
 

 

 

 

VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS ORO UOSTŲ  

KAUNO FILIALO DIREKTORIUS 

 
ĮSAKYMAS 

DĖL  ELEKTROS ENERGIJOS TARIFŲ KAINOS PASIKEITIMO 

2022 m. vasario  d. Nr. 12R- 

Karmėlava 

 

Vadovaudamasis valstybės įmonės Lietuvos oro uostų (toliau - LOU) generalinio 

direktoriaus 2016 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 1R-63 „Dėl valstybės įmonės Lietuvos oro uostų Kauno 

filialo elektros energijos tiekimo sąnaudų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ VII 

skyriaus [Bendrųjų tinklų eksploatacijos mokesčio apskaičiavimo bendrieji principai] nuostatomis: 

1. T v i  r  t  i  n u LOU Kauno filialo (toliau - KUN) elektros energijos mokesčio tarifus 

(pridedama). 

2. N u r o d a u LOU Teisės, personalo ir administravimo skyriaus specialistei su šiuo 

įsakymu supažindinti LOU Apskaitos skyriaus vadovą ir atsakingą už KUN Apskaitos skyriaus 

darbuotoją, Komercijos departamento direktorių, Pardavimų skyriaus vadovą ir atsakingus už KUN 

Pardavimų skyriaus pardavimo vadovus, KUN Inžinerijos ir eksploatacijos skyriaus vadovą. 

3. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę valstybės įmonės Lietuvos oro uostų 

Kauno filialo inžinerijos ir eksploatacijos skyriaus vadovui. 

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios 2021 sausio 14 d. dienos įsakymą 12R-3, dėl elektros 

energijos tarifų pasikeitimo.  

 

 

Operacijų sk. vadovas,                                                                

  atliekantis Operacijų vadovo f-jas 

Tomas Urbonas 

 

  

Parengė 

Inžinerijos ir eksploatacijos skyriaus vyriausiasis inžinierius 

 

Rytis Čėsna 

2021-01-14 

 



 

 

PATVIRTINTA 

VĮ Lietuvos oro uostai 

Kauno filialo direktoriaus 

2022 m. vasario  d. 

įsakymu Nr. 12R- 
 

 

VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS ORO UOSTŲ KAUNO FILIALO 

ELEKTROS ENERGIJOS TARIFAI NUO 2022 METŲ VASARIO MĖNESIO 

 

 

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 Kauno filialo lokalaus elektros tinklo subabonentams ir nuomininkams 

(taikoma nuo 2022 m. vasario 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.  

 

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

dedamosios (TKUN ir TESO+VIAP) pateikiami lentelėje žemiau: 

Abonentai elektrą gaunantys iš žemos įtampos tinklo: 

 

Tarifas TKUN, Eur/kWh TESO+VIAP, 

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 
 

Vienos laiko zonos tarifas: 

T – Vienos laiko zonos tarifas 
Biržos kaina + 

marža 

0,01760 
 

Biržos kaina + 

marža +0,01760 
 

 

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 

 

        Abonentai elektrą gaunantys iš vidutinės įtampos tinklo: 

Tarifas TKUN, Eur/kWh TESO, Eur/kWh Takt., Eur/kWh 

Diferencijuoti pagal laiko intervalus tarifai: 

T1 – Maksimalios apkrovos laiko 

intervalo tarifas 

Biržos kaina + 

marža 0,01721 
 

Biržos kaina + 

marža +0,01721 
 
 

T2 – Vidutinės apkrovos laiko intervalo 

tarifas 

Biržos kaina + 

marža 0,01321 
 

Biržos kaina + 

marža +0,01321 
 
 

T3 – Šeštadienio, sekmadienio ir 

švenčių dienų intervalo tarifas 

Biržos kaina + 

marža 0,01221 
 

Biržos kaina + 

marža +0,01221 
 
 

T4 – Minimalios apkrovos laiko 

intervalo tarifas 

Biržos kaina + 

marža 0,01221 
 

Biržos kaina + 

marža +0,01221 
 
 

Vienos laiko zonos tarifas: 

T – Vienos laiko zonos tarifas 

Biržos kaina + 

marža 

0,01434 
 

Biržos kaina + 

marža +0,01434 
 
 

 

Leistinosios naudoti galios dedamosios (TGD) tarifo įkainis: 

Tarifas Įkainis, Eur/ kW 

TGD – galios dedamoji 1,9 

 

Patikimumo kategorijos dedamosios (TPK) tarifo įkainis: 

Tarifas Įkainis, Eur/ kW 

TPK – patikimumo kategorijos dedamoji 0,44 

 

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 

 

 



 

 

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 Kauno filialo elektros energijos tiekimo sąnaudų apskaičiavimo 

ir paskirstymo metodiką: (https://www.ltou.lt/lt/apie-lietuvos-oro-uostus/tvarkos-ir-dokumentai/). 
Mbt - bendrųjų tinklų eksploatacijos mokesčio tarifas 2022 metams, proporcingai tenkantis 

vienai suvartotos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandei, sudaro 0,0384 Eur/kWh  

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

skyriaus vyriausiąjį inžinierių Rytį Čėsną el. p. r.cesna@ltou.lt 
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