
ELEKTROS ENERGIJOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE AB „ACHEMA“ ELEKTROS 
TINKLŲ ĮKAINIAI 

 
Komisijos apskaičiuoti ir patvirtinti elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainiai (100 

proc.), galiojantys nuo 
2018 m. birželio 1 d.:  

Vartotojų grupė Įkainis už 1 kW 

elektros įrenginių 

leistinosios 

naudoti galios 

įrengimą ar 

padidinimą, Eur 

be PVM 

Įkainis už 1 m 

nutiesto elektros tinklo, Eur be PVM 

I grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių 

leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių 

leistinoji naudoti galia (tuo atveju, kai elektros įrenginiai 

prie elektros tinklo prijungiami pagal bendras (vieningas) 

prijungimo sąlygas, vieną projektą ir vieną sutartį – suminė 

leistinoji naudoti galia) nesiekia 50 kW ir kurių 

įrenginiams prijungti nėra būtina įrengti, keisti ar 

rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektų (0,4 

kV ir (ar) 10 kV kabelinių ir (ar) oro linijų, transformatorių 

pastočių, skirstomųjų punktų ir (ar) transformatorių, 

kabelių skirstomųjų spintų) ir nereikia rengti vartotojo 

elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų projekto, 

arba tokį projektą rengti reikia, tačiau jį, 

vadovaudamiesi Aprašo 14 punktu, rengia ir derina 

vartotojai; 

 

 

 
  

19,93 

 

 

  

  

- 

II grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių 

leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių 

leistinoji naudoti galia (tuo atveju, kai elektros įrenginiai 

prie elektros tinklo prijungiami pagal bendras (vieningas) 

prijungimo sąlygas, vieną projektą ir vieną sutartį – suminė 

leistinoji naudoti galia) nesiekia 100 kW (išskyrus I grupės 

vartotojus); 

 

130,93 

 

21,91 

III grupė –  vartotojai, kurių prijungiamų elektros 

įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros 

įrenginių leistinoji naudoti galia (tuo atveju, kai elektros 

įrenginiai prie elektros tinklo prijungiami pagal bendras 

(vieningas) prijungimo sąlygas, vieną projektą ir vieną 

sutartį – suminė leistinoji naudoti galia) yra nuo 100 iki 

500 kW (imtinai). 

 

59,90 

 

21,34 

 
 
Nebuitiniai vartotojai apmoka 40 procentų Komisijos apskaičiuoto ir patvirtinto įkainio. Šiems vartotojams 
taikomi prijungimo įkainiai: 

Vartotojų grupė Įkainis už 1 kW 

elektros įrenginių 

leistinosios naudoti 

galios įrengimą ar 

padidinimą, Eur be 

PVM 

Įkainis už 1 

m 

nutiesto 

elektros 

tinklo, Eur 

be PVM 

I grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros 

įrenginių leistinoji naudoti galia (tuo atveju, kai elektros įrenginiai prie elektros tinklo prijungiami 

pagal bendras (vieningas) prijungimo sąlygas, vieną projektą ir vieną sutartį – suminė leistinoji naudoti 

galia) nesiekia 50 kW ir kurių įrenginiams prijungti nėra būtina įrengti, keisti ar rekonstruoti 

operatoriaus elektros energetikos objektų (0,4 kV ir (ar) 10 kV kabelinių ir (ar) oro linijų, 

transformatorių pastočių, skirstomųjų punktų ir (ar) transformatorių, kabelių skirstomųjų spintų) ir 

nereikia rengti vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų projekto, arba tokį projektą 

rengti reikia, tačiau jį, vadovaudamiesi Aprašo 14 punktu, rengia ir derina vartotojai; 

  

  

7,97 

 

 

- 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429993
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429993


II grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros 

įrenginių leistinoji naudoti galia (tuo atveju, kai elektros įrenginiai prie elektros tinklo prijungiami 

pagal bendras (vieningas) prijungimo sąlygas, vieną projektą ir vieną sutartį – suminė leistinoji naudoti 

galia) nesiekia 100 kW (išskyrus I grupės vartotojus); 

 

52,37 

  

8,76 

III grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama 

elektros įrenginių leistinoji naudoti galia (tuo atveju, kai elektros įrenginiai prie elektros tinklo 

prijungiami pagal bendras (vieningas) prijungimo sąlygas, vieną projektą ir vieną sutartį – suminė 

leistinoji naudoti galia) yra nuo 100 iki 500 kW (imtinai). 

 

23,96 

 

8,54 
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