1

GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO
SUTARTIS Nr. 0__/2015
2014 m. gruodžio __ d.

Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė „Fortum Heat Lietuva“ (toliau vadinama – Dujų įmonė), atstovaujama
generalinio direktoriaus Vitalijaus Žutos, veikiančio pagal įmonės įstatus, viena sutarties šalis, ir
______________________________ (toliau vadinama – Vartotojas), atstovaujama __________________,
veikiančio pagal bendrovės įstatus, kita šalis, sudarėme šią sutartį.
Sutartyje vartojamos sąvokos ir apibrėžimai
1. Metai – laikotarpis, prasidedantis bet kurių metų sausio 1 d. 7 val. ir besibaigiantis kitų metų sausio 1
d. 7 val.
2. Ketvirtis – trijų mėnesių laikotarpis, prasidedantis sausio 1 d., balandžio 1 d., liepos 1 d. ar spalio 1
d. 7 val. ir besibaigiantis atitinkamai balandžio 1 d., liepos 1 d., spalio 1 d. ar sausio 1 d. 7 val.
3. Mėnuo – laiko tarpas nuo pirmos kalendorinės ataskaitinio mėnesio dienos 7 val. iki pirmos
kalendorinės po ataskaitinio mėnesio dienos 7 val.
4. Savaitė – laiko tarpas nuo šeštadienio 7 val. iki kito šeštadienio 7 val.
5. Para – laiko tarpas, prasidedantis bet kurią dieną 7 val. ryto ir besibaigiantis kitą dieną 7 val. ryto.
6. Šaltasis metų periodas – sausio, vasario, kovo, lapkričio, gruodžio mėnesiai.
7. Šiltasis metų periodas – birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiai.
8. Pereinamasis metų periodas – balandžio, gegužės, rugsėjo, spalio mėnesiai.
9. Paslaugos – Dujų įmonės teikiamos gamtinių dujų tiekimo ir skirstymo paslaugos Vartotojui.
10. Dujų įmonė – įmonė, Sutarties pagrindu vykdanti Vartotojui gamtinių dujų tiekimą (pardavimą ir
skirstymą).
11. Dujų tiekimo įmonė – įmonė, Dujų įmonei tiekianti dujas (UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, UAB
„Litgas“ ar kita).
12. Dujų transportavimo įmonė – įmonė, transportuojanti dujas iki Dujų įmonės skirstomųjų
dujotiekių (UAB „Amber Grid“, AB „Lietuvos dujos“ ar kita).
11. Q max – didžiausias leistinas dujų apskaitos sistemos (matavimo priemonės) kiekis (debitas)
norminėmis sąlygomis.
13. Q min – mažiausias leistinas dujų apskaitos sistemos (matavimo priemonės) kiekis (debitas)
norminėmis sąlygomis.
14. Gamtinių dujų kiekis - tūrio matavimo vienetais - kubiniais metrais (m3) ir energijos matavimo
vienetais – megavatvalandėmis (MWh) išreikštas gamtinių dujų kiekis, naudojant gamtinių dujų viršutinio
šilumingumo vertę.
Sutarties objektas
15. Nustatyti tiekiamų gamtinių dujų kiekius, dujų tiekimo Vartotojui tvarką, dujų apskaitos, dujų
kokybės nustatymo tvarką, gamtinių dujų bei tiekimo ir skirstymo paslaugų kainas, atsiskaitymo tvarką,
numatyti šalių įsipareigojimus, atsakomybę bei kitus šalių tarpusavio santykius.
16. Dujų įmonė įsipareigoja tiekti, o Vartotojas – vartoti gamtines dujas Sutartyje nurodytais kiekiais ir
terminais bei apmokėti už gamtines dujas ir suteiktas paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka.
Pristatymo vieta ir dujų tiekimo laikotarpis
17. Gamtinių dujų pristatymo vieta – vieta, kurioje Dujų įmonė patiekia gamtines dujas į Vartotojo
sistemą. Pristatymo vietos, jų adresai ir gamtinių dujų kiekiai nurodomi Sutarties 20 punkte. Šalių atsakomybės
ribos, skiriant dujų sistemas, nustatomos pagal atskirus aktus.
18. Pagal Sutartį gamtinės dujos Vartotojui tiekiamos nuo 2015 m. sausio 01 dienos 9 val. iki 2016 m.
sausio 01 dienos 7 val. Vartotojui per 30 k.d. iki Metų pabaigos neinformavus Dujų įmonės apie sutarties
nutraukimą, laikoma, kad Sutartis ir gamtinių dujų tiekimo laikotarpis automatiškai pratęsiamas 1 (vieneriems)
Metams.
19. Visi laikotarpiai, apibrėžti Sutarties 1 – 5 punktuose, prasidedantys 2015 m. sausio 1d., išimties
tvarka prasideda 9.00 val.
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Gamtinių dujų kiekiai ir terminai
20. 2015 metais Vartotojui tiekiamų gamtinių dujų kiekis į šias dujų pristatymo vietas:
Dujų pristatymo vieta (-os)
Matavimo,
Dujų kiekis ketvirčiais
vnt.
I
II
III
IV
_______________,______________
m3
Iš viso
m3
Iš viso MWh*

Iš viso

___(_____) m3/parą
Vartotojo pajėgumai (didžiausias per parą
Vartotojui tiekiamas gamtinių dujų kiekis)
___ (_____) MWh/parą*
* - čia 1000 m3 = 10,4 MWh.
Šiame punkte numatyti gamtinių dujų kiekiai gali būti pakeisti tik pagal raštišką šalių susitarimą.
Nustatyti Vartotojo pajėgumai nėra keičiami.
21. Didžiausias ir mažiausias leistinas dujų apskaitos sistemos (matavimo priemonės) valandinis
gamtinių dujų kiekis (Qmax ir Qmin) ir dujų slėgis atskirose Vartotojo dujų pristatymo vietose yra nurodomas
Sutarties 1 priede.
Gamtinių dujų tiekimo sąlygos
22. Vartotojas turi teisę reikalauti tik tokių vartotojo pajėgumų, kokie Vartotojui yra reikalingi ir būtini,
kad Vartotojas galėtų tenkinti savo gamtinių dujų poreikį.
23. Vartotojas prieš 60 dienų iki kitų metų pradžios Dujų įmonei privalo pateikti prašymą dėl kitais
metais reikalingų vartotojo pajėgumų ir dujų kiekio poreikio, kuriame turi būti nurodyta:
23.1. dujų tiekimo laikotarpis;
23.2. dujų pristatymo vieta;
23.3. per metus į pristatymo vietą tiekiamas gamtinių dujų kiekis, paskirstytas ketvirčiais (m3 ir MWh);
23.4. didžiausias reikalingas paros dujų kiekis – vartotojo pajėgumai (MWh ir m3/per parą);
23.5. didžiausias ir mažiausias leistinas dujų apskaitos sistemos (matavimo priemonės) kiekis
pristatymo vietoje (m3/val.);
23.6. didžiausias ir mažiausias dujų slėgis pristatymo vietoje (barais);
23.7. Vartotojo pavadinimas, adresas ir duomenys apie Vartotojo dujų sistemą (jei reikalingi
pakeitimai);
23.8. informacija apie numatomą sezoninį gamtinių dujų vartojimą;
23.9. informacija apie dujų sistemą prižiūrintį bei atsakingą už Vartotojo sistemos eksploatavimą
asmenį.
24. Dujų įmonė pagal pateiktą prašymą įvertina, ar reikalaujamieji vartotojo pajėgumai ir dujų kiekis
pristatymo vietoje yra įmanomi. Dujų įmonė per 14 dienų nuo Vartotojo prašymo gavimo dienos turi pranešti
Vartotojui apie visišką ar dalinį Vartotojo prašyme pateiktų reikalavimų dėl dujų vartojimo pajėgumų ir dujų
kiekio poreikio patvirtinimą.
25. Prieš 60 dienų iki ketvirčio pradžios Vartotojas privalo pranešti Dujų įmonei atskirose dujų
pristatymo vietose per ketvirtį reikalingą tiekti dujų kiekį, paskirstytą mėnesiais. Vartotojo patikslintas ketvirčio
kiekis, nekeičia Sutarties 20 punkte nustatytų dujų kiekių.
26. Didinti ar mažinti Sutartyje numatytą tiekti dujų kiekį, Vartotojas gali tik raštu suderinęs su Dujų
įmone ir pasirašęs papildomą susitarimą prie Sutarties.
27. Vartotojas gali tikslinti dujų kiekį pristatymo vietoje, tačiau šis kiekis negali viršyti didžiausio
leistino dujų apskaitos sistemos (matavimo priemonės) valandinio dujų kiekio Qmax, nurodyto Sutarties 1 priede.
28. Dujų įmonė turi teisę bet kada apriboti Vartotojui tiekiamų gamtinių dujų kiekį iki Sutarties 20
punkte nustatytų vartotojo pajėgumų.
29. Vartotojas turi užtikrinti, kad kiekvieną parą Dujų įmonės tiekiami gamtinių dujų kiekiai bus
suvartoti.
Gamtinių dujų kaina bei dujų tiekimo ir skirstymo paslaugų kainos
30. Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus Dujų įmonė atskirai nustato šias kainas:
- dujų tiekimo;
- dujų skirstymo.
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31. Vartotojas už gamtines dujas bei suteiktas dujų tiekimo ir skirstymo paslaugas moka Dujų įmonės
nustatytomis kainomis, nurodytomis 33 – 36 Sutarties punkte.
32. Gamtinių dujų kaina Vartotojui apskaičiuojama pagal Dujų įmonės kiekvieną mėnesį iš Dujų tiekimo
įmonės ir Dujų transportavimo įmonės gaunamų sąskaitų duomenis.
33. Vartotojas už gamtinių dujų tiekimą 2015 m. moka šią kainą:
Vartotojų grupė

Tiekimo kaina
(EUR/ mėn. be PVM)

II grupės vartotojams ( 5200 kWh< Q < 207980kWh)
III grupės vartotojams (207980 kWh < Q < 1040 MWh)
IV grupės vartotojams (1040 MWh < Q < 10399 MWh)
34. Vartotojas už gamtinių dujų skirstymą 2015 m. moka vienanarėmis kainomis pagal Sutarties 20
punkte nurodytose konkrečiose dujų pristatymo vietose per metus suvartojamą dujų kiekį (Q):
Vartotojų grupė

Skirstymo kaina
(EUR/ MWh be PVM)

II grupės vartotojams (5200 kWh< Q < 207980 kWh)

6,97

III grupės vartotojams (207980 kWh < Q < 1040 MWh)

6,72

IV grupės vartotojams (1040 MWh < Q < 10399 MWh)

6,06

35. Jeigu Vartotojas suvartoja didesnį ar mažesnį dujų kiekį nei buvo numatęs metų pradžioje ir dėl to
turi būti priskirtas kitai vartotojų grupei, tai pasibaigus metams, mokėjimai perskaičiuojami pagal šiai vartotojų
grupei nustatytas dujų skirstymo kainas. Delspinigiai neperskaičiuojami.
36. Gamtinių dujų tiekimo ir skirstymo paslaugų kainos skelbiamos viešai Dujų įmonės internetiniame
puslapyje www.fortum.lt.
Sąskaitos ir mokėjimo sąlygos
37. Apie per ataskaitinį laikotarpį (1÷30(31) mėnesio kalendorinės dienos) konkrečiose pristatymo
vietose suvartotą dujų kiekį Vartotojas praneša Dujų įmonei pateikdamas pažymą apie suvartotas gamtines
dujas.
38. Vartotojas gamtinių dujų tiekimo kainą, nustatytą Sutarties 33 punkte, moka Dujų įmonei kas
mėnesį.
39. Dujų įmonė PVM sąskaitą faktūrą Vartotojui pateikia iki 5-os kito mėnesio dienos.
40. Dujų įmonė PVM sąskaitoje faktūroje, pateiktoje Vartotojui, nurodo šiuos ataskaitinio laikotarpio
duomenis:
40.1. suvartotą gamtinių dujų kiekį, išreikštą megavatvalandėmis (MWh) už kurį mokama gamtinių dujų
kaina, apskaičiuota pagal Dujų įmonės kiekvieną mėnesį iš Dujų tiekimo įmonės ir Dujų transportavimo įmonės
gaunamų sąskaitų duomenis;
40.2. skirstytą gamtinių dujų kiekį, išreikštą megavatvalandėmis (MWh), už kurį mokama skirstymo
kaina (pagal vartotojų grupes);
40.3. Vartotojo mokama tiekimo kaina (pagal vartotojų grupes).
41. PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos pateikiamos telefaksu arba elektroniniu paštu. PVM sąskaitą
faktūrą, sąskaitą pateikus telefaksu ar elektroniniu paštu, sąskaitų originalai siunčiami paštu. Sąskaitų pateikimo
diena laikoma sąskaitų išsiuntimo telefaksu ar elektroniniu paštu diena.
42. Vartotojas už gamtines dujas, suteiktas dujų tiekimo, skirstymo paslaugas moka iki 12-os kito
mėnesio dienos pagal Dujų įmonės pateiktą PVM sąskaitą faktūrą.
Pastaba. Oficialių švenčių ir nedarbo dienos (šeštadieniai ir sekmadieniai) įskaitomos į terminą. Jeigu
paskutinė termino diena sutampa su ne darbo ar oficialios šventės diena, tai termino pabaigos diena laikoma po
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jos einanti darbo diena.
43. Už gamtines dujas ir suteiktas paslaugas Vartotojas moka eurais (EUR) į Dujų įmonės nurodytą
sąskaitą. Gavęs raštišką Dujų įmonės sutikimą, Vartotojas gali atsiskaityti ir kita valiuta.
44. Vartotojas mokėjimo nurodyme (pavedime) privalo nurodyti PVM sąskaitos faktūros numerį.
45. Sutarties 42 punkte nustatytu terminu nesumokėjus už gamtines dujas ir suteiktas paslaugas,
Vartotojui skaičiuojami delspinigiai. Dujų įmonė delspinigius už vėlavimą laiku sumokėti už gamtines dujas ir
suteiktas paslaugas apskaičiuoja kartą per mėnesį ir iki kito mėnesio 15-os dienos pateikia sąskaitą Vartotojui.
Vartotojas sąskaitą apmoka per 7 dienas (ne vėliau kaip iki 22-os mėnesio dienos).
46. Netesybas, nustatytas Sutarties 74 ir 75 punktuose, šalys apmoka per 15 dienų nuo sąskaitos
pateikimo dienos. Šios netesybos skaičiuojamos pasibaigus metams.
47. Jeigu pasibaigus metams reikia atlikti perskaičiavimą pagal Sutarties 35 punktą ar sumokėti kitas
įmokas pagal Sutartį, tai turi būti padaryta per 20 dienų pasibaigus metams.
48. Bet koks mokėjimas pagal Sutartį laikomas atliktu tą dieną, kai lėšos įrašomos į gavėjo sąskaitą
banke arba patenka į gavėjo kasą. Visi gauti Vartotojo mokėjimai už tiekiamas dujas ir suteiktas dujų tiekimo,
skirstymo paslaugas įskaitomi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytu eiliškumu, nepriklausomai
nuo to, kas nurodyta Vartotojo mokėjimo dokumentuose: delspinigiai; skola už sunaudotas dujas ir suteiktas
dujų tiekimo, skirstymo paslaugas per praėjusį ataskaitinį laikotarpį; einamieji mokėjimai už sunaudotas dujas ir
suteiktas dujų tiekimo, skirstymo paslaugas.
49. Pasibaigus metams, Dujų įmonė ir Vartotojas suderina tarpusavio atsiskaitymus ir per 30 dienų tai
įformina aktu.
50. Vartotojui praleidus atsiskaitymo terminus ar pažeidus kitas Sutarties sąlygas, taip pat jei Vartotojui
pradėta bankroto procedūra, ir (ar ) yra kitų aplinkybių, leidžiančių pagrįstai manyti, kad Vartotojas nevykdys
savo prievolių pagal Sutartį, Dujų įmonė turi teisę nustatyti trumpesnius ataskaitinius laikotarpius ir (ar)
atsiskaitymo terminus, pareikalauti iš Vartotojo už gamtines dujas ir suteikiamas paslaugas mokėti iš anksto
(avansu). Tokiu atveju, Vartotojas už per kitą ataskaitinį laikotarpį reikalingą patiekti dujų kiekį (Sutarties 25 p.)
moka pagal Dujų įmonės pateiktą sąskaitą, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki ataskaitinio laikotarpio
pradžios. Atliktas išankstinis mokėjimas užskaitomas pagal faktinį dujų suvartojimą per ataskaitinį laikotarpį –
permokėta suma įskaitoma į būsimą mokėjimą, o nesumokėtą sumą Vartotojas sumoka Sutarties 39 ir 42
punktuose nustatyta tvarka.
51. Dujų įmonė, identifikavusi Vartotojo mokumo rizikos padidėjimą, viso Sutarties galiojimo metu turi
teisę pagrįstai pareikalauti pateikti paskutines (naujausias) finansines ataskaitas ir kitą svarbią informaciją
Vartotojo finansinei padėčiai nustatyti ir priimti sprendimą dėl jo kreditinio patikimumo. Esant didelei Vartotojo
mokumo rizikai ir (ar) Vartotojui praleidus atsiskaitymo terminus ar pažeidus kitas Sutarties sąlygas, taip pat jei
Vartotojui pradėta bankroto procedūra, Dujų įmonė turi teisę pagrįstai pareikalauti pateikti įsipareigojimų
įvykdymo užtikrinimo priemonę (Dujų įmonei priimtina laidavimo sutartį, banko, kitos kredito įstaigos
garantiją, ar kitas priimtinas prievolės įvykdymo užtikrinimo priemones).
52. Jeigu dujų apskaitos sistema (matavimo priemonė) įrengta ne ties šalių atsakomybės riba, gamtinių
dujų nuostolius, susidariusius Vartotojo sistemoje, apskaičiuoja Dujų įmonė. Už Vartotojo sistemoje
susidariusius nuostolius sumoka Vartotojas pagal Dujų įmonės pateiktą PVM sąskaitą faktūrą.
Šalių įsipareigojimai
53. Dujų įmonė įsipareigoja:
53.1. tiekti gamtines dujas Sutartyje numatytomis sąlygomis;
53.2. užtikrinti nenutrūkstamą gamtinių dujų tiekimą Vartotojui iki pristatymo vietos;
53.3. užtikrinti, kad dujos atitiktų dujų kokybės reikalavimus;
53.4. nedelsdama pranešti Vartotojui apie avarijas bei gedimus ir dujų tiekimo technologinio režimo
pažeidimus;
53.5. įrengti ir eksploatuoti dujų apskaitos sistemas (matavimo priemones), numatytais terminais jas
tikrinti;
53.6. informuoti Vartotoją apie ekstremalią situaciją ir imtis priemonių, kad būtų kiek įmanoma mažiau
apribotas dujų tiekimas;
53.7. prieš vieną mėnesį iki darbų pradžios informuoti Vartotoją apie numatomą dujų sistemų remontą,
kai jo metu nutraukiamas ar ribojamas dujų tiekimas;
53.8. ne vėliau kaip prieš 48 valandas iki dujų sistemos remonto darbų pradžios įspėti Vartotoją, nuo
kada ir kokiam laikui nutraukiamas arba ribojamas dujų tiekimas;
53.9. plombuoti dujų apskaitos sistemas (matavimo priemones), atjungimo ir aplankos linijų
uždaromuosius įtaisus (aklės, sklendės, ventiliai, čiaupai);
53.10. Vartotojui pageidaujant, teikti informaciją apie tiekiamų gamtinių dujų sudėtį, dujų tankį ir
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vidutinę viršutinę dujų degimo šilumos vertę;
53.11. Vartotojui prašant, padėti lokalizuoti avarijas Vartotojo dujų sistemose;
53.12. vykdyti nuolatinį paskirstyto dujų kiekio tarpusavio suderinimą tarp Dujų įmonės ir Dujų
transportavimo įmonės (t.y. perduoti skirstymo operatoriui informaciją apie Vartotojo suvartotus gamtinių dujų
kiekius).
54. Vartotojas įsipareigoja:
54.1. turėti nustatyta tvarka suprojektuotas ir įrengtas dujų sistemas, dujinius prietaisus;
54.2. saugiai eksploatuoti dujų sistemas ir dujinius prietaisus;
54.3. laiku, Sutartyje numatyta tvarka ir terminais, sumokėti už gamtines dujas ir suteiktas paslaugas;
54.4. laikytis Sutartimi nustatyto gamtinių dujų vartojimo režimo;
54.5. užtikrinti, kad Dujų įmonės atstovai nuo 8 iki 22 valandos galėtų kontroliuoti dujų apskaitos
sistemas (matavimo priemones), tikrinti dujų apskaitos sistemą ir pasirašyti aktą;
54.6. kartu su Dujų įmonės atstovu dalyvauti plombuojant dujų apskaitos sistemas (matavimo
priemones), atjungimo ir aplankos linijų uždaromuosius įtaisus ir užtikrinti, kad plombos, esančios Vartotojo
teritorijoje, būtų išsaugotos, nepažeistos;
54.7. nuolat ir tvarkingai pildyti gamtinių dujų apskaitos žurnalą, tiksliai fiksuoti dujų parametrus;
54.8. užtikrinti dujų apskaitos sistemos (matavimo priemonės) neliečiamumą ir saugumą;
54.9. nedelsdamas pranešti Dujų įmonei telefonais _______________________ apie dujų sistemų
avarijas, sutrikimus ir gedimus, gaisrus bei Vartotojo teritorijoje esančių dujų apskaitos sistemų (matavimo
priemonių) darbo sutrikimus ar kitokius pažeidimus. Nustatyti gedimai fiksuojami akte, šalims pasirašant;
54.10. kiekvieną mėnesį, pirmąją darbo dieną iki 10 valandos, telefaksu arba elektroniniu paštu, ar kitu
šalims priimtinu būdu pranešti Dujų įmonei už praėjusį ataskaitinį laikotarpį suvartotą dujų kiekį ir dujų
apskaitos (matavimo priemonės) rodmenis.
54.11. kiekvieną dieną iki 9.30 val. elektroniniu paštu pranešti Dujų įmonei apie Vartotojo objektuose
suvartotus gamtinių dujų kiekius pagal dujų pristatymo vietas (akto forma pridedama, Priedas Nr. 2). Vartotojas
atsako už pateiktos informacijos teisingumą.
Gamtinių dujų sudėtis ir kokybė
55. Gamtinių dujų sudėtis ir kokybė, nustatoma dujų priėmimo vietoje, turi atitikti Gamtinių dujų
perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklėse nustatytus dujų kokybės reikalavimus.
56. Ataskaitinio laikotarpio vidutinė viršutinė dujų degimo šilumos vertė yra nustatoma pagal Dujų
transportavimo įmonės pateiktus duomenis.
57. Ginčai dėl dujų kokybės sprendžiami tarpusavio susitarimu, o nepavykus susitarti išankstine
neteismine skundų nagrinėjimo tvarka nagrinėjami Valstybinėje energetikos inspekcijoje. Jeigu ginčo
sprendimo išvadoje nustatoma, kad yra pažeidimų, dėl kurių Vartotojas turi nuostolių, išlaidas, susijusias su
ginčo sprendimu, apmoka Dujų įmonė, priešingu atveju išlaidas, susijusias su ginčo sprendimu, apmoka
Vartotojas.
Gamtinių dujų apskaita
58. Vadovaujantis LR Energetikos ministerijos 2013 m. gruodžio 27 d. Nr. 1-245 patvirtintu „Gamtinių
dujų apskaitos tvarkos aprašu“ gamtinių dujų kiekio apskaita vykdoma tūrio matavimo vienetais kubiniais
metrais (m3) ir energijos matavimo vienetais – megavatvalandėmis (MWh). Dujų kiekis energijos vienetais
(MWh) apskaičiuojamas pagal dujų viršutinio šilumingumo vertę.
59. Gamtinių dujų kiekis skaičiuojamas kubiniais metrais, esant norminėms sąlygoms (slėgis 1,01325
barų ir temperatūra 20°C).
60. Dujų apskaitos sistemos (matavimo priemonės) įrengiamos ir naudojamos pagal teisės aktų ir
normatyvinių dokumentų reikalavimus.
61. Dujų apskaitos sistema parenkama atsižvelgiant į jos santykinę matavimo paklaidą, kuri negali
viršyti ±1,5 proc., esant dujų srautui nuo Qt iki Qmax, ir ±2,5 proc., esant dujų srautui nuo Qmin iki Qt. Jei dujos
apskaitomos buitiniais dujų skaitikliais, dujų apskaitos sistemos santykinė matavimo paklaida negali viršyti ±2,5
proc., esant dujų srautui nuo Qt iki Qmax, ir ±3,5 proc., esant dujų srautui nuo Qmin iki Qt. Dujų srautas negali
viršyti dujų apskaitos sistemos (matavimo priemonės) leistinų matavimo ribų Qmax ar būti mažesnis už Qmin.
62. Vartotojui tiekiamų gamtinių dujų kiekis nustatomas pagal dujų apskaitos sistemų (matavimo
priemonių), įrengtų Vartotojo valdoje arba prie Vartotojo valdos ribų, rodmenis. Pagal dujų apskaitos sistemų
(matavimo priemonių) rodmenis gamtinių dujų kiekį už ataskaitinį laikotarpį apskaičiuoja Dujų įmonė.
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63. Dujų apskaitos sistemos ir jų matavimo priemonės turi būti periodiškai tikrinamos pagal Valstybinės
metrologijos tarnybos patvirtintą patikros periodiškumą.
64. Dujų apskaitos sistema ir jos matavimo priemonės turi būti užplombuotos, kad nebūtų galima keisti
duomenų, nenuėmus plombų.
65. Suvartotų dujų kiekis apskaičiuojamas pagal didžiausią projektinę dujinių prietaisų galią
(skaičiuojama taip, tarsi dujiniai prietaisai nuo paskutinio patikrinimo dienos dirbo visas paras), kai patikrinimo
metu Dujų įmonė nustato šiuos pažeidimus: sugadinta, išmontuota ar sunaikinta dujų kiekio matavimo
priemonė, pažeistos ar nukabintos Vartotojo teritorijoje esančios plombos nuo dujų apskaitos sistemos
(matavimo priemonės), dujų parametrų kontrolės priemonių ir jų aplankos linijų uždaromųjų įtaisų, įrengta
matavimo priemonės aplankos linija, priverstinai stabdomas arba kitaip gadinamas skaičiavimo mechanizmas,
dujos vartojamos viršijant dujų apskaitos sistemos matuojamąjį dydį Q max. Neteisėtas dujų vartojimas
įforminamas aktu.
66. Kai Vartotojas praneša Dujų įmonei apie pastebėtą dujų apskaitos sistemos (matavimo priemonės)
gedimą, išderinimą ir kai yra atliekama apskaitos sistemos (matavimo priemonės) patikra, dujų kiekis
skaičiuojamas nuo dujų apskaitos sistemos (matavimo priemonės) gedimo, išderinimo pradžios iki gedimo
pašalinimo bei suderinimo dienos, ar kol atliekama patikra, pagal paskutinių 3 parų vidutinį dujų suvartojimą,
įvertinant dujinių prietaisų darbinius galingumus.
67. Jei suvartojamas dujų kiekis nesiekia dujų apskaitos sistemos pase nurodytos žemutinės matavimo
ribos Q min, jis skaičiuojamas pagal dujų apskaitos sistemos žemutinės matavimo ribos duomenis.
68. Perjungti ar išjungti dujinius prietaisus, kai ant atjungimo įtaisų reikia uždėti ar nuimti plombas,
Vartotojas gali tik iškvietęs Dujų įmonės atstovą (telefaksu arba telefonograma) ne vėliau kaip prieš 24 val.
Avarijos atveju Dujų įmonės atstovas per 2 val. nuo pranešimo gavimo turi atvykti į nurodytą objektą arba
telefonu leisti nuimti plombas.
69. Per ataskaitinį laikotarpį patiektas gamtinių dujų kiekis suderinamas 1-ąją po ataskaitinio laikotarpio
darbo dieną. Pažymą apie suvartotas gamtines dujas Vartotojas pateikia Dujų įmonei ne vėliau kaip 2-ąją po
ataskaitinio laikotarpio darbo dieną.
70. Pažymos apie suvartotas gamtines dujas nustatytu terminu nepateikimas Dujų įmonei, laikomas
esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu.
71. Dujų įmonė, pagal pateiktą pažymą apie suvartotas gamtines dujas, išrašo PVM sąskaitą faktūrą.
72. Dujų įmonės ir Vartotojo įgalioti atstovai:
Įgaliotieji atstovai

Vardas, pavardė

Telefonai, kita kontaktinė informacija

Dujų įmonė

Vartotojas
Šalių atsakomybė
73.Vartotojas, pavėlavęs laiku (pagal sutarties 42 punktą) apmokėti už gamtines dujas ir suteiktas dujų
tiekimo, skirstymo paslaugas, moka Dujų įmonei 14,4 proc. dydžio metinius delspinigius nuo laiku
nesumokėtos sumos, kas atitinka 0,04 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. Vartotojo
įmokomis pirmiausia yra padengiami delspinigiai, o po to pagrindinė prievolė - sąskaita už gamtines dujas,
suteiktas dujų tiekimo, skirstymo paslaugas.
74. Dujų įmonė, patiekusi mažiau kaip 80 procentus Sutarties 20 punkte numatyto per metus patiekti
dujų kiekio, moka Vartotojui pareikalavus 100 procentų dydžio netesybas nuo nepatiekto (iki 80 procentų) dujų
kiekio sumos.
75. Vartotojas, suvartojęs mažiau kaip 80 procentus Sutarties 20 punkte numatyto per metus suvartoti
dujų kiekio, moka Dujų įmonei pareikalavus 100 procentų dydžio netesybas nuo nesuvartoto (iki 80 procentų)
dujų kiekio sumos.
76. Sutarties 74 ir 75 punktuose nurodytos netesybos paskaičiuojamos pagal Sutarties 32 punkte
nurodytą gamtinių dujų kainą.
77. Dėl Vartotojo kaltės sugedus dujų apskaitos sistemai (matavimo priemonei), Vartotojas privalo
atlyginti padarytą žalą.
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Gamtinių dujų skirstymo ribojimas ir nutraukimas
78. Dujų įmonė gali apriboti arba nutraukti dujų tiekimą:
78.1. nustačiusi, kad dujų sistema kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai arba turtui (nedelsdama be
atskiro įspėjimo);
78.2. jei Vartotojas viršija didžiausią leistiną valandinį Qmax ar paros dujų kiekį (nedelsdama be atskiro
įspėjimo);
78.3. jei Vartotojas laiku, Sutartyje nustatyta tvarka neatsiskaito už gamtines dujas ir suteiktas paslaugas
arba netinkamai vykdo Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus (iš anksto įspėjusi Vartotoją);
78.4. avarinių situacijų, ekstremalios padėties atvejais (pagal Gamtinių dujų tiekimo (perdavimo,
skirstymo) avarinių situacijų ar ekstremalios padėties atveju grafiką);
78.5. dėl būtinų remonto ir kitų dujų sistemų prijungimo darbų (prieš 48 valandas įspėjusi Vartotoją);
78.6. kitais įstatymų numatytais atvejais.
79. Nutraukus ar apribojus dujų tiekimą dėl įsiskolinimų, dujų tiekimas atnaujinamas tik tada, kai
Vartotojas padengia įsiskolinimus ir apmoka dujų nutraukimo ir prijungimo išlaidas.
80. Vartotojas, gavęs Dujų įmonės pranešimą apie avarinę ar ekstremalią situaciją, privalo nedelsdamas
vykdyti Dujų įmonės nurodymus.
81. Gamtinių dujų tiekimo (perdavimo, skirstymo) avarinių situacijų ir ekstremalios padėties atveju
grafiką sudaro Dujų įmonė.
82. Avarinių situacijų ar ekstremalios padėties atveju dujų tiekimas gali būti nutrauktas arba apribotas.
Vartotojui, avarinių situacijų ar ekstremalios padėties atveju, dujų tiekimas nutraukiamas arba ribojamas etapais
pagal grupes:

Vartotojo objektai
(pagal dujų pristatymo vietas)

Dujų tiekimo
patikimumo grupė Dujų tiekimo ribojimo,
(nutrūkstamas,
nutraukimo grupė
nenutrūkstamas)

Gamtinių dujų vartojimo
paskirtis

Nenugalima jėga (force majeure)
83. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis nevykdyta
dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir, kad negalėjo
užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų padariniams atsirasti. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad
Sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles.
84. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą šalis nedelsdama telefaksu, o po to ir
raštu, privalo pranešti kitai šaliai. Šalis nepranešusi kitai šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu. Būtina
pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybių.
85. Jei atsiranda nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, šalis atleidžiama nuo savo sutartinių
įsipareigojimų vykdymo visų minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 30 dienų.
86. Jeigu pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) išlieka ilgiau negu
30 dienų, tai bet kuri šalis, įspėjusi kitą šalį prieš 3 dienas, turi teisę nutraukti Sutartį arba sustabdyti jos
vykdymą.
Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius iki nenugalimos jėgos (force
majoure) pradžios, dėl Sutarties neįvykdymo bei netesybas.
87. Pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, šalis privalo nedelsdama įvykdyti
įsipareigojimus, kurių nevykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo, jei šalys nesusitarė
kitaip.
Ginčų nagrinėjimo tvarka
88. Ginčai, kylantys dėl Sutarties vykdymo, sprendžiami šalių tarpusavio susitarimu arba Lietuvos
Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.
Sutarties nutraukimo sąlygos
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89. Sutartis gali būti nutraukta šalims susitarus.
90. Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį prieš 10 dienų apie Sutarties nutraukimą įspėjusi kitą šalį,
jeigu kita Sutarties šalis nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.
Esminis Sutarties pažeidimas – praleistas prievolės įvykdymo terminas ir (ar) šalies prievolės per papildomai
nustatytą terminą neįvykdymas.
Sutarties pakeitimas, papildymas ir galiojimas
91. Sutarties pakeitimai ir papildymai (taip pat ir priedai) galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir patvirtinti
abiejų šalių parašais.
92. Sutarties nutraukimo atveju Vartotojas privalo sumokėti už iki Sutarties nutraukimo patiektas
gamtines dujas ir suteiktas paslaugas. Ši norma taikoma nutraukus Sutartį ir 86 punkto pagrindu.
93. Sutartis įsigalioja nuo 2015 m. sausio 01 dienos 9 vai. ir galioja iki 2016 m. sausio 01 dienos 7 val.
Vartotojui per 30 k.d. iki Metų pabaigos neinformavus Dujų įmonės apie sutarties nutraukimą, laikoma, kad
Sutartis automatiškai pratęsiama 1 (vieneriems) Metams.
Baigiamosios nuostatos
94. Klausimai, kurių nereguliuoja Sutartis, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu, Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir
tiekimo taisyklėmis bei kitais teisės aktais.
95. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną Dujų įmonei ir
Vartotojui.
96. Sutartį sudariusių juridinių asmenų adresai ir rekvizitai:
Dujų įmonė
Uždaroji akcinė bendrovė „Fortum Heat Lietuva“
J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius
Telefonas(8 5) 243 0043
Faksas (8 5) 278 8221
Įmonės kodas 111679436
PVM mokėtojo kodas LT116794314
Ats. sąskaita LT292140030002936673, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400
Elektroninis paštas: fortum.vilnius@fortum.com
Vartotojas

Dujų įmonė

Vartotojas

UAB „Fortum Heat Lietuva“
Generalinis direktorius
Vitalijus Žuta _______________________

__________________________

A.V.

A.V.
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1 priedas
prie 2014 m. gruodžio __ d. gamtinių dujų tiekimo
sutarties Nr. __/2015

Didžiausias ir mažiausias leistinas dujų apskaitos sistemos (matavimo priemonės) gamtinių dujų
srautas (Qmin ir Qmax) ir dujų slėgis pristatymo vietose

Vartotojo objektai (pagal
pristatymo vietas)

Dujų įmonė

Reikalingas
gamtinių dujų
slėgis (barais)
ne mažesnis
kaip

Mažiausias
leistinas
valandinis
gamtinių dujų
srautas Qmin
(m3/val.)

Didžiausias
leistinas
valandinis
gamtinių dujų
srautas Qmax
(m3/val.)

Vartotojas

UAB „Fortum Heat Lietuva“
Generalinis direktorius
Vitalijus Žuta _______________________

__________________________

A.V.

A.V.

Dujų apskaitos
prietaiso tipas

10

ATSAKOMYBĖS RIBŲ TARP DUJŲ ĮMONĖS IR VARTOTOJO,
SKIRIANT DUJŲ SISTEMAS, AKTAS
2014 m. gruodžio __ d.
Skiriant dujų sistemas ________________________, nustatomos šios atsakomybės ribos:
DUJŲ ĮMONĖS

Atsakomybė

Iki įvadinio čiaupo ir dujų apskaitos
sistemos

Schema

VARTOTOJO
Nuo įvadinio čiaupo, išskirus dujų
apskaitos sistemas

Vartotojo dujotiekis

Dujų įmonės dujotiekis

Atsakomybės riba nustatoma: Įvadinis čiaupas ir dujų apskaitos sistemos.

Dujų įmonė

Vartotojas

UAB „Fortum Heat Lietuva“
Generalinis direktorius
Vitalijus Žuta _______________________

__________________________

A.V.

A.V.

