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RINKOS FORMUOTOJO SUTARTIS NR. ____ 

20__-__-__ 

Vilnius 

 

Mes, 

UAB GET Baltic (toliau – Birža), atstovaujama generalinio direktoriaus ________________, 

veikiančio pagal įstatus ________________, 

ir 

________________ (toliau – Rinkos formuotojas), atstovaujama ________________, veikiančio 

pagal ________________, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,  

atsižvelgdamos į tai, kad 

(A) UAB GET Baltic pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir pagal gamtinių dujų biržos 

operatoriaus licenciją veikianti bendrovė, kuri, remdamasi Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos patvirtintu Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentu (toliau - 

Reglamentas), organizuoja prekybą didmeninės energijos (gamtinių dujų) produktais su 

fiziniu pristatymu (toliau – Produktas) ir suteikia galimybę biržos dalyviams naudotis biržos 

elektronine prekybos sistema (toliau - EPS); 

(B) UAB GET Baltic __________ valdybos sprendimu Nr. ___ pritarta sutarties su Rinkos 

formuotoju sudarymui; 

(C) Reglamento       punktas numato galimybę Biržos dalyviui savo vardu prisiimti 

įsipareigojimus teikti pirkimo ir pardavimo pavedimus Biržos EPS, siekiant palaikyti likvidžią 

prekybą Biržoje tam tikru Produktu sutartomis sąlygomis.  

sudaro šią Rinkos formuotojo sutartį (toliau – Sutartis), šiomis sąlygomis: 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Šalys šia Sutartimi nustato kiekvienos iš Šalių teises ir pareigas, susijusias su Rinkos 

formuotojo veikla Biržoje. 

1.2. Šalys šioje Sutartyje įskaitant Priede Nr. 1, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis, 

susitaria dėl šių esminių Sutarties sąlygų: 

1.2.1. Prekybos aikštelių, kuriose yra teikiami Rinkos formuotojo pavedimai. 

1.2.2. Produktų, kuriems Rinkos formuotojas atlieka šioje Sutartyje numatytas funkcijas. 

1.2.3. Pirkimo ir pardavimo pavedimų teikimo periodiškumo. 

1.2.4. Rinkos formuotojo veikimo valandų. 

1.2.5. Minimalių Rinkos formuotojo teikiamų pirkti ir parduoti pavedimo kiekių, kitaip dar įvardijamų 

kaip „Minimalus pavedimo kiekis“. 

1.2.6. Didžiausio galimo kainų skirtumo tarp Rinkos formuotojo teikiamų pirkimo ir pardavimo 

pavedimų, kitaip dar įvardijamo kaip „Maksimalus kainų skirtumas“. 

1.2.7. Biržos taikomos nuolaidos, kintamam prekybos įkainiui, Rinkos formuotojo pasirinktiems 

Produktams, dydžio. 

1.2.8. Atsiskaitymo tvarkos, susijusios su Rinkos formuotojo įsipareigojimų vykdymu. 

1.3. Sutartyje vartojamos sąvokos gali reikšti ir vienaskaitą ir daugiskaitą, jeigu Sutartyje aiškiai 

nenurodyta kitaip. 
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2. SUTARTIES OBJEKTAS 

2.1. Rinkos formuotojas šia Sutartimi įsipareigoja teikti pirkimo ir pardavimo pavedimus 

pasirinktiems Produktams Sutartyje nustatyta tvarka bei sąlygomis Biržos EPS (toliau – Rinkos 

formuotojo funkcijos), o Birža įsipareigoja priimti visus Rinkos formuotojo pateiktus pavedimus 

atitinkančius Reglamento reikalavimus ir atsiskaityti su Rinkos formuotoju pritaikant nuolaidą 

pagal šioje Sutartyje numatytą tvarką. 

3. RINKOS FORMUOTOJO FUNKCIJŲ VYKDYMO TVARKA IR VEIKIMO PRINCIPAI 

3.1. Produkto, pagal kurį Rinkos formuotojas vykdys Rinkos formuotojo funkcijas 

pasirinkimas: 

3.1.1. Rinkos formuotojas sudarydamas šią Sutartį pasirenka Produktus, pagal kuriuos Rinkos 

formuotojas vykdys Rinkos formuotojo funkcijas. 

3.1.2. Rinkos formuotojas privalo pasirinkti nemažiau kaip 1 (vieną) Produktą iš Biržos siūlomų 

produktų, pagal kurį Rinkos formuotojas vykdys Rinkos formuotojo funkcijas. 

3.1.3. Rinkos formuotojas gali keisti ir (ar) pasirinkti papildomą Produktą, pagal kurį vykdys Rinkos 

formuotojo funkcijas, atskiru Šalių rašytiniu susitarimu. 

3.1.4. Rinkos formuotojas įsipareigoja vykdyti Rinkos formuotojo funkcijas pasirinktam Produktui iki 

Sutartis bus nutraukta.  

3.2. Rinkos formuotojo pavedimų pirkti ir parduoti teikimas Biržos EPS: 

3.2.1. Rinkos formuotojas, pasirinkto Produkto pirkimo ir pardavimo pavedimus, įsipareigoja teikti 

per EPS, šios Sutarties Priede Nr. 1 nurodytu periodiškumu. 

3.2.2. Rinkos formuotojas pasirikto Produkto pirkimo ir pardavimo pavedimus, įsipareigoja teikti per 

EPS, šios Sutarties Priede Nr. 1 nurodytomis Rinkos formuotojo veikimo valandomis. 

3.2.3. Rinkos formuotojas pasirikto Produkto pirkimo ir pardavimo pavedimus šios Sutarties Priede 

Nr. 1 nurodytomis Rinkos formuotojo veikimo valandomis įsipareigoja pateikti ne vėliau kaip 

per vieną valandą nuo rinkos formuotojo veikimo valandos pradžios. Nerealizuotus 

pavedimus ir (ar) nerealizuotą pavedimų dalį turi teisę atšaukti ne anksčiau kaip likus vienai 

valandai iki Rinkos formuotojo veikimo pabaigos. 

3.2.4. Jeigu Rinkos formuotojo veikimo valandomis Rinkos formuotojo pateiktas pasirinkto Produkto 

pavedimas buvo įvykdytas pilna apimtimi, t.y. buvo sudarytas sandoris, kurio metu buvo 

realizuotas Minimalus pavedimo kiekis, Rinkos formuotojas neprivalo pakartotinai pateikti 

pasirinkto Produkto pavedimo tą dieną, kuomet pavedimas buvo įvykdytas pilna apimtimi. 

3.2.5. Jeigu Rinkos formuotojo veikimo valandomis Rinkos formuotojo pateiktas pasirinkto Produkto 

pavedimas buvo nerealizuotas arba realizuotas tik dalinai, ir Rinkos formuotojas tokio 

pavedimo pasibaigus Rinkos formuotojo veikimo valandoms neatšaukė iš prekybos, po 

Rinkos formuotojo veikimo valandų jis prekyboje dalyvauja kaip biržos dalyvio pavedimas ir 

tokio pavedimo ar jo dalies realizavimas nėra Rinkos formuotojui taikomos nuolaidos 

objektas.Sutarties Priedo Nr. 1 sąlygas atitinkantys Rinkos formuotojo pirkimo ir pardavimo 

pavedimai į EPS turi būti teikiami atskirais pavedimais nuo įprastų biržos dalyvio pavedimų. 

3.2.6. Rinkos formuotojo teikiami pavedimai pagal šią Sutartį privalo atitikti reikalavimus, susijusius 

su Minimaliu pavedimo kiekiu ir Maksimaliu kainų skirtumu, kurie yra nurodyti šios Sutarties 

Priede Nr. 1. 

3.3. Rinkos formuotojas gali sustabdyti Rinkos formuotojo funkcijų vykdymą: 

3.3.1. ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas prieš ketinimą sustabdyti Rinkos formuotojo 

funkcijų vykdymą raštu pateikęs Biržai prašymą, kuriuo pagrindžiamos aplinkybės dėl Rinkos 
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formuotojo įsipareigojimų vykdymo sustabdymo. 

3.3.2. Birža, gavusi Rinkos formuotojo prašymą sustabdyti Rinkos formuotojo funkcijų vykdymą, turi 

teisę, ne vėliau nei per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo dienos, atsisakyti 

patenkinti Rinkos formuotojo prašymą, raštu nurodant pagrįstą nesutikimo priežastį.  

3.4. Rinkos formuotojas nelaikomas pažeidžiančiu šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų 

vykdyti Rinkos formuotojo funkcijas, esant šioms aplinkybėms: 

3.4.1. Rinkos formuotojas negali vykdyti Rinkos formuotojo funkcijų dėl ne dėl Rinkos formuotojo 

kaltės ar didelio nerūpestingumo atsiradusių EPS apribojimų, sustabdymo ar neveikimo. 

3.4.2. Rinkos formuotojas negali vykdyti Rinkos formuotojo funkcijų dėl prekybos sesijos 

nutraukimo ar atidėjimo, dėl ne Rinkos formuotojo kaltės ar didelio nerūpestingumo. 

3.5. Rinkos formuotojo funkcijų vykdymo pagal Sutartyje nustatytą tvarką kontrolė: 

3.5.1. Birža nuolatos stebi Rinkos formuotojo funkcijų vykdymą. 

3.5.2. Birža pastebėjusi (nustačiusi), kad Rinkos formuotojas nevykdo Rinkos formuotojo funkcijų, 

turi teisę nusiųsti įspėjimą apie netinkamai vykdomus ir (ar) nevykdomus Sutartimi prisiimtus 

įsipareigojimus ir reikalauti iš Rinkos formuotojo nedelsiant juos įvykdyti. 

3.5.3. Rinkos formuotojo įsipareigojimai yra laikomi įgyvendintais tinkamai, tuomet kai Rinkos 

formuotojas nemažesne nei Sutartyje nustatyta minimalia apimtimi ir terminais pateikia 

pasirinkto Produkto pavedimus pirkti ir parduoti Biržos EPS Rinkos formuotojo veikimo 

valandomis. 

4. ATSISKAITYMO TVARKA 

4.1. Jeigu Rinkos formuotojas per atsiskaitymo laikotarpį tinkamai vykdė Rinkos formuotojo 

funkcijas pasirinktiems Produktams, Birža, Rinkos formuotojo sudarytiems sandoriams, kurie 

neviršija nustatyto Minimalaus pavedimo kiekio, pritaiko Sutarties Priede Nr. 1 nurodytą 

nuolaidą, kintamam prekybos įkainiui. 

4.2. Jeigu Rinkos formuotojas per atsiskaitymo laikotarpį netinkamai vykdė Rinkos formuotojo 

funkcijas pasirinktiems Produktams, Birža, Rinkos formuotojui, pritaiko įprastą kintamą 

prekybos įkainį. 

4.3. Birža netaiko nuolaidos, kintamam prekybos įkainiui, esant bent vienai iš šių sąlygų: 

4.3.1. konkretaus pristatymo laikotarpio Rinkos formuotojo sudarytiems sandoriams, vykdant 

Rinkos formuotojo funkcijas, jeigu Rinkos formuotojas pateikė į EPS pasirinktam Produktui 

pavedimus pirkti ir (ar) parduoti nesilaikydamas šioje Sutartyje nurodytų sąlygų, t.y. 

pavedimus pateikė ne nustatytos apimties (kiekio) ir (arba) nesilaikydamas nustatytų Rinkos 

formuotojo veikimo valandų  ir (arba) ne nustatytu periodiškumu ir (arba) nesilaikydamas 

maksimalaus galimo kainų skirtumo; 

4.3.2. paroms, kurioms Rinkos formuotojas sustabdė Rinkos formuotojo funkcijų vykdymą pagal 

Sutarties 3.3 punkte nurodytą tvarką; 

4.3.3. paroms, kurioms Rinkos formuotojas neturėjo pareigos vykdyti Rinkos formuotojo funkcijų; 

4.3.4. Rinkos formuotojo pateiktų pavedimų pirkti ir (ar) parduoti daliai, kuri viršija Sutarties Priede 

Nr. 1 nurodytą Minimalų pavedimo kiekį; 

4.3.5. Po Rinkos formuotojo veikimo valandų sudarytiems sandoriams; 

4.3.6. Po Sutarties nutraukimo sudarytiems sandoriams. 

4.4. Nustatomas atsiskaitymo laikotarpis už suteiktas paslaugas yra 1 (viena) kalendorinė savaitė.  

4.5. Visi atsiskaitymai už suteiktas paslaugas yra vykdomi pagal Reglamente nustatytą 

atsiskaitymų tvarką. 
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5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

5.1. Šalys įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai vykdyti Sutartimi prisiimtus 

įsipareigojimus. 

5.2. Rinkos formuotojas, vykdydamas Rinkos formuotojo funkcijas Sutartyje nustatyta tvarka, 

įsipareigoja siekti sudaryti sandorį. 

5.3. Rinkos formuotojas įsipareigoja laikytis Reglamento nuostatų, taip pat, kad visi Rinkos 

formuotojo pateikti pavedimai EPS atitiktų visus Reglamente nurodytus reikalavimus. 

6. SUTARTIES IR JOS PRIEDŲ KEITIMAS 

6.1. Bet koks Sutarties pakeitimas gali būti atliktas tik atskiru rašytiniu abiejų Šalių susitarimu. 

6.2. Priedas Nr. 1 yra neatskiriama šios Sutarties dalis.  

7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

7.1. Birža turi teisę nedelsiant vienašališkai nutraukti Sutartį be išankstinio pranešimo, kai: 

7.1.1. Rinkos formuotojas nevykdo Rinkos formuotojo funkcijų nurodytų šios Sutarties 2.1 punkte ir 

neištaiso šių Sutarties vykdymo trūkumų po Biržos rašytinio įspėjimo per 2 (dvi) darbo dienas. 

Rinkos formuotojui pakartotinai pažeidus Sutartį per ataskaitinį laikotarpį, Birža gali nutraukti 

Sutartį nesiųsdama Rinkos formuotojui pakartotinio įspėjimo. 

7.1.2. Yra priimamas sprendimas dėl Rinkos formuotojo statuso ir (ar) sprendimas dėl Biržos 

dalyvio statuso panaikinimo ar sustabdymo ilgesniam nei 10 (dešimties) darbo dienų 

terminui. 

7.1.3. Rinkos formuotojas pažeidžia Reglamento nuostatas susijusias su piktnaudžiavimu rinka 

arba antrą kartą pažeidžia bet kurią kitą Reglamento nuostatą. 

7.2. Rinkos formuotojas turi teisę nedelsiant vienašališkai nutraukti šią Sutartį, jei Birža nesilaiko 

šios Sutarties 2.1 papunktyje nurodytų įsipareigojimų, ir pažeidimo neištaiso per 2 (dvi) darbo 

dienas nuo raštiško Rinkos formuotojo įspėjimo. 

7.3. Bet kuri iš šalių turi teisę nutraukti Sutartį be priežasties ir nesikreipdama į teismą, nusiuntusi 

įspėjimą kitai šaliai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties vienašališko 

nutraukimo. 

7.4. Jei Birža pataiso, pakoreguoja, papildo arba visiškai ar iš dalies pakeičia Reglamento 

nuostatas, susijusias su Rinkos formuotojo veikimo principais, Rinkos formuotojas turi teisę 

nutraukti šią Sutartį nusiuntęs vienašališką įspėjimą Biržai prieš 2 (dvi) darbo dienas iki 

Sutarties nutraukimo. 

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

8.1. Šalys patvirtina, kad visi reikalingi Sutarties vykdymui nurodytų įgaliotų atstovų sutikimai dėl 

asmens duomenų tvarkymo Sutarties vykdymo tikslais yra gauti, ir Šalys prireikus galės tai 

įrodyti. Šalys patvirtina, kad Sutartyje nurodyti atstovai sutinka, kad jų asmens duomenys bus 

tvarkomi vykdant šią Sutartį ir gaunant kitą informaciją susijusią su Šalių teikiamomis 

paslaugomis. Šalys užtikrina, kad be asmens duomenų subjekto atskiro rašytinio sutikimo, 

Sutartyje nurodytų atstovų asmens duomenys nebus perduodami tretiesiems asmenims ar 

trečiosioms šalims, kaip jas apibrėžia Bendrasis asmens duomenų apsaugos reglamentas. 

8.2. Sutartis sudaroma ir pasirašoma lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais 

egzemplioriais, po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai. 

8.3. Šalys įsipareigoja neatskleisti šios Sutarties sąlygų trečiosioms šalims be raštiško kitos Šalies 

sutikimo, išskyrus pagal teisės aktų imperatyvius reikalavimus. 

8.4. Iškilusius ginčus dėl šios Sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybų būdu. Jeigu ginčo 
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nepavyksta išspręsti derybų būdu, ginčas yra nagrinėjamas Reglamente nustatyta tvarka. 

8.5. Rinkos formuotojas sutinka, kad Birža gali viešai skelbti Rinkos formuotojo pavadinimą, 

prekybos aikštelę,, pavedimų teikimo periodiškumą, rinkos formuotojo veikimo valandas ir 

produktus, kuriems Rinkos formuotojas atlieka šioje Sutartyje numatytas funkcijas. 

8.6. Sutartis įsigalioja nuo __________ (imtinai) ir galioja neterminuotai iki viena iš Šalių ar Šalys 

abipusiu susitarimu ją nutrauks šios Sutarties 8 skyriuje nustatyta tvarka.  

8.7. Reglamentas yra neatskiriama Sutarties dalis. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka 

Reglamente nurodytas sąvokas, jeigu aiškiai nenustatyta kitaip. 

9. KONTAKTINIAI DUOMENYS 

9.1. Duomenų apsikeitimas tarp Biržos ir Rinkos formuotojo yra vykdomas šiais kontaktais: 

Rinkos formuotojo atstovas: 

Vardas ir pavardė  

Pareigos  

Mobilusis telefonas  

El. paštas  

Biržos atstovas: 

Vardas ir pavardė  

Pareigos  

Mobilusis telefonas  

El. paštas  

9.2. Informacijos nurodytos šios Sutarties 9.1 papunktyje pasikeitimai nėra laikomi Sutarties 

keitimu ir įsigalioja sekančią darbo dieną nuo raštu pateikto pranešimo apie tokios informacijos 

pasikeitimą gavimo dienos. 

10. ŠALIŲ REKVIZITAI 

Birža: 

Įmonės pavadinimas UAB GET Baltic 

Įmonės kodas 302861178 

PVM mokėtojo kodas LT100007135010 

Adresas Geležinio Vilko g. 18A, LT-08104 Vilnius 

Telefonas +370 5 236 0000 

El. paštas info@getbaltic.com 

Banko pavadinimas AB SEB bankas  

 Banko kodas 70440 

Banko sąskaitos nr. LT477044060007849656 

Rinkos formuotojas: 

Įmonės pavadinimas  

Įmonės kodas  

PVM mokėtojo kodas  

Adresas  

Telefonas  

El. paštas  

Banko pavadinimas  

Banko kodas  

Banko sąskaitos nr.  
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Biržos vardu:  Rinkos formuotojo vardu: 

   

(asmens, turinčio teisę sudaryti sutartį, pareigos)  (asmens, turinčio teisę sudaryti sutartį, pareigos) 

   

(vardas, pavardė, parašas)  (vardas, pavardė, parašas) 
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 Priedas Nr. 1 
prie __________ Rinkos formuotojo sutarties Nr. ____ 

 

Vadovaujantis Sutarties nuostatomis ir Biržos siūlomais Produktais Biržos dalyviams, Rinkos 

formuotojas įsipareigoja atlikti Rinkos formuotojo funkcijas šiam (-iems) Produktui (-ams), šiomis 

nurodytomis sąlygomis: 

 

Prekybos aikštelė - - - - - 

Produkto pavadinimas - - - - - 

Pavedimų teikimo 

periodiškumas1 
- - - - - 

Rinkos formuotojo 

veikimo valandos 
- - - - - 

Minimalus pavedimo 

kiekis (MWh/parą) 
                              

Maksimalus kainų 

skirtumas (EUR/MWh) 
                              

Taikoma nuolaida 

kintamam prekybos 

įkainiui (%) 

                              

 

1. Šalių rekvizitai 
 

Birža: 

Įmonės pavadinimas UAB GET Baltic 

Įmonės kodas 302861178 

PVM mokėtojo kodas LT100007135010 

Adresas Geležinio Vilko g. 18A, LT-08104 Vilnius 

Telefonas +370 5 236 0000 

El. paštas info@getbaltic.com 

Banko pavadinimas AB SEB bankas  

 Banko kodas 70440 

Banko sąskaitos nr. LT477044060007849656 

Rinkos formuotojas: 

Įmonės pavadinimas  

Įmonės kodas  

PVM mokėtojo kodas  

Adresas  

Telefonas  

El. paštas  

Banko pavadinimas  

Banko kodas  

Banko sąskaitos nr.  

  

 

1 Darbo dienomis laikomos dienos – nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus šventines ir oficialias ne darbo 
dienas. Šventinėmis ir oficialiomis ne darbo dienomis, laikomos dienos, kai šalyje, kurioje Rinkos formuotojas 
turi registruotą pagrindinę buveinę ir veiklos vykdymo vietą, nedirba Nacionalinis (centrinis) bankas.  
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Biržos vardu:  Rinkos formuotojo vardu: 

   

(asmens, turinčio teisę sudaryti sutartį, pareigos)  (asmens, turinčio teisę sudaryti sutartį, pareigos) 

   

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

 


