
 

 

GAMTINIŲ DUJŲ BALANSAVIMO  
S U T A R T I S Nr. ..... 

 
20... m. ............. d. 

Vilnius 
 
 AB „Amber Grid“ (toliau vadinama Perdavimo sistemos operatorius, sutrumpintai – PSO), atstovaujama 
........................... ........................... ..................................., veikiančio pagal ........................... ..................................., viena 
sutarties šalis, ir ................................................... (toliau – Tiekimo įmonė), atstovaujama  ........................... ........................... 
..................................., veikiančio pagal ........................... ..................................., kita sutarties šalis, toliau kartu vadinamos 
šalimis, sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis). 
 
 

1. Bendrosios nuostatos 
 

1.1. Ši Sutartis apibrėžia PSO ir Tiekimo įmonės tarpusavio santykius, teises ir pareigas dalyvaujant gamtinių dujų 
(toliau – dujų) perdavimo sistemos balansavime. 

1.2. Sudarydamos šią Sutartį, šalys siekia: 
1.2.1. užtikrinti saugų ir efektyvų perdavimo sistemos funkcionavimą; 
1.2.2. užtikrinti Tiekimo įmonės dujų srautų subalansavimą. 

1.3. Tiekimo įmonė patvirtina, kad yra susipažinusi su gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklėmis 
(toliau – Balansavimo taisyklės) ir įsipareigoja laikytis šių taisyklių reikalavimų balansuojant savo dujų srautus.  

1.4. Balansavimo taisyklių reikalavimai abiems šalims yra privalomi ir neatsiejami nuo šios Sutarties.  
1.5. Sutartyje vartojamos sąvokos: 

1.5.1. Balansavimo laikotarpis – para, t.y. laikotarpis, prasidedantis bet kurią dieną 9.00 valandą ryto ir 
besibaigiantis kitą dieną 9.00 valandą ryto ir kurios metu Tiekimo įmonė privalo subalansuoti dujų kiekį, 
išimtą iš perdavimo sistemos, ir dujų kiekį, patiektą į perdavimo sistemą, pagal šią Sutartį. Bet kurios paros 
ataskaitinė data yra kalendorinė diena, kuria ta para prasideda.  

1.5.2. Ataskaitinis laikotarpis – vienas mėnuo, t.y. laikotarpis nuo pirmos kalendorinės bet kurio mėnesio 
dienos 9.00 valandos iki pirmos kalendorinės kito mėnesio dienos 9.00 valandos. 

1.6. Kitos šioje Sutartyje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos gamtinių dujų 
įstatymas (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2011, Nr. 87-4186, 2012, Nr. 68-3467), Balansavimo taisyklės ir kiti Lietuvos 
Respublikos (toliau – LR) gamtinių dujų sektorių reglamentuojantys teisės aktai. 

 
2. Sutarties objektas 

 
2.1. Tiekimo įmonės dujų srautų subalansavimas per balansavimo laikotarpį Sutartyje numatytomis sąlygomis. 
2.2.  Sutarties šalių teisių ir pareigų nustatymas dalyvaujant dujų perdavimo sistemos balansavime.  

 
3. Dujų srautai ir jų nustatymas 

 
3.1. Per balansavimo laikotarpį Tiekimo įmonė privalo į perdavimo sistemą patiekti dujų kiekį, lygų dujų kiekiui, kurį 

išima iš perdavimo sistemos. 
3.2. Tiekimo įmonė ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki ateinančio mėnesio pradžios PSO turi pateikti iš kitų 

dujų sistemų planuojamą į perdavimo sistemą patiekti dujų kiekį – Gamtinių dujų importo grafiką, kuriame nurodo 
pagal dujų importo sutarties nuostatas patiekiamą kiekvienos ateinančio mėnesio paros dujų kiekį ir galimą 
nuokrypį nuo jo ir (ar) iš Latvijos požeminės dujų saugyklos per parą patiekiamą Tiekimo įmonei priklausantį dujų 
kiekį. Tiekimo įmonė Gamtinių dujų importo grafiką pateikia (el. paštu, faksu ar kitu Sutarties šalių susitartu būdu) 
pagal gamtinių dujų importo grafiko formą.  

3.3. Tiekimo įmonė ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki ateinančio mėnesio pradžios PSO turi pateikti pagal 
dvišales dujų pirkimo-pardavimo sutartis planuojamą iš perdavimo sistemos išimti dujų kiekį – Gamtinių dujų 
tiekimo grafiką, kuriame nurodo Tiekimo įmonės kiekvienam rinkos dalyviui parduodamą dujų kiekį pagal dvišales 
gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartis bei suderintus dujų tiekimo grafikus. Tiekimo įmonė Gamtinių dujų 
tiekimo grafiką teikia (el. paštu ar kitu Sutarties šalių susitartu būdu) pagal gamtinių dujų tiekimo grafiko formą. 

3.4. Tiekimo įmonė gali tikslinti Gamtinių dujų tiekimo grafiką balansavimo laikotarpiui ir vėlesnėms paroms iki 13.00 
val. darbo dienos, einančios prieš balansavimo laikotarpį (-ius). 

3.5. Galutinį Gamtinių dujų tiekimo grafiką Tiekimo įmonė turi pateikti PSO per vieną darbo dieną, einančią po 
balansavimo laikotarpio (-ių). 

3.6. Vadovaujantis Balansavimo taisyklėmis, Tiekimo įmonė turi galimybę PSO pateikti  informaciją apie pakoreguotus 
dujų tiekimo grafikus pagal kiekvieną rinkos dalyvį, perkantį dujas, per tris darbo dienas, einančias po ataskaitinio 
laikotarpio. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=427222
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3.7. Prieš prasidedant balansavimo laikotarpiui (ir per balansavimo laikotarpį) Tiekimo įmonės padėtis balansavimo 
atžvilgiu nustatoma, vertinant turimus duomenis apie Tiekimo įmonės planuojamą į  perdavimo sistemą patiekti 
dujų kiekį ir planuojamą iš  perdavimo sistemos išimti dujų kiekį: 

3.7.1. Tiekimo įmonės planuojamas į perdavimo sistemą patiekti dujų kiekis – iš kitų dujų sistemų 
patiekiamas dujų kiekis (Tiekimo įmonės importuojamas pagal dujų importo sutartis ir (ar) iš Latvijos 
požeminės dujų saugyklos patiekiamas Tiekimo įmonei priklausantis dujų kiekis) ir (ar) iš kitų dujų 
sistemų patiekiamas dujų kiekis ir (ar) iš kitos dujų tiekimo įmonės pagal dvišalę dujų pirkimo-
pardavimo sutartį ir (ar) biržoje įsigytas dujų kiekis. 

3.7.2. Tiekimo įmonės planuojamas iš perdavimo sistemos išimti dujų kiekis – prieš balansavimo laikotarpį 
pagal dvišales dujų pirkimo-pardavimo sutartis ir (ar) biržoje parduotas dujų kiekis. 

3.8. Kai Tiekimo įmonės per balansavimo laikotarpį planuojamas iš perdavimo sistemos išimti dujų kiekis skiriasi (yra 
didesnis arba mažesnis) nuo planuojamo patiekti į perdavimo sistemą dujų kiekio, susidaro padėtis, kuri parodo, 
kad Tiekimo įmonei gali susidaryti disbalansas.  

3.9. Tais atvejais, kai PSO, įvertinęs Tiekimo įmonės padėtį balansavimo atžvilgiu, nustato, kad Tiekimo įmonei gali 
susidaryti disbalansas, PSO ne vėliau kaip iki balansavimo laikotarpio pradžios, praneša Tiekimo įmonei apie 
galimą disbalanso susidarymą elektroninėje perdavimo paslaugų užsakymo ir administravimo sistemoje (toliau – 
EPPS). 

3.10. Tiekimo įmonė privalo operatyviai imtis priemonių, kad per balansavimo laikotarpį išlygintų į perdavimo sistemą 
patiekiamą ir iš perdavimo sistemos išimamą dujų kiekį. Galimi Tiekimo įmonės veiksmai, balansuojant dujų 
srautus, numatyti Balansavimo taisyklėse. 

3.11. Tiekimo įmonės į perdavimo sistemą patiektas ir iš perdavimo sistemos išimtas dujų kiekis nustatomi kaip tai 
apibrėžia Balansavimo taisyklės.  

3.12. Pradėjus tiekti dujas iš SGDT į perdavimo sistemą, perduotų dujų kiekis bus nustatomas kubiniais metrais (m
3
) ir 

apskaičiuojama perduoto dujų kiekio energijos vertė. 
3.13. PSO ir Tiekimo įmonei pasirašius susitarimą dėl duomenų teikimo EPPS, informacija, susijusi su balansavimu 

(balansavimo ataskaitos, informavimo apie padėtį balansavimo atžvilgiu ir kt.), teikiama balansavimo paskyroje, 
ši informacija skelbiama vadovaujantis Balansavimo taisyklėmis. Esant EPPS sutrikimams, PSO ir Tiekimo įmonė 
informaciją teikia kitomis ryšio priemonėmis (Sutarties 12.8 punkte nurodytais el. pašto adresais arba faksimiliniu 
ryšiu). 

 
4. Disbalanso padengimas ir disbalanso užmokesčio taikymas 

 
4.1. Jei per balansavimo laikotarpį Tiekimo įmonė sukėlė disbalansą, pasibaigus balansavimo laikotarpiui, Tiekimo 

įmonė padengia per balansavimo laikotarpį sukeltą disbalansą, kaip tai apibrėžta Balansavimo taisyklėse.   
4.2. Tiekimo įmonei, sukėlusiai disbalansą, yra taikomas disbalanso užmokestis, kuris apskaičiuojamas ir taikomas 

pagal Balansavimo taisyklėse numatytą tvarką. 
4.3. Informacija apie atitinkamo balansavimo laikotarpio balansavimo dujų kainas, Komisijos nustatytą balansavimo 

kainą ir disbalanso užmokesčio apskaičiavimo tvarką skelbiama PSO interneto svetainėje.  
 

5. Sąskaitos ir mokėjimo sąlygos 
 

5.1. Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, PSO Tiekimo įmonei EPPS per 10 dienų pateikia ataskaitą, kurioje nurodo 
duomenis apie konkrečiais balansavimo laikotarpiais užfiksuotus disbalanso dydžius, mokėjimų už parduotą ar 
nupirktą balansavimo dujų kiekį ir disbalanso užmokesčio apskaičiavimą.  

5.2. Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, tuo atveju jeigu per ataskaitinį laikotarpį nors vieną balansavimo laikotarpį 
buvo užfiksuotas Tiekimo įmonės disbalansas ir pagal Balansavimo taisykles turi būti apskaičiuota mokėtina suma 
už balansavimo dujas ir (ar) disbalanso užmokestį, PSO PVM sąskaitą faktūrą už balansavimą Tiekimo įmonei 
pateikia iki 10-os mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, kalendorinės dienos. 

5.3. Jeigu per ataskaitinį mėnesį nors vieną balansavimo laikotarpį buvo užfiksuotas Tiekimo įmonės disbalansas, kai 
Tiekimo įmonė sukėlė dujų perteklių perdavimo sistemoje, Tiekimo įmonė PVM sąskaitą faktūrą už parduotas 
balansavimo dujas per ataskaitinį laikotarpį PSO pateikia iki 10-os mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, 
kalendorinės dienos. Atskiru Sutarties šalių susitarimu dokumentus (ar PVM sąskaitas faktūras) už Tiekimo 
įmonės PSO parduotas balansavimo dujas Tiekimo įmonės vardu gali įforminti PSO. 

5.4. Tiekimo įmonei pateikiama PVM sąskaita faktūra elektroninėje sistemoje. PVM sąskaitos faktūros pateikimo diena 
laikoma jos suformavimo elektroninėje sistemoje diena. Jei bet kuriai iš Sutarties šalių nėra galimybių pateikti ar 
gauti PVM sąskaitos faktūros elektroninėje sistemoje, PVM sąskaitos faktūros originalas siunčiamas paštu. 

5.5. Tiekimo įmonė už balansavimą, suteiktą per ataskaitinį laikotarpį, moka iki 17-os mėnesio, einančio po 
ataskaitinio laikotarpio, kalendorinės dienos, pagal PSO pateiktą PVM sąskaitą faktūrą.  

5.6. PSO, gavęs iš Tiekimo įmonės sąskaitą už PSO per ataskaitinį laikotarpį parduotas balansavimo dujas, moka iki 17-
os mėnesio,  einančio po ataskaitinio laikotarpio, kalendorinės dienos.   

5.7. Jeigu paskutinė mokėjimo termino diena sutampa su nedarbo ar oficialios šventės diena, tai mokėjimo termino 
pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. 
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5.8. Visi mokėjimai pagal Sutartį atliekami litais į šalių nurodytas sąskaitas. Šalis, gavusi kitos šalies raštišką sutikimą, 
gali atsiskaityti ir kita valiuta. 

5.9. Sutartimi nustatytais terminais nesumokėjus sąskaitos už balansavimą, Tiekimo įmonei skaičiuojami delspinigiai. 
Apskaičiuota delspinigių suma, kartu su kitais duomenimis, nurodoma PVM sąskaitoje faktūroje už balansavimą, 
kuri pateikiama Tiekimo įmonei iki 10-os mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, kalendorinės dienos ir 
kurią Tiekimo įmonė apmoka iki 17-os mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, kalendorinės dienos. Jei už 
balansavimą per ataskaitinį laikotarpį PVM sąskaita faktūra Tiekimo įmonei neišrašoma, tai priskaičiuoti 
delspinigiai Tiekimo įmonei pateikiami delspinigių  skaičiavimo ataskaitoje. 

5.10. Sutartimi nustatytais terminais neapmokėjus sąskaitos už Tiekimo įmonės per ataskaitinį laikotarpį parduotas 
balansavimo dujas PSO skaičiuojami delspinigiai. Tiekimo įmonė delspinigius už vėlavimą laiku apmokėti sąskaitą 
PSO skaičiuoja kartą per mėnesį ir pateikia sąskaitą iki 10-os mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, 
kalendorinės dienos, kurią PSO apmoka iki 17-os mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, kalendorinės 
dienos.  

5.11. Bet koks mokėjimas pagal Sutartį laikomas atliktu tą dieną, kai lėšos įskaitomos į gavėjo sąskaitą banke. Visi gauti 
Tiekimo įmonės mokėjimai įskaitomi LR civiliniame kodekse nustatytu eiliškumu, nepriklausomai nuo to, kas 
nurodyta Tiekimo įmonės mokėjimo dokumentuose: delspinigiai; skola už praėjusį ataskaitinį laikotarpį; einamieji 
mokėjimai.  

5.12. Pasibaigus metams, per 30 dienų PSO ir Tiekimo įmonė privalo suderinti tarpusavio atsiskaitymus ir įforminti tai 
aktu, kurį Tiekimo įmonė privalo pasirašyti ir grąžinti PSO. Per nurodytą laikotarpį, negavęs pasirašyto suderinto 
akto, PSO pateiktą akte skolos likutį laikys teisingu.  

5.13. Tiekimo įmonei praleidus atsiskaitymo terminus ar pažeidus kitas Sutarties sąlygas, taip pat jei Tiekimo įmonei 
pradėta bankroto procedūra, ir (ar) yra kitų aplinkybių, leidžiančių pagrįstai manyti, kad Tiekimo įmonė  nevykdys 
savo prievolių pagal Sutartį, PSO turi teisę atsiskaitymų už paslaugas užtikrinimui iš Tiekimo įmonės reikalauti:   

5.13.1. trumpesnių atsiskaitymo terminų;  
5.13.2. laidavimo sutarties, banko ar kitos kredito įstaigos garantijos.  

 
6. Šalių įsipareigojimai 

 
6.1. Perdavimo sistemos operatorius įsipareigoja: 

6.1.1. laikytis Balansavimo taisyklių nuostatų ir vykdyti jose numatytas pareigas; 
6.1.2. Sutartyje numatyta tvarka ir terminais apmokėti Tiekimo įmonei už jos PSO parduotas balansavimo 

dujas;  
6.1.3. teikti informaciją apie padėtį balansavimo atžvilgiu. 

6.2. Tiekimo įmonė įsipareigoja: 
6.2.1. laikytis Balansavimo taisyklių nuostatų ir vykdyti jose numatytas pareigas; 
6.2.2. subalansuoti per balansavimo laikotarpį Tiekimo įmonės dujų srautus: iš perdavimo sistemos išimant 

dujų kiekį, tokį patį dujų kiekį pateikiant į perdavimo sistemą;  
6.2.3.  vykdyti PSO nurodymus dėl dujų srautų subalansavimo; 
6.2.4. Sutartyje numatyta tvarka ir terminais atlikti mokėjimus pagal šią Sutartį; 
6.2.5. pagal Sutartimi nustatytą tvarką pateikti informaciją apie Tiekimo įmonės dujų srautus;  
6.2.6. ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki ateinančio mėnesio pradžios, pagal gamtinių dujų 

importo grafiko formą, pateikti (el. paštu, faksu ar kitu Sutarties šalių susitartu būdu) Gamtinių dujų 
importo grafiką, kuriame nurodo pagal dujų importo sutarties nuostatas patiekiamą į perdavimo 
sistemą ateinančio mėnesio dujų kiekį ir kiekvienos ateinančio mėnesio paros dujų kiekį ir galimus 
nuokrypius nuo jų bei pateikti dujų importo sutarčių ir (ar) susitarimų, patvirtinančių tiekėjų 
įsipareigojimą tiekti dujas, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas, nuorašus ar išrašus ir šių 
dokumentų vertimus valstybine kalba. PSO pareikalavus, pateikti ir kitą dokumentaciją, kuri būtina 
siekiant užtikrinti savalaikį, sklandų ir saugų gamtinių dujų perdavimą. PSO pateikiamuose 
dokumentuose, be kita ko, turi būti nurodyta: sutarties šalys, sutarties objektas, dujų priėmimo 
vieta, dujų tiekimo tvarka ir režimas, tiekiamų dujų kiekiai ir terminai, sutarties galiojimo laikotarpis, 
sutarties nutraukimo sąlygos, dujų kokybės ir slėgio parametrai; 

6.2.7. Jei Tiekimo įmonė  tiekia dujas iš Latvijos požeminės dujų saugyklos, pateikti sutarčių ir (ar) 
susitarimų, patvirtinančių įsipareigojimą tiekti dujas iš Latvijos požeminės dujų saugyklos, teisės aktų 
nustatyta tvarka patvirtintas kopijas, nuorašus ar išrašus valstybine kalba. PSO pareikalavus, Tiekimo 
įmonei tiekiant dujas iš Latvijos požeminės dujų saugyklos, pateikti ir kitą dokumentaciją, kuri būtina 
siekiant užtikrinti savalaikį, sklandų ir saugų gamtinių dujų perdavimą. Pateikiamuose 
dokumentuose, be kita ko, turi būti nurodyta: sutarties šalys, sutarties objektas, dujų priėmimo 
vieta, dujų tiekimo tvarka ir režimas, tiekiamų dujų kiekiai ir terminai, sutarties galiojimo laikotarpis, 
sutarties nutraukimo sąlygos, dujų kokybės ir slėgio parametrai. 
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7. Šalių atsakomybė 
 

7.1. Tiekimo įmonei tenka pirminė atsakomybė už dujų kiekio subalansavimą. Tiekimo įmonė privalo subalansuoti per 
balansavimo laikotarpį iš perdavimo sistemos išimtą dujų kiekį, tokį patį dujų kiekį pateikdama į perdavimo 
sistemą. 

7.2. Galutinė atsakomybė už subalansuotą perdavimo sistemos veiklą tenka PSO. PSO nurodymai dėl dujų srautų 
balansavimo Tiekimo įmonei yra privalomi. 

7.3. Sutartimi nustatytais terminais neapmokėjus sąskaitos už balansavimą, Tiekimo įmonei skaičiuojami 0,04 proc. 
dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.  

7.4. Sutartimi nustatytais terminais neapmokėjus sąskaitos už perkamas balansavimo dujas iš Tiekimo įmonės, PSO 
skaičiuojami 0,04 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.  

 
8. Nenugalima jėga (force majeure) 

 
8.1. Nenugalima jėga yra suprantama taip kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir kiti LR teisės aktai. 
8.2. Esant Nenugalimos jėgos aplinkybėms ir joms pasibaigus taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų LR 

teisės aktų normos, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų standartai. 
 

9. Ginčų nagrinėjimo tvarka 
 
9.1.  Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su šia Sutartimi, jos pažeidimu, 

nutraukimu ar galiojimu, sprendžiamas šalių tarpusavio derybų būdu, vadovaujantis geros valios, šalių 
lygiateisiškumo, protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais. 

9.2. Šalims nesusitarus, kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su šia 
Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiamas Lietuvos Respublikos bendrosios kompetencijos 
teismuose. 

 
10. Sutarties nutraukimo sąlygos 

 
10.1. Ši Sutartis gali būti nutraukta šalims susitarus. 
10.2.  Sutartis nutraukiama, vienai šaliai įspėjus kitą Sutarties šalį prieš 10 dienų, kai Tiekimo įmonė netenka dujų 

tiekimo licencijos arba nevykdo veiklos pagal ją. 
  

11. Sutarties pakeitimas, papildymas ir galiojimas 
 
11.1.  Šios Sutarties pakeitimai ir papildymai (taip pat ir priedai) galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų 

šalių parašais. 
11.2.  Sutarties nutraukimo atveju, Sutarties šalys privalo sumokėti iki šios Sutarties nutraukimo atsiradusias skolas. Ši 

norma taikoma nutraukus Sutartį ir Sutarties 8 skyriuje numatytos situacijos atveju. 
11.3.  Sutartis įsigalioja nuo 2014 m................. ..... d. 9.00 val. ir galioja iki 2015 m. sausio 1 d. 9.00 val.  
11.4. Šalims susitarus, Sutarties galiojimas gali būti pratęstas.  

 
12. Baigiamosios nuostatos 

 
12.1. Klausimai, kurių nereguliuoja ši Sutartis, sprendžiami vadovaujantis LR teisės aktais. 
12.2. Tiekimo įmonė Sutartimi įgytų teisių ir įsipareigojimų negali perleisti be PSO sutikimo. 
12.3. Visi Sutartyje nurodyti šalių pranešimai siunčiami raštu, paskutiniu Sutarties šalių pateiktu adresu, vienu iš šių 

būdų – paštu, per kurjerį, elektroniniu paštu, faksimiliniu ryšiu ar kitu Sutarties šalių susitartu būdu. 
12.4.  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 šią Sutartį. 

12.5. Šalys pareiškia, kad perskaitė šią Sutartį, suprato jos turinį, pasekmes ir ją pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų 
valią ir tikslus.    

12.6. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną PSO ir Tiekimo įmonei.  
12.7. PSO ir Tiekimo įmonės atstovai Sutarties sąlygoms užtikrinti: 

Perdavimo sistemos operatorius Tiekimo įmonė  

Vardas, Pavardė  Vardas, Pavardė  

Pareigos  Pareigos  
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Telefonas  Telefonas  

Faksas   Faksas   

El. paštas  El. paštas  

12.8.  Sutartį sudariusių juridinių asmenų adresai ir rekvizitai: 
 

Perdavimo sistemos operatorius Tiekimo įmonė 

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.: 
 

Perdavimo sistemos operatorius 
 
 
 

Tiekimo įmonė 

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas) 
                      A.V. 

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas) 
                      A.V. 
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Gamtinių dujų importo grafiko forma 

  
 
 

gamtinių dujų importo grafikas 

   

   

Ataskaitinis mėnuo: 2014 m. .............. mėn.  

   

Į perdavimo sistemą patiekiamas gamtinių dujų kiekis (m
3
) 

Diena   per Kotlovkos dujų apskaitos stotį  per Kiemėnų dujų apskaitos stotį 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

Iš viso  
per mėnesį     

   

Leidžiamas nuokrypis nuo patiekiamo dujų kiekio (%) 

  per Kotlovkos dujų apskaitos stotį  per Kiemėnų dujų apskaitos stotį 

per parą     

per mėnesį     

 

________________ 
(pareigų pavadinimas) 

________________ 
(vardas ir pavardė) 

________________ 
(vardas ir pavardė) 

 



 

 

Gamtinių dujų tiekimo grafiko forma 
 
 
 

 gamtinių dujų tiekimo grafikas   

                                     

 Ataskaitinis mėnuo: 2014 m. .................... mėn.                            

                                     

                                     

                                     

  Iš perdavimo sistemos išimamas gamtinių dujų kiekis, m
3
 

Leidžiamas 
nuokrypis 

nuo 
patiekiamo 
dujų kiekio 

(%) 

      
Per 

mėnesį 

Per parą 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

1. 

Pagal dvišales pirkimo-
pardavimo sutartis 
parduotas dujų kiekis:                                                                 

per 
par
ą 

per 
mėnesį 

  

Pirkėjo 
pavadinimas 

Pirkėjo 
įmonės 
kodas                                                                     

1.1
. 

Sistemos 
naudotojas A                                                                       

1.2
. 

Tiekimo 
įmonė B                                                                       

 ...                                                                         

 ...                                                                         

 Iš viso:                                                                      

 
 

________________ 
(pareigų pavadinimas) 

________________ 
(parašas)    

________________ 
(vardas ir pavardė) 

 
 


