
 

 

NAUDOJIMOSI ELEKTRONINE PERDAVIMO PASLAUGŲ UŽSAKYMO IR ADMINISTRAVIMO SISTEMA 

TAISYKLĖS  

 

Elektroninė perdavimo paslaugų užsakymo ir administravimo sistema (toliau – 

Elektroninė sistema) – tai AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) informacijos ir paslaugų teikimo 

internetu elektroninė sistema. Naudojimosi Elektronine sistema taisyklės (toliau – Taisyklės) 

reglamentuoja sistemos naudotojo (toliau – Naudotojas), sudariusio Gamtinių dujų perdavimo 

paslaugų sutartį arba Gamtinių dujų balansavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir Bendrovės santykius, 

Naudotojui teikiant informaciją ir perdavimo paslaugų užsakymo paslaugas internete.  

 

1. PASLAUGŲ TEIKIMAS 

Kaip tapti Elektroninės sistemos naudotoju 

1.1. Norėdamas naudotis Elektronine sistema, Naudotojas turi turėti prieigą prie interneto ryšio, o jo 
kompiuteryje turi būti įdiegta atitinkama programinė įranga (interneto naršyklė).  

1.2. Naudotojas, pageidaujantis naudotis Elektronine sistema, pateikia Bendrovei nustatytos formos 
prašymą dėl leidimo naudotis Elektronine sistema ir informacijos dėl prisijungimo suteikimo (toliau – 
Prašymas). 

1.3. Naudotojas gali pradėti naudotis Elektronine sistema, kai pasirašo sutartį su Bendrove dėl teisės 
naudotis Elektronine sistema (toliau – Sutartis dėl teisės naudotis Elektronine sistema) ir susipažįsta su 
šiomis Taisyklėmis. Sutartyje dėl teisės naudotis Elektronine sistema nurodoma nuo kada Naudotojas 
turi teisę naudotis Elektronine sistema. 

Naudotojo autentiškumo patvirtinimo procedūra 

1.4. Bendrovė, siekdama užtikrinti saugias Naudotojo operacijas ir patikrinti autentiškumą, suteikia 
Naudotojui atpažinimo ir apsaugos priemones: 

1.4.1.  atpažinimo priemonė – unikalus prisijungimo vardas (vartotojo vardas), kuris 
naudojamas Naudotojo tapatybei nustatyti registruojantis Elektroninėje sistemoje ryšio 
seanso pradžioje; 

1.4.2.  apsaugos priemonė – pirminis slaptažodis, kuris naudojamas asmens tapatybei 
patvirtinti registruojantis Elektroninėje sistemoje.  

1.5. Prisijungimui prie Elektroninės sistemos suteikiamas vienas slaptažodis. Vartotojo vardą bei 
pirminį slaptažodį Bendrovė nurodo Sutartyje dėl teisės naudotis Elektronine sistema . 

1.6. Naudotojas privalo pirmą kartą prisijungęs prie Elektroninės sistemos pakeisti iš Bendrovės gautą 
pirminį slaptažodį į naują – žinomą tik Naudotojui. 

1.7. Naudotojas, praradęs slaptažodį, turi kreiptis į bendrovę su prašymu atstatyti pirminį slaptažodį. 
Bendrovė, gavusi Naudotojo prašymą, pirminį vartotojo slaptažodį atstato nedelsiant. Naudotojas, 
prisijungęs prie Elektroninės sistemos atstatytu pirminiu slaptažodžiu, privalo slaptažodį pakeisti į 
naują – tik Naudotojui žinomą. 

1.8. Naudotojas privalo saugoti slaptažodį ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims, o juos praradus, 
nedelsiant apie tai informuoti Bendrovę. Kiekvienas asmuo, prie Elektroninės sistemos prisijungęs 
Naudotojo slaptažodžiu, bus laikomas Naudotoju. Tokiu atveju, Bendrovė neatsako už neteisingos 
informacijos pateikimą ar kitas pasekmes. 
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2. KITOS SĄLYGOS 

2.1. Naudotojas gali naudotis Elektronine sistema iki Sutarties dėl teisės naudotis Elektronine sistema 
galiojimo pabaigos.  

2.2. . Elektroninėje sistemoje duomenys deklaruojami energijos vienetais. 

_______________________________ 


