Kokie pokyčiai jau
netrukus laukia Lietuvos
elektros energijos
vartotojų?
ŽINIASKLAIDAI

2020 m. gegužės 18 d.

APIE PROGRAMĄ

2020 m. gegužės 7 d. LR Seimas priėmė Elektros
energetikos įstatymo pataisas, Lietuva jungiasi
prie daugumos Europos sąjungos šalių, kuriose
gyventojai gali patys pasirinkti tinkamiausią
elektros energijos tiekėją. Iki šiol jie elektrą jie
perka iš visuomeninio elektros tiekėjo, o jos kainą
nustato Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
(VERT).

Nuosekliai nuo 2020 iki 2023 m. trimis etapais bus
atsisakoma monopolinių visuomeninio tiekėjo
paslaugų ir bus sukurtos sąlygos aktyviai veikti
elektros tiekėjams.

Sąlygų elektros tiekėjams aktyviai veikti kūrimu
rūpinasi LR Energetikos ministerija, o nuosekliu ir
ilgalaikiu gyventojų informavimu - ESO.

Programos metu bus siekiama apsaugoti socialiai
pažeidžiamas gyventojų grupes, kad pokytis teiktų
naudą visiems šalies gyventojams.

Laiku tiekėjo nepasirinkusiems gyventojams bus
užtikrinamas laikinas garantinis elektros energijos
tiekimas.

ĮSTATYMO PAKEITIMAS

Svarbiausi įstatymo pakeitimai:
• Atsisakyta valstybinio dalies (48 proc.) kainos
reguliavimo;
• Numatyta, jog VERT ir toliau tvirtina elektros
energijos perdavimo, skirstymo, visuomeninio
tiekimo viršutines kainos ribas ir garantinio
tiekimo pažeidžiamiems vartotojams paslaugos
kainą;
• Visuomeninis tiekėjas privalo veikti iki 2023 m.
sausio 1 d.

• Įvesta garantinio tiekimo sąvoka, jį užtikrinti
pavesta elektros tinklų skirstymo operatoriui;
• Numatyta, kad gyventojai sudaro elektros
energijos pirkimo-pardavimo sutartis su tiekėjais
pagal abipusiai sutartas paslaugų kainas, o
tiekėjai sudaro sutartis su elektros tinklų
skirstymo operatoriumi. Gyventojai gaus tik vieną
sąskaitą iš savo tiekėjo, o šis atsiskaitys su ESO;
• Įtvirtinta, kad visuomeninio tiekimo bus
atsisakoma trimis etapais (nuo 2021 iki 2023 m.)
Visi įstatymo pakeitimai.

ELEKTROS ENERGIJOS TIEKĖJŲ PASIRINKIMO
ETAPAI 2020-2023 m.

2020.05.07
Priimtas įstatymas
dėl elektros
energijos
mažmeninės rinkos
dereguliavimo.

Pradedama
visuomenės
informavimo
kampanija

ESO pateikia
pirmo etapo
buitinių klientų
duomenis (kurie
neišreiškė
nesutikimo)
elektros tiekėjams

2020.05.18

2020.09.01
2020.07.01
Visuomeninis tiekėjas
informuoja į pirmąjį
etapą pateksiančius
buitinius vartotojus
apie elektros
energijos tiekimo
visuomenine kaina
nutraukimą.

Iki šios datos
elektros tiekėją
pasirenka namų
ūkiai, suvartojantys
>1000-5000
kWh/metus
Apie 714 tūkst.*
vartotojų
II ETAPAS

2022.01.01

2021.01.01

2023.01.01

I ETAPAS
Apie 90 tūkst.*
vartotojų

III ETAPAS
Apie 883 tūkst.*
vartotojų

Iki šios datos
elektros tiekėją
pasirenka namų
ūkiai, suvartojantys
>5000 kWh/metus

Iki šios datos
elektros tiekėją
pasirenka visi
likę namų ūkiai

*Pateikiami preliminarūs privačių klientų skaičiai pagal 2020
balandžio mėn. visuomeninio tiekėjo duomenis.

