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1. Bendra informacija
Vartotojo vadovas skirtas aprašyti Elektros energijos kainų palyginimo sistemos (toliau – Sistema) vartotojo
sąsają, jos navigaciją, struktūrą bei skaičiavimus.

1.1 Sąvokos ir sutrumpinimai
Santrumpos / Sąvokos

Paaiškinimas

Automatizuota apskaita

Automatizuota duomenų nuskaitymo sistema, leidžianti fiksuoti
kiekvienos valandos elektros energijos suvartojimą vartotojo objekte.
Vartotojui, kuriam įrengta automatizuota apskaita, elektros energijos
suvartojimo duomenų deklaruoti nereikia.

Buitinis vartotojas

Fizinis asmuo, perkantis elektros energiją asmeniniams, šeimos ar
namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti
(individualiems gyvenamiesiems namams, šių namų valdoje esantiems
statiniams, daugiabučio / bendrabučio tipo gyvenamųjų namų butams,
vasarnamiams, sodų sklypams, garažams, skirtiems asmeniniams
automobiliams, ir kitiems gyvenamosios paskirties objektams,
nenaudojamiems su verslo ar profesija susijusiems poreikiams
tenkinti).

Dieninis laikas

Žiemą – savaitės dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio (imtinai)
nuo 7.00 val. iki 23.00 val.
Vasarą – savaitės dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio (imtinai)
nuo 8.00 val. iki 24.00 val.

Diferencijuotas tarifas pagal laiko
intervalus

Tarifas, kurį be kitų galimų dedamųjų sudaro energijos dedamosios,
diferencijuotos pagal laiko (energetikos sistemos minimalių, vidutinių,
maksimalių apkrovų metu bei šeštadienio, sekmadienio ir švenčių
dienomis) intervalus.

Dviejų laiko zonų tarifas

Tarifas, kurį, be kitų galimų dedamųjų, sudaro dieninė energijos
dedamoji bei naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji.

Elektros kainų palyginimo sistema /
Sistema

Tai sistema, kuria naudodamasis elektros energijos vartotojas gali
palyginti elektros energijos tiekėjų siūlomus tarifų planus.

Elektros birža

Elektros biržos operatorius Nord Pool Spot (www.nordpoolspot.com)

Elektros energijos garantinis
tiekimas / Garantinis tiekimas

Elektros energijos tiekimas, siekiant užtikrinti vartotojų, kurie nustatyta
tvarka nepasirinko nepriklausomo elektros energijos tiekėjo arba kurių
pasirinktas nepriklausomas tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų,
aprūpinimą elektros energija.
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Likutinis grafikas

Visų objektų Lietuvoje, kuriuose yra įdiegta neautomatizuota apskaita,
elektros energijos vartojimo grafikas.

Maksimalių apkrovų laiko intervalai

Laiko intervalai:

Minimalių apkrovų laiko intervalai



spalį, lapkritį, gruodį, sausį, vasarį ir kovą – nuo 8 val. iki
11 val. ir nuo 18 val. iki 20 val.;



balandį ir rugsėjį – nuo 9 val. iki 12 val. ir nuo 19 val. iki
21 val.;



gegužę, birželį, liepą ir rugpjūtį – nuo 9 val. iki 12 val.

Žiemos laiku – laiko intervalai kiekvieną parą nuo 23.00 val. iki
7.00 val.
Vasaros laiku – laiko intervalai kiekvieną parą nuo 00.00 val. iki
8.00 val.

Naktinis, šeštadienio ir sekmadienio
laikas

Žiemos laiku ‒ savaitės dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio
(imtinai) nuo 23.00 val. iki 7.00 val. bei šeštadieniais ir sekmadieniais
visą parą.
Vasaros laiku – savaitės dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio
(imtinai) nuo 00.00 val. iki 8.00 val. bei šeštadieniais ir sekmadieniais
visą parą.

Nebuitinis vartotojas

Asmuo, perkantis elektros energiją poreikiams, susijusiems su verslu
ar profesija, tenkinti.

Nepriklausomas tiekėjas

Asmuo, tiekiantis elektros energiją vartotojams ir turintis teisę verstis
nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla.

Šeštadienio, sekmadienio ir švenčių
dienų intervalai

Šeštadienio, sekmadienio ir švenčių (sausio 1-oji, vasario
16-oji, kovo 11-oji, gegužės 1-oji, birželio 24-oji, liepos 6-oji, rugpjūčio
15-oji, lapkričio 1-oji, gruodžio 24-oji, gruodžio 25-oji, gruodžio 26-oji)
dienomis visą parą, išskyrus minimalių apkrovų laiko intervalus.

Valandinio tarifų planai

Planai, susiję su valandinėmis elektros kainomis biržoje. Pasirinkus šį
planą, daroma prielaida, kad elektros energija vartojama panašiu laiku
kaip ir smulkieji elektros vartotojai.

Vidutinių apkrovų laiko intervalai

Likęs laikas, neįtrauktas į maksimalių apkrovų, minimalių apkrovų ir
šeštadienio, sekmadienio bei švenčių dienų laiko intervalus.

Vienos laiko zonos tarifas

Tarifas, kurį, be kitų galimų dedamųjų, sudaro visą parą nekintančio
(vienodo) dydžio energijos dedamoji – vienos aktyvinės elektros
energijos kilovatvalandės (kWh) kaina.
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Visuomeninis tiekėjas

Asmuo, įpareigotas tiekti elektros energiją jo veiklos licencijoje
nurodytoje teritorijoje esantiems Elektros energetikos įstatymo
43 straipsnyje nurodytiems vartotojams. Visuomeninio tiekėjo funkcijas
Lietuvoje atlieka AB LESTO.

Komisija

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

Žalioji energija

Elektros energija, gaunama iš atsinaujinančių išteklių: vėjas, saulės
energija, aeroterminiai, geoterminiai, hidroterminiai ištekliai ir
vandenynų energija, hidroenergija, biomasė, biodujos, įskaitant
sąvartynų ir nuotekų perdirbimo įrenginių dujas, taip pat kitų
atsinaujinančių neiškastinių išteklių, kurių naudojimas technologiškai
yra galimas dabar arba bus galimas ateityje, energija.

1.2 Paaiškinimai
Elektros energijos kainų palyginimo sistemoje prie kai kurių terminų yra pateikiami paaiškinimai pažymėti
klaustuko simboliu
. Vartotojas, norėdamas perskaityti paaiškinimą, turi kairiuoju pelės klavišu paspausti
ant klaustuko. Atsiradusiame lange vartotojui pateikiamas termino paaiškinimas (žr. Ekranvaizdis 1-1).
Norint uždaryti paaiškinimą, kairiuoju pelės klavišu reikia paspausti ant atsiradusio lango kampe esančio
kryžiuko simbolio

.
Ekranvaizdis 1-1. Sistemos paaiškinimai
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2. Pagrindinis puslapis
Sistemos pagrindinis puslapis susideda iš:


Viršutinės juostos;



Pagrindinio meniu;



Apatinės juostos.

Toliau detalizuojama kiekviena pagrindinio puslapio dalis atskirai.

2.1 Viršutinės juostos navigacija
Sistemos pagrindinio puslapio viršutinę dalį sudaro (žr. Ekranvaizdis 2-1):


Komisijos logotipas. Tai navigacija iš bet kurios portalo vietos (puslapio) į titulinį puslapį;



Lietuvos vėliava. Pateikiama Sistemos versija lietuvių kalba;



Jungtinės Karalystės vėliava. Pateikiama Sistemos versija anglų kalba;



Neįgaliesiems. Pateikiama Sistemos versija pritaikyta neįgaliesiems (padidintas teksto šriftas).
Ekranvaizdis 2-1. Viršutinės juostos navigacija

2.2 Pagrindinis meniu
Sistemos vartotojo portalo pagrindinį meniu sudaro (žr. Ekranvaizdis 2-2):


Tiekėjo pakeitimo procesas. Pateikiamas elektros energijos tekėjo pakeitimo proceso aprašymas ir
kokie teisės aktai reglamentuoja elektros energijos tiekėjo pasirinkimo ir pakeitimo procesą.



Nepriklausomų tiekėjų sąrašas. Vartotojas nukreipiamas į Komisijos tinklalapį, kuriame pateikiamas
visų nepriklausomų tiekėjų, turinčių elektros energijos nepriklausomo tiekimo licencijas / leidimus,
sąrašas. Sąraše nurodomas įmonės pavadinimas, kontaktinė informacija, licencijos numeris ir
išdavimo data bei kokiais ataskaitiniais metų ketvirčiais įmonė vykdė (arba nevykdė) nepriklausomo
tiekimo veiklą.



Elektros kainų skaičiuoklė. Tai portalo puslapis, kuriame vartotojui pagal pasirinktus paieškos
kriterijus ir įvestą suvartojimą pateikiami nepriklausomų tiekėjų ir visuomeninio tiekėjo elektros
energijos tiekimo planų pasiūlymai.
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Ekranvaizdis 2-2. Pagrindinis meniu

2.2.1 Elektros kainų skaičiuoklė
Vartotojas, Sistemos pagrindiniame meniu pasirinkęs „Elektros kainų skaičiuoklė“, pasirenka, kokiam elektros
energijos vartotojų tipui nori matyti teikiamus pasiūlymas. Galimi vartotojo tipo pasirinkimai:


Buitinis vartotojas. Pateikiama buitinio vartotojo forma. Ši forma yra skirta fiziniams asmenims,
perkantiems elektros energiją asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su
verslu ar profesija, tenkinti.



Nebuitinis vartotojas. Pateikiama nebuitinio vartotojo forma. Ši forma yra skirta verslo subjektams
bei fiziniams asmenims, perkantiems elektros energiją poreikiams, susijusiems su verslu ar profesija,
tenkinti.

Elektros kainų skaičiuoklė yra suskirstyta į tris etapus (žr. Ekranvaizdis 2-3):


Paieškos kriterijai. Vartotojui pateikiamas klausimų sąrašas, priklausomai nuo to, kokį vartotojo tipą
jis pasirinko.



Suvartojimas. Vartotojas nurodo planuojamą suvartoti elektros energijos kiekį (kWh).



Rezultatai. Vartotojui pagal paieškos kriterijų etape pateiktus atsakymus ir įvestą suvartojimą
atrenkami nepriklausomų tiekėjų ir visuomeninio tiekėjo siūlomi elektros energijos tiekimo planai.
Ekranvaizdis 2-3. Elektros kainų skaičiuoklės etapai

Toliau esančiuose atskiruose skyriuose detaliau aprašomi Elektros kainų skaičiuoklės etapai bei vartotojų
formos.
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2.2.1.1

Paieškos kriterijai

Elektros kainų skaičiuoklės etape „Paieškos kriterijai“ vartotojas turi nurodyti pagrindinius elektros energijos
tiekimo planų atrinkimo kriterijus.

2.2.1.1.1

Buitinio vartotojo forma

Vartotojas pildydamas buitinio vartotojo formą turi atsakyti į pateiktus klausimus (žr. Ekranvaizdis 2-4).
Paspaudus mygtuką „Valyti“ bus išvalyti visi vartotojo atsakymai. Paspaudus mygtuką „Toliau“, Sistema
patikrins, ar vartotojas atsakė į visus klausimus, jei taip, vartotojas bus nukreiptas į kitą etapą „Suvartojimas“.
Jei bus nustatyta, jog vartotojas neatsakė į visus klausimus, vartotojui bus pateiktas klaidos pranešimas.


Nežinau savo duomenų. Jei vartotojas nežino kiek suvartoja elektros energijos ar kokį visuomeninio
tiekimo planą yra pasirinkęs, paspaudęs užrašą „Nežinau savo duomenų“, vartotojas bus nukreiptas į
tinklalapį www.manoelektra.lt, kuriame ras visą reikiamą informaciją.



Kokios laiko zonos tarifu norėtumėte mokėti už elektros persiuntimą? Vartotojas turi pasirinkti vieną
iš galimų atsakymų. Nuo atsakymo priklausys, kokiomis laiko zonomis vartotojas galės atsiskaityti su
nepriklausomu tiekėju:
o

Jei vartotojas pasirinks, kad už elektros energijos persiuntimą AB LESTO nori mokėti vienos laiko
zonos tarifu, nepriklausomam tiekėjui jis galės mokėti vienos laiko zonos arba valandinių tarifu.

o

Jei vartotojas pasirinks, kad už elektros energijos persiuntimą AB LESTO mokėti dviejų laiko zonų
tarifu, nepriklausomam tiekėjui jis galės mokėti vienos laiko zonos, dviejų laiko zonų arba valandiniu
tarifu.

Vartotojas turintis vienos laiko zonos skaitiklį gali rinktis ir dviejų laiko zonų tarifą. Jei Sistemos pateikti
elektros energijos tiekimo pasiūlymai dviem laiko zonomis bus patrauklūs vartotojui, prieš pakeičiant
planą reikės vartotojui pasikeisti skaitiklį. Taip pat, jei vartotojas turi dviejų laiko zonų skaitiklį, jis gali
rinktis vienos laiko zonos tarifą.


Kokiu AB LESTO planu norėtumėte mokėti už elektros persiuntimą? Vartotojas turi nurodyti, kokį AB
LESTO elektros energijos persiuntimo arba tiekimo planą šiuo metu turi arba norėtų pasirinkti. Vartotojas
gali pasirinkti tik vieną variantą. Priklausomai nuo pasirinkimo, apskaičiuojant nepriklausomų tiekėjų
siūlomas elektros energijos tiekimo kainas, bus pridedama AB LESTO elektros energijos persiuntimo
paslaugos kaina.
Tuo atveju, jei vartotojas šiuo metu turi AB LESTO tiekimo planą „Elektrinė viryklė“, vartotojas turi
pasirinkti planą „Standartinis“.



Kokiu tarifu norėtumėte mokėti nepriklausomam tiekėjui? Vartotojas gali pasirinkti vieną arba kelis
atsakymus. Nuo pasirinktų atsakymų priklausys, kokie nepriklausomų tiekėjų planai bus pateikiami:
o

Jei vartotojas pasirinks, kad nepriklausomam tiekėjui nori mokėti vienos laiko zonos tarifu, jam bus
atrinkti planai, kurie yra skirti vienai laiko zonai.

o

Jei vartotojas pasirinks, kad nepriklausomam tiekėjui nori mokėti dviejų laiko zonų tarifu, jam bus
atrinkti planai, kurie yra skirti dviem laiko zonoms.

o

Jei vartotojas pasirinks, kad nepriklausomam tiekėjui nori mokėti valandiniu tarifu, jam bus atrinkti su
elektros birža susieti planai.
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Ekranvaizdis 2-4. Buitinio vartotojo forma

2.2.1.1.2

Nebuitinio vartotojo forma

Vartotojas pildydamas nebuitinio vartotojo formą turi pasirinkti, kokiu tarifu mokės nepriklausomam tiekėjui
(žr. Ekranvaizdis 2-5). Galima pasirinkti vieną ar kelis atsakymo variantus. Nuo pasirinkimo priklausys, kokie
nepriklausomų tiekėjų planai bus pateikiami:


Jei vartotojas pasirinks, kad nepriklausomam tiekėjui nori mokėti vienos laiko zonos tarifu, jam bus
atirinkti planai, kurie yra skirti vienai laiko zonai.



Jei vartotojas pasirinks, kad nepriklausomam tiekėjui nori mokėti dviejų laiko zonų tarifu, jam bus atrinkti
planai, kurie yra skirti dviem laiko zonoms.



Jei vartotojas pasirinks, kad nepriklausomam tiekėjui nori mokėti diferencijuotu tarifu pagal laiko
intervalus, jam bus atrinkti planai, kurie skirti diferencijuotam pagal laiko tarifus.



Jei vartotojas pasirinks, kad nori nepriklausomam tiekėjui mokėti valandiniu tarifu, jam bus atrinkti su
elektros birža susieti planai. Sistema su birža susietus planus apskaičiuoja tik likutiniu grafiku. Šiuo metu
Sistemoje nėra realizuota galimybė pateikti pasiūlymus valandiniu tarifu.

Paspaudus mygtuką „Valyti“ bus išvalyti visi vartotojo atsakymai. Paspaudus mygtuką „Toliau“, Sistema
patikrins, ar vartotojas atsakė į visus klausimus, jei taip, vartotojas bus nukreiptas į kitą etapą „Suvartojimas“.
Jei bus nustatyta, jog vartotojas neatsakė į visus klausimus, vartotojui bus pateiktas klaidos pranešimas.
Ekranvaizdis 2-5. Nebuitinio vartotojo forma
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2.2.1.2

Suvartojimas

Elektros kainų skaičiuoklės etape „Suvartojimas“ vartotojas turi nurodyti planuojamą mėnesinį elektros
energijos suvartojimą.
Elektros kainų skaičiuoklės etapo „Suvartojimas“ paaiškinimai:


Pliuso ženklas . Jį paspaudus, vartotojui sudaroma galimybė įvesti 12 mėnesių planuojamą elektros
energijos suvartojimą pamėnesiui. Rekomenduojama, kad vartotojas užpildytų kuo daugiau mėnesių,
tokiu atveju Sistema pateiks tikslesnius skaičiavimus, ypač kai elektros energijos tiekimo planas yra
susietas su elektros kainų birža. Taip pat 12 mėnesių suvartojimo laukus galima išskleisti paspaudus
šalia „Įveskite suvartojamos elektros energijos kiekį per mėnesį“ esantį tekstą „(per metus)“.



Kryžiuko ženklas



„Daryti prielaidą, kad suvartojimas visais kitais mėnesiais identiškas“. Pažymėjus šį pasirinkimą,
bus perkopijuojami vartotojo įvesti duomenys į tuščius laukelius. Pavyzdžiui, jei vartotojas įves duomenis
į 2015 m. kovo mėn. ir 2015 m. liepos mėn., pažymėjus šį pasirinkimą, 2015 m. kovo mėn. įvesti
duomenys bus nukopijuoti iki 2015 m. birželio mėn. imtinai, 2015 m. liepos mėn. įvesti duomenys bus
nukopijuoti iki paskutinio nurodyto mėnesio (žr. Ekranvaizdis 2-6).

. Jį paspaudus, išvalomas atitinkamo mėnesio laukas.

Ekranvaizdis 2-6. Duomenų įvedimo vaizdas prieš ir po pasirinkimo „Daryti prielaidą, kad suvartojimas
visais kitais mėnesiais identiškas“



Mygtukas „Valyti“. Jį paspaudus bus išvalyti visi vartotojo įvesti elektros energijos suvartojimo
duomenys. Prieš išvalant duomenis Sistema paprašys patvirtinti, kad tikrai norite išvalyti visą įvestą
informaciją (žr. Ekranvaizdis 2-7). Pasirinkus „Taip“ – duomenys bus išvalyti, pasirinkus „Ne“ – duomenys
nebus išvalyti.
Ekranvaizdis 2-7. Duomenų išvalymo patvirtinimas
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Mygtukas „Atgal“. Jį paspaudus bus grįžtama į etapą „Paieškos kriterijai“.



Mygtukas „Ieškoti“. Jį paspaudus Sistema patikrins, ar vartotojas teisingai užpildė duomenis. Jei taip,
Sistema pateiks vartotojo kriterijus atitinkančius nepriklausomų tiekėjų ir visuomeninio tiekėjo planus,
jei ne, parodys klaidos pranešimą, prašantį ištaisyti klaidas.
Buitiniams vartotojams, įvedusiems labai didelį suvartojimą per mėnesį, bus pateikiamas pranešimas su
rekomendacija pasitikrinti – ar tikrai teisingai įvedė suvartojimą (žr. Ekranvaizdis 2-8). Jei vartotojas tikrai
suvartoja per mėnesį nurodytą elektros energijos kiekį, paspaudus „Taip“ – jam bus pateikiami elektros
energijos tiekimo planai atsižvelgiant į nurodytą elektros energijos suvartojimą. Paspaudus „Ne“ –
vartotojas galės pakoreguoti įvestą elektros energijos suvartojimą.
Ekranvaizdis 2-8. Duomenų įvedimo korektiškumo patvirtinimas



„Naudoti statistinius duomenis“. Šis funkcionalumas yra skirtas tik buitiniams vartotojams. Šis
pasirinkimas atsiranda tuo atveju, kai buitinis vartotojas pasirenka, jog AB LESTO arba nepriklausomam
tiekėjui nori mokėti dviejų laiko zonų tarifu. Pažymėjus šį pasirinkimą, vartotojo prašoma įvesti bendrą
planuojamą mėnesinį suvartojimą. Sistema vartotojo įvestą bendrą mėnesinį suvartojimą išskaido į
dieninį ir naktinį, Št, Sk suvartojimą naudodama statistinius, AB LESTO turimus duomenis apie buitinio
vartotojo vidutinį elektros energijos suvartojimą dviejų laiko zonų tarifu.

Priklausomai nuo vartotojo tipo bei paieškos kriterijų etape pateiktų atsakymų, vartotojui bus rodomas vienas
iš toliau aprašytų duomenų įvedimo langų.


Planuojamas suvartojimas vienos laiko zonos tarifu (žr. Ekranvaizdis 2-9). Vartotojas turi nurodyti
planuojamą elektros energijos suvartojimą per mėnesį. Šis duomenų įvedimo langas pateikiamas tuo
atveju, kai:
o

Butinio vartotojo forma. Vartotojas pasirenka, kad už elektros energijos persiuntimą AB LESTO
nori mokėti vienos laiko zonos tarifu, o nepriklausomam tiekėjui nori mokėti vienos laiko zonos tarifu
ir (arba) valandiniu tarifu.

o

Nebuitinio vartotojo forma. Vartotojas pasirenka, kad nepriklausomam tiekėjui nori mokėti tik
vienos laiko zonos ir (arba) valandiniu tarifu.
Ekranvaizdis 2-9. Duomenų įvedimo vienos laiko zonos tarifu langas

11

Klientas: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Projektas: Elektros energijos kainų palyginimo sistemos sukūrimas ir
įdiegimas
Data ir vieta: 2015-01-30, Vilnius



Planuojamas suvartojimas dviejų laiko zonų tarifu (žr. Ekranvaizdis 2-10). Vartotojas turi nurodyti
planuojamą elektros energijos suvartojimą per mėnesį išskaidydamas į dieninį suvartojimą ir naktinį, Št,
Sk suvartojimą. Šis duomenų įvedimo langas pateikiamas tuo atveju, kai:
o

Buitinio vartotojo forma. Vartotojas pasirenka, kad už elektros energijos persiuntimą AB LESTO
arba nepriklausomam tiekėjui nori mokėti dviejų laiko zonų tarifu.

o

Nebuitinio vartotojo forma. Vartotojas pažymi, kad nepriklausomam tiekėjui nori mokėti dviejų
laiko zonų tarifu.
Ekranvaizdis 2-10. Duomenų įvedimo dviejų laiko zonų tarifu langas



Planuojamas suvartojimas diferencijuotu tarifu pagal laiko intervalus (gali pasirinkti tik nebuitiniai
vartotojai, žr. Ekranvaizdis 2-11). Vartotojas turi nurodyti planuojamą elektros energijos suvartojimą per
mėnesį išskaidydamas į minimalių, vidutinių ir maksimalių apkrovų metu bei Št, Sk ir švenčių dienomis
suvartojimą. Šis duomenų įvedimo langas pateikiamas tuo atveju, kai nebuitinis vartotojas pažymi, kad
nepriklausomam tiekėjui nori mokėti diferencijuotu pagal laiko intervalus tarifu.
Ekranvaizdis 2-11. Duomenų įvedimo diferencijuotu tarifu pagal laiko intervalus langas



Planuojamas suvartojimas dviejų zonų tarifu ir diferencijuotu tarifu pagal laiko intervalus
(gali pasirinkti tik nebuitiniai vartotojai, žr. Ekranvaizdis 2-12). Vartotojas turi nurodyti planuojamą
suvartojimą per mėnesį išskaidydamas į dieninį suvartojimą ir naktinį, Št, Sk suvartojimą, bei
išskaidydamas į minimalių, vidutinių ir maksimalių apkrovų metu bei Št, Sk ir švenčių dienomis
suvartojimą. Šis duomenų įvedimo langas pateikiamas tuo atveju, kai nebuitinis vartotojas pažymi, kad
nepriklausomam tiekėjui nori mokėti dviejų laiko zonų tarifu ir diferencijuotu tarifu pagal laiko intervalus.
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Svarbu! Kad sutaptų suvartojimas per mėnesį dviejų laiko zonų tarifu ir diferencijuotu tarifu pagal laiko
intervalus, pvz., jei 2015 m. kovo mėn. bus įvesta, kad bendras mėnesio suvartojimas dviejų laiko zonų
tarifu yra 1000 kWh, atitinkamai nurodant suvartojimą diferencijuotu tarifu pagal laiko intervalus bendra
mėnesio suma taip pat turi būti 1000 kWh. Jei mėnesio sumos nesutaps, Sistema vartotojui paspaudus
mygtuką „Ieškoti“ parodys klaidos pranešimą.
Ekranvaizdis 2-12. Duomenų įvedimo dviejų laiko zonų tarifu ir diferencijuotu tarifu pagal laiko
intervalus langas

2.2.1.3

Rezultatai

Elektros kainų skaičiuoklės etape „Rezultatai“ vartotojui pateikiami jo paieškos kriterijus ir įvestą suvartojimą
atitinkantys elektros energijos tiekimo planų pasiūlymai.
Elektros kainų skaičiuoklės etapo „Rezultatai“ paaiškinimai:


Rezultatų filtravimas. Vartotojas elektros energijos tiekimo planų pasiūlymus gali filtruoti pagal įvairius
kriterijus (žr. Ekranvaizdis 2-13). Vartotojui pasirinkus pageidaujamus kriterijus ir paspaudus mygtuką
„Filtruoti“, bus atrinkti pasirinktus kriterijus atitinkantys rezultatai. Vartotojas gali pasirinkti šiuos paieškos
kriterijus:
o

Sutarties terminas. Vartotojas gali nurodyti, koks sutarties terminas jį domina, pasirenkant vieną
arba kelis terminus:


Iki 6 mėnesių. Vartotojui bus pateikiami tik tie planai, kurių sutarties terminas yra
6 arba mažiau mėnesių. Taip pat bus pateikiami planai, kai sutartis yra neterminuota.



Nuo 7 iki 12 mėnesių. Vartotojui bus pateikiami tik tie planai, kurių sutarties terminas yra nuo
7 iki 12 mėnesių imtinai. Taip pat bus pateikiami planai, kai sutartis yra neterminuota.



Nuo 13 iki 24 mėnesių. Vartotojui bus pateikiami tik tiek planai, kurių sutarties terminas ilgesnis
nei 1 metai, bet neilgesnis kaip 2 metai. Taip pat bus pateikiami planai, kai sutartis yra
neterminuota.
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Nuo 25 iki 36 mėnesių. Vartotojui bus pateikiami tik tiek planai, kurių sutarties terminas ilgesnis
nei 2 metai, bet neilgesnis kaip 3 metai. Taip pat bus pateikiami planai, kai sutartis yra
neterminuota.



Nuo 37 iki 48 mėnesių. Vartotojui bus pateikiami tik tiek planai, kurių sutarties terminas ilgesnis
nei 3 metai, bet neilgesnis kaip 4 metai. Taip pat bus pateikiami planai, kai sutartis yra
neterminuota.



Noriu neterminuotos sutarties. Bus pateikiami tik tie planai, kurių terminas yra neribotas.

o

Žalioji energija. Vartotojas gali nurodyti, kad jį domina tik planai, kurių elektros energija yra
pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių (mažiausiai 30 proc.).

o

Plano tipas. Vartotojas gali nurodyti koks plano tipas jį domina. Vartotojas gali pasirinkti vieną arba
kelis variantus.


Fiksuotas planas. Tai planas, kuriam nustatoma fiksuota kaina visą sutarties galiojimo laikotarpį
atsižvelgiant į suvartojamą elektros energijos kiekį, elektros energijos suvartojimo apskaitos tipą,
sutarties terminą ir kt.



Kintantis planas. Tai planas, kuris yra susietas su elektros biržoje esančia elektros energijos
rinkos kaina.



Fiksuoto ir kintančio tarifo derinys. Tai planas, kai už dalį suvartojamos elektros energijos
atsiskaitoma fiksuota kaina, už kitą – pagal elektros biržos kainas.
Ekranvaizdis 2-13. Rezultatų filtravimas



Paieškos rezultatų ataskaita. Vartotojui paspaudus ant
simbolio automatiškai sugeneruojamas
PDF (angl. Portable Document Format) failas skirtas parsisiuntimui, kuriame yra pateikiami vartotojo
nurodyti: paieškos kriterijai, suvartojamos elektros energijos kiekis (kWh), paieškos rezultatai bei
paieškos vykdymo data ir laikas (žr. Ekranvaizdis 2-14).
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Ekranvaizdis 2-14. Rezultatų filtravimas



Elektros energijos tiekimo planų pateikimas. Elektros energijos tiekimo planai yra surūšiuoti pagal
apskaičiuotą elektros energijos kainą, sąrašo viršuje pateikiant mažiausią kainą, sąrašo apačioje –
didžiausią kainą siūlantys elektros energijos tiekimo planai. Rezultatų lange pateikiama informaciją apie
planą (žr. Ekranvaizdis 2-15):
o

o

Tiekėjas:


Tiekėjo logotipas. Pateikiamas tiekėjo, kurio planas siūlomas, logotipas. Paspaudus ant
logotipo nukreipiama į tiekėjo tinklalapį.



Tiekėjo pavadinimas. Pateikiamas tiekėjo pavadinimas. Paspaudus ant tiekėjo pavadinimo
nukreipiama į tiekėjo tinklalapį.

Planas:


Žalios energijos simbolis
. Simbolis pateikiamas prieš plano pavadinimą tuo atveju, jei bus
tiekiama elektros energija pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių.



Plano pavadinimas. Pateikiamas plano pavadinimas.



Plano tipas. Nurodoma ar planas yra fiksuotas ar kintantis. Jei nurodyta, kad planas kintantis, tai
reiškia, kad siūlomas planas yra susietas su elektros birža.
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o



Laiko zonos, kurioms taikomas planas. Nurodoma elektros suvartojimo apskaitos tipas.



Pasiūlymas galioja iki. Nurodoma iki kada galioja tiekėjo pasiūlymas.

Kaina su PVM per pasirinktą laikotarpį (Buitinio vartotojo atveju) arba Kaina be PVM per
pasirinktą laikotarpį (nebuitinio vartotojo atveju).


Kaina per pasirinktą laikotarpį. Jei vartotojas įvedė vieno mėnesio elektros energijos
sunaudojimo duomenis, bus pateikiama vieno mėnesio kaina. Jei vartotojas pateikė daugiau nei
vieno mėnesio elektros energijos suvartojimo duomenis, bus apskaičiuota bendra šių mėnesių
kaina. Prie kainos nepridedami tiekėjo taikomi papildomi vienkartiniai mokesčiai (jei tokie yra).



Kaina per mėnesį. Jei vartotojas įvedė vieno mėnesio elektros energijos suvartojimą, pateikiama
elektros energijos kaina per mėnesį sutaps su kaina per pasirinktą laikotarpį. Jei vartotojas įves
kelių mėnesių elektros energijos suvartojimą, Sistema apskaičiuos vidutinę kainą per mėnesį.



Yra papildomų mokesčių! Nurodoma, jei tiekėjas yra nurodęs, kad pasirinkus planą bus taikomi
papildomi vienkartiniai mokesčiai, tokie kaip sutarties sudarymo mokestis, sutarties
administravimo mokestis ir pan.

o

Detalesnė informacija. Paspaudus nuorodą „Skaityti išsamiau“ bus atidarytas naujas langas su pilna
informacija apie siūlomą planą.

o

Teikėjo komentaras
. Pateikiamas tiekėjo papildomas paaiškinimas apie planą. Rezultatų lange
rodomi komentaro pirmi 170 simbolių. Norint perskaityti visą tiekėjo komentarą reikia paspausti
„Skaityti išsamiau“.
Ekranvaizdis 2-15. Rezultatų sąrašas
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Detali informacija apie pasiūlymą

Vartotojui rezultatų lange pasirinkus „Skaityti išsamiau“ atsidaro naujas langas su detalia plano informacija
(žr. Ekranvaizdis 2-16). Priklausomai nuo paieškos kriterijų ir vartotojo tipo pateikiama visa arba dalis toliau
aprašytos informacijos.
Ekranvaizdis 2-16. Detalios informacijos langas



Preliminarus pasiūlymas. Pateikiamas kainų apskaičiavimas pagal vartotojo įvestą elektros energijos
suvartojimą:
o

Pagal Jūsų pateiktus duomenis vidutiniškai per mėnesį mokėtumėte. Pateikiama vidutinė vieno
mėnesio kaina. Priklausomai nuo vartotojo tipo, vidutinė mėnesio kaina yra apskaičiuota:


Nebuitinio vartotojo forma. Vidutinė mėnesio kaina apskaičiuota pagal tiekėjo siūlomus tarifus.



Buitinio vartotojo forma. Vidutinė mėnesio kaina apskaičiuota sudedant nepriklausomo tiekėjo
siūlomą kainą už elektros energijos tiekimą ir skirstomųjų tinklų operatoriaus AB LESTO
siūlomą kainą už elektros energijos persiuntimą. Kadangi persiuntimo kaina yra įskaičiuota į
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visuomeninių planų kainą, pateikiant visuomeninius planus (AB LESTO) persiuntimo kaina
nepridedama.
Po bendra kaina pateikiamas kainos išskaidomas, t. y. kokią sumą reiktų mokėti nepriklausomam
tiekėjui ir kokią sumą reikėtų mokėti skirstomųjų tinklų operatoriui AB LESTO.
o

Per pasirinktą laikotarpį bendra nepriklausomo tiekėjo ir AB LESTO sąskaitų suma.
Jei vartotojas įvedė vieno mėnesio elektros energijos sunaudojimo duomenis, bus pateikiama vieno
mėnesio kaina. Jei vartotojas pateikė daugiau nei vieno mėnesio elektros energijos suvartojimo
duomenis, bus apskaičiuota bendra šių mėnesių kaina. Prie kainos nepridedami tiekėjo taikomi
(jei taikomi) vienkartiniai papildomi mokesčiai (pvz., sutarties sudarymo, nutraukimo, keitimo ir kt.).
Kainų atvaizdavimas yra analogiškas vidutinės mėnesio kainos atvaizdavimui aprašytam aukščiau.

o

1 kWh vidutiniškai kainuotų. Pateikiama vidutinė 1 kWh kaina, kuri apskaičiuojama mokėtiną
sumą per pasirinktą laikotarpį padalinus iš vartotojo įvesto bendro elektros energijos suvartojimo.

o

Kainų kitimo grafikas. Pateikiamas tuo atveju, jei vartotojas įvedė daugiau nei vieno mėnesio
suvartojimą. Grafike parodomas kainų kitimas kiekvieną mėnesį priklausomai nuo įvesto suvartojimo
(žr. Ekranvaizdis 2-17).
Ekranvaizdis 2-17. Kainų kitimo grafikas
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Elektros energijos tiekėjui mokėsite pagal planą:
o

Pateikiamas plano pavadinimas.

o

Tiekėjo logotipas. Pateikiamas tiekėjo logotipas. Paspaudus ant tiekėjo logotipo nukreipiama į
tiekėjo interneto svetainę.

o

Pateikiamas tiekėjo pavadinimas.

o

Tiekimo planas. Pateikiama detali informacija apie planą. Priklausomai nuo plano tipo ir elektros
energijos suvartojimo apskaitos pateikiami skirtingi duomenys:






Fiksuotas planas vienos laiko zonos:


Nurodoma taikoma 1 kWh kaina.



Pastovioji dedamoji. Nurodomas fiksuotas mėnesinis mokestis. Jei tiekėjas tokio mokesčio
netaiko, jis nerodomas.



Vienkartiniai mokesčiai. Pateikiamas sąrašas tiekėjo taikomų vienkartinių mokesčių. Jei
tiekėjas netaiko vienkartinių mokesčių, informacija nerodoma.

Fiksuotas planas dviejų laiko zonų:


1 kWh kaina dieną. Nurodoma fiksuota 1 kWh kaina taikoma dienos laiku.



1 kWh kaina naktį, Št, Sk. Nurodoma fiksuota 1 kWh kaina taikoma nakties, šeštadienio ir
sekmadienio laiku.



Pastovioji dedamoji. Nurodomas fiksuotas mėnesinis mokestis. Jei tiekėjas tokio mokesčio
netaiko, jis nerodomas.



Vienkartiniai mokesčiai. Pateikiamas sąrašas tiekėjo taikomų vienkartinių mokesčių. Jei
tiekėjas netaiko vienkartinių mokesčių, informacija nerodoma.

Fiksuotas planas diferencijuotas pagal laiko intervalus:


1 kWh kaina minimalių apkrovų metu. Nurodoma fiksuota 1 kWh kaina taikoma minimalių
apkrovų laiko intrevalams.



1 kWh kaina vidutinių apkrovų metu. Nurodoma fiksuota 1 kWh kaina taikoma vidutinių
apkrovų laiko intervalams.



1 kWh kaina maksimalių apkrovų metu. Nurodoma fiksuota 1 kWh kaina taikoma
maksimalių apkrovų laiko intervalams.



1 kWh kaina Št, Sk ir švenčių dienomis. Nurodoma fiksuota 1 kWh kaina taikoma
šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų intervalams.



Pastovioji dedamoji. Nurodomas fiksuotas mėnesinis mokestis. Jei tiekėjas tokio mokesčio
netaiko, jis nerodomas.
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Kintantis planas vienos laiko zonos ir likutiniu grafiku:


Tiekėjo marža. Nurodoma tiekėjo taikoma marža.



Pastovioji dedamoji. Nurodomas fiksuotas mėnesinis mokestis. Jei tiekėjas tokio mokesčio
netaiko, jis nerodomas.



Vienkartiniai mokesčiai. Pateikiamas sąrašas tiekėjo taikomų vienkartinių mokesčių. Jei
tiekėjas netaiko vienkartinių mokesčių, informacija nerodoma.

Fiksuoto ir kintančio tarifo derinys vienos laiko zonos ir likutiniu grafiku:


Fiksuota dalis sudaro (proc.). Nurodoma, už kokią dalį suvartotos elektros energijos reikės
atsiskaityti pagal fiksuotą kainą.



Tiekėjo marža. Nurodoma tiekėjo taikoma marža apskaičiuojant kintančią dalį.



Nurodoma 1 kWh kaina taikoma fiksuotai daliai.



Pastovioji dedamoji. Nurodomas fiksuotas mėnesinis mokestis. Jei tiekėjas tokio mokesčio
netaiko, jis nerodomas.



Vienkartiniai mokesčiai. Pateikiamas sąrašas tiekėjo taikomų vienkartinių mokesčių. Jei
tiekėjas netaiko vienkartinių mokesčių, informacija nerodoma.

o

Pasiūlymas galioja iki. Rodoma tuo atveju, jei pasiūlymas yra terminuotas. Nurodoma data, iki
kada galioja tiekėjo plano pasiūlymas.

o

Papildoma informacija:

o


Vienkartiniai mokesčiai. Pateikiamas sąrašas tiekėjo taikomų vienkartinių mokesčių. Jei
tiekėjas netaiko vienkartinių mokesčių, informacija nerodoma.



Žalioji energija
. Rodomas, jei planas yra susijęs su elektros energijos iš atsinaujinančių
išteklių tiekimu. Šalia nurodoma, kokią dalį tiekiamos elektros energijos sudaro elektros
energija iš atsinaujinančių išteklių.



Sutarties sąlygos. Pateikiamas sutarties pavyzdys .doc arba .pdf formatu arba nuoroda į
sutarties sąlygas.



Sutartis nuo ... iki... Pateikiamas, jei tiekėjas siūlo planą tik tuo atveju, jei sutartis bus sudaroma
tam tikram laikotarpiui.



Sutartis netermuota. Pateikiamas tuo atveju, jei tiekėjas siūlo planą neterminuotam laikotarpiui.

Teikėjo komentaras

. Pateikiamas tiekėjo papildomas paaiškinimas apie planą.

AB LESTO mokėsite pagal persiuntimo planą. Rodoma tik buitiniams vartotojams. Pateikiama
informacija:
o

Skirtsotmųjų tinklų operatoriaus AB LESTO logotipas. Paspaudus ant logotipo nukreipiama į
skirstomųjų tinklų operatoriaus interneto svetainę.
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Projektas: Elektros energijos kainų palyginimo sistemos sukūrimas ir
įdiegimas
Data ir vieta: 2015-01-30, Vilnius

o

Persiuntimo planas:


Plano pavadinimas ir elektros energijos suvartojimo apskaitos tipas. Rodomas persiuntimo
plano pavadinimas, pagal kurį buvo apskaičiuota elektros energijos persiuntimo kaina.



Taikomi tarifai. Pateikiama informacija priklauso nuo pritaikyto plano. Galimi variantai:




o


Fiksuotas planas vienos laiko zonos:


1 kWh kaina. Nurodoma taikoma 1 kWh kaina.



Pastovioji dedamoji. Nurodomas fiksuotas mėnesinis mokestis. Jei toks mokestis
netaikomas, jis nerodomas.

Fiksuotas planas dviejų laiko zonų:


1 kWh kaina dieną. Nurodoma fiksuota 1 kWh kaina taikoma dienos laiku.



1 kWh kaina naktį, Št, Sk. Nurodoma fiksuota 1 kWh kaina taikoma nakties,
šeštadienio ir sekmadienio laiku.



Pastovioji dedamoji. Nurodomas fiksuotas mėnesinis mokestis. Jei toks mokestis
netaikomas, jis nerodomas.

Sutarties sąlygos. Pateikiamas sutarties su skirstomųjų tinklų operatoriumi AB LESTO sąlygos.

Mygtukas „Rinktis“. Paspaudus mygtuką, vartotojas nukreipiamas į pasirinkto tiekėjo puslapį, kuriame
gali surasti kontaktus dėl sutarties sudarymo.

2.3 Apatinė juosta
Sistemos
tiekėjų
portalo
(žr. Ekranvaizdis 2-18):

apatinėje

juostoje

pateikiama

Komisijos

kontaktinė

informacija

Ekranvaizdis 2-18. Apatinė juosta
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