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DĖL ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 43 IR 69 STRAIPSNIŲ 
PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO 

 
Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK), atstovaudama nepriklausomų elektros tiekėjų ir 

verslo interesus ir įvertinusi Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) LVK 
skubos tvarka išvadoms gauti pateiktą įstatymų projektų paketą 3-1689, teikia savo pastabas dėl 
Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 43 ir 69 straipsnių pakeitimo 
įstatymo projekto (toliau – Įstatymo projektas). 

Pirmiausia, atkreipiame dėmesį, kad Įstatymo projekto aiškinamajame rašte yra klaidingai 
nurodomas projekto inicijavimo ryšys su nepriklausomais elektros tiekėjais, teigiant, kad šiuo metu 
vykstančio II-ojo elektros rinkos liberalizavimo etapo metu vartotojų pasirinkimas pasirašant elektros 
tiekimo sutartis su nepriklausomais elektros tiekėjais vyksta per lėtai, o II-ojo liberalizavimo etapo 
pratęsimas reikalingas siekiant išvengti galimų nepriklausomų elektros tiekėjų klaidų. Pažymime, kad 
šiuo metu vykstantis II-ojo etapo vartotojų pasirinkimas vyksta proporcingai vienodu tempu, kaip ir 
praėjusiais metais įvykęs I-as rinkos liberalizavimo etapas, kuriam baigiantis sutartis su 
nepriklausomais elektros tiekėjais buvo sėkmingai pasirašę beveik 90 proc. I-ojo etapo vartotojų. 
Todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad šiuo metu vykstančiame II-ajame elektros rinkos liberalizavimo 
etapo vartotojai nespės pasirinkti tiekėjo, ar kad tiekėjas nespės aptarnauti vartotojų, nes 
nepriklausomi tiekėjai, įvertinę praėjusio ir šio laikotarpio klientų srautus, investavo į pasirengimą 
procesui ir tinkamai paruošė savo pajėgumus. Papildomai pažymime, kad šiuo metu rinkoje stebimas 
elektros kainų kilimas negali būti siejamas su rinkos liberalizavimu ir rinkoje veikiančiais elektros 
tiekėjais, o yra globalių tendencijų elektros rinkose rezultatas. Reiškiame susirūpinimą, kad 
klaidinantys argumentai dėl šiuo metu ruošiamų permainų elektros rinkos reguliavime 
diskredituoja elektros rinkos liberalizavimo procesą ir rinkoje veikiančius verslo subjektus. 

Pažymime, kad įstatymo projektu keičiamas anksčiau jau ne kartą koreguotas elektros rinkos 
reguliavimas pakerta pasitikėjimą liberalizavimo procesu, didina neapibrėžtumą ir klaidina tiek 
vartotojus, tiek ir elektros tiekėjus. Vartotojai ir elektros tiekėjai savo veiklą planavo atsižvelgdami į 
tai, kad II-asis liberalizavimo etapas įvyks iki 2022 m. sausio 1 d. Procesu metu keičiamas reguliavimas 
ir nukeliama II-ojo etapo pabaiga lems, kad nepriklausomus elektros tiekėjus pasirinks mažesnis 
skaičius vartotojų nei buvo planuota, o daug kaštų rengdamiesi 2-ajam etapui jau patyrę 
nepriklausomi elektros tiekėjai patirs didelius finansinius nuostolius tiek dėl nepritrauktų naujų 
klientų, tiek dėl prarastų II-ojo liberalizavimo vartotojų, su kuriais jau buvo pasirašytos elektros 
tiekimo sutartys, bet kuriems dar nebuvo pradėta tiekti elektra. Ilguoju laikotarpiu Įstatymo 
projektu inicijuojami pokyčiai galiojančiame elektros rinkos reguliavime, šiais pokyčiais 
kuriamas neapibrėžtumas, neprognozuojamumas ir rizika veikti tokioje rinkoje skatins jau 
veikiančius nepriklausomus elektros tiekėjus svarstyti galimybę stabdyti savo veiklą, o naujus 
verslo subjektus susilaikyti nuo įsitraukimo į rinką, atitinkamai – rinkoje mažės verslo 
subjektų ir jų konkurencija, o tai paneigs pirminį ir svarbiausią elektros rinkos liberalizavimo 



tikslą. Apeliuodami į teisėtus verslo ir rinkoje veikiančių nepriklausomų elektros tiekėjų lūkesčius, 
siūlome svarstant Įstatymo projektą įvertinti siūlomo teisinio reguliavimo riziką  

Įstatymo projektu inicijuojamas papildomas II-ojo ir III-ojo elektros rinkos liberalizavimo 
etapo vartotojų, įskaitant ir nepriklausomų tiekėjų klientus, informavimas apie tai, kad jie turi 
galimybę grįžti į visuomeninį tiekimą, yra ydingas, klaidina vartotojus dėl liberalizavimo eigos ir turės 
esminį neigiamą poveikį rinkos liberalizavimui. Įstatymo projektu numatomas vartotojų 
informavimas apie galimybę grįžti į visuomeninį tiekimą komunikuoja prieštaringą elektros rinkos 
liberalizavimo esmei žinutę ir paskatins vartotojus sugrįžti į visuomeninį tiekimą bei reikšmingai 
stabdys visą rinkos liberalizavimo procesą. Esamu reguliavimu kliovęsi, nepriklausomi tiekėjai dėjo 
pastangas siekdami pritraukti vartotojus tapti jų klientais, o įstatymo projektu inicijuojamas 
vartotojų skatinimas sugrįžti į visuomeninį tiekimą iš esmės paneigia nepriklausomų tiekėjų 
veiklą ir bendrai rinkos liberalizavimo prasmę, nepriklausomus tiekėjus stumia į lyginant su 
visuomeniniu tiekėju konkurencijos atžvilgiu silpnesnę poziciją rinkoje. 

Jei svarbiausia Įstatymo projekto rengimo priežastis yra dabartinio elektros kainų 
augimo suvaldymas, siūlome apsvarstyti alternatyvias trumpalaikes priemones kainų 
amortizacijai, kurios neturėtų ilgalaikio neigiamo poveikio elektros rinkai ir joje veikiantiems 
verslo subjektams. Pažymime, kad Įstatymo projekto siūlomas dirbtinis visuomeninio tiekėjo 
elektros kainos sumažinimas vartotojams kainos augimo dalį išdėstant ir padengiant per laikotarpį iki 
5 metų per papildomąją dedamąją, kuri vėlesniu laikotarpiu išaugins kainą tiek visuomeninio, tiek 
nepriklausomų elektros tiekėjų klientams, realių elektros kainų ilguoju laikotarpiu nesumažins, o 
teigiamą poveikį kainai trumpuoju laikotarpiu pajaus tik visuomeninio tiekėjo klientai. Todėl siūlome 
apsvarstyti alternatyvias trumpalaikes priemones, kurios sumažintų kainą tam tikroms visuomenės 
grupėms ar universaliai. Alternatyvios trumpalaikės priemonės jau yra aptarinėjamos Seimo Biudžeto 
ir finansų komitete. Pažymime, kad jeigu būtų priimta PVM lengvata, LVK galėtų tarpininkauti 
nepriklausomiems elektros tiekėjams užtikrinant, kad elektros kainos būtų perskaičiuotos skaidriai ir 
sąžiningai, o pilnutinę lengvatos naudą gautų vartotojai. 

Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, kad inicijuojami pakeitimai turės reikšmingos įtakos 
elektros rinkos liberalizavimo procesui, rinkoje veikiantiems tiekėjams ir jų klientams, prašome 
neskubinti Įstatymo projekto ir susijusių įstatymo projektų pateikimo. Siūlome įvertinti Įstatymo 
projektu siūlomo teisinio reguliavimo riziką ir apsvarstyti alternatyvias priemones 
amortizuoti išaugusią elektros kainą, atsižvelgiant į priemonių universalumą ir pritaikomumą 
visiems vartotojams (tiek visuomeninio ir nepriklausomų elektros tiekėjų klientams, tiek 
verslo subjektams) ir ilgalaikį šių priemonių poveikį elektros rinkai ir šiuo metu vykstančiam 
elektros rinkos liberalizavimo procesui. Esant poreikiui, LVK atstovai yra pasirengę dalyvauti 
tolesnėse diskusijose dėl augančių elektros kainų amortizavimo priemonių.  
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