
 
 

 
 

Gedimino pr. 2/1-28, LT-01103 Vilnius 
Tel. +370 5 212 1111, info@lvk.lt, www.lvk.lt 

Tarptautinių prekybos rūmų ICC of icialus atstovas 
www.iccwbo.org 

 
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai                         2021 m. spalio 1 d., Nr. 21-174VK 
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybei 
 
Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 

 
 
 

DĖL PLANUOJAMŲ POKYČIŲ ELEKTROS RINKOJE IR ELEKTROS RINKOS 
LIBERALIZAVIMO REGLAMENTAVIME 

 
Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK) ir Lietuvos rinkoje veikiantys nepriklausomi 

elektros tiekėjai UAB „EGTO Energija“, UAB „Elektrum Lietuva“, UAB „Enefit“, UAB „Ignitis“, UAB 
„Perlas Energija“ (toliau – tiekėjai) kreipiasi į Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliariją (toliau – 
Prezidentūra), Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją (toliau – Vyriausybė) ir Lietuvos 
Respublikos energetikos ministeriją (toliau – Ministerija). Reaguodami į šią savaitę Vyriausybės 
pristatytus planus keisti galiojantį elektros rinkos liberalizavimo teisinį reguliavimą, 
kreipiamės dėl nepriklausomų elektros tiekėjų informavimo apie būsimus pokyčius ir jų 
įtraukimo į planuojamų pokyčių svarstymo procesą. 

2021 metų rugsėjo 29 dieną Vyriausybė pristatė dėl elektros energijos kainų kilimo 
planuojamo teisinio reguliavimo pokyčių gaires bei ketinimus pratęsti II-ojo elektros rinkos 
liberalizavimo etapą, suteikiant papildomą pusmetį pasirinkti tiekėjus vartotojams, kurie dar nėra 
pasirašę sutarčių su nepriklausomais elektros tiekėjais. Atkreipiame dėmesį, kad su planuojamais 
pokyčiais susijęs reguliacinis neapibrėžtumas diskredituoja elektros rinkos liberalizavimo 
procesą ir kuria teisinį neaiškumą tiek vartotojams, tiek ir elektros tiekėjams. Šią savaitę po 
valstybės pareigūnų išsakytų pasiūlymų keisti reguliacinę elektros rinkos liberalizavimo aplinką, 
nepriklausomi elektros tiekėjai susiduria su ypač dideliu klientų kreipimųsi dėl su jais pasirašytų 
sutarčių nutraukimo srautu. 

Elektros rinkos liberalizavimo procesas yra reikšmingai susijęs su rinkoje veikiančiais 
nepriklausomais elektros tiekėjais. Į II-ąjį elektros rinkos liberalizavimo etapą patenka 800 tūkst. 
elektros vartotojų. Pagal nepriklausomus elektros tiekėjus pasirinkti turinčių vartotojų skaičių tai yra 
didžiausias liberalizavimo etapas, pareikalavęs didelių verslo investicijų jam pasiruošti. Ruošdamiesi 
iki 2021 metų gruodžio 18 dienos trukti turėjusiam II-ojo etapui rinkos dalyviai investavo į elektros 
išteklius ir srautus, darbuotojų etatų išplėtimą ir jų apmokymą, marketingo ir reklamos kampanijas. 
Atkreipiame dėmesį, kad Vyriausybės planai keisti rinkos liberalizavimo reguliacinę aplinką 
turės didžiulę įtaką verslo pasirengimui, todėl rinkoje veikiantiems tiekėjams svarbu kuo 
anksčiau sužinoti, kokie pokyčiai laukia rinkos ir jiems tinkamai pasirengti.  

Šiuo metu rinkoje veikiantys nepriklausomi elektros tiekėjai vadovaujasi galiojančiu teisiniu 
reguliavimu. Šią savaitę valstybės atstovai viešumoje komentavo, kad šiuo metu yra rengiami įstatymų 
projektai ir šis reguliavimas keisis. Atstovaudami teisėtus verslo lūkesčius, prašome įtraukti verslo 
atstovus į teisės aktų svarstymo procesą ir būti informuoti apie planuojamus reguliacinės aplinkos 
pokyčius. Atitinkamai siūlome įtraukti nepriklausomus elektros tiekėjus į šiuo metu vykstantį 
teisės aktų derinimo procesą, kad verslas ir visi rinkos dalyviai turėtų galimybę sužinoti, kokie 
pokyčiai jų laukia, laiku į juos reaguoti ir tikslingai planuoti savo ūkinę veiklą. 



Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, kad šiuo metu ruošiami teisės aktų pakeitimai turės 
reikšmingos įtakos elektros rinkos liberalizavimo procesui, rinkoje veikiantiems tiekėjams ir jų 
klientams, prašome informuoti nepriklausomus elektros tiekėjus apie būsimus reguliavimo 
pokyčius bei įtraukti verslo atstovus ir elektros rinkos dalyvius į planuojamų pokyčių 
svarstymo procesą. 

  
  

Lietuvos verslo konfederacija 
 
 
Nepriklausomi elektros tiekėjai: 

 
- UAB „EGTO Energija“ 

 
- UAB „Elektrum Lietuva“ 

 
- UAB „Enefit“  

 
- UAB „Ignitis“ 

 
- UAB „Perlas Energija“ 
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