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Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
Pakeisti Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir
šilumos energijai gaminti, pirkimų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar
kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“:
1. Pakeisti 21.1.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„21.1.3. arba laimėjusio pasiūlymo kaina, įskaitant transportavimo išlaidas, laimėjusio
pasiūlymo nustatymo dieną yra daugiau kaip 5 procentais mažesnė už biržos informacinėje
sistemoje pagal energetikos įmonių, energijai gaminti naudojančių biokurą, nurodytus
duomenis (biokuro rūšį, tiekimo apskritį ir tiekimo laikotarpį) nustatytą vidutinę atitinkamos
biokuro rūšies, tiektinos atitinkamoje apskrityje ir atitinkamu tiekimo laikotarpiu, biokuro
biržos kainą; jeigu biokuro biržos prekybos duomenų nepakanka energetikos įmonių, energijai
gaminti naudojančių biokurą, nurodytos vidutinės atitinkamos biokuro rūšies biokuro biržos
kainai nustatyti, energetikos įmonės, energijai gaminti naudojančios biokurą, atlieka
veiksmus, nurodytus Taisyklių 21.1.1 papunktyje.“
2. Papildyti 211–212 punktais:
„211. Šilumos tiekėjai, reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai ir bendri šilumos
ir elektros energijos gamintojai, kurie per metus reguliuojamajai energetikos veiklai suvartoja
50 GWh gamtinių dujų ar daugiau (toliau – energetikos įmonės, energijai gaminti
naudojančios gamtines dujas), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos
įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi, gamtines dujas įsigyti ne biržoje gali esant bent vienai iš
toliau nurodytų sąlygų, kai:
211.1. laimėjusio pasiūlymo nustatymo dieną laimėjusio pasiūlymo kaina yra 5
procentais ir daugiau mažesnė už biržos operatoriaus interneto svetainėje skelbiamą
atitinkamo pristatymo laikotarpio vidutinę gamtinių dujų biržos kainą Lietuvos prekybos
aikštelėje, nustatomą vertinant dieninių arba mėnesinių sandorių rinkoje sudarytus sandorius;
211.2. gamtinių dujų biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo
gamtinių dujų kiekio ar jo dalies.
212. Laikoma, kad 211.2 papunktyje nurodyta sąlyga įvykdyta, jeigu:
212.1. energetikos įmonėms, energijai gaminti naudojančioms gamtines dujas, pateikus
pavedimą biržoje įsigyti atitinkamo gamtinių dujų pristatymo laikotarpio gamtines dujas,
dieninių ir (ar) mėnesinių sandorių rinkoje už laimėjusiame pasiūlyme nurodytą kainą, toks
pavedimas nėra įvykdomas. Pavedimas laikomas tinkamai pateiktu, kai jis yra pateikiamas ne

2
vėliau kaip per 3 valandas nuo prekybos sesijos pradžios ir nėra atšaukiamas ne trumpiau kaip
48 valandas nuo pavedimo pateikimo į biržą momento;
212.2. laikotarpiu nuo sprendimo dėl laimėjusio pasiūlymo nustatymo dienos iki
sutarties su juo sudarymo gamtinių dujų biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima
įsigyti reikalingo gamtinių dujų kiekio ar jo dalies (prekyba gamtinėmis dujomis biržoje
nebuvo vykdoma). Laikoma, kad gamtinėmis dujomis biržoje neprekiaujama, jeigu gaunamas
rašytinis biržos operatoriaus patvirtinimas. Biržos operatorius patvirtinimą pateikia ne vėliau
kaip per 2 darbo dienas nuo energetikos įmonių, energijai gaminti naudojančių gamtines
dujas, kreipimosi gavimo.“
3. Pakeisti 42 punktą ir jį išdėstyti taip:
„42. Įsigyjančioji organizacija gali nusipirkti energijos išteklių, pakvietusi raštu pateikti
pasiūlymą tiekėjus, su kuriais ji gali derėtis dėl pasiūlymo turinio, kainos ir sutarties sąlygų.
Taisyklių 43.1, 43.4–43.11 papunkčiuose nustatytais atvejais gali būti kviečiamas ir vienas
tiekėjas.“
4. Pakeisti 43.10 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„43.10. kai biokuras iš tiekėjo perkamas daugiau kaip 15 procentų mažesne kaina už
biržos informacinėje sistemoje pagal energetikos įmonių, energijai gaminti naudojančių
biokurą, nurodytus duomenis (biokuro rūšį, tiekimo apskritį ir tiekimo laikotarpį) nustatytą
vidutinę atitinkamos biokuro rūšies, tiektinos atitinkamoje apskrityje ir atitinkamu tiekimo
laikotarpiu, biokuro biržos kainą (šiuo atveju netaikomi Taisyklių 43.8 papunktyje nustatyti
apribojimai).“
5. Papildyti 43.11 papunkčiu:
„43.11. siekiant ekonominio naudingumo, ketinama diferencijuoti gamtinių dujų
tiekimo šaltinius pagal gamtinių dujų kilmės šalis ir gamtinių dujų rinkoje įsigyti išdujintas
suskystintas gamtines dujas arba tarptautinėje suskystintų gamtinių dujų rinkoje įsigyti
suskystintas gamtines dujas, kai prognozuojama gamtinių dujų ateities sandorių kaina, kuri
skelbiama Intercontinental Exchange (ICE) interneto svetainės skiltyje Dutch TTF Gas
Futures, einamųjų metų šildymo sezono mėnesiams yra 3 kartus ar daugiau didesnė už
įsigyjančiosios organizacijos prašymu Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
apskaičiuotą svertinę vidutinę gamtinių dujų žaliavos kainą per paskutinius 36 mėnesius iki
planuojamo dvišalio sandorio sudarymo. Pirkimas neskelbiamų derybų būdu galimas, jei
laimėjusio pasiūlymo kaina yra ne daugiau kaip 10 procentų didesnė už Intercontinental
Exchange (ICE) interneto svetainės skiltyje Dutch TTF Gas Futures skelbiamą atitinkamo
pristatymo laikotarpio vidutinę gamtinių dujų ateities sandorių kainą.“
6. Pakeisti 118 punktą ir jį išdėstyti taip:
„118. Įsigyjančioji organizacija iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti bet
kurias pirkimo procedūras, jeigu atsiranda aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti arba
jeigu laimėjusio pasiūlymo kaina neatitinka Taisyklių 211.1 papunktyje arba 43.11 papunktyje
nurodytų sąlygų. Iki pirkimo sutarties sudarymo visais atvejais nutraukiamos bet kurios
pirkimo procedūros, jeigu įsigyjančioji organizacija, siekdama įvykdyti Taisyklių 21 punkte
arba 211.2 papunktyje ir 212 punkte nurodytas sąlygas, pateikia pavedimą įsigyti biržoje
laimėjusiame pasiūlyme nurodytą biokuro ar gamtinių dujų kiekį už pasiūlyme nurodytą kainą
ir sudaromas sandoris. Įsigyjančioji organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, jeigu
įsigyjamas biokuras, arba tą pačią dieną, jeigu įsigyjamos gamtinės dujos, nuo aplinkybių
atsiradimo išsiunčia pranešimus apie tai pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu
pasiūlymų teikimo terminas dar nepasibaigęs, – papildomai paskelbia apie tai pirkimo
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skelbime nurodytu interneto adresu arba informuoja tiekėjus – neskelbiamų derybų atveju.
Kai pirkimo sutartis sudaroma 43.11 papunktyje nurodytomis aplinkybėmis, sprendimas dėl
pirkimo sutarties sudarymo su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju arba sprendimas dėl
pasiūlymo atmetimo priimamas tą pačią dieną, kurią baigiasi pasiūlymų pateikimo terminas.“
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