SUSITARIMAS DĖL ELEKTRONINIO PARAŠO PANAUDOJIMO
PRIE NAUDOJIMOSI INFORMACINE SISTEMA
„E.KROVINYS“ SUTARTIES
_________________ Nr. SUTP(CARGO)- __________
Vilnius
Akcinė bendrovė „LG CARGO“ (toliau – Bendrovė), atstovaujama Pardavimų ir klientų
aptarnavimo departamento Klientų aptarnavimo skyriaus vadovės Itos Bražinskienės, veikiančios
pagal 2019-07-01 perįgaliojimą Nr. ĮG(CARGO)-51, ir įrašyti Kliento pavadinimą (toliau –
Klientas), atstovaujama įrašyti pareigas įrašyti Vardą, Pavardę, veikiančio/s pagal bendrovės
įstatus, kiekviena atskirai vadinama šalimi, o kartu šalimis, sudarė šį susitarimą prie Naudojimosi
IS „e. Krovinys“ sutarties (toliau – Sutartis) dėl elektroninio parašo panaudojimo pasirašant
dokumentus informacinėje sistemoje „e.Krovinys“ (toliau – Susitarimas) ir susitarė:
1. Klientui organizuojant krovinių ir tuščių vagonų vežimą, vagonų varymą bei kitų
papildomų paslaugų teikimą, naudojantis informacinės sistemos „e.Krovinys“ priemonėmis,
Klientas su Bendrove įsipareigoja keistis dokumentais, pasirašytais elektroniniu parašu.
2. Dokumentų, pasirašytų elektroniniu parašu, mainus šalys vykdys naudojantis
informacinės sistemos „e.Krovinys“ priemonėmis.
3. Klientas pareiškia, kad yra susipažinęs su elektroninių dokumentų mainus
reglamentuojančiais teisės aktais, t. y. nuostatais – „Dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ elektroninių
dokumentų valdymo, rengiant važtos ir (arba) kitus elektroninius dokumentus informacinėse
sistemose „Krovinys“ ir „e.Krovinys“ pasirašant juos elektroniniu parašu“ (toliau – Nuostatai)
ir galiojančiais tvarkų aprašais (toliau – Tvarkos aprašai), kurie yra pateikti Bendrovės
tinklalapyje adresu http://cargo.litrail.lt/it-sprendimai.
4. Klientas įsipareigoja elektroninių dokumentų mainų vykdymo metu vadovautis
Nuostatų bei galiojančių Tvarkų aprašų sąlygomis, naudotis teisėmis ir vykdyti įsipareigojimus,
kurie yra numatyti šiuose teisės aktuose.
5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
Jeigu Susitarimas nutraukiamas arba paslaugų teikimas sustabdomas Nuostatuose nustatyta
tvarka, tai tokiu atveju Sutartis toliau galioja. Nustojus galioti Sutarčiai, Susitarimas, kaip
neatskiriama Sutarties dalis, taip pat nustoja galioti nuo Sutarties nutraukimo momento ar
pasibaigus jos galiojimo terminui.
6. Šis Susitarimas gali būti nutrauktas šalių susitarimu arba pagal vienos iš šalių raštišką
pareiškimą, apie tai įspėjus kitą Susitarimo šalį ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių
dienų.
7. Pasirašydamos šį Susitarimą, Klientas patvirtina, kad yra susipažinęs ir sutinka
vadovautis Nuostatų reikalavimais, taip pat yra atsakingas už savo darbuotojų, dalyvaujančių
elektroninių dokumentų mainuose, veiksmus.
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8. Per 3 (tris) kalendorines dienas po šio Susitarimo pasirašymo, Klientas įpareigojama
pateikti Bendrovei įgaliotų atsakingų asmenų, kuriems suteikiama teisė Kliento vardu pasirašyti
elektroninius dokumentus, sąrašą arba įgaliojimus bei nuolat informuoti Bendrove apie šio sąrašo
pakeitimus.
9. Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.
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