
 

 

 

 

 

 

 

GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS NR.XX 
SPECIALIOJI DALIS 
Data: xxxx., Vilnius 

 
 

I. KLIENTO DUOMENYS        

KLIENTO KODAS Nurodyta Sutarties 1 priede  GIMIMO DATA  

KLIENTO VARDAS IR PAVARDĖ  

KLIENTO ATSTOVAS  

(jei Sutartį pasirašo įgaliotas asmuo) 
 

KORESPONDENCIJOS ADRESAS  

TELEFONO NR.  

EL. PAŠTO ADRESAS  

Kviečiame sužinoti informaciją apie Ignitis naujas paslaugas, specialius 

pasiūlymus bei įvertinti suteiktų paslaugų kokybę, gaunant informaciją iš 

Ignitis Jūsų nurodytais kontaktais (el. paštu, telefonu, gyvenamosios 

vietos adresu). 

Duotą sutikimą galite bet kada atšaukti savo savitarnos svetainės 

e.ignitis.lt paskyroje arba el. paštu: info@ignitis.lt bei telefonais: 1802 ir 

+370 611 21802. 

Daugiau informacijos apie savo teises, duomenų tvarkymo tikslus ir kitą 

naudingą informaciją apie asmens duomenų apsaugą galite rasti 

Sutarties Bendrojoje dalyje ir Ignitis privatumo politikoje, skelbiamoje 

Ignitis internetinėje svetainėje www.ignitis.lt.  

 

☐ Sutinku 

☐ Nesutinku 

 

II. OBJEKTO DUOMENYS 

DUJŲ PRISTATYMO VIETA  

ADRESAS Nurodyta Sutarties 1 priede 

IDENTIFIKAVIMO NUMERIS Nurodyta Sutarties 1 priede 

TRUMPAS APRAŠYMAS Operatoriaus ir Kliento atsakomybės riba sutampa su pristatymo vieta 

OBJEKTAS 

ADRESAS  

IDENTIFIKAVIMO NUMERIS Nurodyta Sutarties 1 priede 

LEISTINAS VARTOTI DUJŲ SRAUTAS Qmax, m
3/h Nurodyta Sutarties 1 priede 

DUJŲ VARTOJIMO PASKIRTIS ☐ Maisto ruošimas ☒ Patalpų šildymas 
☐ Karšto vandens 

ruošimas 

PATALPŲ PLOTAS, m2 (jei dujos vartojamos patalpoms šildyti) xx 

 

III. PAGRINDINĖS SUTARTIES NUOSTATOS 

ATASKAITINIS LAIKOTARPIS Vienas kalendorinis mėnuo 

DUJŲ APSKAITOS PRIETAISO RODMENŲ UŽFIKSAVIMO IR 
DEKLARAVIMO TERMINAS 

Iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos 

APSKAITOS RODMENŲ PATEIKIMO BŪDAS 

Klientas dujų apskaitos prietaisų rodmenis gali deklaruoti prisijungęs prie 
savitarnos svetainės e.ignitis.lt, įmokų surinkimo vietose,  paskambinęs klientų 
aptarnavimo telefonais 1802, +370 611 21802 (skambutis trumpuoju numeriu 
apmokestinamas pagal Jūsų ryšio operatoriaus taikomą tarifą. Skambinant 
ilguoju numeriu, minutės kaina – kaip skambinant į „Telia Lietuva“ tinklą) ar 
atvykęs į Ignitis klientų aptarnavimo centrą. Tuo atveju, kai yra įrengta 
automatizuota dujų apskaita, skirstymo sistemos operatorius (AB „Energijos 
skirstymo operatorius“) nuskaito gamtinių dujų apskaitos prietaisų rodmenis 
automatizuotu būdu. 

ATSISKAITYMO TERMINAS Už kiekvieną mėnesį iki paskutinės kito mėnesio dienos 

SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS 
☐ Sutarties  

sudarymo dieną 
☐ Nuo 20....-....-.... 

☒ Dujų pajungimo į 

Objektą dieną 

SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS 
Neterminuota* 

* Sutartis su nuomininku (panaudos gavėju) galioja iki nuomos (panaudos) sutarties 
termino pabaigos. 

mailto:info@ignitis.lt
http://www.ignitis.lt/


 

 

 

 

 

V. GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO SISTEMOS OPERATORIAUS DUOMENYS 

PAVADINIMAS AB „Energijos skirstymo operatorius“ 

REKVIZITAI 
Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva  
www.eso.lt 

Įmonės kodas 304151376 
PVM mokėtojo kodas LT100009860612 
 

KLIENTŲ APTARNAVIMO TELEFONAS 1852, +370 697 61852 EL. PAŠTAS info@eso.lt 

DUJŲ AVARINĖ TARNYBA 1804 (skambučiai nemokami) 
 

VI. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS 
 

1. Klientas, pasirašydamas Sutartį, patvirtina, kad turi teisę sudaryti Sutartį, t.y. jis yra Objekto savininkas ar kitu pagrindu veikiantis teisėtas valdytojas, 
taip pat jis turi visus Sutarčiai sudaryti reikiamus sutikimus, leidimus (įskaitant, bet neapsiribojant kitų bendraturčių sutikimą sudaryti Sutartį). 

2. Šiai, tarp Ignitis ir Kliento sudarytai, Sutarties Specialiajai daliai yra taikoma Sutarties Bendroji dalis, kuri yra Specialiosios dalies neatsiejama dalis.  
3. Bendroji šios Sutarties  dalis ir Gamtinių dujų deklaravimo, apskaitos ir apmokėjimo sąlygos yra skelbiamos viešai Ignitis interneto svetainėje 

www.ignitis.lt. Klientui pageidaujant šios sąlygos siunčiamos elektroniniu paštu, paštu arba teikiamos Klientui vizito metu. Sutarties Šalims yra žinoma, 
kad gamtinių dujų pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo santykius, be šios Sutarties, taip pat reglamentuoja Lietuvos Respublikos gamtinių dujų 
įstatymas, Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašas bei kiti teisės aktai.  

4. Kliento pateikti asmens duomenys yra tvarkomi Sutarties vykdymo bei kitais tikslais, įtvirtintais Sutarties Bendrojoje dalyje bei Privatumo politikoje.  

5. Pasirašydamas Sutartį, Klientas patvirtina, kad susipažino su: 

5.1.  Sutarties Specialiąja ir Bendrąja dalimis, priedais prie Sutarties. Sutarties sąlygos Klientui yra aiškios ir suprantamos; 

5.2. Privatumo politika, kuri skelbiama Tiekėjo interneto svetainėje www.ignitis.lt; 

5.3. Gamtinių dujų deklaravimo, apskaitos ir apmokėjimo sąlygomis, kurios skelbiamos Tiekėjo interneto svetainėje www.ignitis.lt. 

5.4. Tiekėjo interneto svetainėje viešai skelbiamais gamtinių dujų tarifais (kainomis) bei saugaus gamtinių dujų vartojimo sąlygomis. 

6. Klientas (buitinis vartotojas) per 14 (keturiolika) dienų nuo Sutarties pasirašymo momento turi teisę Bendrojoje dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis 
atsisakyti nuotoliniu būdu ar kitaip (ne klientų aptarnavimo vietose ir ne prekybos patalpose) sudarytos Sutarties. 

7. Klientas prašo, kad Sutartis, kuri sudaryta nuotoliniu būdu, būtų pradėta vykdyti jos sudarymo dieną, t. y. nepasibaigus 14 (keturiolikos) kalendorinių 
dienų atsisakymo nuo Sutarties terminui. 

8. Šalys susitaria, kad Sutartis, sudaryta elektroninio ryšio priemonėmis, telefonu yra prilyginama rašytinei dokumento formai ir yra leistina įrodinėjimo 
priemonė teismuose ar kitų trečiųjų šalių atžvilgiu. 

9. Sutartis gali būti pakeista, papildyta Šalių susitarimu, sudarytu internetu savitarnos svetainėje e.ignitis.lt, raštu arba kitais Tiekėjo siūlomais kanalais. 
Bendroji dalis gali būti keičiama pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams ir (ar) Ignitis iniciatyva, informuojant apie tai Klientą šioje Specialiojoje 
dalyje nurodytu elektroniniu paštu prieš 30 kalendorinių dienų ir (arba) paskelbiant viešai.  

10. Sutartis pasibaigia Sutarties Bendrosios dalies nustatyta tvarka ir pagrindais. 
11. Nuo šios Sutarties sudarymo dienos visos kitos tarp Tiekėjo ir Kliento sudarytos sutartys ar kiti susitarimai dėl šioje Sutartyje nurodytų su gamtinių dujų 

pirkimu-pardavimu ir paslaugų teikimu susijusių santykių netenka galios. 
 

 
 

  

UAB „Ignitis“ vardu   Kliento vardu (gavau Sutarties Bendrąją dalį) 
 

  

 (atstovo vardas, pavardė, parašas)  (vardas, pavardė, parašas) 

 

 

Nuomininkui (panaudos gavėjui) ar savininkui nepranešus apie nuomos (panaudos) 
pasibaigimą ar apie šios sutarties nutraukimą, Sutartis tampa neterminuota. 

KAINŲ TARIFAI SUTARTIES PASIRAŠYMO METU 

Tarifai taikomi pagal faktiškai per kalendorinius metus suvartotą dujų kiekį: 

- Mėnesio mokestis mokamas už kiekvieną mėnesį nepriklausomai nuo 
suvartoto dujų kiekio, Eur/mėn; 

- Dujų kaina - už faktiškai suvartotą dujų kiekį pagal matavimo priemonės 
rodmenį, Eur/m3. 

Mokėjimo pranešimo pateikimo būdas (e.ignitis.lt; El. paštu; Paštu) e.ignitis.lt  

 

IV. TIEKĖJO DUOMENYS 

PAVADINIMAS UAB „Ignitis“ (Ignitis) 

REKVIZITAI 

Žvejų g. 14, LT - 09310 Vilnius, 
Lietuva 

www.ignitis.lt  

Įmonės kodas  303383884 

PVM mokėtojo kodas  LT100008860617 

 

LICENCIJA L2-37(GDT), 2014-10-13 

ATSTOVAS Dalia Tijūnienė 

ATSTOVAVIMO PAGRINDAS Pagal Tiekėjo įgaliojimą 

KLIENTŲ APTARNAVIMO TELEFONAS 1802, +370 611 21802 EL. PAŠTAS info@ignitis.lt 
 

http://www.ignitis.lt/
http://www.ignitis.lt/
http://www.ignitis.lt/
http://www.ignitis.lt/

