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Juridinio asmens kodas
PVM mokėtojo kodas
Registruotas buveinės adresas
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Toliau VARTOTOJAS ir TIEKĖJAS kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o kartu – Šalimis,
be apgaulės, sukčiavimo ar spaudimo sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):
I DALIS - PAGRINDINĖS NUOSTATOS
MOKĖJIMO SĄLYGOS:
1.1. Sąskaitos gavimo būdas
1.2. Sąskaitos už apmokėjimo terminas
1.3. Delspinigiai už vėluojančius mokėjimus už
kiekvieną vėlavimo dieną

1.4. Objektai ir Dujų
pristatymo vietos

Elektroniniu paštu VARTOTOJO el.pašto adresu <
Iki poataskaitinio mėnesio ___ dienos

Objektai ir Dujų pristatymo vietos, jų adresai, identifikaciniai numeriai, dujų vartojimo
paskirtis, didžiausias ir mažiausias leistinas Dujų kiekio matavimo priemonės dujų srautas
(Qmax ir Qmin), dujų tiekimo ribojimo grupė, dujų slėgis ir Vartojimo pajėgumai atskirose
VARTOTO Dujų pristatymo vietose išvardinti Priede Nr. 1

1.5. Produktas
1.6. Gamtinių dujų pardavimo
laikotarpis

Nuo MMMM.MM.DD 7 val. iki MMMM.MM.DD 7 val.

1.7. Gamtinių dujų kaina (be
PVM ir Akcizo mokesčio)

< > EUR/ MWh

1.8. Nenutrūkstamo dujų
tiekimo kaina
1.9. Gamtinių dujų perdavimo
paslaugų kaina

< > EUR/ MWh

1.10.Gamtinių dujų skirstymo
paslaugų kaina
1.11.Balansavimo išlaidos
1.12.Sutarties sąlygų pakeitimo
mokestis
1.13.Tiekiamas gamtinių dujų
kiekis
1.14.Perdavimo pajėgumai

>.

Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainą nustato Perdavimo sistemos operatorius (toliau – ir
PSO). Už gamtinių dujų perdavimo paslaugas VARTOTOJAS moka PSO nustatytomis ir
viešai skelbiamomis gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainomis. Paslaugų kainos
skelbiamos PSO tinklalapyje www.ambergrid.lt
Gamtinių dujų skirstymo paslaugų kainą nustato Skirstymo sistemos operatorius (toliau – ir
SSO). Už gamtinių dujų skirstymo paslaugas VARTOTOJAS moka SSO nustatytomis ir viešai
skelbiamomis gamtinių dujų skirstymo paslaugų kainomis. Paslaugų kainos skelbiamos SSO
tinklalapyje www.eso.lt
Įtrauktos į gamtinių dujų kainą
VARTOTOJUI tiekiamas toks dujų kiekis, kuris yra reikalingas ir būtinas VARTOTOJO
poreikiui tenkinti (išreikštas energijos vienetais – MWh).
Sutarties galiojimo laikotarpiu VARTOTOJUI nustatomi ilgalaikiai perdavimo pajėgumai - <
> MWh/Parą/Metams. Nustatyti ilgalaikiai perdavimo pajėgumai nėra keičiami. VARTOTOJUI

suteikiami tokie ilgalaikiai perdavimo pajėgumai, kurie VARTOTOJUI yra reikalingi ir būtini
VARTOTOJO gamtinių dujų poreikiui tenkinti.
1.15.Pagrindinė gamtinių dujų
vartojimo paskirtis
1.16.Specialiosios nuostatos
Sudarydami šią Sutartį, abu, VARTOTOJAS ir TIEKĖJAS, patvirtina, jog jie perskaitė, suprato bei sutinka taikyti šios Sutarties II dalies
Bendrąsias nuostatas. Šios Sutarties II dalies Bendrosios nuostatos yra neatskiriama šios Sutarties dalimi ir tampa Šalims privalomomis
pasirašius šią Sutartį.
TIEKĖJAS
___________________

VARTOTOJAS
_____________________

II DALIS - BENDROSIOS NUOSTATOS
1. BENDROSIOS SĄVOKOS
1.1. 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.
1.2. Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklės (toliau – Tiekimo taisyklės) – taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1-248 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais. Šios taisyklės reguliuoja gamtinių
dujų vartotojų santykius su gamtinių dujų įmonėmis ir gamtinių dujų įmonių tarpusavio santykius tiekiant ir skirstant gamtines dujas.
1.3. Diversifikavimo aprašas – 2012 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1354 „Dėl gamtinių dujų tiekimo
diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimai ir papildymais.
1.4. Kasdienės apskaitos vieta – vieta, kurioje įrengtos dujų kiekio matavimo priemonės su nuotolinio duomenų surinkimo ir valdymo
sistema (NVS) ir dujų kiekio fiksavimu ne rečiau kaip kiekvieną parą.
1.5. Naudojimosi Skirstymo sistemos operatoriaus gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklės (toliau - Skirstymo taisyklės) taisyklės, kurios taikomos SSO valdomos dujų skirstymo sistemos esamiems ir potencialiems sistemos naudotojams, asmenims, kurių dujų
sistemos prijungtos prie SSO sistemos.
1.6. Nekasdienės apskaitos vieta – vieta, kurioje dujų kiekis fiksuojamas rečiau kaip kiekvieną parą.
1.7. Pažeidžiami vartotojai – buitiniai vartotojai, taip pat nebuitiniai vartotojai, kurie per metus suvartoja iki 20 000 kub.metrų gamtinių
dujų (išskyrus, jeigu teisės aktais bus nustatytas kitoks šios sąvokos apibrėžimas).
1.8. PSO – Perdavimo sistemos operatorius.
1.9. SSO – Skirstymo sistemos operatorius.
2. ATSTOVAI DUJŲ TIEKIMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI
2.1. SSO, Avarinės tarnybos ir Garantinio dujų tiekėjo kontaktiniai duomenys:
Atstovai
SSO (AB „Energijos skirstymo operatorius“)
SSO Avarinė tarnyba
Garantinis dujų tiekėjas - AB „Energijos skirstymo operatorius“

Telefonų Nr.
1802
1804
tel. Nr. 1802, įmonės kodas 304151376, atsiskaitomosios sąskaitos
Nr. LT354010051002157337, bankas Luminor Bank AB

3. GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS-PARDAVIMAS IR PASLAUGŲ TEIKIMAS
3.1. Pagal šios Sutarties nuostatas ir sąlygas TIEKĖJAS parduoda VARTOTOJUI gamtines dujas (toliau – dujos) bei teikia dujų
perdavimo, skirstymo ir nenutrūkstamo tiekimo paslaugas (toliau kartu – dujų tiekimas), o VARTOTOJAS perka dujas iš TIEKĖJO ir
įsipareigoja apmokėti už dujas ir dujų tiekimą Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
4. KAINOS IR JŲ TAIKYMAS
4.1. VARTOTOJAS sumoka TIEKĖJUI kainą už gamtines dujas ir už nenutrūkstamo gamtinių dujų tiekimo paslaugą, taip pat sumoka
TIEKĖJUI už gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo paslaugas, suteiktas Perdavimo sistemos operatoriaus ir Skirstymo sistemos
operatoriaus, taip pat VARTOTOJAS sumoka TIEKĖJUI pridėtinės vertės mokestį (PVM) ir Akcizo mokestį už gamtines dujas (jei jis
taikomas). TIEKĖJAS už VARTOTOJUI suteiktas gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo paslaugas, sumoka Perdavimo sistemos
operatoriui ir Skirstymo sistemos operatoriui.
4.2. VARTOTOJUI taikoma gamtinių dujų (pardavimo) kaina nurodyta Sutarties I dalyje.
4.3. VARTOTOJAS už nenutrūkstamą dujų tiekimą moka TIEKĖJUI nenutrūkstamo dujų tiekimo kainą, kuri nurodyta Sutarties I dalyje,
už TIEKĖJO sukauptas dujų atsargas, užtikrinančias VARTOTOJUI 30 parų nepertraukiamą dujų tiekimą. Nenutrūkstamo dujų tiekimo
kaina mokama už VARTOTOJO per kiekvieną Ataskaitinį laikotarpį faktiškai suvartotą dujų kiekį, išreikštą energijos vienetais.
4.4. Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas nustato perdavimo sistemos operatorius. Už dujų transportavimą perdavimo sistema
VARTOTOJAS moka perdavimo sistemos operatoriaus nustatytomis ir viešai skelbiamomis dujų perdavimo paslaugų kainomis. Paslaugų
kainos skelbiamos tinklalapyje www.ambergrid.lt VARTOTOJAS moka trinarę gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainą bei Gamtinių
dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie perdavimo kainos:
4.4.1. Pastovioji dalis už perdavimo pajėgumus. Suma už VARTOTOJUI reikalingus perdavimo pajėgumus apskaičiuojama šios Sutarties I
dalies 1.14. punkte nustatytus perdavimo pajėgumus padauginus iš kainos atitinkamai už ilgalaikius ar trumpalaikius perdavimo pajėgumus
vidiniame perdavimo sistemos išleidimo taške. Šią sumą VARTOTOJAS moka TIEKĖJUI lygiomis dalimis per pajėgumų galiojimo
laikotarpį.
4.4.2. Kintamoji dalis už kiekį. Mokama suma už kiekį apskaičiuojama 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.
4.4.3. Pastovioji dalis už Vartojimo pajėgumus vidiniame išleidimo taške. Nustatyta perdavimo paslaugų kaina už Vartojimo pajėgumus
metų bėgyje nekinta, taikoma už VARTOTOJO konkrečiose pristatymo vietose užsakytus Vartojimo pajėgumus. Už Vartojimo pajėgumus
VARTOTOJAS kiekvieną Ataskaitinį laikotarpį moka lygiomis dalimis. Ši dedamoji apskaičiuojama ir nustatoma, kaip tai nustatyta
Sutarties galiojimo metu aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme ir Diversifikavimo apraše
pagal VARTOTOJO Vartojimo pajėgumus. Jei pasibaigus metams, nutraukiant Sutartį, keičiantis Dujų pristatymo vietos (Objekto)
savininkui ar teisėtam valdytojui ar nutraukus dujų perdavimą ir/ar skirstymą į konkrečią Dujų pristatymo vietą (Objektą) nurodytą
Sutarties Priede Nr. 1, paaiškėja, jog faktiškai VARTOTOJUI maksimalus per parą transportuotas gamtinių dujų kiekis buvo didesnis nei
Vartojimo pajėgumai, nurodyti Sutarties Priede Nr. 1, tai Vartojimo pajėgumai yra patikslinami, o perdavimo kaina už Vartojimo
pajėgumus perskaičiuojama. Dėl perskaičiuotos perdavimo kainos už Vartojimo pajėgumus susidariusią sumą padengia VARTOTOJAS.
4.4.4. Gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji prie perdavimo kainos. Ši dedamoji apskaičiuojama ir nustatoma, kaip tai
nustatyta Sutarties galiojimo metu aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme ir
Diversifikavimo apraše pagal VARTOTOJO Vartojimo pajėgumus. Jei pasibaigus metams, nutraukiant Sutartį, keičiantis Dujų pristatymo
vietos (Objekto) savininkui ar teisėtam valdytojui ar nutraukus dujų perdavimą ir/ar skirstymą į konkrečią Dujų pristatymo vietą (Objektą),
paaiškėja, jog faktiškai VARTOTOJUI maksimalus per parą transportuotas gamtinių dujų kiekis buvo didesnis nei Vartojimo pajėgumai,
nurodyti Sutarties Priede Nr. 1, tai Vartojimo pajėgumai yra patikslinami, o Gamtinių dujų saugumo papildoma dedamoji prie dujų
perdavimo kainos perskaičiuojama. Dėl perskaičiuotos Gamtinių dujų saugumo papildomos dedamosios prie dujų perdavimo kainos
susidariusią sumą padengia VARTOTOJAS.
4.4.5. Dujų skirstymo paslaugų kainas nustato Skirstymo sistemos operatorius. Už dujų skirstymo paslaugas VARTOTOJAS moka

Skirstymo sistemos operatoriaus nustatytomis ir viešai skelbiamomis dujų skirstymo paslaugų kainomis. Paslaugų kainos skelbiamos
Skirstymo sistemos operatoriaus tinklalapyje.
Mokėjimui už dujų skirstymą apskaičiuoti VARTOTOJUI taikomos vienanarės skirstymo paslaugų kainos. Konkrečios skirstymo paslaugų
kainos nustatomos pagal Sutarties Priede Nr. 1 nurodytose konkrečiose Dujų pristatymo vietose VARTOTOJO faktiškai suvartotą metinį
dujų kiekį ar vadovaujantis Sutarties II dalies 1.5. punkte nurodytose Skirstymo taisyklėse nustatyta tvarka.
4.5. Jeigu VARTOTOJO Dujų pristatymo vietoje (Objekte) per vienerius metus ar laikotarpį nuo metų pradžios iki Sutarties nutraukimo
dienos (jeigu Sutartis nutraukiama nepasibaigus metams), faktiškai suvartojo didesnį ar mažesnį dujų kiekį nei buvo numatyta sudarant
Sutartį (Sutarties I dalis „Tiekiamas gamtinių dujų kiekis“) ir dėl to VARTOTOJO Objektas turi būti priskirtas kitai skirstymo paslaugų
kainų grupei, tai pasibaigus metams ar VARTOTOJUI pageidaujant anksčiau, o Sutarties nutraukimo atveju - nutraukus Sutartį, mokėjimai
už skirstymo paslaugas, perskaičiuojami pagal atitinkamai vartotojų grupei nustatytų dujų skirstymo paslaugų kainą. Toks VARTOTOJO
mokėjimų perskaičiavimas neturi įtakos VARTOTOJO TIEKĖJUI mokėtiniems delspinigiams, t.y. delspinigiai neperskaičiuojami.
4.6. VARTOTOJAS, per Ataskaitinį laikotarpį viršijęs Sutarties I dalies 1.14. punkte nustatytus ilgalaikius arba trumpalaikius perdavimo
pajėgumus, turi mokėti TIEKĖJUI mokestį už papildomus panaudotus pajėgumus pagal Perdavimo sistemos operatoriaus nustatytą
atitinkamo mėnesio paros pajėgumų vidiniame išleidimo taške kainą. Mokestis už papildomus panaudotus pajėgumus VARTOTOJUI
skaičiuojamas, kai faktiškai per Ataskaitinį laikotarpį VARTOTOJO panaudoti pajėgumai (suvartotas dujų kiekis, išreikštas energijos
vienetais) viršija Sutarties I dalies 1.14 punkte nustatytus ilgalaikius arba trumpalaikius perdavimo pajėgumus per Ataskaitinį laikotarpį.
Mokestis už papildomus panaudotus pajėgumus (IA) skaičiuojamas taip:
IA = QOC × Pdc (EUR), kur:
QOC - faktiškai per Ataskaitinį laikotarpį VARTOTOJO panaudotų pajėgumų (suvartoto dujų kiekio, išreikšto energijos vienetais) ir
Sutartyje nustatytų VARTOTOJO ilgalaikių arba trumpalaikių perdavimo pajėgumų skirtumas (MWh);
Pdc - Perdavimo sistemos operatoriaus 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 ilgalaikių arba trumpalaikių perdavimo pajėgumų skirtumas (MWh) (QOC) apskaičiuojamas taip:
QOC = QC – (QBC × DC) (MWh), kur:
QC - faktiškai per Ataskaitinį laikotarpį VARTOTOJO panaudoti pajėgumai (suvartotas dujų kiekis, išreikštas energijos vienetais) (MWh);
DC - Ataskaitinio laikotarpio dienų skaičius;
QBC - Sutartyje nustatyti VARTOTOJO ilgalaikiai arba trumpalaikiai perdavimo pajėgumai (MWh/parą).
4.7. VARTOTOJUI pateikus TIEKĖJUI neteisingą informaciją apie faktiškai per Ataskaitinį laikotarpį suvartotą dujų kiekį arba
neteisingus Dujų kiekio matavimo priemonės rodmenis, VARTOTOJAS moka mokestį už neteisingai pateiktus duomenis. Mokestis už
neteisingai pateiktus duomenis (MND) skaičiuojamas taip:
MND = (QSR — QND) × VVP (EUR), kur:
QSR - faktiškai per Ataskaitinį laikotarpį VARTOTOJO suvartotas dujų kiekis pagal Dujų kiekio matavimo priemonės rodmenis, išreikštas
energijos vienetais (MWh);
QND - TIEKĖJO internetinėje svetainėje www.elektrum.lt VARTOTOJO deklaruotas, VARTOTOJO elektroniniu paštu TIEKĖJUI
pateiktas ar kitu būdu VARTOTOJO pateiktas (deklaruotas) per Ataskaitinį laikotarpį suvartotas dujų kiekis, išreikštas energijos vienetais
(MWh);
VVP - Perdavimo sistemos operatoriaus nustatyta, atitinkamo mėnesio paros pajėgumų vidiniame perdavimo sistemos išleidimo taške kaina
(EUR/MWh).
Mokestis skaičiuojamas, kai faktiškai per Ataskaitinį laikotarpį suvartotas dujų kiekis, išreikštas energijos vienetais, viršija internetinėje
svetainėje VARTOTOJO TIEKĖJUI deklaruotą ar VARTOTOJO elektroniniu paštu TIEKĖJUI pateiktą ar kitu būdu VARTOTOJO
pateiktą (deklaruotą) dujų kiekį, išreikštą energijos vienetais (QSR > QND).
4.8.TIEKĖJUI neužtikrinus šios Sutarties I dalies 1.14. punkte nurodytų VARTOTOJO ilgalaikių (ar trumpalaikių) perdavimo pajėgumų,
TIEKĖJAS moka VARTOTOJUI mokestį už ilgalaikių (trumpalaikių) perdavimo pajėgumų ribojimą.
Mokestis už VARTOTOJO ilgalaikių (trumpalaikių) perdavimo pajėgumų ribojimą (MDI) skaičiuojamas taip:
MDI = ((QS x DRI) – QDK ) x VVP (EUR), kur:
QS - Sutarties I dalies 1.14. punkte nustatyti VARTOTOJO ilgalaikiai (trumpalaikiai) perdavimo pajėgumai (MWh/parą);
DRI - dienų skaičius, kai ribojami VARTOTOJO ilgalaikiai (trumpalaikiai) perdavimo pajėgumai;
QDK - faktiškai VARTOTOJO panaudoti pajėgumai ribojimo laikotarpiu (suvartotas dujų kiekis, išreikštas energijos vienetais) (MWh);
VVP - Perdavimo sistemos operatoriaus nustatyta atitinkamo mėnesio paros pajėgumų vidiniame perdavimo sistemos išleidimo taške kaina
(EUR/MWh).
Mokestis mokamas tik tada, kai Šalys patvirtina, kad buvo ribojami Sutarties I dalies 1.14. punkte nustatyti VARTOTOJO ilgalaikiai
(trumpalaikiai) perdavimo pajėgumai.
TIEKĖJAS nemoka VARTOTOJUI mokesčio už ilgalaikių (trumpalaikių) perdavimo pajėgumų ribojimą, jeigu Sutarties II dalies 9.1., 9.2.,
9.3, ir 9.4. punktuose nustatyta tvarka VARTOTOJUI dujų tiekimas yra apribojamas arba nutraukiamas.
5. ATSISKAITYMO SĄLYGOS
5.1. Per Ataskaitinį laikotarpį konkrečiose Dujų pristatymo vietose (Objektuose) suvartotą dujų kiekį VARTOTOJAS TIEKĖJUI praneša
deklaruodamas pagal Sutarties II dalies 6 skyrių.
5.2. TIEKĖJAS išrašo ir išsiunčia VARTOTOJUI PVM sąskaitą-faktūrą už per Ataskaitinį laikotarpį patiektas dujas ir suteiktas dujų
perdavimo ir skirstymo paslaugas ne vėliau nei iki 10 (dešimtos) kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, kalendorinės dienos.
Šalys susitaria, jog TIEKĖJAS nebus laikomas atsakingu už vėlavimą išrašyti sąskaitą, jei skirstymo sistemos operatorius laiku nepateikia
TIEKĖJUI VARTOTOJO Kasdienės apskaitos vietos dujų kiekio matavimo priemonės rodmenų (kai NVS veikia).
5.3. VARTOTOJAS už per Ataskaitinį laikotarpį patiektas dujas ir suteiktas dujų perdavimo ir skirstymo paslaugas sumoka TIEKĖJUI
pagal TIEKĖJO pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą iki Sutarties I dalyje nurodytos dienos.
5.4. Jeigu reikia atlikti perskaičiavimą pagal Sutarties II dalies 4.5. punktą, TIEKĖJAS per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties II
dalies 4.5. punkte nurodyto laikotarpio pasibaigimo išrašo ir išsiunčia VARTOTOJUI PVM sąskaitą-faktūrą arba kreditinę PVM sąskaitąfaktūrą. Esant VARTOTOJO mokėtinai sumai, VARTOTOJAS turi apmokėti PVM sąskaitą-faktūrą ne vėliau kaip iki 17 (septynioliktos)
einamojo mėnesio kalendorinės dienos.
5.5. Jei, pasibaigus Metams, nutraukiant Sutartį, parduodant ar kitais būdais perleidžiant Dujų pristatymo vietą, nurodytą Sutarties 1 Priede,
VARTOTOJO Vartojimo pajėgumai yra patikslinami ir dujų perdavimo paslaugų kaina už Vartojimo pajėgumus bei Gamtinių dujų
saugumo papildoma dedamoji prie dujų perdavimo kainos perskaičiuojama, kaip tai numatyta Sutarties II dalies 4.4.3. ir 4.4.4 punktuose,
tai už dėl perskaičiuotos perdavimo kainos už Vartojimo pajėgumus bei Gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie dujų
perdavimo kainos susidariusiai mokėtinai sumai TIEKĖJAS VARTOTOJUI išrašo PVM sąskaitą faktūrą, kurią VARTOTOJAS turi
apmokėti ne vėliau nei per 10 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros VARTOTOJUI išsiuntimo dienos.

5.6. TIEKĖJO VARTOTOJUI pateiktos sąskaitos ar PVM sąskaitos-faktūros neapmokėjimas (visiškas ar iš dalies) per Sutartyje nustatytą
terminą yra VARTOTOJO esminis Sutarties pažeidimas.
6. SUVARTOTŲ DUJŲ DEKLARAVIMAS IR DUJŲ APSKAITA
6.1. Dujų kiekio matavimo vienetas yra kubinis metras (m3), kuris esant norminėms sąlygoms užima vieno kubinio metro tūrį.
Atsiskaitymui už dujas, dujų skirstymo ir perdavimo paslaugas dujų kiekis apskaitomas energijos vienetais - megavatvalandėmis (MWh),
kuris apskaičiuojamas dujų kiekį kubiniais metrais norminėmis sąlygomis dauginant iš dujų viršutinio šilumingumo. Dujų viršutinį
šilumingumą kiekvienoje atskiroje skirstymo sistemoje apskaičiuoja ir viešai savo interneto svetainėje skelbia skirstymo sistemos
operatorius.
6.2. VARTOTOJAS, turintis Kasdienę apskaitos vietą, kai NVS neveikia, ar Nekasdienę apskaitos vietą, dujų kiekio matavimo priemonių
rodmenis turi pranešti (deklaruoti) TIEKĖJUI, prisijungęs prie TIEKĖJO elektroninės savitarnos svetainės (pasiekiamos per interneto
tinklalapį www.elektrum.lt) VARTOTOJO paskyros arba atsiųsti TIEKĖJUI elektroninio pašto adresu, nurodytu Sutarties I dalyje, tokiais
terminais:
6.2.1. iš Kasdienių apskaitos vietų, kai NVS neveikia ir kai dėl to yra gautas pranešimas iš SSO arba Tiekėjo, - iki 10 val. darbo dienos,
einančios po praėjusios paros, už kurią turi būti deklaruoti duomenys (nedeklaravimo atveju dujų kiekis paskaičiuojamas pagal paskutinių 3
(trijų) parų vidutinį dujų suvartojimą);
6.2.2. iš Nekasdienių apskaitos vietų - ne vėliau kaip pirmąją darbo dieną iki 21 val., pasibaigus Ataskaitiniam laikotarpiui, už per
Ataskaitinį laikotarpį suvartotą dujų kiekį.
6.3. Jeigu VARTOTOJAS nedeklaruoja per Ataskaitinį laikotarpį suvartoto dujų kiekio ir dujų kiekio matavimo priemonės (-ių) rodmenų
Tiekėjo elektroninėje savitarnos svetainėje ir Tiekėjas neturi informacijos apie laikiną dujų nevartojimą, tai laikoma esminiu Sutarties
pažeidimu.
6.4. 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 Tiekėjas ir (ar) SSO pats
apskaičiuoja atitinkamo VARTOTOJO dujų suvartojimą per mėnesį. Nedeklaravimo atveju dujų suvartojimas skaičiuojamas pagal 3 (trejų)
paskutinių metų einamojo/atitinkamo mėnesio VARTOTOJO vidutinį suvartotą dujų kiekį. Jeigu 3 (trejų) metų atitinkamo laikotarpio
faktinio suvartojimo duomenų Tiekėjas ir (ar) SSO neturi, suvartotas dujų kiekis apskaičiuojamas pagal trumpesnio atitinkamo laikotarpio
vidutinį suvartotą dujų kiekį arba pagal apskaičiuotų atitinkamo Ataskaitinio laikotarpio parų dujų kiekių sumą. Tiekėjas ir (ar) SSO gali
apskaičiuoti mėnesio suvartojimą ne daugiau kaip už 3 (tris) iš eilės einančius mėnesius. Kitą mėnesį SSO Tiekėjo prašymu vykdo neeilinį
VARTOTOJO apskaitos prietaisų patikrinimą ir pats nuskaito dujų kiekio matavimo priemonės rodmenis. SSO ir (ar) Tiekėjo rodmenų
nuskaitymo ir neplanuoto patikrinimo išlaidas apmoka VARTOTOJAS.
6.5. Suvartotam dujų kiekiui nustatyti Tiekėjas turi teisę naudoti SSO darbuotojų ar jo įgaliotų asmenų užfiksuotus dujų kiekio matavimo
priemonių rodmenis, kai šie rodmenys yra gaunami teisės aktais reglamentuotos skirstymo sistemos techninės priežiūros ar patikrinimo
metu ir jeigu iš jų yra galimybė nustatyti per Ataskaitinį laikotarpį VARTOTOJUI patiektą dujų kiekį.
7. ŠALIŲ IR SSO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
7.1. VARTOTOJO teisės:
7.1.1. teisės aktuose nustatyta tvarka gauti iš TIEKĖJO informaciją, kuri susijusi su dujų tiekimu VARTOTOJUI;
7.1.2. pateikti pretenziją TIEKĖJUI dėl jo išrašytos sąskaitos per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos išsiuntimo VARTOTOJUI
dienos;
7.1.3. kitos teisės aktų numatytos teisės.
7.2. TIEKĖJO teisės:
7.2.1. teisės aktų numatytais atvejais reikalauti iš VARTOTOJO avanso arba depozito ar pareikalauti kito visų VARTOTOJO prievolių
tinkamo įvykdymo užtikrinimo;
7.2.2. jei TIEKĖJAS per teisės aktuose nustatytą terminą negauna iš skirstymo sistemos operatoriaus VARTOTOJO Kasdienės apskaitos
vietos dujų kiekio matavimo priemonės rodmenų (kai NVS veikia), ir VARTOTOJAS, gavęs TIEKĖJO prašymą, laiku nepateikia šių
rodmenų, TIEKĖJAS turi teisę, tačiau neprivalo, išrašyti VARTOTOJUI sąskaitą pagal vidutinį per visus praėjusius mėnesius suvartotą
dujų kiekį. TIEKĖJAS turi teisę išrašyti tokią sąskaitą ir už ilgesnį laikotarpį nei 1 (vienas) mėnuo, jei iš skirstymo sistemos operatoriaus
nėra galimybės gauti suvartojimo duomenų.
7.3. SSO (SKIRTYMO SISTEMOS OPERATORIAUS) teisės:
7.3.1. gauti dujų kiekio matavimo priemonių rodmenis ir kitą informaciją, reikalingą SSO pareigoms ir funkcijoms atlikti iš VARTOTOJŲ,
kitų dujų skirstymo įmonių, kurių dujų sistemos prijungtos prie skirstymo sistemos;
7.3.2. suderinus laiką su VARTOTOJU, patekti į VARTOTOJO teritoriją (namų valdą) ir (ar) patalpas, eksploatuoti dujų skirstymo
sistemos dalis, įrengti, perkelti, prižiūrėti, keisti dujų kiekio matavimo priemones;
7.3.3. tikrinti dujų kiekio matavimo priemones, plombas, ar VARTOTOJAS laiku ir teisingai pagal matavimo priemonės rodmenis
deklaruoja suvartotą dujų kiekį;
7.3.4. tikrinti, ar VARTOTOJO dujų sistema atitinka nustatytus įrengimo, eksploatavimo, naudojimo ir techninės saugos reikalavimus (Tiekimo
taisyklių 1 priedo 2 punktas);
7.3.5. VARTOTOJUI nesilaikant esminių sutarties ir (ar) teisės aktų reikalavimų ir (ar) prašant tiekimo įmonei sutartyje, Tiekimo taisyklėse
ir teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka, atjungti VARTOTOJO dujų sistemą nuo skirstymo sistemos;
7.3.6. apriboti ir (ar) nutraukti dujų skirstymą VARTOTOJAMS Tiekimo taisyklių XII skyriuje nurodytais atvejais ir tvarka. Dujų
skirstymas VARTOTOJAMS gali būti apribotas ir (ar) nutrauktas Gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių aprašo nustatyta
tvarka (Tiekimo taisyklių 1 priedo 8 punktas);
7.3.7. reikalauti apmokėti už teisės aktų reikalavimus atitinkančios dujų kiekio matavimo priemonės pakeitimą, metrologinę patikrą, kai matavimo
priemonės pakeitimas, patikra atlikta VARTOTOJO rašytiniu prašymu;
7.3.8. reikalauti iš VARTOTOJO ir tiekimo įmonės apmokėti už neeilinį dujų kiekio matavimo priemonių, rodmenų patikrinimą, kai
neeilinis matavimo priemonių, rodmenų patikrinimas atliekamas jų prašymu;
7.3.9. reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius ir žalą iš ją padariusių asmenų;
7.3.10. kitos teisės, nustatytos Gamtinių dujų įstatyme ir kituose teisės aktuose.
7.4. VARTOTOJO įsipareigojimai:
7.4.1. visiškai bei laiku apmokėti TIEKĖJO pateiktas sąskaitas, padengiant visas išlaidas, susijusias su lėšų TIEKĖJUI pervedimu.
Sąskaitos apmokėjimo diena yra diena, kurią visa sąskaitoje nurodyta suma gaunama į TIEKĖJO banko sąskaitą. Jei paskutinė mokėjimo
termino diena yra ne darbo diena, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. TIEKĖJAS iš gautų sumų pirmiausia
padengia netesybas, po to įsiskolinimus ir skolos išieškojimo išlaidas, ir tada likusią sumą priskiria reguliariesiems mokėjimams;
7.4.2. nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip iki 15 (penkioliktos) kito ataskaitinio laikotarpio dienos, informuoti TIEKĖJĄ, jei laiku negauta
sąskaita už praėjusį mėnesį;

7.4.3. jei TIEKĖJAS to pareikalauja, ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną pateikti TIEKĖJUI VARTOTOJO Kasdienės apskaitos vietos
dujų kiekio matavimo priemonės rodmenis (kai NVS veikia);
7.4.4. gavus TIEKĖJO prašymą, nedelsiant pateikti TIEKĖJUI visus dokumentus, įrodančius VARTOTOJO teisę sudaryti bei vykdyti šią
Sutartį, taip pat naudoti Objektus;
7.4.5. informuoti TIEKĖJĄ raštu per 10 (dešimt) kalendorinių dienų apie visus savo adreso, elektroninio pašto adreso ir apie kitų Sutarties
vykdymui svarbių rekvizitų pasikeitimus;
7.4.6. vartoti dujas leistiname dujų kiekio matavimo priemonių matavimo diapazone (Q min–Qmax);
7.4.7. leisti SSO darbuotojams ar kitiems jo įgaliotiems asmenims, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, eksploatuoti VARTOTOJO
teritorijoje ar pastatuose esančias ir operatoriui priklausančias dujų sistemas bei dujų įrenginius;
7.4.8. leisti SSO darbuotojams ar kitiems jo įgaliotiems asmenims, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, kontroliuoti tiekiamų dujų
parametrus, kontroliuoti dujų vartojimo režimą, įrengti, keisti, perkelti, eksploatuoti dujų kiekio matavimo priemones, esančias
VARTOTOJO patalpose ar teritorijoje, apžiūrėti jų plombas, nustatyti matavimo priemonių rodmenis, ar VARTOTOJAS laiku ir teisingai
pagal matavimo priemonės rodmenis deklaruoja suvartotą dujų kiekį;
7.4.9. užtikrinti VARTOTOJO teritorijoje esančių skirstomųjų dujotiekių ir jų įrenginių (dujų slėgio reguliavimo įrenginių, uždaromųjų
įtaisų, nuotolinio duomenų nuskaitymo ir dujų kiekio matavimo priemonių) ir jų plombų saugumą, apsaugą nuo mechaninių pažeidimų, o
pastebėjęs jų darbo sutrikimus, pažeistas plombas ar kitokius pažeidimus VARTOTOJAS įsipareigoja nedelsdamas sutartyje nurodytais
telefonais informuoti tiekimo įmonę ir skirstymo sistemos operatorių;
7.4.10. dalyvauti skirstymo sistemos operatoriui keičiant dujų kiekio matavimo priemones, plombas (kai jos įrengtos VARTOTOJO
valdose);
7.4.11. atlyginti nuostolius skirstymo sistemos 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;
7.4.12. pasirašyti aktą, kuriuo skirstymo sistemos operatoriaus atstovai įformina skirstymo sistemos, esančios VARTOTOJO valdose
avarijas, sutrikimus, kitus įvykius (gedimus), dujų kiekio matavimo priemonių, išardomų sujungimų, plombų pažeidimus;
7.4.13. nedelsiant informuoti tiekimo įmonę ir skirstymo sistemos operatorių telefonu, elektroniniu paštu ar faksimiliniu ryšiu apie
VARTOTOJO vykdomus planinius ir neplaninius dujų vartojimo nutraukimus, ekstremalius suvartojimo svyravimus, jų trukmę;
7.4.14. vykdyti dujų tiekimo apribojimo ir (ar) nutraukimo reikalavimus pagal skirstymo sistemos operatoriaus nurodymus (Tiekimo
taisyklių 1 priedo 8 punktas);
7.4.15. skirstymo sistemos operatoriaus pagrįstu reikalavimu atjungti savo objektą (dujų sistemą) nuo skirstymo sistemos operatoriaus dujų
sistemos Tiekimo taisyklėse, ir teisės aktuose nurodytais atvejais ir tvarka (Teikimo taisyklių 1 priedo 8 punktas);
7.4.16. teikti skirstymo sistemos operatoriui visą pagrįstai reikalaujamą informaciją, susijusią su VARTOTOJO dujų sistemos ir įrenginių
prijungimu, technine būkle ir veikimu;
7.4.17. vykdyti skirstymo sistemos operatoriaus ir (ar) Valstybinės energetikos inspekcijos įpareigojimus (nurodymus) pertvarkyti,
rekonstruoti ar suremontuoti VARTOTOJUI priklausančią dujų sistemą, kai jos būklė kelia tiesioginį pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar
turtui;
7.4.18. užtikrinti dujų kiekio matavimo priemonėms, įrengtoms VARTOTOJO valdose, prijungimo metu ar atskirai su skirstymo sistemos
operatoriumi suderintas matavimo priemonių darbo sąlygas;
7.4.19. kiti teisės aktų nustatyti įsipareigojimai.
7.5. TIEKĖJO įsipareigojimai:
7.5.1. parduoti dujas VARTOTOJUI šioje Sutartyje nustatyta dujų kaina bei vadovaujantis kitomis šios Sutarties I Dalyje nustatytomis
sąlygomis;
7.5.2. užtikrinti, kad dujos atitiktų dujų kokybės reikalavimus;
7.5.3. išrašyti ir pateikti VARTOTOJUI sąskaitą už VARTOTOJUI patiektas dujas ir suteiktas dujų perdavimo ir skirstymo paslaugas;
7.5.4. užtikrinti VARTOTOJUI nenutrūkstamą dujų tiekimą iki Sutarties 1 Priede nurodytos dujų Pristatymo vietos 30 parų.
8. ATSAKOMYBĖ
8.1. Jei VARTOTOJAS vėluoja apmokėti sąskaitą ar PVM sąskaitą-faktūrą, jis privalo mokėti TIEKĖJUI šios Sutarties I dalyje nurodyto
dydžio delspinigius už vėluojančius mokėjimus.
8.2 Šalis atsako tik už tiesioginius nuostolius, kuriuos padarė kitai Šaliai šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymu.
VARTOTOJAS taip pat privalo atlyginti TIEKĖJO patirtas skolos išieškojimo išlaidas, susijusias su VARTOTOJO pavėluotais
mokėjimais.
8.3. TIEKĖJAS neatsako VARTOTOJUI, jei neįmanoma tiekti dujų VARTOTOJUI dėl to, kad Perdavimo sistemos operatorius arba
Skirstymo sistemos operatorius neteikia VARTOTOJUI dujų perdavimo ar skirstymo paslaugos dėl priežasčių, nepriklausančių nuo
TIEKĖJO.
8.4. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutartinių prievolių neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, jeigu ji įrodo, kad šios prievolės
neįvykdytos arba netinkamai įvykdytos dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure), kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai
numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad ji negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių arba jų pasekmių atsiradimui. Nenugalimos jėgos (force
majeure) aplinkybių apibrėžimas, taip pat teisės, pareigos bei Šalių atsakomybė esant šioms aplinkybėms pateikiami Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.
9. GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO RIBOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
9.1. Skirstymo sistemos operatorius ir TIEKĖJAS turi teisę apriboti ir nutraukti VARTOTOJUI dujų tiekimą nedelsiant, be išankstinio
įspėjimo tol, kol išnyksta toliau išvardintos priežastys:
9.1.1. kai dėl VARTOTOJO veiksmų kyla perdavimo ar skirstymo dujų sistemų avarijos grėsmė arba kenkiama dujų sistemos saugumui ir
patikimumui;
9.1.2. kai VARTOTOJO dujų sistema kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui;
9.1.3. kai kyla avarija ar ekstremalioji energetikos situacija, dėl kurių neįmanoma tęsti dujų perdavimo, skirstymo ar tiekimo
VARTOTOJUI, jeigu tenkinami Energetikos įstatyme nustatyti apribojimų ekstremaliųjų energetikos situacijų metu taikymo pagrindai;
9.1.4. kai nutraukiamas ar apribojamas dujų tiekimas į Lietuvos Respublikos teritoriją ir TIEKĖJAS neturi pakankamo dujų atsargų
rezervo;
9.1.5. kitais teisės aktų nustatytais atvejais.
9.2. Vartotojams Sutarties II dalies 9.1.1 – 9.1.4 papunkčiuose nurodytais atvejais dujų tiekimas gali būti apribotas ir (ar) nutrauktas
Gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių aprašo (Tiekimo taisyklių 1 priedo 8 punktas) nustatyta tvarka.
9.3. Skirstymo sistemos operatorius ir TIEKĖJAS turi teisę apriboti ir nutraukti dujų tiekimą, įspėjus VARTOTOJĄ ne vėliau kaip prieš 5
kalendorines dienas:

9.3.1. kai VARTOTOJAS nepaisydamas gauto rašytinio TIEKĖJO ar operatoriaus įspėjimo, savo veiksmais ar neveikimu kelia trikdžius ir
neigiamai veikia dujų kokybę;
9.3.2. kai būtina atlikti skirstymo sistemos eksploatavimo, remonto darbus ar kitų dujų sistemų prijungimo darbus;
9.3.3. kai VARTOTOJAS nesutinka įleisti perdavimo sistemos ar skirstomųjų sistemos operatoriaus į savo teritoriją ir (ar) patalpas įrengti,
prižiūrėti arba pakeisti dujų kiekio matavimo priemonių ar fiksuoti jų rodmenis.
9.4. TIEKĖJAS ir Skirstymo sistemos operatorius TIEKĖJO prašymu turi teisę apriboti ir (ar) nutraukti VARTOTOJUI dujų tiekimą, jeigu
VARTOTOJAS per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo TIEKĖJO įspėjimo gavimo dienos neapmokėjo sąskaitų už suvartotas dujas ar jų
perdavimo, skirstymo paslaugas ar su tuo susijusias paslaugas.
9.5. Sutarties II dalies 9.3 ir 9.4 punktuose numatytais atvejais įspėjimai siunčiami VARTOTOJUI pasirinktinai paštu, elektroniniu paštu,
per kurjerį arba VARTOTOJAS informuojamas telefonu (skambučiu ar trumpąja žinute). Įspėjimai VARTOTOJUI pateikiami Sutarties I
dalyje nurodytu VARTOTOJO pašto, elektroninio pašto adresu ar telefono numeriu, ir laikomi gauti įspėjimo išsiuntimo dieną (skambučio
telefonu dieną).
9.6. Nutraukus ar apribojus dujų tiekimą dėl įsiskolinimų ar kitais Tiekimo taisyklėse numatytais atvejais, dujų tiekimas atnaujinamas tik
tada, kai VARTOTOJAS sumoka visus įsiskolinimus už dujas ir suteiktas paslaugas bei apmoka dujų nutraukimo ir prijungimo bei kitas su
tuo susijusias išlaidas.
10. GARANTINIS DUJŲ TIEKIMAS
10.1. Garantinis dujų tiekimas vykdomas Pažeidžiamiems vartotojams, kai Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija sustabdo
arba panaikina licenciją (leidimą) vykdyti dujų tiekimo veiklą tiekimo įmonei, pažeidusiai reguliuojamas veiklos sąlygas.
10.2. Pažeidžiamiems vartotojams garantinis dujų tiekimas užtikrinamas ne ilgiau kaip 6 mėnesius, o jiems taikoma garantinio dujų tiekimo
kaina nustatoma vadovaujantis Gamtinių dujų įstatymo nuostatomis.
10.3. Garantinį dujų tiekimą vykdo skirstymo sistemos operatorius (toliau - garantinis tiekėjas) Tiekimo taisyklių ir kitų teisės aktų
nustatyta tvarka visiems Pažeidžiamiems vartotojams, esantiems jam išduotoje skirstymo licencijoje nustatytoje teritorijoje: garantinio
tiekėjo duomenys nurodyti šios Sutarties II dalies 2.1 p.
10.4. Garantinio dujų tiekimo laikotarpiu Pažeidžiami vartotojai už dujas ir dujų perdavimo, skirstymo paslaugas turi mokėti garantiniam
tiekėjui į garantinio tiekėjo atsiskaitomąją sąskaitą banke, kurios duomenys nurodyti šios Sutarties II dalies 2.1 p. arba į kitą garantinio
tiekėjo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą banke.
10.5. Kitos garantinio dujų tiekimo sąlygos nustatytos Tiekimo taisyklėse.
11. PAPILDOMOS NUOSTATOS
11.1. VARTOTOJAS pareiškia ir garantuoja, kad VARTOTOJAS turi visus būtinus įgaliojimus ir leidimus sudaryti šią Sutartį ir vykdyti
Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, turi visas reikalingas teises (nuosavybės, nuomos, panaudos ir kt.) naudoti Objektus, gavo ir Sutarties
galiojimo laikotarpiu išlaikys visus sutikimus, būtinus sudaryti šią Sutartį ir vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.
11.2. Jei TIEKĖJAS negavo VARTOTOJO pranešimo apie negautą sąskaitą už praėjusį mėnesį iki kito mėnesio 15 (penkioliktos) dienos,
laikoma, kad VARTOTOJAS sąskaitą gavo laiku.
11.3. Jei pretenzija dėl TIEKĖJO išrašytos sąskaitos nepateikiama jam per šios Sutarties II dalies 7.1.2. punkte nustatytą terminą, laikoma,
kad VARTOTOJAS neturi pretenzijų dėl TIEKĖJO išrašytos sąskaitos.
11.4. VARTOTOJAS neturi teisės pakeisti Sutarties Priedo Nr. 1 išbraukiant Objektą (-us) iš Sutarties Priede Nr. 1 nurodytų Objektų
sąrašo, išskyrus tais atvejais, kai VARTOTOJAS pateikia TIEKĖJUI dokumentus, įrodančius teisės į Objektą (-us) perleidimą (nuosavybės
perleidimo dokumentus, nuomos sutartį, panaudos sutartį ir kt.). Jei Objektas yra išbraukiamas iš Sutarties, nepriklausomai nuo Objekto
išbraukimo iš Sutarties priežasčių, TIEKĖJAS turi teisę reikalauti, o VARTOTOJAS įsipareigoja sumokėti TIEKĖJUI Sutarties sąlygų
pakeitimo mokestį, jei tai yra numatyta Sutarties I dalyje.
11.5. Tuo atveju, jei VARTOTOJAS pageidauja pirkti dujas kitiems objektams, nei nurodyti šios Sutarties Priede Nr. 1, VARTOTOJAS
turi informuoti TIEKĖJĄ apie tai ne vėliau nei likus 25 (dvidešimt penkioms) kalendorinėms dienoms iki ateinančio mėnesio 1 dienos.
Tokiu atveju Šalys turi sudaryti papildomą rašytinį priedą prie Sutarties pagal Priedo Nr. 1 formą, nurodant papildomai įtraukiamo objekto
(-ų) duomenis (identifikavimo Nr., mažiausią ir didžiausią leistiną dujų srautą objekte ir kt.). Kitas rašytinis Šalių susitarimas nėra būtinas,
bet jis gali būti sudaromas, jei kuri nors iš Šalių to reikalauja ar Šalys turi sutarti dėl to, kokio Produkto sąlygos bus taikomos naujai
įtraukiamam objektui(-ams).
12. SUTARTIES GALIOJIMAS, PRATĘSIMAS IR NUTRAUKIMAS
12.1. Sutartis įsigalioja abiem Šalims ją pasirašius arba prasidėjus Sutarties I dalyje nurodytam Gamtinių dujų pardavimo laikotarpiui, jei
Sutartis pasirašoma po to, kai prasideda Gamtinių dujų pardavimo laikotarpis.
12.2. Sutartis galioja tol, kol dujos pagal šią Sutartį yra parduodamos tiekimui į bent vieną Objektą. Gamtinių dujų pardavimo laikotarpiai
kiekvienam Produktui, nurodytam Sutarties I dalyje, bus pratęsiami vienu šių būdų:
12.2.1. tomis pačiomis Produkto sąlygomis bei tam pačiam Gamtinių dujų pardavimo laikotarpiui, jei nei viena iš Šalių ne vėliau nei prieš
30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Gamtinių dujų pardavimo laikotarpio pabaigos neinformavo kitos Šalies apie tai, kad neketina
pratęsti Gamtinių dujų pardavimo laikotarpio atitinkamam Produktui, nebent Sutarties I dalyje nurodyta kitaip;
12.2.2. pakeistomis Produkto sąlygomis, jei TIEKĖJAS pasiūlo, o VARTOTOJAS sutinka vadovaudamiesi Sutarties II dalies 12.3. punktu;
12.3. TIEKĖJAS turi teisę pasiūlyti pratęsti Gamtinių dujų pardavimo laikotarpį kiekvienam Produktui, nurodytam Sutarties I dalyje, tomis
pačiomis ar pakeistomis sąlygomis. Tokiu atveju TIEKĖJAS ne vėliau nei prieš 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas iki
Gamtinių dujų pardavimo laikotarpio pabaigos išsiunčia VARTOTOJUI pratęsimo sąlygas bei paprašo VARTOTOJO informuoti apie savo
nesutikimą pratęsti Gamtinių dujų pardavimo laikotarpį ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pratęsimo sąlygų gavimo
dienos, jei VARTOTOJAS su pratęsimu nesutinka. Jei VARTOTOJAS šios pareigos neįvykdo, pasiūlytos pratęsimo sąlygos įsigalioja bei
tampa sudėtine Sutarties dalimi ir turi būti taikomos nuo pratęsto Gamtinių dujų pardavimo laikotarpio pradžios. Tokios pratęsimo sąlygos
taip pat gali būti pateiktos elektroniniu paštu ir tokiu atveju laikoma, kad pratęsimo sąlygos yra gautos kitą darbo dieną po jų išsiuntimo
Sutartyje nurodytu elektroninio pašto adresu. VARTOTOJAS patvirtina, jog jis sutinka su Sutarties II dalies 12.2. ir 12.3. punktuose
įtvirtinta Gamtinių dujų pardavimo laikotarpio pratęsimo tvarka ir tokia tvarka nepažeidžia jo teisių.
12.4. VARTOTOJAS turi teisę nutraukti Sutartį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų rašytiniu pranešimu apie Sutarties nutraukimą
įspėjęs TIEKĖJĄ, jeigu TIEKĖJAS nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. Esminis Sutarties
pažeidimas tai yra praleistas prievolės įvykdymo terminas ir (ar) TIEKĖJO prievolės per papildomai nustatytą terminą neįvykdymas. Visų
Objektų išbraukimas iš Sutarties taip pat yra laikomas Sutarties nutraukimu.
12.5. TIEKĖJAS turi teisę nutraukti Sutartį su VARTOTOJU, apie tai ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų rašytiniu
pranešimu (pasirinktinai elektroniniu paštu arba paštu) įspėjęs VARTOTOJĄ žemiau nurodytais atvejais:
12.5.1. jei VARTOTOJAS padarė esminį Sutarties pažeidimą;
12.5.2. jei VARTOTOJUI dujų tiekimas buvo nutrauktas dėl VARTOTOJO kaltės ir neatkurtas ilgiau nei 6 (šešis) mėnesius;

12.5.3. kitais teisės aktų nustatytais atvejais.
12.6. Atsižvelgiant į tai, kad gamtinės dujos yra specifinis objektas, Šalys susitaria, jog jeigu Sutartis nutraukiama ne dėl TIEKĖJO
padaryto esminio Sutarties pažeidimo arba jeigu Sutartis nutraukiama pagal Sutarties II dalies 12.5. punktą, VARTOTOJAS įsipareigoja
sumokėti TIEKĖJUI Sutarties sąlygų pakeitimo mokestį, jei tai yra numatyta Sutarties I dalyje.
13. KITOS NUOSTATOS
13.1. Šalys įsipareigoja be kitos Šalies sutikimo neatskleisti ir neskleisti Sutarties nuostatų ar kitos informacijos, kurią gavo vykdydamos
Sutartį jokiam trečiajam asmeniui, išskyrus atvejus, kai atitinkamai surinkti duomenys pateikiami siekiant užtikrinti veikimą rinkoje,
sąskaitų pateikimą, kredito kontrolę, skolų išieškojimą, taip pat kitais atvejais, kai atskleisti informaciją būtina pagal taikomus teisės aktus.
13.2. Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Gamtinių dujų įstatymo, Energetikos įstatymo, Gamtinių dujų tiekimo ir
vartojimo taisyklių, Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklių ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
13.3. Tuo atveju, jei kuri nors šioje Sutartyje pateikiama sąvoka nėra aiški ir ji nėra paaiškinta šioje Sutartyje, sąvoka turi būti suprantama
taip, kaip ji yra apibrėžta Sutarties II dalies 13.2. punkte nurodytuose teisės aktuose.
13.4. Sutartyje neaptartus Šalių santykius reguliuoja galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai.
13.5. Visi Sutarties pakeitimai ar papildymai, išskyrus numatytus Sutarties II dalies 12.2. ir 12.3. punktuose, atliekami raštu bei įsigalioja
Šalims juos pasirašius, nebent Sutartyje nurodyta kitaip.
13.6. Esant neatitikimams tarp šios Sutarties I dalies ir II dalies nuostatų, I dalies nuostatoms taikoma pirmenybė.
14. GINČŲ SPRENDIMAS
14.1. Visi iš šios Sutarties kylantys ginčai sprendžiami abipusėmis Šalių derybomis, o nepavykus Šalims ginčo išspręsti per protingą
terminą, Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

