio atskleidimo
pasekmes.
18.6. Šalys žino, sutinka ir įsipareigoja neskleisti, negarsinti, neperduoti tretiesiems asmenims
konfidencialios informacijos, šia informacija naudotis tik Sutarties įvykdymo tikslui, o pasibaigus Sutarties
galiojimui ar Sutartį nutraukus – grąžinti konfidencialią informaciją kitai Šaliai ar pateiktą informaciją sunaikinti.
18.7. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies
reikalavimą sumokėti 50.000,00 eurų (penkiasdešimt tūkstančių eurų 00 euro ct) be pridėtinės vertės
mokesčio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų
nepadengia numatyta bauda.
19. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19.1. Klausimai, kurių nereguliuoja ši Sutartis, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos gamtinių
dujų įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos gamtinių dujų sektorių reglamentuojančiais teisės aktais.
19.2. Pasikeitus Sutartyje nurodytiems teisės aktams, Perdavimo taisyklėms, Skirstymo taisyklėms ar
Tiekimo taisyklėms, galioja ir Šalių sutartiniams santykiams taikoma jų nauja aktuali redakcija. Esant
neatitikimų tarp Sutarties ir po jos sudarymo pasikeitusių ar naujai priimtų teisės aktų nuostatų, Šalių
santykiams taikomos Sutarties vykdymo metu aktualios redakcijos teisės aktų nuostatos.
19.3. Sutartis negali pakeisti Vartotojo pirkimo dokumentuose ir Tiekėjo pasiūlyme numatytų pirkimo sąlygų,
įkainių. Pirkimo dokumentai ir Tiekėjo pasiūlymas, kiek jis iš esmės neprieštarauja pirkimo dokumentams, yra
sudėtinės Sutarties dalys. Esant esminių prieštaravimų tarp Sutarties ir pirkimo dokumentų bei Tiekėjo
pasiūlymo, remiamasi Vartotojo pirkimo dokumentais ir Tiekėjo pasiūlymu.
19.4. Šalys susitaria, kad pasirašyta Sutartimi Šalys apsikeičia Savitarnos svetainėje, jei tam yra techninės
galimybės, arba ją siunčiant elektroniniu paštu, ar paštu.
19.5. Vartotojas prisiima atsakomybę, kad visi veiksmai Savitarnos svetainėje atliekami įmonės vadovo ar
įgalioto asmens. Vartotojas, pasirašydamas Sutartį ir (ar) sudarydamas Sutarties SD, patvirtina, kad tam turi
kompetenciją, yra gavęs visus reikiamus savo valdymo organų pritarimus. Vartotojas atsako už bet kokius
trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Vartotojo duomenimis, ir visos pareigos bei
atsakomybė, atsiradę ar susiję su tokiais trečiųjų asmenų veiksmais, visa apimtimi tenka Vartotojui.
19.6. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui ir (ar) akcizui gamtinėms dujoms, Sutartyje nurodytos kainos
gali būti perskaičiuojamos tokiu pat santykiu, kokiu pasikeičia PVM ir (ar) gamtinių dujų akcizo tarifas.
Pasikeitus PVM mokesčiui ir (ar) akcizui gamtinėms dujoms, kaina bus perskaičiuojama nuo įstatymo dėl PVM
mokesčio ir (ar) akcizų įstatymo pakeitimo įsigaliojimo dienos. Šiais atvejais kainų perskaičiavimas
neįforminamas raštišku Šalių susitarimu, visi pakeitimai nurodomi pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje.
19.7. Šia Sutartimi numatytus Šalių įsipareigojimus Vartotojas neturi teisės perleisti kitam juridiniam
asmeniui pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų įstatymų reikalavimus be atskiro Tiekėjo rašytinio
sutikimo. Pasirašydamas šią Sutartį Vartotojas išreiškia išankstinį sutikimą, kad Tiekėjas turi teisę be atskiro
Vartotojo sutikimo perleisti visas teises ir pareigas pagal šią Sutartį kitiems asmenims reorganizavimo, verslo
ar verslo dalies pirkimo-pardavimo atvejais.
19.8. Vartotojas patvirtina, kad negali be išankstinio Tiekėjo sutikimo naudoti Tiekėjo prekinį ženklą ir (ar)
pavadinimą.
19.9. Pasikeitus Šalių juridiniam statusui, Šalis ar vieną jų reorganizavus ar atskyrus, teises ir
įsipareigojimus pagal šią Sutartį perima Šalių teisių ir pareigų perėmėjas (perėmėjai).
19.10. Vartotojas raštu informuoja Tiekėją apie savo teisinio statuso pasikeitimą ne vėliau kaip per 10
kalendorinių dienų nuo pasikeitimo dienos. Taip pat Šalys informuoja viena kitą raštu (pranešimas, išsiųstas
Šalies elektroniniu pašto adresu, laikomas tinkamos formos pranešimu) ar, esant techninėms galimybėms,
Savitarnos svetainėje apie pavadinimo, adreso, banko sąskaitos ar kitų rekvizitų pasikeitimą.
19.11. Šalys įsipareigoja viena kitai pranešti raštu (pranešimas, išsiųstas Šalies elektroniniu paštu, laikomas
tinkamos formos pranešimu) ar, esant techninėms galimybėms, Savitarnos svetainėje apie aplinkybes,
keliančias grėsmę tinkamam Šalių įsipareigojimų vykdymui pagal šią Sutartį.
19.12. Visi Sutartyje nurodyti Šalių pranešimai siunčiami raštu, paskutiniu Šalių pateiktu adresu, vienu iš šių
būdų – paštu, per kurjerį, elektroniniu paštu, faksimiliniu ryšiu, patalpinami Savitarnos svetainėje ar kitu Šalių
susitartu būdu. Pranešimai laikomi gautais šiais atvejais:
19.12.1. jei praėjo 5 kalendorinės dienos po to, kai jis buvo išsiųstas paštu;
19.12.2. išsiuntimo faksimiliniu ryšiu dieną, o jei tai buvo ne darbo diena – kitą darbo dieną;
19.12.3. išsiuntimo elektroniniu paštu dieną, o jei tai buvo ne darbo diena – kitą darbo dieną;

19.12.4. įteikiant pasirašytinai – tą dieną, kai gavėjas gauna savo adresu jam pateiktą informaciją ir
pasirašo, kad ją gavo;
19.12.5. patalpinimo Savitarnos svetainėje dieną, o jei tai buvo ne darbo diena – kitą darbo dieną.
19.13. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata yra ar tampa iš dalies ar visiškai negaliojančia, ji nedaro
negaliojančiomis likusių šios Sutarties nuostatų, jei tokios nuostatos negaliojimas nedaro negaliojančia visos
Sutarties. Tokiu atveju Šalys susitaria dėti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata būtų pakeista teisiškai
veiksminga norma.
19.14. Skenuota ir abejų Šalių pasirašyta Sutartis, įskaitant ir jos pakeitimus, taip pat Sutartis, Vartotojo
pasirašyta (patvirtina) Savitarnos svetainėje, jei tam yra techninės galimybės ir kai galima identifikuoti Vartotojo
parašą, turi tokią pačią galią, kaip ir Sutarties originalas.
19.15. Vartotojas, pasirašydamas žemiau, ar, esant techninėms galimybėms, pasirašydamas Sutartį
elektroniniu parašu Savitarnos svetainėje, patvirtina, kad perskaitė Sutartį, susipažino su jos keitimo tvarka,
suprato jos turinį bei pasekmes, taip pat patvirtina, kad pateikė tikslius ir teisingus duomenis ir patvirtina, jog
Sutarties sąlygos (įskaitant, bet tuo neapsiribojant ir sąlygas, nustatančias kainą, jos nustatymą ir taikymą)
Vartotojui priimtinos ir su Vartotoju suderintos, o Sutartis atitinka Vartotojo valią ir poreikius.
19.16. Sutartį pasirašę asmenys:
Vartotojas

Tiekėjas

UAB Kauno kogeneracinė jėgainė
Žvejų g. 14, Vilnius, LT-09310, Lietuva
Įmonės kodas: 303792888
PVM kodas: LT100009225616
A.s. Nr. LT97 7300 0101 4926 2104
Swedbank, AB
Banko kodas 73000
El. p. info@kkj.lt

Pavadinimas
Adresas
Įmonės kodas:
PVM kodas:
A.s. Nr.
Bankas
Banko kodas
El. p.:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
(Sutarties pasirašymo data)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
(Sutarties pasirašymo data)

