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S a n t r a u k a  

 

Liberalizavus elektros energijos rinką pradėti taikyti nauji elektros energijos ir su jos tiekimu su-

sijusių paslaugų kainų reguliavimo metodai. Susikūrė elektros energijos aukcionai ir biržos, kuriuose 

elektros energijos gamintojai ir tiekėjai prekiauja elektros energija, o jos kainą lemia rinkos dėsniai, ta-

čiau elektros energijos perdavimas ir skirstymas išliko monopolinėmis veiklomis, kurių teikiamų pa-

slaugų kainas reguliuoja valstybė. Straipsnyje siekiama atskleisti elektros energijos ir su jos tiekimu 

susijusių paslaugų kainų teisinio reguliavimo pokyčius ir tikslus konkurencijos bei tarpusavio integraci-

jos principais grindžiamoje elektros energijos rinkoje. 

Straipsnis susideda iš įvado, trijų dalių ir išvadų. Pirmojoje dalyje yra analizuojami elektros 

energijos gamybos sektoriaus teisinio reguliavimo uždaviniai, aptariami Europos Sąjungos ir Lietuvos 

teisės aktai, reglamentuojantys elektros energijos gamybos kainų reguliavimą. Antrojoje straipsnio 

dalyje atkleidžiami monopolinės elektros energijos persiuntimo rinkos kainų teisinio reguliavimo proble-

miniai aspektai. Trečioji straipsnio dalis yra skirta mažmeninės elektros energijos rinkos kainų teisinio 

reguliavimo analizei, išskiriant konkurencinių ir reguliuojamų kainų elektros energijos rinkas.  

Straipsnyje išanalizuota medžiaga leidžia daryti išvadas, kad veiklos elektros energijos rinkoje 

yra skirstomos į dvi grupes: į konkurencines veiklas ir į natūralias reguliuojamas monopolijas. Elektros 

energijos ir su jos tiekimu susijusių paslaugų kainų teisinio reguliavimo paskirtis – prižiūrėti kainas 

elektros rinkos sektoriuose, kuriuose veikia konkurencija, ir reguliuoti kainas monopoliniuose elektros 

energijos rinkos sektoriuose.  

 
Ávadas 

 
Ilgà laikà elektros energetikos sektorius buvo laikomas natûralia monopolija. Dauguma elektros 

energetikos ámoniø buvo valstybinës, jø teikiamø paslaugø ir prekiø kainos buvo reguliuojamos impe-
ratyviomis teisës normomis. Teisinis reguliavimas buvo grindþiamas prielaida, kad valstybë tik taiky-
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dama imperatyvø (tiesioginá) reguliavimà gali uþtikrinti elektros energijos tiekimo patikimumà ir sau-
gumà bei vieðuosius interesus atitinkanèiø paslaugø teikimà. Taèiau sparèiai besivystanèios techno-
logijos ir rinkø globalizacijos tendencija sudarë prielaidas atsirasti konkurencijai elektros energetikos 
sektoriuje.  

Ðiandien elektros rinkos teisiniam reguliavimui keliami nauji uþdaviniai. Vienas ið jø yra uþtikrinti 
efektyvø Europos Sàjungos vidaus elektros energijos rinkos funkcionavimà, grindþiamà energetikos 
ámoniø tarpusavio konkurencija. Siekis sukurti konkurencijà ið esmës pakeitë elektros energetikos 
sektoriaus struktûrà. Visø pirma buvo atskirtos veiklos, tokios kaip elektros energijos gamyba ir tieki-
mas, kuriose yra visos sàlygos konkurencijai atsirasti, nuo elektros energijos perdavimo ir skirstymo 
veiklø, kurios iðlieka monopolinëmis, nes alternatyviø elektros energijos persiuntimo tinklø statyba yra 
ekonomiðkai nepateisinama. Atsirado elektros energijos birþos, kuriose elektros energijos gamintojai 
ir tiekëjai pradëjo prekiauti elektros energija, o jos kainø dydá ir svyravimus lemia rinkos dësniai. Elekt-
ros energijos vartotojams laipsniðkai suteikiama teisë pasirinkti elektros energijos tiekëjà.  

Ágyvendinant Europos Sàjungos teisës reikalavimus Lietuvoje 2000 m. buvo priimtas Elektros 
energetikos įstatymas [1]. 2004 m. liepà minëtas ástatymas buvo pakeistas priëmus Elektros energeti-
kos įstatymo pakeitimo įstatymą [2]. Ðie ástatymai ið esmës pakeitë elektros energetikos sektoriaus 
teisinio reguliavimo bei kainodaros principus ir sudarë sàlygas konkurencijai elektros energetikos 
sektoriuje atsirasti. Ginèai tarp monopoliniø elektros energijos skirstymo ámoniø ir vartotojø dël elekt-
ros energijos kainø teisinio reguliavimo ásiliepsnojo privatizavus akcinæ bendrovæ „Vakarø skirstomieji 
tinklai“1 ir priëmus 2004 m. Elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymą [2].  

Lietuvoje, kol nebuvo liberalizuota elektros energijos rinka, viena bendrovë vykdë visas su 
elektros energijos tiekimu susijusias veiklas, todël elektros energijos kainoje, kurià mokëjo vartotojas, 
kiekvienos veiklos iðlaidø dalis nebuvo iðskiriama. Antroji direktyva dėl elektros energijos vidaus rinkos 
[3] reikalauja elektros energijos perdavimo ir skirstymo veiklas atskirti nuo elektros energijos tiekimo 
ir gamybos veiklø [4]. Kaina, kurià vartotojas moka uþ pateiktà elektros energijà, susideda ið pagrin-
diniø keturiø komponenèiø: (i) elektros energijos gamybos kainos; (ii) elektros energijos perdavimo 
paslaugos kainos; (iii) elektros energijos skirstymo paslaugos kainos; (iv) elektros energijos tiekimo 
paslaugos kainos. Atsiþvelgiant á elektros energijos rinkos struktûrà ir jos teisinio reguliavimo tikslus, 
kiekvienam elektros energijos kainos elementui yra taikomas skirtingas teisinio reguliavimo metodas.  

Kainø teisinio reguliavimo elektros energijos rinkoje problematika iki ðiol Lietuvoje mokslininkø 
nebuvo nagrinëta. 

Ðio straipsnio tikslas – atskleisti elektros energijos ir su jos tiekimu susijusių paslaugų kainų tei-
sinio reguliavimo pokyčius ir tikslus konkurencijos bei tarpusavio integracijos principais grindžiamoje 
elektros energijos rinkoje. 

Siekiant iðkelto tikslo numatyti ðie uþdaviniai: 
1. Iðanalizuoti elektros energijos gamybos kainø teisinio reguliavimo tikslus bei vaidmená 

ágyvendinant Europos Sàjungos energetikos politikos tikslus. 
2. Atskleisti kainø teisinio reguliavimo specifikà bei egzistuojanèias problemas Lietuvos elektros 

energijos persiuntimo sektoriuje. 
3. Nustatyti maþmeniniø elektros energijos rinkø grupes ir maþmeniniø kainø teisinio regulia-

vimo principus. 
Konkurenciniø kainø elektros energijos rinkoje formavimàsi lemia ne tik teisinis reguliavimas, 

bet ir egzistuojanti elektros rinkos struktûra. 
Atliekant tyrimà buvo taikyti ðie metodai: analitinis-kritinis metodas – iðryðkinti elektros kainø 

teisinio reguliavimo trûkumai ir istorinis metodas – atskleistas kainø teisinio reguliavimo kitimas kei-
èiantis socialiniams santykiams.  
 
 

1. Nauja elektros energijos kainø teisinio reguliavimo paradigma konkurencinëmis 
sàlygomis funkcionuojanèiame elektros energijos gamybos sektoriuje 

 
Konkurencijos elektros energijos gamybos sektoriuje atsiradimas yra viena kertiniø nuostatø, 

kuria paremtas elektros energijos rinkos liberalizavimas. Pagrindinis veiksnys, lemiantis gamintojø 
elektros energijos kainas, yra rinkos mechanizmai, o ne valstybinis kainø reguliavimas. Tiesioginá 
elektros energijos gamybos kainø reguliavimà keièia rinkos prieþiûros mechanizmai, kuriø tikslas uþ-
tikrinti sklandø ðio sektoriaus funkcionavimà. Taèiau, net ir liberalizavus elektros energijos rinkà, ne-
                                                 

1 Dabar pakeitusi pavadinimą į akcinę bendrovę „VST“. 
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galime sumenkinti teisinio reguliavimo vaidmens ðiame sektoriuje, kadangi elektros energijos gamyba 
yra tiesiogiai susijusi su energijos tiekimo nepertraukiamumu, o tai yra vienas ið pagrindiniø 
kiekvienos valstybës energetikos politikos tikslø. 
 

1.1. Nauji elektros energijos gamybos kainø teisinio reguliavimo metodai ágyvendinant  
Europos Sàjungos energetikos politikà 

 
Nepaisant Europos Sàjungos energetikos politikos tikslø didinti elektros energijos naudojimo 

efektyvumà [5], elektros energijos sunaudojimas Europos Sàjungos teritorijoje kasmet auga 1,5 proc. 
Todël neiðvengiamai reikia didinti elektros energijos gamybos pajëgumus. Investicijø poreiká á elektros 
energijos gamybos pajëgumus lemia ir tai, kad iki 2030 m. dauguma ðiuo metu eksploatuojamø elekt-
riniø bus uþdarytos dël grieþtesniø aplinkosaugos reikalavimø, padidëjusiø jø veiklos sànaudø, kurios 
lems prekybos emisija sistemos pokyèiai ar dël neefektyviø technologijø sumaþëjusio pelno. 

Elektros energijos, parduodamos didmeninëje elektros energijos rinkoje, kainos tiesiogiai pri-
klauso nuo naudojamo gamyboje kuro kainø ir egzistuojanèiø elektros energijos gamybos pajëgumø. 
Todël pagrindinis teisinio reguliavimo tikslas – sukurti palankià teisinæ bei ekonominæ aplinkà investi-
cijoms á gamybos pajëgumus bei diversifikuoti elektros energijos gamyboje naudojamà kurà, siekiant 
uþtikrinti, kad vienos rûðies kuro kainø svyravimai ar tiekimo sutrikimai neiðbalansuotø elektros ener-
gijos gamybos sektoriaus.  

Europos Komisija ataskaitoje dël Vidaus elektros energijos rinkos [6, p. 44] teigia, kad viena ið 
didþiausiø problemø formuojant konkurencines kainas didmeninëje elektros energijos rinkoje iðlieka 
didelës koncentracijos nacionalinës elektros energijos rinkos, todël bûtina spræsti jungiamøjø linijø 
tarp valstybiø nariø vystymo klausimus. Vienas ið kriterijø, pagal kurá yra nustatoma elektros energijos 
rinkos koncentracija, yra trijø didþiausiø elektros energijos gamintojø uþimama elektros energijos rin-
kos dalis. Europos valstybëse ji svyruoja nuo 40 proc. Suomijoje, Danijoje ir Norvegijoje iki 96 proc. 
Prancûzijoje, 95 proc. Belgijoje, Latvijoje, Estijoje ir 92 proc. Lietuvoje.  

Elektros energijos gamybos sektoriuje atskirà vietà uþima elektros energijos gamintojai, kuriø 
veikla dël valstybiø energetikos politikos tikslø yra skatinama. Europos Sàjunga importuoja 50 proc. 
suvartojamos energijos ir ekonomiðkai yra labai priklausoma nuo ávykiø pasaulyje. Þalieji puslapiai [7] 
dël elektros energijos tiekimo saugumo prognozuoja, kad 2030 m. Europos Sàjungos priklausomybë 
nuo energijos importo sudarys 70 proc., jei nebus imtasi jokiø papildomø veiksmø. Todël ávairiø atsi-
naujinanèiø energijos ðaltiniø naudojimo skatinimas yra neatskiriama Europos Sàjungos energetikos 
politikos dalis. Direktyva dël elektros energijos, pagamintos ið atsinaujinanèiø energijos iðtekliø, rë-
mimo vidaus elektros rinkoje [8] numato, kad 2010 m. elektros energijos kiekis, pagamintas ið atsi-
naujinanèiø energijos ðaltiniø, turi sudaryti ne maþiau kaip 21 proc. visos pagamintos elektros ener-
gijos, tuo tarpu atsinaujinantys energijos ðaltiniai turëtø sudaryti ne maþiau kaip 12 proc. visos su-
vartojamos energijos [9]. 

Kadangi elektros energija, pagaminta naudojant atsinaujinanèius energijos ðaltinius (iðskyrus 
dideles hidroelektrines), yra nekonkurencinga, Europos Sàjungos valstybës narës sukûrë paèius ávai-
riausius mechanizmus, remianèius elektros energijos gamybà ið atsinaujinanèiø energijos ðaltiniø. 
Daþniausiai valstybëse narëse taikomos tam tikros miðrios schemos1, geriausiai atitinkanèios 
individualius ðalies poreikius [10].  
 

                                                 

1 Kainų nustatymas (Feed-in tariffs). Pagal šią sistemą už parduodamą elektros energiją, pagamintą iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių, yra nustatoma konkreti kaina, ir tinklų operatoriai yra įpareigoti supirkti šią elektros energiją. Kaina yra nusta-
toma ilgesniam laikotarpiui, taip siekiant skatinti investicijas į energijos gamybą. Ši sistema skatina pasiūlą.  

Prekyba „žaliaisiais“ sertifikatais. Nustatomas „žalios“ elektros energijos kvota tinklų įmonėms ar didiesiems vartotojams, ku-
rią jie įvykdo arba naudodami „žaliąją“ energiją, arba pirkdami „žaliuosius“ sertifikatus. Ši sistema skatina ekologiškos energijos 
vartojimą.  

Fiskalinės ir finansinės priemonės. Investicijų į „žalios“ energijos gamybą apmokestinimas mažesniais mokesčiais, taip pat 
elektros energijos neapmokestinimas energijos mokesčiais. Finansinių priemonių pavyzdžys gali būti paskolų investicijoms į 
elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos šaltinių už mažesnius procentus suteikimas. 

Parama investicijoms. Jos apima tiesioginių subsidijų teikimą elektros energijos, gaminamos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, galingumų teikimui. Tai yra priemonė, kuria gali būti skatinama elektros energijos gamyba naudojant konkrečias tech-
nologijas. 

Konkursų organizavimas. Organizuojami įvairūs konkursai elektros energijos, gaminamos iš atsinaujinančių energijos šalti-
nių, galingumų statybai.  
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1.2. Elektros energijos gamybos kainø teisinis reguliavimas Lietuvoje 
 

Lietuvoje Elektros energetikos įstatymas sukuria teisinæ aplinkà konkurencijai elektros energijos 
gamybos sektoriuje ir átvirtina, kad gamintojø elektros energijos kainos yra nereguliuojamos, iðskyrus 
atvejus, kai gamintojas uþima daugiau kaip 25 proc. rinkos. Vadinasi, pagal ástatymo nuostatas 
elektros energijos kainø reguliavimas yra iðimtis ið bendros taisyklës, taèiau faktinë padëtis yra kitokia 
dël Lietuvoje egzistuojanèios elektros rinkos gamybos sektoriaus struktûros.  

Valstybinės įmonės Ignalinos atominė elektrinė uþimama elektros energijos rinkos dalis sudaro 
daugiau kaip 25 proc. (2004 m. ji tiekë á rinkà apie 79 proc. [11, p. 12] visos suvartojamos Lietuvoje 
elektros energijos), todël jos kaina yra reguliuojama. Taip pat 17,36 proc. [12] elektros energijos tu-
rëjo bûti nupirkta pagal ápareigojimus tenkinti vieðuosius interesus. Ði elektros energija yra pagaminta 
naudojant atsinaujinanèius ir atliekinius energijos iðteklius, termofikaciniu reþimu kombinuoto elektros 
energijos ir ðilumos gamybos ciklo elektrinëse, taip bûtina energetikos sistemos iðtekliams uþtikrinti 
[13]. Ðios elektros energijos kainos irgi yra reguliuojamos. Vadinasi, Lietuvos elektros energijos rin-
koje teoriðkai 2004 m. galëjo bûti tik 4 proc.1 elektros energijos, kurios kainos perkant didmeninëje 
rinkoje buvo nereguliuojamos. Tokia padëtis leidþia daryti iðvadà, kad nors Lietuvoje teisës aktai átvir-
tina nereguliuojamø kainø elektros gamybos sektoriuje principà, faktiðkai Lietuvoje elektros gamybos 
kainos yra reguliuojamos, ir tai lemia ne teisinis reguliavimas, o egzistuojanti monopolinë elektros 
energijos gamybos sektoriaus struktûra.  

Europoje paskutiniais metais elektros energijos gamybos kainø kilimà lëmë du pagrindiniai 
veiksniai: energijos ðaltiniø kainø augimas ir ðiltnamiø dujø kontrolës mechanizmo ávedimas. Taèiau 
Lietuvoje elektros energijos gamybos kaina neaugo. Kaip matome ið 1 pav., 2002–2005 m. ji iðliko 
gana stabili ir svyravo nuo 8,6 ct/kWh iki 8,25 ct/kWh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 pav. Vidutinë elektros energijos gamybos kaina [14] 

 
 

Nors pasaulinëje rinkoje uranas brango, taèiau kuras sudaro tik nedidelæ atominiø elektriniø 
sànaudø dalá, todël pasaulinis energijos ðaltiniø kainø kilimas Lietuvoje elektros energijos kainas veikë 
nestipriai [15]. 

Ásigaliojæs ðiltnamio dujø kontrolës mechanizmas elektros energijos kainø irgi nedidino, nes 
Lietuvos ámonëms iðdalytos tarðos kvotos ðiek tiek virðija tikruosius pajëgumus [16]. 

Lietuvos nacionalinëje energetikos strategijoje kaip viena ið grësmiø yra ávardyta priklausomybë 
nuo energijos ðaltiniø importo, t. y. beveik 90 proc. pirminës energijos importuojama ið vienintelio tie-
këjo, todël valstybë turi skatinti vietiniø ir atsinaujinanèiø energijos iðtekliø naudojimo plëtrà.  

Lietuvoje, kol buvo pradëta valandinë prekyba elektros energija, ið gamintojø, naudojanèiø at-
sinaujinanèius energijos ðaltinius, elektros energija superkama2 pagal Valstybinės kainų ir energetikos 

                                                 

1 Šis 4 proc. dydis preliminarus, tačiau atspindi bendrą tendenciją. 
2 Hidroelektrinėms – 20 ct/kWh; vėjo jėgainėms – 22 ct/kWh; jėgainėms, kuriose elektros energija gaminama naudojant bio-

kurą, – 20 ct/kWh. 

Vidutinė elektros energijos gamybos kaina, ct/kWh
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kontrolės komisijos patvirtintas kainas [17], diferencijuotas pagal naudojamø atsinaujinanèiø ar atlie-
kiniø energijos iðtekliø rûðá. Perëjus prie valandinës elektros energijos prekybos su tiekëjais, iki 2020 
m. gruodþio 31 d. elektros energija numatoma supirkinëti sutartinëmis kainomis, kompensuojant ga-
mintojams skirtumà tarp pajamø lygio, apskaièiuoto pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos tos rûðies iðtekliams nustatytà tarifà, ir faktiðkai gaunamø, parduodant elektros energijà su-
tartinëmis kainomis, pajamø. Nuo 2021 m. elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinan-
tys ir atliekiniai energijos iðtekliai, pirkimas bus skatinamas ávedant vadinamøjø „þaliøjø sertifikatø“ si-
stemà [13]. 
 
 

2. Elektros energijos persiuntimo kainø teisinio reguliavimo probleminiai aspektai 
konkurencinëmis sàlygomis funkcionuojanèioje elektros energijos rinkoje 

 
Elektros tinklai yra natûralios monopolijos, todël elektros energijos persiuntimo kainos yra re-

guliuojamos ir priþiûrimos elektros energijos rinkos prieþiûrà vykdanèios institucijos. Galima iðskirti 
tris pagrindinius uþdavinius, su kuriais susiduria reguliavimo institucija, vykdydama elektros energijos 
persiuntimo paslaugø kainø reguliavimà: (i) nustatyti toká persiuntimo paslaugø tarifà, kad bûtø uþtik-
rintas pakankamas investicijø lygis á elektros energijos persiuntimo tinklus; (ii) uþtikrinti elektros ener-
gijos gamintojams ir tiekëjams prieigà prie elektros tinklø uþ pagrástà kainà, t. y. treèiosios ðalies teisæ 
pasinaudoti elektros tinklais; (iii) apsaugoti vartotojus nuo nepagrástø monopoliniø kainø. 
 

2.1. Elektros energijos persiuntimo kainø teisinio reguliavimo uþdaviniai kuriant Europos 
Sàjungos vidaus elektros energijos rinkà 

 
Elektros energijos persiuntimas tapo esmine teisine problema liberalizavus elektros energeti-

kos sektoriø. Europos Komisija nusprendë, kad elektros energetikos sektorius negali bûti liberalizuo-
tas naudojant tik bendràsias konkurencijos teisës normas, todël yra bûtina priimti specialias teisës 
normas, reguliuojanèias treèiosios ðalies teisæ pasinaudoti elektros tinklais [18, p. 93–103]. Ágyvendi-
nant treèiosios ðalies teisæ pasinaudoti elektros tinklais Europos Komisija iðplëtojo „nepriklausomo 
operatoriaus“ institutà, kai elektros energijos tinklus valdo vienas ar keli perdavimo ir skirstymo tinklø 
operatoriai, veikiantys kaip atskiri juridiniai asmenys [3], bei átvirtino reguliuojamà treèiosios ðalies 
teisæ pasinaudoti tinklais. Reguliuojama treèiosios ðalies teisë yra grindþiama ðiais principais: (i) vieðai 
paskelbtais tarifais, taikomais visiems sistemos vartotojams nediskriminaciniais pagrindais; (ii) tarifai ir 
(ar) jø apskaièiavimo metodikos turi bûti patvirtinti ir vieðai paskelbti prieð jiems ásigaliojant [19, p. 31–
59 p].  
 

2.2. Elektros energijos persiuntimo kainø teisinis reguliavimas Lietuvoje 
 

Lietuvos elektros energetikos įstatymas átvirtina, kad elektros energijos rinka organizuojama 
elektros energijai persiøsti taikant reguliuojamàjá treèiosios ðalies dalyvavimo principà, kurá apibrëþia 
kaip procesà, kai gamintojai, tiekëjai ir laisvieji vartotojai naudojasi perdavimo ar skirstomaisiais tink-
lais elektros energijai persiøsti vieðai paskelbtomis sàlygomis [2]. 

Kadangi elektros energijos skirstymas ir perdavimas yra natûralios monopolijos, jø vykdomà 
veiklà priþiûri ir kainas reguliuoja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. 

Analizuojant elektros energijos persiuntimo paslaugø kainø kitimo dinamikà, pateiktà 2 pav., 
nuo 2002 m., kai buvo priimtas pirmasis Elektros energetikos įstatymas [1], sudaræs teisines prielaidas 
konkurencijai elektros energijos rinkoje atsirasti, galima pastebëti, kad ryðkus skirstymo paslaugø vir-
ðutiniø kainø ribø ðuolis buvo 2005 m., bûtent po to, kai 2004 m. liepos mënesá Lietuvos Respublikos 
Seimas priëmë Elektros energetikos įstatymo pakeistà redakcijà [2], nustatanèià naujus virðutiniø 
kainø ribø skaièiavimo ekonominius kriterijus. 

Galima iðskirti dvi pagrindines Elektros energetikos įstatymo nuostatas, kurios turi átakos elekt-
ros energijos persiuntimo paslaugø kainø dydþiu: (i) uþkertanti kelià stambioms pramonës ámonëms 
jungti savo elektros árenginius prie elektros energijos perdavimo tinklø ir taip iðvengti papildomos 
elektros energijos skirstymo paslaugos ir su jos teikimu susijusiø papildomø iðlaidø, (ii) átvirtinanti 
pelno normos skaièiavimà nuo turto, o ne nuo ástatinio kapitalo vertës. Viena jø yra tiesiogiai susijusi 
su elektros energijos persiuntimo kainos nustatymo mechanizmu, kita, nors tiesiogiai nereguliuoja 
elektros energijos persiuntimo kainø, taèiau turi tiesioginæ átakà jø dydþiui.  
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2 pav. Elektros energijos persiuntimo paslaugø virðutiniø kainø ribø kitimo dinamika [14] 

 
 

Lietuvoje teisinis ginèas ir nesutarimas tarp skirstomøjø tinklø ir stambiosios pramonës ámoniø 
kilo dël vartotojø elektros árenginiø prijungimo prie elektros energijos perdavimo tinklø. Elektros ener-
getikos įstatymo [2] 15 straipsnio 2 dalis reglamentuoja, kad „vartotojo árenginiai gali bûti prijungiami 
prie perdavimo tinklø tik tokiais atvejais, kai skirstomøjø tinklø operatorius dël nustatytø techniniø arba 
eksploatacijos reikalavimø atsisako prijungti prie skirstomøjø tinklø vartotojo árenginius, esanèius 
skirstomøjø tinklø operatoriaus licencijoje nurodytoje veiklos teritorijoje“. Diskutuojama, ar minëta 
nuostata neprieðtarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai bei tinkamai ágyvendina Antrąją direktyvą 
dėl vidaus elektros rinkos [3].  

Minëta ástatymo nuostata turi esminës átakos elektros energijos kainai, kadangi elektros ener-
gijos vartotojai, prijungti prie perdavimo tinklø, neturi mokëti uþ elektros energijos skirstymà, o tai gali 
sudaryti iki 50 proc. galutinës elektros energijos kainos. Susiklësèiusios sàlygos rodo, kaip pasirink-
tas rinkos reguliavimo modelis gali lemti elektros energijos kainà visai atsietai nuo ekonominiø sàlygø.  

Pagrindinis argumentas, kuriuo grindþiamas apribojimas jungti elektros energijos vartotojø 
árenginius prie elektros energijos perdavimo tinklo, yra tas, kad, jei pramonës ámonës, vartojanèios 
daug elektros energijos, prijungs savo elektros árenginius prie perdavimo tinklø, elektros energijos 
skirstymo kaina elektros energijos smulkiesiems vartotojams gerokai padidës. Kita vertus, reikia pri-
paþinti, kad ámoniø patiriami didelës elektros energijos skirstymo paslaugø iðlaidos yra padengiamos 
ið prekiø vartotojø, taip pat maþina ámoniø konkurencingumà tarptautinëje erdvëje bei verslo aplinkos 
investicijø Lietuvoje patrauklumà.  

Galima teigti, kad Elektros energetikos įstatymo [2] 15 straipsnio 2 dalyje átvirtintas teisinis regu-
liavimas paþeidþia proporcingumo principà, kadangi siekiamo tikslo, t. y apsaugoti smulkøjá verslà ir 
asmenis, vartojanèius elektros energijà buities reikmëms, nuo elektros energijos skirstymo kainø di-
dëjimo galima pasiekti ir maþiau varþanèiomis teisinëmis priemonëmis.  

Elektros árenginiø prijungimas prie perdavimo tinklø kainuoja daug brangiau negu prie skirsto-
møjø. Vadovaujantis Elektros energijos vartotojų, gamintojų, energetikos objektų (tinklų, įrenginių, si-
stemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) taisyklėmis 
[20] vartotojas, siekiantis prijungti savo elektros árenginius prie skirstomøjø tinklø, uþ ðià paslaugà turi 
sumokëti 40 proc. reikalingø atlikti darbø vertës. Reglamentuojant, kad vartotojas, norintis prijungti 
árenginius prie perdavimo tinklo, uþ ðià paslaugà turi sumokëti ðimtà procentø sàmatinës vertës, pri-
jungimo prie perdavimo tinklo mokestis dar padidëja. Atitinkamai skirstomøjø tinklø operatoriai turëtø 
pertvarkyti skirstymo paslaugø kainodarà taip, kad tik patiems stambiausiems elektros energijos var-
totojams bûtø ekonomiðkai naudinga savo árenginius prijungti prie perdavimo tinklø. Strateginiø ty-
rimo instituto atliktame tyrime teigiama, kad Elektros energetikos įstatymo [2] nuostata dël vartotojo 
árenginiø prijungimo prie perdavimo tinklø yra naudinga tik elektros energijos skirstomøjø tinklø savi-
ninkams ir gali prieðtarauti Konstitucijai [21].  

Iki 2004 m. vidurio ástatymai neribojo vartotojø teisës jungti savo árenginius prie perdavimo 
tinklø, taèiau vartotojai neturëjo tokio poreikio. Ði problema tapo aktuali gerokai padidëjus elektros 
energijos skirstymo paslaugø kainoms, ir ypaè AB „VST“ aptarnaujamoje teritorijoje, kadangi ðiai 
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bendrovei 2005 m. buvo nustatytos 3,01 ct/kWh didesnës skirstymo paslaugos vidutinës átampos 
tinklais, prie kuriø yra prijungta dauguma stambiosios pramonës ámoniø, virðutinës kainø ribos, nei 
jos buvo 2004 metais. 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas [22] priëmë nagrinëti praðymà iðtirti, ar minëta 
Elektros energetikos ástatymo nuostata neprieðtarauja (i) Konstitucijos 5 straipsnio 2 dalies nuostatai, 
kad valdþios galias riboja Konstitucija; (ii) 46 straipsnio 1 dalies nuostatai, kad Lietuvos ûkis grin-
dþiamas privaèios nuosavybës teise, asmens ûkinës veiklos laisve ir iniciatyva, (iii) 46 straipsnio 2 da-
lies nuostatai, kad valstybë remia visuomenei naudingas ûkines pastangas ir iniciatyvà, (iv) 46 
straipsnio 4 dalies nuostatai, kad ástatymas draudþia monopolizuoti gamybà ir rinkà, saugo sàþinin-
gos konkurencijos laisvæ, (v) 46 straipsnio 5 dalies nuostatai, kad valstybë gina vartotojo interesus, 
konstituciniam teisinës valstybës principui.  

Konstitucinis Teismas yra iðsprendæs jau ne vienà bylà [23] dël teisës aktø atitikties Konstituci-
jos 46 straipsniui, taèiau, kaip teigia Konstitucinio Teismo pirmininkas dr. E. Kûris [24, p. 56–73], 
Konstitucijos 46 straipsnio nuostatos yra priskirtinos prie tø, kuriø oficiali konstitucinë doktrina yra 
santykinai neiðplëtota, „(...) nors ne vienoje konstitucinës justicijos byloje buvo keliamas klausimas 
dël ginèijamø teisës aktø atitikties Konstitucijos 46 straipsniui (juo didesniu ar maþesniu mastu re-
miamasi daugiau kaip dvideðimtyje Konstitucinio Teismo baigiamøjø aktø), ðio straipsnio doktrina në 
viename Konstitucinio Teismo nutarime nëra iðdëstyta iðsamiai.“ 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas nagrinëjo kai kuriø Lietuvos Respublikos telekomu-
nikacijø ástatymo nuostatø, susijusiø su monopoliniø teisiø AB „Lietuvos telekomas“ suteikimu, atitik-
ties Lietuvos Respublikos Konstitucijai klausimà [25]. 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas konstatavo, kad „Konstitucijos 46 straipsnio nuo-
stata „ástatymas draudþia monopolizuoti gamybà ir rinkà“ reiðkia, kad negalima ávesti monopolio, t. y. 
negalima ástatymu suteikti ûkio subjektui iðimtiniø teisiø veikti kurioje nors ûkio srityje, dël ko ði sritis 
bûtø monopolizuota. Taèiau Konstitucijos 46 straipsnyje nustatytas draudimas monopolizuoti gamybà 
ir rinkà nereiðkia, kad yra draudþiama tam tikromis aplinkybëmis ástatyme konstatuoti monopolijos 
buvimà konkreèioje ûkinës veiklos srityje. Toks konstatavimas sudaro teisines prielaidas taikyti mo-
nopolistui atitinkamus reikalavimus ginant vartotojø interesus. Specialiosios vartotojø interesø gynimo 
priemonës – tai diskriminaciniø kainø nustatymo ribojimas, monopolinës rinkos prekiø kainø dydþiø, 
tarifø valstybinis reglamentavimas, prekiø kokybës, kitø reikalavimø monopoliniam ûkio subjektui nu-
statymas ir kt. Valstybës institucijos kontroliuoja, kaip ûkio subjektai laikosi nustatytø reikalavimø. (...) 
Konstitucinis Teismas paþymi, kad iðimtiniø teisiø fiksuoto telefono ryðio srityje tam tikram laikotarpiui 
átvirtinimas ir kartu laikinas konkurencijos ðioje srityje apribojimas vertintini kaip iðimtinis specifinës 
telekomunikacijø rinkos pereinamojo laikotarpio teisinio reguliavimo atvejis“ [25]. 

Dël ûkinës veiklos ávairiapusiðkumo ir dinamiðkumo konkreèiø santykiø ðioje srityje reguliavi-
mas negali bûti visà laikà vienodas, t. y. draudimø ir leidimø santykis gali kisti, taèiau besikeièiant tei-
sinio reguliavimo turiniui negali bûti paneigiami Konstitucijoje átvirtinti tautos ûkio reguliavimo principai 
[25]. 

Konstitucinis Teismas, nagrinëdamas ginèijamà Elektros energetikos ástatymo nuostatos atitiktá 
Konstitucijai, remsis visø pirma ekonominiais argumentais, kuriais bus grindþiamos ðaliø pozicijos. 
Europos Teisingumo Teismas iki ðiol vengë kiðtis á energetikos sektoriaus liberalizavimà ir restruktûri-
zavimà, palikdamas ðiuos klausimus kitoms politinëms institucijoms [26, p. 51]. 

Strateginiø tyrimø institutas teigia, kad minëta ástatymo nuostata gali lemti netinkamà Antrosios 
direktyvos dėl vidaus elektros rinkos ágyvendinimà, kadangi ribojant galimybæ jungti elektros árengi-
nius prie perdavimo tinklo gali bûti apribota direktyvoje átvirtinta vartotojø teisë pasirinkti elektros 
energijos tiekëjà [27]. Taèiau Antroji direktyva dėl vidaus elektros rinkos [2] ápareigoja valstybes nares 
uþtikrinti, kad visi elektros energijos vartotojai, ávykdæ technines sàlygas, bûtø prijungti prie skirsto-
møjø tinklø, taèiau nieko nekalbama apie perdavimo tinklus, todël teigti, kad minëta ástatymo nuostata 
yra nesuderinta su Europos Sàjungos teise, nëra pagrindo.  

Elektros energetikos įstatymo [2] 43 straipsnis átvirtino pelno normos skaièiavimà nuo turto, o 
ne nuo ástatinio kapitalo vertës, t. y. nustatant virðutines perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo 
paslaugø kainø ribas „atsiþvelgiama á paslaugos teikëjo licencijuojamoje veikloje naudojamo turto 
vertę, kuri nustatoma pagal paslaugos teikëjo finansinæ atskaitomybæ“, o „normatyvinio pelno norma, 
skaièiuojama nuo paslaugos teikëjo licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertės (…)“. Anksèiau 
skaièiuojant pelno normà buvo naudojama ne turto vertë, o ástatinis kapitalas. 

Specialiøjø tyrimø tarnybos nuomone, „(...) nurodyti virðutiniø kainø ribø skaièiavimui átakos tu-
rinèiø veiksniø kriterijai apibrëþti pernelyg abstrakèiai ir yra nekonkretûs (neaiðku, kokie yra kiti veiks-
niai; ar virðutinës kainø ribos perskaièiuojamos, kai nuo paslaugos teikëjo nepriklausomø veiksniø 
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pokyèiai pranoko lûkesèius ar prognozës nepasiteisino ir pan.). Be to, atsiþvelgiant á tai, kad Komisijai 
suteikta metodikos rengimo ir tvirtinimo teisë (virðutiniø kainø ribø skaièiavimui metodikoje gali bûti 
nustatomi nauji parametrai), neaiðku, kaip ágyvendinant minëtas nuostatas apribojamos Komisijos 
piktnaudþiavimo galimybës (pavyzdþiui, iðvengiama nepagrásto virðutiniø kainø ribø perskaièiavimo)“ 
[21]. 

Strateginiø tyrimø instituto atliktame tyrime teigiama: „ástatymu átvirtinta elektros kainø nusta-
tymo metodika sudarë galimybes elektros persiuntimo tinklams gauti labai didelius ekonomiðkai ne-
pagrástus virðpelnius. Be to, kaip parodyta ekonominëje analizës dalyje, ástatymas ne tik naudingas tik 
atskirai interesø grupei, bet ir neigiamai átakoja Lietuvos makroekonominæ bûklæ“ [27]. 

Nepaisant tiek Strateginiø tyrimo instituto, tiek Specialiøjø tyrimø tarnybos neigiamø iðvadø dël 
Elektros energetikos įstatymo 43 straipsnyje átvirtintø virðutiniø kainø ribø apskaièiavimo principiniø 
nuostatø, vienareikðmiðkai teigti, kad tokia apskaièiavimo metodika yra nesuderinama su Europos 
Sàjungos teisës normomis, negalime.  

Strateginiø tyrimø instituto iðvadoje teigiama, kad Lietuvos Respublikos elektros energetikos 
įstatyme á kainos ribø nustatymà ávedus naujà kintamàjá – ámonës turto vertæ, prasilenkiama su protin-
gumo principu, kadangi ámonës turto vertë neturi jokios tiesioginës átakos tiek produkcijos kainai, tiek 
nustatant normatyvinio pelno dydá. 

Taèiau tokia iðvada paremta visø pirma Direktyvoje dėl energijos produktų apmokestinimo [28] 
pateiktais apibrëþimais, t. y. „Produkto kaina – tai kaina, gaunama sudedant bendrà prekiø ir pa-
slaugø pirkimà, personalo sànaudas, pagrindinio kapitalo suvartojimà verslo ámonëje, (...) Elektros 
energijos kaina – tai tikroji elektros energijos pirkimo kaina ar elektros energijos gamybos sànaudos 
(...)“. 

Direktyvoje dėl energijos produktų apmokestinimo [28] pateikti apibrëþimai, siekiant iðaiðkinti 
sàvokas, kaip turi bûti suprantamos konkreèioje direktyvoje átvirtintos teisës normos, reglamentuojan-
èios elektros energijos apmokestinimà energijos mokesèiais, antra, pateikti apibrëþimai iðaiðkina elek-
tros energijos kainos sàvokà, tuo tarpu virðutiniø kainø ribø metodika lemia elektros energijos per-
siuntimo paslaugø kainà, o tai yra ið esmës skirtingi dalykai. Taigi anksèiau iðvardytos prieþastys lei-
dþia daryti iðvadà, kad aiðkinant elektros energijos persiuntimo paslaugø kainos nustatymo metodi-
kos atitiktá Europos Sàjungos teisei, nëra pagrindo remtis anksèiau iðdëstytais apibrëþimais.  

Antroji direktyva dël elektros energijos vidaus rinkos [3] nustato, jog valstybės narės turi užtik-
rinti, kad namų ūkio vartotojams ir kai valstybės narės mano, kad to reikia, – mažosioms įmonėms būtų 
suteikta teisė gauti konkrečios kokybės elektros energiją už aiškiai palyginamą, skaidrią ir protingà 
kainà.  

Apibendrinant elektros energijos persiuntimo paslaugø kainø reguliavimà Lietuvoje galima pa-
sakyti, kad 2005 m. elektros energijos skirstymo paslaugø kainø didëjimà lëmë ne ekonominës prie-
þastys, o pasikeitæs elektros energijos persiuntimo paslaugø kainø teisinis reguliavimas. Nors viena-
reikðmiðkai teigti, kad Elektros energetikos įstatymo norma (i) uþkertanti kelià stambioms pramonës 
ámonëms jungti savo árenginius prie elektros energijos perdavimo tinklø ir taip iðvengti papildomos 
elektros energijos skirstymo paslaugos ir su jos teikimu susijusiø papildomø iðlaidø, (ii) ávirtinanti 
pelno normos skaièiavimà nuo turto, o ne nuo ástatinio kapitalo vertës yra nesuderinta su Europos 
Sàjungos teise arba prieðtarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai negalima, taèiau galima tvirtinti, 
kad ðios nuostatos gina tik vienos grupës interesus, t. y. skirstomøjø tinklø ámones. Teisës norma, uþ-
kertanti kelià jungti elektros árenginius prie perdavimo tinklo, turëtø garantuoti maþas elektros energi-
jos skirstymo paslaugø kainas, taèiau kainø skaièiavimo metodikos pakeitimai lëmë jø augimà. Elekt-
ros energetikos ástatymo nuostatos, gindamos tik vienos grupës interesus, prieðtarauja teisës sociali-
niai paskirèiai, t. y. „saugoti ne vienos, o visø socialiniø grupiø teises, lemti jø ágyvendinimà, derinti 
prieðingus interesus ir ðitaip palaikyti visuomenëje socialinæ tvarkà ir santarvæ bei rimtá“ [29, p. 162–
163]. 
 
 

3. Reguliuojamø kainø ir rinkos kainø santykis elektros energijos  
maþmeninëje rinkoje 

 
Vienas ið elektros rinkos liberalizavimo uþdaviniø yra suteikti galimybæ elektros energijos var-

totojams laisvai pasirinkti elektros energijos tiekëjà. Taip susiformuoja dvi atskiros elektros energijos 
rinkos su skirtingais kainø reguliavimo mechanizmais, t. y. reguliuojamø kainø elektros energijos 
rinka, kurioje elektros energija tiekiama reguliuojamiems vartotojams ir nepriklausomo tiekëjo nepasi-
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rinkusiems laisviesiems vartotojams, ir konkurenciniø kainø elektros energijos rinka, kurioje elektros 
energija tiekiama nepriklausomà elektros energijos tiekëjà pasirinkusiems vartotojams [30, p. 15].  
 

3.1. Reguliuojamø kainø ir rinkos kainø maþmeninëje elektros energijos rinkoje teisinis 
reguliavimas Europos Sàjungoje 

 
Antroji direktyva dėl vidaus elektros energijos rinkos [3] átvirtina, kad nuo 2004 m. liepos 1 d. 

vartotojams, vartojantiems elektros energijà ne buities reikmëms, o ne vëliau kaip nuo 2007 m. liepos 
1 d. visiems elektros energijos vartotojams bûtø suteikta teisë pasirinkti elektros energijos tiekëjà.  

Elektros energija yra prekë, be kurios mes negalime gyventi. Liberalizuojant elektros rinkà atsi-
randa tam tikra rizika, kad bus neapginti vieðieji interesai. Todël Antroji direktyva dėl vidaus elektros 
energijos rinkos [3] ápareigoja valstybes nares uþtikrinti, „kad visiems namø ûkio vartotojams ir, kai 
valstybës narës mano, kad to reikia, – maþosioms ámonëms (t. y. ámonëms, kuriose dirba maþiau kaip 
50 darbuotojø, o metinë apyvarta arba balansas nevirðija 10 mln. eurø), bûtø teikiamos universalio-
sios paslaugos, t. y. kad jos turëtø teisæ savo teritorijoje gauti nustatytos kokybës elektros energijà uþ 
protingà, lengvai ir aiðkiai palyginamà ir skaidrià kainà. Siekdamos garantuoti universaliøjø paslaugø 
teikimà, valstybës narës gali paskirti tiekëjà, á kurá galima kreiptis iðskirtiniu atveju,“ t. y. reguliuojamø 
kainø ar „paskutinës vilties“ tiekëjà.  
 

3.2. Reguliuojamø kainø ir rinkos kainø maþmeninëje elektros energijos rinkoje teisinis 
reguliavimas Lietuvoje 

 
Lietuvoje Elektros energetikos įstatymas [2] teisæ sudaryti elektros energijos tiekimo sutartis su 

nepriklausomais teikëjais suteikë visiems vartotojams, iðskyrus buities vartotojus, nuo 2004 m. liepos 
10 d., o buities vartotojams tokia teisë bus suteikta ne vëliau kaip nuo 2007 m. liepos 1 d. 

Taigi nuo 2004 m. liepos 10 d. visiems elektros energijos vartotojams, vartojantiems elektros 
energijà komerciniais tikslais, ástatymu buvo suteikta teisë sudaryti elektros energijos pirkimo–parda-
vimo sutartá su nepriklausomu tiekëju sutartinëmis kainomis. To nepadariusiems, elektros energijà, 
kaip ir reguliuojamiems vartotojams, tiekia visuomeninis elektros energijos tiekëjas reguliuojamomis 
visuomeninëmis elektros energijos kainomis.  

Teisiðkai Lietuvoje atverta 74 proc. elektros energijos rinkos, taèiau ið tikrøjø ðia teise naudojasi 
tik 6 ámonës. Jø elektros energijos suvartojimas sudaro 15 proc. viso ðalyje naudingai patiekto elekt-
ros energijos kiekio. Tuo tarpu vartotojai, kuriø árenginiai prijungti prie skirstomojo tinklo, 2004 m. 
elektros energijà pirko ið visuomeniniø tiekëjø. Rinkoje veikë tik penki nepriklausomi tiekëjai [31].  

Atsiþvelgiant á esamà padëtá galima konstatuoti, kad nepaisant to, jog yra priimti reikalingi tei-
sës aktai konkurencijai elektros rinkoje atsirasti, faktiðkai ji neegzistuoja. Praktiðkai visi elektros ener-
gijos vartotojai, iðskyrus kelias stambiàsias pramonës ámones, perka elektros energijà ið visuomeninio 
elektros energijos tiekëjo. Tokià situacijà lemia visø pirma ne teisinis reguliavimas, o rinkos struktûra, 
kuri lemia, kaip matëme, realios konkurencijos nebuvimà jau didmeninëje rinkoje, todël nepriklausomi 
tiekëjai vargiai ar gali pasiûlyti skirtingas kainas vartotojams.  

Kaip antrà prieþastá bûtø galima nurodyti ir egzistuojantá teisiná reguliavimà, susijusá su visuo-
meninio elektros energijos tiekëjo ir skirstomøjø tinklø operatoriaus veiklø atskyrimu. Ðis veiklø atsky-
rimas yra bûtinas siekiant uþtikinti, kad monopoline veikla besiverèianti ámonë nesubsidijuotø elektros 
energijos tiekimo veiklos, kuri yra potencialiai konkurencinga. Nors elektros energetikos ástatymas 
numato skirstomøjø tinklø operatoriaus veiklos apskaitø, teisiná ir valdymo atskyrimà nuo vykdomos 
elektros energijos tiekimo veiklos, taèiau valdymo ir teisinio atskyrimo reikalavimø ágyvendinimà ati-
deda iki 2007 m. liepos 1 d. Taip ne tik paþeidþiami Antrosios direktyvos dėl vidaus elektros energijos 
rinkos [2] reikalavimai, bet ir neuþtikrinama, kad elektros energijos tiekimo veikla nebûtø subsidijuo-
jama ið skirstymo veiklos, taip iðstumiant ið rinkos nepriklausomus elektros energijos tiekëjus, kurie 
verèiasi tik elektros energijos tiekimo veikla. Kryþminio subsidijavimo tarp elektros energijos skirstymo 
veiklø egzistavimo prielaidà patvirtina ir faktai, kad (i) visuomeninio tiekimo paslaugos kaina sudaro 
labai maþà elektros energijos kainos dalá, t. y. maþiau nei vienà procentà, (ii) padidëjus elektros ener-
gijos skirstymo paslaugoms elektros energijos tiekimo paslaugos kaina sumaþëjo. 

Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvoje nëra konkurenciniø kainø maþmeninës elektros rin-
kos, nepaisant to, kad teisiðkai net 74 proc. elektros energijos suvartoja laisvieji vartotojai, kuriems 
suteikta teisë pasirinkti elektros energijos tiekëjà ir pirkti elektros energijà sutartinëmis kainomis. Taip 
susiklostë dël egzistuojanèios elektros rinkos struktûros ir teisinio reguliavimo spragø, kurios leidþia 
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skirstomøjø tinklø operatoriams subsidijuoti potencialiai konkurencingà elektros energijos tiekimo 
veiklà monopolinës skirstymo veiklos sàskaita.  
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3 pav. Elektros energijos tiekimo paslaugos kainos pokyèiai [14] 

 
 

Iðvados 
 

1. Europoje elektros energijos rinka pastaràjá deðimtmetá pasikeitë ið esmës: elektros energijos 
gamybos sektoriuje atsirado konkurencija. Ðios srities teisinis reguliavimas pakito, ypaè kainø nusta-
tymo srityje. Tiesioginis valstybinis kainø reguliavimas yra jau nebetinkamas, todël já keièia rinkos me-
chanizmai, o valstybë turi sukurti elektros rinkos prieþiûros mechanizmus, kurie uþtikrintø sklandø 
energijos gamybos sektoriaus funkcionavimà.  

2. Europos Sàjungos energetikos politikos tikslai siejami su palankios teisinës ir ekonominës 
aplinkos investicijoms á gamybos pajëgumus sukûrimu bei elektros energijos gamyboje naudojamo 
kuro diversifikavimu, siekiant uþtikrinti, kad vienos rûðies kainø svyravimas ar tiekimo sutrikimai neið-
balansuotø elektros energijos gamybos sektoriaus. Be to, ávairiø atsinaujinanèiø energijos ðaltiniø 
naudojimo skatinimas yra neatskiriama Europos Sàjungos energetikos politikos dalis. Taèiau kadangi 
elektros energija, pagaminta naudojant atsinaujinanèius energijos ðaltinius, yra nekonkurencinga, Eu-
ropos Sàjungos valstybës narës sukûrë skirtingus mechanizmus, remianèius elektros energijos ga-
mybà ið atsinaujinanèiø energijos ðaltiniø. 

3. Europos Sàjungoje viena ið didþiausiø problemø formuojant konkurencines kainas didmeni-
nëje elektros energijos rinkoje iðlieka didelës koncentracijos nacionalinës elektros energijos rinkos. 

4. Lietuvoje teisës aktai átvirtina nereguliuojamø kainø elektros energijos gamybos sektoriuje 
principà, taèiau faktiðkai elektros energijos gamybos kainos yra reguliuojamos dël egzistuojanèios 
monopolinës elektros energijos gamybos sektoriaus struktûros. 

5. Nors pasaulinëje rinkoje pastaraisiais metais elektros energijos gamybos kainos kilo dël 
energijos ðaltiniø kainø augimo ir ávesto ðiltnamio dujø kontrolës mechanizmo, atlikus tyrimà buvo 
pastebëta, jog Lietuvoje nuo 2002 iki 2005 m. elektros energijos gamybos kaina iðliko gana stabili ir 
svyravo nuo 8,6 ct/kWh iki 8,25 ct/kWh. 

6. Elektros energijos skirstymas ir perdavimas yra natûralios monopolijos, todël Lietuvoje jø 
vykdomà veikà priþiûri ir kainas reguliuoja Valstybinë kainø ir energetikos kontrolës komisija. 

Elektros energijos persiuntimas tapo esmine teisine problema liberalizavus elektros energeti-
kos sektoriø. Elektros energetikos sektorius negali bûti liberalizuotas naudojant tik bendras konku-
rencijos teisës normas, todël buvo priimtos specialios teisës normos, reguliuojanèios treèiosios ðalies 
teisæ pasinaudoti elektros tinklais.  

Lietuvoje teisës aktai átvirtina reguliuojamà treèiosios ðalies teisæ pasinaudoti elektros tinklais, 
taèiau atlikta analizë leidþia daryti iðvadà, kad teisës normos, reguliuojanèios treèiosios ðalies teises, 
yra palankesnës skirstomøjø tinklø ámonëms. Egzistuojantis teisinis reguliavimas lëmë skirstymo pa-
slaugø kainos augimà bei neproporcingai varþo rinkos dalyviø veiklos laisvæ. 

7. Laipsniðkai suteikiant teisæ elektros energijos vartotojams pasirinkti nepriklausomà elektros 
energijos tiekëjà, susiformuoja dvi atskiros elektros energijos maþmeninës rinkos su skirtingais kainø 
reguliavimo mechanizmais, t. y. reguliuojamø kainø elektros energijos rinka, kurioje elektros energija 
tiekiama reguliuojamiems vartotojams ir nepriklausomo tiekëjo nepasirinkusiems laisviesiems varto-
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tojams, bei konkurenciniø kainø elektros energijos rinka, kurioje elektros energija tiekiama nepriklau-
somà elektros energijos tiekëjà pasirinkusiems vartotojams sutartinëmis kainomis. Lietuvoje neeg-
zistuoja konkurenciniø kainø maþmeninë elektros rinka, nepaisant to, kad teisiðkai net 74 proc. elekt-
ros energijos suvartoja laisvieji vartotojai, kuriems suteikta teisë pasirinkti elektros energijos tiekëjà ir 
pirkti elektros energijà sutartinëmis kainomis. Susiklosèiusià padëtá lemia egzistuojanti elektros rinkos 
struktûra ir teisinio reguliavimo spragos, kurios leidþia skirstomøjø tinklø operatoriams subsidijuoti 
potencialiai konkurencingà elektros energijos tiekimo veiklà monopolinës skirstymo veiklos sàskaita. 
 
 

♦♦♦ 
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SUMMARY 
 

Liberalization of the electricity market caused the origination of new legal methods of the regulation of 
prices in the electricity energy sector. These new methods of prices’ legal regulation have to deal with completely 
new social relationships, which are spreading in the competitive electricity market. The auctions and exchanges 
of electricity have originated. The electricity generators and suppliers are trading electricity and the prices of 
electricity are settled by the forces of the market. However the transmission and distribution of electricity are 
monopolistic activities, therefore the prices of the services of electricity’s transportation are regulated by the 
state.  

The goal of the article is to reveal the changes and the goals of the legal regulation of the prices of 
electricity and of the services, which are related to the supply of electricity, in competitive and interrelated 
electricity markets.  

The goal of the article was achieved after the fulfillment of the following task: the legal regulation of 
prices of electricity generation was analyzed; the peculiarities of legal regulation of prices of electricity 
transportation were revealed; the principles of the prices’ legal regulation in the retail market were determined.  

The article consists of introduction, three parts, which are devoted to analyze of prices’ regulation, and 
conclusions.  

In the first part of the article the problems of the legal regulation in electricity generation sector are 
discussed, also the European Union and Lithuanian legal acts, which regulate prices in electricity generation 
sector, are analyzed. The made analyses leads to the conclusion, that the high concentration of electricity 
generation market, but not the dysfunction of legal regulation, is the main obstacle for competition in electricity 
wholesale market.  

The second part of the article reveals the essential principles of the legal regulation of the prices of 
monopolistic market of electricity transportation and in detail analyzes the legal norms. The made analyses 
leads to the conclusion, that in Lithuania the legal regulation of prices of electricity transportation is favorable 
for electricity distribution and transmission companies, but nor for consumers.  

The third part of the article analyses the problems of legal regulation in the retail market and separates 
two different retail markets: competitive prices and regulated prices. The made analyses leads to the conclusion 
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that the structure of electricity market and the dysfunction of legal regulation are the main obstacles for the 
formation of competitive prices’ electricity retail market.  

In the article according the analyzed material the main conclusions are made. In the electricity market 
the activities are divided in two separate groups: competitive activities and regulated natural monopolies. The 
goal of the legal regulation of the prices of electricity and of the services, which are related to the supply of 
electricity, is: to control prices in the competitive sectors of electricity market, and to regulate prices in the 
monopolistic sectors of electricity market.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




