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5 Taisyklių priedas 

 

PARAIŠKOS PATEIKIMAS 

 

Norėdamas išreikšti savo siekį dalyvauti Amber Grid vykdomame Procese, Suinteresuotas ūkio 

subjektas privalo užpildyti Taisyklių priede Nr. Error! Reference source not found. pateiktą 

Paraiškos formą, prie jos pridėti Taisyklėse nurodytus dokumentus ir pateikti Paraišką Elektroninėmis 

priemonėmis. 

 

Suinteresuotų Ūkio subjektų patogumui pateikiamas nebaigtinis kontrolinis dokumentų sąrašas: 

Kontrolinis dokumentų sąrašas1 

1. Atstovo įgaliojimus patvirtinantis dokumentas; 

2. Dokumentai, patvirtinantys pašalinimo pagrindų nebuvimą. 

Šie dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 40 Dienų iki paraiškos pateikimo datos, 

arba jų galiojimo laikas turi apimti šią datą; 

3. Konfidencialumo įsipareigojimas, užpildytas pagal Taisyklių priede Nr. Error! 

Reference source not found. pateiktą formą; 

4. [...] 

5. [...] 

6. [...] 

7. Kiti dokumentai, kurie, ūkio subjekto manymu, gali būti naudingi vertinant jo 

atitikimą kvalifikacijos reikalavimams. 

1. Visi Paraiškos dokumentai pateikiami lietuvių arba anglų kalba. Jei dokumentai pateikti kita 

užsienio kalba, jie turi būti išversti į lietuvių kalbą. Vertimo tikrumas turi būti patvirtinamas 

vertėjo arba Suinteresuoto ūkio subjekto įgalioto asmens parašu, bei antspaudu (jei taikoma). 

2. Pateikiamą Paraišką ir kitus dokumentus turi pasirašyti Suinteresuoto ūkio subjekto įgaliotas 

asmuo. Dokumentai, išduoti kitų institucijų arba asmenų, turi būti pasirašyti jas išdavusio asmens 

arba atitinkamos institucijos atstovo. 

3. Paraiškoje Suinteresuotas ūkio subjektas turi nurodyti, kuri Paraiškoje, įskaitant su ja pateikiamus 

dokumentus ir duomenis, nurodyta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali 

būti komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji Paraiškos aspektai. Konfidencialia negali 

būti laikoma informacija, pateikta pasirašyti Suinteresuoto ūkio subjekto pašalinimo pagrindų 

nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančiuose dokumentuose, taip pat kita 

informacija, kurios negalima laikyti konfidencialia pagal teisės aktų reikalavimus.  

4. Paraiška kartu su pridedamais dokumentais pateikiama Elektroninėmis priemonėmis. Amber Grid 

nereikalauja, kad visa Paraiška būtų pasirašyta saugiu elektroniniu parašu, tačiau ji pasilieka teisę 

bet kada paprašyti Suinteresuoto ūkio subjekto pateikti atitinkamų dokumentų originalus ar 

tinkamai patvirtintas kopijas. 

5. Visi Paraiškoje pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t.y. tiesiogiai 

suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas. 

Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant 

visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., .pdf, .jpg, .doc ir kt.). 

 
1 Dokumentų sąrašas pateiktas pagal Taisyklių priede Nr. Error! Reference source not found. nurodytus kriterijus 


