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Kokie pokyčiai reikalauja sprendimų

• Ignalinos AE II bloko uždarymas

• Eksportuojanti sistema virsta importuojančia

• Elektros gamybai naudojamo kuro diversifikacijos
problema

• Naujų jungčių projektai

• Gamybos šaltinių konkurencingumas
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Pokyčių tikslai

• Pagerinti sąlygas vartotojui be apribojimų pasirinkti
ar pakeisti tiekėją;

• Užtikrinti konkurencinę aplinką tarp elektros
energijos gamintojų, importuotojų ir tiekėjų;

• Panaikinti apribojimus prekiauti elektros energija su
ES šalimis;

• Nustatyti skaidrias prekybos elektros energija,
importuota iš ne Europos Sąjungos valstybių,
sąlygas;

• Sukurti skaidrius rinkos organizavimo ir priežiūros
mechanizmus paremtus Nordpool praktika.
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Reguliuojamų tarifų taikymas

Nuo 2010 m. sausio 1 d. reguliuojami elektros
energijos tarifai netaikomi vartojimo daliai,
sudarančiai 35 proc. Lietuvos poreikio.

Laipsniškas nereguliuojamų tarifų vartotojų
vartojimo dalies didinimas:
• Nuo 2011 m. sausio 1 d. - 45 proc.
• Nuo 2012 m. sausio 1 d. - 55 proc.
• Nuo 2013 m. sausio 1 d. – reguliuojami tarifai taikomi buitiniams

vartotojams.
• Nuo 2015 m. sausio 1 d. visiems vartotojams taikomi nereguliuojami

elektros energijos tarifai (išskyrus Europos Sąjungos teisės aktus
atitinkančius garantinius tarifus įstatymo nustatytoms vartotojų grupėms).
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Reguliuojamų tarifų taikymas 2010m.

Komerciniai vartotojai

Buitiniai ir maži
komerciniai vartotojai

Tinklų
paslaugos

Tinklų
paslaugos

Elektros
energija

Elektros
energija

- Reguliuojama kaina

- Reguliuojama kaina

- Reguliuojama
arba    sutartinė
kaina

- Sutartinė kaina Nuo 2010 m. sausio 1 d.
buitiniams elektros energijos vartotojams
ir kitiems elektros energijos vartotojams,
kurių objektų leistinoji naudoti galia 2009
metų liepos 31 d. nesiekia 400 kW, taip
pat visiems naujiesiems vartotojams, kurių
objekto prijungimo prie elektros energijos
skirstomojo tinklo leistina naudoti galia
nesiekia 400 kW, gali būti taikomi
reguliuojami (visuomeniniai) elektros
energijos tarifai.

Kriterijus – leistinoji
naudoti galia nesiekia
400kW
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Reguliuojamų tarifų vartotojų
aprūpinimas

Visuomeniniai tiekėjai:
• tiekia elektros energiją reguliuojamų tarifų vartotojams;
• superka remiamų elektros energijos gamintojų pagamintą remiamą

elektros energiją.

Tikslai:
• užtikrinti šalies elektros energijos tiekimo patikimumą ir saugumą;
• iš anksto garantuoti elektros energijos apsirūpinimą reguliuojamų tarifų

vartotojams;
• gamintojams garantuojamas apsirūpinimas kuru, nes garantuojamas

tam tikras elektros kiekio supirkimas.
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Vartotojų poreikių užtikrinimas
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Remtina gamyba 2010 metais

• iki 3 TWh – Lietuvos elektrinė
• iki 1,15 TWh – termofikacinės elektrinės
• apie 0,35 TWh – atsinaujinantys šaltiniai

Sąlyga:
Iki 2010 m. liepos 1 d. peržiūrėti elektros energijos

gamintojų rėmimo principus, užtikrinant, kad parama tam
tikroms elektros energijos gamintojų grupėms būtų
teikiama tokia apimtimi ir tokiu būdu, kad nebūtų
iškreipiama elektros energijos kaina rinkoje ar sudaromos
kliūtys elektros energijos rinkai funkcionuoti.
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Prekybos organizavimas Lietuvoje
– rinkos struktūra

Gamintojai

Perdavimo
tinklai

Skirstomieji
tinklai

Vartotojai

Birža,
didmeninė rinka

Tiekėjai

Šaltinis: Svenska Kraftnät

• Gamintojai ir tiekėjai sudaro dvišales sutartis arba prekiauja
biržoje;

• Visi rinkos dalyviai likus dienai iki prekybos galės koreguoti savo
pirkimus ir pardavimus biržoje, kur formuosis indikacinė kaina
kiekvienai valandai;

• Tinklai teikia skaidrią ir nediskriminuojančią persiuntimo paslaugą;
• Dvi sutartys vartotojams – tinklų paslaugoms ir elektros energijai

pirkti .
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Didmeninės rinkos organizavimas
Lietuvoje

• Dvišaliai susitarimai
• Elektros birža

Kaina, €/
MWh

PASIŪLYMAI PIRKTI
(VARTOJIMAS)

PASIŪLYMAI PARDUOTI
(GAMYBA)

Kiekis,MWh

• Kaina aukcione formuosis ribinės kainos
principu – elektros pardavėjai turės
siūlyti žemiausią galimą kainą, nes
konkuruos dėl patekimo į rinką;

• Formuosis aiškiai suprantama, skaidri
indikacinė rinkos kaina;

• Rinkos dalyviai (tiekėjai, gamintojai ir
vartotojai, jei turi tiekėjo licenciją) laisvai
rinksis prekybą biržoje ar prekybą
dvišaliais kontraktais.
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Skaidrus elektros energijos
persiuntimas

• Išskiriamos tiekimo ir tinklų dedamosios;
• Užtikrinami nediskriminavimo ir skaidrumo principai

elektros energijos persiuntime.

VIAPGamybos / elektros
pirkimo kaina

Skirstymo
paslaugos

kaina

Perdavimo
paslaugos

kaina

Energijos dedamoji Tinklų dedamoji

Elektros energijos kaina Tinklų paslaugos
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Prekyba su užsienio šalimis

• Nevaržoma prekyba ES šalyse;

• Skaidrūs ir konkurenciją užtikrinantys įėjimo
į elektros energijos rinką ir įėjimo į elektros
perdavimo tinklą tarifai, valdymo ir kontrolės
mechanizmai elektros energijos,
pagamintos ne ES gamintojų,  atžvilgiu.
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Integruotos rinkos link

Polish PX
Gielda Energii

2009

Izoliuota Baltijos šalių elektros
rinka

Nėra vieningais principais
organizuotos elektros rinkos

Baltijos šalyse

Polish PX
Gielda Energii

2010-2013

Baltijos šalių vieningos rinkos
sukūrimas Šiaurės šalių principais

organizuojant prekybą elektros energija
ir laipsniškai panaikinant reguliuojamus

tarifus vartotojams

Vieninga
Baltijos šalių el.

rinka

Vieninga Šiaurės šalių ir
Baltijos šalių elektros rinka

Polish PX
Gielda Energii

Estlink II
Estlink I

Swedish-
Baltic
link LitPol

link

2014 - 2015

Baltijos šalių elektros rinkos integracija į
Šiaurės šalių ir kontinentinės Europos

elektros rinkas

Naujų jungčių projektų įgyvendinimas

Estlink I

Estlink I
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Dėkoju už dėmesį


