
GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO PASLAUGŲ 
S U T A R T I S  Nr. ........................... 

20       m.                   mėn.       d. 
(vieta) 

Perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ (toliau – PSO), atstovaujama 
..........................................................................................................., veikiančio pagal 
..................................................................................................., viena sutarties šalis, ir perdavimo 
sistemos naudotojas ............................................................................................ (toliau – Sistemos 
naudotojas), atstovaujama .............................................................................................................. 
............................, veikiančio pagal .............................................................................................., kita 
sutarties šalis, sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis). 

1. Sutartyje vartojamos sąvokos 

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos 
gamtinių dujų įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos gamtinių dujų sektorių reglamentuojantys 
teisės aktai, PSO nustatytos ir PSO interneto svetainėje www.ambergrid.lt paskelbtos 
Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklės (toliau – Taisyklės) ir 
AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklės (toliau – 
Balansavimo taisyklės). 

2. Sutarties objektas 

2.1. Sutarties objektas yra gamtinių dujų perdavimo paslaugų (toliau – perdavimo paslaugos) 
teikimas Sistemos naudotojui Sutartyje nustatytomis sąlygomis. 

2.2. PSO įsipareigoja gamtinių dujų (toliau – dujos) priėmimo vietoje (-ose) iš Sistemos naudotojo 
priimti dujas, kai Sistemos naudotojas patiekia dujas į perdavimo sistemą, ir jas perduoti į dujų 
pristatymo vietą (-as), kai Sistemos naudotojui dujos tiekiamos iš perdavimo sistemos. 

2.3. Sistemos naudotojas įsipareigoja vykdyti Taisyklėse ir Balansavimo taisyklėse nustatytus 
reikalavimus ir apmokėti už perdavimo paslaugas ir balansavimą. 

3. Dujų perdavimo paslaugos teikimo tvarka ir sąlygos 

3.1. Perdavimo paslaugos teikimo sąlygos nustatytos Taisyklėse ir Balansavimo taisyklėse, 
paskelbtose PSO interneto svetainėje. 

3.2. Taisyklės ir Balansavimo taisyklės yra neatskiriama Sutarties dalis. Sutarties šalys įsipareigoja 
vykdyti visas galiojančios Taisyklių ir Balansavimo taisyklių redakcijos sąlygas. 

3.3. Esant neatitikimams tarp Sutarties ir Taisyklių ar Balansavimo taisyklių nuostatų, galioja 
Taisyklių ir Balansavimo taisyklių nuostatos. 

4. Šalių įsipareigojimai 

4.1. PSO įsipareigoja: 
4.1.1. tinkamai ir laiku vykdyti visas šios Sutarties sąlygas;  
4.1.2. užtikrinti tinkamą perdavimo paslaugų kokybę. 

4.2. Sistemos naudotojas įsipareigoja: 
4.2.1. laiku ir tinkamai, šioje Sutartyje numatyta tvarka ir terminais, mokėti už teikiamas 

perdavimo paslaugas;  
4.2.2. tinkamai ir laiku vykdyti visas šios Sutarties sąlygas. 
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5. Perdavimo paslaugų kainos ir jų taikymas 

5.1. Už suteiktas perdavimo paslaugas Sistemos naudotojas moka PSO nustatytomis ir PSO interneto 
svetainėje www.ambergrid.lt skelbiamomis perdavimo paslaugų kainomis. 

5.2. Perdavimo paslaugų kainos taikomos Taisyklėse nustatyta tvarka. 

6. Apmokėjimas už perdavimo paslaugas ir balansavimą 

6.1. Sistemos naudotojas moka PSO už suteiktas perdavimo paslaugas Taisyklėse nustatyta tvarka. 
6.2. Mokėjimai, susiję su balansavimu, atliekami Balansavimo taisyklėse nustatyta tvarka. 

7. Dujų apskaita ir dujų kokybė 

7.1. Dujų apskaita vykdoma teisės aktų reikalavimus atitinkančiomis dujų kiekio, slėgio, 
temperatūros ir kokybės parametrų matavimo priemonėmis Taisyklėse nustatytomis sąlygomis 
ir tvarka. 

7.2. Dujų kokybė turi atitikti Gamtinių dujų kokybės reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 
energetikos ministro įsakymu, ir kituose teisės aktuose nustatytus dujų kokybės reikalavimus. 

8. Šalių atsakomybė 

8.1. Sutarties šalys atsako už tinkamą Sutarties nuostatų vykdymą. 
8.2. Sutarties šalių atsakomybė, teisės ir pareigos, kurios privalomos Sutarties šalims, nustatytos 

teisės aktuose, Sutartyje, Taisyklėse ir Balansavimo taisyklėse. 
8.3. Šalis dėl šios Sutarties sąlygų nevykdymo ar (ir) Taisyklėse ar (ir) Balansavimo taisyklėse 

nustatytos tvarkos nesilaikymo atlygins kitai Sutarties šaliai atsiradusią žalą. 
8.4. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis 

nevykdyta dėl nenugalimos jėgos (force majeure), t.y. aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti 
bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir, kad negalėjo užkirsti kelio šioms 
aplinkybėms ar jų padariniams atsirasti. 

9. Dujų perdavimo ribojimo ir nutraukimo sąlygos 

9.1. Dujų perdavimas gali būti ribojamas ar nutraukiamas teisės aktuose, Taisyklėse bei Balansavimo 
taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka. 

10. Konfliktų sprendimo tvarka 

10.1. Ginčai, kylantys dėl Sutarties, Taisyklių ir Balansavimo taisyklių vykdymo, sprendžiami šalių 
tarpusavio susitarimu arba teisės aktuose nustatyta tvarka. 

11. Sutarties pakeitimas, galiojimas ir nutraukimas 

11.1. Sutarties pakeitimai, papildymai, priedai galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų 
šalių parašais. 

11.2. Sutarties priedų pakeitimai, papildymai, šalims susitarus, gali būti įforminami PSO 
elektroninėje perdavimo paslaugų užsakymo ir administravimo sistemoje. 

11.3. Sutartis galioja neterminuotam laikotarpiui. 
11.4. Sutartis gali būti nutraukta šalims susitarus arba teisės aktuose, Taisyklėse bei Balansavimo 

taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka. 

12.  Informacijos keitimasis 
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12.1. Sutarties šalys informaciją, susijusią su perdavimo paslaugų teikimu, keičiasi Taisyklėse 
nustatyta tvarka ir terminais. 

12.2. Sudarydamas šią sutartį Sistemos naudotojas įsipareigoja sudaryti teisės naudotis PSO 
elektronine perdavimo paslaugų užsakymo ir administravimo sistema sutartį. 

13. Baigiamosios nuostatos  

13.1. Klausimai, kurių nereguliuoja Sutartis, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
Gamtinių dujų įstatymu, kitais teisės aktais, tiesioginio taikymo Europos Sąjungos teisės aktais, 
Taisyklėmis ir Balansavimo taisyklėmis. 

13.2. Duomenys apie sistemos naudotojui perduodamus gamtinių dujų kiekius, užsakytus bei 
paskirstytus pajėgumus ir kiti duomenys sužinomi vykdant perdavimo sistemos operatoriaus 
veiklą yra konfidencialūs, išskyrus tokių duomenų pateikimą teisės aktų ir Taisyklių numatytais 
atvejais. Šalys susitaria, kad PSO galės teikti Taisyklėse numatytą informaciją kitiems 
asmenims, nurodytiems Taisyklėse. Sistemos naudotojas patvirtina, kad veiksmai, kuriais PSO 
perduos informaciją Taisyklėse paminėtiems asmenims, nebus laikomi komercinės paslapties 
atskleidimu, LR įstatymų nesilaikymu ar Sutarties konfidencialumo pažeidimu. 

13.3. Bet kuriuo metu, pateikus pranešimą kitai Šaliai, Šalis gali nurodyti kitus adreso ir rekvizitų 
duomenis šios Sutarties tikslais. 

13.4. Apie šios Sutarties 14.1 punkte nurodytų rekvizitų pasikeitimą Šalys įsipareigoja raštu 
informuoti viena kitą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokių pasikeitimų atsiradimo. 
Nesant tokio rašytinio pranešimo, visi pranešimai, prašymai, reikalavimai, sąskaitos ir kita 
informacija šios Sutarties tikslais laikoma tinkamai pateikta 14.1 punkte nurodytais rekvizitais. 

13.5. Šalys pareiškia, kad perskaitė Sutartį, suprato jos turinį, pasekmes ir ją pasirašė kaip jų valios 
išraišką.  

13.6. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną PSO ir 
Sistemos naudotojui.  

13.7.  Visi abiejų Šalių raštu sudaryti papildomi susitarimai, Sutarties pakeitimai ir priedai yra 
neatsiejama Sutarties dalis ir privalomi abejoms Šalims. 

14. Sutarties šalių duomenys ir atstovai 

14.1. Sutartį  sudariusių  asmenų  adresai  ir  rekvizitai: 

Perdavimo sistemos operatorius Sistemos naudotojas 

Įmonės pavadinimas Įmonės pavadinimas 

Įmonės kodas  
PVM mokėtojo kodas  
Adresas 
Tel.  
Faksas  
El. p.  
Interneto svetainė 
Banko rekvizitai: A/s Nr.  

Įmonės kodas  
PVM mokėtojo kodas 
Adresas 
Tel. 
Faksas 
El. p.  
Interneto svetainė 
Banko rekvizitai: A/s Nr.  

 Identifikacinis kodas1:  

 

                                                 
1 PSO Sistemos naudotojui suteiktas Energijos Identifikavimo Kodas (EIK). 



14.2. PSO ir Sistemos naudotojo atstovai Sutarties sąlygoms užtikrinti:  

 Perdavimo sistemos operatorius Sistemos naudotojas 

Vardas, pavardė   

Pareigos   

Telefonas   

Faksas   

El. paštas   

14.3. PSO Dispečerinio centro duomenys: 

Adresas Telefonai Elektroninis paštas Faksas 

    

14.4. Sutartį pasirašę asmenys: 

 Perdavimo sistemos operatorius Sistemos naudotojas 

Pareigos    

Vardas, pavardė   

Parašas   

Data   

    A. V.   A. V. 
 
 
 
 


