
grynaisiais: atsiskaitant fizinėse aptarnavimo vietose reikia pateikti 8 skaitmenų Kliento kodą, 

kuris nurodytas sąskaitoje. Mokėtiną sumą Jums pasakys aptarnaujantis darbuotojas. Mokėjimo 

metu galite deklaruoti einamojo mėnesio rodmenis.

elektronine sąskaita: ją bei automatinį e. sąskaitos apmokėjimą galite užsisakyti savo interneto 

banke, e. sąskaitos siuntėju nurodydami „Ignitis“ (gyventojams ir gyventojų tarifu mokančiam 

verslui);

interneto banke ar kitose elektroninėse sistemose: mokėjimų ar operacijų skiltyje susikurkite 

naują mokėjimo ruošinį – nurodykite lėšų gavėją „Ignitis“ arba įveskite įmokos kodą 203000. 

Sąskaitą už elektrą apmokėsite įrašę mokėtiną sumą. Mokėjimo metu galite deklaruoti einamojo 

mėnesio rodmenis;

savitarnos svetainėje e.ignitis.lt: norėdami apmokėti sąskaitą, spauskite mygtuką ,,Deklaruoti ir 

mokėti“. Susiformuos mokėjimo krepšelis, kurį galėsite apmokėti Jums patogiu būdu;

11 Atsiskaitymo būdai:

10
Per praeitą mėnesį Jūsų sumokėta suma. Jei suma nurodyta su minuso „-“ ženklu – tokią 

sumą sumokėjote. Jei nurodytas „0“ – mokėjimo neatlikote.

9 Suma, kurią turėjote apmokėti per nurodytą laikotarpį (praeitą mėnesį).

8
Pritaikyta kompensacija už nurodytą ataskaitinį laikotarpį (jei taikoma). Dalinis 

kompensavimas yra taikomas elektros energijos tiekimo kainos daliai, viršijančiai 0,24 

Eur/kWh (su PVM) ir negali būti didesnis nei 0,09 Eur/kWh (su PVM). Jeigu elektros kaina 

lygi 0,24 Eur/kWh (su PVM) arba mažesnė – dalinis kompensavimas netaikomas.

7 Sąskaitos draudimo suma, neapmokestinama PVM.

6 Paslaugos ir objektų adresai, už kuriuos išrašyta sąskaita. 

5
Mokėtina suma – paskaičiuota suma už suvartotą elektros energiją ir kitas paslaugas, 

įskaitant praėjusių laikotarpių likučius ir (ar) sumas. 

4
Sąskaitos suma – suma už ataskaitinio mėnesio elektrą ir kitas paslaugas, neįskaitant 

praėjusių laikotarpių likučių ar einamąjį mėnesį sumokėtų sumų.

3
Suteiktas Kliento kodas reikalingas atsiskaitant už elektros energiją. Kartu jis naudojamas 

ir kaip atpažinimo kodas kreipiantis į UAB „Ignitis“.

2
Išrašymo data – sąskaitos išrašymo data.  

Sumokėti iki – data, iki kurios sąskaita turi būti apmokėta. Būsime dėkingi, jeigu iki 

nurodytos datos sąskaitą apmokėsite.

1
Sutarties savininko vardas, pavardė ir adresas (juo siunčiamos sąskaitos, jei pasirinkta 

sąskaitas gauti paprastu paštu.

Nepriklausomo tiekimo elektros  
sąskaitos paaiškinimas
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22
Sąskaitos suma – suma už ataskaitinio mėnesio elektrą, neįskaitant praėjusių laikotarpių 

likučių ar einamąjį mėnesį sumokėtų sumų, bet, įskaičiavus valstybės taikomą dalinį 

tiekimo kainos kompensavimą.

21
Pateikiamos visos elektros energijos kainos dedamosios su PVM. Nurodoma, kas sudaro 

nereguliuojamą ir reguliuojamą kainos dalis. 

20
Pritaikytos kompensacijos dydis (€/kWh) už nurodytą ataskaitinį laikotarpį (jei taikoma). 

Buitiniams elektros energijos vartotojams nuo 2022 m. liepos 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 

d. taikomas elektros kainos dalinis kompensavimas, skirtas buitinių vartotojų išlaidoms 

už suvartotą elektros energiją sumažinti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos 

įstatymo Nr. IX-884 papildymo 19'2 ir 19'3 straipsniais bei Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatytais dalinio kompensavimo dydžiais.

19
Operatoriaus priskaityta suma už elektros energiją objekte, nurodytame 12 p. Suma 

susideda iš persiuntimo paslaugos, VIAP (viešuosius interesus atitinkančios paslaugos) ir 

skirstymo paslaugos papildomos dedamosios dalių. Šių dedamųjų kainos nurodomos 21 

p. Suma apskaičiuojama suvartotos elektros energijos kiekį (15 p.) padauginus iš 

dedamųjų kainos (21 p.).

18
„Ignitis” priskaityta suma už elektros energiją objekte, nurodytame 12 p. Elektros 

energijos tiekimo kaina nurodoma 21 p. Suma apskaičiuojama suvartotos elektros 

energijos kiekį (15 p.) padauginus iš atitinkamos kainos (21 p.).

17
Sumos už elektros energiją apskaičiavimas – kiekis kWh padauginamas iš kainos už kWh. 

Sumą sudaro „Ignitis“ ir ESO dalys (55,90 + 30,87), kurių sumų detalizacijoje nurodoma, iš 

kokių dedamųjų apskaičiuotos sumos.

16 Kaina (€/kWh) – jums galiojanti kaina už kilovatvalandę („Ignitis“ + ESO dalys).

15 Kiekis kWh – skirtumas tarp „nuo“ ir „iki“ rodmenų, už kurį išrašoma sąskaita.

14
Rodmens gavimo data – data, kada buvo užfiksuotas / apskaičiuotas skaitiklio rodmuo. 

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

Jeigu nedeklaravote skaitiklio rodmenų iki mėnesio pabaigos, sąskaita išrašoma pagal 

vidutinį suvartojimą. Tokiu atveju, nurodomas rodmens šaltinis: ESO apskaičiuota pagal 

vidutinį suvartojimą.

13
Skaitiklio skalė – skaitiklio parametras, kuris leidžia skaičiuoti skirtingą elektros energijos 

suvartojimo kiekį skirtingiems laikotarpiams.

12
Objekto numeris ir adresas, kuriame vartojate elektros energiją ir gaunate sąskaitas. 

Skaitiklio numeris – Jūsų skaitiklio gamyklinis numeris. IGNITIS planas – Jums taikomas 

„Ignitis“ elektros energijos tiekimo planas. ESO planas – Jums taikomas operatoriaus 

tarifo planas.
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24 Pateikiami priskaitymai už draudimo paslaugą per nurodytą laikotarpį.

23
Pateikiamas sąskaitos draudimo liudijimo numeris (gali būti reikalingas kreipiantis į 

draudimo bendrovę) ir draudimo galiojimo laikotarpis (jei pasirinkta draudimo paslauga).
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