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I. Bendrosios nuostatos
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), 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 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“ (toliau – Metodika),
119 punktu, skelbia paslaugų teikėjų nustatytas kainas bei jų taikymo tvarką.
UAB „Dainavos elektra“ (toliau – Bendrovė) 2019 m. lapkričio 14 d. raštu Nr. 19/11-02
„Dėl 2020 metų elektros energijos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo“ (reg. Nr. R111620; toliau – Raštas) pateikė Tarybai Bendrovės direktoriaus 2019 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr.
11/01 „Dėl UAB „Dainavos elektra“ elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos 2020 m.“
patvirtintas elektros energijos kainas bei jų taikymo tvarką 2020 m. skelbimui.
II. Visuomeninės elektros energijos ir persiuntimo kainos
Bendrovės elektros energijos įsigijimo kaina nustatoma kaip elektros energijos rinkos
kainos, nustatytos Tarybos 2019 m. spalio 15 d. nutarimu Nr. O3E-567 „Dėl prognozuojamos
elektros energijos rinkos kainos 2020 metams nustatymo“, kuri 2020 metams lygi 5,076 ct/kWh,
mokesčių, kurie, vadovaujantis Metodikos 110 punktu, yra būtini perkant elektros energiją biržoje ir
kurie sudaro 0,013 ct/kWh, ir balansavimo energijos sąnaudų, kurios vadovaujantis Metodikos
1111 punktu, negali būti didesnės nei 4 proc. nuo visų elektros energijos įsigijimo sąnaudų ir kurios
lygios 0,204 ct/kWh, suma ir lygi 5,293 ct/kWh.
Perdavimo paslaugos kaina lygi 0,814 ct/kWh1, sisteminių paslaugų kaina 0,785 ct/kWh 2,
viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau – VIAP) kaina – 0,683 ct/kWh 3, visuomeninio

1

Nustatyta Tarybos 2019 m. spalio 2 d. nutarimu Nr. O3E-493 „Dėl LITGRID AB perdavimo paslaugos kainos
viršutinės ribos 2020 metams koregavimo“.
2
Nustatyta Tarybos 2019 m. spalio 18 d. nutarimu Nr. O3E-605 „Dėl elektros energijos sisteminių paslaugų kainos
2020 metams nustatymo“.
3
Nustatyta Tarybos 2019 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. O3E-650 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir
kainos 2020 metams nustatymo“.
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tiekimo paslaugos kaina – 0,297 ct/kWh 4, skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais
kaina – 1,067 ct/kWh4, skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kaina – 2,531 ct/kWh 4
(visuomeninės kainos skaičiavimo atveju, vadovaujantis Metodikos 107 punktu 5, dauginama
koeficientu 1,25). Tokiu atveju vidutinė svertinė visuomeninė elektros energijos kaina vartotojams
bus 12,103 ct/kWh. Visuomeninė elektros energijos kaina nediferencijuojama, ji neviršija
nustatytos visuomeninės elektros energijos kainos viršutinės ribos.
Bendrovė persiuntimo paslaugos kainas vartotojams diferencijuoja pagal įtampas.
1 lentelė. Bendrovės visuomeninės elektros energijos kainos bei persiuntimo paslaugos kainos
viršutinės ribos 2020 metams, ct/kWh (be akcizo ir PVM)
Rodikliai
Visuomeninė
Persiuntimo paslaugos kaina
elektros
energijos
Vartotojams,
Vartotojams,
kaina
gaunantiems
gaunantiems
elektros
elektros energiją
energiją iš
iš vidutinės
žemos įtampos
įtampos tinklų
tinklų
5,293
Įsigijimo kaina
–
–
Perdavimo paslaugos kaina
0,814
0,814
0,814
Sisteminių paslaugų kaina
0,785
0,785
0,785
VIAP kaina
0,683
–
–
Visuomeninio tiekimo kaina
0,297
–
–
Skirstymo paslaugos kaina vidutinės
1,067
1,067
1,067
įtampos tinklais
Skirstymo paslaugos kaina žemos
3,164
–
2,531
įtampos tinklais
Visuomeninė elektros energijos
12,103
–
–
kaina vartotojams
Persiuntimo
paslaugos
kainos
–
2,666
5,197
viršutinė riba (be VIAP)
Vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 44 straipsnio 5 dalimi ir 46 straipsnio 5 dalimi,
vartotojai, atsiskaitydami su Bendrove už elektros energijos persiuntimo paslaugas, taip pat sumoka
ir VIAP kainą, kuri nėra įtraukiama į Bendrovės elektros energijos persiuntimo paslaugų kainų ir
tarifų bei jų taikymo tvarkoje nurodytas energijos dedamųjų kainas.
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Nustatyta Tarybos 2019 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. O3E-568 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Dainavos elektra“
skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais bei visuomeninio tiekimo paslaugos kainų viršutinių ribų 20192024 metams nustatymo“ (su vėlesniais pakeitimais).
5
Metodikos 107 punkte numatoma, jog visuomeninės kainos viršutinė riba skaičiuojama įvertinant skirstymo paslaugos
teikimo sąnaudų priskyrimo buitiniams vartotojams koeficientą, kurio reikšmė nuosekliai didinama iki 2020 metų,
tačiau negali viršyti 1,3. Atitinkamai, Bendrovės elektros energijos skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kainos
viršutinė riba (2,531 ct/kWh), įvertinant skirstymo paslaugos teikimo sąnaudų priskyrimo buitiniams vartotojams
koeficientą, kurį Bendrovė nurodė Rašte ir kuris 2020 m. lygus 1,25, lygi 3,164 ct/kWh.
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2 lentelė. 2020 m. prognozuojamos diferencijuotos elektros energijos vidutinės svertinės
persiuntimo paslaugos kainos ir persiuntimo paslaugos kainos viršutinės ribos palyginimas, ct/kWh
Rodikliai

Mato
vnt.

Prognozuojamas
persiųstos
elektros
kWh
energijos kiekis
Prognozuojamos
pajamos už elektros
energijos persiuntimą
Eur
(įskaitant perdavimo
paslaugą, be VIAP)
iš jų: pajamos už galią
Eur
pajamos už
Eur
energiją
Prognozuojama
vidutinė
svertinė
persiuntimo
ct/kWh
paslaugos kaina (be
VIAP)
Apskaičiuota
maksimali
ct/kWh
persiuntimo paslaugų
kaina (be VIAP)

Vartotojai,
gaunantys
elektros energiją
iš vidutinės
įtampos tinklų

Vartotojai, gaunantys elektros
energiją iš žemos įtampos tinklų

Iš viso

16.547.605

8.391.492

24.939.097

441.166

436.085

877.251

66.069

125.078

191.147

375.097

311.007

686.104

2,666

5,197

–

2,666

5,197

–

Kaip matyti iš 2 lentelės, prognozuojamų 2020 metams diferencijuotų persiuntimo paslaugų
kainų vidutinis svertinis vidurkis neviršija elektros energijos persiuntimo paslaugų kainų viršutinių
ribų, taip pat taikomos skirstymo paslaugų kainos neviršija Tarybos 2019 m. spalio 17 d. nutarimu
Nr. O3E-568 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Dainavos elektra“ skirstymo paslaugos vidutinės
ir žemos įtampos tinklais bei visuomeninio tiekimo paslaugos kainų viršutinių ribų 2019-2024
metams nustatymo“ (toliau – Nutarimas) nustatytų bei Tarybos 2019 m. lapkričio 8 d. nutarimu
Nr. O3E-691 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. spalio 17 d. nutarimo
Nr. O3E-568 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Dainavos elektra“ skirstymo paslaugos vidutinės
ir žemos įtampos tinklais bei visuomeninio tiekimo paslaugos kainų viršutinių ribų 2019-2024
metams nustatymo“ klaidos ištaisymo“ ištaisytų elektros energijos skirstymo paslaugų kainų
viršutinių ribų.
Vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 44 straipsnio 2 dalies 3 punktu, vartotojams,
kuriems užtikrinamas garantinis tiekimas, taikoma garantinio tiekimo kaina, apskaičiuojama
vidutinei praėjusio ataskaitinio mėnesio elektros energijos biržos kainai, susiformavusiai Lietuvos
kainų zonoje, pritaikius koeficientą 1,25.
Bendrovė Rašte taip pat nurodė, jog Bendrovė, atsižvelgdama į tai, jog reaktyvinės elektros
energijos kainos nekito keletą metų, o sąnaudos, susijusios su darbo užmokesčiu bei įrangos
eksploatacija kasmet didėja, pritaikiusi metinės infliacijos koeficientą 6 ir įvertinusi efektyvumą,
pakoregavo vartojamos bei generuojamos reaktyvinės elektros energijos kainas (žr. 3 lentelę).

3 lentelė. Reaktyvinės elektros energijos kainos 2020 metams vertinimas
6

http://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/ekonomines-raidos-scenarijus
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Eil. Nr.
1.

Reikšmė
Vartojama reaktyvinė
Generuojama reaktyvinė
elektros energija
elektros energija

Rodiklis
Bazinis dydis, ct/kVarh

0,58

1,16

2.

IK2020

1,013

1,013

3.

Nustatytas dydis, ct/kVarh (1.*2.)

0,588

1,175

III. Baigiamosios nuostatos
Tarybos Dujų ir elektros departamento Elektros skyrius (toliau – Elektros skyrius),
patikrinęs, ar Bendrovė nustatydama kainas nepažeidė kainų ir tarifų nustatymo reikalavimų, ir ar
nediskriminuojami vartotojai, pažeidimų nenustatė. Atkreiptinas dėmesys, jog Elektros skyrius,
vadovaudamasis Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų
projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, bei tikrindamas persiuntimo paslaugų taikymo
tvarką, atliko redakcinio pobūdžio pakeitimus, kad teisės aktas atitiktų bendrinės lietuvių kalbos
normas.
Elektros skyrius siūlo Tarybai paskelbti Bendrovės direktoriaus 2019 m. lapkričio 13 d.
įsakymu Nr. 11/01 „Dėl UAB „Dainavos elektra“ elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos
2020 m.“ patvirtintą visuomeninę bei persiuntimo paslaugos kainas ir tarifus vartotojams pagal
pridedamą nutarimo projektą.
PRIDEDAMA. Tarybos nutarimo „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Dainavos elektra“
elektros energijos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos 2020 metams paskelbimo“ projektas, 4
lapai.

Elektros skyriaus vyresn. specialistė
Budreckaitė

Į posėdį kviečiami:
1. UAB „Dainavos elektra“ atstovai;
2. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovai;
3. Trišalės tarybos atstovai.

Milda

Projektas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DAINAVOS ELEKTRA“ 2020 METŲ
ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ IR TARIFŲ BEI JŲ TAIKYMO TVARKOS
PASKELBIMO
2019 m.

d. Nr. O3EVilnius

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 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“, 119 punktu, atsižvelgdama į UAB „Dainavos elektra“ 2019 m. lapkričio 14 d. raštą
19/11-02 „Dėl 2020 metų elektros energijos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo“
(reg. Nr. R1-11620) ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir
elektros departamento Elektros skyriaus 2019 m.
d. pažymą Nr. O5E- „Dėl
uždarosios akcinės bendrovės „Dainavos elektra“ 2020 metų elektros energijos kainų ir tarifų bei jų
taikymo tvarkos paskelbimo“, Taryba n u t a r i a:
Paskelbti uždarosios akcinės bendrovės „Dainavos elektra“ direktoriaus 2019 m. lapkričio
12 d. įsakymu Nr. 11/01 „Dėl UAB „Dainavos elektra“ elektros energijos kainų ir jų taikymo
tvarkos 2020 m.“ patvirtintas UAB „Dainavos elektra“ elektros energijos kainas ir tarifus bei jų
taikymo tvarką 2020 metams (pridedama).
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas
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Valstybinės energetikos reguliavimo
tarybos 2019 m. lapkričio
d.
nutarimo Nr. O3Epriedas
PATVIRTINTA
UAB „Dainavos elektra“ direktoriaus
2019 m. lapkričio mėn. 12 d.
įsakymu Nr. 11/01
UAB ,,DAINAVOS ELEKTRA“ ELEKTROS ENERGIJOS KAINOS BEI JŲ
TAIKYMO TVARKA 2020 M.
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Tvarka nustatoma visuomeninė elektros energijos kaina bei elektros energijos persiuntimo
paslaugos kainos bei jų taikymo tvarka galutiniams elektros energijos vartotojams, prijungtiems prie
UAB „Dainavos elektra“ skirstomojo tinklo.
2. Tvarka įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.
II SKYRIUS
SĄVOKOS IR SANTRUMPOS
3. Tvarkoje vartojamos sąvokos ir santrumpos:
Ataskaitinis laikotarpis – vienas kalendorinis mėnuo.
Bendrovė – uždaroji akcinė bendrovė „Dainavos elektra“.
STO – skirstomojo tinklo operatoriaus veiklą vykdanti UAB „Dainavos elektra“ (Elektros
energijos skirstymo licencija Nr. L1-13(ES)).
Skirstomasis tinklas – STO valdomas skirstomasis tinklas, kuriuo iki vartotojo elektros
tinklo nuosavybės ribos teikiama elektros energijos persiuntimo paslauga.
Persiuntimo paslauga – elektros energijos perdavimas ir skirstymas iki vartotojo elektros
tinklo nuosavybės ribų tarp STO ir vartotojų, kurių elektros įrenginiai prijungti prie skirstomojo
tinklo.
Visuomeninė elektros energijos kaina – elektros energijos įsigijimo kainos, elektros
energijos visuomeninio tiekimo paslaugos ir elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos suma.
Persiuntimo paslaugos kaina – diferencijuotų elektros energijos perdavimo ir skirstymo
paslaugos kainų ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos suma.
Leistinoji naudoti galia – elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartyse tarp vartotojų
ir Bendrovės nustatoma galia.
Faktinė maksimali valandinė vartotojo galia – faktinė maksimali savo ūkinių reikmių
poreikio valandinė galia per ataskaitinį laikotarpį.
Energijos dedamoji – vartotojui patiektos vienos aktyvinės elektros energijos
kilovatvalandės (kWh) kaina.
Galios dedamoji – vieno leistinosios naudoti (pareikštos sutartyse) galios kilovato (kW)
kaina ataskaitiniam laikotarpiui, mokama nepriklausomai nuo suvartotos elektros energijos kiekio.
Buitinis vartotojas – fizinis asmuo, perkantis elektros energiją asmeniniams, šeimos ar
namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine komercine ar profesine veikla.
Žema įtampa – ne didesnė nei 0,4 kV vardinė įtampa.
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Vidutinė įtampa – ne didesnė nei 6 kV, 10 kV ir 35 kV vardinė įtampa.
Reaktyvinė elektros energija – vartotojo generuojama į skirstomąjį tinklą ir naudojama iš
jo reaktyvinė elektros energija.
4. Kitos Tvarkoje naudojamos sąvokos suprantamos taip kaip nurodyta Lietuvos
Respublikos energetikos įstatyme, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse ir (ar) kituose
teisės aktuose.
III SKYRIUS
VISUOMENINĖ ELEKTROS ENERGIJOS KAINA
5. Bendrovės vartotojai, gaunantys elektros energiją iš elektros tinklų, už elektros energiją
atsiskaito šia kaina (be akcizo ir PVM):
Mato vienetas

Kaina

ct/kWh

12,103

IV SKYRIUS
PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINOS
6. Bendrovės vartotojai, gaunantys elektros energiją iš žemos įtampos elektros tinklų, už
elektros energijos persiuntimo paslaugą atsiskaito šiomis kainomis (be PVM):
Kainos dedamosios
Leistinosios naudoti galios dedamoji

Mato
vienetas

Kaina

Eur/kW/mėn.

4,633

Energijos dedamoji

ct/kWh

3,706

Vartojama reaktyvinė elektros energija

ct/kVarh

0,588

Generuojama reaktyvinė elektros energija

ct/kVarh

1,175

7. Bendrovės vartotojai, gaunantys elektros energiją iš vidutinės įtampos elektros tinklų, už
elektros energijos persiuntimo paslaugą atsiskaito šiomis kainomis (be PVM):
Kainos dedamosios
Leistinosios naudoti galios dedamoji

Mato vienetas
Eur/kW/mėn.

Kaina
2,002

Energijos dedamoji

ct/kWh

2,270

Vartojama reaktyvinė elektros energija

ct/kVarh

0,588

Generuojama reaktyvinė elektros energija

ct/kVarh

1,175

V SKYRIUS
ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ TAIKYMAS
8. Vartotojai, kurių įrenginiai prijungti prie skirstomojo tinklo ir kurie elektros energiją
perka iš nepriklausomo tiekėjo, atsiskaito su STO už elektros energijos persiuntimo paslaugą pagal
Tvarkos 6 ir 7 punktuose nustatytas kainas.
9. Visuomeninė kaina taikoma tik buitiniams vartotojams.
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10. Jeigu elektros apskaitos prietaiso įrengimo vieta nesutampa su Bendrovės ir vartotojo
elektros tinklo nuosavybės riba, nesutampančio tinklo daliai pagal tarpusavyje suderintą ir
Bendrovės patvirtintą metodiką papildomai apskaičiuojami elektros energijos nuostoliai, kuriuos
sumoka tos tinklo dalies savininkas.
11. Viršijus leistinąją naudoti (pareikštą sutartyse) galią per ataskaitinį mėnesį, vartotojai
sumoka papildomai STO už viršytą leistinąją naudoti (pareikštą sutartyse) galią, kuri
apskaičiuojama iš faktinės maksimalios valandinės mėnesio galios kiekio atėmus leistinosios
naudoti (pareikštosios) galios kiekį, pagal dvigubą galios dedamosios tarifą.
12. 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. Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai patvirtinus naują viešuosius interesus
atitinkančių paslaugų kainą, nauja kaina nuo jos įsigaliojimo termino taikoma visiems Bendrovės
vartotojams.
13. Už reaktyviąją elektros energiją atsiskaito vartotojai, kurių leistinoji naudoti galia
sudaro 30 kW ir daugiau.
14. Vartotojai, kurie vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo reikalavimais,
privalo mokėti akcizą už perkamą elektros energiją, sumoka Bendrovei jos išrašytoje sąskaitoje
nurodyto dydžio akcizo mokestį. Mokėtina suma apskaičiuojama akcizų įstatymo nustatyta tvarka ir
sąlygomis.
15. Pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams ar jų nuostatoms, reglamentuojančioms
elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas ir tarifus bei mokesčius, taikomus elektros
energijai, Tvarka nekeičiama, o atitinkamos kainos nustatomos taikant Lietuvos Respublikos
įstatymų nuostatas.
VI SKYRIUS
GARANTINĖS ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO KAINOS TAIKYMAS
16. Vartotojams, išskyrus buitinius vartotojus, kurie nėra pasirinkę nepriklausomo tiekėjo,
taikomas garantinis elektros energijos tiekimas.
17. Vartotojai, nepasirinkę nepriklausomo tiekėjo, už elektros energiją atsiskaito kaina,
kurią sudaro elektros energijos persiuntimo paslaugos kaina ir Lietuvos Respublikos elektros
energetikos įstatymo 44 straipsnio 2 dalies 3 punktu nustatyta garantinio elektros energijos tiekimo
kaina, kuri apskaičiuojama vidutinei praėjusio ataskaitinio mėnesio elektros energijos biržos kainai,
susiformavusiai Lietuvos kainų zonoje, pritaikius koeficientą 1,25.
_______________________________
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