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Pasaulinës ûkio liberalizavimo tendencijos,
susiformavusios prieð kelis deðimtmeèius Vaka-
ruose, turëjo átakos ir Lietuvos elektros energe-
tikos ûkiui – restruktûrizuojamas sektorius ir die-
giama elektros rinka. Vientisas mechanizmas su-
skaidomas á atskiras dalis, kurias valdo skirtingi
asmenys. Atsiradusi konkurencija skatina tech-
nologijos plëtrà, elektros kainos maþëjimà, kita
vertus, ðis pokyèiø procesas kelia ávairias grësmes
elektros energetikos efektyviai veiklai – nesude-
rinamumas tarp minëto mechanizmo daliø, pik-
tnaudþiavimas dominuojanèia padëtimi ir pan.
Taigi keièiasi elektros energetikos sektoriaus struk-
tûra, jos daliø tarpusavio santykiai, be teigiamø
permainø galimos ir neigiamos pasekmës. Kyla
nauji ðios energetikos ûkio ðakos administravi-
mo, kuris priverstas keistis kartu su paèiu sekto-
riumi, uþdaviniai.

Sektoriaus kaitos procesams ágyvendinti Lie-
tuvoje ruoðiami teisinio reglamentavimo pagrin-
dai, kuriama nauja elektros energetikos admi-
nistravimo sistema, keièiami gamintojo ir varto-
tojo ekonominiai, teisiniai santykiai. Ilgà laikà
Lietuvoje egzistavusi monopolinë vertikali elek-
tros energetikos administravimo struktûra kei-
èiama á restruktûrizuotà liberalø rinkos modelá.
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Nors sàvoka „rinka“ suvokiama kaip liberalios
ekonomikos modelio esmë, kuri grindþiama pri-
vaèios nuosavybës teise, asmens ûkinës veiklos
laisve ir iniciatyva, taèiau ðios teisës ir laisvës gali
bûti ribojamos siekiant ginti vartotojø interesus,
saugoti sàþiningà konkurencijà bei kitas visuoti-
nai priimtas vertybes. Todël elektros rinkos ad-
ministravimas, atsiþvelgiant á elektros energeti-
kos sektoriaus svarbà ir specifines savybes, yra bû-
tinas.

Siekiant iðtirti ir suprasti elektros energeti-
kos kaitos procesà, svarbu nustatyti kaitos veiks-
nius, lëmusius patá procesà ir ðio proceso ten-
dencijas, kryptis, kuriomis aptariama kaita turi
plëtotis. Tik iðsiaiðkinæ pagrindinius elektros
energetikos sektoriaus administravimo kaitos
veiksnius galësime ávertinti patá procesà kaip ið-
keltø tikslø ágyvendinimo rezultatà.

Administruojant elektros energetikos ûká su-
siduriama su nelengvomis uþduotimis, kurias
lemia elektros energijos specifinës savybës, t. y.
jos turi bûti suvartojama bei pagaminama tik rei-
kiami kiekiai ir reikiamu metu, elektros energi-
jos gamyba turi bûti nepertraukiama, bûtina dis-
ponuoti pakankamais rezerviniais galingumais ir
sujungtomis perdavimo linijomis, ji negali bûti
sandëliuojama ir transportuojama kitaip negu
elektros perdavimo linijomis.
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Buvo manoma, kad ðias uþduotis gali iðspræs-
ti tik vertikaliai integruotas, techniðkai, ekono-
miðkai ir finansiðkai stiprus koncernas, valdantis
visà elektros energijos ciklà iki vartotojo. Taèiau
toks administravimas kelia nepagrásto pasipelny-
mo ið vartotojø grësmæ dël dominuojanèios pa-
dëties rinkoje. Didþioji Britanija buvo pirmoji,
kuri pradëjo keisti ðià padëtá ir liberalizuoti elek-
tros rinkà iðskaidant koncernus ir padarant elek-
tros energijos gamybos bei transportavimo iðlai-
das skaidrias ir kontroliuojamas visuomenës. Ta-
èiau pereinant prie rinkos sàlygø bûtina uþtik-
rinti, kad elektros energija bûtø tiekiama ne tik
maþiausia kaina, bet ir be pertrûkiø.

Taigi elektros energijos svarba visuomenei
bei specifinës elektros savybës daro tiesioginæ áta-
kà ir viso elektros energetikos sektoriaus specifi-
kai, kuri lemia elektros energetikos administra-
vimo ypatumus. Siekiant aprûpinti visuomenæ
energija, visas elektros energetikos ûkis privalo
dirbti kaip vientisas integruotas mechanizmas.

Dinamiškai besivystant elektros energetikai
kito ir jos administravimas, buvo ieðkoma vis efek-
tyvesniø valdymo bûdø, kurie patenkintø vis di-
desná vartotojø ratà, vis didëjanèius jø poreikius.

Pasaulio energetikos sistemø raidoje matyti
akivaizdûs integracijos procesai. Pirmajame XX
a. ketvirtyje pradëjo kurtis energetikos sistemos,
o nuo antrojo ketvirèio pabaigos energetikos sis-
temos ëmë jungtis á susivienijimus arba jungti-
nes energetikos sistemas (JES). Susivienijusios
energetikos sistemos yra veiksmingesnës, nes
efektyviau gali dirbti elektrinës, galima veiksmin-
gesnë energetikos sistemø savitarpio pagalba ava-
rijø bei sutrikimø metu, lengviau sprendþiamos
ekologijos problemos. Taèiau elektros energeti-
kos sistemø susivienijimai turi ir kai kuriø trûku-
mø: avarijø padariniai kai kada bûna sunkesni,
kyla sudëtingesniø valdymo problemø [5, p. 6].

Galima skirti kelias Elektros energetikos ad-
ministravimo kaitos tendencijas raidos konteks-
te.

Pirmoji – monopolizavimas, vertikalios na-
cionalinës centralizuotos struktûros kûrimas, lei-
dþiantis centralizuotai valdyti elektros energeti-
kos ûká nukreipiant jo potencialà á stambios pra-
monës regionus. Vienas pagrindiniø veiksniø, lë-
musiø ðià tendencijà – poþiûris á elektros ener-
getikà kaip á vieðàjà gërybæ, kurià uþtikrinti gali
tik valstybë.

Antroji – elektros energetikos liberalizavi-
mas ir konkurencingos rinkos sukûrimas. Kon-
kurencinga rinka skatina gamybos efektyvumà,
maþina elektros kainas – dël to laimi vartotojas
[5, p. 7]. Nuo praëjusio amþiaus aðtuntojo de-

ðimtmeèio pabaigos Europoje ásivyravo ekono-
minë politika, kurios pagrindiniai tikslai buvo
stiprinti Europos vidaus rinkos bendrumà bei su-
daryti nepertraukiamo ekonominio augimo sàly-
gas ir skatinti konkurencingumà [14].

1. Elektros energetikos liberalizavimas

Sëkmingas britø telekomo, dujø ir elektros
energetikos monopolijø iðskaidymas ir privatiza-
vimas buvo geras pavyzdys visai Vakarø Europai,
einanèiai á bendrà rinkà. Tai vëliau buvo áteisin-
ta Europos Sàjungos elektros (1996 m.) ir dujø
(1998 m.) direktyvomis, kurios padëjo laipsniðka
vidinës rinkos sukûrimo visoje ES teritorijoje tei-
sinius pagrindus [9, p. 6].

Energetikà reformuojanèios ðalys siekë dvie-
jø tikslø:

1) pagerinti energetikos sistemø veiklos
efektyvumà,

2) patikimai ir garantuotai tiekti energijà pri-
imtinais vartotojams tarifais.

Viena ið árankiø minëtiems tikslams pasiekti
buvo laikomas konkurencijos skatinimas. Kon-
kurencija laikoma vertybe, nes ji sudaro dides-
nes galimybes vartotojui pasirinkti prekæ pagal
poreikius ir kainà. Paþangios technologijos leido
konkurencijà diegti ir elektros energetikoje. Pa-
grindinë jëga, veikianti kompanijas rinkoje, yra
pelnas. Kompanijos gali já turëti tik tuomet, jei
sumaþins savo savikainà iki lygio, kuris maþesnis
nei kaina rinkoje. Taip savo ruoþtu maþëja ir kai-
nos vartotojams. Pelno siekimas skatina kompa-
nijas ieðkoti visø ámanomø sànaudø maþinimo
bûdø. Atitinkamai turi bûti akivaizdi nauda var-
totojui.

Ávairios ðalys naudojo ávairius modelius elek-
tros energetikos liberaliai rinkai sukurti, taèiau
buvo laikomasi pagrindiniø principø, kurie lei-
do sukurti rinkà, turinèià didþiausià naudà var-
totojui:

• elektros gamyba turi tapti konkurencine ir
turi bûti atskirta nuo perdavimo tinklø;

• perdavimo tinklø veikla ir toliau iðlieka mo-
nopolinë ir turi bûti reguliuojama;

• elektros pardavimas vartotojams taip pat
yra konkurencinis ir gali bûti atskirtas nuo
skirstymo tinklø;

• skirstymo tinklø veikla ir toliau iðlieka mo-
nopolinë atskiruose regionuose ir turi bû-
ti reguliuojama.

Minëtø principø esmë yra ta, kad elektros
energijos pirkimas ið gamintojø, pasinaudojant
esamais tinklais, vykdomas panaðiai kaip ir bet
kokios kitos prekës ið tarpusavyje konkuruojan-
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èiø gamintojø naudojant transporto keliø tin-
klà. Taigi tinklø paslaugø kainos yra atskiriamos
nuo paèios energijos kainø. Tinklø paslaugø kai-
nos kaip monopolistinës lieka valstybës kontro-
liuojamos, o energijos kainas lemia pasiûla, pa-
klausa bei gamintojø konkurencija. Formuoja-
mos ávairios elektros pirkimo–pardavimo aukcio-
nø procedûros, taèiau galutinis reformø tikslas –
uþtikrinti, kad kiekvienas vartotojas galëtø pasi-
rinkti elektros tiekëjà laisvai [13, p. 187].

Taigi vartotojui nauda akivaizdi – kaina, ku-
rià jis privalo mokëti uþ paslaugas, pasidaro
skaidri, t. y. vartotojas mato, kokia yra tiekëjo
kaina nepriklausomai nuo perdavimo tinklø ir
kartu konkuruojant tiekëjams tarpusavyje varto-
tojas gali iðsirinkti maþiausià kainà siûlantá tie-
këjà.

Rinkoje turi bûti iðspræsti ir visuomenës vie-
ðøjø interesø garantavimo klausimai. Pagal Elek-
tros direktyvos nuostatas valstybë narë, vadovau-
damasi visuomenës interesais, gali nustatyti va-
dinamøjø vieðøjø paslaugø ápareigojimus, susi-
jusius su vartotojø apsauga, tiekimo saugumu ir
reguliavimu, energijos kaina ir aplinkosauga. Ki-
taip sakant, dalá lëðø, gautø pardavus elektros
energijà, galima skirti visuomenës interesams ten-
kinti. Nors tai tam tikra prasme prieðtarauja li-
beralizmo nuostatoms, taèiau ES laikomasi po-
þiûrio, kad ðie ápareigojimai neturi riboti laisvos
konkurencijos bei prekybos daugiau negu bûti-
na. Vieðøjø paslaugø ápareigojimai skirti varto-
tojams ginti, aplinkosaugai ir tiekimo saugumui
garantuoti. Taigi vieðøjø interesø uþtikrinimui lë-
ðos skiriamos:

1) visø vartotojø prijungimui prie elektros
tinklø ir elektros tiekimo tomis paèiomis kaino-
mis, nepriklausomai nuo atstumo („paðto þenk-
lo“ principas);

2) valstybës politikos aplinkosaugos srityje
ágyvendinti (kombinuoto ciklo elektriniø, vëjo jë-
gainiø ir kitø atsinaujinantiems energijos ðalti-
niams skatinti);

3) elektros tiekimo saugumui ir patikimumui
(rezerviniai galingumai, dubliuojanèios arba
jungianèios linijos) [4, p. 7].

Rinkos liberalizavimas tapo svarbiu politi-
niu daugelio pasaulio valstybiø tikslu. ES uþsi-
brëþë sukurti Europos ðalyse bendrà konkuren-
cinæ energetikos rinkà, kurios nevarþytø vidinës
ðaliø sienos ir tranzito sunkumai energijos per-
davimo sistemose – elektros tinkluose ir gamti-
niø dujø vamzdynuose [5, p. 6; 17, p. 239]. Taigi
galima iðskirti socialiniø ekonominiø veiksniø
grupæ, kuri turëjo átakos elektros energetikos ad-
ministravimo kaitai.

Kaip jau minëta, pastaraisiais deðimtmeèiais
Europos Sàjungos ðalys ryþtingai pradëjo ener-
getikos sistemos, pertvarkymo ir tarptautinës in-
tegracijos, ypaè teisiniø aktø paruoðimo srityje,
politikà. 1991 m. gruodþio 17 d. Hagoje buvo
pasiraðyta Europos energetikos chartija, kuria
remianis buvo sudaryta ir Lisabonoje 1994 m.
gruodþio 17 d. pasiraðyta Energetikos chartijos
sutartis (ECHS). Prie sutarties buvo pasiraðytas
ir Protokolas dël energijos efektyvumo ir su tuo
susijusiø aplinkosaugos aspektø.

ECHS tikslas – ágyvendinti Europos ener-
getikos chartijos principus – skatinti ekonomi-
kos augimà liberalizuojant investicijas ir preky-
bà. ECHS numato sukurti ilgalaikæ teisiðkai pri-
valomà sistemà, kuri padës plëtoti tarptautiná
bendradarbiavimà energetikos srityje. Ðis bendra-
darbiavimas remtøsi papildymo principu ir abi-
puse (daugiaðale) nauda. Kuriama sistema susi-
dëtø ið atskirø dekretø (nutarimø) – dël investi-
cijø, prekybos, tranzito, suvereniteto energijos
iðtekliams, aplinkosaugos, konkurencijos, apmo-
kestinimo bei priëjimo prie kapitalo ir technolo-
gijø.

ECHS pasiraðë 50 Pasaulio valstybiø [12, p.
45].

Taigi Energetikos chartijos, dalyvës ásiparei-
gojo laikytis daugelio esminiø rinkos principø,
tarp kuriø:

• laisva prekyba energetinëmis medþiagomis,
produktais ir su energetika susijusiais áren-
giniais taip pat paremta nediskriminacinë-
mis sàlygomis;

• energijos efektyvumo ir aplinkosauginës
energetikos politikos skatinimas;

• laisvas energijos tranzitas vamzdynais ir tin-
klais [18, p. 20].

Chartija, taip pat ir Energetikos chartijos su-
tartis tapo programiniais dokumentais – gairë-
mis, pagal kurias bus rengiami teisës aktai, tiek
bendri visai ES, tiek nacionaliniai. Vienas tokiø
dokumentø – ES elektros vidaus rinkos direkty-
va. Lietuva yra Europos energetikos chartijos sig-
natarë. Kaip valstybei, pereinanèiai á rinkos eko-
nomikà ir tuometinei kandidatei á ES, Lietuvai
tarptautiniu poþiûriu keliami grieþti reikalavimai,
pirmiausia energetikos ûkiui ir bankams. Buvo
reikalaujama restruktûrizuoti ðá ûká ir jam sukur-
ti ástatymus pagal Energetikos ir gamtiniø dujø
tiekimo sistemos reguliavimo Europos tarptau-
tinius teisës aktus. Taigi atsiþvelgiant á Lietuvos
geografinæ padëtá bei politines aplinkybes gali-
ma iðskirti geopolitiniø veiksniø grupæ, turëjusià
átakà Lietuvos elektros energetikos administra-
vimo raidai.
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Siekiant sukurti bendrà liberalizuotà elekt-
ros energetikos rinkà, kad bûtø sudarytos kon-
kurencijos sàlygos ir efektyviau valdomas elek-
tros ûkis, remiantis steigimo sutartimis, buvo pa-
sitelkta ES antriniø teisës ðaltiniø (reglamentai,
direktyvos, sprendimai) sistema, kurios nuosta-
tas vëliau turëjo ágyvendinti valstybës narës. Ga-
lima iðskirti ðiuos etapus kuriant ES vidinæ elek-
tros energijos rinkà:

• Bendrijos tvarkos pagerinti dujø ir elek-
tros energijos kainø, nustatytø pramonës
galutiniams vartotojams skaidrumo direkty-
va (90/377/EEB) ir Elektros energijos tran-
zito perdavimo tinklais direktyva (90/547/
EEB);

• Elektros energijos vidaus rinkos direktyva
(96/92/EB);

• Elektros energijos vidaus rinkos bendrøjø
taisykliø Direktyva (2003/54/EB), panaiki-
nanti direktyvà 96/92/EB;

• EB reglamentas Nr. 1228/2003 „Dël prisi-
jungimo prie tinklø vykstant tarpsistemi-
niams elektros energijos mainams“.

Komisija nusprendë atverti elektros bei du-
jø rinkà, kad vartotojas turëtø teisæ pasirinkti,
kur pirkti prekæ. Kai rinka yra liberalizuojama,
vartotojas gali pasirinkti, ið kur pirkti energijà:
ar ið vienos, ar ið kitos paskirstymo kompanijos,
ar ið tiekëjo. Tai gali bûti perdavimo, platinimo
kompanija arba tiesiogiai gamintojas. Ið princi-
po tai leidþia rinkoje atsirasti tiekëjams, kurie
yra lyg tarpininkai tarp vartotojø ir gamintojø.
Ið esmës keièiasi rinkos struktûra. Be to, varto-
tojai turi turëti galimybæ pasirinkti – ar pirkti
elektrà ðalies viduje, ar ið kitos ðalies. Anksèiau
tai jokiu bûdu nebuvo ámanoma, o dabar atsi-
randa prielaidos suteikti vartotojams ðià galimy-
bæ [19, p. 569].

Pasak indø kilmës mokslininko H. Khatibo
iki 2010 m. tikimasi visiðkai liberalizuoti, privati-
zuoti ir integruoti visà Europos energetikos rin-
kà. Taip pat tikimasi, kad ES bendra energetikos
rinka bus didþiausia pasaulyje, turinti daugiau
nei 400 milijonus vartotojø [11, p. 150].

Norint ágyvendinti elektros energetikos ad-
ministravimo kaità buvo bûtinas teisinis pagrin-
das, suponuojantis prielaidas reikalingiems kai-
tos procesams ágyvendinti. Valstybiø atstovai,
vadovaudamiesi bendrais tikslais, siekë legalizuoti
sumanymus bendrais sutarimais, vëliau juos kon-
kretindami ir ágyvendindami savo nacionalinëse
teisëse.

2. Lietuvos elektros energetikos

administravimo raida

Lietuvoje buvo nuspræsta diegti Ðiaurës ða-
liø elektros rinkos modelá. K. Lindstrom, apþvelg-
dama Norvegijos, Ðvedijos ir Suomijos sukurtà
konkurencinæ elektros rinkà, iðskiria ðias elek-
tros rinkos dalis:

• dviðalë ilgalaikë prekyba suteikia priorite-
tà priëjimui prie perdavimo tinklo tarptau-
tiniø jungèiø. Ðiaurës ðalyse apie 80 proc.
per metus pagaminamos energijos parduo-
dama pagal dvišales ilgalaikes sutartis;

• dviðalë trumpalaikë prekyba;
• momentinë rinka, sujungianti kasdieninæ

rinkà, apimanèià visà regionà (Nord Pool)
ir valandinæ (intradaily) rinkà, veikianèià
ðalies viduje (pvz., EL-EX Suomijoje).

• pagalbiniø patarnavimø rinka (reguliavi-
mo ir galiø balansavimo energija prekiau-
jama kiekvienoje NORDEL šalyje atskirai);

• bûsimø sandoriø rinka ir kita finansinë

prekyba [15, p. 9].
Iðirus TSRS Lietuva paveldëjo elektrà ge-

neruojanèius árenginius ir perdavimo linijas, labai
virðijanèias Lietuvos poreikius – 1990 m. Lietuva
disponavo 5 600 mW galingumu, o maksimalus
ðalies poreikis buvo 2 100 mW.

1990 m. byrant Tarybø Sàjungai, Lietuvos
energetikos sistema perëjo Lietuvos Respublikos
jurisdikcijai.

Pirmieji energetikos reguliavimo pradai Lie-
tuvoje buvo áteisinti Lietuvos Respublikos ener-
getikos ástatymu, kuris buvo priimtas 1995 m. ko-
vo 28 d. Pagal ðio ástatymo reikalavimà buvo ákurta
Energetikos iðtekliø kainø ir energetinës veiklos
kontrolës komisija. 1997 m. viduryje ði visuome-
ninë komisija, kaip reikalavo ástatymas, buvo per-
tvarkyta á nepriklausomà valstybinæ institucijà [12,
p. 44].

Nacionalinëje energetikos strategijoje (to-
liau NES), kuri patvirtinta Seimo 1999 m. spalio
5 d. nutarimu, buvo suformuluotos pagrindinës
laikotarpio iki 2020 m. Vyriausybës energetikos
ûkio pertvarkos ir plëtros nuostatos [3].

Vëliau, derinant Lietuvos teisæ su ES teise
ir ágyvendinant 1996 m. Elektros direktyvà 96/
92/EB, buvo priimtas Elektros energetikos ásta-
tymas, kuris ásigaliojo nuo 2002 sausio 1 d., o
2004 m. liepos 1 d. ásigaliojo ið esmës pataisytas
Energetikos ástatymas. Ðie du dokumentai pa-
dëjo teisinius pagrindus elektros rinkai Lietuvo-
je funkcionuoti. Pasak specialistø, ðie ástatymai
visiðkai atitinka ES elektros direktyvos nuosta-
tas dël rinkos atvërimo, tinklø operatoriø atsky-
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rimo, nediskriminaciniø tarifø iðankstinio nusta-
tymo ir t. t. Patvirtinti Lietuvos Respublikos elek-
tros energetikos ástatymui ágyvendinti bûtini tei-
sës aktai sudarë sàlygas funkcionuoti elektros
energijos rinkai. Tam buvo bûtina restruktûrizuoti
energetikos sektoriø.

Uþ Lietuvos energetikos sistemos valdymà
tapo atsakingas Energetikos ir elektrifikacijos ga-
mybinis susivienijimas (GS) „Lietuvos energeti-
ka“, kuris 1991 m. pertvarkytas á valstybinæ ámo-
næ „Lietuvos valstybinë energetikos sistema“, o
ði 1995 m. reorganizuota á specialios paskirties
akcinæ bendrovæ (SPAB) „Lietuvos energija“ (da-
bar AB „Lietuvos energija“).

Lietuvai siekiant narystës Europos Sàjungoje
(ES), Lietuva ásipareigojo suderinti teisæ, suda-
ryti palankesnes konkurencijos bei integracijos
sàlygas. Dël to pradëta energetikos sistemos de-
centralizacija: 1997 m. nuo AB „Lietuvos ener-
gija“ buvo atskirtos ðilumos tiekimo ámonës bei
Vilniaus ir Kauno termofikacinës elektrinës. 2000
m. priimtas AB „Lietuvos energija“ reorganiza-
vimo ástatymas ir atskirti nepagrindinës veiklos
filialai ir padaliniai, ásteigtos antrinës ámonës.
Ásteigti regioniniai perdavimo tinklo skyriai: Vil-
niaus, Kauno, Klaipëdos, Ðiauliø, Panevëþio, Aly-
taus, Utenos. Po metø AB „Lietuvos energija“
akcininkai patvirtino reorganizavimo projektà.
Panaikintas SPAB „Lietuvos energija“ specialios
paskirties statusas ir bendrovë iðskaidyta á sava-
rankiðkas bendroves: AB „Lietuvos elektrinë“,
AB „Maþeikiø elektrinë“, AB „Rytø skirstomie-
ji tinklai“, AB „Vakarø skirstomieji tinklai“ (2001
m. gruodþio 31 d. Ûkio ministerijoje áregistruo-
tos ir patvirtinti nauji AB „Lietuvos energija“
ástatai). Nuo 2002 m. AB „Lietuvos energija“ tæ-
sia veiklà kaip perdavimo sistemos ir rinkos ope-
ratorius [8].

Taigi atsirado prielaidos elektros energeti-
kos rinkai, nes susikûrë trys grupës savarankiðkø
rinkos dalyviø:

1) gamintojai (stambiausi – AB „Lietuvos
elektrinë“, AB „Maþeikiø elektrinë“, Ignalinos
atominë elektrinë, Kauno ir Vilniaus termofika-
cinës elektrinës, Kruonio hidroakumuliacinë
elektrinë bei Kauno hidroelektrinë);

2) perdavimo sistemos ir tinklo operatorius
(AB „Lietuvos energija“);

3) tiekëjai, atsakingi uþ paskirstymà ir par-
davimà (AB „Rytø skirstomieji tinklai“, AB „Va-
karø skirstomieji tinklai“ ir kt.). Skiriami visuo-
meniniai ir nepriklausomi tiekëjai.

Be minëtø grupiø, atsiradusiø iðskaidþius
centralizuotas elektros energetikos institucijas,
reikia iðskirti ir ketvirtà grupæ – vartotojus, kurie
skirstomi á laisvuosius vartotojus (pasirinkusius

nepriklausomà tiekëjà) ir kitus vartotojus (ne-
pasirinkusius nepriklausomo tiekëjo arba buiti-
nius1  vartotojus).

Rinka yra organizuojama pagal elektros ga-
mintojø, tiekëjø ir laisvøjø vartotojø dviðales su-
tartis bei kitais Prekybos elektros energija taisyk-
lëse (patvirtintose Lietuvos Respublikos ûkio mi-
nistro 2001 m. gruodþio 18 d. ásakymu Nr. 380)
nustatytais bûdais, taikant reguliuojamàjá treèio-
sios ðalies dalyvavimo principà nupirktai elektros
energijai persiøsti. Konkurencija galima elektros
energijos gamybos ir jos tiekimo srityse, o perda-
vimo ir skirstymo sritys išlieka reguliuojamos.
2004 m. priimtas naujos redakcijos Lietuvos Res-
publikos elektros energetikos ástatymas (2004 m.
liepos 1 d. Lietuvos Respublikos elektros ener-
getikos ástatymo pakeitimo ástatymas Nr. IX-
2307), kuriame á Lietuvos teisæ perkeltos ir nau-
jø ES direktyvø nuostatos.

Siekiant uþtikrinti Lietuvos integracijà á Eu-
ropos valstybiø bendruomenæ, patenkinti naujai
atsiradusius poreikius, buvo reikalingas teisinis
pagrindas, leidþiantis Lietuvos elektros energe-
tikos kaitai atsirasti, todël galima konstatuoti
stiprià ES teisës átakà nacionalinei. Taip pat ga-
lima iðskirti treèià – teisiniø veiksniø grupæ, kuri
tapo pagrindu ágyvendinti geopolitinius bei so-
cialinius ekonominius veiksnius.

Pagal daugelá specialistø, iki pasirodant Eu-
ropos Parlamento ir Tarybos direktyvoms 2003/
54/EB ir reglamentui EB Nr. 1228/2003, Lietu-
vos teisinë bazë visiðkai atitiko Europos Sàjun-
gos reikalavimus ir net juos pranoko [10, p. 6].
Kaip pavyzdá galima pateikti Lietuvoje ávykdytà
elektros energetikos sektoriaus restruktûrizaci-
jà, atskiriant tinklo veiklà ir gamybà á keletà juri-
diðkai savarankiðkø ámoniø. O pagal Europos di-
rektyvas uþteko atskirti tik veiklø apskaitas.

Paþymëtina, kad 2005 m. pabaigoje buvo at-
liktas kokybinis tyrimas, kurio metu pusiau struk-
tûruotu interviu buvo apklausta 12 ekspertø. Da-
lis respondentø teigë, jog dar neádiegtos šios visið-
kai liberalizuotos Lietuvos rinkos dalys: „sezoni-
nis ir metinis patarnavimas“, „bûsimøjø sando-
riø rinka“. Paþymëtina, kad dalis tyrime dalyva-
vusiø ekspertø mano, jog visiðkai elektros rinka
bus ádiegta ne anksèiau kaip po 10 – 20 metø dël
Lietuvos elektros energetikos sektoriaus ypaty-
biø (rinka nëra pakankamai konkurencinga – ma-
þai rinkos dalyviø, Ignalinos atominë elektrinë
iðkraipo rinkà ir pan.).

Nagrinëjant pagrindinius veiksnius Lietuvos

1

 Buitinis vartotojas – fizinis asmuo, perkantis elektros

energijà asmeniniams, ðeimos ar namø ûkio poreikiams, nesu-

sijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.
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elektros energetikos administravimo kaitai atsi-
rasti galima skirti du pagrindinius poreikius: 1)
politinë ir ekonominë nepriklausomybë, bei 2)
socialinës ekonominës gerovës didëjimas. Ðie po-
reikiai padëjo atsirasti treèiam ir ketvirtam porei-
kiui, t. y. integracijai á Vakarø bendruomenæ ir
energetikos administravimo kaità. Pirmasis ir ant-
rasis turëjo átakos treèiajam ir ketvirtajam, ta-
èiau treèias buvo tarsi katalizatorius atsirasti ket-
virtam. Kaip matome, poreikiai (aplinkybës,
veiksniai) elektros energetikos administravimo
kaitai atsirasti yra persipynæ tarpusavyje ir juos
nagrinëti visuomet reikia kompleksiðkai.

3. Lietuvos elektros energetikos

administravimo ypatumai

Geografinë Lietuvos padëtis, politinës ap-
linkybës, socialiniai ekonominiai veiksniai sukëlë
pokyèiø poreiká, kuriø darniai eigai (procesui)
buvo reikalingi teisiniai pagrindai. Jie tapo elek-
tros energetikos administravimo kaitos ágyven-
dinimo pagrindu. Pagal priimtus teisës aktus ga-
lima nubrëþti elektros energetikos rinkos ákûri-
mo sekà. Remiantis Lietuvos energijos 2004 m.
paskelbta Elektros rinkos Lietuvoje atmintine,
toliau pateikiama svarbiausiø teisës aktø priëmi-
mo ir prekybos principø elektros rinkoje ágyven-
dinimo eiga.

Lietuvos Respublikos elektros energijos rin-
kos ákûrimas:

1. AB „Lietuvos energija“ reorganizavimo
ástatymas – 2000 m. geguþës 18 d.

2. Elektros energetikos ástatymas – 2000 m.
liepos 20 d.

3. Prekybos elektros energija taisyklës – 2001
m. gruodþio 18 d.

4. Prekybos rinkoje pradþia – 2002 m. sau-
sio 1 d.

5. Prekyba bendro aukciono („Pool“) prin-
cipu – iki 2002 m. balandþio 1 d.

6. Prekyba dviðaliø sutarèiø ir aukciono
(„Pool“) principu – nuo 2002 m. balandþio
1 d.

7. Prekyba ateities sutarèiø principu – nuo
2003 m. sausio 1 d.

8. Prekybos elektros energija aukcione tai-
syklës – 2003 m. balandþio 18 d.

9. Elektros energetikos ástatymas (nauja re-
dakcija) – 2004 m. liepos 1 d.

10.Valandinës prekybos su tiekëjais pradþia
– 2006 m. (planas) [7, p. 3].

Lietuvoje, remiantis Elektros energetikos
ástatymu, Elektros energijos rinka kuriama eta-
pais, laipsniðkai suteikiant reguliuojamojo tre-

èiosios ðalies dalyvavimo teisæ ir teisæ sudaryti
tiesioginæ elektros energijos tiekimo sutartá su
laisvai pasirinktais nepriklausomais tiekëjais
ðiems laisviesiems vartotojams:

1) nuo ðio ástatymo ásigaliojimo – visiems,
iðskyrus buitinius vartotojus;

2) ne vëliau kaip nuo 2007 m. liepos 1 d. –
visiems vartotojams [2, 40 str.].

Palyginti su ES, per labai trumpà laikotarpá
Lietuvos elektros rinka transformavosi gana grei-
tai ir dinamiðkai. Europos Sàjungos ðalyse ði
transformacija vyksta keliolika metø, taèiau Lie-
tuvai yra iðkeltas uþdavinys, tuos paèius þings-
nius þengti per keletà metø [17].

Taigi ið valstybës kontroliuojamos monopo-
lijos, kokia anksèiau buvo Lietuvos elektros ener-
getika, nuo 2002 m. sausio 1 d. ásigaliojus Elek-
tros energetikos ástatymui, pereinama prie rin-
kos sàlygø, kurios leidþia vartotojui laisvai2  pasi-
rinkti tiekëjà pagal ðio paslaugø kokybæ ir pa-
trauklià elektros kainà. Einama link vartotojo
galimybës skirtingu paros metu naudotis skirtin-
gø tiekëjø paslaugomis, t. y. naudotis valandi-
nës prekybos teikiamais pranaðumais.

Nauja elektros rinka susideda ið dviejø nuo-
sekliø daliø:

1. Maþmeninë elektros rinka – tai galutiniø
vartotojø ir jiems elektrà parduodanèiø tiekëjø
bendravimo aplinka. Rinkos principai ðioje ap-
linkoje pasireiðkia per tiekëjø konkurencijà, kai
vartotojas turi galimybæ pasirinkti tinkamiausià
tiekëjà pagal elektros kainà, apmokëjimo sàly-
gas ir kitus kriterijus.

2. Didmeninë elektros rinka – tai tiekëjø ir
gamintojø bendravimo aplinka. Rinkos principai
ðioje aplinkoje ágyvendinami per gamintojø tar-
pusavio konkurencijà (parduodant kuo daugiau
elektros) ir tiekëjø konkurencijà (nusiperkant elek-
trà kuo palankesnëmis sàlygomis) [6; 7].

Didþiausi ávykæ ir tebevykstantys administ-
ravimo pokyèiai yra didmeninëje elektros rinko-
je. Labiausiai turëjæ átakos tiekëjams ir gaminto-
jams yra ðie:

• nuo 2002 m. pradþios pradëta valandinë
prekyba tarp perdavimo sistemos operato-
riaus ir gamintojø;

• nuo 2002 m. II ketvirèio pradþios suteikta
teisë tiekëjams didþiàjà reikalingos elek-
tros dalá pirkti tiesiogiai ið laisvai pasirink-
tø gamintojø;

• ádiegta prekybos prievolë vieðuosius inte-
resus atitinkanèiø paslaugø elektra (elek-
tra ið gamintojø, naudojanèiø atsinauji-

2

 Visiðkai laisvai pasirinkti tiekëjà visi vartotojai galës nuo

2007 m. liepos 1d.
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nanèius energijos iðteklius, elektra ið elek-
triniø, gaminanèiø ir elektrà, ir ðilumà tie-
kianèiø miesto ðildymo reikmëms, ir kt.);

• nuo 2003 m. lapkrièio pradëta valandinë
prekyba ir eksporto/importo srityje;

• áteisinta iðankstinë valandinë prekyba;
• ádiegti rinkos elementai prekiaujant regu-

liavimo ir nebalansine elektra;
• reglamentuota valandinë prekyba su tie-

këjais ir kt. [6].
Nors rinka yra pagrásta privaèiø subjektø

veikla, taèiau Lietuvoje perdavimo sistemos (tin-
klø) operatoriaus funkcijà atlieka valstybinë ins-
titucija (AB „Lietuvos energija“). Taigi elektros
energijos perdavimas ir toliau iðlieka valstybës
monopolija. Todël laisvoje elektros rinkoje elek-
tros gamyba bei prekyba turi bûti grieþtai atskir-
tos nuo elektros perdavimo (tinklo paslaugø). Tai
reiðkia, kad ámonë, teikianti tinklo paslaugas, ne-
gali gaminti arba prekiauti elektros energija. Se-
niau administruojama elektros energetikos lini-
ja „gamintojas – tinklo operatorius – tiekëjas –
vartotojas“ iðskaidyta paliekant galimybæ vienam
administratoriui administruoti ne daugiau kaip
dvi su ðia linija tiesiogiai susijusiø sudedamøjø
daliø (pvz., „gamintojas – tiekëjas“ arba „tiekë-
jas – vartotojas“, bet ne „gamintojas – vartoto-
jas“). Taip pat tinklo operatorius turi likti nepri-
klausomas nuo kitø trijø rinkos „þaidëjø“.

Minëtais elektros rinkos „þaidëjais“ (daly-
viais) tampa ámonës, turinèios rinkos operato-
riaus, perdavimo tinklo operatoriaus, visuome-
ninio arba nepriklausomo tiekëjo licencijà arba
leidimà gaminti, eksportuoti, importuoti elek-
tros energijà. Visus rinkos dalyvius registruoja
rinkos operatorius ir jø tarpusavio santykius reg-
lamentuoja Prekybos elektros energija taisyklës.

Siekdami ávertinti elektros energetikos ad-
ministravimo efektyvumà apþvelgsime elektros
energetikos rinkos dalyvius bei jø galimus kon-
trolës (valdymo) bûdus, jø tarpusavio sàveikà.

Gamintojai yra pirminës elektros energeti-
kos ûkio struktûros grandies atstovai, kurie turi
Ûkio ministerijos iðduotus leidimus elektros ener-
gijai gaminti, valdo elektros generavimo jëgai-
nes bei tiekia savo produkcijà prijungæ savo áren-
ginius prie perdavimo ir (ar) skirstomøjø tinklø
laikydamiesi tinklø naudojimosi taisykliø reika-
lavimø bei techniniø sàlygø. Gamintojas parduo-
da elektros energijà prekybos ámonëms elektros
birþoje arba, ásigijæ nepriklausomo tiekëjo licen-
cijà ið Valstybinës kainø ir energetikos kontrolës
komisijos, gamintojai turi galimybæ tiekti elek-
tros energijà laisviems vartotojams.

Perdavimo tinklo operatorius (AB „Lietu-

vos energija“) vykdo nacionalinæ derinimo funk-
cijà – derina bûtinus gaminamos elektros kiekius
su gamintojø ir tiekëjø nurodytais kiekiais, ku-
riuos pateikia rinkos operatorius, koordinuoja
gamintojø dispeèeriø veiksmus, t. y. faktiðkai ad-
ministruoja rinkà. Taigi perdavimo tinklo opera-
toriaus atsakomybë yra elektros energijos perda-
vimas nuo gamintojo iki vartotojo.

Reikia paþymëti, jog kalbant apie elektros
energijos sektoriø bûtina nepamirðti, kad elek-
tros energija yra ypatinga prekë. Turi bûti palai-
koma átampa ir galingumas. Tuo elektros energi-
jos transportavimas skiriasi nuo kitø prekiø,
nesvarbu ar tai dujos, ar kiti produktai, trans-
portavimo. Anksèiau buvo vienas monopolistas,
atsakingas uþ visos sistemos tvarkymà. Dabar var-
totojas jau turi þinoti ir planuoti, kiek jam rei-
kës elektros energijos, jis turi derëtis dël jos kie-
kio su gamintoju, su tiekëju. Taip pat yra specia-
lios namø ûkiø nuostatos. Bet liberalizavimo pro-
ceso esmë yra ta, kad didelës ámonës jau turi vi-
sai kitaip veikti, pavyzdþiui, automobiliø gamin-
tojas anksèiau nemàstydavo apie elektros ener-
gijos vartojimà: kai reikia, ájungia, nebereikia –
iðjungia. O dabar jam jau reikia skaièiuoti, kada
elektros energijà naudoti geriau, kada daugiau,
kada maþiau. Reikia sekti, reaguoti, kad átampa
ir galingumas, galia bûtø tinkamai suderinta. At-
sirado suderinimo rinkos poreikis, t. y. elektros
energija yra pastovus srautas, negalima jo nu-
traukti, bet jei atsiranda perviršis, tai perdavimo
ámonë turi uþsiimti tos elektros energijos perda-
vimu, tokiu tikslu perdavimo tinklai pasiraðo pa-
pildomas sutartis dël rezerviniø pajëgumø panau-
dojimo bei rezervinës galios. Tuo rûpinasi per-
davimo operatorius [19, p. 571; 6].

Elektros energijos tiekëju yra laikoma kiek-
viena ámonë, parduodanti elektros energijà rin-
koje konkuruojant su kitais tiekëjais. Teoriðkai
tai gali bûti tiek elektros energijos gamintojas,
tiek ir elektros energijos prekybos ámonë [8]. Rei-
kia pabrëþti, kad tiekëjai prekiauja pagaminta
elektra, kurià persiunèia kitos ámonës – opera-
toriai. Yra skiriamos dvi tiekëjø kategorijos: vi-
suomeniniai ir nepriklausomi tiekëjai.

Lietuvoje visuomeniniai tiekëjai yra skirsto-
møjø tinklø ámonës (AB „Rytø skirstomieji tin-
klai“ ir AB „Vakarø skirstomieji tinklai“), turin-
èios prievolæ parduoti elektrà visiems vartoto-
jams, kurie neturi laisvojo vartotojo statuso arba
turi toká statusà, taèiau nepasirinkæ nepriklau-
somo tiekëjo. Tokio tipo tiekëjas turi monopoli-
næ teisæ parduoti elektrà tik savo regiono varto-
tojams, t. y. vartotojas negali pasirinkti kito vi-
suomeninio tiekëjo, iðskyrus to regiono skirsto-
møjø tinklø ámonæ, kurios teritorijoje yra varto-
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tojo elektrà naudojantys árenginiai. Visuomeni-
niai tiekëjai gali parduoti elektrà tik Valstybinës
kainø ir energetikos komisijos paskelbta kaina.

Nepriklausomi tiekëjai – tai bet kurie juridi-
niai asmenys, gavæ nepriklausomo tiekëjo licen-
cijà, turintys teisæ parduoti elektrà laisvojo var-
totojo statusà turintiems vartotojams. Nepriklau-
somi tiekëjai gali elektrà parduoti sutartine kai-
na. Tiekimo sutartis sudaroma asmeniðkai tarp
tiekëjo ir pirkëjo. Sutarèiø sudëtis ir trukmë gali
bûti labai ávairios [2, 2 str.; 6].

Vartotoju vadinamas juridinis arba fizinis as-
muo, kurio árenginiai yra prijungti prie skirsto-
møjø tinklø arba tiesioginës linijos ir kurie per-
ka elektros energijà.

Vartotojai, neturintys laisvojo vartotojo sta-
tuso (nepasirinkæ nepriklausomo tiekëjo arba bui-
tiniai vartotojai), sudaro sutartis tik su visuome-
niniais tiekëjais (AB „Rytø skirstomieji tinklai“
ar AB „Vakarø skirstomieji tinklai“). Nuo 2002
m. laisvojo vartotojo statusà ágyja ámonës, sunau-
dojanèios daugiau kaip 20 mln. kWh elektros per
metus. Laisvieji vartotojai gali pasirinkti elek-
tros tiekëjà pageidaujamam energijos kiekiui uþ
sutartà kainà. Jie gali pirkti elektrà tiesiogiai ið
nepriklausomø tiekëjø sutartine kaina arba ið vi-
suomeninio tiekëjo Valstybinës kainø ir energe-
tikos kontrolës komisijos patvirtintomis kaino-
mis. Pagal elektros energetikos ástatyme nurody-
tas sàlygas po 2007 m. visi elektros vartotojai Lie-
tuvoje gali gauti laisvojo vartotojo statusà – tei-
sæ laisvai pasirinkti tiekëjà [6; 8]. Paþymëtina, jog,
ekspertø nuomone, smulkûs vartotojai, esant
elektros rinkos santykiams, gali bûti labiau pa-
þeidþiami dël informacijos stokos apie galimybes
pasirinkti bei tiekëjø ir gamintojø pareigas.

Elektros rinka vis dar kuriama ir tai, kas pa-
daryta, yra tik pirmi þingsniai kuriant elektros
rinkà. Trumpai apþvelgsime didmeninës elektros
rinkos pagrindinius prekybos principus, numa-
tomus ágyvendinti Lietuvoje.

Pirmasis principas – valandinë elektros ap-

imèiø apskaita (kai kuriose šalyse pusvalandinë).
Tai reiðkia, kad tiekëjai prognozuoja valandinius
elektros kiekius, kuriuos numato suvartoti jø
klientai.

Antrasis principas – prekyba iš anksto. Tai
reiðkia, kad tiekëjai, numatæ valandinius elek-
tros kiekius, kuriuos suvartos jø klientai, turi ati-
tinkamà elektros kieká nusipirkti didmeninëje
elektros rinkoje (arba tiesiogiai ið gamintojø, ar-
ba bendrame visø rinkos dalyviø aukcione) dar
prieð prasidedant elektros gamybai ir jos vartoji-
mui.

Treèiasis principas – tuo atveju, jei tiekëjas

netiksliai prognozavo ir ið anksto nusipirko ne
tiek elektros, kiek faktiðkai suvartojo jo klientai,
jis privalo parduoti ið anksto nusipirktà pertek-
liø arba nusipirkti ið anksto nenupirktà elektros
stygiø nepalankiomis kainomis. Tai mokëjimo uþ

nebalansà principas [6; 7; 16].
Analogiðki principai taikomi ir gamintojams,

didmeninës elektros rinkos dalyviams. Iðvardytø
principø ágyvendinimas yra didmeninës elektros
rinkos organizavimo tikslas.

Specialistø nuomone, Lietuvos rinka yra per
maþa, kad veiksmingai funkcionuotø, todël tiks-
linga jungtis su kaimyninëmis valstybëmis. Tai pa-
dëtø ágyti „konkurencingo þaidëjo“ vaidmená jun-
giantis á ES veikianèias energetikos sistemas. Kad
atsirastø prielaidos atsijungti nuo Rusijos, yra
bûtinos dvi jungtys: Estija–Suomija ir Lietuva–
Lenkija (derybos buvo pradëtos dar 1990 m.). Tie-
sa, ðiuo metu jau nagrinëjama alternatyvi jung-
tis Lietuva–Ðvedija. Kalbëdami apie dalyvavimà
bendroje Europos Bendrijos elektros energijos
rinkoje mes pirmiausia turime suvokti bendrà
Lietuvos–Latvijos–Estijos elektros energijos rinkà
ir jau tik paskui per jungtis su Suomija ir Lenki-
ja arba Ðvedija, galvoti apie Europos bendrijos
rinkà.

Nors ir liberalizuotas elektros energetikos
sektorius, kuriama rinka, taèiau elektros energe-
tikos svarba valstybei, jos pilieèiams verèia
valstybinëms institucijoms nubrëþti atitinkamus
rinkos ribojimus. Bûtinas teisinis reglamentavi-
mas, kuris sukuria subjektø teisinius santykius,
ðiuo atveju – elektros energetikos sektoriaus ir
jame veikianèios elektros rinkos dalyviø santy-
kius. Apskritai valstybës dalyvavimas vykdant tei-
siná reguliavimà reiðkia, kad „valstybë pirmiausia
sukuria teisinio poveikio priemones (teisës nor-
mas), ákûnija jose tam tikrà elgesio reglamenta-
vimo tipà (smulkmeniðkàjá arba principiná), taip
pat sukuria institucijø sistemà vykdyti ir priþiû-
rëti tà reguliavimà“ [21, p. 166].

Todël elektros energetikos sektoriaus admi-
nistravime dalyvauja ðios pagrindinës institucijos:

• Lietuvos Respublikos Seimas (leidþia pa-
grindinius teisës aktus, kuriais remiantis
ágyvendinamas elektros energetikos admi-
nistravimas);

• Vyriausybë (kuria ir ágyvendina valstybës
politikà energetikos srityje, teikia Seimui
tvirtinti Nacionalinæ energetikos strategi-
jà, turi teisæ reglamentuoti valstybës regu-
liuojamø kainø nustatymo principus);

• Ûkio ministerija (ágyvendina valstybës po-
litikà energetikos srityje);

• Valstybinë kainø ir energetikos kontrolës
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komisija (rûpinasi efektyvia konkurencija,
elektros energetikos rinkos kainodara).

Taip pat galima ávardyti maþiau reikðmingas
institucijas: Aplinkos ministerija (jos pagrindinë
uþduotis – spræsti klausimus, susijusius su aplin-
kosauga), Savivaldybës (elektros sektoriuje veik-
la nëra þymi, labiau susijusi su ðvietëjiðkø visuo-
menës informavimo priemoniø rengimu), Nacio-
nalinë vartotojø teisiø apsaugos taryba (atlieka
buitiniø vartotojø apsaugos mechanizmo prieþiû-
rà), Energetikos agentûra (ði institucija vykdo
Ûkio ministerijos pavestas funkcijas, Nacionali-
nës strategijos ágyvendinimo plano priemones),
Energetikos inspekcija (atlieka energetikos ob-
jektø bei árenginiø valstybinæ kontrolæ), Valsty-
binë atominës energetikos saugos inspekcija (at-
lieka branduolinës energetikos saugos, radiaci-
nës apsaugos ir branduoliniø medþiagø apskai-
tos bei kontrolës valstybiná reguliavimà). Ðios ins-
titucijos, kaip jau minëta, didesnio poveikio elek-
tros energetikos rinkos administravimui neturi,
nes sprendþia klausimus, kurie yra daugiau tech-
ninio pobûdþio arba susijæ su individualiomis
elektros energetikos sektoriuje kylanèiomis pro-
blemomis ar atvejais.

Liberalizuojant elektros energetikos sekto-
riø ir kuriant elektros rinkà vienas svarbiausiø
principø buvo elektros energetikos veiklø atsky-
rimas. Taigi yra trys pagrindinës veiklos – elek-

tros gamyba, tiekimas ir elektros persiuntimas.
Elektros gamyba uþsiima elektrinës, kurios savo
produkcijà parduoda bendroje tiekëjø ir gamin-
tojø didmeninëje elektros rinkoje. Tiekimu (per-
pardavimu) uþsiima tiekëjo licencijà turinèios
ámonës, perkanèios elektrà didmeninëje rinkoje
ið gamintojø ir jà parduodanèios vartotojams.
Elektros persiuntimu uþsiima perdavimo sistemos
ir skirstomojo tinklo operatoriaus licencijà tu-
rinèios ámonës. Gamyba ir tiekimas veikia kon-
kurencijos sàlygomis, elektros persiuntimas yra
monopolinë veikla. Veiklø atskyrimo principà
elektros rinkoje iliustruoja 1 paveikslas.

Rinkos mechanizme kaina vaidina svarbø
vaidmená, todël jà reguliuojant galima veikti ir
paèià rinkà. Energetikos sektoriuje yra sutarti-
nës ir valstybës reguliuojamos kainos. Remiantis
Energetikos ástatymu, kainos reguliuojamos tvir-
tinant paslaugos arba energijos kainas, nustatant
jø virðutines ribas arba reguliavimo tvarkà. Re-
guliavimo principai nustatomi energetikos sek-
toriø ástatymuose. Kainø nustatymas pagrástas:
bûtinomis energijos iðtekliø gavybos, energijos
gamybos, pirkimo, perdavimo, skirstymo, tieki-
mo iðlaidomis; energetikos sektoriaus plëtra ir
energijos efektyvumu; vietiniø ir atsinaujinan-
èiøjø energijos iðtekliø vartojimu; vieðuosius in-
teresus atitinkanèiø ápareigojimø vykdymu bei
nustatyta pelno norma [1, 15 str.].

Kad juridinis asmuo galë-
tø dalyvauti elektros energeti-
kos rinkoje ne kaip vartotojas,
bûtina atitikti tam tikrus reika-
lavimus ir tik tada bus suteikta
licencija arba leidimas.

Gali bûti skiriamos ðiø veik-
lø licencijos: 1) elektros ener-
gijos rinkos operatoriaus; 2)
elektros energijos perdavimo; 3)
elektros energijos skirstymo; 4)
elektros energijos visuomeninio
tiekimo; 5) elektros energijos
nepriklausomo tiekimo. Licen-
cijavimo taisykles tvirtina Vy-
riausybë arba jos ágaliota insti-
tucija, o paèias licencijas iðduo-
da bei licencijuojamà veiklà
kontroliuoja Komisija.

Leidimai gali bûti iðduoda-
mi uþsiimti tokia veikla: 1)
gaminti elektros energijà; 2)
plëtoti elektros energijos ga-
mybos pajëgumus; 3) ekspor-
tuoti elektros energijà; 4) im-
portuoti elektros energijà; 5)

3

 1 pav. sukurtas remiantis [7, p. 6], atribojant elektros energijos prekybà nuo

energijos transportavimo.

1 pav. Veiklø atskyrimo principas elektros rinkoje3 
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tiesti tiesioginæ linijà. Leidimø veiklai elektros
energetikos sektoriuje iðdavimo taisykles tvirti-
na Vyriausybës ágaliota institucija. Sprendimas
dël leidimo iðdavimo priimamas ne vëliau kaip
per 30 dienø nuo dokumentø pateikimo Vyriau-
sybës ágaliotai institucijai [2, 10 str.].

Kaip matome, elektros rinka yra daug dau-
giau reguliuojama ir reglamentuota negu kitos
rinkos (maisto produktø, paslaugø, statyba ir
pan.). Tai daroma iðimtinai dël elektros energi-
jos kaip prekës iðskirtinos reikðmës visuomenës
poreikiams tenkinti. Visiðkai nereguliuojamai rin-
kai gresia nepakankamas ðios energetikos ðakos
modernizavimas ir plëtra. Tai suponuotø neigia-
mas pasekmes (elektros energijos krizes dël ne-
pakankamø pajëgumø arba avarijas dël nepaten-
kinamos árenginiø bûklës). Pasak A. Urmono,
elektros rinkoje niekada nebus tobulos konku-
rencijos, nes patekimo á jà iðlaidos yra labai di-
delës, todël ilgainiui atsiranda dominuojantys
elektros rinkoje dalyviai, kurie, piktnaudþiauda-
mi ðia padëtimi, uþkerta kelià efektyviam elek-
tros rinkos funkcionavimui, todël elektros ener-
getikos rinkos nuolatinë prieþiûra siekiant uþ-
tikrinti konkurencijà yra bûtina [20, p. 93].

Išvados

Lietuvos elektros energetikos administravimo
kaità lëmë ðios veiksniø grupës: geopolitiniai, so-
cialiniai ekonominiai ir teisiniai veiksniai.

1. Geopolitinëje grupëje iðskirtinos ðios ten-
dencijos:

a) pasaulinës tendencijos (ekonomikos veik-
los globalizavimas, prekybos liberalizavi-
mas, technologijø kaita);

b) Lietuvos nepriklausomybës siekimas bei
politinio ir ekonominio saugumo uþtik-
rinimas (ieðkoma alternatyviø pirminës
energijos ðaltiniø, kurie leistø sumaþinti
priklausomybæ nuo Rusijos);

c) siekis integruotis á Vakarø valstybiø ben-
druomenæ ir ypaè á Europos Sàjungà (Va-
karø valstybiø paramos uþsitikrinimas, in-
tegracija á ES ûká sujungiant Lietuvos ir
Vakarø Europos energetines sistemas).

2. Socialiniø ekonominiø veiksniø grupëje
iðkirtinos ðios tendencijos:

a) valstybës gyventojø skaièiaus kaita (didë-
jant skaièiui, didëja elektros energijos su-
vartojimas, administravimas darosi sudë-
tingesnis, ieðkoma naujø technologijø);

b) ekonomikos kilimas (ekonomika tiesiogiai
siejama su suvartotos energijos kiekiu);

c) aplinkosauga (susirûpinta tarða, ieðkoma
bûdø jà sumaþinti);

d) konkurencija, kainø skaidrumas (vartoto-

jas gauna galimybæ pagal sau priimtinà
kainà pasirinkti tiekëjà);

e) vartotojø apsauga (vartotojas, kaip sil-
pnesnis elektros energetikos sektoriaus
dalyvis, yra lengvai paþeidþiamas).

3. Teisiniø veiksniø grupë suformavo teisi-
nius pagrindus ágyvendinti geopolitinius ir so-
cialinius ekonominius veiksnius bei sudarë sàly-
gas administruoti elektros energetikos kaità:

a) priimti tarptautiniai ásipareigojimai libe-
ralizuoti elektros energetikos sektoriø
(Energetikos chartijos sutartis bei ES reg-
lamentas ir direktyvos);

b) priimti teisës aktai, leidþiantys ágyvendinti
liberalizuoto elektros energetikos sekto-
riaus administravimà (Energetikos, Elektros
energetikos ástatymai, poástatyminiai jø ak-
tai, Nacionalinë energetikos strategija).

4. Lietuva, siekdama narystës Europos Sà-
jungoje, suformavo liberalizuotos elektros ener-
getikos teisinius pagrindus ir pasirinko „Nord po-
ol“ elektros rinkos modelá. Liberalizuotos ener-
getikos rinkos elementai pagal Europos Sàjun-
gos teisës aktus ágyvendinami sëkmingai ir laiku.
Siekiant visiðkai ádiegti Ðiaurës ðaliø modelá tiks-
linga parengti „Sezoninio ir metinio patarnavi-
mo taisykles“, nes: a) remiantis valstybiø, kurio-
se veikia elektros rinka, patirtimi, minëta dalis
yra bûtina, kad elektros rinka veiktø veiksmingai;
b) tinkamas elektros rinkos teisinis reglamenta-
vimas yra bûtinas norint efektyviai administruoti
elektros energetikà.

5. Lietuvos elektros energetikos liberalizuo-
jamas sektorius administruojamas veiksmingai,
nes yra sukurti ir funkcionuoja administravimo
pagrindai, bûtini elektros rinkos veiklai:

a) ágyvendinta sektoriaus restruktûrizacija at-
skiriant elektros energijos gamybà, trans-
portavimà ir perdavimà;

b) sukurta teisinë bazë elektros rinkos veiki-
mui ir jos administravimui (suderinti tarp-
tautiniai teisës aktai, priimti Energetikos,
Elektros energetikos ástatymai bei juos ly-
dintys teisës aktai);

c) atitinkamoms institucijoms deleguotos
elektros energetikos sektoriaus administ-
ravimo kompetencijos (Ûkio ministerijai,
Valstybinei kainø ir energetikos kontro-
lës komisijai).
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Andrius Stasiukynas, Aleksandras Patapas

Specificities of Administration and of Lithuanian Electricity Energetic and its Development

Summary

Worldwide economy’s liberalization trends, started after successful examples of the United Kingdom in the
West two decades ago have also touched Lithuanian electricity energy market – the long-lasted monopolistic
vertical structure of electricity energetic has been transformed into restructured liberal model of market.

Group of factors (geopolitical, socio-economic, legal) had substantial influence on the development of Lithu-
anian electricity energetic administration. During the pre-accession into EU period Lithuania has created legal
basis for electricity energy liberalization and chose the „Nord pool“ model of electricity market. Administrative
basis necessary for activities of electricity market in liberalized electricity market of Lithuania has been created
and are functioning: a) restructuring of sector in pursuance to separate production process, transportation and
transmission, was accomplished; b) legal basis for electricity market operation and its administration, has been
created (international legal acts were harmonized, laws on energy and electricity energy as well as related acts were
legislated); c) competences of administration in electricity energy sector were delegated to respective institutions
(Ministry of Economy, National Control Commission for Prices and Energy).
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