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ĮPAREIGOTŲJŲ ĮMONIŲ PRAŠYMŲ DĖL CENTRALIZUOTO NAFTOS PRODUKTŲ 
ATSARGŲ KAUPIMO IR TVARKYMO PATEIKIMO IR VYKDYMO TVARKOS 

APRAŠAS 

 

I SKYRIUS  
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Įpareigotųjų įmonių prašymų dėl centralizuoto naftos produktų atsargų kaupimo ir 

tvarkymo pateikimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato įpareigotųjų įmonių 

prašymų dėl centralizuoto naftos produktų valstybės atsargų (toliau – atsargos) kaupimo ir tvarkymo 

teikimo viešajai įstaigai Lietuvos energetikos agentūrai (toliau – Agentūra) ir vykdymo tvarką. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos 

valstybės atsargų įstatymo ir Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų sudarymo reglamentavimo, 

tvarkymo, kaupimo, naudojimo ir priežiūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2002 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1901 „Dėl Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų sudarymo 

reglamentavimo, tvarkymo, kaupimo, naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“, nuostatomis. 

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos 

valstybės atsargų įstatyme vartojamas sąvokas. 

4. Aprašas privalomas Agentūrai ir įpareigotosioms įmonėms, kurios siekia pasinaudoti 

Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 1 

punkte numatyta galimybe sudaryti su Agentūra susitarimus dėl viso ar dalies joms nustatyto 

privalomo sukaupti ir tvarkyti atsargų kiekio. 

 

II SKYRIUS 
PRAŠYMŲ PATEIKIMO IR VYKDYMO TVARKA 

 

5. Įpareigotoji įmonė, norėdama pasinaudoti Lietuvos Respublikos naftos produktų ir 

naftos valstybės atsargų įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta galimybe sudaryti su 

Agentūra susitarimus dėl atsargų kaupimo ir tvarkymo, apie savo pasirinkimą dėl ateinančių metų 

privalo raštu informuoti Agentūrą pateikiant Apraše nustatytus reikalavimus atitinkantį prašymą.  

6. Aprašo 5 punkte nurodytas prašymas Agentūrai turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 

einamųjų metų lapkričio 12 dienos. Jeigu įpareigotoji įmonė prašymą pateikia praleidusi šiame punkte 

nustatytą terminą, Agentūra turi teisę atsisakyti tenkinti gautą įpareigotosios įmonės prašymą sudaryti 

sutartį dėl atsargų kaupimo ir tvarkymo. 

7. Prašyme turi būti nurodyta: 

7.1. Įpareigotosios įmonės (juridinio asmens) pavadinimas, įmonės kodas, PVM mokėtojo 

kodas, buveinės adresas, kontaktinė informacija; 

7.2. naftos produktų rūšis, kiekis (tonomis) ir laikotarpis, kuriam įpareigotoji įmonė 

pageidauja sudaryti sutartį dėl atsargų kaupimo ir tvarkymo. 

8. Kartu su prašymu įpareigotoji įmonė Agentūrai privalo pateikti ne mažesnės kaip 10 

procentų numatomos sudaryti sutarties vertės prievolių įvykdymo užtikrinimą, kuris skirtas 

įpareigotosios įmonės įsipareigojimams dėl Agentūrai pateikto prašymo užtikrinti.  

9. Tinkamu prievolių įvykdymo užtikrinimo būdu laikoma Lietuvos Respublikos finansų 

įstaigų įstatyme nustatyta finansinė garantija ar finansinis laidavimas, draudimo bendrovės laidavimo 



raštas arba ūkio subjekto lėšos, pervedamos į Agentūros nurodytą banko sąskaitą pagal raštišką 

įpareigotosios įmonės ir Agentūros susitarimą dėl tokio prievolių įvykdymo užtikrinimo. 

Įpareigotosios įmonės Agentūrai pateikiamas prievolių užtikrinimo galiojimą įrodantis dokumentas 

turi būti suderintas su Agentūra. 

10. Prašymas turi būti pasirašytas įpareigotosios įmonės (juridinio asmens) vadovo ar jo 

įgalioto asmens. 

11. Prašymai Agentūrai gali būti pateikiami paštu ar elektroninio ryšio priemonėmis. 

Prievolių įvykdymo užtikrinimo galiojimo įrodymai turi būti pateikiami originalūs dokumentai ar 

notaro patvirtintos kopijos. 

12. Jeigu įpareigotosios įmonės pateiktas prašymas ir (ar) kartu su prašymu pateikti 

dokumentai, nurodyti Aprašo 8–9 punktuose, neatitinka Aprašo reikalavimų, Agentūra per 5 darbo 

dienas privalo raštu paprašyti įpareigotosios įmonės patikslinti prašymą (priedus) ir (ar) pateikti 

papildomus dokumentus.  

13. Jei per Agentūros nurodytą terminą Aprašo 12 punkte nurodytu atveju įpareigotoji 

įmonė nepatikslina prašymo ir (ar) kartu su prašymu pateiktų dokumentų, ir (ar) nepateikia papildomų 

dokumentų, Agentūra turi teisę atsisakyti patenkinti gautą įpareigotosios įmonės prašymą sudaryti 

sutartį dėl atsargų kaupimo ir tvarkymo. 

14. Gavusi įpareigotosios įmonės prašymą, atitinkantį Aprašo reikalavimus, Agentūra ne 

vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo, atitinkančio Aprašo reikalavimus, gavimo informuoja 

įpareigotąją įmonę apie prašymo gavimą, įvertina centralizuoto atsargų kaupimo vykdymui reikalingą 

atsargų sandėliavimo (terminalo) paslaugų, atsargų ir (ar) reikalavimo teisių į atsargas įsigijimo 

poreikį ir, jei reikia, Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo 

nustatyta tvarka numato jų viešąjį pirkimą. 

15. Jei po Aprašo 6 punkte nustatyto termino įpareigotoji įmonė pateikia prašymą koreguoti 

ankščiau Agentūrai pateiktame prašyme nurodytus duomenis, tokį prašymą Agentūra turi teisę 

atsisakyti patenkinti, jeigu prašymas dėl koregavimo pateikiamas Agentūrai paskelbus Aprašo 14 

punkte nurodytą viešąjį pirkimą. 

16. Gavusi įpareigotosios įmonės prašymą, atitinkantį šio Aprašo reikalavimus, Agentūra 

parengia susitarimo dėl prievolių sudaryti su Agentūra sutartį dėl prašomo atsargų kaupimo ir 

tvarkymo paslaugų pirkimo įvykdymo užtikrinimo, kuris turi būti ne mažesnis kaip 10 proc. 

numatomos sudaryti sutarties vertės, projektą ir išsiunčia įpareigotajai įmonei pasirašyti. 

17. Gavusi Aprašo reikalavimus atitinkantį įpareigotosios įmonės prašymą ir pagal Aprašo 

16 punkte nurodyto susitarimo nuostatas pateiktą prievolių sudaryti atsargų kaupimo ir tvarkymo 

sutartį  įvykdymo užtikrinimą bei pagal poreikį įvykdžiusi trūkstamo atsargų kiekio sandėliavimo 

(terminalo) paslaugų ar (ir) reikalavimo teisių į atsargas viešąjį pirkimą, Agentūra parengia ir 

įpareigotajai įmonei pateikia sutarties dėl atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugų teikimo projektą. 

Valstybės patikėjimo teise Agentūros kaupiamomis atsargomis numatomų teikti kaupimo ir tvarkymo 

paslaugų įpareigotosioms įmonėms Lietuvos Respublikos energetikos ministro nustatytas tarifas 

(eurais/1 t/mėnesiui) gali skirtis nuo Agentūros įvykdytų viešųjų pirkimų metu įsigytų atsargų 

kaupimo ir tvarkymo paslaugų vidutinės kainos, kuria įpareigotosioms įmonėms bus teikiamos 

paslaugos Agentūros įsigytomis reikalavimo teisėmis į iš trečiųjų asmenų įsigytas atsargas.  

18. Jeigu pagal įpareigotųjų įmonių prašymus reikalingą atsargų kiekį Agentūra bus 

sukaupusi iki liepos 1 d., t. y. prieš prašymuose nurodytą atsargų kaupimo ir tvarkymo laikotarpį: 

18.1. visų pirma pasiūlomos sudaryti sutartys dėl atsargų kaupimo ir tvarkymo eilės tvarka 

anksčiausiai prašymus pateikusioms įpareigotosioms įmonėms, kurioms paslaugos nuo liepos 1 d. 

metų laikotarpiui bus teikiamos atsargomis, kurių nustatytas tarifas ar vidutinė įsigijimo kaina yra 

mažesnė; 

18.2.  paskirsčius paslaugų teikimą mažesnės kainos atsargomis, vėliausiai prašymus 

pateikusioms įpareigotosioms įmonėms nuo liepos 1 d. metų laikotarpiui pasiūlomos atsargų kaupimo 

ir tvarkymo paslaugos sutartys didesne kaina (tarifu) (atsižvelgiant į paraiškų gavimo eilę, vienai 

įpareigotajai įmonei dalis paslaugos gali būti teikiama mažesne, kita dalis, neturint viso kiekio atsargų 

už tą pačią kainą, gali būti teikiama didesne kainomis);  



19. Iki liepos 1 d. Agentūrai turint valstybės patikėjimo teise kaupiamų ir tvarkomų 

valstybės atsargų bei neįvykus skelbtam viešajam pirkimui ar dėl kitų priežasčių Agentūrai 

nesukaupus viso pagal prašymus reikalingo atsargų kiekio:  

19.1. Pasiūlomos sudaryti sutartys dėl atsargų kaupimo ir tvarkymo eilės tvarka anksčiau 

prašymus pateikusioms įpareigotosioms įmonėms, kurioms paslaugos nuo liepos 1 d. metų 

laikotarpiui bus teikiamos Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintu tarifu, atsargomis, 

kurias valstybės patikėjimo teise kaupia ir tvarko Agentūra (atsižvelgiant į paraiškų gavimo eilę, 

vienai įpareigotajai įmonei šioje stadijoje bus teikiama tik dalis paslaugos, kurią Agentūra gali 

suteikti);  

19.2. su vėliau prašymus pateikusiomis įmonėmis, sutartys dėl atsargų kaupimo ir tvarkymo 

bus sudarytos, Agentūrai sukaupus reikalingą atsargų kiekį, paslaugas teikiant šio kiekio atsargų 

įsigijimo vidutinėmis kainomis;  

20. Iki liepos 1 d. Agentūrai turint valstybės patikėjimo teise kaupiamų ir tvarkomų 

valstybės atsargų bei skelbtais viešaisiais pirkimais įsigijus tik dalį reikalingo atsargų kiekio ar dėl 

kitų priežasčių Agentūrai nesukaupus viso pagal prašymus reikalingo atsargų kiekio:  

20.1. visų pirma siūlomos sudaryti sutartys dėl atsargų kaupimo ir tvarkymo eilės tvarka 

anksčiau prašymus pateikusioms įpareigotosioms įmonėms, kurioms paslaugos nuo liepos 1 d. metų 

laikotarpiui bus teikiamos atsargomis, kurių nustatytas tarifas ar vidutinė įsigijimo kaina yra mažesnė; 

20.2. paskirsčius paslaugų teikimą mažesnės kainos atsargomis, vėliau prašymus 

pateikusioms įpareigotosioms įmonėms nuo liepos 1 d. metų laikotarpiui pasiūlomos atsargų kaupimo 

ir tvarkymo paslaugos sutartys didesne kaina (tarifu) (atsižvelgiant į paraiškų gavimo eilę, vienai 

įpareigotajai įmonei dalis paslaugos gali būti teikiama mažesne, kita dalis didesne kainomis);  

20.3. su vėliausiai prašymus pateikusiomis įpareigotosiomis įmonėmis, sutartys dėl atsargų 

kaupimo ir tvarkymo bus sudarytos, Agentūrai sukaupus reikalingą atsargų kiekį, paslaugas teikiant 

likusio reikalingo kiekio atsargų įsigijimo vidutinėmis kainomis.  

21. Jei įpareigotoji įmonė atsisako su Agentūra sudaryti sutartį dėl jos pateiktame prašyme 

nurodyto atsargų kiekio ir (ar) rūšies kaupimo ir tvarkymo, Agentūra turi teisę pasinaudoti jai pateiktu 

prievolių įvykdymo užtikrinimu, nurodytu Aprašo 8 ir 16 punktuose. Taip pat įpareigotoji įmonė 

privalo kompensuoti Agentūros nuostolius, patirtus, ar per įpareigotosios įmonės prašyme nurodytą 

laikotarpį pagal pirkimo sutartis su trečiaisiais asmenimis numatomus patirti dėl valstybės patikėjimo 

teise Agentūros kaupiamų ir tvarkomų atsargų rezervavimo ar dėl mokėjimų tretiesiems asmenims 

už atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugas, kurias Agentūra Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymo nustatyta tvarka įsigijo visam įpareigotosios įmonės prašyme nurodytam laikotarpiui bei 

kitus galimus nuostolius.  

22. Kai sutartis dėl įpareigotosios įmonės pateiktame prašyme nurodyto atsargų kiekio ir 

(ar) rūšies kaupimo ir tvarkymo su Agentūra yra sudaroma, prievolių įvykdymo užtikrinimas yra 

grąžinamas jį pateikusiai įpareigotajai įmonei, įvykdžius atsargų kaupimo ir tvarkymo sutartį. 

  

III SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Ginčai, iškilę dėl Aprašo reikalavimų taikymo, vykdant šalių pasirašytus susitarimus 

dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo bei sutartis dėl atsargų kaupimo ir tvarkymo, sprendžiami šalių 

susitarimu, jeigu susitarimą ar sutartį pažeidusi šalis geranoriškai kompensuoja šiuose dokumentuose 

numatytus kitos šalies nuostolius. 

24. Nepavykus nesutarimų išspręsti tarpusavio susitarimu, ginčai sprendžiami įstatymų 

nustatyta tvarka. 

 

________________ 


