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GAMTINIŲ DUJŲ BIRŽOS DALYVIO SUTARTIS NR.   

20___-___-___ 

Vilnius 

Mes, 

UAB GET Baltic (toliau – Operatorius), atstovaujama generalinės direktorės 

_________________, veikiančios pagal įstatus, 

ir 

   (toliau – Dalyvis), atstovaujama                                                     , 

veikiančio pagal   , 

toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,  

atsižvelgdamos į tai, kad Operatorius, vadovaudamasis UAB GET Baltic prekybos gamtinių dujų 

biržoje reglamento (toliau - Reglamentas) nuostatomis ir Dalyvio pateiktais dokumentais, priėmė 

sprendimą dėl Dalyvio atitikties Reglamente nustatytiems reikalavimams ir UAB GET Baltic gamtinių 

dujų biržos (toliau – Birža) dalyvio statuso suteikimo, sudarome šią Gamtinių dujų biržos dalyvio 

sutartį (toliau – Sutartis): 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 

1.1. Suteikti prieigą prie Operatoriaus valdomos Biržos elektroninės prekybos sistemos (toliau - 

EPS), skirtos atlikti veiksmus Biržoje, nustatyti Dalyviui suteikiamų identifikacinių duomenų 

išdavimo tvarką ir kitas Dalyvio teises bei pareigas, atsižvelgiant į Reglamento nuostatas ir 

teisės aktų reikalavimus. 

1.2. Šalys Sutartimi įsipareigoja vadovautis Reglamentu ir Sutarties nuostatomis bei vykdyti jose 

numatytas pareigas veikiant Biržoje. Jei yra prieštaravimas tarp Reglamento ir Sutarties 

nuostatų, viršenybę turi Reglamento nuostatos.  

2. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

2.1. DALYVIO TEISĖS IR PAREIGOS: 

2.1.1. Dalyvis turi teisę teikti pavedimus Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, o nuo 2020 sausio 1 d. bendroje 

Latvijos ir Estijos prekybos aikštelėje bei Suomijoje, Reglamente nustatyta tvarka. 

2.1.2. Dalyvis turi teisę prekiauti visais Biržoje siūlomais įsigyti produktais, išskyrus produktus kuriais 

prekiaujama tik tam tikrose prekybos aikštelėse.  

2.1.3. Dalyvis įsipareigoja tinkamai ir laiku atsiskaityti už suteiktas paslaugas Reglamente nustatyta 

tvarka. 

2.1.4. Dalyvis užtikrina, kad Priede Nr. 1 „Prašymas dėl dalyvio statuso suteikimo“ pateikti duomenys 

yra teisingi visą sutarties galiojimo laiką, o apie jų pasikeitimą įsipareigoja nedelsiant informuoti 

Operatorių, pateikdamas Operatoriaus internetiniame tinklapyje www.getbaltic.com pateiktos 

formos pranešimą apie atitinkamų duomenų pakeitimą. Dalyvis laiku nepranešdamas apie 

pasikeičiančius duomenis, veikia savo rizika ir prisiima visą atsakomybę, kuri gali kilti dėl šio 

savalaikio įsipareigojimo nevykdymo. 

2.1.5. Dalyvis ir jo įgalioti Atstovai privalo laikytis Reglamento, ir Europos Sąjungos (toliau – ES) bei 

Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktų, reglamentuojančių veikimą gamtinių dujų 

biržoje, taip pat perdavimo sistemos operatorių skelbiamų taisyklių taikomų prekybos 

aikštelėse, veikdamas Biržoje nepiktnaudžiauti jam suteiktomis teisėmis, o pastebėjęs kitą 

Dalyvį atliekant neteisėtus veiksmus, nedelsiant apie tai pranešti Operatoriui. 

2.1.6. Dalyvis įsipareigoja saugoti identifikacinius duomenis ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims, 

o juos praradus, nedelsiant apie tai informuoti Operatorių. 

http://www.getbaltic.com/
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2.1.7. Dalyvis įsipareigoja, kad naudodamasis EPS, neatliks jokių veiksmų, galinčių sutrikdyti sklandų 

EPS veikimą ir (ar) pažeisti kitų dalyvių teises. 

2.1.8. Dalyvis, gavęs identifikacinius duomenis, privalo pasikeisti jam suteiktą slaptažodį į tik jam 

žinomą. 

2.1.9. Dalyvis pasirašydamas šią Sutartį pareiškia, kad yra susipažinęs su Reglamentu ir jam yra 

aiškios ir suprantamos Reglamento nuostatos ir jis įsipareigoja jų laikytis. 

2.1.10. Dalyvis užtikrina reikalingą techninę, programinę įrangą bei prieigą prie interneto, reikalingą 

prisijungti prie EPS. 

2.2. OPERATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS: 

2.2.1. Operatorius įsipareigoja organizuoti prekybą Biržoje, užtikrindamas saugią prekybą Biržoje bei 

Dalyvio anonimiškumą ir jo duomenų konfidencialumą, Dalyvio statuso suteikimo dieną, t.y. ne 

vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, Operatorius Dalyvio 

nurodytu įgaliotų asmenų el. paštu išsiunčia šiuos identifikacinius duomenis, kurių pagrindu 

Dalyviui yra suteikiama teisė veikti Biržoje ir atlikti veiksmus EPS: 

2.2.1.1. dalyvio vardą – unikalus kodas, identifikuojantis Dalyvį; 

2.2.1.2. prisijungimo vardą – unikalus vardas, naudojamas Dalyvio įgaliotiems asmenims 

identifikuoti; 

2.2.1.3. slaptažodį – unikalus kodas, kuris skirtas identifikacijai patvirtinti. 

2.2.2. Atskiriems Dalyvį Biržoje atstovaujantiems įgaliotiems asmenims Operatorius suteikia 

skirtingus prisijungimo vardus bei slaptažodžius. 

2.2.3. Operatorius turi teisę keisti, pildyti EPS turinį, struktūrą ir (ar) funkcionalumą vadovaudamasis 

Reglamento nuostatomis. 

2.2.4. Operatorius bet kuriuo metu galiojant Sutarčiai vertina Dalyvio pateiktą informaciją (Priedas 

Nr. 1 „Prašymas dėl dalyvio statuso suteikimo“) ir ją pagrindžiančius dokumentus, o nustatęs, 

jog informacija yra klaidinga ar melaginga, turi teisę taikyti Reglamente nustatytas sankcijas. 

3. VEIKIMO BIRŽOJE SĄLYGOS 

3.1. Dalyvis teisę veikti Biržoje įgyja nuo identifikacinių duomenų gavimo momento. 

3.2. Dalyvis prie EPS jungiasi per Operatoriaus interneto tinklalapį, kurio adresas yra 

www.getbaltic.com arba tiesiogiai į EPS, kurios adresas yra 

gastradeonline.com,naudodamasis Operatoriaus suteiktais identifikaciniais duomenimis. 

3.3. Prieiga prie EPS Dalyviui suteikiama 24 valandas per parą, išskyrus Prekybos tvarkaraštyje 

numatytomis ne prekybos Biržoje valandomis bei atliekant neplanuotus EPS atnaujinimo 

darbus, apie kuriuos Dalyviams yra pranešama kaip galima greičiau el. paštu ir paskelbiant 

informaciją Operatoriaus interneto tinklalapyje.  

3.4. Dalyvis, prisijungęs prie EPS, turi teisę naudotis visomis Dalyviui numatytomis funkcijomis, 

skirtomis:  

3.4.1. stebėti Biržoje pateikiamus pavedimus; 

3.4.2. prekybos sesijos metu, pagal suteiktas teises, pateikti pavedimus pirkti ir (ar) parduoti; 

3.4.3. stebėti, peržiūrėti ir (ar) koreguoti savo pateiktų pavedimų statusą bei parametrus;  

3.4.4. stebėti savo sudarytų sandorių informaciją;  

3.4.5. peržiūrėti Biržos prekybos rezultatus ir statistiką;  

3.4.6. atlikti kitus leidžiamus veiksmus. 

3.5. Dalyviui yra žinoma, kad EPS naudojimo instrukcijos yra pateiktos EPS. Operatorius pasilieka 

teisę pildyti bei keisti EPS naudojimo instrukcijas. 

 

http://www.getbaltic.com/
https://gastradeonline.com/
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4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ  

4.1. Šalys atsako už savalaikį įsipareigojimų vykdymą pagal Sutartį. Šalių nuostoliai ribojami 

tiesioginiais nuostoliais, išskyrus kai nuostoliai atsiranda dėl kitos Šalies neteisėtų veiksmų ir 

(ar) didelio neatsargumo ir (ar) tyčios. 

4.2. Dalyvis pasirašydamas Sutartį patvirtina, kad pareiškimai, patvirtinimai ir garantijos nurodytos 

prašyme suteikti Dalyvio statusą bei jame nurodyta informacija yra nepasikeitusi. Jeigu 

paaiškėja, kad Dalyvio pareiškimai, patvirtinimai ir garantijos neatitinka tikrovės Sutarties 

sudarymo dienai, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu ir Operatorius turi teisę be išankstinio 

įspėjimo nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti visus dėl to kilusius nuostolius, netaikant Sutarties 

4.1 punkte nustatyto ribojimo.  

4.3. Dalyvis prisiima visą riziką ir atsakomybę už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Dalyvio 

identifikaciniais duomenimis, ir įsipareigoja įvykdyti visus įsipareigojimus, prisiimtus 

naudojantis Dalyvio identifikaciniais duomenimis. 

4.4. Sutarties Šalių atsakomybės atsiradimo ir taikymo pagrindus, vykdant Sutartį ir Reglamento 

nuostatas, reglamentuoja LR civilinis kodeksas, ES teisės aktai ir Reglamentas. 

4.5. Sutarties Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą 

vykdymą, jeigu ji įrodo, kad šių įsipareigojimų nebuvo galima įvykdyti dėl nenugalimos jėgos 

(force majeure) aplinkybių, laikantis Reglamente nustatytų sąlygų ir tvarkos. 

5. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS 

5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja neterminuotai iki viena iš Šalių ar Šalys 

abipusiu susitarimu ją nutrauks, Reglamente nustatyta tvarka. 

5.2. Sutartis gali būti nutraukta pagal vienos iš Šalių reikalavimą, apie tai raštu įspėjus kitą Šalį ne 

vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. 

5.3. Dalyviui Reglamente numatyta tvarka panaikinus biržos dalyvio statusą, Operatorius Sutartį 

nutraukia be atskiro išankstinio pranešimo. Sutarties nutraukimo data laikoma sekanti darbo 

diena po sprendimo panaikinti Dalyvio statusą priėmimo. 

5.4. Dalyvis, nesutinkantis su Reglamento pakeitimais, turi teisę nutraukti Dalyvio sutartį, apie tai 

informuodamas Operatorių prieš 5 (penkias) darbo dienas iki pakeitimų įsigaliojimo dienos. 

5.5. Sutarties pakeitimai ir papildymai (išskyrus Reglamentą) galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir 

patvirtinti abiejų Šalių parašais. 

5.6. Sutarties nutraukimo atveju Šalys privalo įvykdyti iki šios Sutarties nutraukimo atsiradusius 

įsipareigojimus kitai Šaliai. Netesybų ar nuostolių sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo 

įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį. 

6. KITOS SĄLYGOS 

6.1. Sutartyje vartojama sąvoka „Reglamentas“ reiškia galiojančią Reglamento redakciją, išskyrus 

atvejus, kai akivaizdu, kad turi būti taikoma anksčiau galiojusi reglamento redakcija. 

6.2. Dalyvis patvirtina, kad duoda sutikimą tvarkyti asmens duomenis Sutarties vykdymo tikslais, 

taip pat gauti Operatoriaus teikiamą informaciją su Operatoriaus teikiamomis paslaugomis. 

Dalyvis patvirtina, kad šios Sutarties pasirašymas yra pakankamas sutikimui patvirtinti ir 

atskiras sutikimas nebus duodamas. Dalyvis supranta, kad bet kada, informuodamas 

Operatorių gali atšaukti Sutartimi duotą sutikimą, tačiau Operatorius pasilieka teisę spręsti ar 

be Dalyvio asmens duomenų galės suteikti Biržos pasaugas pilna apimtimi. 

6.3. Šalys patvirtina, kad visi reikalingi Sutarties vykdymui pasitelktų įgaliotų atstovų sutikimai dėl 

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

įrodyti. Šalys patvirtina, kad Sutarties vykdymui pasitelkti įgalioti 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 
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rašytinio sutikimo, Sutarties vykdymui pasitelktų įgaliotų atstovų asmens duomenys nebus 

perduodami tretiesiems asmenims ar trečiosioms šalims, kaip jas apibrėžia Bendrasis asmens 

duomenų apsaugos reglamentas. 

6.4. Kilus ginčui dėl Sutarties vykdymo, Šalys juos sprendžia derybų būdu. Jeigu ginčo nepavyksta 

išspręsti derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų nuo pretenzijos pateikimo dienos, ginčas yra 

nagrinėjamas Reglamente nustatyta tvarka. 

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

Reglamente nurodytas sąvokas, jeigu aiškiai nenustatyta kitaip. 

6.6. Šalys ne vėliau kaip per 3 (tris) 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.   

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

egzemplioriais, po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai. 

 

7. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

Operatorius: 

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 

Dalyvis: 

Įmonės pavadinimas  

Įmonės kodas  

PVM mokėtojo kodas  

Adresas  

Telefonas  

El. paštas  

Banko pavadinimas  

Banko kodas  

Banko sąskaitos nr.  

 

 

Operatoriaus vardu:  Dalyvio vardu: 

   

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

   

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

 


