Visuomeninio tiekimo
elektros sąskaitos
paaiškinimas
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Sutarties savininko vardas / pavardė ir adresas
(juo siunčiamos sąskaitos, jei toks gavimo būdas
yra pasirinktas).
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Laikotarpis - periodas, už kurį yra išrašyta sąskaita.
Išrašymo data - sąskaitos išrašymo data.
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Suteiktas Kliento kodas - reikalingas atsiskaitant už
elektros energiją, naudojamas ir kaip atpažinimo
kodas kreipiantis į UAB „Ignitis“.							
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Mokėtina suma - suma už suvartotą elektros
energiją, įskaitant praėjusių laikotarpių
likučius/sumas.								
								
Sąskaitos apmokėjimo data - data, iki kurios
sąskaita turi būti apmokėta. Būsime dėkingi,
jeigu iki nurodytos datos sąskaitą apmokėsite.
Atsiskaitymo būdai:
Savitarnos svetainėje e.ignitis.lt: norėdami apmokėti
sąskaitą, spauskite mygtuką „Deklaruoti ir mokėti“. Susiformuos mokėjimo krepšelis, kurį galėsite apmokėti Jums
patogiu būdu. Daugiau informacijos, kaip naudotis
savitarna rasite čia.
Interneto banke ar kitose elektroninėse platformose:
mokėjimų ar operacijų skiltyje susikurkite mokėjimo
ruošinį – nurodydami lėšų gavėją Ignitis arba įvesdami
įmokos kodą 103500. Sąskaitą už elektrą apmokėsite
įrašydami mokėtiną sumą. Daugiau informacijos kaip
atsiskaityti šiuo būdu rasite čia.
Elektronine sąskaita: ją bei automatinį e. sąskaitos
apmokėjimą galite užsisakyti savo interneto banke,
e. sąskaitos siuntėju nurodydami „Ignitis“ (Gyventojams ir
gyventojų tarifu mokančiam verslui). Daugiau
informacijos kaip atsiskaityti šiuo būdu rasite čia.
Grynaisiais: atsiskaitant fizinėse aptarnavimo vietose reikia
tik pateikti 8 skaitmenų kliento kodą, kuris nurodytas
sąskaitoje. Daugiau informacijos kaip atsiskaityti
grynaisiais rasite čia. 									
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Korespondencijos adresas - adresas, kuriuo
siunčiami su sutartimi susiję pranešimai (jei toks
gavimo būdas yra pasirinktas).
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Likutis - likusi neapmokėta ankstesnių
mėnesių suma. Jei nurodyta suma yra su
minuso “-” ženklu - yra susidariusi permoka, jei
be minuso “-” ženklo - tai yra likusi neapmokėta
suma. Ką daryti turint permoką skaitykite čia.
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Per konkretų mėnesį Jūsų sumokėta suma. Jei
suma nurodyta su minuso “-” ženklu - būtent tokią
sumą sumokėjote. Jei nurodytas 0 - mokėjimo
neatlikote.

10

Sąskaitos suma už nurodytą (einamąjį) laikotarpį.

11

Objekto numeris ir adresas - kuriame naudojate
elektros energiją ir gaunate sąskaitas.

12

Jums taikomas UAB „Ignitis“ tarifo planas.

13

Skaitiklio skalė - skaitiklio parametras, kuris leidžia
skaičiuoti skirtingą elektros energijos suvartojimo
kiekį skirtingiems laikotarpiams.

14

Rodmens šaltinis - būdas, kuriuo buvo gautas
elektros skaitiklio rodmuo.

15

Rodmens gavimo data - data, kai buvo užfiksuotas/
apskaičiuotas skaitiklio rodmuo.

16

Kiekis kWh - skirtumas tarp „Nuo“ ir „Iki“
rodmenų - kiekis kWh, už kurį išrašoma sąskaita.

17

Kaina už kWh - kaina taikoma už 1 kWh, pagal
pasirinktą tarifo planą.
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Obj. Nr.: 00000000, Jaunimo g. 0-0, Vilnius, 00000, Vilniaus m. sav.,
Vilniaus apskr.
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Obj. Nr.: 00000000, Jaunimo g. 0-0, Vilnius, 00000, Vilniaus m. sav.,
Vilniaus apskr.
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Obj. Nr.: 00000000, Jaunimo g. 0-0, Vilnius, 00000, Vilniaus m. sav.,
Vilniaus apskr.
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Obj. Nr.: 00000000, Jaunimo g. 0-0, Vilnius, 00000, Vilniaus m. sav.,
Vilniaus apskr.
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Sumos už elektros energiją apskaičiavimas - kiekis
kWh (gaunamas iš skaitiklio skalės “Iki” minusavus
skaitiklio skalę “Nuo”) padaugintas iš kainos
už kWh.
						
Suma už elektros energiją objekte, kuriame
naudojate elektros energiją ir už kurį gaunate
sąskaitas.
						
Jei atsiskaitote už namo bendrosioms reikmėms
suvartotą elektrą (laiptinės, rūsio ar kitų bendrų
patalpų apšvietimą), nurodomas mėnesis, už kurį
yra priskaičiuota mokėtina suma bei mokėtinos
sumos dydis.			
Jei atsiskaitote už namo bendrosioms reikmės
suvartotą elektrą - nurodomas objekto numeris ir
adresas, kuriame priskaičiuota mokėtina suma.		
				
Jei atsiskaitote už namo bendrosioms reikmėms
suvartotą elektros energiją - pateikiama mokėtina
bendrųjų reikmių suma. Kaip atsiskaityti už
bendrosioms reikmėms skirtą elektrą galite
skaityti čia.						
					
Bendra sąskaitos suma - suma, kuri yra už šio
mėnesio suvartojimą, neįskaitant permokos (jeigu
yra) ar sumokėtos per einamąjį mėnesį sumos.
Mokėtina sąskaitos suma - suma už suvartotą
elektros energiją, įskaitant praėjusių laikotarpių likučius/sumas. Gaunama iš sąskaitos sumos,
priskaičiuotos už einamąjį laikotarpį (paaiškinimas
Nr.10), atėmus per konkretų mėnesį Jūsų sumokėtą
sumą (paaiškinimas Nr. 9) bei įvertinus turimą
likutį (paaiškinimas Nr. 8).						
						
						
						
					
						
			

						
						
						
					
						

