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LLRI analizė: Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros 
energetikos sektoriuje finansavimo pertvarka 

Elektros energijos vartotojai, mokėdami už elektros energiją, kartu sumoka ir už viešuosius interesus 
atitinkančias paslaugas (VIAP). Gautomis lėšomis yra finansuojami valstybės išsikelti tikslai elektros 
energetikos sektoriuje: atsinaujinančių energijos šaltinių, kogeneracijos (bendros šilumos ir elektros 
energijos gamybos) plėtra, tiekimo saugumo ir sistemos rezervo užtikrinimas. Viešųjų interesų 
finansavimas yra valdžios sprendimais sukurta papildoma piniginė našta elektros energijos 
vartotojams. Šio darbo tikslas nėra iš esmės kvestionuoti šių tikslų reikalingumą. Tačiau teikiame tris 
esminius pasiūlymus: išgryninti valstybės išsikeltus tikslus, jų siekti mažesnėmis sąnaudomis ir 
finansuoti iš valstybės biudžeto.  
  
I. Įžanga 

1. Kas yra VIAP? 
Elektros energetikos įstatymas viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje apibrėžia kaip 
veiklą ar neveikimą elektros energetikos sektoriuje, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusį su visuomenės 
saugumu ir aplinkos apsauga, taip pat elektros energijos gamybą naudojant atsinaujinančius energijos 
išteklius kombinuotojo elektros energijos bei šilumos gamybos ciklo elektrinėse. 
 
Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (VIAP) – elektros energetikos įmonių teikiamos 
paslaugos, kurių sąrašą, teikėjus ir teikimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, 
vadovaudamasi viešaisiais interesais elektros energetikos sektoriuje. Pagal sąrašą1 viešuosius interesus 
elektros energetikos sektoriuje atitinka elektros energijos gamyba:   

‐  naudojant atsinaujinančius energijos išteklius;  
‐ termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse, 

kai šios elektrinės tiekia šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas;  
‐ nustatytosiose elektrinėse, kuriose elektros energijos gamyba būtina elektros energijos tiekimo 

saugumui ir energetikos sistemos rezervams užtikrinti. 
 

Be gamybos viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje taip pat atitinka šios paslaugos: 
‐ atominės energetikos darbo saugumo užtikrinimas, atliekų saugojimas ir laidojimas; 
‐ elektros energijos gamybos įrenginių, elektros energijos gamybai naudojančių vėjo, biomasės, 

saulės ar hidroenergiją, prijungimas prie perdavimo ar skirstomųjų elektros tinklų. 
 
Konceptualiai VIAP išlaidos elektros energetikos sektoriuje susidaro iš išlaidų rėmimui ir saugumui. Prie 
rėmimo galima priskirti: bendrą elektros ir šilumos gamybą, elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių 
šaltinių ir tokių gamybos įrenginių prijungimą prie tinklų. Šie energijos šaltiniai ir gamybos būdai yra 
remiami dėl politinių sprendimų ES ir Lietuvos lygmeniu. Nesant nustatytos prievolės, tikėtina, kad energija 
iš šių šaltinių ar šiais būdais būtų gaminama mažesnėmis apimtimis (o kai kuriais atvejais - visai 
negaminama).  
 
Prie išlaidų susijusių su saugumu tikrai galima priskirti išlaidas finansuoti elektros energijos gamybą 
energetikos sistemos rezervams užtikrinti. Skirtingai nei rėmimo dalis, šios išlaidos nėra iššauktos vien tik 
politinio sprendimo. Rezervas reikalingas apsisaugoti nuo galimų elektros energijos gamybos sutrikimų. Šios 
išlaidos (ar bent dalis išlaidų) iš principo yra ekonomiškai pagrįstos.  
 
Išlaidų, reikalingų atominės energetikos darbo saugumo užtikrinimui, atliekų saugojimui ir laidojimui, 
įtraukimą į VIAP galima traktuoti kaip valstybės pasirinktą metodą, šiuos darbus finansuoti energetikos 

                                                            
1 Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje sąrašo nustatymo, Lietuvos Respublikos 
energetikos ministro įsakymas 
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sektoriaus dalyvių lėšomis, ar net kaip papildomą mokestį. Retrospektyviai galima konstatuoti, kad Ignalinos 
AE pardavinėtos energijos nustatyta kaina neįtraukė visų su gamyba susijusių išlaidų, o nustatyta kaina buvo 
mažesnė, nei turėjo būti. 
 
Taigi iš esmės visos VIAP yra nulemtos ne rinkos, o valdžios sprendimų. Vienintele išimtimi būtų galima 
laikyti lėšas energijos rezervui užtikrinti. Bet net ir rezervo atveju, reikalingas energijos kiekis ir išlaidos yra 
sumaišomos su energijos kiekiu ir išlaidomis politiniu sprendimu apsprendžiamam tiekimo saugumui 
užtikrinti (žr. dalyje Kaip sumažinti išlaidas elektros sistemos rezervo ir tiekimo saugumui užtikrinti ). 

2. Kiek kainuoja VIAP energijos vartotojams? 
2010-aisiais metais VIAP prie galutinės elektros energijos kainos prideda apie 4,73 ct kilovatvalandei 
(žr. 1 pav.). Šiuo požiūriu VIAP veikia kaip akcizo mokestis, nustatyta suma didinantis elektros 
energijos kainą vartotojams. 
 
1 pav. VIAP dalis galutinėje elektros energijos kainoje 

 
Nepriklausomų elektros tiekėjų asociacijos (NEETA) iliustracija 

Kam naudojamos VIAP lėšos? 
VIAP lėšos naudojamos kompensuoti kainų skirtumą tarp nustatytos kainos už elektros energiją, 
kurią, turi gauti viešuosius interesus atitinkantis gamintojas (nustatyto tarifo), ir apskaičiuotos 
vidutinės gamybos kainos. Kitaip tariant, VIAP lėšos naudojamos kaip priemoka viešuosius interesus 
atitinkančios elektros energijos gamintojams. Kiekvienos priemokos dydis apskaičiuojamas 
individualiai, kaip skirtumo tarp gamintojui nustatyto tarifo ir apskaičiuotos vidutinės gamybos kainos 
ir energijos kiekio sandauga. 
 



                                                                      Lietuvos laisvosios rinkos institutas  | 2010-07-29 

3 
 

 
 
2 pav. VIAP lėšų poreikio skaičiavimas 
Energijos 
šaltinis, rūšis 

Nustatytas tarifas Apskaičiuota 
vidutinė gamybos 
kaina 

Kiekis 

Atsinaujinančius 
šaltinius 
naudojančios 
elektrinės 

Nustatoma atskirai 
kiekvienam šaltiniui 

Visas kiekis 

Bendrai šilumą 
ir elektrą 
tiekiančios 
elektrinės 

Nustatoma atskirai 
kiekvienai elektrinei 

Nustatomas 
atskirai kiekvienai 
elektrinei 

Elektros energija 
rezervams ir tiekimo 
saugumui užtikrinti 

Nustatoma atskirai 
Lietuvos elektrinei 

M
in

us
 

Apskaičiuota 
vidutinė gamybos 
kaina, kurią 
apskaičiuoja 
reguliatorius 
VKEKK 

pa
da

ug
in

ta
 

Nustatomas 
atskirai Lietuvos 
elektrinei 

 
Šioje schemoje (2 pav.) „nustatytas tarifas“ atitinka VKEKK nustatytą elektros energijos, atitinkančios 
viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje, kainą. „Apskaičiuotą vidutinę gamybos kainą“ 
atitinka „gamybos kainos“ sąvoka naudojama Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo 
tvarkos apraše. Be to šioje schemoje paprastumo dėlei nėra pažymėta, kad apskaičiuotą vidutinę 
gamybos kainą reikėtų dauginti iš nustatyto koeficiento: 

‐ 0,8 - atsinaujinančius šaltinius naudojančioms elektrinėms; 
‐ 0,85 - bendrai šilumą ir elektrą tiekiančioms elektrinėms ir elektros energijai rezervams ir 

tiekimo saugumui užtikrinti. 
Taigi „priemoka“, kurią gauna VIAP energiją gaminantys gamintojai yra net truputį didesnė, nei 
skirtumas tarp nustatyto tarifo ir apskaičiuotos vidutinės kainos. Prognozuojama, kad 2010-aisiais 
metais iš VIAP bus surinkta apie 430 mln. litų. 
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3 pav. VIAP elektros energijos kiekiai ir kainos2 
 Atsinaujinantys energijos 

šaltiniai 
Bendra šilumos ir 
elektros gamyba – 
kogeneracinės elektrinės 

Energija elektros 
sistemos rezervo ir 
tiekimo saugumui 
užtikrinti - Lietuvos 
elektrinė 

Nuperkamas 
kiekis 

Visas pagamintas, 
orientacija 2010 metams  - 
350 mln. kWh 

Viso 2010 metams -1050 
mln. kWh 

2010 metams 
2500 
mln.kWh 

Hidroelektrinės – 26 
ct/kWh 
Vėjo elektrinės - 30 
ct/kWh 
Biokuro elektrinės - 
30 ct/kWh 

Kaina 
ct/kWh 

Saulės (foto-)elektrinės -
1,63/1,56/1,51 Lt/kWh** 

Vidutinė svertinė pagal 
VKEKK patvirtintus 
tarifus – 19 ct/kWh 

Patvirtinta 
VKEKK – 
29,31 ct/kWh 

 

 

Nustatyta 
kaina 
ct/kWh 

Nustatytas 
kiekis mln. 
kWh 

UAB „Vilniaus energija“ termofikacinė elektrinė Nr. 2  16.25 37 
UAB „Vilniaus energija“ termofikacinė elektrinė Nr. 3  16.98 531.7 
UAB „Vilniaus energija“ Salininkų katilinės termofikacinė elektrinė  16.13 1.8 
UAB Kauno termofikacijos elektrinė  20.16 315.2 
AB „Klaipėdos energija“  16.85 9.2 
AB „Panevėžio energija“ Panevėžio rajoninė katilinė Nr. 1  22.92 4.1 
AB „Panevėžio energija“ Panevėžio termofikacinė elektrinė  25.96 96.1 
AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinė  21 10.8 
UAB „Litesko“ filialas Druskininkų šiluma  23.91 1.8 
UAB „Litesko“ filialas Alytaus energija  19.23 32.1 
AB „Šiaulių energija“  20.12 7 
UAB „Utenos šilumos tinklai“  16.09 0.08 
UAB „ENG“ Pasvalio rajono katilinė  26.3 3.1 
 
 
Daugiausiai lėšų atitenka Lietuvos elektrinei už elektros energijos gamybą būtiną elektros sistemos 
rezervui užtikrinti. Termofikacinės elektrinės ir atsinaujinančius energijos šaltinius naudojančios 
elektrinės sudaro tik apie penktadalį VIAP išlaidų (4 pav.).  

                                                            
2 Pagal VKEKK informaciją, LR Energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymą Nr. 1-227. 
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4 pav. VIAP lėšų pasiskirstymas 2010-ais metais 

 
Šaltinis: Valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaita 
 
Trumpai apžvelgus išlaidas VIAP galima prieiti šių išvadų: 

‐ Didžioji VIAP išlaidų dalis yra nulemta ne ES reikalavimų didinti atsinaujinančių šaltinių 
vartojimą ar remti kogeneraciją, o Lietuvos valdžios sprendimų dėl energijos rezervo ir 
tiekimo saugumo. Tai reiškia, kad nemažas išlaidų sumažinimas yra įmanomas vien 
peržiūrėjus remiamos energijos gamybos kiekius ar kainas, nustatytus išskirtinai Lietuvos 
sprendimais. 
 

‐ Kogeneracijos ir atsinaujinančių šaltinių rėmimas yra ES lygmens sprendimas, bet paramos 
mechanizmas, remiamos energijos kaina ir kiekiai yra Lietuvos valdžios sprendimai. Taigi 
apmokėjimo už VIAP mechanizmo pertvarka yra galima ir neprieštarauja įsipareigojimams 
skatinti kogeneraciją ar atsinaujinančių energijos šaltinių vartojimą. 

 



                                                                      Lietuvos laisvosios rinkos institutas  | 2010-07-29 

6 
 

 
II. Kaip sumažinti VIAP ir elektros energijos kainą vartotojams? 

Sumažinus VIAP išlaidas būtų galima atitinkamai sumažinti ir galutinę elektros energijos kainą 
vartotojams. Skirtingai, nei elektros energijos gamybos kaina Lietuvoje, kuri priklauso nuo kuro kainų, 
ar importo kaina, kuri priklauso nuo energijos paklausos ir pasiūlos tarptautinėje rinkoje, VIAP dalis 
galutinėje kainoje iš esmės yra nustatoma valdžios sprendimais. Todėl būtina ieškoti būdų, kaip didinti 
efektyvumą ir pasiekti keliamus tikslus mažesnėmis sąnaudomis. 
 
Kaip jau minėta, šio darbo tikslas nėra kvestionuoti, ar elektros energijos gamyba, remiama pagal 
VIAP schemą, iš tikro yra viešasis interesas, reikia ar nereikia remti tam tikrų energijos šaltinių, jų 
gamybos būdų ar su energijos saugumu susijusių paslaugų. Tačiau net ir valdžios sprendimais išsikeltų 
tikslų ar nustatytų įpareigojimų būtina siekti efektyviausiomis ir mažiausiai išlaidų reikalaujamomis 
priemonėmis. Todėl siūlome keisti viešuosius interesus atitinkančios elektros energijos gamybos 
rėmimo mechanizmą. Į remiamos elektros energijos gamybą reikia įvesti konkurenciją, skatinti labiau 
ekonomiškai pagrįstų energijos šaltinių plėtrą. Taip būtų sudaromos prielaidos mažėti išlaidoms už 
VIAP ir mažėti galutinei elektros energijos kainai. 

1. Kaip sumažinti išlaidas elektros energijos gamybai iš AEŠ remti 
Šiuo metu AEŠ elektros energijos gamyba remiama nustatant elektros energijos kainą (tarifą) 
kiekvienam šaltiniui ir nuperkant visą į tinklą patiektą kiekį. Nustatomi tarifai yra tokie, kad AEŠ 
energijos gamyba būtų atsiperkanti. Todėl skirtingiems AEŠ taikomi skirtingi tarifo dydžiai (žr. 3 
pav.). Tokia sistema neskatina elektros energijos gamybos iš labiausiai ekonomiškai pagrįstų AEŠ. Tai 
reiškia, kad dalis AEŠ elektros energijos yra pagaminama didesnėmis sąnaudomis, o jai remti 
išleidžiama daugiau lėšų nei yra įmanoma. To rezultatas - VIAP finansavimo išlaidos ir elektros 
energijos kaina yra didesnė, nei galėtų būti. 
 
Siekiant AEŠ elektros energijos gamybos mažiausiomis sąnaudomis, kiekvieniems metams reikia 
nustatyti fiksuotą AEŠ elektros energijos kiekį, reikalingą įvykdyti ES reikalavimus dėl 
atsinaujinančių šaltinių vartojimo galutiniame energijos balanse. Kad galimybėmis pateikti energiją 
galėtų pasinaudoti ir mažesnės apimties gamintojai, nustatytą kiekį reikia suskirstyti dalimis, t.y. 
energijos kvotomis. Kvotas, patiekti konkretų AEŠ elektros energijos kiekį konkrečiu laiku, konkurso 
ar aukciono būdu suteikti tiems AEŠ energijos gamintojams, kurie pateiks reikalingą AEŠ energijos 
kiekį mažesne kilovatvalandės kaina (5 pav.).  
  
Siūlymas: 

1. Kiekvienais metais nustatyti AEŠ elektros energijos kiekį, nuperkamą pagal Viešuosius 
interesus elektros energijos sektoriuje (ar pagal analogišką biudžeto programą). 

2. Nustatytą kiekį paversti kvotomis.  
3. Kvotas diferencijuoti energijos kiekio ir energijos pristatymo į tinklą laiko atžvilgiu (bet ne 

šaltinio ar technologijos atžvilgiu). 
4. Kvotas AEŠ energijos gamintojams padalinti konkurso / aukciono būdu. Kiekviena kvota 

atitektų tam AEŠ elektros energijos gamintojui, kuris įsipareigotų išpildyti kvotą mažiausia 
kaina. 

 
Tokiu būdu būtų užtikrinta, kad ekonomiškai neatsiperkančios AEŠ energijos kiekis neviršytų 
nustatytų metinių apimčių. Pigesni AEŠ energijos gamybos būdai įgautų pranašumą prieš brangesnius, 
o su AEŠ naudojimu susiję reikalavimai butų vykdomi mažiausiomis sąnaudomis. Tai galėtų 
sumažinti VIAP išlaidas AEŠ rėmimui ir galutinę elektros energijos kainą. 
 
Ši siūloma tvarka yra suderinama su ES praktika ir yra vienas iš tinkamų būdų teikti paramą 
atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Kaip rodo Europos Komisijos tyrimas3 ES šalys taiko įvairias 

                                                            
3 The Support of Electricity from Renewable Energy Sources, Commission Staff working document, 2008. 
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paramos schemas, taip pat ir kvotų konkursus, kuomet energija yra perkama iš mažiausią kainą 
pasiūliusio gamintojo.  
 
Tiesa, net jei šių pokyčių dėka VIAP išlaidas elektros energijos gamybai iš AEŠ pavyktų sumažinti 
perpus, galutinė kilovatvalandės kaina sumažėtų tik apie 0,2 ct. Taip yra todėl, kad iš 4,73 ct/kWh 
VIAP mokesčio tik apie 10 proc. sudaro išlaidos AEŠ remti. Nepaisant to, šis siūlymas yra aktualus. 
Pirma, numatoma, kad AEŠ elektros energijos kiekis Lietuvoje didės (dėl įsipareigojimų ES), o taigi ir 
didės potencialūs sutaupymai ateityje. Antra, ir svarbiausia, ši sistema verčia AEŠ šaltinius 
tarpusavyje konkuruoti kaina ir panaikina galimybę valdžiai tiesiogiai remti konkretų šaltinį ar 
technologiją, nustatant palankesnius tarifus. 
 
5 pav. Kvotų sistemos iliustracija 
 
 
 
 
 
 
 

            
            
            
            
            
            

 

 

Nustatytas kiekis AEŠ 
elektros energijos, 
nuperkamas pagal 
VIAP programą. 2010 
m. pvz., 350 mln. kWh 

Energijos kvotos 
pavyzdys. Apie 5 
mln. kWh per 1 
mėn. 

Diferencijuotos 
kvotos pavyzdys: 
pateikti 15 mln. kWh 
per 1 mėn. 

Diferencijuotos 
kvotos pavyzdys: 
pateikti 10 mln. 
kWh per 2 mėn.

Diferencijuotos 
kvotos 
pavyzdys: 
pateikti 60 
kWh per 12 
mėn. 

KONKURSAS / AUKCIONAS
Visas kiekis, suskirstytas 
kvotomis, paskirstomas konkurso 
(aukciono) būdu. Kiekviena kvota 
atitenka gamintojui, 
įsipareigojusiam kvotą išpildyti 
mažiausia kaina 

Elektros energijos iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių gamintojai 
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2. Kaip sumažinti išlaidas energetikos sistemos rezervui ir tiekimo saugumui 
užtikrinti 

 
2.1. Atskirti išlaidas tiekimo saugumui ir sistemos rezervui užtikrinti 

Šiuo metu Lietuvos įstatyminėje bazėje energijos gamyba rezervui užtikrinti ir gamyba tiekimo saugumui 
užtikrinti yra skaičiuojama kartu, tačiau iš tikro šios dvi sąvokos skiriasi. Rezervas yra skirtas apsisaugoti 
nuo trumpalaikių gamybos sutrikimų, ir šią paslaugą energetikos sistemos dalyviai pirktų net ir nesant 
valstybės nustatytos prievolės. Rezervinė galia yra aiškiai apibrėžta teisės aktuose4 ir apskaičiuojama 
remiantis techniniais parametrais.  
 
Tiekimo saugumas yra nekonkreti sąvoka, įstatyminėje bazėje apibrėžiama kaip „energijos išteklių ar 
energijos tiekimo patikimumas bei techninė sauga“5. Tiekimo saugumą reikėtų suprasti kaip apsisaugojimą 
nuo ilgalaikių tiekimo sutrikimų, staigiai ir smarkiai augančių energijos kainų. Tačiau skirtingai nei energijos 
rezervo atveju nėra jokių objektyvių būdų kaip būtų galima bent nustatyti, koks energijos kiekis yra 
reikalingas tiekimo saugumui užtikrinti. 
 
6 pav. Tiekimo saugumo apibrėžimų pavyzdžiai 
Tiekimo saugumo sąvoka gali būti apibrėžta plačiai, kaip nacionalinių ekonomikų atsparumas 
importuojamos energijos kainų ir kiekių svyravimams. <...>Iš esmės sutariama, kad tiekimo nesaugumas 
kyla ne tik dėl energijos tiekimo fizinių sutrikimų, bet ir dėl importuojamų energijos produktų kainų kilimo.6 
 
Tiekimo saugumas – tai elektros sistemos galėjimas aprūpinti galutinius vartotojus elektros energija.7 
 
Tiekimo saugumas apibūdina tikimybę, kad energija bus tiekiama be sutrikimų. Svarbu pastebėti, kad 
ekonominiai veiksniai, pvz., kainų lygis ar svyravimai neįtraukiami į šį apibrėžimą. Tačiau ekonominės 
sąlygos atspindi energetinio saugumo lygį. Žemas patikimumas paprastai prisideda prie aukštų ir staigiai 
kintančių kainų.8 
 
Rezervas ir tiekimo saugumas iš esmės yra paslaugos energetikos sistemos dalyviams. Rezervas skirtas 
apsisaugoti nuo trumpalaikių energijos tiekimo sutrikimų, vartojimo padidėjimo ar sumažėjimo. Tuo tarpu 
tiekimo saugumas yra stipriai susijęs su politika, santykiais tarp šalių ir kitais objektyviai nepamatuojamais 
veiksniais. Kiek energijos reikia gaminti šalies viduje, tam, kad būtų užtikrintas tiekimo saugumas yra 
nustatoma politiniu sprendimu ir toks sprendimas nėra objektyvus. Energijos gamybos kiekis (o tiksliau – 
galia) sistemos rezervui užtikrinti – priešingai – yra objektyvus ir kiekybiniais parametrais suskaičiuojamas 
dydis. Todėl nevertėtų šių dviejų energijos kiekių ir išlaidų skaičiuoti kartu. 
 
Siūlymas: elektros energijos kiekius ir išlaidas tiekimo saugumui ir sistemos rezervui užtikrinti skaičiuoti ir 
reglamentuoti atskirai. 
 
2.2. Išlaidos tiekimo saugumui užtikrinti  
Pagal dabartinę tvarką VIAP išlaidos finansuoti elektros energijos gamybą, būtiną elektros energijos 
tiekimo saugumui ir energetikos sistemos rezervams užtikrinti, sudaro didžiąją VIAP išlaidų dalį (žr. 4 
pav.). Rezervui ir tiekimo saugumui užtikrinti perkamą elektros energijos kiekį nustato ministro 

                                                            
4 „Rezervinė galia – elektros energijos gamybos potencialas, kuris naudojamas dažnio ir energetikos sistemos srautų 
balansui reguliuoti ir elektros energijai gaminti nenumatytais gamybos sumažėjimo ar vartojimo padidėjimo atvejais.“ 
Elektros energetikos įstatymas.  
5 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas. 
6 Nuclear Energy Agency, http://www.oecdnea.org/html/pub/newsletter/2005/23-2-security-supply.html. 
7 Directive of the European Parliament and of the Council concerning measures to safeguard security of electricity 
supply and infrastructure investment, 2005/89/EC. 
8 Security of Supply in Electricity Markets, OECD/IEA, 2002. 
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įsakymas, o kilovatvalandės kainą – VKEKK; 2010-iems metams atitinkamai yra nustatyta 2,5 TWh ir 
29,31 ct/kWh. Šios energijos tiekėjas ir lėšų gavėjas paprastai yra Lietuvos elektrinė. 
 
Dėl paties reikalingo kiekio nustatymo objektyvumo kyla pagrįstų abejonių vien jau todėl, kad 
„tiekimo saugumas“ (skirtingai nei rezervas) yra nevienareikšmiškai suvokiama sąvoka, kurios 
objektyvus apskaičiavimas vargu ar įmanomas. Kaip pažymi 2010 metų valstybinio audito ataskaita9, 
„Energetikos ministerijos 2010 m. nustatyta kvota AB „Lietuvos elektrinei“ kelia pagrįstų abejonių ir 
diskusijų dėl šios kvotos dydžio, nes nėra objektyvių kriterijų, kuriais vadovaujantis jis būtų 
apskaičiuojamas“. Valstybės kontrolė taip pat pateikia informaciją, kad nustatytas dydis gali būti 
didesnis, nei iš tikro reikia minėtiems tikslams pasiekti. 
 
Jei iš Lietuvos elektrinės iš tikro yra nuperkama per daug elektros energijos, tai didina VIAP išlaidas ir 
galutinę elektros kainą. Jei nuperkamas elektros kiekis sumažėtų 20 proc., VIAP išlaidos ir galutinė 
elektros energijos kaina galėtų sumažėti beveik 1 ct/kWh.  
 
Akivaizdu, kad tiekimo saugumui ir energetikos sistemos rezervams turi būti nustatomas tik tokie 
energijos kiekiai, yra reikalingi šiems tikslams pasiekti. Todėl reikia sukurti skaidrią ir objektyvią 
metodiką, kuri nustatytų pagrįstus energijos kiekius tiekimo saugumui ir sistemos rezervui užtikrinti.  
 
Nustačius reikalingą elektros energijos kiekį, reikia siekti, kad elektros energija būtina elektros 
energijos tiekimo saugumui užtikrinti būtų perkama mažiausia įmanoma kaina.  
 
Kaip jau minėta aukščiau, didžiausia VIAP išlaidų dalis yra paskiriama administraciškai, rinkos ar net 
jos elementų čia apskritai nėra. Tad net nėra žinomas alternatyvų potencialas ir konkurencijos 
galimybės. Lietuvos elektrinės kWh nustatyta kaina yra 29,31 ct/kWh. Jei reikalingo energijos kiekio 
kainą būtų galima sumažinti 5 ct/kWh, galutinė elektros kaina galėtų sumažėti 0,6 ct/kWh.  
 
Siūlomas mechanizmas būtų panašus į kvotų sistemą (žr. 5 pav.). Esminis skirtumas – dėl galimybės 
tiekti energiją tiekimo saugumui varžytųsi elektros energijos gamintojai. Papildomai galima nustatyti 
kriterijus, kuriuos turėtų atitikti gamintojai, norintys tiekti šią energiją, tačiau kriterijai turi būti 
pagrįsti ir objektyvūs, kad visi kriterijus atitinkantys gamintojai galėtų konkuruoti dėl šios energijos 
tiekimo. 
 
Siūlymas: 

1. Nustatyti objektyvius ir skaidrius atitikimo kriterijus gamintojams, norintiems tiekti elektros 
energiją tiekimo saugumui užtikrinti. 

2. Nustatyti aiškius ir objektyvius kriterijus apskaičiuojant energijos kiekį, būtiną elektros 
energijos tiekimo saugumui užtikrinti. 

3. Remiantis aiškiais ir objektyviais kriterijais nustatyti energijos kiekį, reikalingą tiekimo 
saugumui užtikrinti. 

4. Nustatytą kiekį suskirstyti elektros energijos gamybos kvotomis, kvotas diferencijuojant laiko, 
energijos kiekio ir kitais objektyviais kriterijais. 

5. Elektros energijos kvotas konkurso ar aukciono būdu suteikti reikalavimus atitinkantiems 
energijos gamintojams, kurie įsipareigos pristatyti reikiamą energijos kiekį mažiausia kaina. 

 
2.3. Išlaidos sistemos rezervui užtikrinti 

 
Dabartiniame reglamentavime sistemos rezervui užtikrinti reikalingos išlaidos yra apskaičiuojamos 
kaip energijos kiekis, kartu išlaidomis tiekimo saugumui užtikrinti. Jei šias išlaidas atskirti (žr. 
ankstesnį siūlymą), tuomet rezervą įvardinti kaip elektros energijos kiekį nebūtų tikslu, nes iš tikro 
rezervas yra nepanaudota galia. Žiūrint iš ekonominės pusės rezervą geriausia traktuoti kaip paslaugą, 
kurią sistemos operatorius perka iš to, kas turi elektros energijos gamybinių pajėgumų. Taigi rezervo 

                                                            
9 Valstybinio audito ataskaita Termofikacinėse elektrinėse pagamintos remiamos elektros energijos supirkimo apimčių 
(kvotų) nustatymas, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, 2010. 
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paslaugą gali teikti bet kuris gamintojas, galintis užtikrinti, kad prireikus jis patieks reikiamą energijos 
kiekį. Todėl rezervo paslaugą sistemos operatorius gali pirkti rinkos sąlygomis, pasirenkant mažiausią 
kainą pasiūliusį paslaugos teikėją. 
 
Siūlymas:  

1. Nustatyti aiškius ir nediskriminacinius kriterijus, kuriuos turėtų atitikti elektros energijos 
gamybos įmonės, norinčios teikti sistemos rezervo paslaugą. 

2. Sistemos rezervo paslaugą pirkti konkurencinėmis sąlygomis iš mažiausią kainą pasiūliusio 
tiekėjo. 

 
Tikėtina, kad konkurencijos potencialo tiekti reikalavimus atitinkančią energiją tiekimo saugumui ar 
sistemos rezervui yra, nes Lietuvoje veikia nemažai gana pastoviu režimu veikiančių energijos 
gamintojų, pvz. kogeneracinių elektrinių. Kokią dalį reikalingos energijos ir už kokią kainą tiektų 
kogeneracinės elektrinės, šiuo metu yra sunku pasakyti. Kogeneracinių elektrinių elektros gamybos 
apimtys yra susijusios su šilumos gamyba, tad kogeneracinių elektrinių energijos kaina gali kisti metų 
eigoje. Tačiau galima pastebėti, kad vidutinis svertinis nustatytų tarifų vidurkis kogeneracinėms 
elektrinėms yra 19 ct/kWh10, t.y. net 10 ct mažesnis nei Lietuvos elektrinei nustatytas tarifas. 
 
Šiame darbe pateikti pasiūlymai negarantuoja, kad tiekimo saugumo ar rezervo paslaugos tiekimą iš 
Lietuvos elektrinės būtinai perims kogeneracinės elektrinės ar kiti elektros energijos gamintojai. Bet 
esminis šio pokyčio rezultatas būtų konkurencinio spaudimo atsiradimas ir to sąlygotas galimas VIAP 
išlaidų ir galutinės energijos kainos sumažėjimas. Papildomai, jei kogeneracinės elektrinės tiektų dalį 
energijos sistemos rezervui ar tiekimo saugumui, tai sudarytų galimybes mažinti paramą elektros 
gamybai kogeneracinėse elektrinėse pagal kogeneracijos rėmimo programą. 

3. Kaip sumažinti išlaidas kogeneracijai remti 
Bendra šilumos ir elektros gamyba yra skatinama remiantis ES direktyva 2004/8/EB, kuria ES šalys 
narės įpareigojamos plėtoti bendrą šilumos ir elektros gamybą, ir taip didinti energijos gamybos ir 
naudojimo efektyvumą. Tačiau ši direktyva taip pat pažymi, kad turi būti remiama efektyvi 
kogeneracija, t.y. kogeneracija, kurios metu yra sutaupomas tam tikras pirminis energijos kiekis. Taigi, 
net ir pati direktyva siūlo taikyti efektyvumo užtikrinimo priemones ir siekti efektyvaus lėšų 
panaudojimo. 
 
Svarbu pastebėti, kad direktyva rekomenduoja remti kogeneraciją, tačiau konkrečių pasiekti rodiklių 
direktyva nenumato. Tai reiškia, kad nustatyti kogeneracijos rėmimo lygmenį ir būdus yra 
nacionalinės valdžios kompetencijoje. 
 
Pagal dabartinę tvarką konkrečių apimčių elektrinėms nustatymas vykdomas techninėmis 
prielaidomis, atsižvelgiant į šilumos gamybos apimtis, t.y. elektrinių galimybes kartu gaminti šilumą ir 
elektrą, o ne į elektrinės efektyvumą. Tad nors dabartinė sistema ir skatina bendrą šilumos ir elektros 
gamybą, ji neskatina to daryti efektyviai. Panašios išvados pateiktos ir valstybinio audito ataskaitoje.11 
 
Sumažėjus remiamos kogeneracijos elektros energijos supirkimo kainai, mažėtų VIAP išlaidos 
kogeneracijai remti, o tai galėtų sumažinti ir galutines elektros energijos kainas. Išlaidos kogeneracijai 
remti sudaro apie 10 proc. visų VIAP išlaidų, tad jei išlaidos būtų sumažintos perpus, galutinė elektros 
energijos kaina sumažėtų apie 0,2 ct/kWh. To galima pasiekti skiriant lėšas toms elektrinėms, kurios 
sugeba pateikti kogeneracinę elektros energiją mažiausia kaina. 
 
Svarbu pastebėti, kad direktyvoje numatytas kogeneracijos skatinimas remiasi į šilumos gamybą ir 
centralizuotai tiekiamos šilumos paklausą, o ne elektros energijos gamybą ir paklausą. Verta 
įsivertinti, ar šiame kontekste aukštesnių nei rinkos kainų nustatymas elektros energijai yra tinkama 

                                                            
10 Suskaičiuota pagal kogeneracinėms elektrinėms nustatytus tarifus ir energijos kiekius. 
11 Valstybinio audito ataskaita Termofikacinėse elektrinėse pagamintos remiamos elektros energijos supirkimo apimčių 
(kvotų) nustatymas, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, 2010. 
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kogeneracijos skatinimo priemonė. Lygiai taip pat, jei VIAP finansavimas sistemos rezervui ir tiekimo 
saugumai būtų reformuojamas pagal pateiktus siūlymus, kogeneracinėms elektrinėms atsirastų nauja 
niša, kurioje tokiose elektrinėse gaminama elektros energija gali būti paklausi.  
 
Elektros energijos gamybos kogeneracijos būdu rėmimo nutraukimas nebūtinai reiškia, kad 
kogeneracija apskritai nebūtų remiama (kaip to reikalauja direktyva). Nacionalinės valdžia gali 
nustatyti kitus rėmimo būdus (pvz., šilumos gamybos rėmimas), kurie atitiktų direktyvos keliamus 
reikalavimus. 
 
Siūlymas:  
 

1. Nustatyti metinį efektyvios kogeneracijos būdu pagamintos elektros energijos kiekį, kuris bus 
nupirktas vykdant viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje. 

2. Kiekį suskirstyti į kvotas12 patiekti tam tikrą energijos kiekį tam tikru laiku. Kiekvieną kvotą 
suteikti tam kogeneracinės elektros energijos gamintojui, kuris įsipareigos kvotą išpildyti 
mažiausia kaina. 
 
arba 
 
Neremti elektros energijos gamybos kogeneracinėse elektrinėse. 

 
Siūlomą rėmimo sistemą galima kritikuoti dėl tam tikrų trūkumų, tačiau dabartinė paramos sistema 
šiuos trūkumus taip pat turi. Pirma, gali susidaryti įspūdis, kad metinio elektros energijos kiekio 
nustatymas gali prieštarauti tikslui skatinti bendrą šilumos ir energijos gamybą. Tačiau dabartinė 
sistema taip pat nustato remiamos energijos kiekį metams, be to, kogeneracinės elektros energijos 
gamintojai įsipareigoja taikytis prie reguliuojamų vartotojų energijos poreikio. Galiausiai, siūloma 
sistema visiškai neriboja kogeneracinių elektrinių pardavinėti elektros energiją ne nustatytais tarifais, o 
rinkos kaina. 
 
Antra, siūloma sistema, kuri yra palankesnė efektyvesnėms elektrinėms gali prieštarauti tikslui 
išlaikyti paskirstytą elektros energijos gamybą kuo didesniame kogeneracinių elektrinių skaičiuje. 
Tačiau net ir dabartinėje sistemoje pasitaiko atvejų, kuomet nustatytas elektros supirkimo tarifas 
netenkina individualios kogeneracinės elektrinės ir ji atsisako nustatytos energijos kvotos, kuri 
perskirstoma kitoms elektrinėms.  

                                                            
12 Kvotų sistemą iliustruoja 5 pav. 
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7 pav. VIAP išlaidų mažinimo ir finansavimo pertvarkos schema 
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III. Kodėl VIAP išlaidų apmokėjimo mechanizmą verta administruoti kaip 
akcizo mokestį 

VIAP išlaidos atsiranda ne dėl rinkos, o dėl politinių sprendimų. Tuo požiūriu išlaidos VIAP iš esmės 
nesiskiria nuo kitų papildomų išlaidų, kurias sukuria valstybinis reguliavimas. VIAP veikia kaip 
specifinis (t.y. priešingas pridėtinės vertės principui) mokestis elektros energijai. Energijos vartotojai, 
pirkdami elektros energiją, moka ir už VIAP. Taigi šiuo požiūriu išlaidų už VIAP apmokėjimo 
mechanizmas yra artimas akcizo mokesčiui. 
 
Elektros energetikos įstatymas nedetalizuoja iš ko susideda VIAP, kas turėtų įeiti į šią sąvoką, ar kokia 
yra VIAP kaina. Kaip jau minėta, VIAP sąrašas yra sudaromas poįstatyminiu aktu (ministro įsakymu), 
o VIAP gamybos apimtis nustato kitas ministro įsakymas. VIAP energijos gamybos kainas nustato 
VKEKK, o lėšų surinkimą ir priemokų išmokėjimą administruoja perdavimo sistemos operatorius. 
 
Taigi, nors VIAP veikia kaip de facto mokestis, jo dydis yra nustatomas ne įstatymu, o poįstatyminiais 
aktais, t.y. ministerijos ir net nepriklausomo reguliatoriaus ir sistemos operatoriaus. Kitų panašių 
mokesčių atveju (pvz., akcizo mokestis) taikymo bazė ir kiti svarbūs aspektai yra nustatomi įstatymu.  
 
Reikia pastebėti, kad sąrašas veiklų, finansuojamų per VIAP mechanizmą gali plėstis. VIAP 
mechanizmas nebėra vien su veikla elektros energetikos sektoriuje susijusių išlaidų administravimo 
būdas. Priešingai, jis pradeda panašėti į valstybės tikslų energetikos sektoriuje finansavimo priemonę 
(pvz., atsinaujinančių energijos išteklių rėmimas). Nekvestionuojant, ar valstybės išsikelti tikslai yra 
tinkami, galima konstatuoti, kad tokie politiniu sprendimu išsikelti tikslai privalo būti finansuojami ne 
per atskirą, į biudžetą neįeinantį lėšų fondą, o per valstybės biudžetą. Tokiu būdu valstybės 
išsikeltiems tikslams įgyvendinti reikalingos lėšos konkuruotų su visais kitais valstybės tikslais, o 
išlaidos būtų palyginamos su kitomis valstybės išlaidomis.  
 
Galimybė naudoti VIAP mechanizmą valstybės kuriamų energetikos projektų ar objektų finansavimui 
turėtų vertinama ypač neigiamai. Investicijos į infrastruktūrą turi atsispindėti infrastruktūros pastatymo 
ir naudojimo sąnaudas, o svarbiausia - kapitalo sąnaudas naujų objektų finansavimui. 

Pagrindinės dabartinės VIAP lėšų administravimo problemos: 
 

‐ VIAP nėra traktuojamas kaip mokestis, nors iš tikro jis yra Valstybės nustatomas 
mokestis elektros energijai; 

‐ VIAP mokestis nėra įtraukiamas vertinant mokesčių naštą. Be to, kadangi VIAP lėšas 
administruoja perdavimo sistemos operatorius, šios lėšos nėra apskaitomos kaip mokestinės 
lėšos; 

‐ VIAP dydis yra nustatomas pagal VIAP lėšų poreikį, o tai reiškia, kad mokesčio dydis nėra 
ribojamas, t.y. VIAP mokestis gali augti, jei auga VIAP atitinkantis energijos kiekis. Tuo pat 
metu, kontroliuojančioms institucijoms nėra spaudimo mažinti VIAP išlaidas; 

‐ VIAP dydis yra reglamentuojamas ne įstatymu (kaip mokesčiai ), o poįstatyminiais 
aktais; 

‐ VIAP surinktos lėšos cirkuliuoja tik tarp elektros energetikos rinkos dalyvių, o VIAP lėšos 
negali būti išleistos kitoms sritims nei elektros energijai. Visą tai galima būtų laikyti 
privalumu, nes taip dabartinėje VIAP sistemoje nėra perskirstymo tarp sektorių (pvz., kuomet 
kuro akcizais yra dengiamos socialinės išlaidos). Tačiau, turint galvoje, Lietuvos 
elektrifikacijos lygį, praktiškai kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo yra ir elektros energijos 
vartotojas. O tai reiškia, kad VIAP mokestis yra iš esmės universalus, tenkantis visiems; 

‐ Kadangi VIAP mokestis tenka iš esmės visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, tokį 
universalų mokestį būtų tikslinga administruoti per valstybės biudžetą, kur skaidriai ir 
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aiškiai matytųsi VIAP mokesčio generuojama lėšų suma, VIAP lėšų poreikis ir VIAP 
mokesčio našta; 

‐ Kadangi VIAP išlaidos yra sukuriamos politiniu sprendimu, VIAP administravimas per 
biudžetą taikliau atitiktų mokesčio tikslą 

Siūloma VIAP mechanizmo pertvarka: 
 

1. Panaikinti dabartinį viešuosius interesus atitinkančių paslaugų finansavimo mechanizmą; 
2. Viešuosius interesus atitinkančias paslaugas elektros energetikos sektoriuje finansuoti per 

atitinkamą valstybės biudžeto programą; 
3. Biudžeto programos lėšų poreikį nustatyti naudojantis mažiausių sąnaudų ir išlaidų 

nedidėjimo principu. Lėšų poreikį įvertinti naudojantis energijos gamintojų konkurencija (žr. 
ankstesnes dalis);  

4. Nustatytą lėšų poreikį paversti akcizo mokesčiu elektros energijai, taikomu vienerių metų 
laikotarpiui; 

5. Svarstant kitų metų lėšų poreikį, įvertinti biudžeto programai išleistų ir akcizo mokesčiu 
elektros energijai surinktų lėšų atitikimą: 

o Jei lėšų surinkta daugiau, nei patirta išlaidų, skaičiuojant akcizo mokestį kitiems 
metams, atitinkamai sumažinti akcizo mokestį; 

o Jei lėšų surinkta mažiau, nei patirta išlaidų, planuojant kitų metų biudžeto programą, 
atitinkamai mažinti išlaidas, kad išsitekti nustatytame akcizo mokesčio surenkamų 
lėšų dydyje. 

 
8 pav. Siūlomo VIAP pavertimo akcizo mokesčiu schemos iliustracija keliems 
metams 
Pirmi metai  
Nustatomas lėšų 
poreikis VIAP 
biudžeto programai 

Patvirtinama  
VIAP 
biudžeto 
programa  

Apskaičiuojamas akcizo 
mokestis, surinkti reikiamas 
lėšas VIAP programai 
vieneriems metams 

Taikomas 
akcizo 
mokestis 

Antri metai  
Palyginami akcizo 
mokesčiu surinktų ir 
VIAP biudžeto 
programai išleistų 
lėšų kiekiai 

Atliekamos 
akcizo 
mokesčio ar/ir 
VIAP 
biudžeto 
programos 
korekcijos 

Metams apskaičiuojamas 
naujas akcizo mokestis  

Taikomas 
naujas 
akcizo 
mokestis 
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Siūlymų santrauka: 

1. VIAP išlaidas nustatyti konkurso būdu: 
 
1.1. Sumažinti VIAP išlaidas elektros energijos gamybai iš AEŠ. Nustatyti fiksuotą AEŠ elektros 

energijos kiekį kiekvieniems metams, jį suskirstyti kvotomis. Kvotas patiekti konkretų AEŠ elektros 
energijos kiekį konkrečiu laiku suteikti tam AEŠ energijos gamintojui, kurie įsipareigos kvotą 
išpildyti mažiausia kaina. 

 
1.2. Sumažinti VIAP išlaidas elektros sistemos rezervo ir tiekimo saugumui užtikrinti.  

‐ Atskirti ir atskirai apskaičiuoti išlaidas reikalingas finansuoti tiekimo saugumo ir sistemos 
rezervo paslaugas. 
‐ Nustatyti aiškius ir objektyvius kriterijus apskaičiuoti energijos kiekį būtiną elektros energijos 
tiekimo saugumui užtikrinti. Nustatytą energijos kiekį paversti kvotomis ir suteikti tiems 
gamintojams, kurie atitinkamą energijos kiekį įsipareigos patiekti mažiausia kaina. 
‐ Sistemos rezervo paslaugą pirkti konkurso būdu už mažiausią kainą. 

 
1.3.  Sumažinti VIAP išlaidas kogeneracijos rėmimui. Nustatyti metinį kogeneracinės elektros 

energijos kiekį, kuris bus nupirktas remiant bendrą šilumos ir elektros energijos gamybą. Kiekį 
suskirstyti į kvotas patiekti tam tikrą energijos kiekį tam tikru laiku. Kiekvieną kvotą suteikti tam 
kogeneracinės elektros energijos gamintojui, kuris įsipareigos kvotą išpildyti mažiausia kaina. 
Alternatyvus siūlymas – apskritai neremti elektros energijos gamybos kogeneracinėse elektrinėse. 

 
2. VIAP apmokėjimo mechanizmą pakeisti akcizo mokesčiu. Viešuosius interesus atitinkančias 

paslaugas elektros energetikos sektoriuje finansuoti pagal atitinkamą valstybės biudžeto programą. 
VIAP biudžeto programos lėšų poreikį įvertinti naudojantis energijos gamintojų konkursais. Lėšų 
poreikį paversti akcizo mokesčiu elektros energijai, taikomam vienerių metų laikotarpiu. Kiekvienais 
metais peržiūrėti ir koreguoti lėšų poreikį ir akcizo mokestį, siekiant VIAP programos išlaidų ir lėšų 
iš akcizo mokesčio balanso. 

 
 
 


