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PATVIRTINTA 

AB „Amber Grid“ generalinio direktoriaus 

2018 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1-13 

 

SUDERINTA 
Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 
2018 m. vasario 15 d. nutarimu Nr. O3E-48 

 

 

NAUJŲ  GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMŲ, 

TIESIOGINIŲ VAMZDYNŲ, BIODUJŲ GAMYBOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE AB „AMBER GRID“ DUJŲ 

PERDAVIMO SISTEMOS TVARKA 

 

1. Ši tvarka nustato asmenų, įrengiančių naujas gamtinių dujų sistemas, tiesioginius vamzdynus ir (ar) 

biodujų gamybos įrenginius (toliau – Prijungiamas asmuo), prijungimo prie AB „Amber Grid“ (toliau 

– Bendrovė) dujų perdavimo sistemos eigą ir atsiskaitymo už Bendrovės suteiktas prijungimo 

paslaugas tvarką. 

2. Bendrovė, prijungdama dujų sistemas prie dujų perdavimo sistemos, vadovaujasi: 

2.1. Naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo 

prie veikiančių gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemų tvarkos ir sąlygų aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-

115 „Dėl Naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių 

prijungimo prie veikiančių gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemų tvarkos ir sąlygų 

aprašo patvirtinimo“ (toliau – Prijungimo aprašas); 

2.2. Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų 

gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių 

dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų 

nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie 

perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ (toliau – Dujofikavimo aprašas); 

2.3. Gamtinių dujų naujų vartotojų, naujų gamtinių dujų sistemų ir biodujų jėgainių prijungimo 

įkainių nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 

2008 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. O3-187 „Dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo 

įkainių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika); 

2.4. Kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais naujų gamtinių dujų sistemų 

prijungimą prie veikiančių gamtinių dujų perdavimo sistemų. 

3. Prijungiamo asmens objektų prijungimas prie Bendrovės perdavimo sistemų yra Bendrovės teikiama 

paslauga Naujai dujų įmonei. Prijungimo paslauga teikiama Prijungiamam asmeniui ir Bendrovei 

sudarius prijungimo paslaugos sutartį. 
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4. Prijungiamas asmuo, pageidaujantis prijungti savo dujų sistemą prie Bendrovės dujų perdavimo 

sistemos, užpildo Prašymo prijungti naują gamtinių dujų sistemą, tiesioginį vamzdyną, SGD 

terminalo jungtį ar biodujų gamybos įrenginį prie AB „Amber Grid“ dujų sistemos formą (toliau – 

Prašymas, 1 priedas). 

5. Kartu su Prašymu Prijungiamas asmuo pateikia žemiau išvardintus dokumentus: 

5.1. Vietovės planą, kuriame nurodomas pageidaujamas prijungimo taškas; 

5.2. Įmonės registravimo pažymėjimo kopiją; 

5.3. VĮ „Registrų centras“ pažymėjimą/nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašą 

apie nuosavybės teisę į įregistruotus statinius (jeigu yra registruoti) arba statybą leidžiantį 

dokumentą. 

6. Bendrovė išnagrinėja prašymą ir ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų raštu informuoja 

Prijungiamą asmenį apie savo sprendimą dėl dujų sistemos prijungimo ir (jei yra galimybė prijungti) 

pateikia preliminarias prijungimo sąlygas (prijungimo pasiūlymą), kurias sudaro techninių ir 

ekonominių prijungimo sąlygų visuma, kaip tai numatyta Prijungimo apraše arba Dujofikavimo 

apraše. Kai sujungiamos dujų sistemos, ir pateiktas prašymas tikslinamas, pateikiami papildomi 

dokumentai ir (ar) duomenys, terminas skaičiuojamas nuo tokių papildomų duomenų registravimo 

dujų įmonėje dienos. 

7. Užsitikrindama  įsipareigojimų pagal Prijungimo sutartį įvykdymą, Bendrovė turi teisę reikalauti, kad 

Prijungiamas asmuo pateiktų paskutines (naujausias) finansines ataskaitas ir kitą svarbią informaciją 

Prijungiamo asmens finansinei padėčiai nustatyti ir priimti sprendimą dėl jos kreditingumo. 

Vertinant kreditingumą, atsižvelgiama į Prijungiamo asmens finansinius rezultatus, jų tvarumą, 

likvidumo, pelningumo ir skolos rodiklius, o jei minėtų duomenų nepakanka – ir kitus finansinius 

duomenis. Įvertinusi riziką dėl Prijungiamo asmens kreditingumo, Bendrovė turi teisę reikalauti 

pateikti įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemones. 

8. Bendrovės išduotos preliminarios prijungimo sąlygos galioja 12 mėnesių.  

9. Prijungiamas asmuo, gavęs prijungimo pasiūlymą, raštu informuoja Bendrovę apie savo sutikimą su 

pasiūlytomis prijungimo sąlygomis arba pateikia pastabas dėl pasiūlytų prijungimo sąlygų. 

10. Bendrovei ir Prijungiamam asmeniui suderinus preliminarias prijungimo sąlygas, Bendrovė ne vėliau 

kaip per 60 kalendorinių dienų nuo galutinio Prašymo registravimo dienos paruošia Prijungiamo 

asmens dujų sistemos prijungimo prie Bendrovės dujų sistemos sutartį (toliau – Prijungimo sutartis) 

ir pateikia Prijungiamam asmeniui derinti. Pasiekus sutarimą dėl Prijungimo sutarties nuostatų,  

Prijungimo sutartis pasirašoma. 

11. Prijungiamas asmuo pasirašo Prijungimo sutartį ir sumoka Prijungimo sutartyje nurodytą prijungimo 

įmoką, apskaičiuotą vadovaujantis Metodika ir / arba pateikia prijungimo įmokos sumokėjimo 

užtikrinimo priemones, jei prijungimo įmoka mokama dalimis. 

12. Bendrovė, gavusi prijungimo įmoką (ar esant įvykdytoms Prijungimo sutartyje nustatytoms 

sąlygoms), organizuoja Bendrovės dujų sistemos projektavimo ir statybos darbus – konkurso būdu 

parenka rangovą(us). Rangovas(ai) atlieka Bendrovės dujų sistemos projektavimo ir/ar statybos 

darbus bei pateikia Bendrovei statybos pabaigą patvirtinančius dokumentus. 

13. Prijungimo sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais Prijungiamas asmuo Dujofikavimo apraše 

ir Prijungimo apraše nustatyta tvarka savo lėšomis suprojektuoja ir įrengia savo dujų sistemą pagal 

Bendrovės pateiktą techninių prijungimo sąlygų aprašą ir pateikia Dujofikavimo apraše numatytus 
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Naujos dujų įmonės dujų sistemos statybos užbaigimą patvirtinančius dokumentus Bendrovei. 

Prijungiamo asmens sistemą galima pradėti įrengti ne anksčiau nei Prijungimo sutartyje nurodytu 

terminu, t. y. kai Bendrovė gauna dokumentą, leidžiantį statyti dujų sistemą iki dujų įmonės 

sistemos. Prijungiamo asmens dujų sistemos projektavimą ir įrengimą gali atlikti tik asmenys, 

atitinkantys Dujofikavimo apraše numatytus kvalifikacinius reikalavimus. 

14. Bendrovė, atsižvelgusi į rangovo (-ų), suprojektavusio (-ių) ir pastačiusio (-ių) Bendrovės dujų 

sistemą iki Prijungiamo asmens dujų sistemos, pateiktus dokumentus ir nustačiusi, kad reikia 

patikslinti prijungimo įmoką, ją perskaičiuoja. Prijungiamas asmuo sumoka arba Bendrovė 

Prijungiamam asmeniui grąžina prijungimo įmokos skirtumą tarp prijungimo įmokos, paskaičiuotos 

pagal įgyvendintų investicijų faktinę vertę, ir prijungimo įmokos, apskaičiuotos nuo sąmatinės 

vertės. 

15. Prieš Bendrovės sistemos sujungimą su Prijungiamo asmens dujų sistema pasirašomas dujų sistemų 

atskyrimo atsakomybės ribų aktas. Aktas surašomas dviem egzemplioriais. Vienas akto 

egzempliorius pateikiamas Prijungiamam asmeniui ir išduodama pažyma apie pasirengimą sujungti 

perdavimo sistemą su Prijungiamo asmens dujų sistema. 

16. Prijungiamo asmens prašymu, Bendrovė pateikia ir sutarties dėl perdavimo paslaugų teikimo 

projektą.  

17. Tuo atveju, jei jau išduodant prijungimo sąlygas, buvo numatyti būsimi Prijungiamo asmens 

įsipareigojimai apmokėti už minimalius perdavimo sistemos pajėgumus bei transportuoti kiekius, 

Bendrovė turi teisę reikalauti, kad Prijungiamas asmuo pateiktų įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo 

priemones. 

18. Bendrovė prijungimo sutarties galiojimo metu identifikavusi pasikeitusią (padidėjusią) riziką dėl 

Prijungiamo asmens mokumo ir (ar) esant pagrįstai Bendrovės nuomonei, kad gali būti neįvykdyti 

sutartimi prisiimti įsipareigojimai, turi teisę reikalauti, kad Prijungiamas asmuo pateiktų 

įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemones. 

19. Prijungiamas asmuo kreipiasi į Bendrovę dėl dujų sistemų sujungimo.  

20. Dujų apskaita: 

20.1. atsiskaitant už dujų perdavimo paslaugas, perduodamas dujų kiekis turi būti apskaitomas 

energijos vienetais; 

20.2. dujų sistemų sujungimo metu Bendrovė, jei dujų perdavimas vykdomas iš Bendrovės 

sistemos, įrengia dujų apskaitos sistemą. Dujų apskaitos sistemos vertė įtraukiama į bendrą 

investicijų, reikalingų naujos gamtinių dujų sistemos prijungimui, sumą; 

20.3. jei dujų perdavimas vykdomas į Bendrovės sistemą, dujų apskaitos sistemas (matavimo 

priemones) savo lėšomis įrengia ir eksploatuoja Prijungiamas asmuo. Prijungiamas asmuo – 

biodujų gamybos įrenginys – privalo įrengti ir chromatografus, skirtus dujų apskaitai energijos 

vienetais. 

21. Sistemos sujungiamos, kai visiškai atsiskaitoma su Bendrove už Prijungiamo asmens dujų sistemos 

prijungimo paslaugą arba Prijungiamas asmuo pateikia įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo 

priemones numatytas Prijungimo sutartyje. 

22. Prijungiamo asmens dujų  sistemos sujungimas su Bendrovės dujų sistema ir dujų paleidimas į 

Prijungiamo asmens dujų sistemą vykdomas pagal Dujofikavimo Apraše ir Prijungimo Apraše 

išdėstytas nuostatas. 
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23. Prijungiamas asmuo naudojasi pastatyta Bendrovės dujų sistema Lietuvos Respublikoje galiojančiais 

teisės aktais, Prijungimo sutartimi bei perdavimo paslaugų sutartimi nustatyta tvarka. 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

PRIEDAI 

1 priedas. Prašymo  prijungti naują gamtinių dujų sistemą, tiesioginį vamzdyną, SGD terminalo jungtį ar 

biodujų gamybos įrenginį  prie AB „Amber Grid“ dujų sistemos, forma. 


