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VIAP – nauda visiems elektros energijos vartotojams 

• Direktyva 2009/72/EB: 

Valstybės narės elektros energijos sektoriuje veikiančioms įmonėms gali 
nustatyti įpareigojimus teikti bendros ekonominės svarbos viešąsias 
paslaugas, kurie gali būti susiję su saugumu, įskaitant tiekimo saugumą, 
reguliarumą, kokybę ir kainą, bei su aplinkos apsauga, įskaitant energijos 
vartojimo efektyvumą, energiją iš atsinaujinančių išteklių ir klimato apsaugą 

 

• Elektros energetikos įstatymas: 

Viešieji interesai elektros energetikos sektoriuje – veikla ar neveikimas 
elektros energetikos sektoriuje, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su valstybės 
energetiniu ir (ar) visuomenės saugumu, elektros energetikos sistemos 
darbo saugumu ir patikimumu, elektros energetikos sektoriaus neigiamo 
poveikio aplinkai mažinimu, energijos išteklių diversifikavimu ir kitais šiame 
įstatyme numatytais darnios elektros energetikos sektoriaus plėtros tikslais 
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VIAP paslaugų sąrašas apima įpareigojimus susijusius su 

elektros energijos tiekimo saugumu ir aplinkos apsauga  

• elektros iš AEI gamyba, jos balansavimas ir centralizuota prekyba 

• elektros tinklų optimizavimas ir plėtra, užtikrinant AEI plėtrą 

• elektros gamyba efektyviose kogeneracinėse elektrinėse 

• elektros gamyba, skirta tiekimo saugumui užtikrinti 

• elektros rezervų palaikymas sistemos saugumui užtikrinti 

• strategiškai svarbių elektros gamybos pajėgumų plėtra 

• strateginių elektros energetikos sektoriaus projektų įgyvendinimas 

• IAE radioaktyviųjų atliekų ir kuro tvarkymas 
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VIAP kaina per pastaruosius 2 metus sumažėjo 40 proc. 
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AEI gamyba ir balansavimas Termofikacinių elektrinių gamyba Lietuvos elektrinės gamyba

Ignalinos AE Strateginiai projektai (NordBalt) Administravimas

VIAP kaina 1 VIAP kaina 2

Energetikos ministerija pagal VKEKK informaciją 
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ES šalyse mokesčiai ir kiti mokėjimai išaugo 36 proc. 

buitiniams vartotojams ir 127 proc. pramonės vartotojams  
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Europos Komisija pagal Eurostat informaciją 

* Buitiniams vartotojams įskaitant PVM 



EEĮ pakeitimai leis turėti sistemingą VIAP teikimo schemą 

 

• Esminės VIAP schemos nuostatos perkeliamos į įstatymo lygmenį 

• Nustatomas apibrėžtas VIAP sąrašas, kuris kitais teisės aktais 
negalėtų būti plečiamas 

• Aiškiai įvardinami VIAP lėšų mokėtojai ir „nemokėtojai“ 

• Nustatomi reikalavimai VIAP lėšų administratoriui 

• Nustatomi reikalavimai paskirtajai įmonei, vykdysiančiai centralizuotą 
prekybą AEI elektra 

• Numatoma VIAP poreikio analizė, atliekama kas 5 metus 

• Įtvirtinami ekonominio pagrįstumo, mažiausių sąnaudų ir poveikio 
elektros kainai galutiniams vartotojams VIAP nustatymo principai 
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Dėkojame už dėmesį! 
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