
 

 

 

 

VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS ORO UOSTŲ 

KAUNO FILIALO OPERACIJŲ VADOVAS 

ĮSAKYMAS 

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS ORO UOSTŲ KAUNO FILIALO ELEKTROS 

ENERGIJOS TIEKIMO SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO IR PASKIRSTYMO 

METODIKOS PATVIRTINIMO 

 

2022 m. balandžio  d. Nr. 

Karmėlava 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymu, Elektros 

energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro įsakymu 2010 m. vasario 11 d.  įsakymu Nr. 1-38, siekdamas užtikrinti tinkamą elektros 

energijos tiekimo sąnaudų apskaičiavimo ir paskirstymo tvarką valstybės įmonės Lietuvos oro uostų 

Kauno filiale (toliau – Kauno filialas): 

                     1. T v i r t i n u  Valstybės įmonės Lietuvos oro uostų Kauno filialo elektros energijos 

tiekimo sąnaudų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką. 

2. N u r o d a u LOU 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.  

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

Kauno filialo inžinerijos ir eksploatacijos skyriaus vadovui. 

 

      

Operacijų sk. vadovas,                                                                

  atliekantis Operacijų vadovo f-jas  

Tomas Urbonas 
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PATVIRTINTA 

VĮ Lietuvos oro uostų 

Kauno filialo direktoriaus 

2022 m. Balandžio  d. 

įsakymu Nr. 12R- 

 

 

VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS ORO UOSTŲ KAUNO FILIALO ELEKTROS 

ENERGIJOS TIEKIMO SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO IR PASKIRSTYMO METODIKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Valstybės įmonės Lietuvos oro uostų Kauno filialo (toliau tekste – Įmonės 

arba Vartotojo) elektros energijos tiekimo sąnaudų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika 

(toliau tekste - Metodika) nustato Įmonės patiriamų elektros energijos tiekimo sąnaudų 

apskaičiavimo ir sąnaudų dalies, tenkančios prie Bendrųjų elektros energijos tiekimo tinklų 

(toliau - Bendrųjų tinklų) prijungtiems Subabonentams, paskirstymo principus. 

2. Ši Metodika parengta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos elektros 

energetikos įstatymo, Energetikos ministro įsakymu patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir 

naudojimo taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimus. 

3. Metodikos tikslai: 

3.1. užtikrinti Subabonentų, gaunančių elektros energiją per Bendruosius 

tinklus, teises bei teisėtus interesus, Subabonentų nediskriminavimą ir teisę gauti nustatytos 

kokybės paslaugas; 

3.2. padengti Įmonės patiriamas būtinąsias sąnaudas, užtikrinant ilgalaikį, 

patikimą bei kokybišką Bendrųjų tinklų funkcionavimą; 

3.3. užtikrinti kainodaros aiškumą ir skaidrumą, pagrįstai ir tiksliai atspindint 

elektros energijos perdavimo ir Bendrųjų tinklų eksploatacijos sąnaudas. 

4. Įmonė, įgyvendindama Metodikos tikslus, veikia kaip Vartotojas, kurio 

sąvoka, teisės, pareigos ir atsakomybės yra nustatytos Lietuvos Respublikos elektros 

energetikos įstatyme, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse ir kituose susijusiuose 

teisės aktuose. 

 

II. SĄVOKOS 

 



 

 

5. Bendrieji elektros energijos tiekimo tinklai arba Bendrieji tinklai – 

Vartotojo teritorijoje ir (ar) pastate esantys bei Vartotojo teisėtai valdomi žemos ir (ar) vidutinės 

įtampos elektros kabeliai (linijos) ir (ar) transformatorių pastotės, ir (ar) kiti elektros įrenginiai, 

nustatant atsakomybės ribas nuo Vartotojo nustatytų atsakomybės ribų su Operatoriumi iki 

žemos įtampos elektros skirstymo punktuose esančių Vartotojo ir Subabonentų įvadinių 

automatų apatinių gnybtų arba kitų su Subabonentais nustatytų nuosavybės ir (arba) 

atsakomybės ribų. 

6. Eksploatavimas – veikiančių įrenginių technologinis valdymas, techninė 

priežiūra, paleidimas ir derinimas, matavimas, bandymas, remontas ir kitų reikiamų veiksmų 

visuma, būtina normaliam įrenginių funkcionavimui užtikrinti. 

7. Lokalus elektros tinklas – Vartotojo teritorijoje ir (ar) pastate esantys bei 

vartotojo teisėtai valdomi žemos ir (ar) vidutinės įtampos elektros kabeliai (linijos) ir (ar) 

transformatorių pastotės, ir (ar) kiti elektros įrenginiai, naudojami perduodant elektros energiją 

prie jų prijungtiems vartotojo ir (ar) kitų asmenų (subabonentų) elektros įrenginiams ar 

imtuvams. 

8. Operatorius – perdavimo sistemos ir (ar) skirstomųjų tinklų operatorius, 

kurio tinklais yra perduodama elektros energija į Vartotojo Lokalų elektros tinklą. 

9. Subabonentas – asmuo, kurio elektros įrenginiai yra prijungti prie 

Vartotojo lokalaus elektros tinklo ir kuriam Vartotojas, neviršydamas jam suteiktos leistinosios 

naudoti galios, perduoda elektros energiją vartojimo tikslais. 

10. Subabonento tinklai ir įrenginiai – Subabonentui priklausantys, 

nuomojami arba kita forma valdomi elektros energijos tiekimo tinklai, kurių sąnaudas dengia 

pats Subabonentas. 

11. Sutartis – tarp Vartotojo ir Subabonento sudaryta paslaugų teikimo 

sutartis, kuria nustatomi šalių tarpusavio santykiai, ir kurios pagrindu nustatomos Vartotojo 

teikiamos komunalinės paslaugos Subabonentui. 

12. Techninė priežiūra – Lietuvos Respublikos galiojančių reglamentų 

reikalaujami ir gamintojo rekomenduojami profilaktinės diagnostikos, apžiūros, patikrinimo ir 

smulkaus remonto darbai, skirti gedimų prevencijai ir įrenginių patikimam darbui užtikrinti. 

13. Vartotojas – Įmonė, patikėjimo teise valdanti Lokalų elektros tinklą, 

įskaitant Bendruosius elektros energijos tiekimo tinklus ir Įmonės veiklai skirtus elektros 

tiekimo tinklus bei įrenginius (Vartotojo tinklus ir įrenginius). 

14. Vartotojo tinklai ir įrenginiai – Įmonės vykdomai veiklai skirti elektros 

energijos tiekimo tinklai ir įrenginiai, kurių sąnaudos jokia dalimi nėra skirstomos 

Subabonentams. 



 

 

15. Kitos Metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta 

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo 

taisyklėse ir kituose teisės aktuose. 

III. ELEKTRIOS ENERGIJOS TIEKIMO SĄNAUDŲ STRUKTŪRA 

 

16. Vartotojo elektros energijos perdavimo sąnaudas sudaro Elektros energijos 

įsigijimo sąnaudos ir Bendrųjų tinklų eksploatacijos sąnaudos. 

bteįs SES +=  

S - Vartotojo elektros energijos perdavimo sąnaudos, Eur. 

Eįs - Vartotojo patiriamos Elektros energijos įsigijimo sąnaudos, Eur. 

Sbte – Vartotojo patiriamų bendrųjų tinklų eksploatacijos sąnaudų suma, Eur. 

 

IV. ELEKTROS ENERGIJOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO 

BENDRIEJI PRINCIPAI 

 

17. Vartotojo patiriamas Elektros energijos įsigijimo sąnaudas sudaro elektros 

energijos įsigijimo kainos, kurią moką Vartotojas nepriklausomam tiekėjui, elektros energijos 

perdavimo kainos ir kitų su elektros energijos įsigijimu susijusių mokesčių (nepriklausančių nuo 

Vartotojo) suma. 

18. Vartotojo elektros energijos įsigijimo kainą sudaro iš nepriklausomų 

elektros energijos tiekėjų, pasirinktų viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, įsigyjama 

elektros energija, arba Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo nustatytais atvejais 

ir sąlygomis iš garantinio elektros energijos tiekėjo įsigyjama elektros energija.  

19. Vartotojo elektros energijos perdavimo kainą sudaro Lietuvos Respublikos 

elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka patvirtinto, elektros energijos perdavimo paslaugą 

Vartotojui teikiančio Operatoriaus teikiamų elektros energijos perdavimo paslaugų kaina. 

Operatoriaus teikiamų elektros energijos perdavimo paslaugų įkainius nustato Valstybinė kainų 

ir energetikos kontrolės komisija. 

20. Vartotojo įsigytos elektros energijos kiekis ir elektros energijos perdavimo 

paslaugų kiekis yra nustatomas įvadiniais komercinės apskaitos įrenginiais. 

 

V. ELEKTROS ENERGIJOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO 

BENDRIEJI PRINCIPAI 

 

21. Vartotojo patiriamos Elektros energijos įsigijimo sąnaudos paskirstomos 

Subabonentams Vartotojo ir Subabonento Sutartyje nustatyta tvarka.  



 

 

22. Sutartyje, be kita ko, nustatoma: 

a) kokiu būdu fiksuojamas Subabonento suvartotos elektros energijos kiekis; 

b) kokios Subabonentui yra taikomos elektros energijos perdavimo paslaugos bei kokiu 

būdu fiksuojamas šių paslaugų kiekis; 

c) elektros energijos tarifai ir elektros energijos perdavimo paslaugų planai (tarifų įkainių 

nustatymo tvarka aprašyta VI skyriuje); 

d) nuosavybės ir (arba) atsakomybės ribos tarp Vartotojo ir Subabonento. 

 

VI. ELEKTROS ENERGIJOS TARIFŲ ĮKAINIŲ IR ELEKTROS ENERGIJOS 

PERDAVIMO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO TVARKA 

 

23. Subabonentams taikomi elektros energijos ir elektros energijos perdavimo 

paslaugų įsigijimo įkainiai perskaičiuojami pasikeitus Vartotojui taikomiems elektros energijos 

ir elektros energijos perdavimo paslaugų įkainiams. Vartotojas apie elektros energijos ir elektros 

energijos perdavimo paslaugų įkainių pasikeitimą informuoja Subabonentus ne vėliau kaip likus 

dviem savaitėms iki naujų įkainių taikymo pradžios. Jeigu vartotojas  sudaro sutartį su tiekėju ir 

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) Vartotojas neturės galimybių kiekvieną kartą 

informuoti Subabnentą dėl konkrečių elektros energijos įkainių.  

24. Subabonentams, kurių elektros energijos ir elektros energijos perdavimo 

paslaugų apskaita vykdoma diferencijuotų pagal laiko intervalus tarifų kontroliniais apskaitos 

įrenginiais, apskaitomų aktyvinės elektros energijos laiko zonų tarifų įkainiai yra lygūs 

Vartotojo elektros energijos ir elektros energijos perdavimo paslaugų įsigijimo tarifų įkainiams, 

vartojamos bei generuojamos reaktyvinės elektros energijos tarifų įkainiai yra lygūs Vartotojo 

vartojamos bei generuojamos reaktyvinės elektros energijos įsigijimo tarifų įkainiams. 

25. Subabonentams, kurių elektros energijos ir elektros energijos perdavimo 

paslaugų apskaita vykdoma dviejų laiko zonų tarifų arba vienos laiko zonos tarifo kontroliniais 

apskaitos įrenginiais, apskaitomų aktyvinės elektros energijos laiko zonų tarifų įkainiai 

apskaičiuojami remiantis naujų laiko intervalų tarifų įkainių ir Vartotojo per paskutinius 12 

mėnesių suvartotos atitinkamų laiko intervalų tarifų bendro aktyvinės elektros energijos kiekio 

santykiu: 

a) Subabonentams, kurių elektros energijos ir elektros energijos perdavimo paslaugų 

apskaita vykdoma dviejų laiko zonų tarifų kontroliniais apskaitos įrenginiais, (i) dieninės 

laiko zonos tarifo aktyvinės elektros energijos įkainis nustatomas Vartotojo paskutinių 



 

 

12 mėnesių maksimalių apkrovų laiko intervalo ir vidutinių apkrovų laiko intervalo 

suvartotos elektros energijos bendrą kiekį dauginant iš naujų maksimalių apkrovų laiko 

intervalo ir vidutinių apkrovų laiko intervalo tarifų įkainių, ir dalijant iš Vartotojo 

paskutinių 12 mėnesių maksimalių apkrovų laiko intervalo ir vidutinių apkrovų laiko 

intervalo suvartotos elektros energijos bendro kiekio; (ii) naktinės, šeštadienio ir 

sekmadienio laiko zonos tarifo aktyvinės elektros energijos įkainis nustatomas Vartotojo 

paskutinių 12 mėnesių minimalių apkrovų laiko intervalo ir šeštadienio, sekmadienio ir 

švenčių dienų intervalo suvartotos elektros energijos bendrą kiekį dauginant iš naujų 

minimalių apkrovų laiko intervalo ir šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų intervalo 

tarifų įkainių, ir dalijant iš Vartotojo paskutinių 12 mėnesių minimalių apkrovų laiko 

intervalo ir šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų intervalo suvartotos elektros 

energijos bendro kiekio: 
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D – dieninės laiko zonos tarifo aktyvinės elektros energijos įkainis, Eur/kWh. 

N – naktinės laiko zonos tarifo aktyvinės elektros energijos įkainis, Eur/kWh. 

∑ET1 – Vartotojo paskutinių 12 mėnesių Maksimalių apkrovų laiko intervalo suvartotos 

elektros energijos bendras kiekis, kWh. 

∑ET2 – Vartotojo paskutinių 12 mėnesių Vidutinių apkrovų laiko intervalo suvartotos 

elektros energijos bendras kiekis, kWh. 

∑ET3 – Vartotojo paskutinių 12 mėnesių Šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų 

intervalo suvartotos elektros energijos bendras kiekis, kWh. 

∑ET4 – Vartotojo paskutinių 12 mėnesių Minimalių apkrovų laiko intervalo suvartotos 

elektros energijos bendras kiekis, kWh. 

KT1 – naujas maksimalių apkrovų laiko intervalo elektros energijos ir elektros energijos 

perdavimo paslaugų įsigijimo tarifo įkainis, Eur/kWh. 

KT2 – naujas vidutinių apkrovų laiko intervalo elektros energijos ir elektros energijos 

perdavimo paslaugų įsigijimo tarifo įkainis, Eur/kWh. 

KT3 – naujas šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų intervalo elektros energijos ir 

elektros energijos perdavimo paslaugų įsigijimo tarifo įkainis, Eur/kWh. 

KT4 – naujas minimalių apkrovų laiko intervalo elektros energijos ir elektros energijos 

perdavimo paslaugų įsigijimo tarifo įkainis, Eur/kWh. 

 



 

 

b) Subabonentams, kurių elektros energijos ir elektros energijos perdavimo paslaugų 

apskaita vykdoma vienos laiko zonos tarifo kontroliniais apskaitos įrenginiais, vienos 

laiko zonos tarifo aktyvinės elektros energijos įkainis nustatomas Vartotojo paskutinių 

12 mėnesių maksimalių apkrovų laiko intervalo ir vidutinių apkrovų laiko intervalo 

suvartotos elektros energijos bendrą kiekį dauginant iš naujų maksimalių apkrovų laiko 

intervalo ir vidutinių apkrovų laiko intervalo tarifų įkainių, ir dalijant iš Vartotojo 

paskutinių 12 mėnesių maksimalių apkrovų laiko intervalo ir vidutinių apkrovų laiko 

intervalo suvartotos elektros energijos bendro kiekio. Vienos laiko zonos tarifo aktyvinės 

elektros energijos įkainis sutampa su dviejų laiko zonų, dieninės laiko zonos tarifo 

aktyvinės elektros energijos įkainiu:  
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T – vienos laiko zonos tarifo aktyvinės elektros energijos įkainis, Eur/kWh. 

∑ET1 – Vartotojo paskutinių 12 mėnesių maksimalių apkrovų laiko intervalo suvartotos 

elektros energijos bendras kiekis, kWh. 

∑ET2 – Vartotojo paskutinių 12 mėnesių vidutinių apkrovų laiko intervalo suvartotos 

elektros energijos bendras kiekis, kWh. 

KT1 – naujas maksimalių apkrovų laiko intervalo elektros energijos ir elektros energijos 

perdavimo paslaugų įsigijimo tarifo įkainis, Eur/kWh. 

KT2 – naujas vidutinių apkrovų laiko intervalo elektros energijos ir elektros energijos 

perdavimo paslaugų įsigijimo tarifo įkainis, Eur/kWh. 

 

26. Subabonentams, kurių elektros energijos ir elektros energijos perdavimo 

paslaugų apskaita vykdoma kontroliniais apskaitos įrenginiais, nefiksuojančiais reaktyvinės 

elektros energijos suvartojimo, Sutartyje, šalių sutarimu: 

(i) nustatomas kintamas reaktyvinės elektros energijos kiekis, atsižvelgiant į Vartotojo 

bendros aktyvinės elektros energijos ir bendros generuojamos bei bendros sunaudojamos 

reaktyvinės elektros energijos proporciją: 
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E+re.sub – Subabonentui tenkantis per mėnesį sunaudotos reaktyvinės elektros energijos 

kiekis, kVArh. 

E-re.sub – Subabonentui tenkantis per mėnesį generuotos reaktyvinės elektros energijos 

kiekis, kVArh. 



 

 

∑E+re.v. – Bendras Vartotojo per mėnesį sunaudotos reaktyvinės elektros energijos 

kiekis, kVArh. 

∑E-re.v. – Bendras Vartotojo per mėnesį generuotos reaktyvinės elektros energijos 

kiekis, kVArh. 

∑Ev. – Bendras Vartotojo per mėnesį sunaudotos aktyvinės elektros energijos kiekis, 

kWh. 

∑Esub. – Bendras Subabonento per mėnesį sunaudotos aktyvinės elektros energijos 

kiekis, kWh. 

 

(ii) arba nustatomas fiksuotas reaktyvinės elektros energijos kiekis, atsižvelgiant į 

Subabonento elektros įrenginių, naudojančių arba generuojančių reaktyvinę elektros energiją, 

technines charakteristikas. 

 

VII. BENDRŲJŲ TINKLŲ EKSPLOATACIJOS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO 

BENDRIEJI PRINCIPAI 

 

27. Bendrųjų tinklų eksploatacijos mokestį sudaro visų per vienerius metus 

Vartotojo patiriamų bendrųjų tinklų sąnaudų suma, proporcingai tenkanti vienai suvartotos 

aktyviosios elektros energijos kilovatvalandei, padalintai iš bendros, per vienerius metus 

suvartotos aktyvinės elektros energijos, kilovatvalandžių sumos: 
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Mbt - Bendrųjų tinklų eksploatacijos mokestis, proporcingai tenkantis vienai suvartotos 

aktyvinės elektros energijos kilovatvalandei, Eur/kWh. 

∑Em. – Bendra Vartotojo, įskaitant visus Subabonentus, per vienerius skaičiuojamuosius 

metus suvartotos aktyvinės elektros energijos suma, kWh/m. 

∑Sbte.m. – Vartotojo, per vienerius skaičiuojamuosius metus patiriamų, bendrųjų tinklų 

eksploatacijos sąnaudų suma, Eur/m. 

 

28. Bendrųjų tinklų eksploatacijos sąnaudų, patiriamų per vienerius metus, 

sumos apskaičiavimas: 

SSMDPTPPTAITVTPmbte SKSSSSSS ++++++= ...  

SVTP – Vartotojo turimo techninio personalo išlaikymo (įskaitant darbo užmokestį, 

kvalifikacijos kėlimą, technines ir kitas darbo priemones, būtinas tiesioginiam darbui atlikti), 

kaštų dalis, proporcingai tenkanti Bendriesiems tinklams, Eur/m. 



 

 

SIT – Vartotojo valdomo ilgalaikio turto (arba jo dalies), tiesiogiai priskiriamo Bendriesiems 

tinklams, vienerių kalendorinių metų nusidėvėjimo suma, Eur/m. 

SPTA – Vartotojo, viešųjų pirkimų įstatymo numatyta tvarka, pasirinktų eksploatacijos ir 

techninės priežiūros paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų abonentinis mokestis, tiesiogiai 

priskiriamas Bendriesiems tinklams, Eur/m. 

SPTP – Vartotojo, viešųjų pirkimų įstatymo numatyta tvarka, pasirinktų eksploatacijos ir 

techninės priežiūros paslaugų teikėjų teikiamų papildomų remonto darbų, atliekamų pagal 

nustatytus įkainius, tiesiogiai priskiriami Bendriesiems tinklams, kaštai, Eur/m. 

SMD – Bendrųjų tinklų eksploatacijai ir remontui sunaudotų medžiagų ir detalių, Vartotojo 

įsigytų iš tokių medžiagų ir detalių tiekėjų, kaštai, Eur/m. 

K – Kapitalo kaštai, kurių dydis nustatomas atsižvelgiant į Bendriesiems tinklams priskirto 

ilgalaikio turto likutinės vertės Bendrųjų elektros energijos tiekimo tinklų eksploatacijos mokesčio 

taikymo periodo pradžioje ir Vyriausybės vertybinių popierių (obligacijų) palūkanų normos 

sandaugą, Eur/m. 

SSS – Praėjusių kalendorinių metų surinkto Bendrųjų tinklų mokesčio sumos ir faktinių 

Bendrųjų tinklų sąnaudų sumos skirtumas.  

 

29. Kapitalo kaštų apskaičiavimas: 

VVPLTVK =  

LTV – ilgalaikio turto (arba jo dalies), tiesiogiai priskiriamo Bendriesiems tinklams, vertė 

mokesčio taikymo periodo pradžioje, Eur. 

VVP - Ne mažesnė kaip 10 metų trukmės LR Vyriausybės vertybinių popierių (obligacijų) 

aukcionų, įvykusių per praėjusius 36 kalendorinius mėnesius, metinės palūkanų normos 

aritmetinis vidurkis, %. 

 

VIII. BENDRŲJŲ TINKLŲ EKSPLOATACIJOS MOKESČIO TARIFO 

APSKAIČIAVIMAS IR TVIRTINIMAS SEKANTIEMS KALENDORINIAMS 

METAMS 

 

30. Bendrųjų tinklų eksploatacijos mokesčio tarifas apskaičiuojamas ir 

patvirtinamas vieneriems kalendoriniams metams. Patvirtintas Bendrųjų tinklų eksploatacijos 

mokesčio tarifas Subabonentams pradedamas taikyti nuo kalendorinių metų sausio 1 d. 

31. Bendrųjų tinklų eksploatacijos mokesčio tarifas sekantiems 

kalendoriniams metams apskaičiuojamas, tvirtinamas ir Metodikoje nustatyta forma 

paskelbiamas iki kiekvienų einamųjų metų spalio 31 dienos. 



 

 

32. Apskaičiuojant Bendrųjų tinklų eksploatacijos mokesčio tarifą naudojami 

duomenys apie praėjusių metų antro pusmečio ir einamųjų metų pirmojo pusmečio patirtas 

Bendrųjų tinklų faktines sąnaudas, nurodytas Metodikos 27 punkte, bei to paties laikotarpio 

bendrą Vartotojo, įskaitant visus Subabonentus, suvartotos aktyvinės elektros energijos sumą.  

 

IX. BENDRŲJŲ TINKLŲ INVESTICIJŲ PLANAVIMAS 

 

33. Už Bendrųjų tinklų investicijų planavimą yra atsakingas VĮ Lietuvos oro 

uostų Strateginės plėtros departamentas, kuris pagal Įmonės nustatytą tvarką iniciuoja, rengia ir 

įgyvendina Bendrųjų tinklų investicinius planus. 

34. Bendrųjų tinklų investicijų planas yra sudaromas ne trumpesniam kaip 3 

metų laikotarpiui ir yra skelbiamas kiekvienais metais kartu su informacija apie Bendrųjų tinklų 

mokesčio tarifo perskaičiavimą ateinantiems kalendoriniams metams iki kiekvienų einamųjų 

metų spalio 31 dienos. 

35. Iniciuodamas, rengdamas ir įgyvendindamas Bendrųjų tinklų investicijas 

VĮ Lietuvos oro uostų Strateginės plėtros departamentas vadovaujasi skaidrumo, objektyvumo 

ir Subabonentų nediskriminavimo principais. 

36. Bendrųjų tinklų investicijos, kurios yra būtinos ir naudingos tik Vartotojui 

ar vienam arba grupei Subabonentų, negali būti traukiamos į Bendrųjų tinklų sąnaudas ir privalo 

būti atskirai paskirstomos suinteresuotoms šalims, nesiejant tokių investicijų su šia Metodika ir 

Bendrųjų tinklų eksploatacijos mokesčiu. Tokių investicijų nusidėvėjimas neįtraukiamas į 

Vartotojo valdomo ilgalaikio turto (arba jo dalies), priskirto Bendriesiems tinklams, 

nusidėvėjimą. 

37. Bendrųjų tinklų investicijos, kurios yra proporcingai būtinos ir naudingos 

Vartotojui ir Subabonentams, yra įtraukiamos į Bendrųjų tinklų sąnaudas kaip ilgalaikio turto 

nusidėvėjimas ir proporcingai paskirstomos Vartotojui ir Subabonentams pagal suvartotą 

aktyvinės elektros energijos kiekį, Metodikos VII skyriuje nustatyta tvarka. 

 

X. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

38. Subabonentai pretenzijas ir skundus teikia Vartotojui raštu, registruotu 

laišku ar tiesiogiai pristatant į Vartotojo administracijos raštinę, Vartotojo nurodytu buveinės 

adresu. 

39. Vartotojas nustato 20 (dvidešimt) darbo dienų terminą Subabonento 

pateiktai pretenzijai ar skundui išnagrinėti ir atsakymui pateikti. 



 

 

40. Visi ginčai, nesutarimai, reikalavimai ir/ar pretenzijos, kylančios iš šios 

Metodikos ir/ar susijusios su ja, jos vykdymu, nutraukimu ir/ar pažeidimu, taip pat dėl skirtingo 

Metodikos nuostatų aiškinimo, bus sprendžiami derybų būdu, vadovaujantis sąžiningumo, 

protingumo ir teisingumo principais. 

41. Šalims nepavykus išspręsti ginčų/nesutarimų, reikalavimų ir/ar 

reikalavimų derybų būdu per 60 (šešiasdešimt) darbo dienų nuo ginčų, nesutarimų, reikalavimų 

ir/ar pretenzijų atsiradimo dienos, jie bus Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse 

nustatyta tvarka perduodami ne teisme tvarka nagrinėti Valstybinei energetikos Inspekcijai. 

42. Ginčai, kurių nepavyko išspręsti šalių tarpusavio susitarimu ir išankstinio 

skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka, teisės aktų nustatyta tvarka sprendžiami teisme. 

43. Subabonentui nesutinkant su Metodikos nuostatomis ar jomis 

vadovaujantis nustatytu Bendrųjų tinklų mokesčiu, Subabonentas turi teisę nutraukti Sutartį joje 

numatyta tvarka. 

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

44. Informacija apie Bendrųjų tinklų eksploatacijos mokesčio tarifo dydžio 

apskaičiavimą ir patvirtinimą ateinantiems kalendoriniams metams, apie ilgalaikius 

investicinius planus, taip pat visa kita informacija, susijusi su šia Metodika ir jos pasikeitimais, 

skelbiama: 

a) Įmonės tinklalapyje https://www.ltou.lt/lt/apie-lietuvos-oro-uostus/tvarkos-ir-

dokumentai/elektros-energijos-tiekimo-sanaudu-apskaiciavimo-ir-paskirstymo-

metodika 

b) Subabonentų nurodytu elektroninio pašto adresu, 

c) Registruotu laišku, Subabonentų nurodytu buveinės adresu. 

Vartotojas apie Metodikos pasikeitimus informuoja Subabonentus 44 punkte išvardintomis 

priemonėmis ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki numatomų Metodikos sąlygų 

pasikeitimo. 

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

