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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi  ir Viešai skelbiamos 

informacijos tvarkos aprašu (toliau - Aprašas), patvirtintu VKEKK 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-761 

„Dėl viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, UAB „Haupas“ viešai skelbia: 

 

1. Valdymo organų nariams nustatytą darbo užmokestį bei kitas su valdymo organų narių funkcijomis 

susijusias išmokas kaip tai numato Aprašo 6 punktas: 

Valdymo organų darbo užmokestis 
Darbo užmokestis, 

IŠ VISO, € 

Vidutinis darbo užmokestis, 

PER MĖNESĮ, € 

2014 m. 56.741,59 4.728,47 

2015 m. 56.540,22 4.711,69 

2016 m. 52.432,42 4.369,37 

2017 m. 53.297,36 4.441,45 

2018 m. 51.492,09 4.291,01 

2019 m. 67.881,00 5.656,75 

2020 m. 67.903,00 5.658,58 

 

2. Detalų teikiamų paslaugų aprašymą, įvardijant visas teikiamas paslaugas, jų apibūdinimą ir teikimo 

procedūrą: 

Pagrindinė UAB „Haupas“ vykdoma veikla – gamtinių dujų tiekimas, t.y. importas ir 

pardavimas. Bendrovė neteikia gamtinių dujų transportavimo ar skirstymo paslaugų. 

3. Standartines paslaugų teikimo (sutarčių) sąlygas taip, kaip tai numato atitinkami Aprašo punktai: 

Gamtinių dujų tiekimas vykdomas pagal LT gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo ir 

tiekimo taisykles, kurios nustato gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo ir tiekimo tvarką 

ir sąlygas. 

4. Paslaugų teikimo kainas: 

Gamtinių dujų tiekimo kaina yra apskaičiuojama pagal formulę Dk = TTFFM + K, kur: 

TTFFM – gamtinių dujų kainos dedamoji, lygi „TTF Front Month“ indeksui. „TTF Front 

Month“ indekso reikšmė nustatoma prieš dujų tiekimo mėnesį einančio mėnesio 

paskutinę darbo dieną pagal informacinės agentūros Argus Media (leidinyje Argus 

European Natural Gas) skelbiamą gamtinių dujų kainą TTF biržoje (€/MWh); 

K – pastovi dujų kainos dedamoji, įvertinanti dujų vartojimo sezoniškumą ir per metus 

suvartojamą dujų kiekį. 

5. Kainų ir tarifų struktūrą, jei kainos yra reguliuojamos: 

Nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojus Gamtinių dujų įstatymo pakeitimams, gamtinių dujų 

tiekimo kaina nėra reguliuojama. Ją nustato pati įmonė. 

6. Prijungimo prie sistemų ir tinklų kainų struktūrą, sąlygas bei numatomus sutarčių sąlygų pakeitimus: 

Bendrovė užsiima tik gamtinių dujų tiekimu. Savo perdavimo ir skirstymo sistemų ir tinklų 

neturi. Šias paslaugas įmonės klientai perka atskirų susitarimų su skirstymo ir perdavimo 

sistemų operatoriais pagrindu. 

7. Reguliuojamos veiklos sąnaudas, jei kainos yra reguliuojamos: 

Nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojus Gamtinių dujų įstatymo pakeitimams, gamtinių dujų 

tiekimo kaina nėra reguliuojama. 
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8. Duomenis apie sistemų ir tinklų eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, faktines bei planuojamas 

(vienerių metų ir ilgesnio laikotarpio) investicijas į tinklų ir sistemų plėtrą: 

Bendrovė užsiima tik gamtinių dujų tiekimu. Savo perdavimo ir skirstymo sistemų ir tinklų 

neturi. Šias paslaugas įmonės klientai perka atskirų susitarimų su skirstymo ir perdavimo 

sistemų operatoriais pagrindu. 

9. Siūlomas techninės priežiūros paslaugų rūšis: 

Bendrovė užsiima tik gamtinių dujų tiekimu. Savo perdavimo ir skirstymo sistemų ir tinklų 

neturi. Šias paslaugas įmonės klientai perka atskirų susitarimų su skirstymo ir perdavimo 

sistemų operatoriais pagrindu. Atitinkamai ir techninės priežiūros paslaugos yra teikiamos šių 

operatorių. 

10. Paslaugų teikimo atnaujinimo ir nutraukimo bei sutarties sudarymo, pratęsimo ir nutraukimo sąlygas: 

Gamtinių dujų tiekimas vykdomas pagal LT gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo ir 

tiekimo taisykles, kurios nustato gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo ir tiekimo tvarką 

ir sąlygas. 

Standartinės sutarties nutraukimo sąlygos numatytos gamtinių dujų tiekimo sutartyse: 

15.1. Sutarties galiojimas baigiasi: 

15.1.1. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui; 

15.1.2. Šalių susitarimu; 

15.1.3. nutraukus Sutartį prieš terminą Tiekimo įmonės iniciatyva ir ne teismine 

tvarka: 

15.1.3.1. Jeigu Pirkėjas ilgiau kaip vieną mėnesį nesumoka Tiekimo įmonei visos 

ar daugiau kaip pusės privalomos sumokėti sumos už ataskaitinio 

Mėnesio patiektas Gamtines dujas; 

15.1.3.2. Pirkėjui yra pradėtos bankroto, likvidavimo procedūros ar jo veikla 

sustabdoma, ar nustatomas turto administravimas. 

15.1.4. nutraukus Sutartį prieš terminą Pirkėjo iniciatyva ir ne teismine tvarka: 

15.1.4.1. Tiekimo įmonei yra pradėtos bankroto, likvidavimo procedūros ar jo 

veikla sustabdoma, ar nustatomas turto administravimas; 

15.1.4.2. kai dėl bet kurių priežasčių dujotiekiu, iki Dujų perdavimo Pirkėjo 

vartotojams vietų, nutraukiamas Dujų tiekimas ilgesniam nei 30 

kalendorinių dienų laikotarpiui; 

15.2. Ši Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą ir kitais teisės aktų nustatytais 

pagrindais bei tvarka. 

15.3. Šios Sutarties pakeitimai ir papildymai (taip pat ir priedai) galioja, jeigu jie yra 

sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų Šalių parašais. 

15.4. Sutarties nutraukimo atveju Sutarties šalys privalo sumokėti iki šios Sutarties 

nutraukimo atsiradusias skolas. 

11. Informaciją apie vartotojų ir/arba sistemos naudotojų teises bei skundų nagrinėjimą arba nuorodas į šią 

informaciją: 

Vartotojo teisės ir pareigos apibrėžtos Europos Sąjungos teisės aktuose: 2009 m. liepos 19 d. 

direktyvoje 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, Lietuvos 
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Respublikos teisės aktuose: Civiliniame kodekse, Energetikos įstatyme, Gamtinių dujų 

įstatyme, Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklėse, Sutarčių su 

buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų 

apraše.  

Ginčai tarp vartotojo ir energijos tiekėjo sprendžiami šalių tarpusavio susitarimu. Nepavykus 

ginčų išspręsti šalių tarpusavio susitarimu, vartotojų skundus teisės aktų nustatyta išankstinio 

skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės 

komisija, Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, Valstybinė vartotojų 

teisių apsaugos tarnyba. Energetikos įmonės privalo išnagrinėti gaunamus vartotojų prašymus, 

pasiūlymus ir skundus dėl teikiamų ar numatomų teikti paslaugų ir atsakyti ne vėliau kaip per 

30 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos. Į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės 

komisija (www.regula.lt) galima kreiptis suabejojus dujų kainų, tarifų teisingumu ir jų taikymo 

tvarka, dujų prijungimo mokesčio dydžiu. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos 

ministerijos nagrinėja vartotojų skundus dėl įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, dėl 

apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, dėl elektros energijos tiekimo 

nutraukimo ar ribojimo ir kt. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nagrinėja buitinių 

vartotojų skundus dėl dujų, šilumos, karšto ir geriamojo vandens tiekimo sutarčių nesąžiningų 

sąlygų taikymo. 

12. Priemones, kurias naudojant galima gauti naujausią informaciją apie visus taikomus tarifus: 

Telefonas: 8(37)350929 

Faksas: 8(37)452907 

E-paštas: info@haupas.com 

13. Sutarčių dėl gamtinių dujų pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo su buitiniais vartotojais standartines 

sąlygas, kurios turi būti skelbiamos ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki sutarčių sudarymo ar sutarčių 

sąlygų pakeitimo: 

Bendrovė netiekia gamtinių dujų buitiniams vartotojams. 

14. Kas pusmetį atnaujintus gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams: 

Bendrovė netiekia gamtinių dujų buitiniams vartotojams. 

15. Audito išvadą dėl tvarkomos apskaitos atitikties tiekimo įmonės parengtai ir (ar) Komisijos patvirtintai 

sąnaudų apskaitos sistemai ir (ar) metodui, ir (ar) modeliui, ir sąnaudų apskaitos taisyklėse ir kituose 

teisės aktuose nustatytiems reikalavimams: 

Interneto svetainėje www.haupas.com, skiltyje „Apie mus“ pridedami skanuoti dokumentai. 

16. Metinę reguliuojamos veiklos ataskaitą: 

Interneto svetainėje www.haupas.com, skiltyje „Apie mus“ pridedami skanuoti dokumentai. 
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