VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
NUTARIMAS
DĖL NAUDOJIMOSI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „FORTUM HEAT LIETUVA“
GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO SISTEMA TAISYKLIŲ DERINIMO
2013 m. liepos 4 d. Nr. O3-277
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2011, Nr. 874186) 49 straipsnio 3 dalimi, Reikalavimų naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėms ir
naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklėms, patvirtintų Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2012 m. liepos 5 d. nutarimu O3-178 (Žin., 2012, Nr. 82-4331), 20,
21, 23 punktais bei atsižvelgdama į UAB „Fortum Heat Lietuva“ 2013 m. birželio 21 d. raštą Nr. SH-130,
Komisijos Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2013 m. birželio 27 d. pažymą Nr. O5-230 „Dėl
Naudojimosi UAB „Fortum Heat Lietuva“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių, derinimo“, Komisija n u t
a r i a:
derinti Naudojimosi UAB „Fortum Heat Lietuva“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisykles (pridedama).
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin.,
1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka ir sąlygomis.
KOMISIJOS NARYS,
LAIKINAI EINANTIS KOMISIJOS PIRMININKO PAREIGAS
________________

VYGANTAS VAITKUS

PATVIRTINTA
UAB „Fortum Heat Lietuva“
Generalinio direktoriaus
2013 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. IV-30
NAUDOJIMOSI UAB „FORTUM HEAT LIETUVA“ GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO SISTEMA
TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Naudojimosi UAB „Fortum Heat Lietuva“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklės (toliau –
Taisyklės) nustato naudojimosi UAB „Fortum Heat Lietuva“ gamtinių dujų skirstymo sistema (toliau –
Sistema) tvarką bei sąlygas, UAB „Fortum Heat Lietuva“ kaip gamtinių dujų skirstymo sistemos
operatoriaus (toliau – SSO) ir Sistemos naudotojų teises ir pareigas bei atsakomybę.
2. Šios Taisyklės yra taikomos SSO, teikiančiam gamtinių dujų skirstymo paslaugas, Sistemos naudotojams,
kurie pagal dvišalėse skirstymo sutartyse nustatytas sąlygas yra prisiėmę įsipareigojimus naudotis Sistema, bei
potencialiems Sistemos naudotojams.
3. Šiomis Taisyklėmis siekiama užtikrinti, kad SSO teikiamos paslaugos būtų skaidrios, nediskriminuotų
esamų bei potencialių Sistemos naudotojų bei suteiktų jiems lygias, sąžiningas, objektyvias ir skaidrias
sąlygas naudotis Sistema ir būtų sudarytos visos įmanomos galimybės kuo efektyviau išnaudoti Sistemos
pajėgumus.
4. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo (Žin., 2000, Nr.
89-2743; 2007, Nr. 43-1626; 2011, Nr. 87-4186) 49 straipsnio 3 dalyje nustatytu įpareigojimu skirstymo
sistemų operatoriams parengti Naudojimosi sistema taisykles, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos (toliau – Komisija) 2012 liepos 5 d. nutarimu Nr. O3-178 „Dėl reikalavimų naudojimosi gamtinių
dujų perdavimo sistema taisyklėms ir naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklėms
patvirtinimo“.
5. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Gamtinių dujų skirstymo sistemos naudotojas (toliau – Naudotojas) – su SSO sudaręs gamtinių dujų
skirstymo sutartį (toliau – Sutartis) asmuo, kuriam gamtinės dujos tiekiamos iš Sistemos arba su SSO sudaręs
Sutartį asmuo, kuris tiekia gamtines dujas į Sistemą.
6. Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Gamtinių dujų įstatyme ir kituose teisės aktuose
apibrėžtas sąvokas.
II. NAUDOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS NAUDOJANTIS SISTEMA
7. Naudotojo pareigos:
7.1. Prieš pradedant naudotis Sistema, sudaryti Sutartį su SSO.
7.2. Į dujų priėmimo vietą pristatyti dujas, kurių kokybė bei sudėtis atitinka teisės aktų nustatytus
reikalavimus.
7.3. Užtikrinti saugų dujų vartojimą, tinkamą Naudotojo sistemos ir dujinių prietaisų būklę bei jų eksploatavimo
techninę saugą.
7.4. Kartu su SSO atstovu dalyvauti plombuojant gamtinių dujų skirstymo sistemas (matavimo
priemones) ir jų atjungimo bei aplankos linijų uždaromuosius įtaisus.
7.5. Užtikrinti, kad SSO įgalioti darbuotojai, pateikę tarnybinius pažymėjimus, galėtų kontroliuoti nuo 8 iki
20 valandos Sistemos Naudotojų gamtinių dujų apskaitos sistemas (matavimo priemones) bei patikrinti gamtinių
dujų apskaitos tvarkingumą.
7.6. Užtikrinti gamtinių dujų apskaitos sistemų (matavimo priemonių), esančių Naudotojo valdose,
saugumą ir jų plombų neliečiamumą.

7.7. Nedelsiant pranešti SSO apie Naudotojo gamtinių dujų sistemos avarijas, sutrikimus ir gedimus,
gaisrus bei jo teritorijoje esančių gamtinių dujų apskaitos sistemų (matavimo priemonių) darbo sutrikimus ar
kitokius pažeidimus.
7.8. Neviršyti Sutartyje nustatyto leistino gamtinių dujų srauto (m3/val).
7.9. Naudoti tik nustatyta tvarka suprojektuotas ir įrengtas gamtinių dujų sistemas, dujinius prietaisus.
7.10. Informuoti SSO apie Naudotojo duomenų nurodytų Taisyklių 30 punkte pasikeitimą.
7.11. Ekstremalios padėties atveju griežtai vykdyti SSO nurodymus bei imtis visų priemonių, kad būtų
kiek įmanoma mažiau vartojama gamtinių dujų.
7.12. Vykdyti kitas teisės aktuose ir Sutartyje su SSO nustatytas pareigas.
8. Naudotojo teisės:
8.1. Gauti iš SSO tikslią informaciją apie SSO pavadinimą, buveinės adresą, įmonės kodą ir teisinę formą,
teikiamas paslaugas ir jų teikimo sąlygas, gamtinių dujų skirstymo tarifus (kainas) bei teikiamų paslaugų
kainas, pranešimų apie tarifus (kainas) pateikimo būdus, ginčų nagrinėjimo tvarką.
8.2. Reikalauti išaiškinimo, kokiu pagrindu yra suskaičiuotas mokestis ir / ar nepriemoka (skola) už
skirstytas gamtines dujas ir suteiktas paslaugas.
8.3. Aptikus klaidą SSO pateiktoje sąskaitoje už gamtinių dujų skirstymą, kreiptis į SSO dėl sąskaitos
peržiūrėjimo ir tikslinimo.
8.4. Reikalauti SSO, kad būtų atlikta neeilinė matavimo priemonės patikra. Jeigu atlikus neeilinę matavimo
priemonės patikrą, buvo nustatyta, kad gamtinių dujų matavimo priemonė atitinka jai nustatytus metrologinius
reikalavimus, Naudotojas, reikalavęs atlikti neeilinę patikrą, privalo apmokėti SSO išlaidas, patirtas neeilinės
matavimo priemonės metrologinės patikros metu.
8.5. Reikalauti iš SSO atlyginti tiesioginius nuostolius, patirtus dėl nepatiektų ir (ar) netinkamos kokybės
gamtinių dujų.
8.6. Iškilus šalių ginčams dėl teisės pasinaudoti SSO Sistema kreiptis į Komisiją, dėl matavimo priemonių
gedimo, dujų apskaitos, mokėjimo už suteiktas paslaugas pažeidimų, dujų skirstymo, ribojimo ar nutraukimo į
Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos, o dėl sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo – į
Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.
8.7. Nebuitiniai Sistemos naudotojai turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu SSO nevykdo ir netinkamai vykdo
sutartinius įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.217 straipsnyje numatytais pagrindais. Buitiniai sistemos naudotojai turi teisę nutraukti Sutartį, jei
keičiamos Sutarties sąlygos ir jos buitiniam naudotojui yra nepriimtinos, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.390 straipsnio 1 dalyje nustatytomis sąlygomis.
III. SSO TEISĖS IR PAREIGOS LEIDŽIANT NAUDOTIS SISTEMA
9. SSO pareigos:
9.1. Saugiai, patikimai, ekonomiškai ir efektyviai eksploatuoti Sistemą.
9.2. Skirstyti gamtines dujas SSO ir Naudotojo Sutartyje nustatytomis sąlygomis.
9.3. Į dujų pristatymo vietą pristatyti dujas, kurių kokybė bei sudėtis atitinka teisės aktų nustatytus
reikalavimus.
9.4. Teikti esamiems ir potencialiems naudotojams gamtinių dujų skirstymo paslaugas nediskriminuojant
ir neišskiriant jų galimybių kuo efektyviau išnaudoti ir (ar) gauti teisę pasinaudoti Sistema bei jos
techninėmis galimybėmis.
9.5. Teisės aktų nustatyta tvarka prijungti naujas naudotojų gamtinių dujų sistemas, tiesioginius
vamzdynus bei biodujų gamybos įrenginius.
9.6. Nedelsiant informuoti Naudotoją apie Sistemos avarijas, gedimus ir gamtinių dujų skirstymo režimo
pažeidimus, dėl kurių gali būti sumažintas, apribotas arba nutrauktas gamtinių dujų skirstymas bei apie
Sistemos avarines situacijas, gedimo ar pažeidimo likvidavimo laiką.

9.7. Apriboti ar nutraukti gamtinių dujų skirstymą Naudotojui dėl būtinų sistemos remonto ar kitų
Naudotojų sistemų prijungimo darbų, suderinus su Sistemos Naudotoju Taisyklių 9.8–9.10 punktų nustatyta
tvarka.
9.8. Naudotojui, gavus raštišką SSO pranešimą apie gamtinių dujų skirstymo apribojimą ar nutraukimą ir
per 10 kalendorinių dienų nepasiūlius kito abiems pusėms priimtino gamtinių dujų skirstymo apribojimo ar
nutraukimo laiko arba visai su tuo nesutinkant, SSO pati nustato gamtinių dujų skirstymo apribojimo ar
nutraukimo datą.
9.9. Ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki darbų pradžios informuoti Naudotoją apie numatomą gamtinių
dujų skirstymo apribojimą ar nutraukimą dėl būtinų Sistemos remonto ar kitų naudotojų sistemų prijungimo
darbų.
9.10. SSO dėl būtinų Sistemos remonto ar kitų Naudotojų sistemų prijungimo darbų apribodama ar
nutraukdama gamtinių dujų skirstymą, apie tai papildomai įspėja vienu iš šių būdų (paštu, elektroniniu paštu,
per kurjerį, faksimiliniu ryšiu) Naudotoją ne vėliau kaip prieš 48 valandas iki gamtinių dujų skirstymo
nutraukimo arba apribojimo.
9.11. Ekstremalios padėties atveju imtis visų priemonių, kad būtų kiek įmanoma mažiau apribotas gamtinių dujų
skirstymas.
9.12. Įrengti ir eksploatuoti gamtinių dujų apskaitos sistemas bei nustatytais terminais atlikti jų
metrologinę patikrą.
9.13. Vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.
10. SSO teisės:
10.1. Reikalauti iš esančių ir potencialių Sistemos Naudotojų informacijos, kuri reikalinga, siekiant
suteikti teises naudotis Sistema bei jos techninėmis galimybėmis.
10.2. Atsisakyti priimti dujas į priėmimo vietą, jei pristatomos dujos neatitinka dujų kokybės reikalavimų
ir Sutartyje nurodytų sąlygų.
10.3. Atsisakyti išduoti teisę naudotis Sistema, jeigu prašomi Naudotojo pajėgumai viršija Sistemos
technines galimybes arba Naudotojo kreditingumas neatitinka SSO nustatytų kriterijų.
10.4. Apriboti arba nutraukti gamtinių dujų skirstymą kai nustatoma, kad Sistema kelia grėsmę žmonių
gyvybei, sveikatai arba turtui, jei kita Sutarties šalis nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus
įsipareigojimus, avarinių situacijų, ekstremalios padėties atvejais, dėl Sistemos remonto ir kitų gamtinių dujų
sistemų prijungimo darbų ir kitais įstatymų nustatytais atvejais.
10.5. Gauti užmokestį iš Naudotojo už skirstytas dujas ir suteiktas paslaugas.
10.6. Vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Naudotojas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartį ir tai yra
esminis Sutarties pažeidimas, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnyje numatytais
pagrindais.
IV. PRAŠYMO NAUDOTIS SISTEMA PATEIKIMO TVARKA IR SĄLYGOS
11. Potencialus Sistemos naudotojas, pageidaujantis naudotis Sistema, turi pateikti SSO prašymą
gamtinių dujų skirstymo sutarčiai sudaryti, užpildydamas prašymo formos šabloną (Taisyklių priedas
Nr. 1. Nebuitiniam ir priedas Nr. 2. Buitiniam Naudotojui). Prašymas pateikiamas paštu, telefaksu arba
elektroniniu paštu.
12. Prašyme naudotis Sistema turi būti nurodyta:
12.1. Naudotojo pavadinimas, adresas ir pagrindiniai duomenys apie Naudotojo sistemą;
12.2. skirstymo laikotarpis;
12.3. priėmimo vieta;
12.4. pristatymo vieta (vietos);
12.5. didžiausias leistinas dujų kiekis, m3/h;
12.6. didžiausias paros dujų kiekis pristatymo vietoje, m3/per parą;
12.7. per metus, per ketvirčius ir per mėnesį skirstomi dujų kiekiai (m3/per metus, m3/per ketvirtį,
3
m /mėn.);

12.8. informacija apie paros, mėnesio dujų kiekio pristatymą į priėmimo ir pristatymo vietas
(sezoniškumą, dujų vartojimo tolygumą), nuolatinį ar nutrūkstamą dujų tiekimą;
12.9. informacija apie numatomą dujų kokybę priėmimo vietoje pagal kokybės reikalavimus.
13. Kartu su prašymu Naudotojas SSO turi pateikti papildomus dokumentus, nurodytus prašymo formoje.
14. Vertinimo kriterijai, kuriais vadovaujasi SSO vertindamas prašymą naudotis Sistema: gamtinių dujų
transportavimo sezoniškumas; planuojami skirstyti kiekiai per metus ir kas mėnesį; maksimalus dujų
skirstymo poreikis per parą ir valandą; prisijungimo taške reikalingi užtikrinti maksimalus ir minimalus dujų
slėgiai; SSO dujotiekio pralaidumas; Naudotojo kreditingumas (įsipareigojimų, susijusių su mokesčių ir
socialinio draudimo įmokų mokėjimu įvykdymas).
15. SSO, išnagrinėjęs Naudotojo prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo
informuoja Naudotoją apie savo sprendimą.
16. SSO, priėmęs sprendimą atsisakyti patenkinti Naudotojo prašymą naudotis Sistema, turi apie tai
informuoti Komisiją.
17. SSO atsisakius patenkinti Naudotojo prašymą sudaryti Sutartį, Naudotojo pateiktas prašymas
pasinaudoti Sistema nustoja galioti praėjus 10 kalendorinių dienų nuo neigiamo sprendimo priėmimo dienos.
V. SUTARTIES SUDARYMO TVARKA, SĄLYGOS IR FORMA
18. SSO santykiai su Naudotoju grindžiami Sutartimi. SSO užtikrina vienodas sutarčių sąlygas tos pačios grupės
Naudotojams.
19. Nebuitinis Naudotojas, norintis sudaryti naują arba pratęsti seną Sutartį su SSO, privalo užpildyti
prašymą (Taisyklių priedas Nr. 1) ir pateikti jį SSO paštu, telefaksu arba elektroniniu paštu.
20. Remiantis prašyme nurodyta informacija SSO paruošia Sutartį ir pateikia ją Naudotojui.
21. Sutartyje turi būti nurodyta: Sutarties šalys ir jų rekvizitai, gamtinių dujų kiekis, kokybė, paslaugos
kaina ir / arba nuoroda į tinklalapį, kuriame paslaugų kainos skelbiamos viešai, gamtinių dujų priėmimo ir /
arba pristatymo vietos, skirstymo, transportavimo tvarka, gamtinių dujų skirstymo, skirstymo ribojimo ar
nutraukimo sąlygos, informacijos apie gamtinių dujų, teikiamų paslaugų kainas pateikimo tvarka, paslaugų
teikimo sąlygos, šalių įsipareigojimai, atsakomybė, atsiskaitymo tvarka, Sutarties terminas, pratęsimo,
pakeitimo ir nutraukimo sąlygos, ginčų nagrinėjimo tvarka.
22. Sutartis įsigalioja jos sudarymo dieną, jeigu nenurodoma vėlesnė jos įsigaliojimo data. Sutartis su
buitiniu Naudotoju laikoma sudaryta neterminuotam laikui.
VI. NAUDOJIMOSI SISTEMA PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO BEI TAIKYMO TVARKA
23. Gamtinių dujų skirstymo kainų viršutines ribas nustato Komisija, vadovaudamasi Komisijos
patvirtinta metodika.
24. Konkrečias gamtinių dujų skirstymo kiekvienai Sistemos naudotojų grupei kainas, neviršijančias
Komisijos nustatytų kainų viršutinių ribų, kiekvienais metais nustato SSO.
25. Nustatytas ir Komisijos patvirtintas kainas SSO viešai skelbia savo internetiniame tinklalapyje
www.fortum.lt.
26. Naudotojas privalo sumokėti už pristatytas dujas ir suteiktas paslaugas. Naudotojas už dujų skirstymą
sumoka pagal konkrečioje pristatymo vietoje apskaitytą dujų kiekį, pagal Naudotojų grupes, taikant šioms
grupėms Komisijos nustatytas kainas ir Sutartyje numatytus terminus.
27. Apie per ataskaitinį laikotarpį (1–30(31) mėnesio kalendorinės dienos) į konkrečią pristatymo vietą
skirstytą dujų kiekį ir dujų apskaitos (matavimo priemonės) rodmenis Naudotojas praneša SSO kiekvieno
mėnesio pirmąją darbo dieną iki 12 valandos telefaksu arba elektroniniu paštu, ar kitu šalims priimtinu
Sutartyje numatytu būdu. Pažymos apie suvartotas dujas nustatytu terminu nepateikimas laikomas esminiu
Sutarties sąlygų pažeidimu.

28. Naudotojas už suteiktas dujų skirstymo paslaugas moka SSO pagal SSO pateiktas PVM sąskaitas
faktūras. Sąskaitos pateikiamos paštu, telefaksu arba elektroniniu paštu.
29. SSO ir Naudotojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja vienas kitą raštu apie teisinio statuso,
pavadinimo, adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimus bei apie aplinkybes, keliančias grėsmę tinkamam šalių
įsipareigojimų vykdymui pagal Sutartį.

VII. INFORMACIJOS KEITIMOSI TARP SISTEMOS NAUDOTOJŲ IR SSO TVARKA
30. Visi šalių pranešimai, nurodymai, prognozės, reikalavimai, duomenų pateikimai ar pakeitimai ir kita
informacija turi būti siunčiama paštu, elektroniniu paštu, per kurjerį arba faksimiliniu ryšiu, jeigu šalys
Sutartyje nenustato kitaip. Jeigu siunčiamoji šalis nori gauti šios informacijos gavimo patvirtinimą, gavėjas
turi pateikti tokį patvirtinimą.
31. SSO, siekdamas sudaryti kuo optimalesnes galimybes Naudotojui gauti reikalingą informaciją norint
pasinaudoti Sistema, savo internetiniame tinklalapyje www.fortum.lt skelbia aktualią informaciją. Taip pat
yra sudaromos sąlygos susipažinti su esamomis skirstymo paslaugų teikiamomis kainomis bei nuorodomis į
teisinę informaciją.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
32. Naudotojo skundai registruojami, tiriami ir sprendimai dėl jų priimami SSO nustatyta tvarka. SSO
privalo Naudotojo skundą išnagrinėti ir priimti sprendimą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jo
registravimo dienos. Skundai ir ginčai dėl Taisyklių nesilaikymo ar sąlygų pažeidimų sprendžiami šalių
tarpusavio susitarimu. Tarp Naudotojo ir SSO kilę ginčai, kurių nepavyko išspręsti tarpusavio susitarimu ir
išankstinio skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka, teisės aktų nustatyta tvarka sprendžiami teisme.
SUDERINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
2013 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. O3-277
________________

Priedas Nr. 1

(SISTEMOS NAUDOTOJO PAVADINIMAS)
UAB „Fortum Heat Lietuva“
J. Jasinskio g. 16B, 01112 Vilnius
PRAŠYMAS
NAUDOTIS UAB „FORTUM HEAT LIETUVA“ GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO
SISTEMA
20.....-.....-.....
(data)

.............
(vieta)

Prašome 20..... metais (sistemos naudotojo pavadinimas) suteikti gamtinių dujų skirstymo
paslaugą nuo 20..... m. sausio 1 d. iki 20..... m. sausio 1 d. Teikiame reikalingą informaciją gamtinių
dujų skirstymo paslaugos sutarčiai sudaryti:
1. 20..... metams reikalingi skirstymo pajėgumai ...................... (m3/parą/metams).
2. Gamtinių dujų priėmimo vieta: UAB „Fortum Heat Lietuva“ apskaitos punktas, Meškuičių k.,
Šiaulių r.
3. Reikalingas skirstyti gamtinių dujų (toliau – dujų) kiekis ...................... m3, iš to skaičiaus
ketvirčiais ir mėnesiais:
I ketvirtis

II ketvirtis

kovas

.............
.............
.............

Iš viso

............. Iš viso

sausis
vasaris

III ketvirtis

.............
.............
.............

balandis
gegužė
birželis

IV ketvirtis

.............
.............
.............

liepa
rugpjūtis
rugsėjis

............. Iš viso

gruodis

.............
.............
.............

............. Iš viso

.............

spalis
lapkritis

4. Reikalingi skirstyti valandiniai ir paros kiekiai:
sausis

vasaris

kovas

gegužė

balandis

birželis

liepa

rugpjūtis

rugsėjis

spalis

lapkritis

gruodis

Maks.
valandinis,
m3/val.
Min.
valandinis,
m3/val.
Maks. paros
kiekis,
m3/parą

5. Reikalingas skirstyti dujų kiekis ...................... m3 ir pajėgumai pagal dujų pristatymo
vietas:
Dujų pristatymo
vieta

1. .............
2. .............
Iš viso

Dujų kiekis ketvirčiais (m3)

Pajėgumai
(m3/parą)

I

II

III

Iš viso (m3)
IV

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

6. Dujų skirstymo sezoniškumas (% nuo metinio dujų kiekio):
I ketvirtis
sausis

vasaris

II ketvirtis
kovas

balandis

gegužė

III ketvirtis
birželis

liepa

rugpjūtis

IV ketvirtis
rugsėjis

spalis

lapkritis

gruodis

7. Didžiausias ir mažiausias leistinas dujų apskaitos sistemos, matavimo priemonės dujų
srautas (Qmax ir Qmin) ir dujų slėgis konkrečioje dujų pristatymo vietoje (-ose):
Dujų pristatymo vieta

1. .............
2. .............

Reikalingas
dujų slėgis
(barais)
(±10 %)

Mažiausias
leistinas dujų
srautas Qmin
(m3/val.)

Didžiausias
leistinas dujų
srautas Qmax
(m3/val.)

.............
.............

.............
.............

.............
.............

Pastabos

8. Avarinių situacijų, ekstremalios padėties, dalinio ar didelio dujų tiekimo sutrikimo
atvejais dujų tiekimas, ribojimas arba nutraukimas vykdomas pagal šias grupes (pildoma pagal
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 163 patvirtinto Gamtinių dujų tiekimo saugumo
užtikrinimo priemonių aprašo naujos redakcijos (Žin., 2012, Nr. 39-1930) reikalavimus):
Dujų pristatymo vieta

1. .............
2. .............

Dujų tiekimo
patikimumo grupė
(nutrūkstamas,
nenutrūkstamas*)

Dujų tiekimo ribojimo,
nutraukimo grupė
(pagal Aparašo
17 punktą)

Dujų kiekis
(Jei sudaryta
nenutrūkstamo gamtinių
dujų tiekimo sutartis)

Dujų
vartojimo
paskirtis

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

* Nenutrūkstamas dujų tiekimas užtikrinamas tose pristatymo vietose, dėl kurių yra sudaryta Nenutrūkstamo
gamtinių dujų tiekimo sutartis, sutarties kopija pridedama.

9. Įmonės vadovas (ar įmonę atstovaujantis asmuo, įgaliotas sudaryti gamtinių dujų
perdavimo paslaugų ir (ar) gamtinių dujų skirstymo paslaugų sutartis):
Vardas, pavardė

.............

Telefonas, elektroninis paštas, faksas

Pareigos

.............

.............

10. Atstovas gamtinių dujų skirstymo paslaugos sąlygoms užtikrinti:
Vardas, pavardė

.............

Telefonas, elektroninis paštas, faksas

Pareigos

.............

11. Įmonės adresas ir rekvizitai:
Buveinės adresas, telefonas, faksas
Internetinis puslapis, elektroninis paštas
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas
Atsiskaitomoji sąskaita, bankas, banko kodas
Adresas korespondencijai

.............
.............
.............
.............
.............
.............

PRIDEDAMA:
1. Dokumentai, patvirtinantys gamtinių dujų kiekio įsigijimą.
2. Informacija apie numatomą dujų kokybę priėmimo vietoje pagal kokybės reikalavimus.
3. Valstybės įmonės Registrų centro pažymėjimas apie nekilnojamo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą
nekilnojamojo turto registre (teisėtą valdymą patvirtinantys dokumentai).
4. Nuomos sutarties, įregistruotos VĮ Registre, kopija (jei sutartį pasirašanti šalis nėra nekilnojamojo turto
savininkė, o jį nuomojasi).
5. Nenutrūkstamo gamtinių dujų tiekimo sutarties kopija (jei sudaryta).
6. Asmens įgaliojimas (jei sutartį pasirašo ne įmonės vadovas).
7. Veiklos licencijos kopija (tiekimo įmonėms).

(Pareigų pavadinimas)

(Vardas, pavardė)
(Parašas)

(Rengėjo vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys)

Priedas Nr. 2

________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, a. k.)

________________________________________________________________________________
,
(adresas, telefonas, jeigu turite, nurodykite el. paštą, mob. tel., faksą)

UAB „Fortum Heat Lietuva“
PRAŠYMAS
DĖL NAUJOJO BUITINIO VARTOTOJO SISTEMOS PRIJUNGIMO
PRIE UAB „FORTUM HEAT LIETUVA“ DUJŲ SISTEMOS

20___ m. __________mėn. ____ d.
_________________
(vieta)

Prijungiamo objekto adresas ..............................................................................................................................
Gamtines dujas planuoju naudoti nuo (data) .................................................
Dujos bus naudojamos (pažymėti) :
patalpoms šildyti
maistui ruošti

karštam vandeniui ruošti
kitoms reikmėms ....................................................................

Numatomas maksimalus valandinis dujų poreikis (pažymėti):
iki 2,5 m3
iki 4 m3
iki 6 m3

iki 10 m3

Planuojamas šildyti patalpų plotas ................................ m2
Įrengimai, naudosiantys dujas (pažymėti):
dujinis šildymo katilas
vandens šildytuvas
buitinė viryklė

kita ..........................................................................................

Darbinis įrengimų dujų slėgis (pildo tik buitiniai naudotojai, dujas naudosiantys patalpoms šildyti ir karštam
vandeniui ruošti) ................ bar
Kita informacija (kurią naujo buitinio vartotojo nuomone tikslinga pateikti).....................................................
.............................................................................................................................................................................
Pageidaujama atsakymo pateikimo forma (pažymėti):
raštu
elektroniniu paštu
PRIDEDAMA:
1. Situacijos planas (VĮ Registrų centras užregistruotas Žemės sklypo planas su sklypo ribomis ir su
pageidaujama dujotiekio įvado įrengimo vieta);
2. VĮ Registrų centras pažymėjimas / nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie
nuosavybės teisę į įregistruotą žemės sklypą;
3. VĮ Registrų centras pažymėjimas / nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie
nuosavybės teisę į įregistruotus statinius (jeigu yra registruoti) arba statybą leidžiantis dokumentas.
 UAB „Fortum Heat Lietuva“ pasilieka teisę prašyti papildomos informacijos, kuri yra reikalinga
prijungiant naujo buitinio vartotojo sistemą prie UAB „Fortum Heat Lietuva“ dujų sistemos.

_________________________________________
(vardas, pavardė, parašas)

