
 

 

 
 

VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS ORO UOSTŲ  

PALANGOS FILIALO OPERACIJŲ VADOVAS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL BENDRŲJŲ TINKLŲ EKSPLOATACIJOS MOKESČIO TARIFO 2022 METAMS 

PATVIRTINIMO 

 

2022 m. vasario 2 d. Nr. 13R- 

Palanga 

 

 1. T v i r t i n u  valstybės įmonės Lietuvos oro uostų  Palangos filialo (toliau – PLQ) 

bendrųjų tinklų eksploatacijos mokesčio tarifo apskaičiavimo 2022 metams bendruosius principus 

(pridedama), apskaičiuotus pagal valstybės įmonės Lietuvos oro uostų (toliau – LOU) Palangos filialo 

elektros energijos tiekimo sąnaudų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos, patvirtintos LOU 

generalinio direktoriaus 2015 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 1R-264 „Dėl Valstybės įmonės Lietuvos 

oro uostų Palangos filialo elektros energijos tiekimo sąnaudų apskaičiavimo ir paskirstymo 

metodikos patvirtinimo“, VII skyriaus  [Bendrųjų tinklų eksploatacijos mokesčio apskaičiavimo 

bendrieji principai] nuostatas. 

 2. N u r o d a u  LOU Teisės ir administravimo skyriaus specialistei su šiuo įsakymu 

supažindinti LOU Apskaitos skyriaus vadovą ir atsakingus už PLQ Apskaitos skyriaus darbuotojus, 

Komercijos departamento direktorių, Pardavimų skyriaus vadovą ir atsakingus už PLQ Pardavimo 

skyriaus darbuotojus, PLQ Inžinerijos ir eksploatacijos skyriaus vadovą.  

 3. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę PLQ Inžinerijos ir eksploatacijos skyriaus 

vadovui. 

 4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios VĮ Lietuvos oro uostų Palangos filialo direktoriaus 

2020 m. spalio 30 d. įsakymą Nr. 13R-13 „Dėl bendrųjų tinklų eksploatacijos mokesčio tarifo 2021 

metams patvirtinimo“. 

                       

Operacijų skyriaus vadovas,                                                                     Algirdas Makulavičius 

atliekantis Operacijų vadovo f-jas 

  

Parengė 

Inžinierius energetikas 

Vaidotas Janulionis 

2022 02 02 
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VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS ORO UOSTŲ PALANGOS FILIALO 

BENDRŲJŲ TINKLŲ EKSPLOATACIJOS MOKESČIO TARIFO 

APSKAIČIAVIMO 2022 METAMS BENDRIEJI PRINCIPAI  

 

1. Bendrųjų tinklų eksploatacijos mokestį sudaro visų per vienerius metus1 valstybės įmonės 

Lietuvos oro uostų Palangos filialo (toliau - vartotojas) patirtų bendrųjų tinklų sąnaudų suma, 

proporcingai tenkanti vienai suvartotos aktyviosios elektros energijos kilovatvalandei, 

padalintai iš bendros, per vienerius metus suvartotos aktyvinės elektros energijos, 

kilovatvalandžių sumos: 

 

𝑀𝑏𝑡 =
∑ 𝑆𝑏𝑡𝑒.𝑚.

∑ 𝐸𝑚.
=

80723,59

768138
= 0,1051 

 

Mbt - bendrųjų tinklų eksploatacijos mokesčio tarifas 2022 metams, proporcingai tenkantis vienai 

suvartotos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandei, sudaro 0,1051 Eur/kWh. 

∑Em. – Bendra vartotojo, įskaitant visus Subabonentus, per vienerius metus suvartotos aktyvinės 

elektros energijos suma sudaro 768138 kWh/m. 

∑Sbte.m. – vartotojo, per vienerius metus patirta bendrųjų tinklų eksploatacijos sąnaudų suma 

sudaro  80723,59 Eur/m. 

2. Bendrųjų tinklų eksploatacijos sąnaudų, patirtų per vienerius metus, sumos apskaičiavimas: 

 

              ∑ 𝑆𝑏𝑡𝑒.𝑚. = 𝑆𝑉𝑇𝑃 + 𝑆𝐼𝑇 + 𝑆𝑃𝑇𝐴 + 𝑆𝑃𝑇𝑃 + 𝑆𝑀𝐷 + 𝐾 + 𝑆𝑆𝑆 =  47202,11 +

                +8118,92 + 0 + 0 + 4618,90 + 173,39 + 20610,27 = 80723,59  

 

SVTP – vartotojo turimo techninio personalo išlaikymo (įskaitant darbo užmokestį, kvalifikacijos 

kėlimą, technines ir kitas darbo priemones, būtinas tiesioginiam darbui atlikti), kaštų dalis, 

proporcingai tenkanti bendriesiems tinklams per vienerius metus, 47202,11 Eur/m. 

 
1 Vienerių metų laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. 



 

 

SIT – vartotojo valdomo ilgalaikio turto (arba jo dalies), tiesiogiai priskiriamo bendriesiems 

tinklams, per vienerius metus nusidėvėjimo suma – 8118,92  Eur/m. 

SPTA – vartotojo, Viešųjų pirkimų įstatymo numatyta tvarka, pasirinktų eksploatacijos ir techninės 

priežiūros paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų abonentinis mokestis, tiesiogiai priskiriamas 

bendriesiems tinklams per vienerius metus – 0 Eur/m. 

SPTP – vartotojo, Viešųjų pirkimų įstatymo numatyta tvarka, pasirinktų eksploatacijos ir techninės 

priežiūros paslaugų teikėjų teikiamų papildomų remonto darbų, atliekamų pagal nustatytus įkainius, 

tiesiogiai priskiriamų bendriesiems tinklams, kaštai per vienerius metus – 0 Eur/m. 

SMD – bendrųjų tinklų eksploatacijai ir remontui sunaudotų medžiagų ir detalių, vartotojo įsigytų 

iš tokių medžiagų ir detalių tiekėjų, kaštai per vienerius metus – 4618,90 Eur/m. 

K – kapitalo kaštai, kurių dydis nustatomas atsižvelgiant į bendriesiems tinklams priskirto 

ilgalaikio turto likutinės vertės bendrųjų elektros energijos tiekimo tinklų eksploatacijos mokesčio 

taikymo periodo pradžioje ir Vyriausybės vertybinių popierių (obligacijų) palūkanų normos sandauga 

vieneriems metams – 173,39 Eur/m. 

SSS – per praėjusius vienerius metus surinkto bendrųjų tinklų mokesčio sumos ir faktinių bendrųjų 

tinklų sąnaudų sumos skirtumas 20610,27 Eur/m. 

 

3. Kapitalo kaštų apskaičiavimas: 

 

𝐾 = 𝐿𝑇𝑉 × 𝑉𝑉𝑃% = 64218,26 × 0,27% = 173,39 

 

LTV – ilgalaikio turto (arba jo dalies), tiesiogiai priskiriamo bendriesiems tinklams, vertė 

mokesčio taikymo periodo pradžioje, t.y. 2021 m. liepos 1 d., sudaro  64218,26 Eur. 

VVP - Ne mažesnė kaip 10 metų trukmės LR Vyriausybės vertybinių popierių (obligacijų) 

aukcionų, įvykusių per praėjusius 36 kalendorinius mėnesius, metinės palūkanų normos aritmetinis 

vidurkis sudaro 0,27%. 

____________________________________ 


