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1. PRISIJUNGIMAS
AB „Kauno energija“ internetiniame tinklalapyje www.kaunoenergija.lt pasirinkę meniu punktą „El.
paslaugos“, įeikite į el. paslaugų portalą, kuriame prisijunkite prie sistemos įvesdami savo prisijungimo
duomenis – vartotojo vardą ir slaptažodį, tada spauskite mygtuką „Prisijungti“ (Pav. 1).

Pav. 1 Prisijungimo langas

Prisijungus prie sistemos, atverčiamas pradinis langas (Pav. 2). Pasirinkę atitinkamą sritį (Sąskaitos,
Pranešimai ar Nustatymai), galėsite atlikti norimus veiksmus.






Sąskaitos:
o pateikiami duomenys apie Jums priklausantį (-čius) objektą (-us);
o pateikiama 3 paskutinių atsiskaitymo laikotarpių sąskaitų apmokėjimo istorija;
o galite pasirinkti norimas atlikti operacijas „Deklaruoti“ ir/arba „Apmokėti“.
Pranešimai:
o pateikiama aktuali informacija;
o galite pateikti iškilusius klausimus, pasiūlymus bei atsiliepimus.
Nustatymai:
o pateikiami mokėtojo rekvizitai;
o galite keisti slaptažodį bei mokėtojo rekvizitus.

3

Elektroninių paslaugų portalas. Vartotojo vadovas

2009 m.

Pav. 2 Pradinis sistemos langas

Norėdami deklaruoti karšto vandens skaitiklių rodmenis, paspauskite nuorodą „Deklaruoti“, o norėdami
apmokėti el. sąskaitas per elektroninės bankininkystės sistemą spauskite – „Apmokėti“.
El. sąskaitas galite peržiūrėti paspaudę norimo mėnesio aktyvų sąskaitos numerį arba piktogramą
Tuomet Jums bus pasiūlyta peržiūrėti sąskaitą arba išsaugoti ją elektroniniu formatu.

.

Portale pateikiamos ir saugomos 3 paskutinių atsiskaitymo laikotarpių sąskaitos, mokėtinos ir apmokėtos
sumos. Apie kiekvieną naują gautą sąskaitą būsite informuotas Jūsų nurodytu el. pašto adresu.
Sąskaitos pateikiamos PDF formatu. Tam reikalinga Adobe Reader programa, kuri yra nemokama ir ją galite
atsisiųsti iš www.adobe.com.

1.1. Slaptažodžio priminimas
Jeigu pamiršote slaptažodį, prisijungimo lange paspauskite nuorodą „Pamiršote slaptažodį?“.
Atsidariusiame lange (Pav. 3) įrašykite savo prisijungimo vardą ir paspauskite nuorodą „Siųsti slaptažodį“.
Netrukus slaptažodžio priminimą gausite el. pašto adresu, kurį nurodėte El. paslaugų teikimo sutartyje.

Pav. 3 Slaptažodžio priminimo langas
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1.2. Pirmas prisijungimas
Sudarius El. Paslaugų teikimo sutartį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo, Jūsų el.
pašto adresu, kurį nurodėte sutartyje, bus išsiųstas el. pranešimas. Jame bus nurodytas tinklapio adresas,
Jums suteiktas vartotojo vardas, laikinas slaptažodis, bei aktyvi nuoroda, reikalinga pirmam prisijungimui.
Paspauskite aktyvią nuorodą, esančią atsiųstame laiške. Tuomet Jūsų naršyklė atidarys El. Sąskaitų portalo
pirmo prisijungimo langą su jau užpildytais laukais – „Vartotojo vardas“ bei „Patvirtinimo kodas“. Jums
tereikės įvesti slaptažodį ir paspausti nuorodą „Prisijungti“.
* Jeigu per 3 darbo dienas nuo El. paslaugų sutarties sudarymo negausite el. pranešimo su pirmam
prisijungimui reikalingais duomenimis, prašome apie tai informuoti AB „Kauno energija“ tel. 305800 arba
305801; el. pašto adresas: El.paslaugos@kaunoenergija.lt.

1.3. Objektų priskyrimas
Jeigu sėkmingai prisijungus prie sistemos Jums bus pateiktas pranešimas, kad Jums nėra priskirta jokio
objekto, tokiu atveju turėsite užpildyti prašymą dėl objekto priskyrimo.
Pranešimų skiltyje paspauskite nuorodą „Naujas pranešimas“. Atsidariusiame lange (Pav. 4) pasirinkite
pranešimo temą „Prašymas dėl objekto priskyrimo“ ir užpildykite laukelius „Antraštė“ bei „Tekstas“.
Laukelyje „Tekstas“ turite nurodyti prašomų priskirti objektų adresus.
Šiuo pranešimu Jūs sutinkate deklaruoti apskaitos prietaisų rodmenis ir apmokėti gautas elektronines
sąskaitas prašomiems priskirti objektams.

Pav. 4 Prašymo dėl objekto priskyrimo siuntimas

Užpildę visus reikiamus laukelius, spauskite nuorodą „Siųsti“.
Apie sėkmingai išsiųstą prašymą dėl objekto priskyrimo, Jūs būsite informuotas sistemos lange pasirodžiusiu
pranešimu „Jūsų pranešimas išsiųstas“ (Pav. 5).
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Pav. 5 Sėkmingas prašymo išsiuntimas

Jeigu Jūsų prašomi priskirti objektai bus tinkami, tuomet jie į El. Paslaugų sistemą bus įkelti per 5 darbo
dienas* nuo Jūsų prašymo išsiuntimo.
* Jeigu per 5 darbo dienas nuo prašymo išsiuntimo El. Paslaugų sistemoje nematysite Jums priskirti objektų,
prašome kreiptis į AB „Kauno energija“. Tel. 305800 arba 305801; el. pašto adresas:
El.paslaugos@kaunoenergija.lt.

2. SĄSKAITOS
2.1. DEKLARAVIMAS
Prieš apmokant sąskaitą, pirmiausia turi būti deklaruoti karšto vandens skaitiklių rodmenys, – spaudžiama
nuoroda „Deklaruoti“.

Pav. 6 Deklaravimo langas

Atsidariusiame deklaravimo lange (Pav. 6), laukeliuose „Nuo“, sistema atvaizduoja paskutinius gautus
deklaruotus rodmenis. Jūs turite užpildyti tik laukelius „Iki“, t.y. juose įrašyti esamus skaitiklių parodymus.
Skirtumas suskaičiuojamas automatiškai. Laukelio „Iki“ reikšmė negali būti mažesnė už laukelį „Nuo“.
6
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Karšto vandens skaitiklių rodmenis galima deklaruoti ir keletą kartų per mėnesį. Jei per tą patį mėnesį
deklaruosite rodmenis jau nebe pirmą kartą, portalo deklaravimo lange matysite atvaizduotus paskutinius
savo deklaruotus parodymus.
Užpildę laukelius „Iki“, spauskite nuorodą „Deklaruoti“. Jeigu norite grįžti į pradinį sistemos puslapį –
spauskite „Grįžti į sąskaitų sąrašą“. Paspaudus „Deklaruoti“, sistema pateiks Jūsų deklaruojamų rodmenų
suvestinę (Pav. 7), pagal kurią galėsite pasitikslinti, ar teisingai suvedėte duomenis, juos patvirtinti arba
grįžti į ankstesnį langą ir pakoreguoti.

Pav. 7 Deklaruojamų rodmenų suvestinės langas

Jeigu suvestinėje pateikti deklaruojami rodmenys teisingi, spauskite nuorodą „Patvirtinti“, jeigu ne –
spauskite „Keisti“, tuomet sistema Jums atvers deklaravimo langą (Pav. 6), kuriame galėsite pakoreguoti
reikiamus rodmenis.
Apie sėkmingai deklaruotus karšto vandens skaitiklių rodmenis Jūs būsite informuotas sistemos lange
pasirodžiusiu pranešimu „Duomenys sėkmingai deklaruoti“ (Pav. 8).

Pav. 8 Deklaruojamų rodmenų suvestinės langas
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Kai karšto vandens skaitiklių rodmenys deklaruoti, galite apmokėti el. sąskaitas, paspaudę nuorodą
„Mokėti“. Jeigu norite grįžti į pradinį sistemos puslapį – spauskite nuorodą „Grįžti į sąskaitų sąrašą“.
* Jeigu pasikeitė karšto vandens skaitiklis, arba buvo įrengtas naujas, prašome apie tai informuoti AB
„Kauno energija“ vienu iš pateiktų būdų:




Vandens skaitiklio pastatymo-keitimo aktą pristatykite AB „Kauno energija“, adresu
Raudondvario pl. 86a;
Atsiųskite faksu nr.: 8 (37) 305691;
Nuskenavę aktą, atsiųskite el. paštu: info@kaunoenergija.lt.

Gavus vandens skaitiklio pastatymo-keitimo aktą, rodmenys sistemoje bus pakeisti tada, kai bus atsiskaityta
iki akte nurodyto skaitiklio rodmens.

2.2. MOKĖJIMAS
Paspaudus nuorodą „Apmokėti“, Jums bus pateiktas sąrašas tų objektų, kurių sąskaitos dar neapmokėtos
(Pav. 9). Prie objekto aprašo pažymėdami varnelę, pasirinksite objektus, už kuriuos atliksite mokėjimus
(pagal nutylėjimą pažymimi visi objektai).

Pav. 9 Sąskaitų langas

Užpildykite laukelius „Mokama suma“. Sumą, skirtą apmokėti kiekvienam objektui, galite pasirinkti pats.
Bendra mokėtina suma apskaičiuojama automatiškai. Apmokėti sąskaitas galite ir keletą kartų per mėnesį.
Užpildę laukelius „Mokama suma“, spauskite nuorodą „Apmokėti“. Jeigu norite grįžti į pradinį sistemos
puslapį, – spauskite „Grįžti į sąskaitų sąrašą“.
Paspaudus „Apmokėti“, sistema pateiks Jūsų apmokamų sąskaitų suvestinę (Pav. 10), pagal kurią galėsite
pasitikslinti, ar įrašytos tinkamos mokėjimo sumos. Jeigu dar norite jas pakeisti, spauskite nuorodą „Pakeisti
mokėjimą“, – sistema Jums atvers sąskaitų langą (Pav. 9), kuriame galėsite pakoreguoti reikiamas
mokėjimo sumas.
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Pav. 10 Atliekamų mokėjimų suvestinės langas

Jeigu suvestinėje duomenys teisingi, pasirinkite vieną iš siūlomų bankų, per kurį bus atliekamas mokėjimas
el. bankininkystės sistemoje, spausdami banko logotipo mygtuką „Swedbank“ (AB „Swedbank“) arba „SEB“
(AB SEB bankas). Sistema Jus nukreips į Banko internetinę svetainę, kurioje turėsite prisijungti įprastine
tvarka, naudodamiesi Banko išduotomis identifikavimo priemonėmis. Prisijungus prie Banko savitarnos
sistemos, pamatysite jau suformuotą ir užpildytą pinigų pervedimo formą (Pav. 11), kurią reikės tik
patvirtinti.

Pav. 11 AB „Swedbank“ el. bankininkystės sistemoje suformuota pinigų pavedimo forma
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Prisijungus prie el. bankininkystės sistemos Jūs nebegalėsite keisti mokamos sumos ar koreguoti kitų
įrašų. Jūs turėsite nurodyti tik iš kurios sąskaitos pageidausite atlikti mokėjimą, įvesti prašomą slaptažodį
ir paspausti patvirtinimo mygtuką.
Įrašas apie atliktą mokėjimą el. paslaugų sistemoje atsiras per 5 darbo dienas.

3. PRANEŠIMAI
PRANEŠIMŲ skiltyje „Gauti pranešimai“ Jums bus pateikiama informacija apie sistemos pasikeitimus bei kiti
aktualūs klausimai. Jūs taip pat galite pateikti prašymus, iškilusius klausimus, pasiūlymus bei atsiliepimus.
Paspauskite nuorodą „Naujas pranešimas“ (Pav. 12). Atsidariusiame lange pasirinkite pranešimo temą,
užpildykite reikiamus laukelius, ir spauskite nuorodą „Siųsti“.

Pav. 12 „Naujas pranešimas“

4. NUSTATYMAI
4.1. Vartotojų rekvizitų valdymas
Šioje srityje (Pav. 13) galite peržiūrėti informaciją apie save bei keisti duomenis – vardą, pavardę, el. pašto
adresą. Vartotojo vardas nekeičiamas. Raudonomis rodyklėmis pažymėtus laukus užpildyti būtina.

Pav. 13 Vartotojo rekvizitai
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4.2. Slaptažodžio valdymas
Šioje srityje galite pasikeisti slaptažodį (Pav. 14). Užpildykite laukelius – Dabartinis slaptažodis, Naujas
slaptažodis ir Patvirtinti slaptažodį. Slaptažodis turi būti sudarytas ne mažiau kaip iš 7 simbolių. Tuomet
paspauskite nuorodą „Pakeisti slaptažodį“.

Pav. 14 Slaptažodžio keitimas

Jeigu viską įvedėte teisingai, sistemos lange pasirodys pranešimas apie sėkmingai pakeistą Jūsų slaptažodį.
Kitą kartą, jungdamiesi prie portalo, naudokitės naujuoju slaptažodžiu.

5. ATSIJUNGIMAS
Baigę darbą sistemoje, paspauskite nuorodą „Atsijungti“ arba tiesiog uždarykite naršyklės langą. To
nepadarius, sistemos darbo sesija nebus visiškai nutraukta.
Jei prisijungę prie El. sąskaitų portalo, 20 minučių neatliksite jokio veiksmo, sistema atsijungs
automatiškai. Norėdami tęsti darbą portale, turėsite prisijungti iš naujo.
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