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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 9 dalimi,
Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos
viršutinės ribos nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos (toliau – Komisija) 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos
perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos
nustatymo metodikos patvirtinimo“, 118 ir 119 punktais bei atsižvelgdama į UAB „E Tinklas“
2017 m. lapkričio 23 d. raštą (reg. Nr. R1-11217) ir Komisijos Dujų ir elektros departamento Elektros
skyriaus 2017 m. lapkričio 28 d. pažymą Nr. O5E-356 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „E Tinklas“
2018 metų elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos
paskelbimo“, Komisija n u t a r i a:
Paskelbti uždarosios akcinės bendrovės „E Tinklas“ 2017 m. spalio 31 d. visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimu Nr. ETN-17 patvirtintas UAB „E Tinklas“ elektros energijos persiuntimo
paslaugos kainų taikymo tvarką (pridedama).
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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UAB „E TINKLAS“
ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ
TAIKYMO TVARKA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šia Elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų taikymo tvarka (toliau – Tvarka)
UAB „E Tinklas“ nustato:
1.1. vartotojų grupes;
1.2. elektros energijos persiuntimo paslaugos mokėjimo planus ir jų taikymo ypatumus
atitinkamų vartotojų atžvilgiu;
1.3. elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas ir jų taikymą pagal atskirus mokėjimo
planus.
2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis ir, ją
paskelbus Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, yra privaloma visiems vartotojams,
kurių įrenginiai prijungti prie UAB „E Tinklas“ skirstomojo elektros tinklo.
II SKYRIUS
VARTOJAMOS SĄVOKOS IR SANTRUMPOS
3. Tvarkoje vartojamos sąvokos ir santrumpos:
STO – skirstomojo tinklo operatoriaus veiklą vykdanti UAB „E Tinklas“ (Elektros energijos
skirstymo licencija Nr. L1-ES-9).
Skirstomasis tinklas – STO valdomas skirstomasis elektros tinklas, kuriuo iki vartotojo
elektros tinklo nuosavybės ribos teikiama elektros energijos persiuntimo paslauga.
Persiuntimo paslauga – elektros energijos perdavimas ir skirstymas iki elektros energijos
persiuntimo paslaugos sutartyse nustatytų elektros tinklo nuosavybės ribų tarp STO ir vartotojų, kurių
elektros įrenginiai prijungti prie žemos įtampos Skirstomojo tinklo.
Klientų grupė – vartotojai, kuriems būdinga viena ar kelios savybės, išskiriančios juos iš kitų
vartotojų tarpo.
Tvarka nustatomos šios vartotojų grupės:
Privatūs klientai (Lietuvos Respublikos teisės aktuose apibrėžiami kaip buitiniai vartotojai).
Jais laikomi vartotojai, kurių įrenginiai prijungti prie Skirstomojo tinklo ir kurie perka Persiuntimo
paslaugą poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti (pvz., individualiam gyvenamajam
namui, ūkiniam pastatui, pagalbinio ūkio paskirties pastatui ar pan.).
Verslo klientai (Lietuvos Respublikos teisės aktuose apibrėžiami kaip kiti vartotojai). Jais
laikomi vartotojai, kurių įrenginiai prijungti prie Skirstomojo tinklo ir kurie perka Persiuntimo
paslaugą poreikiams, susijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.
Klientai – privatūs ir verslo klientai.

Kainos sudedamosios dalys – leistinoji naudoti galia, elektros energijos persiuntimo
paslaugos, viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (toliau – VIAP), vartojama reaktyvinė
elektros energija ir generuojama reaktyvinė elektros energija.
Nediferencijuota kaina – Persiuntimo paslaugos kaina, kurią sudaro elektros persiuntimo ir
VIAP kainos.
Diferencijuota kaina – Persiuntimo paslaugos kaina, kurią sudaro visos kainos sudedamosios
dalys.
Mokėjimo planas – požymis, kuriam priskiriama viena ar kelios Persiuntimo paslaugos
kainos sudedamosios dalys.
Tvarka nustatomi šie Mokėjimo planai Klientams:
„Namams“ – Mokėjimo planas su Nediferencijuota kaina Privatiems klientams;
„Verslui 1“ – Mokėjimo planas su Diferencijuota kaina Verslo klientams, kurių mėnesinis
elektros energijos suvartojimas yra nuo 1 kWh iki 500 kWh;
„Verslui 2“ – Mokėjimo planas su Diferencijuota kaina Verslo klientams, kurių mėnesinis
elektros energijos suvartojimas yra nuo 501 kWh iki 1000 kWh;
„Verslui 3“ – Mokėjimo planas su Diferencijuota kaina Verslo klientams, kurių mėnesinis
elektros energijos suvartojimas yra nuo 1001 kWh iki 5000 kWh;
„Verslui 4“ – Mokėjimo planas su Diferencijuota kaina Verslo klientams, kurių mėnesinis
elektros energijos suvartojimas yra nuo 5001 kWh iki 10000 kWh;
„Verslui 5“ – Mokėjimo planas su Diferencijuota kaina Verslo klientams, kurių mėnesinis
elektros energijos suvartojimas yra nuo 10001 kWh iki 50000 kWh;
„Verslui 6“ – Mokėjimo planas su Diferencijuota kaina Verslo klientams, kurių mėnesinis
elektros energijos suvartojimas yra didesnis nei 50000 kWh.
Leistinoji naudoti galia – didžiausia galia, kurią Klientai gali naudoti neviršydami elektros
tinklų nuosavybės ribų.
Leistinoji naudoti galia nurodoma STO Klientams išduotose techninėse sąlygose, o jas
įvykdžius – elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartyje.
Reaktyvinė elektros energija – generuojama į Skirstomąjį tinklą ir naudojama iš jo
reaktyvinė elektros energija.
Žemoji įtampa – ne didesnė nei 0,4 kV vardinė įtampa.
4. Kitos šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos
Respublikos elektros energetikos įstatyme ir/ar kituose teisės aktuose.
III SKYRIUS
MOKĖJIMO PLANŲ TAIKYMO YPATUMAI
5. Klientams taikytini Mokėjimo planai, kainos ir jų sudedamosios dalys nurodytos Tvarkos
priede (pridedama).
6. Pasirinktus mokėjimo planus Verslo klientai turi teisę keisti kiekvieną mėnesį. Pranešimus
STO apie kito mėnesio Mokėjimo plano keitimą Verslo klientai privalo pateikti raštu ne vėliau kaip
iki einamojo mėnesio 25 d. Pakeistas Mokėjimo planas pradedamas taikyti nuo kito mėnesio 1 d.
Pateikus pranešimą dėl Mokėjimo plano keitimo vėliau nei einamojo mėnesio 25 d., lieka galioti iki
pranešimo pateikimo galiojęs Mokėjimo planas.
7. Jei Verslo kliento per ataskaitinį laikotarpį suvartotas elektros energijos kiekis neatitinka
Verslo kliento pasirinktame Mokėjimo plane nustatytų elektros energijos suvartojimo kiekių, STO,
pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, perskaičiuoja Verslo kliento už suteiktą elektros energijos
persiuntimo paslaugą mokėtiną sumą. Mokėtina suma perskaičiuojama pagal tą Mokėjimo planą,
kuris atitinka Verslo kliento per ataskaitinį laikotarpį suvartotą elektros energijos kiekį.
8. Kai elektros apskaitos prietaiso įrengimo vieta nesutampa su elektros tinklo nuosavybės
riba, nesutampančiai tinklo daliai pagal vartotojo ir STO tarpusavyje suderintus duomenis ir STO
patvirtintą metodiką papildomai apskaičiuojami elektros energijos nuostoliai (kWh), kuriuos apmoka

tos tinklo dalies savininkas, priklausomai nuo pasirinkto Mokėjimo plano elektros kiekiui taikomos
kainos.
9. Viršijus Leistinąją naudoti galią, pagal tuo metu galiojančios redakcijos Elektros energijos
tiekimo ir naudojimo taisykles Klientas papildomai sumoka STO už viršytą Leistinąją naudoti galią
(kaip skirtumą tarp faktinės maksimaliosios mėnesio galios ir Leistinosios naudoti galios) pagal
trigubą pasirinkto Mokėjimo plano Leistinajai naudoti galiai taikomą kainą.
10. Klientui pageidaujant didinti ar mažinti Leistinąją naudoti galią, ji didinama ar mažinama
vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos
objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimą prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų,
įrenginių, sistemų). Klientui sumažinus ar padidinus Leistinąją naudoti galią, jos nauja kaina (naujas
Mokėjimo planas) pradedama taikyti nuo kito mėnesio 1 d.
11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 44 straipsnio 5 dalimi
ir 46 straipsnio 5 dalimi, vartotojai, atsiskaitydami su bendrove už elektros energijos persiuntimo
paslaugas, taip pat privalo atsiskaityti ir už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas teisės aktų
tvarka nustatyta kaina, kuri nėra įtraukta į šioje Tvarkoje nurodytas energijos dedamųjų kainas.
12. Pasikeitus Lietuvos Respublikos ir kitiems teisės aktams ar jų nuostatoms,
reglamentuojančioms elektros energijos Persiuntimo paslaugos taikymą, kainas bei mokesčius,
taikomi tuo metu galioję teisės aktai ir (ar) jų nuostatos.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Ši Tvarka įsigalioja nuo 2018 m. sausio 1 d.
____________________
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Pastaba: lentelėje nurodytos kainos be PVM

