
 

 

GAMTINIŲ DUJŲ/ENERGIJOS PARDAVIMO-PIRKIMO  SUTARTIS 

Nr. ___________ 

 

Vilnius / ________   20__ m. _________________ mėn.____ d. 

 

 

Uždaroji akcinė bendrovė „SG dujos”, įmonės kodas 300555909, esanti J. Savickio g. 21-7,         

Vilnius (toliau –  Pardavėjas), atstovaujama generalinio direktoriaus Virginijaus Korsako, veikian-

čio pagal įstatus, viena šios sutarties šalis, ir _______________________________ ,  įmonės kodas 

_____________, buveinė ________________________ (toliau – Pirkėjas), atstovaujama 

_________________________________, pagal ______________________, kita šios sutarties šalis, 

sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis). 

 

1. Sutartyje vartojamos sąvokos  

 

1.1. Pardavėjas – sutartyje nurodyta įmonė sutarties pagrindu parduodanti Pirkėjui gamtines dujas/ 

Energiją ir/ar teikianti pristatymo paslaugas. 

1.2. Pirkėjas – sutartyje nurodyta įmonė, sutarties pagrindu perkanti nurodytą gamtinių dujų/energi-

jos kiekį ir/ar jų pristatymo jungiamuoju vamzdynu paslaugas. 

1.3.Para – laiko tarpas, prasidedantis bet kurią dieną 7:00 val. ryto ir besibaigiantis sekančią dieną 

7:00 val. ryto.   

1.4. Mėnuo – laiko tarpas, prasidedantis kiekvieno kalendorinio mėnesio pirmą dieną 7.00 valandą 

ir pasibaigiantis sekančio kalendorinio mėnesio pirmą dieną 7.00 valandą. Mėnuo yra ataskaitinis 

laikotarpis apskaičiuoti Pirkėjo mokėjimus pagal šią Sutartį. 

1.5. Metai – laikotarpis, prasidedantis kiekvienų metų sausio 1 d. 0:00 val. ir besibaigiantis kiekvienų 

metų gruodžio 31 d. 24:00 val. 

1.6. Dujos – gamtinės dujos (toliau GD), atitinkančios LR EM patvirtintą standartą. 

1.7. Prekė – Pardavėjo parduodamos gamtinės dujos/energija Pirkėjui. 

1.8. Kaina – prekės (gamtinių dujų/energijos) ir/ar jų pristatymo Pirkėjui paslaugų kaina, išreikšta 

Euras/MWh. 

1.9. Dujų pristatymo vieta – Pirkėjo dujų sistemos prijungimo prie Pardavėjo dujų tiekimo vamz-

dyno taškas, kuriame Pardavėjas perduoda, o Pirkėjas priima jas tolesniam vartojimui. Šis taškas 

nurodytas priede prie šios Sutarties (Priedas Nr.1). 

1.10. Paslaugos – suskystintų gamtinių dujų išdujinimas ir pristatymas iki šioje Sutartyje Pirkėjo 

teritorijoje numatytos atsakomybės ribos.  

1.11. Pirkėjo pajėgumai – Pirkėjui reikalingas tiekti didžiausias dujų kiekis per parą vienerių metų 

laikotarpiu (MWh/parą; MWh /metus). 

1.12. Q max – didžiausias leistinas dujų apskaitos sistemos (matavimo priemonės) srautas (debitas) 

norminėmis sąlygomis (m3/val.). 

 1.13. Q min – mažiausias  leistinas  dujų  apskaitos  sistemos (matavimo  priemonės)  srautas (debi-

tas) norminėmis sąlygomis (m3/val.). 

1.15. Dujų kiekis energijos vienetais – MWh išreikštas patiektų gamtinių dujų/energijos kiekis per 

laiko vienetą. 

 1.16. Objektas – Pirkėjui nuosavybės teise priklausantis ar kitais teisėtais pagrindais valdomas ob-

jektas, kuriame vartojamos dujos ir kuriame yra įrengtos dujų kiekio apskaitos ir reguliavimo prie-

monės. 

1.17 Sutartis - gamtinių dujų pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis, susidedanti iš Bendrųjų 

sąlygų, Specialių sąlygų ir 3 priedų. 

1.18. Bendrosios sąlygos - nustatytos bendrosios ir standartinės  Sutarties sąlygos, tokios kaip GD 

apskaitos principai, Šalių teisės ir pareigos, įsipareigojimai ir atsakomybės. 

1.19. Specialiosios sąlygos - konkrečios  Sutarties dujų prekybos sąlygos, tokios kaip GD pardavimo 

laikotarpis, kiekiai, prekės (GD) ar paslaugų kaina, netesybų/ kompensacijos skaičiavimas. 

 



 

 

1.20. Priedas – dokumentas, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis, kuriame nurodomi duomenys 

apie dujų/energijos pristatymo vietą, tiekiamos prekės ir paslaugų charakteristikas, perkamų gamtinių 

dujų metiniai ir ketvirtiniai kiekiai, kainos bei kiti sutarties šalių sudaryti priedai. 

1.21. Taisyklės - LR Energetikos ministro  2011.11.28. įsakymu Nr.1-293 Prekybos GD taisyklės.  

 

 

2. Šalių pareiškimai ir garantijos 

 

1. Sutarties Šalys atsakingai pareiškia ir garantuoja, kad jos pilnai, besąlygiškai ir neatšaukiamai turi 

teisę užsiimti veikla, susijusia su Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu. 

2. Sutarties Šalys patvirtina ir garantuoja, kad sudarydamos Sutartį neviršijo ir nepažeidė savo kom-

petencijos: įstatų, nuostatų, statuto, jokio Šalies valdymo organo (savininko, steigėjo ar kito kom-

petentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, įsakymo, jokio privalomo teisės akto (taip pat ir loka-

laus, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt. 

3. Sutarties Šalys garantuoja, kad jos yra mokios, joms nėra iškelta bankroto byla, ar pradėtos neteis-

minės bankroto procedūros, nėra turtinių ginčų teisme, arešto ar kitokio disponavimo apribojimų 

jų sąskaitoms. 

4. Bet kuri šios Sutarties Šalis, jos reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo atveju, įsipareigoja 

per 3 (tris) dienas nuo tokio fakto ar aplinkybių atsiradimo, ar sužinojimo apie tai raštu pranešti 

kitai šios Sutarties Šaliai ir su ja suderinti prievolių, kylančių iš šios Sutarties, vykdymo klausimus. 

5. Bet kuri šios Sutarties Šalis įsipareigoja nedelsiant informuoti kitą šios Sutarties Šalį apie visus 

turtinio pobūdžio ginčus teismuose, turinčius esminės įtakos Sutarties vykdymui. 

6. Sutarties Šalys įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas pranešti kitai Sutarties Šaliai apie šioje Sutar-

tyje nurodytų rekvizitų pasikeitimus, o taip pat kitus reikšmingus įvykius, kurie gali daryti įtaką 

Sutarties vykdymu.    

3.     Sutarties objektas 

 

1. Pardavėjo įsipareigojimas parduoti Pirkėjui gamtines dujas/energiją objekte ir/ar suteikti paslau-

gas ir Pirkėjo įsipareigojimas pirkti gamtines dujas/energiją ir/ar paslaugas bei už jas atsiskaityti 

Sutartyje numatytomis sąlygomis. 

2. Nuosavybės teisės į gamtines dujas/energiją perdavimas Pristatymo vietoje. 

3. Gamtinių dujų/energijos vartojimo pajėgumai, apskaitos ir vartojimo tvarka, parduodamų gamti-

nių dujų/energijos ir teikiamų paslaugų kaina, atsiskaitymų tvarka, kiti mokėjimai pagal Sutartį, 

šalių  atsakomybė bei kiti Pardavėjo ir Pirkėjo tarpusavio santykiai. 

 

4. Sąskaitos ir mokėjimo sąlygos 

 

1.  Per ataskaitinį laikotarpį konkrečioje pristatymo vietoje patiektą dujų kiekį Pardavėjas su Pirkėju 

sustato aktą apie matavimo priemonės rodmenis ir patiektą dujų kiekį kubiniais metrais ir MWh. 

2.  Už Pirkėjui  patiektas gamtines dujas šioje Sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuoti atitinkamo dy-

džio mokėjimai mokami kiekvieną mėnesį. 

3. PVM sąskaitą faktūrą už ataskaitinį laikotarpį Pardavėjas pateikia Pirkėjui iki 6-tos kito mėnesio 

dienos. 

4. Pardavėjas PVM sąskaitoje faktūroje, pateiktoje Pirkėjui, nurodo šiuos ataskaitinio laikotarpio 

duomenis: 

4.1. Patiektą dujų kiekį kubiniais metrais (m3) prie 200C temperatūros ir atmosferinio slėgio. 

4.2. Sertifikatą apie dujų cheminę sudėtį ir šilumingumą. 

4.3. Perskaičiuotą gamtinių dujų kiekį, išreikštą MWh, ir mokėtiną sumą. 

4.4. PVM sąskaitos-faktūros siunčiamos elektroniniu paštu (Pirkėjo el.adresas). PVM sąskaitos-

faktūros pateikimo diena laikoma Pirkėjui elektroninio laiško išsiuntimo diena. 

5. Pirkėjas už gamtines dujas ir/ar paslaugas,  suteiktas ataskaitinį mėnesį, moka iki kito mėnesio 12-

os dienos pagal Pirkėjui pateiktą sąskaitą faktūrą į Pardavėjo nurodytą sąskaitą. 

6. Sutartyje nustatytu terminu nesumokėjus už sunaudotas gamtines dujas ir/ar suteiktas paslaugas 

Pirkėjas moka po 0,05 proc. delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą 



 

 

dieną. Pardavėjas delspinigius už vėlavimą laiku sumokėti už gamtines dujas ir/ar suteiktas pas-

laugas apskaičiuoja kartą per mėnesį. Apskaičiuota delspinigių suma nurodoma ataskaitinio laiko-

tarpio PVM sąskaitoje faktūroje. 

7. Jeigu pasibaigus metams reikia atlikti perskaičiavimą pagal Sutarties sąlygas ar sumokėti kitas 

įmokas pagal Sutartį, tai turi būti padaryta per 10 dienų pasibaigus metams ir įforminta kreditine 

PVM sąskaita faktūra. 

8. Bet koks mokėjimas pagal Sutartį laikomas atliktu tą dieną, kai lėšos įskaitomos į gavėjo sąskaitą 

banke. 

9. Pasibaigus metams, Pardavėjas ir Pirkėjas suderina tarpusavio atsiskaitymus ir per 30 kalendorinių  

dienų tai įformina aktu. 

10. Pirkėjui praleidus atsiskaitymo terminus ar pažeidus kitas Sutarties sąlygas, taip pat jei Pirkėjui 

pradėta bankroto procedūra, ir (ar) yra kitų aplinkybių, leidžiančių pagrįstai manyti, kad Pirkėjas 

nevykdys savo prievolių pagal Sutartį, Pardavėjas turi teisę:  

10.1. nustatyti trumpesnius ataskaitinius laikotarpius ir/ar atsiskaitymo terminus; 

10.2. nustatyti Pirkėjui išankstinį (avansinį) mokėjimą už gamtines dujas ir suteikiamas paslaugas. 

Šiuo atveju Pirkėjas pagal Pardavėjo pateiktą sąskaitą už jam reikalingą per kitą ataskaitinį 

laikotarpį patiekti dujų kiekį moka ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki ataskaitinio 

laikotarpio pradžios. Išankstinio mokėjimo dydis yra lygus praėjusio ataskaitinio laikotarpio 

mokesčio už gamtines dujas ir suteiktas paslaugas, dydžiui. Atliktas išankstinis mokėjimas užs-

kaitomas pagal faktinį dujų patiekimą per ataskaitinį laikotarpį – permokėta suma įskaitoma į 

būsimą mokėjimą, o nesumokėtą sumą Pirkėjas sumoka Sutartyje nustatyta tvarka. 

10.3. atsiskaitymų už tiekiamas gamtines dujas ir/ar suteikiamas paslaugas užtikrinimui reikalauti iš 

Pirkėjo pateikti laidavimo sutartį, banko ar kitos kredito įstaigos garantiją. 

10.4. apriboti arba visai nutraukti prekių ir/ar paslaugų tiekimą Pirkėjui. 

11.  Pirkėjui  sugadinus dujų apskaitos sistemos matavimo priemones, Pirkėjas privalo atlyginti  

       Pardavėjui  dėl to padarytą žalą. 

 

5. Šalių įsipareigojimai 

 

1. Pardavėjas įsipareigoja: 
1.1. įrengti gamtinių dujų jungiamąjį vamzdyną iki su Pirkėju suderintos atsakomybės ribos bei 

apskaitos ir reguliavimo mazgą bei užtikrinti gamtinių dujų tiekimą Sutartyje nustatytomis 

sąlygomis; 

1.2. užtikrinti dujų kokybės standarto reikalavimus; 

1.3. nedelsdama pranešti Pirkėjui apie avarijas bei gedimus ir dujų tiekimo technologinio režimo 

pažeidimus;  

1.4. tinkamai eksploatuoti dujų apskaitos mazgą (matavimo priemones), numatytais terminais jas 

tikrinti; 

1.5. informuoti Pirkėją apie ekstremalią situaciją ir imtis priemonių, kad būtų kiek įmanoma ma-

žiau apribotas dujų tiekimas; 

1.6. prieš vieną mėnesį iki darbų pradžios informuoti Pirkėją apie numatomą dujų sistemų remontą, 

kai jo metu nutraukiamas ar ribojamas dujų tiekimas; 

1.7. prieš  48 valandas iki  dujų sistemos remonto darbų pradžios įspėti Pirkėją, nuo kada ir kokiam 

laikui nutraukiamas arba ribojamas dujų tiekimas; 

1.8. informuoti Pirkėją apie ketinamą nuosavybės ar valdymo ir naudojimo teisių dujų pristatymo 

vietoje perleidimą tretiesiems asmenims, praradimą, apribojimą ar kitokį suvaržymą. 

2. Pirkėjas įsipareigoja: 
2.1. įrengti savo dujų sistemas, dujinius prietaisus bei atitinkamai parengti personalą; 

2.2. saugiai eksploatuoti vidaus dujų sistemas ir dujinius prietaisus; 

2.3. sutartyje numatyta tvarka ir terminais, sumokėti už gamtines dujas/energiją ir/ar suteiktas pas-

laugas; 

2.4. užtikrinti, kad Pardavėjo  įgalioti darbuotojai, pateikę tarnybinius pažymėjimus, galėtų kont-

roliuoti dujų apskaitos mazgą (matavimo priemones) bei patikrinti dujų apskaitos tvarkin-

gumą; 



 

 

2.5. kartu su Pardavėjo atstovu dalyvauti plombuojant dujų apskaitos mazgo (matavimo priemo-

nes), atjungimo ir aplankos linijų uždaromuosius įtaisus ir užtikrinti, kad plombos, esančios 

Pirkėjo teritorijoje, būtų išsaugotos, nepažeistos; 

2.6. užtikrinti dujų apskaitos priemonių neliečiamumą ir saugumą; 

2.7. nedelsdamas pranešti Pardavėjui telefonais: darbo dienomis darbo valandomis +370 5 

2120843 arba mob. telefonu ___________, bet kuriuo kitu metu - mob. Telefonu 

_____________, apie dujų sistemų avarijas, sutrikimus ir gedimus, gaisrus bei Pirkėjo teritori-

joje esančių dujų apskaitos mazgo (matavimo priemonių) darbo sutrikimus ar kitokius pažei-

dimus. Nustatyti gedimai fiksuojami akte šalims pasirašant; 

2.8. kiekvieną mėnesį, 1-ąją (pirmąją) darbo dieną iki 10-tos  valandos pranešti Pardavėjui elekt-

roniniu paštu duomenis apie patiektą dujų kiekį ir dujų apskaitos mazgo (matavimo priemonės) 

rodmenis; 

2.9. informuoti Pardavėją apie planuojamus gamtinių dujų vartojimo pertrūkius ne vėliau kaip 1 

(vieną) mėnesį iki numatomo nutrūkimo, priešingu atveju visi technologiniai gamtinių dujų 

nuostoliai tenka Pirkėjui. 

 

6. Gamtinių dujų  kokybė 

 

1. Gamtinių dujų sudėtis ir kokybė, nustatoma dujų priėmimo vietoje, turi atitikti gamtinių dujų ko-

kybės reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu. 

2. Ginčai dėl dujų kokybės sprendžiami tarpusavio susitarimu, o nepavykus susitarti išankstine ne-

teismine skundų nagrinėjimo tvarka nagrinėjami Valstybinėje energetikos reguliavimo tarnyboje. 

Jeigu ginčo sprendimo išvadoje nustatoma, kad yra pažeidimų, dėl kurių Pirkėjas turi nuostolių, 

išlaidas, susijusias su ginčo sprendimu, apmoka Pardavėjas, priešingu atveju išlaidas, susijusias su 

ginčo sprendimu, apmoka Pirkėjas. 

 

7. Gamtinių dujų apskaita 

 

1. Gamtinių dujų kiekis apskaitomas tūrio vienetais (m3) esant norminėms sąlygoms, ir/ar energijos 

vienetais (MWh), naudojant dujų viršutinį šilumingumą. Atsiskaitymui už dujas ir/ar skirstymo 

paslaugas dujų kiekis apskaitomas energijos vienetais (MWh).  

2. Gamtinių dujų kiekio matavimas ir nustatymas vykdomas vadovaujantis Gamtinių dujų apskaitos 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsa-

kymu Nr. 1-245 „Dėl Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Gamtinių 

dujų apskaitos tvarkos aprašas). 

3. Dujų apskaitos sistemos įrengiamos ir naudojamos pagal teisės aktų ir norminių dokumentų rei-

kalavimus. 

4. Dujų apskaitos sistema parenkama atsižvelgiant į jos santykinę matavimo paklaidą, kuri negali 

viršyti ±1,5 proc., esant dujų srautui nuo Q t iki Q max, ir ±2,5 proc., esant dujų srautui nuo Q min 

iki Q t. Dujų srautas negali viršyti dujų apskaitos sistemos (matavimo priemonės) leistinų mata-

vimo ribų Q max ar būti mažesnis už Q min. 

5. Pirkėjui tiekiamų gamtinių dujų kiekis nustatomas pagal dujų apskaitos mazgo, įrengtų Pirkėjo 

valdoje arba prie Pirkėjo valdos ribų, rodmenis.  

6. Dujų apskaitos sistemos matavimo priemonės turi būti periodiškai tikrinamos pagal Valstybinės 

metrologijos tarnybos patvirtintą metrologinės patikros periodiškumą. 

7. Dujų apskaitos sistema ar jos matavimo priemonės turi būti užplombuotos. 

8. Patiektų Pirkėjui dujų kiekis paskaičiuojamas pagal didžiausią projektinę dujinių prietaisų galią, 

kai patikrinimo metu Pardavėjas nustato šiuos pažeidimus: sugadinta, išmontuota ar sunaikinta 

dujų kiekio matavimo priemonė, pažeistos  Pirkėjo teritorijoje esančios  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 skai-

čiavimo mechanizmas, dujos vartojamos viršijant dujų apskaitos sistemos matuojamąjį dydį Q max. 

9. Įvykęs neteisėtas dujų vartojimas yra įforminamas aktu, pasirašant abiejų šalių įgaliotiems atsto-

vams. Šio akto nepasirašymas yra laikomas šios sutarties pažeidimu. 



 

 

10.  Pirkėjas praneša Pardavėjui apie pastebėtą dujų apskaitos sistemos, matavimo priemonės gedimą, 

išderinimą ir, kai yra atliekama apskaitos sistemos, matavimo priemonės metrologinė patikra, dujų 

kiekis skaičiuojamas nuo dujų apskaitos sistemos, matavimo priemonės gedimo, išderinimo pra-

džios iki gedimo pašalinimo bei suderinimo dienos, ar kol atliekama patikra, pagal paskutinių 3 

(trijų) parų vidutinį dujų suvartojimą, įvertinant dujinių prietaisų darbinius galingumus. 

11. Jei vartojamų dujų valandinis srautas nesiekia šios sutarties priede Nr.2 nurodytos mažiausios leis-

tinos valandinio dujų srauto ribos Q min, jis skaičiuojamas pagal šios sutarties  priede  Nr.2 nuro-

dytą mažiausią leistiną valandinį dujų srautą Q min. 

12. Išjungti ar išjungti dujinius prietaisus, kai ant atjungimo įtaisų reikia uždėti ar nuimti akles, Pirkė-

jas gali tik iškvietęs Pardavėjo atstovą (telefonu ir/ar el.laišku) ne vėliau kaip prieš 24 val. Avarijos 

atveju Pardavėjo atstovas per  2 val. nuo pranešimo gavimo turi atvykti į nurodytą objektą. 

13. Pirkėjas per ataskaitinį laikotarpį patiektą gamtinių dujų kiekį suderina 1-ąją po ataskaitinio lai-

kotarpio darbo dieną iki 12 valandos. 

14. Pardavėjas, gavęs šalims priimtinu būdu (telefonu, faksu arba el. paštu) duomenis apie patiektą 

dujų kiekį ir dujų apskaitos (matavimo priemonės) rodmenis, išrašo PVM sąskaitą faktūrą. 

15. Pardavėjo ir Pirkėjo įgalioti atstovai: 

 

Įgaliotieji atstovai Pareigos, vardas  ir pavardė Telefonai, kita kontaktinė informacija 

Pardavėjas UAB „SG dujos” ... 

El.paštas 

tel.:    

mob.: 

Pirkėjas ... ... 

 

8. Gamtinių dujų tiekimo ribojimas ir nutraukimas 

 

1. Pardavėjas gali apriboti arba nutraukti dujų tiekimą: 

1.1. nustačius, kad dujų sistema kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai arba turtui (nedelsdama 

be atskiro įspėjimo); 

1.2. jei Pirkėjas nesuderinęs viršija didžiausią leistiną valandinį srautą Q max ar paros dujų kiekį 

daugiau nei 10 %; 

1.3. jei Pirkėjas laiku, Sutartyje nustatyta tvarka neatsiskaito už gamtines dujas ir/ar suteiktas pas-

laugas arba netinkamai vykdo Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus;  

1.4. avarinės situacijos, ekstremalios padėties atvejais; 

1.5. dėl būtinų remonto ir kitų dujų sistemų prijungimo darbų; 

1.6. kitais įstatymų numatytais atvejais. 

2. Nutraukus ar apribojus dujų tiekimą dėl įsiskolinimų, dujų tiekimas atnaujinamas tik tada, kai 

Pirkėjas padengia įsiskolinimus bei apmoka dujų nutraukimo ir prijungimo išlaidas arba panaikina 

kitas priežastis. 

3. Pirkėjas, gavęs Pardavėjo pranešimą apie avarinę ar ekstremalią situaciją, privalo nedelsdamas 

vykdyti Pardavėjo nurodymus. 

4. Gamtinių dujų tiekimo avarinių situacijų ir ekstremalios padėties atveju gamtinių dujų tiekimo 

grafiką sudaro Pardavėjas ir suderina su Pirkėju. 

 

9. Nenugalima jėga (force majeure) 

 

1. 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 kont-

rahentai pažeidžia savo prievoles. 

2. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą šalis nedelsdama telefonu ir elekt-

roniniu paštu privalo pranešti kitai šaliai. Šalis nepranešusi kitai šaliai apie nenugalimos jėgos 

(force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties ne-

vykdymą pagrindu. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl 

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. 

3. 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. 

4. 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 majeure) pradžios, dėl Sutarties neįvykdymo bei netesy-

bas. 

5. Pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, šalis privalo nedelsdama įvykdyti į-

sipareigojimus, kurių nevykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo, jei 

šalys nesusitarė kitaip. 

 

10. Ginčų nagrinėjimo tvarka 

 

1. Ginčai, kylantys dėl šios sutarties vykdymo, sprendžiami šalių tarpusavio susitarimu arba Lietu-

vos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teisme. 

 

11. Sutarties nutraukimo sąlygos 

 

1. Sutartis gali būti nutraukta šalims susitarus. 

2. Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį prieš 30 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 šalies prie-

volės per papildomai nustatytą terminą neįvykdymas. 

 

12. Sutarties pakeitimas, papildymas ir galiojimas 

 

1.  Sutarties pakeitimai ir papildymai (taip pat ir priedai) galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir patvirtinti 

abiejų šalių parašais. 

2. Sutarties nutraukimo atveju Pirkėjas privalo sumokėti už iki Sutarties nutraukimo patiektas gam-

tines dujas.  

3. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja ___________ metų nuo gamtinių dujų 

tiekimo pradžios. Šalims susitarus Sutarties galiojimas gali būti pratęstas.  

 

 

13. Konfidencialumas 

 

1. Sutarties šalys įsipareigoja neatskleisti konfidencialios informacijos, kuri susijusi su šios sutarties 

vykdymu. 

2. Konfidenciali informacija reiškia šios sutarties turinį bei visą dokumentaciją ir informaciją, kurią 

Sutarties šalys gauna viena iš kitos rengiant, derantis ir vykdant Sutartį, taip pat informacija, kuri 

susijusi su Sutarties šalių komercine veikla ir/arba planais, kuriuos viena Sutarties šalis atskleidžia 

kitai, įskaitant rašytinę, elektroninių laikmenų formas, nepriklausomai nuo jos pavidalo ar patei-

kimo būdo. 

3. Konfidencialia nelaikoma informacija, kuria disponavo viena iš šalių prieš gaunant ją iš kitos Su-

tarties šalies arba informacija, kuri yra prieinama viešai. 

4. Sutarties šalys turi teisę atskleisti konfidencialią informaciją LR Įstatymų nustatyta tvarka. 



 

 

14. Baigiamosios nuostatos 

 

1. Klausimai, kurių nereguliuoja Sutartis, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės 

aktais ir dujų prietaisų ir (ar) įrenginių eksploatavimo taisyklėmis, kurias tvirtina Pardavėjas. 

Pardavėjo patvirtintos Naudojimosi gamtinių dujų sistema taisyklės (toliau – Taisyklės). Esant 

neatitikimams tarp Sutarties ir Taisyklių sąlygų, šalių santykiams taikomos Taisyklių sąlygos. 

Taisyklių sąlygos su atitinkamais pakeitimais taikomos ir šalių gamtinių dujų tiekimo (pirkimo 

– pardavimo) santykiams. 

2. Sutartimi numatyti šalių įsipareigojimai gali būti perleisti kitam juridiniam asmeniui pagal Lie-

tuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimus. 

3. Šalys nedelsdamos, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, informuoja viena kitą raštu apie teisinio 

statuso, pavadinimo, adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimus bei apie aplinkybes, keliančias grėsmę 

tinkamam šalių įsipareigojimų vykdymui pagal Sutartį. 

4. Šalys pareiškia, kad perskaitė Sutartį, suprato jos turinį, pasekmes ir ją pasirašė kaip dokumentą, 

atitinkantį jų valią ir tikslus.  

5. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną Pardavėjui ir 

Pirkėjui. 

6. Nei viena iš Šalių neturi teisės perduoti savo teisių arba pareigų pagal Sutartį trečiai šaliai be 

kitos Šalies raštiško sutikimo. Jei Pirkėjas tinkamai nevykdys mokėjimų pagal Sutartį, Pardavė-

jas turi teisę savo nuožiūra perleisti mokėjimo išieškojimo savo teises ir pareigas pagal šią Sutartį 

bet kokiems tretiesiems asmenims.  

7. Sutartį sudariusių juridinių asmenų adresai ir rekvizitai: 

 

 

Pardavėjas: 

Uždaroji akcinė bendrovė ,,SG dujos“ 

J. Savickio g. 21-7, 01108 Vilnius 

Tel. 85 2120843; 

el. paštas info@sgdujos.lt, 

įmonės kodas 300555909 

PVM mokėtojo kodas LT100002348714 

A/S LT537180300024467372 

AB Šiaulių bankas 

 

Pirkėjas: 
........................................ 
........................................ 
........................................ 
........................................ 
........................................ 
........................................ 
........................................ 

 

Generalinis direktorius 

Virginijus Korsakas 

 

______________________ 

 

______________________________  
______________________________  
 
______________________________ 

 

  



 

 
Priedas Nr. 1 prie 20__-__-____ d.  

GAMTINIŲ DUJŲ/ENERGIJOS PARDAVIMO-PIRKIMO 

SUTARTIES Nr. _______  

 

 

        UAB „SG dujos“     Pirkėjas 

 

    

 

  

       

Į gamybą 

 

 Gamtinių dujų skaitiklis 

 

 Sklendė 

 Gamtinių dujų tekėjimo kryptis 

  

 

 

Pardavėjas: 

Uždaroji akcinė bendrovė ,,SG dujos“ 

J. Savickio g. 21-7, 01108 Vilnius 

Tel. 85 2120843; 

el. paštas info@sgdujos.lt, 

įmonės kodas 300555909 

PVM mokėtojo kodas LT100002348714 

A/S LT537180300024467372 

AB Šiaulių bankas 

 

Pirkėjas: 
........................................ 
........................................ 
........................................ 
........................................ 
........................................ 
........................................ 
........................................ 

 

Generalinis direktorius 

Virginijus Korsakas 

 

______________________ 

 

_____________________________  
______________________________  
 
______________________________ 

      

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
Priedas Nr. 2 prie 20__-___-____ d.  

GAMTINIŲ DUJŲ/ENERGIJOS PARDAVIMO-PIRKIMO 

SUTARTIES Nr. _______ 
 

 

 

Didžiausias ir mažiausias leistinas dujų apskaitos sistemos (matavimo priemonės) 

matuojamas srautas (debitas) ir duju slėgis pristatymo vietoje 

 

 

 

Pirkėjo objektai 

 

Reikalingas 

gamtinių dujų 

slėgis (barais) 

(± 10 %) 

Mažiausias leistinas dujų 

apskaitos sistemos (mata-

vimo priemonės) matuoja-

mas srautas (debitas) 

Qmin 

(m3/val.) 

Didžiausias leistinas 

dujų apskaitos siste-

mos (matavimo prie-

monės) matuojamas 

srautas (debitas) 

Qmax 

(m3/val.) 

.... .. .. .. 

 

 

 

 

Pardavėjas: 

Uždaroji akcinė bendrovė ,,SG dujos“ 

J. Savickio g. 21-7, 01108 Vilnius 

Tel. 85 2120843; 

el. paštas info@sgdujos.lt, 

įmonės kodas 300555909 

PVM mokėtojo kodas LT100002348714 

A/S LT537180300024467372 

AB Šiaulių bankas 

 

Pirkėjas: 
........................................ 
........................................ 
........................................ 
........................................ 
........................................ 
........................................ 
........................................ 

 

Generalinis direktorius 

Virginijus Korsakas 

 

______________________ 

 

______________________________  
______________________________  
 
______________________________ 

 

 

 

 

  

      . 

  



 

 
Priedas Nr. 3 prie 20__-10-____ d.  

GAMTINIŲ DUJŲ/ENERGIJOS PARDAVIMO-PIRKIMO 

SUTARTIES Nr. _______ 

 

SPECIALIOJI DALIS  

20__ m. ___________ mėn. ____ d. 

I. SUTARTIES ŠALYS 

Pirkėjo duomenys  Pardavėjo duomenys 
Pirkėjo pavadinimas   Pardavėjo pavadinimas UAB „SG dujos“ 

Įmonės kodas   Įmonės kodas 300555909 

PVM mokėtojo kodas   PVM mokėtojo kodas LT100002348714 

Buveinės adresas   Buveinės adresas J. Savickio g. 21-7, 01108 Vilnius 

Telefonas   Telefonas 85 2120843 

El. paštas   El. paštas info@sgdujos.lt 

El. paštas sąskaitoms siųsti   

Sąskaitos numeris   Sąskaitos numeris LT537180300024467372 

Banko pavadinimas   Banko pavadinimas AB Šiaulių bankas 

   Tiekimo licencijos nr. L2-55 (GDT) 

 

II. SUTARTIES DUOMENYS 

1 Prekės ir paslaugos Gamtinės dujos (GD)/ energija, jų perdavimo ir/ar skirstymo paslaugos 

2 GD priėmimo (prekybos dujomis) vieta GD pristatymo vieta: ____________  

3 GD/ energijos kiekis Sutarties galiojimo 

laikotarpiu (m3/MWh)/metus (bazinis 

metinis kiekis) 

 

…………… m3 

 

…………….. MWh 

4 GD/ energijos kiekis (MWh ketvirčiais 

ir mėnesiais 

I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis 

Sausis  Balandis   Liepa:  Spalis:  

Vasaris  Gegužė  Rugpjūtis:  Lapkritis:  

Kovas  Birželis  Rugsėjis:  Gruodis:  

Iš viso:  Iš viso:  Iš viso:  Iš viso:  

5 GD/energijos vartojimo lankstumas Taikoma 

GD/energiją galima vartoti lanksčiai – nesilaikant Sutarties SD 4.punkte numatyto GD/energijos 

kiekio konkrečiam mėnesiui, ketvirčiui su ±20 bazinio metinio kiekio tolerancija. 

6 Galimybė padidinti GD/energijos kiekį Taikoma 

Didinti GD/energijos kiekį, nurodytą Sutarties SD 3. Punkte, galima pagal Sutarties BD 4.2 

punkte numatytus principus. 

7 GD/energijos kaina (EUR/MWh) 

(KONFIDENCIALU) 

………..nustatoma fiksuota GD/energijos pardavimo ir/ar skirstymo kaina yra : _________ 

Kainos skaičiavimai atliekami dviejų skaičių po kablelio tikslumu. 

 

8 Sutarties galiojimo laikotarpis Nuo Sutarties SD 13. Punkte nurodyto momento __ (________) metams iki 20____ metų. 

9 Pajėgumai, m3/val. 

 

Qmax:  

Qmin:   

10 Skirstymo paslauga Teikiama 

Pardavėjo lėšomis pastatytu dujotiekiu _________ metais GD/energijos skirstymo paslaugos kaina 

bus įtraukta į fiksuotą SD 7-me punkte nustatytą kainą. 

11 Susijusių mokesčių administravimas Taikoma 

Pardavėjas administruoja visus mokesčius (įskaitant, bet neapsiribojant PVM ir akcizą), kurie yra 

taikomi pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius tesės aktus. 

12 Užtikrinimo priemonė (EUR) Netaikoma 

Sutarties pasirašymo metu Pardavėjas netaiko užtikrinimo priemonės Pirkėjui. 

13 Sutarties įsigaliojimas Sutartis įsigalioja nuo _________ arba nuo GD/energijos paleidimo, kai Pirkėjo GD sistema pri-

jungta prie Pardavėjo GD skirstymo sistemos.  

 Pardavėjo vardu Pirkėjo vardu 

Pareigos Generalinis direktorius  

Vardas Pavardė Virginijus Korsakas  

 

Parašas 

 

 

  

 

   A.V.   A.V. 


