VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA
NUTARIMAS
DĖL ENERGIJOS GAMINTOJŲ IR PASKIRTOJO TIEKĖJO STANDARTINIŲ
SUTARČIŲ SĄLYGŲ DERINIMO
2015 m. gruodžio 17 d. Nr. O3-656
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo
11 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų
tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punktu bei atsižvelgdama į UAB LITGAS
2015 m. lapkričio 13 d. raštą Nr. SD-2015/331 ir 2015 m. gruodžio 9 d. raštą Nr. SD-2015/366,
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir elektros
departamento Dujų skyriaus 2015 m. gruodžio 14 d. pažymą Nr. O5-462 „Dėl Energijos gamintojų
ir paskirtojo tiekėjo standartinių sutarčių sąlygų derinimo“, Komisija n u t a r i a:
1. Derinti UAB LITGAS Gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sutartį, nustatančią standartines
energijos gamintojų ir paskirtojo tiekėjo gamtinių dujų sutarčių sąlygas (pridedama).
2. Pripažinti netekusiu galios Komisijos 2014 m. balandžio 29 d. nutarimą Nr. O3-111
„Dėl Energijos gamintojų ir paskirtojo tiekėjo standartinių sutarčių sąlygų derinimo“.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Komisijos pirmininkė

Inga Žilienė

2

Patvirtinta UAB LITGAS
generalinio direktoriaus 2015-...-... įsakymu Nr....

GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. ...
201... m. ................... ..... d.
Sudarymo vieta
................................................................., kodas ...................................., buveinė registruota adresu,
duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama
...................................................................................................................,
veikiančio
pagal
............................................................................................................. (toliau Paskirtasis tiekėjas),
ir
................................................................., kodas ...................................., buveinė registruota adresu
......................................................................................, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę
kaupiami
ir
saugomi
Lietuvos
Respublikos
juridinių
asmenų
registre,
atstovaujama
...................................................................................................................,
veikiančio
pagal
............................................................................................................. (toliau Energijos gamintojas),
sudarė šią Gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartį (toliau − Sutartis):
1.

Sutartyje vartojamos sąvokos ir apibrėžimai

1.1.

Šioje Sutartyje vartojamos pirmąja didžiąja raide rašomos sąvokos turi šias reikšmes:

Diversifikavimo tvarkos aprašas
Gamtinių
dujų
perdavimo
sistemos balansavimo taisyklės
Naudojimosi SGD terminalu
taisyklės
Gamtinių dujų tiekimo grafikas
Naudojimosi
gamtinių
dujų
perdavimo sistema taisyklės
SGD
SGD terminalo eksploatavimo
pradžia
Vartojimo poreikis
Šalis (Šalys)
Valstybės reguliuojama elektros
energijos
ir
(ar)
šilumos
energijos gamyba

reiškia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą
Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašą.
reiškia AB „Amber Grid“ patvirtintas ir su Komisija suderintas
gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisykles.
reiškia SGD terminalo operatoriaus patvirtintas ir su Komisija
suderintas Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu
taisykles.
reiškia Gamtinių dujų dieninių kiekių grafiką metams ar kitam
laikotarpiui, pagal kurį Šalys parduoda viena kitai gamtines dujas.
reiškia AB „Amber Grid“ patvirtintas ir su Komisija suderintas
gamtinių dujų perdavimo sistema taisykles.
reiškia suskystintąsias gamtines dujas.
reiškia SGD terminalo operatoriaus viešai paskelbtą paskirstytų
SGD terminalo pajėgumų panaudojimo pirmojo laikotarpio pradžią.
reiškia Energijos gamintojo gamtinių dujų vartojimo poreikį,
reikalingą vykdant Valstybės reguliuojamą elektros energijos ir (ar)
šilumos energijos gamybos veiklą.
reiškia bet kurią iš šios Sutarties Šalių – Paskirtąjį tiekėją ar
Energijos gamintoją (ar abi Šalis kartu).
reiškia:
(i)
elektros energijos gamybą teikiant viešuosius interesus
atitinkančias paslaugas elektros energetikos sektoriuje, kuriai
teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis paskirstoma remtinos
elektros energijos gamybos apimtis ir (ar) kurią vykdant taikomos
valstybės reguliuojamos energijos kainos;
(ii)
šilumos energijos gamybos veiklą, kurią vykdant teisės
aktuose nustatyta tvarka taikomos valstybės reguliuojamos šilumos
energijos kainos.
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Komisija
SGD terminalo būtinasis kiekis

REMIT reglamentas
Įgyvendinimo reglamentas
ACER agentūra
Techninis vartojimo pajėgumas

Energijos gamintojo duomenys

Energijos gamintojo prekybos
duomenys

reiškia Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją.
reiškia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą minimalų
metinį gamtinių dujų kiekį, kurio reikia SGD terminalo būtinąjai
veiklai užtikrinti.
reiškia 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos
Reglamentą (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos
vientisumo ir skaidrumo.
reiškia Europos Komisijos 2014 m. gruodžio 17 d. įgyvendinimo
reglamentą (ES) Nr. 1348/2014 dėl duomenų teikimo, kuriuo
įgyvendinamos REMIT reglamento 8 straipsnio 2 ir 6 dalys.
reiškia Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo
agentūrą, įsteigtą vadovaujantis 2009 m. liepos 13 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 713/2009.
reiškia maksimalų Energijos gamintojo suvartojamą energijos
(gamtinių dujų) kiekį, Energijos gamintojo įrenginiams dirbant
maksimaliu pajėgumu visą laikotarpį (metus). Techninis vartojimo
pajėgumas apima Energijos gamintojo, kaip atskiro ekonominio
subjekto, visų turimų įrenginių Techninius vartojimo pajėgumus.
Sutarties 12 skyriuje reiškia su Energijos gamintoju susijusius
duomenis, informaciją ir dokumentus, patenkančius į REMIT
reglamento ir Įgyvendinimo reglamento taikymo sritį, kurie teiktini
ACER ir (arba) kuriuos būtinai turi gauti Paskirtasis tiekėjas ir (arba)
atskleisti Energijos gamintojas, vadovaujantis šia Sutartimi ar
ryšium su jos vykdymu.
duomenys ir informacija apie Energijos gamintoją, kaip tai nustatyta
REMIT reglamente bei Įgyvendinimo reglamente.

1.2. Kitos sąvokos atitinka teisės aktuose naudojamas sąvokas.
1.3. Visi skaičiavimai formulėse vykdomi vienodais vienetais: gamtinių dujų kiekiai formulėse skaičiuojami
tokiais vienetais, kuriais vykdoma gamtinių dujų apskaita Naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema
taisyklėse, o parduodamų gamtinių dujų kaina skaičiuojama tokiais vienetais, kurie naudojami Paskirtajam
tiekėjui taikomose Komisijos patvirtintose metodikose. Jeigu išeities duomenys yra kitais mato vienetais, jie
perskaičiuojami į formulėse naudojamus mato vienetus.
2.

Sutarties objektas

2.1. Paskirtasis tiekėjas įsipareigoja parduoti Energijos gamintojui Sutartyje numatyta tvarka paskirstytą SGD
terminalo būtinojo kiekio dalį, o Energijos gamintojas – nupirkti šią dalį Sutartyje nurodytais kiekiais bei
terminais ir apmokėti Sutartyje nustatyta tvarka.
2.2. Energijos gamintojas papildomą gamtinių dujų kiekį, viršijantį Energijos gamintojui metams nustatytą
procentinę SGD terminalo būtinojo kiekio dalį, užsitikrina kitų sutarčių pagrindu.
3.

Šalių patvirtinimai, garantijos ir įsipareigojimai

3.1. Sudarydama šią Sutartį, kiekviena Šalis patvirtina ir garantuoja, kad:
3.1.1. ji turi teisę sudaryti šią Sutartį ir prisiimti ja nustatomus įsipareigojimus;
3.1.2. Sutartimi prisiimti Šalies įsipareigojimai, kiek tai Šaliai yra žinoma ar pagrįstai gali (ar turi) būti žinoma,
nepažeidžia jokių trečiųjų šalių teisių ir (ar) teisėtų interesų.
3.2. Šia Sutartimi Paskirtasis tiekėjas įsipareigoja:
3.2.1. paskirstyti Energijos gamintojui SGD terminalo būtinąjį kiekį ar jo dalį Sutartyje nustatyta tvarka;
3.2.2. parduoti gamtines dujas Energijos gamintojui pagal Sutartyje numatyta tvarka nustatytą Gamtinių dujų
tiekimo grafiką;
3.2.3. Sutartyje nustatyta tvarka informuoti Energijos gamintoją apie jam nustatytą Vartojimo poreikį ir skelbti
viešai savo elektroninėje svetainėje;
3.2.4. tinkamai vykdyti kitas Sutartyje nustatytas pareigas.
3.3. Šia Sutartimi Energijos gamintojas įsipareigoja:
3.3.1. deklaruoti gamtinių dujų Vartojimo poreikį Sutartyje nustatyta tvarka;
3.3.2. laiku Sutartyje nustatytomis sąlygomis mokėti už parduodamas gamtines dujas;
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3.3.3. tinkamai vykdyti kitas Sutartyje nustatytas pareigas.
4.

Gamtinių dujų vartojimo poreikio deklaravimas

4.1. Energijos gamintojas įsipareigoja deklaruoti Paskirtajam tiekėjui Vartojimo poreikį. Energijos gamintojas
Vartojimo poreikį deklaruoja Paskirtajam tiekėjui elektroniniu būdu Sutarties prieduose nurodytose formose.
4.2. Energijos gamintojas kasmet iki balandžio 1 d. privalo deklaruoti Paskirtajam tiekėjui:
4.2.1. Vartojimo poreikio prognozę ateinantiems 5 (penkiems) metams pagal Priede Nr. 1 pateiktą formą;
4.2.2. Vartojimo poreikio faktinius kiekius per paskutinius 12 mėnesių (jeigu Energijos gamintojas veiklą vykdė
mažiau nei 12 mėnesių, – laikotarpiu nuo veiklos pradžios), nurodydamas, kiek suvartota kiekvieną mėnesį
bei, jei buvo pokyčių, patikslindamas anksčiau pateiktus vartojimo poreikio faktinius kiekius pagal Priede Nr. 3
pateiktą formą.
4.2.3. konkretų ateinančių metų planuojamą Vartojimo poreikį, nurodydamas atskirai kiekvieno mėnesio arba
kiekvienos savaitės arba kiekvienos dienos duomenis pagal Priede Nr. 2 pateiktas formas. Jeigu
deklaruojamas ateinančių metų Vartojimo poreikis daugiau negu 10 (dešimt) procentų skiriasi nuo praėjusių
12 (dvylikos) mėnesių Energijos gamintojo Vartojimo poreikio faktinių kiekių, šį skirtumą Energijos gamintojas
privalo pagrįsti Paskirtajam tiekėjui.
4.3. Paskirtasis tiekėjas nustato, ar Energijos gamintojo pateiktas konkretus ateinančių metų Vartojimo poreikis
pagrįstas, t.y. atitinka per praėjusius 12 mėnesių faktiškai suvartotus gamtinių dujų kiekius 10 (dešimties)
procentų svyravimo ribose, atsižvelgiant į Energijos gamintojo veiklos tendencijas ir rinkos plėtros
perspektyvas bei kitą Energijos gamintojo pateiktą informaciją, jei tokia yra pateikta Paskirtajam tiekėjui.
4.4. Energijos gamintojui Sutartyje nustatyta tvarka nedeklaravus Paskirtajam tiekėjui gamtinių dujų vartojimo
poreikio arba nepagrindus Sutarties 4.2.3. punkte nurodyto Vartojimo poreikio skirtumo, Paskirtasis tiekėjas
gali pats nustatyti pagrįstą Energijos gamintojo Vartojimo poreikį. Paskirtasis tiekėjas, nustatydamas Energijos
gamintojo gamtinių dujų Vartojimo poreikį, atsižvelgia į faktinį Energijos gamintojo Vartojimo poreikį pagal
turimus duomenis paskutiniams 12 (dvylika) mėnesių, Energijos gamintojo veiklos tendencijas ir rinkos plėtros
perspektyvas bei kitą Energijos gamintojo pateiktą informaciją, jei tokia yra pateikta.
4.5. Paskirtasis tiekėjas kiekvienų metų balandžio 15 d. privalo raštu informuoti Energijos gamintoją apie jam
nustatytą Vartojimo poreikį ir paskelbti viešai savo elektroninėje svetainėje apie visų energijos gamintojų
konkrečius ateinančių metų gamtinių dujų Vartojimo poreikius.
4.6. Pagal šią Sutartį sudarant preliminarius Gamtinių dujų tiekimo grafikus naudojami dieniniai Energijos
gamintojo Vartojimo poreikio duomenys. Jei Energijos gamintojas Vartojimo poreikio prognozę ateinantiems
metams deklaravo nenurodydamas kiekvienos dienos duomenų atskirai, dieniniai duomenys apskaičiuojami
iš deklaruotų mėnesinių arba savaitinių duomenų pagal tokią formulę:
(1)

𝑄𝑒𝑔 =

𝑄𝑒𝑔𝑚
𝑛

Qeg – Energijos gamintojo prognozuojamas Vartojimo poreikis konkrečią dieną,
Qegm – Energijos gamintojo Vartojimo poreikis konkretų mėnesį arba konkrečią savaitę,
n – kalendorinių dienų skaičius konkretų mėnesį arba konkrečią savaitę.
4.6.1. Jei Energijos gamintojas deklaruoja savaitinius ir mėnesinius Vartojimo poreikio kiekius, skaičiuojant
preliminarius dieninius duomenis vadovaujamasi savaitiniais duomenimis.
4.6.2. Jei Energijos gamintojas deklaruoja tik savaitinius arba mėnesinius duomenis ir kartu pateikia
informaciją apie planuojamus remontus arba vartojimo ribojimus, į šią informaciją atsižvelgiama skaičiuojant
preliminarius dieninius duomenis.
4.7. Tuo atveju, jeigu iki 4.2 punkte numatyto Vartojimo poreikio deklaravimo termino Energijos gamintojams
teisės aktų nustatyta tvarka nėra patvirtintos viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo apimtys kitiems
metams, Energijos gamintojas Vartojimo poreikį turi patikslinti Paskirtajam tiekėjui ne vėliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minėtų sprendimų priėmimo dienos, o Paskirtasis tiekėjas,
vadovaudamasis Sutarties 5 ir 6 skyriuje numatytais principais - nedelsiant atitinkamai atlikti perskaičiavimus
ir pakoreguoti suderintą Gamtinių dujų tiekimo grafiką.
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5. SGD terminalo būtinojo kiekio ar jo dalies nustatymas ir paskirstymas
5.1. Paskirtasis tiekėjas SGD terminalo būtinąjį kiekį ar jo dalį paskirsto kiekvienam Energijos gamintojui
proporcingai, nustatydamas, kokią visiems energijos gamintojams vienodą procentinę dalį Energijos gamintojo
gamtinių dujų Vartojimo poreikio per ateinančius metus turi sudaryti SGD terminalo būtinojo kiekio dalis (toliau
– Procentinė dalis) ir Procentinę dalį paskelbia viešai savo internetinėje svetainėje. Procentinė dalis nustatoma
SGD terminalo būtinąjį kiekį padalinant iš suminio energijos gamintojų vartojimo poreikio ateinantiems metams,
nustatyto pagal Diversifikavimo tvarkos aprašą. Procentinė dalis negali būti didesnė už 1.
Paskirtasis tiekėjas Procentinę dalį nustato pagal tokią formulę:
(1) 𝑃𝑒𝑔 =

𝑄𝑡
𝑄𝑒𝑔𝑣

kur
Peg – Energijos gamintojui nustatyta procentinė dalis metams, kurią padauginus iš faktinio Energijos gamintojo
vartojimo, nustatomas galutinis Energijos gamintojo Gamtinių dujų tiekimo grafikas,
Qt – SGD terminalo būtinasis kiekis metams,
Qegv – prognozuojamas suminis visų energijos gamintojų deklaruotas Vartojimo poreikis.
Preliminari Energijos gamintojui priskirta SGD terminalo būtinojo kiekio dalis yra nustatoma pagal formulę:

(2) 𝑄𝑒𝑔𝑏 = 𝑃𝑒𝑔 ∗ 𝑄𝑒𝑔𝑝
kur
Qegb – Energijos gamintojui priskirta SGD terminalo būtinojo kiekio dalis,
Peg – Energijos gamintojui nustatyta procentinė dalis,
Qegp – prognozuojamas Energijos gamintojo Vartojimo poreikis.
Galutinė Energijos gamintojui priskirta SGD terminalo būtinojo kiekio dalis yra nustatoma vietoje
prognozuojamo gamtinių dujų Vartojimo poreikio, vertinant faktiškai suvartotų gamtinių dujų, reikalingų
reguliuojamos veiklos vykdymui, apimtis pagal formulę:
(3)𝑄𝑒𝑔𝑏 = 𝑃𝑒𝑔 ∗ 𝑄𝑒𝑔𝑓
kur
Qegb – Energijos gamintojui priskirta SGD terminalo būtinojo kiekio dalis,
Peg – Energijos gamintojui nustatyta procentinė dalis,
Qegf – faktiškai Energijos gamintojo suvartotas gamtinių dujų kiekis.
6. Gamtinių dujų tiekimo grafikas
6.1. Kasmet iki gegužės 2 d. Paskirtasis tiekėjas įsipareigoja pateikti Energijos gamintojui pagal Priede Nr. 4
pateiktą formą ateinantiems metams remiantis Sutarties 5 skyriaus nuostatomis paskirstytos SGD terminalo
būtinojo kiekio dalies preliminarų Gamtinių dujų tiekimo grafiką, kuris Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti
tikslinamas Sutarties 6.2-6.4. punktuose numatyta tvarka.
6.2. Energijos gamintojas 10 (dešimt) darbo dienų prieš kiekvieną kalendorinį mėnesį elektroniniu paštu esant
poreikiui turi teisę pateikti Paskirtajam tiekėjui patikslintą Gamtinių dujų tiekimo grafiką ateinančiam
kalendoriniam mėnesiui pagal Priedo Nr. 2 formą, kuriuo remiantis Paskirtasis tiekėjas tiekia gamtines dujas
nurodytą kalendorinį mėnesį. Energijos gamintojui nepateikus patikslinto Gamtinių dujų tiekimo grafiko,
Paskirtasis tiekėjas tiekia gamtines dujas pagal preliminarų Gamtinių dujų tiekimo grafiką, sudarytą Sutarties
6.1. punkte nurodyta tvarka. Energijos gamintojams tikslinant Gamtinių dujų tiekimo grafiką, atsižvelgiama į
einamųjų metų Energijos gamintojo faktinį Vartojimo poreikį, ir privaloma išlaikyti Paskirtojo tiekėjo
einamiesiems metams nustatytą Procentinę dalį.
6.3. Energijos gamintojas kiekvieną darbo dieną , einančią po gamtinių dujų pristatymo paros, iki 12:00 val.
elektroniniu paštu Paskirtajam tiekėjui pateikia faktinį Gamtinių dujų tiekimo grafiką už ataskaitinę parą tokia
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apimtimi, kokia disponuoja Energijos gamintojas. Paskirtasis tiekėjas tą pačią darbo dieną iki 13:00 val.
informuoja Energijos gamintoją tuo atveju, jei pateiktas faktinio Gamtinių dujų tiekimo grafikas nėra
patvirtinamas. Jei Energijos gamintojas nepateikia faktinio Gamtinių dujų tiekimo grafiko, galioja paskutinis
patvirtintas Gamtinių dujų tiekimo grafikas.
6.4. Pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, Energijos gamintojas įsipareigoja per 1 (vieną) darbo dieną nuo
faktinio Gamtinių dujų vartojimo grafiko suderinimo su gamtinių dujų skirstomųjų tinklų operatoriumi,
Paskirtajam tiekėjui elektroniniu paštu pateikti per praėjusį kalendorinį mėnesį faktiškai suvartotų gamtinių dujų
kiekius padieniui, kurie yra Šalių patvirtinami kaip galutinio Gamtinių dujų tiekimo grafiko kiekiai. Energijos
gamintojui mėnesio eigoje ir pasibaigus mėnesiui nepatikslinus Gamtinių dujų tiekimo grafiko kiekių, lieka
galioti paskutinis patvirtintas Gamtinių dujų tiekimo grafikas.
6.5. Paskirtajam tiekėjui pradėjus naudoti IT sistemą, Gamtinių dujų tiekimo grafikų derinimas atliekamas 6.2
– 6.4 punktuose nurodytais terminais Paskirtojo tiekėjo nurodytu būdu, nebent Paskirtasis tiekėjas nurodytų
kitaip.
6.6. Pagal Diversifikavimo tvarkos aprašo 16 punkto nuostatas, 6.2 – 6.4 punktuose nurodyti Energijos
gamintojų pateikiami patikslinti faktinio Gamtinių dujų tiekimo grafikai suprantami kaip Valstybės reguliuojamai
elektros energijos ir (ar) šilumos gamybai vykdyti reikalingo gamtinių dujų Vartojimo poreikio grafiko ir
einamiesiems metams nustatytos Procentinės dalies sandauga.
6.7. Pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, per 10 kalendorinių dienų Energijos gamintojas Paskirtajam tiekėjui
pateikia informaciją apie galutinį Gamtinių dujų tiekimo grafiką. Paskirtasis tiekėjas, remdamasis Energijos
gamintojo pateiktu faktiniu Gamtinių dujų tiekimo grafiku ir Energijos gamintojui pateiktu gamtinių dujų pirkimo
pardavimo aktu už ataskaitinį mėnesį patiektas gamtines dujas, įvertina, ar buvo išlaikyta metams nustatyta
Procentinė dalis.
6.8. Jeigu Paskirtajam tiekėjui Sutarties 6.7 punkte nustatyta tvarka įvertinus informaciją, paaiškėja, kad
Energijos gamintojui faktiškai patiektas gamtinių dujų kiekis nesudaro metams nustatytos Procentinės dalies,
gamtinių dujų kiekio skirtumas tarp Vartojimo poreikio ir faktinio Gamtinių dujų tiekimo grafiko apimčių yra
keliamas į ateinantį einamųjų metų kalendorinį mėnesį tam, kad būtų išlaikyta Paskirtojo tiekėjo einamiesiems
metams nustatyta Procentinė dalis.
6.9. Galutiniame Gamtinių dujų tiekimo grafike nurodytas gamtinių dujų kiekis pripažįstamas faktiškai parduotu
dujų kiekiu, kurį Paskirtasis tiekėjas patiekė Energijos gamintojui, o Energijos gamintojas privalo už patiektą
dujų kiekį sumokėti Paskirtajam tiekėjui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais .
7.

Gamtinių dujų pristatymo vieta ir pardavimo tvarka

7.1. Energijos gamintojui paskirstyto gamtinių dujų kiekio pristatymo (nuosavybės teisės perleidimo) vieta –
virtualus įleidimo / išleidimo taškas gamtinių dujų perdavimo sistemoje, kaip tai numatyta Naudojimosi gamtinių
dujų perdavimo sistema taisyklėse.
7.2. Pagal Sutartį gamtinės dujos Energijos gamintojui parduodamos nuo SGD terminalo eksploatavimo
pradžios iki Sutarties galiojimo paskutinės dienos.
7.3. Gamtinių dujų apskaita ir kokybė nustatoma pagal Naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema
taisykles ir Gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisykles.
7.4. Gamtinių dujų pardavimas gali būti vykdomas iš SGD terminalo ar kitų įėjimo į gamtinių dujų perdavimo
sistemą taškų.
7.5. Energijos gamintojas, įsigijęs gamtines dujas pagal šią Sutartį, su gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo
sistemų operatoriais sudaro dujų transportavimo iki jų vartojimo ar pardavimo vietos sutartis.
7.6. Energijos gamintojo gamtinių dujų vartojimo balansavimą užsitikrina pats Energijos gamintojas kitų
sutarčių pagrindu, jei Energijos gamintojas įsigyja gamtines dujas kitų, nei ši Sutartis, sutarčių pagrindu.
7.7. Paskirtasis tiekėjas turi teisę apriboti arba nutraukti dujų pardavimą Energijos gamintojui:
7.7.1. jei SGD terminalo operatorius apriboja ar nutraukia SGD terminalo paslaugų teikimą.
7.7.2. jei Energijos gamintojas nevykdo arba netinkamai vykdo mokėjimo įsipareigojimus pagal šią Sutartį;
7.7.3. kitais teisės aktų nustatytais atvejais.
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7.8. Paskirtasis tiekėjas turi nedelsdamas, (jeigu objektyviai įmanoma - ne vėliau kaip per 2 (dvi) kalendorines
dienas kai tokia informacija tapo žinoma Paskirtajam tiekėjui), pranešti Energijos gamintojui apie dujų
pardavimo apribojimą ar nutraukimą, nurodant apribojimo ar nutraukimo priežastis Paskirtojo tiekėjo
disponuojamos informacijos apimtimi bei pateikti atitinkamai pakoreguotą preliminarų Gamtinių dujų tiekimo
grafiką.
7.9. Jeigu Paskirtasis tiekėjas apriboja ar nutraukia dujų pardavimą remiantis Sutarties 7.7.2 punktu, gamtinių
dujų pardavimas atnaujinamas tik tada, kai Energijos gamintojas padengia įsiskolinimą arba pateikia
Paskirtajam tiekėjui priimtiną įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemonę. Tokiu atveju Energijos gamintojas
Paskirtojo tiekėjo reikalavimu privalo atlyginti Paskirtojo tiekėjo patirtus nuostolius, įskaitant skirtumą tarp
rinkoje realizuotų Energijos gamintojui priskirtų bei nepatiektų gamtinių dujų ir pagal preliminarų Gamtinių dujų
tiekimo grafiką Energijos gamintojui priskirtų bei nepatiektų gamtinių dujų. Paskirtasis tiekėjas privalo dėti visas
pastangas, siekiant išvengti ar sumažinti dėl šios priežasties galinčius atsirasti nuostolius.
8.

Kaina ir atsiskaitymo tvarka

8.1. Paskirtasis tiekėjas Energijos gamintojui parduodamų gamtinių dujų kainą skelbia viešai savo
elektroninėje svetainėje , nuolatos atnaujina informaciją ir ja vadovaujasi išrašydamas PVM sąskaitą – faktūrą.
8.2. Paskirtojo tiekėjo Energijos gamintojui parduodamų gamtinių dujų kaina nustatoma vadovaujantis
Komisijos patvirtinta metodika ir kitais teisės aktais.
8.3. Šios Sutarties vykdymui ir gamtinių dujų pardavimui pagal Gamtinių dujų tiekimo grafiką Paskirtajam
tiekėjui bus reikalinga pasinaudoti SGD terminalo išdujinimo paslaugomis ir perdavimo sistemos operatoriaus
paslaugomis rezervuojant įėjimo į perdavimo sistemą pajėgumus. Jei šios paslaugos mokamos ir Paskirtajam
tiekėjui nėra kompensuojamos kitais teisės aktuose nustatytais būdais, Energijos gamintojas įsipareigoja
kompensuoti Paskirtojo tiekėjo tokioms paslaugoms patirtas išlaidas pagal Paskirtojo tiekėjo Energijos
gamintojui pateiktas sąskaitas.
8.4. Energijos gamintojas sumoka Paskirtajam tiekėjui už praėjusį ataskaitinį mėnesį parduotas gamtines dujas
pagal Paskirtojo tiekėjo pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą kartu su gamtinių dujų pirkimo pardavimo aktu (forma
nurodyta Priede Nr. 5), kuriuos Paskirtasis tiekėjas išrašo ir pateikia Energijos gamintojui elektroniniu paštu iki
5 (penktos) einamojo mėnesio darbo dienos pagal galutinį Gamtinių dujų tiekimo grafiką.
8.5. Energijos gamintojas Paskirtojo tiekėjo pateiktą gamtinių dujų pirkimo pardavimo aktą pasirašo ir PVM
sąskaitą – faktūrą apmoka ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros
išsiuntimo dienos. Apmokėjimo data laikoma pinigų įskaitymo į Paskirtojo tiekėjo sąskaitą data. Energijos
gamintojas pastebėjęs netikslumus gamtinių dujų pirkimo pardavimo akte ar PVM sąskaitoje – faktūroje
informuoja apie tai Paskirtąjį tiekėją, o Paskirtasis tiekėjas pakoreguoja netikslumus arba išrašo koreguojančią
PVM sąskaitą – faktūrą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas.
8.6. Visi mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami eurais mokėjimo pavedimu į Paskirtojo tiekėjo PVM sąskaitoje
- faktūroje nurodytą atsiskaitomąją banko sąskaitą. Banko paslaugų mokesčius, susijusius su pinigų
pervedimu, Šalys sumoka pagal SHA principą, t.y. Energijos gamintojas sumoka visus mokėtojo banko
paslaugų mokesčius, susijusius su išeinančiais pavedimais, o Paskirtasis tiekėjas sumoka visus gavėjo banko
paslaugų mokesčius, susijusius su gaunamomis įplaukomis.
8.7. Visi mokėjimai pagal šią Sutartį turi būti atlikti Paskirtojo tiekėjo PVM sąskaitoje – faktūroje nurodyta
suma, nepriklausomai nuo jokių papildomų mokesčių ar įmokų, taip pat nenustatant jokių lėšų deponavimo,
kreditavimo ir (ar) kitokio panaudojimo suvaržymų.
9.

Šalių atsakomybė

9.1. Šalys atsako už tinkamą Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą teisės aktuose ir Sutartyje nustatyta
apimtimi, tvarka ir sąlygomis.
9.2. Jeigu paaiškėja, kad bet kuris iš šioje Sutartyje numatytų Šalių pareiškimų ir/ar garantijų buvo
neteisingas, melagingas ir/ar klaidinantis, Šalis pažeidėja nukentėjusiajai Šaliai privalo atlyginti nuostolius
(žalą), kuriuos pastaroji Šalis patyrė dėl tokio neteisingo, melagingo ir/ar klaidinančio pareiškimo ar garantijos.
9.3. Energijos gamintojas, planuodamas gamtinių dujų poreikį ir derindamas Gamtinių dujų tiekimo grafiką,
užtikrina šios Sutarties tinkamą vykdymą ir privalomą reikalavimą Energijos gamintojui pirmiausia įsigyti SGD
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terminalo būtinojo kiekio dalį ir nesudaro naujų sutarčių, kuriomis būtų pažeidžiamas privalomas reikalavimas
Energijos gamintojui pirmiausia įsigyti SGD terminalo būtinojo kiekio dalį.
9.4. Šalių atsakomybė ribojama tiesioginiais nuostoliais, išskyrus Sutarties 7.9 punkte nurodytus atvejus.
Paskirtasis tiekėjas neatsako už gamtinių dujų nepardavimą, jei tai įvyko ne dėl Paskirtojo tiekėjo kaltės. Bet
kuriuo atveju, Paskirtasis tiekėjas neatsako už šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą ar jų
netinkamą įvykdymą, kai tokias pasekmes sąlygojo trečiųjų asmenų veikimas ar neveikimas.
9.5. Šia Sutartimi nustatyta civilinė atsakomybė netaikoma, taip pat Šalys gali būti visiškai ar iš dalies
atleidžiamos nuo atsakomybės už šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą ar jų netinkamą įvykdymą
dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Atsiradus šioms aplinkybėms, Šalis, kuri dėl tokių aplinkybių
visiškai ar iš dalies negali įvykdyti šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo
dienas raštu informuoti kitą Šalį bei pateikti tokias aplinkybes patvirtinančius dokumentus.
9.6. Bet kuriuo atveju, Šalis neatsako už šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą ar jų netinkamą
įvykdymą, kai tokias pasekmes pagrįstai sąlygojo kitos Šalies ar jos įgaliotų asmenų netinkamas veikimas ar
neveikimas, įgyvendinant šia Sutartimi nustatytas teises ar vykdant prisiimtas pareigas.
9.7. Energijos gamintojas, nesumokėjęs Paskirtajam tiekėjui už parduotas gamtines dujas ir (ar) neatlikęs kitų
privalomų mokėjimų Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka 0,04 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos
sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Delspinigiai sumokami ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų
nuo jų pareikalavimo dienos. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Energijos gamintojo nuo prievolės pilnai
atsiskaityti su Paskirtajam tiekėjui už nupirktas gamtines dujas (ar) atlikti kitus privalomus mokėjimus.
9.8. Jei kyla rizika, kad Paskirtasis tiekėjas dėl savo kaltės nevykdys ar netinkamai vykdys savo įsipareigojimą
parduoti SGD terminalo būtinojo kiekio dalį pagal Gamtinių dujų tiekimo grafiką, Paskirtasis tiekėjas privalo
užtikrinti gamtinių dujų pardavimą Energijos gamintojui pagal Gamtinių dujų tiekimo grafiką kitai būdais. Tokiu
atveju Energijos gamintojui Paskirtojo tiekėjo taikoma gamtinių dujų įsigijimo kaina negali būti didesnė nei SGD
terminalo būtinojo kiekio dalies, pagal šios Sutarties sąlygas parduodamos Energijos gamintojui, mažiausia
potenciali SGD įsigijimo kaina, pasiūlyta apklausus ne mažiau kaip 3 potencialius Paskirtojo tiekėjo pasirinktus
SGD tiekėjus. Jei Paskirtasis tiekėjas dėl savo kaltės neparduoda gamtinių dujų ar parduoda mažesnį gamtinių
dujų kiekį už paskutiniame Gamtinių dujų tiekimo grafike numatytą parduoti dujų kiekį, Energijos gamintojui
pareikalavus, Paskirtasis tiekėjas apmoka Energijos gamintojui netesybas, kurių dydis yra lygus kainų
skirtumui tarp Energijos gamintojo iš trečiųjų asmenų įsigyto Paskirtojo tiekėjo neparduoto gamtinių dujų kiekio
kainos ir vidutinės Paskirtojo tiekėjo pagal šią Sutartį parduodamų gamtinių dujų faktinės įsigijimo kainos per
paskutines 10 (dešimt) kalendorinių dienų.
9.9. Paskirtasis tiekėjas pasilieka teisę įkeisti, perleisti tretiesiems asmenims ar kitaip suvaržyti esamas ir
būsimas reikalavimo teises, susijusias su gautinomis lėšomis pagal šią Sutartį be atskiro Energijos gamintojo
sutikimo.

10.

Sutarties duomenų teikimas pagal REMIT reglamentą

10.1. Energijos gamintojas, kaip tai numato Įgyvendinimo reglamento 3 straipsnio 2 dalis, pažymėdamas šį
punktą informuoja ir patvirtina, kad jo Techninis vartojimo pajėgumas yra:
◻ lygus arba didesnis nei 600 GWh per metus (žymima X) _____________
/parašas/
Energijos gamintojas patvirtina, jog 10.1. punkte nurodytas Techninis vartojimo pajėgumas yra teisingas ir
Paskirtasis tiekėjas gali juo vadovautis. Energijos gamintojas taip pat patvirtina ir garantuoja, jog nepažymėjus
10.1. punkte nurodyto Techninio vartojimo pajėgumo, Energijos gamintojo Techninis vartojimo pajėgumas yra
mažesnis nei 600 GWh per metus ir Energijos gamintojas prisiima atsakomybę už visus jam ir (ar) Paskirtajam
tiekėjui galinčius kilti neigiamus padarius (įskaitant, bet neapsiribojant, Paskirtajam tiekėjui Komisijos skirtų
baudų kompensavimu) dėl Energijos gamintojo neteisingai ir (ar) melagingai nurodyto Techninio vartojimo
pajėgumo ar kitos informacijos. Bet kuriuo atveju Energijos gamintojas įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti
Paskirtąjį tiekėją, jei Sutarties galiojimo metu Energijos gamintojo Techninis vartojimo pajėgumas taptų
didesnis arba mažesnis kaip 600 GWh per metus.
10.3. Atsižvelgiant į Energijos gamintojo nurodytą Techninį vartojimo pajėgumą, tiek faktinius Šalių santykius,
Šalys supranta ir įsipareigoja laikytis REMIT reglamento ir Įgyvendinimo reglamento nuostatų bei iš jų kylančių
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pareigų, kiek Šalių santykiai pagal šią Sutartį ir Sutarties vykdymas patenka į REMIT reglamento ir
Įgyvendinimo reglamento taikymo sritį.
10.4. Paskirtasis tiekėjas neteikia Energijos gamintojo prekybos duomenų (apie Sutartį ir (ar) pavedimus) ir
(arba) pagrindinių Energijos gamintojo duomenų ACER agentūrai Energijos gamintojo vardu, nebent Energijos
gamintojo atskiru prašymu, Paskirtajam tiekėjui turint galimybes, Šalys sudarytų papildomą rašytinį susitarimą.
Energijos gamintojas yra atsakingas ir turi pateikti Energijos gamintojo duomenis ir prekybos duomenis (apie
Sutartį ir (ar) pavedimus) ACER agentūrai savo vardu arba per trečiuosius asmenis.
10.5. Energijos gamintojas privalo būti registruotas kaip rinkos dalyvis pagal REMIT reglamento 9 straipsnį ir
pateikti Tiekėjui rinkos dalyvio unikalų identifikavimo kodą (ACER kodas), vadovaudamasis Įgyvendinimo
reglamento 10 straipsnio 2 dalimi.
10.6. Energijos gamintojas atsako už registravimąsi atitinkamuose registruose ir reguliavimo institucijose
(įskaitant nacionalines reguliavimo institucijas ir ACER agentūrą), siekiant gauti ACER agentūros išduotą
registracijos kodą, kuris identifikuoja Energijos gamintoją kaip rinkos dalyvį bei yra atsakingas už Paskirtojo
tiekėjo informavimą apie suteiktą ACER registracijos kodą.
10.7. Šalys atsako už visų ir bet kokių atnaujinimų ir (arba) pakeitimų atlikimą atitinkamuose registruose ir
(arba) reguliavimo institucijose, kurie susiję su bet kokios informacijos pasikeitimu po ACER registracijos kodo
suteikimo Šalims bei viena kitos informavimą apie atliktus veiksmus.
10.8. Šalys atsako už tinkamą pateikimą viena kitai (laiku bei laikantis visų taikomų reikalavimų) visų duomenų,
informacijos ir dokumentų (kurių pagrįstai gali reikalauti kita Šalis ir kurių kita Šalis neturi savo dispozicijoje),
kurie yra reikalingi tam, kad kiekviena iš Šalių galėtų vykdyti jai kylančias pareigas pagal REMIT reglamentą ir
Įgyvendinimo reglamentą ir perduoti kitos Šalies duomenis ACER agentūrai.
10.9. 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 Energijos gamintojas teikia ACER ar nacionalinei reguliavimo
institucijai informaciją, susijusią su Paskirtuoju tiekėju (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, ir iš Paskirtojo tiekėjo
įsigytų gamtinių dujų perpardavimo sandorius, kaip tai numatyta REMIT reglamente), Energijos gamintojas
įsipareigoja apie tai raštu informuoti Paskirtąjį tiekėją. Energijos gamintojas įsipareigoja bendradarbiauti su
Paskirtuoju tiekėju, kiek tai reikalinga Paskirtojo tiekėjo pareigų pagal REMIT reglamentą ir Įgyvendinimo
reglamentą vykdymui ir tinkamam Sutarties bei Energijos gamintojo duomenų notifikavimui ACER agentūrai.
11.

Sutarties galiojimas ir nutraukimas

11.1. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja tol, kol teisės aktų nustatyta tvarka nėra priimamas
sprendimas sustabdyti ar nutraukti paskirtojo tiekimo įpareigojimą.
11.2.. Sutartis gali būti nutraukta tik rašytiniu Šalių susitarimu arba arbitražo sprendimu įstatymų numatytais
atvejais. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kiti sutarties sudarymą, vykdymą, pakeitimą, nutraukimą ir
atsakomybę reglamentuojantys teisės aktai taikomi tik tiek, kiek jie neprieštarauja specialiesiems teisės
aktams bei suderinami su Lietuvos Respublikos suskystintųjų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 3
dalyje numatytais įpareigojimais energijos gamintojams prioriteto tvarka supirkti per SGD terminalą įvežtų
gamtinių dujų kiekį, atitinkantį SGD terminalo būtinąjį kiekį, paskirtą konkrečiam Energijos gamintojui šioje
Sutartyje nustatyta tvarka.
11.3.. Sutarties nutraukimo atveju Energijos gamintojas privalo sumokėti už iki Sutarties nutraukimo parduotas
gamtines dujas.
12.

Taikoma teisė ir ginčų sprendimas

12.1. Šiai Sutarčiai ir iš jos kylantiems Šalių tarpusavio teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos
teisė.
12.2. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su šia Sutartimi, jos
pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiamas Šalių tarpusavio derybų būdu, vadovaujantis geros valios,
Šalių lygiateisiškumo, protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais. Neišsprendus ginčo tarpusavio
derybų būdu per 1 (vieną) mėnesį, kiekvienas ginčas sprendžiamas Sutarties 12.4 punkte nustatyta tvarka.
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12.3. Jeigu Energijos gamintojas nesutinka su Paskirtojo tiekėjo nustatytu Vartojimo poreikiu pagal šios
Sutarties 4 skyriuje nurodytą tvarką, Energijos gamintojas gali dėl to teikti pretenziją Diversifikavimo tvarkos
apraše nustatyta tvarka ir terminais.
12.4. Išskyrus atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kita ginčų nagrinėjimo tvarka, šalims nesusitarus,
kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su šia Sutartimi, jos
pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas arbitražu Vilniaus komercinio arbitražo teisme
pagal šio teismo reglamentą. Arbitražinio teismo arbitrų bus 1 (vienas). Arbitražinio teismo posėdžiai vyks
Vilniuje. Arbitražiniame procese bus vartojama lietuvių kalba.
13.

Baigiamosios nuostatos

13.1. Sutarties pakeitimai ir papildymai (taip pat ir priedai) galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų
Šalių atstovų parašais.
13.2. Šalių adresai ir rekvizitai:

Adresas korespondencijai:
Juridinio asmens kodas:
PVM mokėtojo kodas:
Tel.:
Faksas:
El. paštas
A/s
Bankas:

[___]
Adresas korespondencijai:
[___]
Juridinio asmens kodas: [___]
PVM mokėtojo kodas: [___]
Tel.: [___]
Faksas: [___]
El. paštas: [___]
A/s: [___]
Bankas: [___]

13.3. Bet kuriuo metu, pateikus pranešimą kitai Šaliai, Šalis gali nurodyti kitus adreso ir banko rekvizitų
duomenis šios Sutarties tikslais.
13.4. Apie šios Sutarties 13.2 punkte nurodytų rekvizitų pasikeitimą bei apie teisinio statuso pasikeitimą ir
kitas aplinkybes, keliančias grėsmę tinkamam įsipareigojimų vykdymui pagal Sutartį, Šalys įsipareigoja raštu
informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokių pasikeitimų/aplinkybių atsiradimo. Nesant
rašytinio pranešimo, visi pranešimai, prašymai, reikalavimai, sąskaitos ir kita informacija šios Sutarties tikslais
laikoma tinkamai pateikta, taip pat visi mokėjimai pagal šią Sutartį laikomi tinkamai atliktais, šios Sutarties
13.2 punkte nurodytais rekvizitais.
13.5. Visa informacija pagal šią Sutartį yra konfidenciali, išskyrus viešai prieinamą informaciją. Konfidenciali
informacija gali būti atskleista trečiosioms šalims tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais arba
gavus kitos Šalies rašytinį sutikimą.
13.6. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną – Paskirtajam
tiekėjui ir Energijos gamintojui.
14.

Sutarties priedai:

14.1. Priedas Nr. 1. Energijos gamintojo gamtinių dujų vartojimo poreikio prognozės ateinantiems 5 metams
forma.
14.2. Priedas Nr. 2. Energijos gamintojo Vartojimo poreikio deklaravimo kitiems metams formos
14.3. Priedas Nr. 3. Energijos gamintojo vartojimo poreikio faktinių kiekių per paskutinius 12 mėnesius forma
14.4. Priedas Nr. 4. Gamtinių dujų tiekimo grafikas
14.5. Priedas Nr. 5 Gamtinių dujų pirkimo pardavimo aktas
Paskirtojo tiekėjo vardu:

Energijos gamintojo vardu:

_______________________________

_______________________________

11
prie [

Priedas Nr. 1
] Gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. [ ]

Energijos gamintojo gamtinių dujų vartojimo poreikio prognozės ateinantiems 5 metams forma
Vartojimo poreikis, MWh
Metai

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

20__ m.
20__ m.
20__ m.
20__ m.
20__ m.
Viso

Tvirtinu:

____________
Pareigos

________
Parašas

____________
Vardas, pavardė

Viso

12
prie [

Priedas Nr. 2
] Gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. [ ]

Energijos gamintojo Vartojimo poreikio deklaravimo kitiems metams forma

Planuojami remontai ir (ar) vartojimo ribojimai 20__ metais
Energijos gamintojo objektas

Remonto ar ribojimo pradžia

Remonto ar ribojimo pabaiga

Vartojimo poreikis remonto
metu, MWh per dieną

Komentarai

Vartojimo poreikis 20__ metais, mėnesiais, MWh
Energijos
gamintojo
pavadinimas

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

Viso

Viso

Vartojimo poreikis 20__ metais, savaitėmis, MWh
Savaitė

Vartojimo poreikis

Savaitė

Vartojimo poreikis

Savaitė

Vartojimo poreikis

Savaitė

1

14

27

40

2

15

28

41

3

16

29

42

4

17

30

43

5

18

31

44

6

19

32

45

7

20

33

46

8

21

34

47

9

22

35

48

10

23

36

49

11

24

37

50

12

25

38

51

13

26

39

52
53

Vartojimo poreikis

13
Mėnesio
diena

Vartojimo poreikis 20__ metais, dienomis, kWh per dieną
Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Viso

Tvirtinu:

____________
Pareigos

________
Parašas

____________
Vardas, pavardė

Gruodis

14
prie [

Priedas Nr. 3
] Gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. [ ]

Energijos gamintojo vartojimo poreikio faktinių kiekių per paskutinius 12 ar 36 mėnesius forma

Vartojimo poreikio faktas, MWh per mėn.
Metai

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

20__ m.
20__ m.
20__ m.
20__ m.
Viso

Tvirtinu:

____________
Pareigos

________
Parašas

____________
Vardas, pavardė

Viso

15
prie [

Priedas Nr. 4
] Gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. [ ]

Gamtinių dujų tiekimo grafikas
Mėnesio
diena
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Viso

Paskirtojo tiekėjo ir Energijos gamintojo gamtinių dujų pirkimo-pardavimo kiekis kiekvieną dieną konkretų mėnesį, kWh per dieną
Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

16
prie [

Priedas Nr. 5
] Gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. [ ]

Patvirtintas gamtinių dujų tiekimo grafikas 201_ m. ___________ mėn.
Mėnesio diena

Gamtinių dujų tiekimo grafikas, kWh

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Viso

Paskirtojo tiekėjo atstovas

Energijos gamintojo atstovas

________________
(Parašas)
________________
(Parašas)
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__________________
SUDERINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos 2015-...-... nutarimu Nr. ...

