Nepriklausomo tiekimo elektros energijos
sąskaitos gaminančiam vartotojui paaiškinimas
Pateikiame elektros energijos sąskaitos gaminančiam vartotojui pavyzdį: gegužės mėn. pradžioje klientas turėjo 117 kWh (34) sukauptos
elektros energijos likutį. Per gegužės mėn. jis pagamino 544 kWh (35) ir suvartojo 315 kWh (36). Įvertinus sukauptos, pagamintos ir
sunaudotos elektros energijos kiekį, mėnesio pabaigoje klientui liko 346 kWh (39) sukauptos elektros energijos (117 + 544 - 315 = 346). Šiuo
konkrečiu atveju klientas yra pasirinkęs atsiskaitymo būdą „Už atgautą elektros energiją“, todėl mokėtina suma 17,15 Eur (40) susidarė
atgautas (suvartotas) 315 kWh (36) apmokestinus ESO persiuntimo paslaugos tarifu 0,05445 Eur/kWh.
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1

Sutarties savininko vardas, pavardė ir adresas (juo
siunčiamos sąskaitos, jei toks gavimo būdas yra pasirinktas).

2

Laikotarpis – periodas, už kurį yra išrašyta sąskaita.
Išrašymo data – sąskaitos išrašymo data.

3

Jums suteiktas Kliento kodas. Reikalingas atsiskaitant už
elektros energiją, taip pat naudojamas kaip atpažinimo
kodas kreipiantis į UAB „Ignitis“.

4

Mokėtina suma – suma už suvartotą elektros energiją /
paslaugas, įskaitant praėjusių laikotarpių likučius / sumas.

5

Sąskaitos apmokėjimo data – data, iki kurios sąskaita turi
būti apmokėta.

6

Atsiskaitymo būdai:
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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 naują
mokėjimo ruošinį – nurodydami lėšų gavėją „Ignitis“
arba įvesdami įmokos kodą 203000. 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. Mokėtiną sumą Jums pasakys
aptarnaujantis darbuotojas. Daugiau informacijos kaip
atsiskaityti grynaisiais rasite čia.
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7

Korespondencijos adresas – adresas, kuriuo gaunami su
sutartimi susiję pranešimai.

8

Likusi neapmokėta ankstesnių mėnesių suma arba
susidariusi permoka (atvaizduojama su minuso ženklu).

9

Per nurodytą mėnesį Jūsų sumokėta suma.

10

Sąskaitos suma už nurodytą laikotarpį.

11

Likutis – suma už suvartotą elektros energiją / paslaugas,
įskaitant praėjusių laikotarpių likučius / sumas sąskaitos
išrašymo datai. Jei likučio eilutėje matote permoką – ją
galite susigrąžinti arba šia suma padengti ateities sąskaitas.

12

Sąskaitos sumos apibendrinimas. Sąskaitos sumą sudaro
dvi dalys: tiekimo (UAB „Ignitis“ dalis) ir persiuntimo (AB
„Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dalis). Detalūs
apskaičiavimai / paaiškinimai pateikiami žemiau.

13

Objekto numeris ir adresas, kuriame vartojama elektros
energija.

14

Skaitiklio numeris – skaitiklio gamyklinis numeris.

15

Skaitiklio skalė – skaitiklio parametras, kuris leidžia
skaičiuoti skirtingą elektros energijos suvartojimo kiekį
skirtingu paros metu ar dienomis.

16

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

17

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

18

Kiekis kWh – skirtumas tarp „nuo“ ir „iki“ rodmenų.

19

Suvartotas el. energijos kiekis – per ataskaitinį mėn.
objekte suvartotas el. energijos kiekis.

20

Patiektas el. energijos kiekis – į operatoriaus tinklą
patiektas pagamintos el. energijos kiekis.

21

Gautas el. energijos kiekis pagal galią – pagal elektrinės
galią objektui apskaičiuotas pagamintos elektros
energijos kiekis.

22

Elektrinės galia – objekte esančios elektrinės įrengtoji
generuoti galia arba išpirktas nutolusios elektrinės galios
kiekis.
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Jums taikomas UAB „Ignitis“ elektros energijos tiekimo
planas.

24

UAB „Ignitis“ sumos apskaičiavimas už suvartotą
elektros energiją – kiekis (pateikiamas bendras kWh
kiekis, susumavus atitinkamus skaitiklio skalių rodmenis,
nurodytus lentelėje „Suvartotas elektros energijos kiekis“)
padauginamas iš kainos už kWh.

25

Nuolaida tiekimo paslaugai – UAB „Ignitis“ Jums
pritaikytos nuolaidos apskaičiavimas (jei taikoma).

26

Tiekimo paslaugos kainos fiksavimo terminas – periodas,
kuriam Sutartyje yra užfiksuota Tiekimo paslaugos kaina.

27

UAB „Ignitis“ priskaityta suma už elektros energiją Jūsų
objekte / objektuose.

28

Jums taikomas Operatoriaus tarifo planas.

29

Operatoriaus kliento kodas – identifikacinis kodas,
naudojamas kreipiantis į Operatorių. Jis skiriasi nuo UAB
„Ignitis“ suteikto Kliento kodo.

30

Operatoriaus sumos apskaičiavimas už persiuntimo
paslaugą / VIAP (viešuosius interesus atitinkančios
paslaugos) / skirstymo paslaugos papildomą dedamąją kiekis (pateikiamas kWh kiekis nurodytas lentelėje
„Suvartotas elektros energijos kiekis“) padauginamas iš
kainos už kWh.

31

Operatoriaus priskaityta suma už elektros energijos
persiuntimą ir susijusias paslaugas Jūsų objekte /
objektuose.
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Sukauptas el. energijos kiekis – patiektas į Operatoriaus
tinklus ir nesuvartotas el. energijos kiekis.

33

Įkeltas sukauptas kiekis – iš kito elektros energijos
tiekėjo ar objekto perkeltas sukauptas el. energijos kiekis.

34

Sukauptas el. energijos kiekis apskaitos laikotarpio
pradžioje – praėjusiais laikotarpiais patiektas į
Operatoriaus tinklus ir nesuvartotas el. energijos kiekis
laikotarpio pradžiai.

35

Patiektas į tinklą el. energijos kiekis – į Operatoriaus
tinklą patiektas pagamintos el. energijos kiekis.

36

Suvartotas iš tinklo el. energijos kiekis – per ataskaitinį
mėn. suvartotas el. energijos kiekis.

37

Trūkstamas el. energijos kiekis – gaminančiam vartotojui
išnaudojus visą sukauptą el. energiją, papildomai
vartojama el. energija.

38

Atgautas el. energijos kiekis – patiektos į Operatoriaus
tinklą ir vėliau savo reikmėms suvartotos el. energijos kiekis.

39

Sukauptas el. energijos kiekis apskaitos laikotarpio
pabaigoje – praėjusiais laikotarpiais patiektas į
Operatoriaus tinklus ir nesuvartotas el. energijos kiekis
laikotarpio pabaigai.

40

Bendra sąskaitos suma – bendra suma už UAB „Ignitis“ ir
Operatoriaus paslaugas.
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