
  

 

SUTARTIS 

DĖL TEISĖS NAUDOTIS ELEKTRONINE PERDAVIMO PASLAUGŲ UŽSAKYMO IR ADMINISTRAVIMO 

SISTEMA  

Nr. ......... 

 

20... m. ..........d. 

Vilnius 

 

Perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ (toliau vadinama  Paslaugos teikėjas), 
atstovaujama .........................................................................................................., veikiančio pagal 
...................................................................., viena sutarties šalis, ir perdavimo sistemos naudotojas 
........................................................................ (toliau vadinama Paslaugos gavėjas), atstovaujama 
.........................................................................., veikiančio pagal ......................................................., 
kita sutarties šalis, atsižvelgiant į tai, kad tarp Šalių yra sutartiniai santykiai, kurių pagrindu Paslaugos 
teikėjas perduoda Paslaugos gavėjui gamtines dujas ir/arba yra sudaryta Gamtinių dujų balansavimo 
sutartis, Šalys sudaro šią sutartį dėl teisės naudotis Elektronine perdavimo paslaugų užsakymo ir 
administravimo sistema (toliau – Sutartis dėl teisės naudotis Elektronine sistema): 

Sutarties dėl teisės naudotis Elektronine sistema objektas 

1. Nustatyti Paslaugos teikėjo Paslaugos gavėjui teikiamas naudojimosi elektronine perdavimo 

paslaugų užsakymo ir administravimo sistema sąlygas, jų apimtis bei tvarką, suteikti Paslaugos gavėjui 

prisijungimo prie duomenų teikimo Elektronine perdavimo paslaugų užsakymo ir administravimo 

sistema duomenis, numatyti šalių įsipareigojimus, atsakomybę bei kitus tarpusavio santykius. 

Sąvokos 
2. Taisyklės – naudojimosi Elektronine perdavimo paslaugų užsakymo ir administravimo sistema 

taisyklės, reglamentuojančios Paslaugos teikėjo ir Paslaugos gavėjo santykius.  

3. Elektroninė perdavimo paslaugų užsakymo ir administravimo sistema (toliau – Elektroninė 

sistema) – tai Paslaugos teikėjo informacijos ir paslaugų teikimo internetu elektroninė sistema. 

4. Sutartis – tarp Paslaugos gavėjo ir Paslaugos teikėjo sudaryta Gamtinių dujų perdavimo 

paslaugų sutartis arba Gamtinių dujų balansavimo sutartis. 

Prisijungimo prie Elektroninės sistemos adresas 

5. Paslaugos gavėjas prie Elektroninės sistemos jungsis tik per Paslaugos teikėjo tinklalapį, kurio 

adresas –  www.ambergrid.lt. 

Duomenų teikimo sąlygos  

6. Paslaugos teikėjas įsipareigoja užtikrinti nepertraukiamą Elektroninės sistemos darbą 

(Elektroninės sistemos darbas gali būti pertraukiamas keičiant Elektroninės sistemos struktūrą ar 

funkcionalumą). 

7. Paslaugos teikėjas turi teisę nustatyti naudojimosi Elektronine sistema Taisykles, bei iš 

anksto įspėjęs Paslaugos gavėją jas keisti. 

8. Paslaugos teikėjas įsipareigoja suteikti/įvesti į Elektroninę sistemą Paslaugos gavėjui 

prisijungimo prie Elektroninės sistemos vardus, atitinkančius Paslaugų gavėjo elektroninio pašto 

adresus (1 priedas) bei pirminius slaptažodžius, juos saugoti ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims. 

9. Pasirašydamas Sutartį dėl teisės naudotis Elektronine sistema, Paslaugos gavėjas patvirtina, 

kad yra susipažinęs su naudojimosi Elektronine sistema Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. 

http://www.ambergrid.lt/
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Naudojimosi Elektronine sistema Taisyklės skelbiamos Paslaugos teikėjo internetiniame tinklalapyje 

www.ambergrid.lt. 

10. Paslaugos gavėjas turi teisę Elektroninėje sistemoje gauti informaciją apie perdavimo ir 

balansavimo paslaugas ir vykdyti veiksmus, kurie nurodyti Taisyklėse.  

11. Paslaugų gavėjui priskirti vartotojo vardai nurodomi sutarties 1 priede, kurį Paslaugos 

gavėjas privalo nedelsiant atnaujinti esant pokyčiams (visuomet galioja paskutinis Paslaugų gavėjo 

pranešimas, kuris automatiškai pakeičia ankstesnį pranešimą nuo pranešime nurodytos datos), o 

neatnaujinus laiku, Paslaugų gavėjui tenka visa su tuo susijusi rizika, įskaitant tačiau neapsiribojant 

galimų nuostolių Paslaugų teikėjui atlyginimą. 

12. Paslaugos gavėjas, pirmą kartą prisijungęs prie Elektroninės sistemos, įsipareigoja pasikeisti 

pirminį slaptažodį į naują – žinomą tik Paslaugos gavėjui.  

Paslaugos teikėjo teisės ir įsipareigojimai:  

13. Paslaugos teikėjas įsipareigoja nemokamai suteikti Paslaugos gavėjui atpažinimo ir apsaugos 

priemones, naudojamas prisijungimui prie Elektroninės sistemos. 

14. Paslaugos teikėjas turi teisę keisti, pildyti Elektroninės sistemos struktūrą ar funkcionalumą. 

15. Paslaugos teikėjas turi teisę vienašališkai keisti Taisykles prieš tai informavus Paslaugos 

gavėją.  

16. Paslaugos teikėjas turi teisę be atskiro įspėjimo sustabdyti galimybę naudotis Elektronine 

sistema, jei Paslaugos gavėjas nesilaiko Sutarties dėl teisės naudotis Elektronine sistema, Taisyklių ar 

bando pakenkti Elektroninės sistemos darbui. 

17. Paslaugos teikėjas neatsako už pasekmes, jei Paslaugos gavėjas pateikia neteisingus 

duomenis apie save ar atskleidžia savo duomenis tretiesiems asmenims. 

18. Paslaugos teikėjas neatsako už tai, kad dėl gedimų telekomunikacijų tinkluose arba dėl 

telekomunikacijos paslaugas teikiančių įmonių kaltės Paslaugos gavėjas negali naudotis Elektronine 

sistema arba dėl sutrikimų telekomunikacijų tinkluose ir/arba paslaugas teikiančių įmonių kaltės 

informacija Elektroninėje sistemoje buvo prarasta.  

Paslaugos gavėjo teisės ir įsipareigojimai: 

19. Pasirašydamas Sutartį dėl teisės naudotis Elektronine sistema, Paslaugos gavėjas įsipareigoja 

laikytis Taisyklių bei rekomendacijų, nurodytų Elektroninėje sistemoje ir Bendrovės tinklalapyje 

(www.ambergrid.lt). 

20. Paslaugos gavėjas įsipareigoja Elektroninėje sistemoje pateikti tik teisėtą ir teisingą 

informaciją. Paslaugos gavėjas pastebėjęs, kad pateikta informacija netiksli ar nepilna, nedelsiant apie 

tai informuoja Paslaugos teikėją, nurodydamas  netikslius ar nepilnus duomenis bei juos patikslina. 

21. Paslaugos gavėjas įsipareigoja Elektroninėje sistemoje duomenis deklaruoti energijos 

vienetais. 

22. Paslaugos gavėjas sutinka, kad Elektroninėje sistemoje pateikti duomenys bus naudojami 

skaičiuojant mokesčius, nurodytus Sutartyje. 

23. Paslaugos gavėjas įsipareigoja, kad dėl techninių priežasčių tam tikrą laiką negalėdamas 

naudotis Elektronine sistema, visą informaciją tuo metu pateiks Sutartyje nurodytais el. pašto adresais.  

24. Paslaugos gavėjas turi teisę sustabdyti ar nutraukti naudojimąsi Elektronine sistema, apie tai 

iš anksto (ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas) raštu informuodamas Paslaugos teikėją.  

25. Paslaugos gavėjas įsipareigoja pirmą kartą prisijungęs prie Elektroninės sistemos pakeisti iš 

Paslaugos teikėjo gautą slaptažodį į naują – žinomą tik Paslaugos gavėjui. 

26. Paslaugos gavėjas, praradęs slaptažodį, turi teisę kreiptis į Paslaugos teikėją su prašymu 

atstatyti pirminį slaptažodį. Paslaugos teikėjas, gavęs prašymą, pirminį vartotojo slaptažodį atstato 

http://www.ambergrid.lt/
http://www.ambergrid.lt/
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nedelsiant. Paslaugos gavėjas, prisijungęs prie Elektroninės sistemos atstatytu pirminiu slaptažodžiu, 

privalo slaptažodį pakeisti į naują – tik Paslaugos gavėjui žinomą. 

27. Paslaugos gavėjas įsipareigoja saugoti slaptažodį ir neatskleisti jo tretiesiems asmenims, o jį 

praradus, nedelsiant apie tai informuoti Paslaugos teikėją. Kiekvienas asmuo, prie Elektroninės 

sistemos prisijungęs Naudotojo vardu, bus laikomas Paslaugos gavėju. Tokiu atveju, Paslaugos teikėjas  

neatsako už neteisingos informacijos pateikimą ar kitas pasekmes. 

Sutarties dėl teisės naudotis Elektronine sistema galiojimas, pakeitimas, nutraukimas  

28. Sutartis dėl teisės naudotis Elektronine sistema įsigalioja nuo 20... m. ..................d. ir galioja 

neterminuotą laiką. Įsigaliojus Sutarčiai dėl teisės naudotis Elektronine sistema, minėtos 20... m. 

......................d. Šalių pasirašyta teisės naudotis Elektronine perdavimo paslaugų užsakymo ir 

administravimo sistema sutartis automatiškai nustoja galioti ir senoje Elektroninėje sistemoje adresu 

www.ambergrid.lt__(toliau – sena Elektroninė sistema) Paslaugos gavėjas negali atlikti jokių korekcijų 

ar užsakymų, tačiau naujos Sutarties dėl teisės naudotis Elektronine sistema vykdymo planavimo 

tikslais Paslaugų gavėjas pastarosios sutarties vykdymo planavimo tikslais turi teisę prisijungti prie 

senos Elektroninės sistemos ir matyti joje užfiksuotus istorinius duomenis vienerius metus nuo 

Sutarties dėl teisės naudotis Elektronine sistema įsigaliojimo (jeigu taikoma).  

29. Paslaugos gavėjas turi teisę pradėti naudotis Elektronine sistema pagal šią Sutartį dėl teisės 

naudotis Elektronine sistema nuo 20..... m. ...........d.  .........val. 

30.  Šios sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų šalių 

parašais. 

31. Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį dėl teisės naudotis Elektronine sistema, raštu įspėjusi 

kitą šalį apie šios sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. 

32. Sutartis dėl teisės naudotis Elektronine sistema automatiškai nustoja galioti, jei nutraukiama 

Gamtinių dujų perdavimo paslaugų sutartis arba nutraukiama Gamtinių dujų balansavimo sutartis.  

Baigiamosios nuostatos 
33. Sutartyje dėl teisės naudotis Elektronine sistema numatyti šalių įsipareigojimai gali būti 

perleisti kitam juridiniam asmeniui pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų įstatymų 
reikalavimus, raštu apie tai informavus Paslaugos teikėją. Pasikeitus šalių juridiniam statusui, šalis ar 
vieną iš jų reorganizavus, teises ir įsipareigojimus pagal Sutartį dėl teisės naudotis Elektronine sistema 
perima šalių teisių ir pareigų perėmėjas (perėmėjai) ir apie tai, nedelsiant, raštu informuoja Paslaugos 
tiekėją. 

34. Šalys nedelsdamos 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.   

35. Šalys nedelsdamas praneša viena kitai apie bet kokios informacijos, nurodytos Sutartyje dėl 

teisės naudotis Elektronine sistema, pasikeitimą. 

36. Paslaugos teikėjas ir Paslaugos gavėjas visa informacija keičiasi Sutartyje numatytais būdais. 

Informacijos pateikimas Paslaugos gavėjui Elektroninėje sistemoje yra laikomas tinkamu informavimu 

ir laikoma, kad Paslaugos gavėjas informaciją gavo. 

37. Šalys garantuoja, kad visa informacija, susijusi su šia sutartimi yra konfidenciali, ir nebus 

naudojama jokiam kitam tikslui, koks jis bebūtų, be rašytinio kitos šalies sutikimo. Šie apribojimai 

netaikomi informacijai, kuri (1) yra ar tapo visuotinai žinoma nepažeidus šio Sutarties dėl teisės 

naudotis Elektronine sistema sąlygų, (2) yra gauta iš trečios šalies, kuri nėra įsipareigojusi laikyti šios 

informacijos paslaptyje, ar (3) gavus kitos šalies raštišką sutikimą. Šie apribojimai taip pat netaikomi 

teikiant informaciją valstybinėms įstaigoms, kurios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę ją 

gauti. 
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38. Šalys susitaria, kad šalių elektroniniu parašu pasirašyta Sutartis dėl teisės naudotis 

Elektronine sistema galioja ir turi tokią pačią juridinę galią kaip pasirašyta originaliu fiziniu parašu. Tuo 

atveju, kai Šalys ar viena iš jų nesinaudoja elektroniniu parašu, elektroniniu paštu persiųsta skenuota 

Sutartis dėl teisės naudotis Elektronine sistema galioja, tačiau Šalys privalo nedelsiant persiųsti viena 

kitai šios sutarties originalą registruotu laišku. 

39. Sutartis dėl teisės naudotis Elektronine sistema sudarytas dviem vienodą juridinę galią 

turinčiais egzemplioriais – po vieną Paslaugos teikėjui  ir Paslaugos gavėjui. 

40. Sutarties 1 priedas yra neatskiriama šios sutarties dalis, kuri keičiama vienašališkai Paslaugų 

gavėjui pateikus pranešimą 11 punkte nustatyta tvarka.   

41. Sutartį pasirašę asmenys: 

 Perdavimo sistemos operatorius Sistemos naudotojas 

Pareigos    

Vardas, pavardė   

Parašas 
 
 

 

Data   
  



 

 

 

5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sutarties dėl teisės naudotis Elektronine sistema 
1 priedas 

 
 

 

(Juridinio asmens pavadinimas, kodas) 
 

(adresas, telefono numeris, elektroninis paštas) 
 

 

AB „Amber Grid“ 

El. p.   

 
PRAŠYMAS  

SUTEIKTI  PRIEIGĄ IR / ARBA PANAIKINTI PRIEIGĄ  
PRIE ELEKTRONINĖS SISTEMOS 

  
________ 

(data, vieta) 
 

Prašome suteikti prieigą ir / arba panaikinti prie Elektroninės perdavimo paslaugų užsakymo 
ir administravimo sistemos šiems asmenims 

 
 

Eil. 
Nr. 

Vardas, 
pavardė 

Telefono 
numeris 

El. pašto 
adresas 

(Vartotojo 
vardas) 

 
Pirminis 

slaptažodis 

Žyma** 
Suteikti/Panaikinti 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 
**Pildoma įrašant žodį „Suteikti“ arba „Panaikinti“  

  
 

Pakeitimai dėl įgaliotų asmenų įsigalioja nuo __________________ 
      (ne anksčiau negu 3 dienos po pranešimo pateikimo) 
 
 
 
 
 
(Įmonės vadovas)    (parašas)    (Vardas Pavardė) 

 


