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Energijos tiekimas UAB 

• Nepriklausomas elektros energijos tiekėjas; 

• Lietuvos energija, AB dukterinė bendrovė (100%); 

• Veiklos pradžia 2010 m. 

• Pardavimai: 2011 m. >1,2 TWh, 2012 m. >2 TWh; 

• Klientai: >2.500 
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Nepriklausomas elektros energijos tiekimas 

Kas tai? 



Nepriklausomas elektros energijos tiekimas 

Tiekimas – elektros energijos pardavimas ir (ar) perpardavimas 
vartotojui; 



Nepriklausomas elektros energijos tiekimas 

Elektros energijos 
gamyba ir/ar 

importas 

VARTOTOJAI / KLIENTAI: 
•  Stambus verslas, pramonės įmonės; 
•  Vidutinės įmonės, įstaigos, organizacijos; 
•  Smulkios įmonės, įstaigos, organizacijos. 

Didmeninė 
elektros 
energijos 
prekyba  

Mažmeninė 
prekyba / 

Klientų 
aptarnavimas 

Balansavimo 
energijos 
tiekimo 
funkcija 

BIRŽA 

Tiekimas – elektros energijos pardavimas ir (ar) perpardavimas 
vartotojui; 

Tiekimo veiklos grandinė: 



Rinkos liberalizavimo etapai 

• Nuo 2010 m. rinka liberalizuojama etapais (verslo įmonės); 

• Gyventojai ??? 
 



Rinkos dalyviai – Vartotojai/Klientai 

 

Vartotojų skaičius: 

   ~1.000     ~6.000   ~10.000 ~40.000 

Ekspertinis vertinimas – oficialių duomenų nėra. 



Rinkos dalyviai – Vartotojai/Klientai 

 

Vartotojų aktyvumas: 

    ~95%       ~60%    iki 30% 

 

Ekspertinis vertinimas – oficialių duomenų nėra. 



Rinkos dalyviai – Tiekėjai/Pardavėjai 

Nepriklausomo elektros energijos tiekėjo licenciją turi ~70 įmonių. 

Aktyviai veiklą vykdo ~15 tiekėjų. 



Rinkos dalys 

Rinkos dalys apskaičiuotos pagal oficialiai skelbiamos Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos rinkos stebėsenos ataskaitos duomenis. 
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Pardavimo kainos veiksniai 

• Įsigijimo kaina; 

• Veiklos/Aptarnavimo kaštai. 



Pardavimo kainos veiksniai 

Individualus vartotojo poreikį atitinkantis pasiūlymas pagal: 
• kWh kiekis; 

• Vartojimo grafikas; 

• Kliento mokumo istorija; 

• Sutarties sąlygos (terminas, nutraukimas, atsiskaitymo terminas ir kt.). 



Elektros biržos kaina 

Biržos kaina ≠ Įsigijimo kaina ≠ Pardavimo kaina 
 
 



Elektros rinkos galimybės ir grėsmės verslui 

• Galimybė laisvai rinktis ir derėtis dėl kainos bei kitų sutarties sąlygų; 

• Galimybė sutaupyti; 

• Patikimo tiekėjo pasirinkimas. 
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GARANTINIS 
TIEKĖJAS 
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Elektros rinkos perspektyvos 2012 m. 

• Visų verslo įmonių tiekėjų pasirinkimas ir elektros pirkimas laisvoje rinkoje; 

• Išvestinių finansinių priemonių rinka ir NPS atėjimas į Lietuvą; 

• Produktų ir paslaugų plėtra; 

• Pirmasis bankrotas? 
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A č i ū  u ž  d ė m e s į  

www.etiekimas.lt 


