1.
1.1.

Prisijungus internete adresu www.ambergrid.lt , bei pasirinkus skiltis „Perdavimo paslaugos“, „Individuali
erdvė“ ir suvedus prisijungimo duomenis „Vartotojo vardas“ ir „Slaptažodis“, prisijungiama prie individualios
vartotojo paskyros.

2.
2.1.
2.2.

Prisijungimas

Pajėgumų užsakymas

Paspaudus langelį „Pajėgumų užsakymas“ matomi keturių tipų pajėgumų produktai: metų pajėgumai,
ketvirčio pajėgumai, mėnesio pajėgumai ir paros pajėgumai.
Metų pajėgumų užsakymas.

2.2.1. Metų pajėgumai užsakomi ne vėliau kaip 21 kalendorių dienų iki naudojimosi pajėgumais pradžios, ir ne
anksčiau kaip likus 6 mėnesiams iki naudojimosi pajėgumais periodo pradžios.
2.2.2. Paspaudus langelį „Pajėgumų užsakymas“ pasirinkite „Metų pajėgumų užsakymas“.

2.2.3. Užsakomi metų pajėgumai įrašomi į stulpelį „Užsakomi pajėgumai“. Pajėgumai užsakomi energijos vienetais
kWh/parą. Įrašytas pajėgumų kiekis išsaugomas spaudžiant mygtuką „PATEIKTI“.

2.2.4. Po pateikimo pasirodo pranešimas „Pateikta sėkmingai“ patvirtinantis, kad užsakomi pajėgumai sėkmingai
perkelti į AB „Amber Grid“ duomenų bazę.

2.3.

Ketvirčio pajėgumų užsakymas.

2.3.1. Ketvirčio pajėgumai užsakomi ne vėliau kaip iki 13.00 val.dienos, einančios prieš dujų parą, kurią prasidės
naudojimosi ketvirčio pajėgumais periodas, ir ne anksčiau kaip likus 20 kalendorinių dienų iki naudojimosi
ketvirčio pajėgumais periodo pradžios.
2.3.2. Paspaudus langelį „Pajėgumų užsakymas“ pasirinkite „Ketvirčio pajėgumų užsakymas“.

2.3.3. Užsakomi ketvirčio pajėgumai įrašomi į stulpelį „Užsakomi pajėgumai“. Stulpelyje „Patvirtinti pajėgumai“
matomi jau užsakyti ir patvirtinti metų pajėgumai.
2.3.4. Užsakant ketvirčio pajėgumus įrašomas tik papildomai užsakomų pajėgumų dydis viršijantis jau užsakytų ir
patvirtintų pajėgumų sumą. Pvz.: jeigu užsakyti metų pajėgumai 20000 kWh/parą, o planuojamas
transportuoti dujų kiekis 25000 kWh/parą, tai papildomai užsakomi ketvirčio pajėgumai 5000 kWh/parą.
2.3.5. Įrašytas pajėgumų kiekis išsaugomas spaudžiant mygtuką „IŠSAUGOTI“. Paspaudus mygtuką „IŠSAUGOTI“
atsiranda pranešimas „Išsaugota sėkmingai“ patvirtinantis, kad įrašyti pajėgumai išsaugoti. Išsaugoti
duomenys matomi tik individualioje vartotojo paskyroje ir nėra perkeliami į AB“Amber Grid“ duomenų
bazę.

2.3.6. Įrašytas pajėgumų dydis tik išsaugotas, norint jį patvirtinti bei pateikti AB „Amber Grid“ reikia paspausti
mygtuką „PATVIRTINTI“.

Patvirtinti duomenys automatiškai perkeliami į AB“Amber Grid“ duomenų bazę, korekcijos nebegalimos.

2.3.7. Paspaudus mygtuką „PATVIRTINTI“, pasirodo pranešimas, kad patvirtinus duomenys nebus keičiami ir
paprašoma patvirtinti savo pasirinkimą.

2.3.8. Po patvirtinimo pasirodo pranešimas „Pateikta sėkmingai“ patvirtinantys, kad užsakomi pajėgumai
sėkmingai perkelti į AB „Amber Grid“ duomenų bazę.

2.4.

Mėnesio pajėgumų užsakymas.

2.4.1. Mėnesio pajėgumai užsakomi ne vėliau kaip 13.00 val.dienos, einančios prieš dujų parą, kurią prasidės
naudojimosi mėnesio pajėgumais periodas, ir ne anksčiau kaip likus 20 kalendorinių dienų iki ketvirčio, kurio
dujų mėnesio pajėgumai yra užsakomi, pradžios.
2.4.2. Paspaudus langelį „Pajėgumų užsakymas“ pasirinkite „Mėnesio pajėgumų užsakymas“.

2.4.3. Užsakomi mėnesio pajėgumai įrašomi į stulpelį „Užsakomi pajėgumai“. Stulpelyje „Patvirtinti pajėgumai“
matomi jau užsakyti ir patvirtinti metų ir ketvirčio pajėgumai.
2.4.4. Užsakant mėnesio pajėgumus įrašomas tik papildomai užsakomų pajėgumų dydis viršijantis jau užsakytų ir
patvirtintų pajėgumų sumą. Pvz:. jeigu užsakyti ir patvirtinti metų ir ketvirčio pajėgumai 25000 kWh/parą,
o planuojamas transportuoti dujų kiekis 26000 kWh/parą, tai papildomai užsakomi mėnesio pajėgumų 1000
kWh/parą.
2.4.5. Įrašytas pajėgumų kiekis išsaugomas spaudžiant mygtuką „IŠSAUGOTI“. Paspaudus mygtuką
„IŠSAUGOTI“ atsiranda pranešimas „Išsaugota sėkmingai“ patvirtinantis, kad įrašyti pajėgumai išsaugoti.
Išsaugoti duomenys matomi tik individualioje vartotojo paskyroje ir nėra perkeliami į AB“Amber Grid“
duomenų bazę.

2.4.6. Įrašytas pajėgumų dydis tik išsaugotas, norint jį patvirtinti bei pateikti AB „Amber Grid“ reikia paspausti
„PATVIRTINTI“.

Patvirtinti duomenys automatiškai perkeliami į AB “Amber Grid“ duomenų bazę, korekcijos nebegalimos.
2.4.7. Paspaudus mygtuką „PATVIRTINTI“, pasirodo pranešimas, kad patvirtinus duomenys nebus keičiami ir
prašoma patvirtinti.

2.4.8. Po patvirtinimo pasirodo pranešimas „Pateikta sėkmingai“ patvirtinantis, kad užsakomi pajėgumai
sėkmingai perkelti į AB „Amber Grid“ duomenų bazę.

2.5.

Paros pajėgumų užsakymas

2.5.1. Paspaudus langelį „Pajėgumų užsakymas“ pasirinkite „Paros pajėgumų užsakymas“.
2.5.2. Užsakymai paros pajėgumams per EPPS priimami ne vėliau kaip iki 13.00 val. dienos, einančios prieš
dujų parą, kurią prasidės naudojimosi pajėgumais periodas, ir ne anksčiau kaip likus 14 kalendorinių
dienų iki mėnesio, kurio dujų paros pajėgumai yra užsakomi, pradžios.
2.5.3. Lentelėje matomos parų pajėgumų užsakymo eilutės. Užsakyti paros pajėgumus galima vienai, keletai ar
visom paroms. Užsakomi paros pajėgumai įrašomi į stulpelį „Užsakomi paros pajėgumai“. Stulpelyje
„Patvirtinti pajėgumai“ matomi jau užsakyti ir patvirtinti metų, ketvirčio ir mėnesio pajėgumai.

2.5.4. Užsakant paros pajėgumus įrašomas tik papildomai užsakomų pajėgumų dydis viršijantis jau užsakytų ir
patvirtintų pajėgumų sumą. Pvz:. jeigu užsakyti ir patvirtinti metų, ketvirčio ir mėnesio pajėgumai 26000
kWh/parą, o konkrečios paros planuojamas transportuoti dujų kiekis 26500 kWh/parą, tai papildomai
užsakomi paros pajėgumai 500 kWh/parą.
2.5.5. Įrašytas pajėgumų kiekis išsaugomas paspaudus mygtuką „IŠSAUGOTI“. Paspaudus mygtuką
„IŠSAUGOTI“ atsiranda pranešimas „Išsaugota sėkmingai“ patvirtinantis, kad įrašyti pajėgumai išsaugoti.
Išsaugoti duomenys matomi tik individualioje vartotojo paskyroje ir nėra perkeliami į AB“Amber Grid“
duomenų bazę.

2.5.6. Įrašytas pajėgumų dydis tik išsaugotas, norint jį patvirtinti bei pateikti AB „Amber Grid“ reikia prie
tvirtinamo skaičiaus stulpelyje „Patvirtinti“ uždėti „varnelę“ ir paspausti „IŠSAUGOTI“.

Patvirtinti duomenys automatiškai perkeliami į AB“Amber Grid“ duomenų bazę, korekcijos nebegalimos.

2.5.7. Pasirodo pranešimas, kad patvirtinus duomenys nebus keičiami ir paprašoma patvirtinti savo pasirinkimą.

Po patvirtinimo pasirodo pranešimas „Išsaugota ir patvirtinta sėkmingai“ patvirtinantis, kad užsakomi pajėgumai
sėkmingai perkelti į AB „Amber Grid“ duomenų bazę.

2.5.8. Po patvirtinimo stulpelyje „Patvirtinti pajėgumai“ matoma galutinė tai parai užsakytų ir patvirtintų
pajėgumų suma 26500 kWh/parą

3.
3.1.
3.2.

Dujų kiekio paraiškų teikimas

Sistemos naudotojai, pageidaujantys, kad sutartu laiku būtų vykdomas dujų perdavimas, privalo iš anksto
pranešti apie dujų srautą, kurį nori įleisti į sistemą arba išleisti iš jos.
Kiekio paraiškos teikimas.

3.2.1. Kiekio paraiškas galima pateikti parai, ar kiekvienai parai ilgesniam laikotarpiui (7 paroms), su teise
atnaujinti, koreguoti duomenis.
3.2.2. Kiekio paraiška turi būti pateikta ne vėliau nei iki 15 val. dienos einančios prieš dujų tiekimo parą.
3.2.3. Paspaudus langelį „Dujų kiekio paraiškų teikimas“ pasirinkite „Pateikimas“.
3.2.4. Stulpelyje „Užsakyti pajėgumai“ matoma tai parai užsakytų metų, ketvirčio, mėnesio ir paros pajėgumų
suma.

3.2.5. Pareiškiamas kiekis įrašomas stulpelyje kasdienės apskaitos vietų „Pareiškiamas dujų kiekis“. Stulpelyje
„Nekasdienės apskaitos vietų prognozė“ yra skirstymo sistemos operatoriaus pateiktas prognozuojamas
nekasdienės apskaitos pristatymo vietos kiekis, kurį sistemos naudotojas turi galimybę koreguoti.
(Atkreipiame dėmesį, kad pakoregavus nekasdienių apskaitos vietų prognozę, atnaujintos prognozės kiekio
paraiškų teikimo, tikslinimo lentelėse neatsinaujina, jas galima pamatyti „Nekasdienės apskaitos vietų
kiekių prognozės“. Pareiškiami kiekiai išsaugomi paspaudžiant mygtuką „IŠSAUGOTI“, su galimybe
koreguoti.

Paspaudus mygtuką „IŠSAUGOTI“ atsiranda pranešimas „Išsaugota sėkmingai!“ patvirtinantis, kad pareiškiamas
dujų kiekis išsaugotas.

3.2.6. Jei pateikiama kiekio paraiška yra mažesnė už užsakytus perdavimo pajėgumus, pajėgumai nėra
koreguojami. Jei pateikta kiekio paraiška yra didesnė už užsakytus pajėgumus, pateikiant kiekio paraišką yra
užsakomi einamosios paros pajėgumai.

3.3.

Patikslintos kiekio paraiškos teikimas.

3.3.1. Patikslintos kiekio paraiškos teikiamos tik vidiniame išleidimo ir Klaipėdos DAS įleidimo taškuose.
3.4.

Patikslintos kiekio paraiškos teikimas visoms dujų paros valandoms.

3.4.1. Pateikus kiekio paraišką yra suteikiama galimybė pateiktą kiekio paraišką tikslinti visoms paros valandoms.
Patvirtintas kiekio paraiškas visai dujų parai galima teikti nuo 17.00 val. dienos, einančios prieš dujų parą,
kuriai pareiškiamas dujų kiekis, ir ne vėliau nei likus 2 val. iki dujų paros pradžios.
3.4.2. Paspaudus langelį „Dujų kiekio paraiškų teikimas“ pasirinkite „Tikslinimas“.

3.4.3. Lentelėje matomi patvirtinti pajėgumai, patvirtinti kasdienės, nekasdienės apskaitos vietų kiekiai. Į stulpelį
„Tikslinamas dujų kiekis visoms paros valandoms“ įrašomi tikslinami kasdienės ir nekasdienės apskaitos
vietų dujų kiekiai.

3.4.4. Paspaudus mygtuką „IŠSAUGOTI“ tikslinami dujų kiekiai išsaugomi su galimybe koreguoti.

3.5.

Patikslintos kiekio paraiškos teikimas likusioms dujų paros valandoms.

3.5.1. Patvirtintas kiekio paraiškas galima koreguoti einamos dujų paros metu, t.y. laikotarpiu kuris prasideda
likus 2 val. iki dujų paros pradžios ir baigiasi likus 3 val. iki dujų paros pabaigos.
3.5.2. Paspaudus langelį „Dujų kiekio paraiškų teikimas“ pasirinkite „Tikslinimas“.

3.5.3. Kiekio paraiškų tikslinimo lentelėje stulpelyje “Tikslinama kasdienės apskaitos kiekio paraiška likusioms
valandoms“ rodoma informacija kurioms likusioms valandoms bus priskirtas tikslinamas kiekis (likusių
valandų kiekis priklauso nuo sistemos naudotojo prisijungimo prie sistemos laiko). Įrašytas kiekis bus
priskirtas likusiom valandom, o praėjusių valandų kiekis bus proporcingas išskaičiuotas iš „Patvirtintas
kasdienės apskaitos dujų kiekis visoms paros valandoms“ stulpelyje nurodyto kiekio. Prognozuotas
nekasdienių apskaitos vietų kiekis (pakoreguotas, arba atnaujintas) matomas „Nekasdienės apskaitos vietų
prognozė“ stulpelyje. „Viso“ sistema parai priskirs kiekį lygų likusių valandų, praėjusių valandų, nekasdienių
apskaitos vietų kiekių sumai.

3.5.4. Perdavimo sistemos operatorius fiksuoja tik paskutinę tikslinimo laikotarpiu pateiktą kiekio paraišką.

4.
4.1.

4.2.

Nekasdienės apskaitos vietų kiekių prognozės

Nekasdienėms apskaitoms vietoms kiekio paraiška atitinka prognozes apie sistemos naudotojų nekasdienėse
apskaitos vietose prognozuojamą paimti dujų kiekį, kurias pateikia skirstymo sistemos operatorius. Sistemos
naudotojas turi teisę patikslinti prognozuojamą dujų kiekį.
„Nekasdienių apskaitos vietų prognozės“ matoma skirstymo sistemos operatoriaus pateikta pirminė, bei
pirma ir antra patikslintos prognozės, jų istoriniai duomenys.

5.
5.1.
5.2.
5.3.

Perdavimo pajėgumų užsakymo istorija

Perdavimo istorijos skiltyje naudojantis produkto tipo, laikotarpio filtrais galima pamatyti visą pajėgumų
užsakymo ir patvirtinimo istoriją.
Paspauskite mygtuką „Perdavimo pajėgumų užsakymo istorija“.
Produkto tipo lange pasirinkite pajėgumo produktą kurio užsakymo bei patvirtinimo istoriją norite peržiūrėti.
Galima pasirinkti konkretų produktą (metų, ketvirčio, mėnesio, paros ar einamosios paros pajėgumus) ar
peržiūrėti visų užsakytų pajėgumų ataskaitą. Pasirinkite norimą ataskaitos laikotarpį bei norimą rezultato
pateikimo būdą – ekrane, spausdinimo faile ar CSV failu. CSV failas – tai kabliataškiais atskirtos reikšmės (CSV
pagal angl. Comma – separated values) – bylų formatas, skirtas saugoti duomenis lentelėms.

6.
6.1.

Kiekio paraiškų teikimo istorija

Kiekio paraiškų istorijoje galima pamatyti kiekio paraiškų teikimo, tikslinimo, patvirtinimo istoriją.

7.
7.1.

Sistemos naudotojas gali peržiūrėti su perdavimo sistemos balansavimu susijusią informaciją pasirinkęs
langelį „Balansavimo paskyra“. Balansavimo paskyroje yra pateikiama informacija apie į perdavimo sistemą
įleistą dujų kiekį ir/ar iš tiekimo įmonių ar biržoje nupirktą dujų kiekį, planuojamą į/iš perdavimo sistemos
įleisti/išimti dujų kiekį, parduotą ir/ar faktiškai perduotą dujų kiekį, informacija apie susidariusį disbalansą
bei disbalanso mokesčio apskaičiavimą. Taip pat paskyroje sistemos naudotojas yra informuojamas apie
galimą disbalansą.

8.
8.1.

Balansavimo paskyra

Informacija apie dujų kokybę

Pasirinkto laikotarpio informaciją apie gamtinių dujų kokybės parametrus galite peržiūrėti ir atsispausdinti
spustelėję langelį „Dujų kokybė“.

9.
9.1.

Pranešimai vartotojams

Pasirinkus langelį „Pranešimai vartotojui“ sistemos naudotojams pateikiama informaciją apie pajėgumų
užsakymo patvirtinimą arba atmetimą.

10.

Informacija apie planuojamus transportuoti dujų kiekius

10.1. Individualioje vartotojo paskyroje gavus pranešimą: „Vadovaujantis naudojimosi AB“Amber Grid“ gamtinių
dujų perdavimo sistemos taisyklių 6.13 p. prašome užpildyti einamųjų metų planuojamus perduoti gamtinių
dujų kiekius iki [xx] d.“. Sistemos naudotojas pasirenka mygtuką „Planų pateikimas“ ir paspaudęs mygtuką
„Einamųjų metų planas“ peržiūri, koreguoja ar įrašyto planuojamus perduoti dujų kiekius.

10.2. Gamtinių dujų kiekiai planuojami kilovatvalandėmis (kWh) nurodant kiekvienai pristatymo ir/ar priėmimo
vietai mėnesiais t. y. keturiems ketvirčiams į priekį. Užpildžius laukelius spausti mygtuką „IŠSAUGOTI“.

10.3. Sistemos naudotojas individualioje paskyroje gauna informacinį pranešimą apie ateinančių metų planų
pateikimo terminus. Norėdamas užpildyti ateinančių metų planą pasirenkate mygtuką „Planų pateikimas“ ir
spustelkite mygtuką „Ateinančių metų planas“ kur įrašote planuojamus perduoti dujų kiekius, ilgalaikius
pajėgumus, elektros energiją generuojančių įrenginių (kurie naudoja gamtines dujas) instaliuotą galią, dujų
kiekius, kuriuos planuoja suvartoti elektros gamybai ir autotransportui. Užpildžius laukelius spustelkite
mygtuką „IŠSAUGOTI“.

10.4. Sistemos naudotojas individualioje paskyroje gauna informacinį pranešimą apie perspektyvinių metų planų
pateikimo terminus. Norėdamas užpildyti perspektyvinių metų planus pasirinkate mygtuką „Planų
pateikimas“ spustelkite mygtuką „Perspektyviniai planai“ kur įrašote nurodytais laikotarpiais planuojamus
perduoti dujų kiekius, ilgalaikius pajėgumus, elektros energiją generuojančių įrenginių (kurie naudoja
gamtines dujas) instaliuotą galią, dujų kiekius, kuriuos planuoja suvartoti elektros gamybai ir autotransportui.
Užpildžius laukelius ir norint išsaugoti duomenis, spauskite mygtuką „IŠSAUGOTI“.

11.

Antrinė pajėgumų rinka

11.1. Informaciją apie antrinę pajėgumų rinką sistemos naudotojas gali peržiūrėti pasirinkęs langelį „Antrinė
pajėgumų rinka“. Paskyroje pateikiama informacija apie kitų sistemos naudotojų siūlymus pirkti arba
parduoti gamtinių dujų perdavimo pajėgumus.

11.2. Prašymą pirkti pajėgumus antrinėje pajėgumų rinkoje galima teikti paspaudus mygtuką „PRAŠYMAS
SUDARYTI SANDORĮ“. Užpildžius prašymo formos laukelius ir norint pateikti prašymą pirkti perdavimo
pajėgumus, spausti mygtuką „SAUGOTI“.

11.3. Siūlymą parduoti pajėgumus antrinėje pajėgumų rinkoje galima teikti paspaudus mygtuką „PRAŠYMAS
SUDARYTI SANDORĮ“. Užpildžius prašymo formos laukelius ir norint pateikti siūlymą parduoti perdavimo
pajėgumus, spausti mygtuką „SAUGOTI“.

11.4. Prašymą/siūlymą pirkti ar parduoti pajėgumus, kurių naudojimosi periodo pradžia yra para P, turi pateikti ne
vėliau kaip likus iki tos paros 2 darbo dienoms, iki 15.00 val.
11.5. Informacija apie pateiktus prašymus/siūlymus pirkti ar parduoti pajėgumus antrinėje pajėgumų rinkoje
pateikiama AB „Amber Grid“ perdavimo sistemos naudotojų elektroninėse perdavimo paslaugų užsakymo ir
administravimo sistemose bei interneto puslapyje www.ambergrid.lt.

12.

Vartojimo pajėgumai

12.1. Gamtinių dujų vartojimo pajėgumai – didžiausias gamtinių dujų paros kiekis, gamtinių dujų sistemos
naudotojui reikalingas jų maksimaliems gamtinių dujų vartojimo poreikiams užtikrinti kiekvienoje gamtinių
dujų pristatymo vietoje.
12.2. Sistemos naudotojas deklaruoja reikiamus vartojimo pajėgumus gamtinių dujų sistemos operatoriui, prie
kurio yra tiesiogiai prijungtas, vadovaujantis LR Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr.1354 „Dėl
gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašas“ nustatyta tvarka.
12.3. Pasirinkus langelį „Vartojimo pajėgumai“ matosi deklaruoti/nustatyti vartojimo pajėgumai.

12.4. Metams pasibaigus ir (ar) pasikeitus pristatymo vietos savininkui vartojimo pajėgumai yra įvertinami ir jei
paaiškėja, kad faktiniai vartojimo pajėgumai buvo didesni nei deklaruoti/nustatyti, jie turi būti patikslinti.
12.5. Turi būti perskaičiuojami šių metų mokėjimai už perdavimo paslaugas taikant patikslintą vartojimo pajėgumų
dydį.
12.6. Taip pat turi būti perskaičiuojami papildomos dedamosios mokėjimai už šiuos metus, taikant patikslintus
vartojimo pajėgumų dydžius.Už vartojimo pajėgumų viršimą per penkias didžiausio vartojimo paras yra
taikoma papildoma dedamoji, padauginta iš koeficiento 0,05.
12.7. Už daugiau nei 5 procentais viršytą vartojimo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji yra dauginama iš
koeficiento 1,1.
12.8. Spustelėjus mygtuką „Rodyti detalizaciją“ galima matyti kiekvieno mėnesio viršytus per penkias didžiausio
vartojimo paras, viršytus ne daugiau 5 proc. ir viršytus daugiau 5 proc. vartojimo pajėgumų suvestinę.

13.

Slaptažodžio keitimas

13.1. Sistemos naudotojas gali pasikeisti slaptažodį. Spustelkite ties „Keisti slaptažodį“. Suvedę reikiamus
duomenis, patvirtinkite naują slaptažodį paspausdami mygtuką „Keisti“.

14.

Atsijungimas

14.1. Norėdami baigti darbą spauskite mygtuką „Atsijungti“.

