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DĖL ELEKTROS ENERGIJOS TARIFŲ KAINOS PASIKEITIMO 
 

VĮ Lietuvos oro uostai (toliau – LOU) su Jumis sudarytos Valstybės materialiojo turto nuomos 

sutarties (toliau – Sutartis) pagrindu tiekia elektros energiją Jūsų valdomiems objektams.  

Remiantis su Jumis sudarytos Sutarties nuostatomis Užsakovui taikomi elektros energijos ir 

elektros energijos perdavimo paslaugų įsigijimo įkainiai perskaičiuojami pasikeitus Vykdytojui 

taikomiems elektros energijos ir elektros energijos perdavimo paslaugų įkainiams. Apie tokius įkainių 

pasikeitimus Vykdytojas informuos Užsakovą ne vėliau kaip likus dviem savaitėms iki naujų įkainių 

taikymo pradžios (Priedas Nr. 1 „Mokesčių už komunalines paslaugas apskaičiavimas“, 1.7 punktas).  

Informuojame, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2021 m. lapkričio 16 d. 

nutarimu Nr. O3E-1494 patvirtino AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo 

paslaugos kainas ir jų taikymo tvarką, dėl ko atitinkamai keičiasi elektros energijos tarifai VĮ Lietuvos 

oro uostų Palangos filialo lokalaus elektros tinklo subabonentams ir nuomininkams (taikoma nuo 2022 

m. sausio 1 d.).  

Taip pat informuojame, kad nuo 2022 m. vasario 1 d. įsigalios Elektros energijos pirkimo 

sutartis Nr. 6PS-21-342, sudaryta tarp LOU ir UAB „Ignitis“, pagal kurią perkamos elektros energijos 

kaina bus kintanti kiekvieną mėnesį, t.y. perkamos elektros energijos kainą sudarys elektros biržos Nord 

Pool Spot, AS Lietuvos kainų zonoje atitinkamą valandą susidariusi elektros kaina (Lietuvos laiku), 

perskaičiuota į EUR / kwh (1 Mwh = 1000 kwh) + marža. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad dėl to bus 

atitinkamai perskaičiuojami Jums taikomi elektros energijos ir elektros energijos perdavimo paslaugų 

įsigijimo įkainiai, tačiau dėl naujos kainodaros specifikos LOU neturės galimybių Jūsų informuoti apie 

konkrečius naujų įkainių dydžius.  

Pažymime, kad subabonentams ir nuomininkams kaina už suvartotą elektros energiją bus 

apskaičiuojama pagal VĮ Lietuvos oro uostai generalinio direktoriaus įsakymu  Nr. 1R-264 2015-09-22 

patvirtintą Valstybės įmonės Lietuvos oro uostų Palangos filialo elektros energijos tiekimo sąnaudų 

apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką, kuri skelbiama internetiniame VĮ Lietuvos oro uostai 
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tinklalapyje https://www.ltou.lt/lt/apie-lietuvos-oro-uostus/tvarkos-ir-dokumentai/elektros-energijos-

tiekimo-sanaudu-apskaiciavimo-ir-paskirstymo-metodika. Nuo 2022 m. vasario 1 d. taikomi elektros 

energijos persiuntimo tarifai nurodomi žemiau pateiktose lentelėse. 

 

Elektros energijos  persiuntimo tarifai nuo 2022 metų vasario 1 d.: 

Aktyvinės elektros energijos įkainiai pagal skirtingus tarifus (Takt.) ir šių įkainių dedamosios 

(TIGNITIS ir TESO) pateikiami lentelėje žemiau: 

Tarifas TIGNITIS, 

Eur/kWh (kas 

mėnesį 

kintama) 

TESO, Eur/kWh Takt., Eur/kWh 

Diferencijuoti pagal laiko intervalus tarifai: 

T1 – Maksimalios apkrovos laiko 

intervalo tarifas 
Biržos kaina + 

marža 
0,02121 

Biržos kaina + 

marža + 

0,02121 

T2 – Vidutinės apkrovos laiko 

intervalo tarifas 

Biržos kaina + 

marža 0,01621 

Biržos kaina + 

marža + 

0,01621 

T3 – Šeštadienio, sekmadienio ir 

švenčių dienų intervalo tarifas 

Biržos kaina + 

marža 0,01421 

Biržos kaina + 

marža + 

0,01421 

T4 – Minimalios apkrovos laiko 

intervalo tarifas 

Biržos kaina + 

marža 0,01421 

Biržos kaina + 

marža + 

0,01421 

Dviejų laiko zonų tarifai: 

D – Dieninės laiko zonos tarifas Biržos kaina + 

marža 

0,01752 Biržos kaina + 

marža + 

0,01752 

N – Naktinės laiko zonos tarifas Biržos kaina + 

marža 

0,01421 Biržos kaina + 

marža + 

0,01421 

Vienos laiko zonos tarifas: 

T – Vienos laiko zonos tarifas 
Biržos kaina + 

marža 
0,01752 

Biržos kaina + 

marža + 

0,01752 

 

Subabonentai ir nuomininkai  moka bendrųjų tinklų eksploatacijos mokestį (Mbt), tenkantį 

vienai suvartotos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandei, apskaičiuotą pagal VĮ Lietuvos oro uostai 

generalinio direktoriaus patvirtintą VĮ Lietuvos oro uostų Palangos filialo elektros energijos tiekimo 

https://www.ltou.lt/lt/apie-lietuvos-oro-uostus/tvarkos-ir-dokumentai/elektros-energijos-tiekimo-sanaudu-apskaiciavimo-ir-paskirstymo-metodika
https://www.ltou.lt/lt/apie-lietuvos-oro-uostus/tvarkos-ir-dokumentai/elektros-energijos-tiekimo-sanaudu-apskaiciavimo-ir-paskirstymo-metodika
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sąnaudų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką (https://www.ltou.lt/lt/apie-lietuvos-oro-uostus/tvarkos-

ir-dokumentai/elektros-energijos-tiekimo-sanaudu-apskaiciavimo-ir-paskirstymo-metodika). 

Mbt - bendrųjų tinklų eksploatacijos mokesčio tarifas 2022 metams, proporcingai tenkantis vienai 

suvartotos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandei, sudaro 0,1051 Eur/kWh 

(https://www.ltou.lt/lt/apie-lietuvos-oro-uostus/tvarkos-ir-dokumentai/elektros-energijos-tiekimo-

sanaudu-apskaiciavimo-ir-paskirstymo-metodika). 

 

Leistinosios naudoti galios dedamosios (TGD) tarifo įkainis: 

Tarifas Įkainis, Eur/ kW 

TGD – galios dedamoji 1,90 

 

Patikimumo kategorijos dedamosios (TPK) tarifo įkainis: 

Tarifas Įkainis, Eur/ kW 

TPK – patikimumo kategorijos dedamoji 0,45 

 

Reaktyvinės elektros energijos (T+reakt., T-reakt.) tarifų įkainiai: 

Tarifas Įkainis, Eur/ kVArh 

T+reakt. – vartojama reaktyvinė elektros energija 0,006 

T-reakt. – generuojama reaktyvinė elektros energija 0,012 

 

Dėl smulkesnės informacijos bei iškilusių klausimų prašome kreiptis į Inžinerijos ir eksploatacijos 

skyriaus inžinierių energetiką Vaidotą Janulionį tel. 8 610 12 744, el. p. V.Janulionis@ltou.lt. 

 

 

 

 

 

 

                         

VĮ Lietuvos oro uostų Komercijos departamento direktorius  Justinas Stepšys 
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