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 Pasta-
bos 

Grupė 
2015.03.31  Įmonė 

2015.03.31  Grupė 
2014.12.31  Įmonė 

2014.12.31 
        

TURTAS         

Ilgalaikis turtas:         
Nematerialusis turtas 2 14 717  -  15 334  - 
Materialusis turtas 2 1 621 726  8  1 621 089  9 
Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą  660  -  7  - 
Investicinis turtas  37 341  -  37 394  - 
Dukterinės įmonės ir kitos investicijos 3 -  988 473  -  968 386 
Investicijos į asocijuotas įmones  130  -    123  - 
Po vienerių metų gautinos sumos  246 073  238 975  240 812  238 975 
Ilgalaikės investicijos  4 713  4 713  4 696  4 696 
Kitas ilgalaikis turtas  7 257  -  7 574  - 
Atidėtojo pelno mokesčio turtas  7 669  43  8 203    32 

Ilgalaikio turto iš viso  1 940 286  1 232 212  1 935 232  1 212 098 
         
Trumpalaikis turtas:         

Atsargos   35 887  -  53 013  - 
Išankstiniai apmokėjimai   10 836  29  9 338    3 
Prekybos gautinos sumos   114 407  -  130 534  - 
Kitos gautinos sumos  20 810  3 686  21 557  2 102 
Kitas trumpalaikis turtas  421  -    645  - 
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis   6 103  -  7 247  - 
Trumpalaikės investicijos    -  -    15  15 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai   204 493   30 400  211 019  31 347 

   392 957   34 115  433 368  33 467 
Ilgalaikis turtas skirtas parduoti    509  77    576  77 
Trumpalaikio turto iš viso   393 466   34 192  433 944  33 544 
TURTO IŠ VISO  2 333 752  1 266 404  2 369 176  1 245 642 
         

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI         
 
Kapitalas ir rezervai:         

Įstatinis kapitalas  1 212 156  1 212 156  1 210 568  1 210 568 
Rezervai   90 153    88  92 039  74 
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)  (10 716)   33 887  (42 547)  34 322 

Nuosavo kapitalo, priskirtino Įmonės akcininkams, iš viso  1 291 593  1 246 131  1 260 060  1 244 964 
Nekontroliuojanti dalis   50 476  -  48 830  - 
Nuosavo kapitalo iš viso  1 342 069  1 246 131  1 308 890  1 244 964 
         
Ilgalaikiai įsipareigojimai:         

Ilgalaikės paskolos   236 074  -  250 015  - 
Išperkamosios nuomos įsipareigojimai    39  -  42  - 
Dotacijos ir subsidijos   302 213  -  304 449  - 
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas   22 650  -  21 436  - 
Atidėjiniai   7 612  -  8 543  - 
Ateinančių laikotarpių pajamos   53 726  -  53 973  - 
Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai   18 130   9 897  17 550  23 

Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso   640 444   9 897  656 008  23 
         
Trumpalaikiai įsipareigojimai:         

Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis   129 727  -  128 076  - 
Trumpalaikės paskolos   46 256  -  13 456  - 
Išperkamosios nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis    16  -  18  - 
Prekybos mokėtinos sumos   72 105    197  142 405  188 
Gauti išankstiniai apmokėjimai   35 471  -  40 030  - 
Pelno mokesčio įsipareigojimai   13 317    159  12 032  159 
Atidėjiniai   6 301  -  5 884  - 
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai   48 046   10 020  62 377  308 

Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso   351 239   10 376  404 278  655 
Įsipareigojimų iš viso   991 683   20 273  1 060 286  678 
NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO   2 333 752  1 266 404  2 369 176  1 245 642 
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 Pasta-
bos 

Grupė 
2015.01.01-

03.31  
 

Įmonė 
2015.01.01-

03.31  
 

Grupė 
2014.01.01-

03.31  
 

Įmonė 
2014.01.01-

03.31  
         
Pajamos         

Pardavimo pajamos   311 114  -  200 600  - 
Kitos veiklos pajamos   10 650    363  8 337  1 

   321 764    363  208 937  1 
Veiklos sąnaudos         

Elektros, dujų ir susijusių paslaugų pirkimai  (224 587)  -  (117 874)  - 
Dujų ir mazuto sunaudojamų gamybai pirkimai   (704)  -  (4 804)  - 
Nusidėvėjimas ir amortizacija  (19 044)  (1)  (31 419)  (1) 
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos  (23 622)  (634)  (16 925)  (608) 
Remontų ir priežiūros sąnaudos  (5 369)  -  (4 829)  - 
Kitos sąnaudos 4 (9 267)  (322)  (9 330)  (258) 

Veiklos sąnaudų iš viso  (282 593)  (957)  (185 181)  (867) 
         
VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)  39 171  (594)  23 756  (866) 
         

         
Kitos finansinės veiklos pajamos  1 800  1 732    936     909  
Kitos finansinės veiklos (sąnaudos)  (3 368)  (1 588)  (2 083)  (2) 
  (1 568)   144  (1 147)    907  

         
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ  37 603  (450)  22 609    41 
         

Ataskaitinių metų pelno mokesčio (sąnaudos) nauda  (4 813)  -    852  - 
Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)  (1 815)   14  (4 274)  1 
  (6 628)  14  (3 422)  1 

         
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)  30 975  (436)  19 186    42 
         
         
Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai)         
Galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės 
pasikeitimas  (14)  (14)  -  - 

Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai), iš viso  (14)  (14)  -  - 
BENDROSIOS PAJAMOS IŠ VISO  30 961  (450)  19 186    42 
         
GRYNASIS PELNAS  PRISKIRTINAS:         

Įmonės akcininkams  29 250  (436)  16 847    42 
Nekontroliuojančiai daliai  1 725  -  2 339  - 
  30 975  (436)  19 186  42 

BENDROSIOS PAJAMOS  PRISKIRTINOS:         
Įmonės akcininkams  29 236  (450)  16 847    42 
Nekontroliuojančiai daliai  1 725  -  2 339  - 
  30 961  (450)  19 186  42 
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Grupė Pasta-
bos 

Nuosavas kapitalas, priskirtinas Įmonės akcininkams  

Įstatinis 
kapitalas  

Privalo-
masis 

rezervas 
 Perkainojimo 

rezervas  Kiti rezervai  

Nepaskirs-
tytasis 
pelnas 

(nuostoliai) 
 Tarpinė suma  Nekontro-

liuojanti dalis  Nuosavo 
kapitalo iš viso  

                  
Likutis 2014 m. sausio 1 d.  1 177 932  22 322  210 721  188 678  8 746  1 608 399  202 510  1 810 909  

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas   -  -  -  -  16 847  16 847  2 339  19 186  
Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį 
pelną (perkeltas nusidėvėjimas atėmus atidėtąjį pelno 
mokestį) 

 -  -  (5 282)  -  5 282  -  -  -  

Akcinio kapitalo didinimas  32 636  -  -  -  -  32 636  -  32 636  
Nekontroliuojančios dalies pasikeitimai dėl Grupės 
struktūros pertvarkymo 

 -  -  -  (2)  (268)  (270)  270  -  

Likutis 2014 m. kovo 31 d.   1 210 568  22 322  205 439  188 676  30 607  1 657 612   205 119  1 862 731  
                  
Likutis 2015 m. sausio 1 d.  1 210 568  24 362  67 630  47  (42 547)  1 260 060  48 830  1 308 890  

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas   -  -  -  -  29 250  29 250  1 725  30 975  
Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį 
pelną (perkeltas nusidėvėjimas atėmus atidėtąjį pelno 
mokestį) 

 -  -  (1 872)  -  1 872  -  -  -  

Galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės 
pasikeitimas,  atėmus atidėtojo pelno mokesčio įtaką 

 -  -  14  -  -  (14)  -  (14)  

Akcijų įsigijimas iš nekontroliuojančios dalies  -  -  -  -  709  709  (79)  630  
Įstatinio kapitalo konvertavimo rezultatas  1 588  -  -  -  -  1 588  -  1 588  

Likutis 2015 m. kovo 31 d.   1 212 156  24 362  65 744  47  (10 716)  1 291 593  50 476  1 342 069  
 

Įmonė Pasta-
bos 

Nuosavas kapitalas, priskirtinas Įmonės akcininkams  

Įstatinis 
kapitalas  

Privalo-
masis 

rezervas 
 Perkainojimo 

rezervas  Kiti rezervai  
Nepaskirs-

tytasis 
pelnas 

(nuostoliai) 

 Tarpinė suma  Nekontro-
liuojanti dalis  Nuosavo 

kapitalo iš viso  

                  
Likutis 2014 m. sausio 1 d.  1 177 932  -  -  -  (25 214)  1 152 718  -  1 152 718  

Akcinio kapitalo didinimas  32 636  -  -  -  -  32 636  -  32 636  
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas   -  -  -  -  42  42  -  42  

Likutis 2014 m. kovo 31 d.   1 210 568  -  -  -  (25 172)  1 185 396    -  1 185 396  
                  

Likutis 2015 m. sausio 1 d.  1 210  568  -  -  74  34 323  1 244 965  -  1 244 965  
Galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės 
pasikeitimas,  atėmus atidėtojo pelno mokesčio įtaką 

 -  -  -  14  -  14  -  14  

Įstatinio kapitalo konvertavimo rezultatas  1 588  -  -  -  -  1 588  -  1 588  
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas  -  -  -  -  (436)  (436)    -  (436)  

Likutis 2015 m. kovo 31 d.   1 212 156  -  -  88  33 887  1 246 131  -  1 246 131  
 
 



 
SUTRUMPINTOS TARPINĖS PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS 
Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. kovo 31 d. 
 
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 
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Grupė 

2015.01.01-
03.31  

 
Įmonė 

2015.01.01-
03.31  

 
Grupė 

2014.01.01-
03.31  

 
Įmonė 

2014.01.01-
03.31  

  
Grynasis pelnas   30 975  (436)  19 186    42 
         

Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas ir kiti koregavimai         
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos  21 857  1  34 349    1 
Pelno mokesčio sąnaudos (nauda)  6 628  -  3 422  (1) 
Dotacijų (nusidėvėjimas)  (2 996)  -  (2 642)  - 

  Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo/nurašymo  613  -  655  - 
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas:         
- Palūkanų (pajamos)  (1 800)  (1 713)  (925)  (909) 
- Palūkanų sąnaudos  1 780  -  2 078  1 
- Kitos finansinės veiklos sąnaudos (pajamos)   1 588  1 569  (7)  2 

Apyvartinio kapitalo pasikeitimas         
Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) 

sumažėjimas  11 941 
 

152  3 718 
 

(74) 
Atsargų ir išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto 

(padidėjimas) sumažėjimas  15 469 
 

(26)  (3 060) 
 

(24) 
Mokėtinų sumų, ateinančių laikotarpių pajamų ir gautų išankstinių 

apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)  (67 316) 
 

226  (5 007) 
 

103 
(Sumokėtas) pelno mokestis  (2 792)  -  (1 811)  - 

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai  15 947  (227 ) 49 956  ( 859) 
         
Investicinės veiklos pinigų srautai         

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)  (42 853)  -  (31 417)  - 
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas  -  -  322  - 
(Suteiktos) paskolos, susigrąžintos paskolos  -  -  5  (869) 
Terminuotų indėlių pasikeitimas  -  -  288  288 
Dukterinių (asocijuotų) įmonių įsigijimas  -  (730)  -  (3) 
Nekontroliuojančios dalies pasikeitimas dėl grupės struktūros 

pokyčių  616  -  -  - 
Obligacijų išpirkimas  -  -  6 000  6 000 
Gautos dotacijos  587  -  -  - 
Gautos palūkanos  23  10  294  256 

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai  (41 627)  (720)  (24 508)  5 672 
 
Finansinės veiklos pinigų srautai         

Gautos paskolos   -  -  27 066  - 
Sugrąžintos paskolos  (12 290)  -  (5 595)  - 
Išperkamosios nuomos (mokėjimai)  (5)  -  (1)  - 
(Sumokėtos) palūkanos  (1 351)  -  (1 365)  - 
(Išmokėti) dividendai  -  -  (13)  - 
Kiti finansinės veiklos pinigų srautai  -  -  (11)  - 

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai  (13 646)  -  20 081  - 
         
Pinigų ir pinigų ekvivalentų (įskaitant sąskaitos perviršį) 

padidėjimas (sumažėjimas)  (39 326) 
 

(947)  45 529 
 

4 813 
         
Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos perviršį) 

laikotarpio pradžioje   197 988 
 

31 347  141 244 
 

89 775 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos perviršį) 

laikotarpio pabaigoje  158 662 
 

30 400  186 773 
 

94 588 
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1 Apskaitos principai  

„Lietuvos energija“, UAB ( toliau-Įmonė) ir konsoliduota Įmonės bei jos dukterinių įmonių (toliau- Grupė) sutrumpinta tarpinė finansinė 
informacija už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. kovo 31 d. yra parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, 
priimtus taikyti Europos Sąjungoje ir taikomus tarpinei finansinei atskaitomybei (Tarptautinis apskaitos standartas (TAS) Nr. 34 „Tarpinė 
finansinė atskaitomybė“). Ši neaudituota finansinė informacija turi būti skaitoma kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už metus, 
pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d., kurios buvo parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti 
Europos Sąjungoje. 

Finansiniai Įmonės ir kitų Grupės įmonių metai sutampa su kalendoriniais metais.  

Apskaitos principai, taikyti rengiant sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją, yra tokie patys, kaip ir taikyti rengiant metines finansines 
ataskaitas už 2014 metus.  

Tarpinio ataskaitinio laikotarpio pelno mokestis apskaičiuotas taikant mokesčio tarifą, kuris būtų taikomas apskaičiuojant mokesčius nuo 
tikėtinos bendros metinio pelno sumos. 

2 Ilgalaikis nematerialusis turtas ir materialusis turtas 

Judėjimas Grupės ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto sąskaitoje pateikiamas žemiau: 

Grupė  Nematerialusis turtas  Materialusis turtas 
2015 m. kovo 31 d. pasibaigęs laikotarpis    

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje 15 334  1 621 089 
Įsigijimai 189  22 511 
Perkainojimas -  (65) 
Pardavimai -  (102) 
Aplinkos taršos gauta dotacija 175  - 
Nurašymai -  (446) 
Aplinkos taršos leidimų perkainojimo sąnaudos (428)  - 
Perklasifikavimas iš materialiojo turto į nematerialųjį turtą 11  (11) 
Perklasifikavimas į turtą skirtą parduoti -  (169) 
Perklasifikavimas iš investicinio turto -  53 
Perklasifikavimas iš atsargų -  159 
Nusidėvėjimas /amortizacija (564)  (21 293) 

Likutinė vertė 2015 m. kovo 31 d. 14 717  1 621 726 

Judėjimas Įmonės ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto sąskaitoje pateikiamas žemiau: 

Įmonė  Nematerialusis turtas  Materialusis turtas 
2015 m. kovo 31 d. pasibaigęs laikotarpis    

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje  -  9 
Nusidėvėjimas /amortizacija  -  (1) 

Likutinė vertė 2015 m. kovo 31 d.  -  8 

3 Investicijos į dukterines įmones 

2015 m. kovo 31 d. Įmonė pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį su „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pagal kurią įsigijo 100 proc., t.y. 15  
244 112  UAB „ Kauno energetikos remontas“  paprastųjų vardinių akcijų ir 100 proc., t.y. 750 000 Energijos tiekimas UAB paprastųjų vardinių 
akcijų. UAB „ Kauno energetikos remontas“  akcijų įsigijimo kaina – 4 778 tūkst. EUR, Energijos tiekimas UAB-6 883 tūkst. EUR . Po šio 
sandorio Bendrovė įgijo netiesiogiai valdomų dukterinių  įmonių Geton Energy SIA ir Geton Energy OU  kontrolę. 

2015 m. kovo 31 d. Įmonė pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį su LESTO AB, pagal kurią įsigijo 100 proc., t.y. 18 904 UAB „ELEKTROS 
TINKLO PASLAUGOS“  paprastąsias vardines akcijas. Akcijų įsigijimo kaina – 7 695 tūkst. EUR. 

2015 m. vasario 19 d. buvo įsteigtos naujos įmonės UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė ir UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, kurių veikla 
orientuota į Vilniaus ir Kauno šilumos ūkio modernizavimą, įrengiant atliekomis ir biokuru kūrenamų kogeneracinių elektrinių kompleksus. 
Naujos elektrinės taip pat gamins reikšmingą kiekį elektros energijos konkurencinga kaina, kuri leis užtikrinti palankesnes kainas elektros 
vartotojams. Bendrovių įstatinis kapitalas yra po 2 900 EUR, akcijų skaičius po 10 000, akcijos nominali vertė 0,29 EUR, pasirašytos akcijos 
buvo apmokėtos 2015 m. vasario 20 d. 

2014 m. spalio 30 d. Įmonė pasirašė akcijų pasirašymo sutartį, pagal kurią įsigijo 18 111 517  UAB „VAE SPB“ akcijų. Įmonė 2015 m. sausio 
30 d. sumokėjo likusią kainos dalį 724 tūkst. EUR už akcijų priedus.  
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3 Investicijos į dukterines įmones (tęsinys) 

 
2015 m. kovo 31 d. Įmonė turėjo akcijų šiose Grupės įmonėse: 
 

Grupės įmonė Įsigijimo vertė Vertės suma-
žėjimas  

Įnašas 
nuostoliams 

padengti 
Apskaitinė vertė  Dalies procentas

   
Dukterinės įmonės:   „Lietuvos energijos gamyba“, AB 294 832  -  -  294 832  96,13 

AB LESTO 538 874  (55 781)  -  483 093  94,39 
AB "Lietuvos dujos" 172 047  -  -  172 047  96,64 
UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ 7 695  -  -  7 695  100,00 
UAB Duomenų logistikos centras  7 268  (2 563)  -  4 705  79,64 
UAB LITGAS 8 689  -  -  8 689  66,67 
Energijos tiekimas UAB 6 883  -  -  6 883  100,00 
UAB „Kauno energetikos remontas“ 4 778  -  -  4 778  100,00 
UAB Technologijų ir inovacijų centras 3 218  -  -  3 218  97,80 
UAB „VAE SPB“ 1 018  -  4  1 022  100,00 
UAB Verslo aptarnavimo centras 295  -  -  295  97,00 
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“  869  -  -  869  100,00 
VšĮ Energetikų mokymo centras 309  -  -  309  100,00 
Lietuvos energijos paramos fondas 3  -  -  3  100,00 
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė 3  -  -  3  100,00 
UAB Kauno kogeneracinė jėgainė 3  -  -  3  100,00 

         
1 046 784  (58 344)  4  988 444   Investicijos:          NT Valdos, UAB 29  -  -  29  0,03 

29  -  -  29   
1 046 813  (58 344)  4  988 473   

 

2014 m. gruodžio 31 d. Įmonė turėjo akcijų šiose Grupės įmonėse:  
 

Grupės įmonė Įsigijimo vertė  Vertės suma-
žėjimas  

Įnašas 
nuostoliams 

padengti 
 Apskaitinė vertė  Dalies procentas 

  
Dukterinės įmonės:  

„Lietuvos energijos gamyba“, AB 294 832  -  -  294 832  96,13 
AB LESTO 538 874  (55 781)  -  483 093  94,39 
AB "Lietuvos dujos"  172 047  -  -    172 047  96,64 
UAB Duomenų logistikos centras  7 268  (2 563)  -  4 705  79,64 
UAB LITGAS 8 689  -  -  8 689  66,67 
UAB Technologijų ir inovacijų centras 3 218  -  -  3 218  97,80 
UAB „VAE SPB“   293  -  4    297  100,00 
UAB Verslo aptarnavimo centras 295  -  -  295  97,00 
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“  869  -  -  869  100,00 
VšĮ Energetikų mokymo centras 309  -  -  309  100,00 
Lietuvos energijos paramos fondas 3  -  -  3  100,00 

         
1 026 697  (58 344)  4  968 357    

Investicijos:          NT Valdos, UAB 29  -  -  29  0,03 
29  -  -  29    

1 026 726  (58 344)  4  968 386    
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4 Kitos sąnaudos 

  Grupė  Įmonė 

  
 

2015.03.31  2014.03.31  
 

2015.03.31  2014.03.31 
         
Mokesčiai   1 626  1 229  6  7 
Transportas  992  1 079  24  34 
Telekomunikacijų ir IT paslaugos  907  800  50  56 
Klientų aptarnavimas  746  598  -  - 
Gautinų sumų vertės sumažėjimas (atstatymas)  734  (416)  -  - 
Aplinkos taršos leidimų perkainojimo ir atidėjinių 
sąnaudos  678  834  -  - 

Nuoma  612  650  37  41 
Komunalinės paslaugos  517  661  15  25 
Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas  441  887  -  - 
Konsultacinės paslaugos  293  206  74  36 
Mažaverčių atsargų sąnaudos  205  149  -  - 
Viešieji ryšiai ir marketingas  162  96  10  8 
Komandiruotės  118  79  10  7 
Personalo vystymas  110  98  22  10 
Atsargų vertės sumažėjimas (atstatymas)  (596)  63  -  - 
Subranga ir medžiagos rangos darbams  -  1 520  -  - 
IMT vertės sumažėjimas ir vertinimo rezultatas  -  2  -  - 
Kitos sąnaudos  1 722  795  74  34 
Iš viso 9 267  9 330   322   258 

5 Sandoriai tarp susijusių šalių 

2014 m. gruodžio 31 d. ir 2015 m. kovo 31 d. patronuojanti šalis buvo Lietuvos Respublika, atstovaujama LR finansų ministerijos. Susijusių 
šalių atskleidimo tikslams Lietuvos Respublika neapima centrinių ir vietinių valdžios institucijų. Atskleidimas apima sandorius ir likučius su 
akcininku, dukterinėmis (Įmonės sandorius) įmonėmis, asocijuotomis įmonėmis, visomis valstybės kontroliuojamomis, ar reikšmingai 
įtakojamomis įmonėmis (sandoriai su tokiomis įmonėmis atskleidžiami atskirai tik tada, kai jie yra reikšmingi) bei vadovybe. 

 
Prekių ir paslaugų pirkimai ir pardavimai: 

2015 m. sausio – kovo mėn. Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2015 m. kovo 31 d. sudarė: 

Susijusios šalys 

 
Mokėtinos 
sumos ir 

sukauptos 
sąnaudos 

 

Gautinos 
sumos ir 

pajamos, už 
kurias dar 

neišrašytos 
sąskaitos 

 Pirkimai  Pardavimai 

         
UAB „EPSO-G“ -  241 531  -  1 160 
Litgrid AB 6 647  3 238  16 500  6 365 
BALTPOOL UAB  14 509   11 287  25 712  13 248 
UAB „TETAS“  2 184    183  2 886  480 
AB „Amber Grid“ 2 591    525  6 588  2 759 
Grupės asocijuotos įmonės -  172  58  6 586 
Iš viso 25 931  256 936  51 744  30 598 

2014 m. sausio – kovo mėn. Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė: 

Susijusios šalys 

 
Mokėtinos 
sumos ir 

sukauptos 
sąnaudos 

 

Gautinos 
sumos ir 

pajamos, už 
kurias dar 

neišrašytos 
sąskaitos 

 Pirkimai  Pardavimai 

         
UAB „EPSO-G“ -  240 372  692  - 
Litgrid AB  8 976   3 198  20 063  8 685 
BALTPOOL UAB  19 487   9 983  36 088  17 465 
UAB „TETAS“  3 275    359  2 130    579 
AB „Amber Grid“   349    297  546  45 
Grupės asocijuotos įmonės   494    73  -  44 
Iš viso 32 581  254 282  59 519  26 818 
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5 Sandoriai tarp susijusių šalių (tęsinys) 

2015 m. sausio – kovo mėn. Įmonės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2015 m. kovo 31 d. sudarė: 

Susijusios šalys 

 
Mokėtinos 
sumos ir 

sukauptos 
sąnaudos 

 

Gautinos 
sumos ir 

pajamos, už 
kurias dar 

neišrašytos 
sąskaitos 

 Pirkimai  Pardavimai 

         
AB LESTO 7 696  123  -  123 
„Lietuvos energijos gamyba“ AB 11 662  91  -  91 
Lietuvos dujos, AB -  70  -  70 
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ -  29  -  29 
UAB LITGAS -  184  -  545 
UAB Technologijų ir inovacijų centras 59  4  49  4 
UAB Duomenų logistikos centras  -  4  -  4 
NT Valdos, UAB 36    18  69  18 
UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ -  6  -  6 
UAB „Kauno energetikos remontas“ -  9  -  9 
Energijos tiekimas UAB -  2  -  2 
UAB Verslo aptarnavimo centras 22  3  54  3 
VŠĮ Energetikų mokymo centras 1  -  2  - 
VAE SPB -  2  -  2 
UAB „EPSO-G“ -  241 531  -  1 160 
Iš viso 19 476  242 076  174  2 066 

2014 m. sausio – kovo mėn. Įmonės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė: 

Susijusios šalys 

 Mokėtinos 
sumos ir 

sukauptos 
sąnaudos 

 

Gautinos sumos 
ir pajamos, už 

kurias dar 
neišrašytos 
sąskaitos 

 Pirkimai  Pardavimai 

         
AB LESTO -  -  5 527  - 
„Lietuvos energijos gamyba“ AB -  -  -  - 
UAB LITGAS -    204  -  - 
UAB Technologijų ir inovacijų centras 81  -  57  2 
NT Valdos, UAB 27  -  92  - 
UAB Verslo aptarnavimo centras 22  -  -  - 
VŠĮ Energetikų mokymo centras 1  -  -  - 
UAB „EPSO-G“ -  240 372  -  692 
Iš viso 131  240 576  5 676  694 
 
Išmokos vadovybei 
 

 Grupė 
 2015.01.01-03.31  

Įmonė 
 2014.01.01-03.31   Grupė 

 2014.01.01-03.31   Įmonė 
 2014.01.01-03.31  

     
Išmokos, susijusios su darbo santykiais  843  129  508  147 
Iš jų: Išeitinės kompensacijos ir atlygis valdybos nariams 59  17  87  25 
Vadovų skaičius  78  11  58  17 

Vadovybe yra laikomi administracijos vadovai bei jų pavaduotojai, vyr. finansininkas. Vyr. finansininkas traukiamas iki 2014 m. lapkričio 30 d. 
Nuo 2014 m. gruodžio 1 d. įmonės apskaitą veda UAB Verslo aptarnavimo centras. 

6  Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

2015 m. balandžio 27 d. Įmonė pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį su LESTO AB, pagal kurią įsigijo 57,30 proc., t.y. 1 692 666  NT 
Valdos, UAB paprastąsias vardines akcijas. Akcijų įsigijimo kaina –  41 176 tūkst. EUR. 

2015 m. balandžio 27 d. Įmonė pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį su „Lietuvos energijos gamyba“ AB, pagal kurią įsigijo 41,73 proc., 
t.y. 1 232 897  NT Valdos, UAB paprastąsias vardines akcijas. Akcijų įsigijimo kaina –  29 987 tūkst. EUR. 

2015 m. balandžio 27 d. Įmonė pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį su UAB Duomenų logistikos centras, pagal kurią įsigijo 0,59 proc., 
t.y. 17 384  NT Valdos, UAB paprastąsias vardines akcijas. Akcijų įsigijimo kaina –  424 tūkst. EUR. 
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6 Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui (tęsinys) 

2015 m. balandžio 30 d. Įmonė pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį su Litgrid  AB, pagal kurią įsigijo 0,35 proc., t.y. 10 193  NT Valdos, 
UAB paprastąsias vardines akcijas. Akcijų įsigijimo kaina –  252 tūkst. EUR. 

Šiais sandoriais Lietuvos Energija UAB įgijo 100% NT Valdos, UAB akcijų kontrolę. 

2015 m. gegužės 13 d. UAB „EPSO-G“ įvykdė skolinį įsipareigojimą kredito institucijai  ir nuo 2015 m. gegužės 13 d. „Lietuvos energija“ UAB 
ir UAB “EPSO-G“ paskolų subordinavimo sutartis, UAB“EPSO-G“ atžvilgiu, yra laikoma pasibaigusia.  
 
 

********* 
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„Lietuvos energijos“ grupės esminiai rodikliai 
 

  
2015 m. 3 mėn. 2014 m. 3 mėn. 

Pokytis (+/-) 

tūkst. EUR % 

Pajamos tūkst. EUR 321.764 208.937 112.827 54,0 

Elektros, dujų, kuro, ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudos tūkst. EUR (225.291) (122.679) -102.612 83,6 

EBITDA (2) tūkst. EUR 70.588 56.545 14.043 24,8 

EBITDA marža (3) % 21,9 27,1 
  

Grynasis pelnas tūkst. EUR 30.975 19.186 11.788 61,4 

  
2015-03-31 2014-12-31  

Visas turtas tūkst. EUR 2.333.752 2.369.176 -35.424 -1,5 

Nuosavas kapitalas tūkst. EUR 1.342.069 1.308.890 33.179 2,5 

Finansinės skolos tūkst. EUR 412.112 391.606 20.506 5,2 

Finansinės skolos grynąja verte (4) tūkst. EUR 202.872 175.876 26.996 15,3 

Nuosavybės pelningumas (ROE) (5) % 9,2 5,9   

Nuosavo kapitalo lygis (6) % 57,5 55,2   

Finansinės skolos grynąja verte / EBITDA 12 mėnesių kartais 0,88 0,81   

Finansinės skolos grynąja verte / Nuosavybės santykis % 15,1 13,4   
 

1) Veiklos sąnaudos (OPEX) = veiklos sąnaudos, išskyrus elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudas, nusidėvėjimo ir amortizacijos bei vertės sumažėjimo ir ilgalaikio materialaus turto 
nurašymų sąnaudas; 
2) EBITDA (pelnas prieš finansinės veiklos rezultatą, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) = pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + finansinės veiklos sąnaudos - finansinės veiklos pajamos - 
gauti dividendai + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + vertės sumažėjimo sąnaudos + ilgalaikio materialaus turto nurašymai +dujų kainos nuolaidos vartotojams poveikis (plačiau skyriuje 
„EBITDA ir grynasis pelnas“); 
3) EBITDA marža = EBITDA / Pajamos; 
4) Finansinės skolos grynąja verte = finansinės skolos - pinigai ir pinigų ekvivalentai - trumpalaikės investicijos ir terminuoti indėliai – ilgalaikio kito finansinio turto dalis, kurią sudaro investicijos į 
skolos vertybinius popierius;  
5) Nuosavybės pelningumas (ROE) = grynasis pelnas (nuostolis), perskaičiuotas metinė išraiška ⁄ nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje; 
6) Nuosavybės kapitalo lygis =  nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje/visas turtas laikotarpio pabaigoje; 
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Valdybos pirmininko pranešimas 
 

Mieli klientai, partneriai, 
darbuotojai, akcininkai, 
 
„Lietuvos energijos“ grupė šių metų pirmąjį 
ketvirtį dar labiau sumažino veiklos 
sąnaudas ir, atitinkamai, energijos bei 
paslaugų kainas klientams. 
 
Nepaisant to, grupės finansiniai rodikliai 
gerėjo. Prie to prisidėjo naujos veiklos bei 
išaugusios pardavimų rinkoje pajamos.  

 
Veiklos sąnaudos per metus sumažėjo 1,5 proc. (nevertinant „Lietuvos dujų“ 
ir „Lietuvos dujų tiekimo“, kurių 2014 m. I ketvirtį grupėje dar nebuvo) ir tai 
pajuto vartotojai. Elektros kaina gyventojams nuo šių metų pradžios, 
palyginus su praėjusiais metais, sumažėjo vidutiniškai 6,3 proc., o kiekvienos 
elektros kilovatvalandės persiuntimas verslo klientams atpigo vidutiniškai 
nuo 0,68 iki 0,95 euro cento. Dėl efektyvesnės skirstymo veiklos ir racionaliai 
paskirstytų išsiderėtų nuolaidų, išlaikytos stabilios maždaug 40 proc. 
mažesnės gamtinių dujų kainos nei 2014 metų pirmąjį ketvirtį. 
 
Grupės pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją 
(EBIDTA) padidėjo 24,8 proc., iki 70,6 mln. eurų. Didesnė grupės integracija 
ir didinama aptarnaujančiųjų veiklų centralizacija akivaizdžiai duoda 
teigiamų rezultatų jau nebe pirmąjį ketvirtį. Įdiegę korporatyvinio valdymo 
modelio principus,  kur kas geriau matome tai, ką daro grupės įmonės, kaip 

joms sekasi. Keldami pagrįstus ir tarpusavyje derančius uždavinius, 
centralizuodami tam tikras veiklas, galime geriau planuoti bendrą veiklą, 
suteikti geresnes paslaugas vartotojams, didinti efektyvumą. 
 
Grupė pirmąjį ketvirtį ėmėsi strateginės pagrindinių veiklų konsolidavimo 
programos, tuo ruošdama dirvą tolimesniam efektyvumo rodiklių augimui. 
Pradėta pagrindinių veiklų – energijos gamybos, skirstymo, tiekimo ir klientų 
aptarnavimo konsolidavimo – vertės grandinės išgryninimo programa. Iki 
gegužės pabaigos buvo priimti sprendimai dėl LESTO ir „Lietuvos dujų“, 
„Lietuvos dujų tiekimo“ ir LITGAS sujungimų. Konsolidavę pagrindines bei 
centralizavę tam tikras aptarnaujančias veiklas, sukursime naujas 
efektyvumo gerinimo bei plėtros galimybes. To naudą pajus ir mūsų klientai 
bei akcininkai – galėsime mažinti sąnaudas, didinti efektyvumą, suteikti 
platesnį paslaugų klientams spektrą ir geriau juos aptarnauti. 
 
Reikšmingai pasistūmėjome strateginiuose šilumos gamybos projektuose 
Vilniuje ir Kaune, pradėjome pardavinėti gamtines dujas į Estiją ir 
užtikriname būtinąją SGD terminalo veiklą.  
 
Tikimės, kad šiemet pradėti svarbūs darbai leis pasiekti užsibrėžtus tikslus ir 
kurs vertę sektoriui, vartotojams ir Lietuvos valstybei. 
 

Dr. Dalius Misiūnas 
Valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius 

„Lietuvos energija“, UAB 
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Apie Grupę ir Bendrovę 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Lietuvos energijos“ grupė – tai valstybės valdoma, viena didžiausių 
energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse. Pagrindinė Grupės  veikla apima 
elektros ir šilumos energijos gamybą, tiekimą, elektros energijos prekybą ir 
skirstymą, prekybą gamtinėmis dujomis, jų skirstymą, tiekimą, taip pat 
elektros energetikos ūkio aptarnavimą ir plėtrą. „Lietuvos energijos“ grupės 
akcininko teises ir pareigas įgyvendina LR finansų ministerija. 
 
Daugiau kaip 5 500 darbuotojų turinti „Lietuvos energijos“ grupė valdo ir 
eksploatuoja svarbiausius Lietuvos elektros energijos gamybos pajėgumus, 
užtikrinančius energijos tiekimo saugumą, visą šalies teritoriją apimantį 
elektros skirstomąjį tinklą bei aptarnauja daugiau kaip 1,6 mln. klientų visoje 
Lietuvoje, siūlo elektros tiekimo paslaugas klientams užsienyje, taip pat 
eksploatuoja 8,4 tūkst. km skirstomųjų dujotiekių, dujas tiekia daugiau kaip 
560 tūkst. klientų, įgyvendina strateginę reikšmę turinčius plėtros projektus, 
siekia Nacionalinės energetikos strategijos tikslų. Per 2015 m. 3 mėnesius 
buvo pagaminta 248 MWh ir klientams persiųsta 2,23 TWh elektros 
energijos, o skirstomaisiais dujotiekiais transportuota 252 mln. m

3
 gamtinių 

dujų. 
 
 

2015 m. trijų mėnesių konsoliduotos Grupės pajamos 
sudarė 321,8 mln. Eur, Grupės EBITDA siekė 70,6 mln. 
Eur. Grynasis dvylikos mėnesių pelnas sudarė 31 mln. Eur. 

 
 
Patronuojanti Grupės įmonė – „Lietuvos energija“, UAB (toliau – „Lietuvos 
energija“ arba Bendrovė) yra atsakinga už skaidrų visos Grupės veiklos 
valdymą ir koordinavimą, efektyvumo didinimą, siekiant teikti 
konkurencingas paslaugas klientams ir socialiai atsakingą ilgalaikės vertės 
akcininkams didinimą. Bendrovė analizuoja Grupės veiklą, reprezentuoja 
Grupę, įgyvendina akcininko teises ir pareigas, nustato veiklos gaires bei 
taisykles ir koordinuoja veiklą gamybos, komercijos, finansų, teisės, 
strategijos ir plėtros, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, 
technologijų, komunikacijos ir kitose srityse. 
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Grupės struktūra 
 
Ataskaitos parengimo dieną „Lietuvos energijos“ grupę sudarė 19 bendrovių: 
patronuojanti Bendrovė ir 18 tiesiogiai bei netiesiogiai valdomų įmonių. 
Pagrindinė Grupės veikla – elektros ir šilumos gamyba, elektros prekyba, 
skirstymas ir tiekimas, prekyba gamtinėmis dujomis, jų skirstymas. Šias 
pagrindines veiklas aptarnaujančiųjų Grupės įmonių veikla apima 
informacinių technologijų ir telekomunikacijų (ITT), nekilnojamojo turto,

transporto, energetikos įrenginių remonto, statybos, darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimo, viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių 
administravimo ir kitas paslaugas. Detalus Grupės įmonių sąrašas 
pateikiamas šio dokumento 50 psl. 
 
Grupės struktūra, aktuali 2014 m. kovo 31 d. 
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Grupės strategija 
 

Pagrindinis „Lietuvos energijos“ grupės  strategijos tikslas – iki 2020 metų 
Grupės vertę padidinti du kartus ir tapti vertingiausia energetikos 
įmone Baltijos šalyse. Ši vertė suprantama, kaip tvarus balansas tarp trijų 

elementų: turto grąžos, konkurencingumo didinimo ir atsakomybės 
darbuotojų, visuomenės bei aplinkos atžvilgiu.  

Grupės turto grąža auginama vykdant plėtrą – diversifikuojant veiklą, 
plėtojant naujus ekonomiškai pagrįstus projektus ir veiklas, įsigyjant  
įmones, taip pat kasdien veikiant efektyviai bei siekiant akcininko iškeltų 
tikslų. Prie ūkio konkurencingumo didinimo Grupė prisidės užtikrindama 
stabilų elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimą, siūlydama naujus 
produktus, skatindama racionalų elektros energijos ir gamtinių dujų 
vartojimą. Grupė prisiima atsakomybę prieš visuomenę ir darbuotojus, 
proaktyviai įgyvendina aplinkosaugos reikalavimus, užtikrina kompetencijų 
tęstinumą ir augimą. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISIJA –  

tvarus vertės didinimas 
energetikoje, skatinant šalies 
ūkio ir visuomenės vystymąsi.

VIZIJA – 

 tapti vertingiausia 
energetikos įmone Baltijos 
šalyse.

VERTYBĖS – 
atsakomybė, 
bendradarbiavimas, 
rezultatas. 
 

Pagrindinės Grupės strateginės kryptys: 

Kokybiškų paslaugų teikimo klientams užtikrinimas. Rūpinamasi 

geresniu klientų aptarnavimu, elektroninių (taupančių klientų laiką) ir naujų 
poreikius atitinkančių paslaugų kūrimu, klientų pasirinkimo galimybių 
plėtimu; taip pat užtikrinamas energijos gamybos, skirstymo ir tiekimo, taip 
pat gamtinių dujų skirstymo ir tiekimo patikimumas. 

Veiklos diversifikavimas apima investicinių projektų įgyvendinimą elektros 

energijos, šilumos ir gamtinių dujų sektoriuje. Projektai didina Grupės ir viso 
šalies ūkio konkurencingumą bei šalies energetinę nepriklausomybę, taip pat 
gamybos ir prekybos portfelio optimizavimą, naujų veiklų vystymą, plečiant 
„Lietuvos energijos“ grupės vertės grandinę. Šių tikslų siekiama panaudojant 
turimus išteklius ir infrastruktūrą, investuojant į naujos infrastruktūros 
kūrimą ir efektyvų valdymą, vykdant įsigijimus. 

Veiklos efektyvumo didinimas. Efektyvumo siekiama pagrindinėse Grupės 

veiklose, taip pat vykdant aptarnaujančias funkcijas, valdant turtą ar kitus 
išteklius visose Grupės įmonėse. Siekiant didesnio efektyvumo integruojama 
Grupės įmonių valdymo ir kontrolės sistema, nustatyti bendri veiklos 
valdymo, atsakomybių pasidalijimo, koordinavimo ir kontrolės principai. Taip 
pat tęsiamos efektyvumą didinančios priemonės, apimančios visas Grupės 
įmones arba vienodas ar labai panašias kiekvienoje įmonėje veiklas. 
Skatinamas ir siekiamas aktyvus dalinimasis gerąja praktika tarp įmonių. 

Naujos organizacinės kultūros formavimas. Kuriama moderni, efektyvi ir 

dinamiška organizacija, kurioje veikla grindžiama bendromis vertybėmis, 
reikiamos kompetencijos ir pagrindinių darbuotojų pamaina formuojama 
nuosekliai bei kryptingai, o vidinė aplinka didina darbuotojų įsitraukimą. 
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Reikšmingiausi ataskaitinio laikotarpio įvykiai 

 
 
 
 
 

Pradėtas gamtinių dujų tiekimas iš SGD terminalo 

2015 m. sausio 1 d.  LITGAS pradėjo minimalaus būtinojo suskystintų 
gamtinių dujų (SGD) terminalo gamtinių dujų kiekio tiekimą reguliuojamiems 
energijos gamintojams, o taip pat, pasirašiusi dujų tiekimo sutartis su Estijos 
bendrovėmis, tapo viena pirmųjų bendrovių Baltijos šalyse, tiekiančių 
gamtines dujas klientams kitose šalyse. LITGAS paskelbė apie planus kartu su 
„Statoil“ imtis naujos veiklos – mažos apimties SGD tiekimo ir bunkeriavimo. 
(Plačiau – 25 psl.). 

 

Mažesni paslaugų tarifai vartotojams, patogesnės paslaugos 

2015 m. sausio 1 d. Nuo šių metų pradžios patvirtinti mažesni elektros 
energijos ir gamtinių dujų skirstymo tarifai vartotojams. Taip pat šiemet 
pratęstas gamtinių dujų kainos nuolaidos taikymas klientams. Nuo birželio 1 
d. nauji vartotojai elektros energiją galės įsivesti patogiau ir mažesnėmis 
kainomis. Didžiuosiuose Lietuvos miestuose paslaugas dujų ir elektros 
vartotojai pradėjo gauti vieno langelio principu – bendruose klientų 
aptarnavimo centruose. (Plačiau skaitykite ataskaitoje). 

 

Vykdoma vertės grandinės išgryninimo programa 

2015 m. vasario 27 d. „Lietuvos energija“ iki metų pabaigos ketina išgryninti 
savo pagrindines veiklas ir jas paskirstyti tarp įmonių taip, kad būtų sukurta 
didžiausia vertė grupei ir jos klientams – energijos vartotojams. Paskelbta 
apie bendrovių LESTO ir „Lietuvos dujos“ sujungimą, taip pat kiti numatomi 
pokyčiai. (Plačiau – 28 psl.). 

Vyksta kogeneracinių jėgainių rangos konkursai  

2015 m. balandžio 10 d. „Lietuvos energija“ grupė įsteigė naujų 
kogeneracinių jėgainių projektus Vilniuje ir Kaune plėtojančia plėtojančias 
bendroves ir pradėjo rangos pirkimus jėgainių statyboms. Kaune projekto 
partnere atrinkta „Fortum Heat Lietuva“. (Plačiau – 24 psl.). 

 

Atidarytas Lietuvos energijos taikomųjų tyrimų centras 

2015 m. balandžio 22 d. „Lietuvos energija“ kartu su Kauno technologijos 
universitetu (KTU) atidarė bendrą Lietuvos energijos taikomųjų tyrimų 
centrą (LETTC). „Santakos“ slėnyje įkurtoje bendradarbiavimo platformoje 
partneriai spręs energetikos sektoriuje kylančius technologinius iššūkius ir 
plėtos naujos veiklos idėjas. 

 

Išmokėti dividendai už 2014 m. 

2015 m. balandžio 29 d. Už 2014 metus valstybės valdoma „Lietuvos 
energijos“ įmonių grupė valstybei skyrė 52,6 mln. EUR dividendų ir tai yra 
daugiausia iš visų valstybės valdomų įmonių. Dividendus akcininkams skyrė 
ir listinguojamos grupės įmonės. (Plačiau – 31 psl.). 
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Grupės finansinių ir veiklos rezultatų analizė 
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Esminiai veiklos rodikliai 
 

Lietuvos energija, UAB grupės esminiai veiklos  rodikliai 
 

2015 m. 1-3 mėn. 2014 m. 1-3 mėn. 
Pokytis (+/-) 

+/- % 

Elektros energija      

Pagaminta elektros energijos TWh 0,248 0,245 0,003 1,2 

Paskirstyta el. energijos vartotojams vidutinės ir žemos įtampos tinklais TWh 2,23 2,21 0,03 1,3 

Visuomeninis ir garantinis tiekimas TWh 0,84 0,91 -0,06 -6,9 

Tiekimas nepriklausomiems  vartotojams TWh 1,39 1,30 0,09 6,8 

Elektros energijos tiekimo kokybės rodikliai      

SAIDI, min. (be „force majeure“) min. 11,6 15,5 -3,9 -25,5 

SAIFI, vnt. (be „force majeure“) vnt. 0,17 0,19 0,02 -10,5 

Technologinės sąnaudos skirstomajame tinkle % 7,24 8,15 -0,91 -11,1 
 Dujos      

Paskirstytas dujų kiekis mlrd. m3 0,252 0,301 -0,049 -16,3 

Paskirstytas dujų kiekis tūkst. MWh 2.650 3.165 -515 -16,3 

Parduotas dujų kiekis mlrd. m3 0,391 0,354 0,037 10,4 

Parduotas dujų kiekis tūkst. MWh 4.065 3.682 383 10,4 

Dujų tiekimo kokybės rodikliai      

SAIDI, min. (be „force majeure“) min. 0,0835 0,0864 -0,0029 -3,3 

SAIFI, vnt. (be „force majeure“) vnt. 0,0009 0,0010 -0,0001 -6,0 

 
Augant šalies ekonomikai per 2015 m. I ketv. didėjo elektros suvartojimas. 
Per sausį–kovą Grupės paskirstytos elektros energijos kiekis vartotojams 
vidutinės ir žemos įtampos tinklais, lyginant su 2014 m. I ketv., išaugo 1,3 
proc. (0,03 TWh) ir sudarė 2,23 TWh. 
 
„Lietuvos energijos“ grupės visuomeninis ir garantinis elektros energijos 
tiekimas per 2015 m. 3 mėnesius sudarė 0,84 TWh, tai -6,9 proc., arba -0,06 
TWh mažiau nei prieš metus. Elektros energijos tiekimas nepriklausomiems 
vartotojams sudarė 1,39 TWh (+6,8 proc., + 0,09 TWh).  
 
Per 2015 m. sausio–kovo mėn. „Lietuvos energijos“ grupė pagamino 0,248 
TWh elektros energijos (+1,2 proc. daugiau, lyginant su 2014 m. sausio–kovo 
mėn. rezultatu). Lyginant su ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu, 2015 m. 

sausį–kovą -15 proc. sumažėjo elektros energijos gamyba Kauno Algirdo 
Brazausko hidroelektrinėje (nuo 113 MWh per 2014 m. I ketv., iki 96 MWh 
per 2015 m. sausio–kovo mėn.). Kruonio  HAE gamybos apimtys 2015 m. 
sausio-kovo mėn., palyginti su 2014 m. sausio–kovo mėn., didėjo – per 2015 
m. I ketv. pagaminta ir parduoda 0,151 TWh elektros energijos, tai +0,019 
TWh, arba +14,4 proc. daugiau nei 2014 m. I ketv. (0,132 TWh). Elektrėnų 
komplekse lyginamuoju laikotarpiu ir 2014 m. I ketv. elektros energija 
nebuvo gaminama. Elektrėnų komplekso blokai yra naudojami elektros 
energijos gamybai siekiant užtikrinti patikimą elektros sistemos veikimą, kai 
dėl kitų elektros generacijos šaltinių remonto, apriboto pralaidumo šalyje 
ima trūkti elektros energijos ir pakyla jos kaina biržoje. Tokiu būdu 
organizuojant elektros energijos gamybą Elektrėnų komplekse yra 
užtikrinamas efektyvus VIAP lėšų naudojimas. 
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2015 m. sausio-kovo mėn. gerėjo Grupės elektros energijos tiekimo 
kokybiniai rodikliai. Technologinės sąnaudos skirstomajame tinkle sumažėjo 
nuo 8,15 proc. 2014 m. I ketv., iki 7,24 proc. 2015 m. I ketv. Vidutinė 
neplanuotų elektros energijos persiuntimo nutraukimų trukmė, nevertinant 
stichinių reiškinių („force majeure“) poveikio, – SAIDI rodiklis – 2015 m. I 
ketvirtį pagerėjo ir sudarė 11,6 minutės (2014 m. sausio–kovo mėnesius 
buvo 15,5 minutės), o SAIFI rodiklis, parodantis neplanuotų nutrūkimų dažnį, 
tenkantį vienam vartotojui, per 2015 m. sausį–kovą siekė 0,17 karto, 
palyginti su 0,19 karto per 2014 m. sausio–kovo mėn. 
 
Mažėjant gamtinių dujų vartojimui, mažėjo Grupės įmonių paskirstytas dujų 
kiekis. 2015 m. sausio–kovo mėn. Grupės įmonių paskirstytas dujų kiekis 
sudarė 2 650 tūkst. MWh (apie 0,25 mlrd. kub. metrų), t. y. -16,3 proc., arba 
-515 tūkst. MWh mažiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, kai 
buvo paskirstyta apie 3 165 tūkst. MWh (0,30 mlrd. kub. metrų) dujų.  

 
Pradėjus veikti suskystintų gamtinių dujų terminalui ir Grupės bendrovei 
LITGAS pradėjus vartotojams pardavinėti dujas, Grupės įmonių parduotas 
dujų kiekis augo ir per 2015 m. I ketv. sudarė 4 065 tūkst. MWh (apie 0,39 
mlrd. kub. metrų). Tai +10,4 proc., arba + 383 tūkst. MWh daugiau, nei 2014 
m. I ketvirtį „Lietuvos dujų“ parduotas gamtinių dujų kiekis (3 682 tūkst. 
MWh arba 0,354 mlrd. kub. metrų dujų). 
 
Vidutinė neplanuoto dujų transportavimo nutraukimo trukmė vienam 
vartotojui, nevertinant stichinių reiškinių („force majeure“) poveikio (SAIDI 
rodiklis) per 2015 m. sausio–kovo mėnesius vienam vartotojui šiek tiek 
pagerėjo ir siekė 0,0835 min. (2014 m. sausio–kovo mėn. buvo 0,0864 min.), 
o vidutinis dujų transportavimo nutraukimų skaičius vienam vartotojui (SAIFI 
rodiklis) sudarė 0,0009 karto (2014 m. sausio–kovo mėn. buvo lygus 0,0010 
karto). 
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+54 % 

Pagrindiniai finansiniai rodikliai 
 

Pajamos 
 
„Lietuvos energijos“ grupės pajamos per 2015 m. I ketv., lyginant su tuo 
pačiu laikotarpiu prieš metus, išaugo +54 proc., arba +112,8 mln. Eur, ir 
pasiekė 321,8 mln. Eur. 

Per ataskaitinį laikotarpį didžioji pajamų dalis gauta iš elektros energijos 
persiuntimo paslaugos (28 proc. visų pajamų – 88,8 mln. Eur) ir pagamintos 
elektros pardavimo, elektros tiekimo ir prekybos (24 proc. visų pajamų – 
78,2 mln. Eur) bei dujų paskirstymo ir pardavimo (37 proc. pajamų, arba 
118,9 mln. Eur). 

12,4 
4% 

13,0 
4% 

78,2 
24% 

118,9 
37% 

88,8 
28% 

VIAP LEG rėmimas
Naujų vartotojų prijungimas
Kitos veiklos pajamos
Pagamintos elektros pardavimas, elektros prekyba ir tiekimas
Dujų paskirstymo ir pardavimo pajamos
Šilumos energija
Balansavimas, reguliavimas ir galios rezervavimas
Elektros energijos persiuntimas

Grupės pajamų struktūra per 2015 m. I ketv., mln. Eur ir proc. 

2015 m. I ketv. 

321,8 mln. Eur 
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Palyginus su 2014 m. I ketv. pajamomis, 2015 m. I ketv., didėjant elektros 
energijos pardavimams laisvojoje rinkoje, pajamos iš pagamintos elektros 
pardavimo, elektros tiekimo ir prekybos padidėjo +12 proc. (+8,4 mln. Eur). 
Pajamos iš elektros energijos persiuntimo paslaugos, sumažėjus persiuntimo 
kainai, sumažėjo -17,4 proc. (-18,8 mln. Eur), nuo 107,6 mln. Eur 2014 m. I 
ketv., iki 88,8 mln. Eur 2015 m. I ketv. Šių abiejų pajamų grupių dalis 
„Lietuvos energijos“ Grupės 2015 m. I ketv. pajamų struktūroje reikšmingai 
sumažėjo ir sudarė 52 proc. (2014m. I ketv. – 86 proc.), kadangi 2015 m. I 
ketv. reikšmingą Grupės pajamų dalį sudarė pajamos iš dujų paskirstymo ir 
pardavimo veiklos (37% grupės pajamų arba 118,9 mln. Eur). 

Nevertinant į Grupės 2015 m. I ketv. bendrųjų pajamų ataskaitą įtrauktų 
pajamų, susijusių su dujų perdavimo ir paskirstymo veikla, „Lietuvos 
energijos“ grupės pajamos per 2015 m. I ketv., palyginus su tuo pačiu 
laikotarpiu pernai, sumažėjo 6,1 mln. Eur, arba -2,9 proc. Šį Grupės pajamų 
sumažėjimą lėmė mažesnės taikomos elektros energijos persiuntimo kainos 
ir atitinkamai pajamų iš elektros energijos persiuntimo paslaugos mažėjimas. 
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Veiklos sąnaudos,
susijusios su
perimta dujų
perdavimo ir
skirstymo veikla
Subranga,
medžiagos ir kitos
susijusios sąnaudos

Įprastos veiklos
sąnaudos

-1,5 % 

+24,5 % 

29,7 

37,0 

Turtas ir nuosavas kapitalas 
 
Per 2015 m. I ketv. Grupės turtas sumažėjo -1,5 proc., arba -35,4 mln. Eur, ir 
2015 m. kovo 31 d. sudarė 2 333,8 mln. Eur. Palyginimui, 2014 m. gruodžio 
31 d. Grupės turtas sudarė 2 369,2 mln. Eur. Grupės turto mažėjimą lėmė 
efektyvesnis trumpalaikio turto valdymas – per 2015 m. I ketv. Grupės 
atsargų lygis sumažėjo -17,1 mln. Eur, arba 32 proc., o prekybos gautinos 
sumos mažėjo -16,1 mln. Eur, arba -12,3%. 
 

 
„Lietuvos energijos“ grupės nuosavas kapitalas per 2015 m. I ketv. padidėjo 
+2,5 proc., arba +33,2 mln. Eur, ir 2015 m. kovo 31 d. sudarė 1 342 mln. Eur. 
2014 m. gruodžio 31 d. Grupės nuosavas kapitalas buvo 1 308,9 mln. Eur. 
Grupės nuosavo kapitalo augimą lėmė pelninga ir efektyvi Grupės bendrovių 
veikla 2015 m. I ketv. Dėl minėtų veiksnių Grupės nuosavo kapitalo lygio 
rodiklis per ketvirtį išaugo ir 2015 m. kovo 31 d. buvo lygus 57,5 proc. (2014 
m. gruodžio 31 d. jis siekė 55,2 proc.). 

Veiklos ir pirkimų sąnaudos 
 
Per ketvirtį Grupės veiklos sąnaudos sudarė 37 mln. Eur ir, palyginti su 2014 
m. I ketv., išaugo 24,5 proc. (7,3 mln. Eur). Sąnaudų augimą lėmė 2014 m. 
birželį įsigyta „Lietuvos dujų“ kontrolė – nuo tada perimtos dujų perdavimo 
ir skirstymo veiklos sąnaudos įtraukiamos, į Grupės veiklos sąnaudas (2015 
m. I ketv. ši veikla sąnaudas augino +8,3 mln. EUR). Neįvertinant šių 
sąnaudų, Grupės įprastos veiklos sąnaudos 2015 m. I ketv., palyginus su 
2014 m. I ketv., sumažėjo -1,5%, arba -0,4 mln., nuo 27,4 mln. Eur, iki 27 
mln. Eur. 

Ataskaitiniu laikotarpiu Grupės elektros, dujų, kuro ir susijusių paslaugų 
pirkimų sąnaudos, palyginti su 2014 m. I ketv., padidėjo +83,6 proc., arba 
+101,6 mln. Eur. Šį augimą lėmė su prekyba dujomis susijusių sąnaudų, 
kurios 2015 m. I ketv. sudarė 109 mln. Eur, įtraukimas į Grupės pirkimų 
sąnaudas. Grupė pradėjo vykdyti prekybos dujomis veiklą nuo 2014 m. 
birželio mėn., įsigijusi „Lietuvos dujų“ kontrolinį akcijų paketą. 2015 m. I 
ketv., palyginus su 2014 m. I ketv., dujų ir mazuto pirkimai energijos gamybai 
sumažėjo nuo 4,8 mln. Eur, iki 2,8 mln. Eur, elektros ir susijusių paslaugų 
pirkimai per 2015 m. sausio–kovo mėn. sumažėjo -3,7 proc., arba -4,4 mln. 
Eur, nuo 117,9 mln. Eur 2014 m. I ketv., iki 113,5 mln. Eur.  
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EBITDA ir grynasis pelnas 
 
Grupės 2015 m. I ketv. pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir 
amortizaciją (EBITDA) sudarė 70,6 mln. Eur – tai +24,8 proc., arba +14,1 mln. 
Eur, daugiau nei 2014 m. I ketv. EBITDA, kuris buvo 56,5 mln. Eur (į 2015 m. I 
ketv. EBITDA neįtraukta laikino pobūdžio neigiama 11,12 mln. Eur dujų 
kainos nuolaidos, pritaikytos buitiniams  ir nebuitiniais vartotojams 2015 m. 
sausio–kovo mėn., įtaka). Grupės EBITDA augimą lėmė geresni elektros 
energijos skirstymo, pardavimo ir gamybos pelningumo rezultatai bei 
reikšmingas teigiamas (+10 mln. EUR) dujų perdavimo ir skirstymo veiklos 
rezultatas 2015 m. I ketv. 

 
Ataskaitinio laikotarpio Grupės EBITDA pelningumo marža sumažėjo ir 
sudarė 21,9 proc. (2014 m. I ketv. EBITDA pelningumo marža buvo 27,1 
proc.). Šį pokytį lėmė reikšmingai mažesnis, lyginant su kitomis 
pagrindinėmis Grupės veiklomis, dujų pardavimo veiklos, kuri 2015 m. 
sausio–kovo mėn. sudarė reikšmingą Grupės pajamų dalį, pelningumas. 
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2015 m. sausio–kovo mėn. Grupė uždirbo 31 mln. Eur grynojo pelno, tai 
+11,8 mln. Eur, arba +61,4% daugiau negu 2014 m. sausio–kovo mėn. (19,2 
mln. Eur).  
 
2015 m. I ketv. grynojo pelno dydžiui reikšmingos įtakos turėjo 15,5 mln. Eur 
mažesnės, palyginus su 2014 m. I ketv., LESTO nusidėvėjimo ir amortizacijos 
sąnaudos. Šių sąnaudų mažėjimą lėmė LESTO ilgalaikio materialiojo turto 
perkainavimas 2014 m. pabaigoje, ir 11,12 mln. Eur sąnaudos, susijusios su 
2015 m. sausio–kovo mėn. Grupės įmonių  pritaikyta dujų kainos nuolaida 
dujų buitiniams ir nebuitiniais vartotojams. 
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Investicijos 

 
Grupės investicijos 2015 m. sausio–kovo mėn. sudarė 22,6 mln. Eur, t. y. 
+62,6 proc., arba +8,7 mln. Eur, daugiau negu per tą patį laikotarpį 2014 m. 
sausio–kovo mėn. (13,9 mln. Eur). 2015 m. I ketv. daugiausia investicijų 
(kartu 74 proc.) buvo skirsta elektros skirstomojo tinklo plėtrai ir palaikymui.  
 

Per 2015 m. I ketv., palyginus su 2014 m. I ketv., ypač išaugo (+6,4 mln. Eur) 
investicijos į elektros  skirstomojo tinklo palaikymą, investicijos kituose 
sektoriuose taip pat nuosekliai didėjo arba išliko panašios kaip 2014 m. I 
ketv.  
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Finansinės skolos 
 
 
2015 m. kovo 31 d. Grupės finansinės skolos grynąja verte sudarė 202,9 mln. 
Eur ir, palyginti su 2014 m. pabaigoje buvusiomis finansinėmis skolomis grynąja 
verte, išaugo +27 mln. Eur. Šių skolų didėjimą lėmė finansinių skolų, skirtų 
Grupės bendrovių investicijų finansavimui, didėjimas per ketvirtį. Grupės 
finansinių skolų lygis per 2015 m. I ketv. padidėjo 5,2 proc., arba 20,5 mln. Eur, 
ir 2015 m. kovo mėn. pabaigoje sudarė 412,1 mln. Eur, palyginus su 391,6 mln. 
Eur 2014 m. pabaigoje. Grupės bendrovėms per 2015 m. I ketvirtį sumažinus 
įsipareigojimus tiekėjams, Grupės įmonių piniginės lėšos ir trumpalaikės 
investicijos 2015 m. kovo 31 d. sudarė 202,9 mln. Eur, – tai 12,9 mln. Eur, arba 
6% mažiau negu 2014 m. pabaigoje. 
 
Dėl didesnės finansinės skolos Grupės finansinių skolų grynąją verte ir Grupės 
paskutinių 12 mėn. EBITDA santykis šiek tiek padidėjo (nuo 0,81 karto 2014 m. 
pab., iki 0,88 karto 2015 m. kovo mėn. pabaigoje). 
 
Grupės finansinių skolų grynąja verte ir Grupės nuosavybės santykis padidėjo 
nuo 13,4 proc. 2014 m. pab., iki 15,1 proc. 2015 m. I ketv. pabaigoje. Dabartinis 
Grupės finansinių skolų grynąją verte lygis išlieka žemas tiek uždirbamų pajamų, 
tiek ir kapitalo struktūros atžvilgiu, lyginant su atitinkamais Europos energetikos 
sektoriaus įmonių rodikliais.  
 
Žemas Grupės finansinių skolų ir aukštas nuosavybės lygis, įprastos veiklos 
pelningumas atspindi tvirtą ir stabilią esamą Grupės finansinę padėtį bei jos 
perspektyvą, Grupės finansines galimybes vykdyti investicijas, būtinas užtikrinti 
esamų Grupės paslaugų teikimą, įgyvendinti ir finansuoti naujus projektus ir 
užtikrinti tolimesnę Grupės plėtrą ateityje. 
 
 
  

175,9 
12,9 

20,5 202,9 

0

50

100

150

200

250

2014 12 31
Finansinės skolos

grynąja verte

Pinigai ir
trumpalaikės
investicijos

Finansinės skolos 2015 03 31
Finansinės skolos

grynąja verte

Grupės  finansinės skolos grynąja verte 2014 m.  gruodžio  mėn.  ir  

2015 m.  kovo  mėn., mln. Eur 



 

22 TARPINIS PRANEŠIMAS 2015 M I KETV.   
Pagrindiniai finansiniai rodikliai  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

0,81 
0,88 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

2014 12 31 2015 03 31

Grupės finansinės skolos grynąja verte/ 

12 mėn. EBITDA, kartais 

13,4% 

15,1% 

13%

13%

14%

14%

15%

15%

16%

2014 12 31 2015 03 31

Grupės  finansinės skolos grynąja 

verte/nuosavybės santykis, % 

3
4

,9
%

 

5
1

,6
%

 

1
5

,1
%

 

6
1

,9
%

 

3
8

,7
%

 

3
8

,6
%

 

1
1

9
,3

%
 

5
5

,4
%

 

1
4

2
,4

%
 

7
8

,4
%

 

3
1

,0
%

 

0%

25%

50%

75%

100%

125%

150%

La
tv

en
er

go
, L

V

Ee
st

i E
n

e
rg

ia
, E

E

Li
e

tu
vo

s 
En

er
gi

ja
, L

T

V
at

e
n

fa
ll,

 S
E

D
O

N
G

 E
n

e
rg

y,
 D

K

Fo
rt

u
m

, F
I

ES
B

, I
E

Č
EZ

, C
Z

ED
P

, P
T

Ta
u

ro
n

 p
o

ls
ka

, P
L

EN
EA

, P
L

ES energetikos bendrovių finansinės skolos grynąją verte/ 
nuosavybės lygio 2014 metais (LE grupė 2015 m. I ketv.) 
palyginimas, % 

2
,9

4
 

2
,6

8
 

0
,8

8
 

1
,9

4
 

1
,1

7
 

2
,2

5
 

3
,2

4
 

2
,0

3
 

4
,6

8
 

3
,9

0
 

1
,9

6
 

0

1

2

3

4

5

La
tv

en
er

go
, L

V

Ee
st

i E
n

e
rg

ia
, E

E

Li
e

tu
vo

s 
En

er
gi

ja
, L

T

V
at

e
n

fa
ll,

 S
E

D
O

N
G

 E
n

e
rg

y,
 D

K

Fo
rt

u
m

, F
I

ES
B

, I
E

Č
EZ

, C
Z

ED
P

, P
T

Ta
u

ro
n

 p
o

ls
ka

, P
L

EN
EA

, P
L

ES energetikos bendrovių finansinės skolos grynąją verte/12 
mėn. EBITDA santykio 2014 m. palyginimas (LE grupė 2015 
m. I ketv.), kartais 
 



 

23 TARPINIS PRANEŠIMAS 2015 M I KETV.   
Pagrindiniai finansiniai rodikliai  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bendrovės ir grupės veiklos apžvalga 



 

24 TARPINIS PRANEŠIMAS 2015 M I KETV.   
Bendrovės ir grupės veiklos apžvalga  

 

Bendrovės ir grupės veiklos apžvalga 
 
 
 
 
„Lietuvos energijos“ grupės veiklos apžvalga apima laikotarpį nuo 2015 m. 
sausio 1 d. iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos (2015 m. kovo 31 d.) ir po 
ataskaitinio laikotarpio – iki ataskaitos parengimo dienos. 
 

Veiklos diversifikavimas 
 
Grupės įmonių veiklos diversifikavimas – tai viena pagrindinių sąlygų siekiant 
didinti Grupės vertę. Iki 2020 metų Grupė planuoja investuoti 2-3 mlrd. litų į 
įvairias sritis: šilumos sektorių, statant naujas ar modernizuojant esamas 
kogeneracines jėgaines, gamtinių dujų tiekimą bei prekybą, panaudojant 
SGD terminalo potencialą, atsinaujinančius energijos išteklius ir, priėmus 
atitinkamus sprendimus, dalyvauti įgyvendinant branduolinės elektrinės 
projektą. 
 

Vykdomi kogeneracinių jėgainių projektai Vilniuje ir Kaune 
 
„Lietuvos energijos“ grupė Vilniuje ir Kaune planuoja įrengti modernias 

atliekas ir biokurą naudojančias didelio efektyvumo kogeneracines jėgaines. 
Jos gamindamos šilumą ir elektrą užtikrins mažesnes šilumos gamybos 
kainas miestų vartotojams, taip pat papildomą vietinės elektros energijos 
gamybą konkurencinga kaina, spręs atliekų tvarkymo problemas. Įgyvendinti 
Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimo 
projektus „Lietuvos energijai“ pavesta pagal 2014 m. gegužės 28 d. LR 
Vyriausybės nutarimą, kuriuo projektai pripažinti valstybei svarbiais 
ekonominiais projektais. 
 
Vilniuje projektą „Lietuvos energija“ šiuo metu įgyvendina savarankiškai, 
tačiau numatyta galimybė partnerius pritraukti kituose projekto 
įgyvendinimo etapuose. 

2015 m. gegužės 8 d. „Lietuvos energijos“ Grupė paskelbė tarptautinį 
Vilniaus kogeneracinės jėgainės statybos „iki raktų“ darbų konkursą. Pirkimo 
objektas sudarytas iš visų darbų, paslaugų, įrangos, medžiagų, kurias 
naudojant suprojektuojama ir pastatoma nauja Vilniaus kogeneracinė 
jėgainė. Pirkėjas yra specialios paskirties bendrovė, kurią „Lietuvos energija“ 
įsteigė šio projekto įgyvendinimui – UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė (VKJ). 
 
Pagal preliminarias technines specifikacijas, Vilniuje biokuro įrenginio 
šiluminė galia sudarys apie 155 MW, o elektrinė – apie 70 MW. Atitinkamai 
atliekų įrenginio – apie 70 MW ir apie 17,6 MW. Projekto įgyvendinimas 
planuojamas žemės sklype, esančiame Vilniaus m. sav., Vilniaus m. Jočionių 
g. 13 (žemės sklypo paskirtis – pramonės ir sandėliavimo objektų), 
priklausantis VKJ. Preliminariai vertinama, kad įgyvendinus projektą šilumos 
gamybos kaina Vilniuje 2017 metais, palyginti su 2013 m., sumažės apie 
20%. 
 
Aplinkos apsaugos agentūra 2015 m. balandžio 28 d. patvirtino Vilniaus 
kogeneracinės jėgainės projekto poveikio aplinkai vertinimo programą. Pagal 
ją gegužės 20 d. parengta ir paviešinta poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. 
 
Kaune kogeneracinės jėgainės projektą Lietuvos energija plėtoja su 
partneriu – 2015 m. gegužės 20 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su 
UAB „Fortum Heat Lietuva“. Bendrovės artimiausiu metu turės susitarti dėl 
būsimo jėgainės komplekso Kaune verslo plano, kuris apims ekonominius ir 
technologinius jėgainės sprendinius, ir taip pat suderinti akcininkų sutartį, 
pagal kurią bus tiksliai apibrėžta, kokiomis dalimis bendrovės investuos į 
projektą plėtojančios UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ (KKJ) kapitalą. 
Pasiekus šiuos susitarimus, gavus Konkurencijos tarybos ir kitų institucijų 
leidimus, bus priimtas sprendimas investuoti. 
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2015 m. gegužės 26 d. KKJ pradėjo procedūras, reikalingas viešajam pirkimui 
atliekų jėgainės statybos rangovams atrinkti – viešai anglų ir lietuvių 
kalbomis paskelbta  preliminari techninė specifikacija pirkimo dalyviams. 
Šiame etape tiksli jėgainės elektrinė ir šiluminė galia nėra nustatyta, o tik 
apibrėžiama galimu galių diapazonu (23 MW +/- 25 proc. elektrinės galios ir 
atitinkamai apie 70 MW +/- 25 proc. šiluminės galios). Tikslūs jėgainės 
techniniai parametrai bus nustatyti parengtose detaliose techninėse 
specifikacijose, kurios bus pateiktos kvalifikacinius reikalavimus 
tenkinantiems rangovams. 
 
Projektus įgyvendinančios bendrovės VKJ ir KKJ buvo įsteigtos 2015 m. 
vasario 27 d. Projektų įgyvendinimo skaidrumą, tinkamiausių sprendimų 
priėmimą užtikrina LR Vyriausybės priežiūra – sausio 28 d. buvo sudaryta 
speciali komisija, kuri nagrinės Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto 
šilumos tiekimo ūkio modernizavimo projektų įgyvendinimo klausimus, 
susijusius su projektų plėtra, teritorijų planavimu, poveikiu aplinkai, 
visuomenės sveikata, o taip pat projekto finansavimo klausimus, susijusius 
su ES struktūrinių fondų paramos panaudojimu ir kt. 
 

Auga gamtinių dujų tiekimo veikla 
 
2015 m. sausio 1 d. LITGAS pradėjo minimalaus būtinojo gamtinių dujų 
kiekio, reikalingo suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalui, tiekimą 
reguliuojamiems energijos gamintojams. Ši LITGAS veikla padeda užtikrinti 
alternatyvaus gamtinių dujų importo šaltinio – SGD terminalo veiklą, sudaro 
galimybes importuoti dujas iš pasaulinės SGD rinkos. 
 
2015 m. vasarį LITGAS taip pat pralaužė ledus Baltijos šalių gamtinių dujų 
rinkoje ir tapo pirmąja bendrove Lietuvoje bei viena pirmųjų bendrovių 
Baltijos šalyse, tiekiančių gamtines dujas klientams kitose šalyse. LITGAS 
tranzitu per Latviją tiekia gamtines dujas trims Estijos bendrovėms „Eesti 
Energia“, „Reola Gaas“, „VKG Energia“. 2015 metais į Estiją LITGAS ketina 
parduoti apie 30 mln. kubinių metrų dujų. 
 
Taip pat 2015 metų vasarį LITGAS viena pirmųjų Lietuvoje pasirašė gamtinių 
dujų tranzito per Latviją sutartį su „Latvijas gaze“ ir taip išplėtė savo 
prekybos gamtinėmis dujomis regione galimybes. O 2015 m. vasario 19 d. 
Estijos reguliatorius suteikė išimtį LITGAS, kuri galės prekiauti gamtinėmis 

dujomis Estijos viduje nesteigdama filialo. Tokia galimybė leidžia bendrovei 
priartėti prie potencialių klientų, kurie iki tol turėdavo pasirūpinti gamtinių 
dujų transportavimu nuo Estijos ir Latvijos sienos. 
 
LITGAS 2015 m. vasario 13 d. paskelbė apie planus kartu su „Statoil“ imtis 
naujos veiklos – mažos apimties SGD tiekimo ir bunkeriavimo. Išanalizavus 
bendradarbiavimo šiose srityse galimybes, iki antrojo ketvirčio pabaigos 
planuojama sutarti dėl bendros veiklos formos. Mažos apimties SGD ir 
bunkeriavimo veikla leistų didinti SGD terminalo apkrovimą ir mažintų jo 
infrastruktūros išlaikymo sąnaudas, tenkančias Lietuvos vartotojams. 
 
Vasario 26 d. LITGAS pasirašė memorandumą dėl dujų tiekimo iš „Delfin 
LNG“ – tai pirmoji plūduriuojantį JAV dujų skystinimo terminalo projektą 
plėtojanti bendrovė. Taip LITGAS vasario 27 d. pasirašė bendrąją prekybos 
sutartį, kuri leis įsigyti SGD iš JAV kompanijos „Cheniere Energy“ padalinio 
„Cheniere Energy“, kuris šiemet atidarys pirmąjį per 40 metų JAV SGD 
eksporto terminalą. Tai suteiks bendrovei prieigą prie gausios JAV gamtinių 
dujų rinkos, prisidės prie tiekimo ir kainodaros modelių diversifikavimo. 
 

Plečiama šilumos gamybos infrastruktūra Elektrėnuose  
 
„Lietuvos energijos gamyba“ (LEG) 2015 m. tęsė naujų šilumos energijos 
gamybos pajėgumų – biokuro ir garo katilinių – statybos darbus 
Elektrėnuose. Sausio mėnesį buvo užbaigti garo katilinės bandymai. Ši 49,8 
MW garo katilinė įrengta šilumos rezervų palaikymui, šilumos energijos 
gamybos šalčių piko metu užtikrinimui, taip pat rezervinės elektrinės blokų 
paleidimui. Šilumos energija, pagaminta garo katilinėje, buvo tiekiama ir 
Elektrėnams. 
 
Taip pat LEG tęsė ir biokuro katilinės statybas. Per pirmuosius tris 2015 m. 
mėnesius buvo atlikti pagrindinių biokuro katilinės statinių statybos darbai, 
sumontuoti įrenginiai bei atlikti sistemų bandymai. Bandymų metu jau kovo 
mėnesį katilinėje deginant biokurą buvo gaminama šilumos energija. 
Katilinės statybos užbaigimo procedūros atliktos gegužės mėn. 
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Tiriama Syderių geologinė struktūra 
 
2014 m. užbaigus visus numatytus Syderių geologinės struktūros tinkamumo 
įvertinimo ir galimybių joje saugoti gamtines dujas tyrimus, 2015 m., 
vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu, vykdomi darbai, skirti projektui 
užsitikrinti Europos Sąjungos finansinę paramą iš CEF fondo bei išsiaiškinti 
Lenkijos energetikos įmonių suinteresuotumą ir pasirengimą kartu 
įgyvendinti šį projektą. 
 
„Lietuvos energijos gamyba“ išanalizavo požeminės gamtinių dujų saugyklos 
įrengimo Telšių rajone galimybes, baigė visų seisminių ir geologinių tyrimų 
metu surinktų duomenų apdorojimą ir parengė saugyklos rezervuaro 
imitacinį modelį. 
 

Vertinamas vėjo energijos potencialo Kruonio HAE  
 
2015 m. pradžioje Kruonio HAE teritorijoje užbaigti kompleksiniai vėjo 
greičio, krypčių ir kitų meteorologinių sąlygų matavimai, siekiant atlikti 
pirminį sklypo potencialo vėjo elektrinių parkui įrengti įvertinimą. Remiantis 
teigiamais vėjo matavimų rezultatais, „Lietuvos energijos gamyba“ inicijavo 
vėjo elektrinių parko įrengimo Kruonio HAE teritorijoje parengiamuosius 
darbus, atliekant vėjo resursų ir elektros energijos gamybos apimčių Kruonio 
vėjo elektrinių parke įvertinimo galimybių studiją bei privalomas poveikio 
aplinkai įvertinimo ir teritorijų planavimo procedūras. 
 

Siūlomos išvestinės finansinės priemonės  
 
2015 m. sausio 20 d. „Lietuvos energijos gamyba“ pirmoji iš Lietuvos 
elektros rinkos dalyvių tapo rinkos formuotoja (angl. Market Maker) ir ėmė 
siūlyti finansines išvestines priemones, susietas su kainų skirtumu tarp 
Latvijos kainų zonoje besiformuojančios kainos ir visos „Nord Pool Spot“ 
sisteminės kainos EPAD RIGA (angl. Electricity Price Area Differential, EPAD). 
Finansiniai produktai, kuriuos išvestinių finansinių priemonių rinkoje 
„NASDAQ Commodities“ siūlys bendrovė, sudaro galimybę visiems elektros 
rinkos dalyviams ir finansinėms institucijoms apsisaugoti nuo elektros 
energijos kainų svyravimo fizinės prekybos biržoje Nord Pool Spot Lietuvos ir 
Latvijos kainų zonose bei geriau valdyti rizikas, atsirandančias dėl prekybos 
tarp skirtingų kainų zonų. 

Didinami duomenų centrų pajėgumai 
 
„Duomenų logistikos centras“ 2015 metų pradžioje duomenų centrų plotą 
išplėtė iki 833 kv. m. – šiame plote tilptų maždaug 15 000 standartinių 
serverių, o bendras duomenų tinklų kabelių pralaidumas pasiekė daugiau nei 
3 Tbit/s. Palyginti, duomenų centro plotas yra 1,6 karto didesnis nei prieš 
metus, o duomenų perdavimo tinklų pralaidumas – 7,5 karto. Plėsdama 
pajėgumus bendrovė siekia atitikti augančius regiono duomenų saugojimo ir 
perdavimo poreikius. 
 
Duomenų saugojimo ir perdavimo paklausos augimą lemia nauji įrenginiai, 
naujos paslaugos ir besikeičiantys verslo ir gyventojų įpročiai. 
Prognozuojama, kad pasaulyje iki 2020 m. duomenų centruose serverių 
padaugės iki 10 kartų, o duomenų juose – net 14 kartų.  
 
2014 m. Vilniuje atidarytas itin aukšto patikimumo duomenų centras „Data 
Inn“ yra vienintelis duomenų centras Lietuvoje ir pirmasis Rytų Europoje, 
kurio tiek projektas, tiek veikiantis duomenų centras yra sertifikuoti pagal 
griežtus Uptime Institute Tier III patikimumo lygio reikalavimus. 
 

Pristatytas „Baltic Highway“ duomenų perdavimo tinklas 
 
2015 m. sausio 21 d.  3000 kilometrų ilgio duomenų perdavimo magistralė 
„Baltic Highway“ oficialiai pradėjo veiklą ir didelio pralaidumo ryšiu sujungė 
Vilnių ir Taliną su vienu iš didžiausių duomenų perdavimo centrų pasaulyje – 
Frankfurtu per Rygą, Varšuvą ir Berlyną. Naujasis duomenų perdavimo 
tinklas išsiskiria aukštu patikimumu, itin mažu 35 milisekundžių vėlinimu, 
didele 100G sparta, 9,6 Tbit/s bendru pralaidumu ir sudaro galimybes labai 
greitai perduoti didelius duomenų kiekius tarp Rytų ir Vakarų. 
 
Duomenų perdavimo tinklo „Baltic Highway“ projektą įgyvendino trys 
partneriai – energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“ priklausanti 
bendrovė „Duomenų logistikos centras“ Lietuvoje, „Latvenergo“ Latvijoje ir 
telekomunikacijų grupė „Tele2“. Į penkerius metus trukusį duomenų tinklo 
plėtojimą investuota daugiau nei 1,5 mln. eurų. 
 
„Baltic Highway“ yra vienintelis šiame kelyje vientisas ne iš atskirų segmentų 
sudarytas tinklas, kuriame naudojama vieno gamintojo infrastruktūra. Jis yra 
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trumpiausia duomenų magistralė, jungianti Rytų ir Vakarų Europą, ir vienas 
greičiausių kelių duomenims keliauti tarp Europos ir Azijos. 
 
2015 balandžio 1 d. pasirašyta pirmoji komercinė duomenų greitkelio 
sutartis – 290 000 Eur vertės 24 mėn. trukmės sutartis su Suomijos 
telekomunikacijų bendrove „Elisa Corporation“, pagal kurią šiai bendrovei 
teikiama 100 Gbps duomenų perdavimo paslauga. „Duomenų logistikos 
centrui“ tenkanti dalis šioje sutartyje – 140 000 Eur.  
 

Vyksta parengiamieji branduolinės elektrinės projekto darbai 
 
Siekiant atskirti ir išgryninti naujos branduolinės elektrinės projekto veiklą 
bei sutelkti visą su branduoline energetika sukauptą įdirbį, kompetencijas, 
pradėtus ir užbaigtus projektus, naujos branduolinės elektrinės projektas, 
kaip „Lietuvos energijos“ verslo dalis, 2014 m. pab. buvo iškeltas į atskirą 
bendrovę VAE SPB, UAB. Pagal pakeistus įstatus VAE SPB veikla išplėsta, 
neapribojant jos tik naujos branduolinės elektrinės projektu. VAE SPB 
bendrovei numatyta galimybė veikti naujų technologijų kūrimo ir jų taikymo 
srityje, dalyvauti jau vykdomuose projektuose, taip pat plėtoti mokslinę 
veiklą, teikti ekspertines konsultacijas kitoms grupės įmonėms. 
 
2015 m. vasario 5 d. Susisiekimo ministro įsakymu patvirtintas Susisiekimo 
specialus planas (SSP), SSP įregistruotas teritorijų planavimo duomenų 
registre. Šis rezultatas užbaigia naujos branduolinės elektrinės projekto 
Parengiamųjų techninių darbų programą. 
 
2015 m. vasario 27 d. vyko susitikimas su naujos branduolinės elektrinės 
projekto potencialių investuotojų („Latvenergo“, „Eesti Energia“, „Hitachi“) 
atstovais. Aptarti būdai, kaip tęsti derybas dėl projekto atvirų klausimų 
sprendimo. Sutarta sulaukti perdavimų sistemos operatorių išvados dėl 
sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais esant branduolinei 
elektrinei (planuojama kovo pab.) ir esant teigiamai išvadai spręsti dėl 
tolimesnių veiksmų bei atvirų klausimų. 
 
 
 
 
 

Veiklos efektyvumo didinimas 
 
Efektyvesnė Grupės veikla užtikrina tvarų balansą tarp didesnio pelno ir 
grąžos akcininkams bei mažesnių tarifų vartotojams. „Lietuvos energijos“ 
2014-2020 metų strategijoje numatyta, kad didinti veiklos efektyvumą 
siekiama pritaikant pažangiausias vadybos praktikas korporatyvinio valdymo, 
veiklos planavimo ir stebėsenos, finansų, pirkimų, rizikų valdymo bei vidaus 
audito srityse.  
 
Solidūs pamatai veiklos efektyvumui didinti buvo pradėti kloti nuo 2013 
metų, kuomet pagal naują modelį buvo pertvarkytas „Lietuvos energijos“ 
grupės valdymas. 2014 m., sutelkus Grupės įmonių veiklos koordinavimą, 
išrinkus stebėtojų tarybas ir valdybas, atskyrus valdymo ir priežiūros organų 
atsakomybes, valdymo pertvarka Grupėje buvo baigta. Įvykę struktūriniai 
pokyčiai ir besikeičianti rinkos situacija 2015 m. grupei „Lietuvos energija“ 
sudarė sąlygas ieškoti sinergijos galimybių tarp grupės įmonių. „Lietuvos 
energija“ peržiūri, kokią didžiausią naudą kiekviena įmonė kuria klientams, 
darbuotojams ir ką galėtų daryti efektyviau. 
 
Iki 2015 m. pabaigos Grupė planuoja išgryninti savo pagrindines veiklas ir jas 
paskirstyti tarp įmonių taip, kad būtų sukurta didžiausia vertė grupei ir jos 
klientams – energijos vartotojams. 
 
Grupėje šiuo metu yra įdiegta ir plėtojama vieninga valdymo ir kontrolės 
sistema, kuria nustatyti bendri „Lietuvos energijos“ grupės poreikius 
atitinkantys valdymo ir kontrolės sistemos principai, atsakomybės už atskiras 
veiklas bei procesus, padalintas rizikų valdymas ir kontrolė bei procesų 
kuravimo, koordinavimo ar kontrolės Grupės mastu ar atskirose įmonėse 
principai. Patvirtinta valdymo ir kontrolės sistemos politika, rizikų valdymo 
politika ir metodika, integruotos planavimo ir stebėsenos sistemos politika, 
inovacijų valdymo politika, projektų valdymo politika ir tvarka, procesų 
valdymo standartas, rengiama portfelių formavimo ir stebėsenos tvarka bei 
kt. Vieninga valdymo ir kontrolės sistema padeda siekti efektyvumo, 
sinergijos Grupės įmonių veikloje bei iškeltų tikslų įgyvendinimo. 
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Vykdoma vertės grandinės išgryninimo programa 
 
„Lietuvos energija“ įgyvendina vertės grandinės išgryninimo programą, 
kurios tikslas – išgryninti pagrindines grupės veiklas ir jas paskirstyti tarp 
įmonių taip, kad Grupė dirbtų efektyviau, būtų sukurta didžiausia vertė, 
klientai gautų papildomų naudų. 
 
Atnaujinta veiklos koncepcija pagerins klientų aptarnavimą, didins veiklos 
efektyvumą ir leis mažinti sąnaudas. Vertės grandinės išgryninimo programa 
apima 4 pagrindines veiklos sritis: „gamybą“, „tiekimą/prekybą“, „tinklą“, 
„klientų aptarnavimą“, lygiagrečiai vykdomas ir rangos įmonių veiklos 
projektas. 
 
Didžiausią pokyčių naudą turėtų pajusti klientai. Išgryninus LESTO, „Lietuvos 
dujų“ ir „Lietuvos dujų tiekimo“ klientų aptarnavimo veiklą, tikimasi 
klientams pasiūlyti paprastą ir patogų vieną langelį. Pirmieji žingsniai jau 
žengti – šių įmonių klientai aptarnaujami bendruose klientų aptarnavimo 
centruose. Šis bendradarbiavimas bus ir toliau plečiamas. 
 
Bendras dujų ir elektros skirstymo operatorius. Didžiausių grupės įmonių – 
LESTO ir „Lietuvos dujų“ – veikla nuo 2016 metų bus tęsiama bendroje 
skirstymo tinklų įmonėje. Esminiai pokyčiai šiose įmonėse apims valdymo 
struktūrą, tačiau ne tinklų veiklą. Šių įmonių sinergija leis padidinti grupės 
efektyvumą, mažinti veiklos sąnaudas ir kurti kuo daugiau papildomų naudų 
elektros ir gamtinių dujų vartotojams. 
 
Vienas gamtinių dujų tiekėjas. Gamtinių dujų tiekimo veikla toliau 
gryninama, todėl planuojama sujungti „Lietuvos dujų tiekimą“, gamtinių 
dujų tiekimo bendrovę, ir LITGAS, kuri specializuojasi suskystintųjų gamtinių 
dujų tiekimo srityje ir yra paskirtasis SGD terminalo būtinojo kiekio tiekėjas. 
Bendrovės, užtikrindamos stabilų dujų tiekimą klientams, bendradarbiavo ir 
iki šiol. 
 
Tokiu būdu Lietuvoje bus sukurta viena stipri dujų tiekimo įmonė, sieksianti 
plėsti veiklą Baltijos regione. Atlikta analizė rodo, kad viena įmonė galės 
geriau išnaudoti turimas gamtinių dujų tiekimo alternatyvas ir 
administracinius resursus, padidinti dujų tiekimo patikimumą, pasiūlyti 
klientams naujų paslaugų ir produktų. Po susijungimo bendrovė vadinsis 

„Lietuvos dujų tiekimas“. Planuojama, kad ji perims ir paskirtojo 
suskystintųjų gamtinių dujų tiekėjo statusą, su juo susijusias pareigas bei 
teises. LITGAS pavadinimas kaip prekės ženklas bus naudojamas „Lietuvos 
dujų tiekimo“ tarptautinėje veikloje. 
 
Stiprinama prekybos veikla. „Lietuvos energijos gamybos“ įmonėje 
daugiausiai bus sutelkta energijos gamybos veikla, o prekybos veiklą nuo jos 
planuojama atskirti. Taip siekiama didinti lankstumą rinkoje, kuriant naujus 
produktus pagal klientų poreikius. Atitinkamai bus stiprinama elektros 
prekybos, nepriklausomo tiekimo veikla, kurią vykdo „Energijos tiekimas“. 
 
Rangos įmonių projektas. Vykdant šį projektą analizuojama „Elektros tinklo 
paslaugų“ ir „Kauno energetikos remonto“ įmonių veikla, ieškoma jų 
sinergijos galimybių. 
 

Paprastesnė grupės valdymo struktūra didina efektyvumą 
 
„Lietuvos energija“ metų pradžioje optimizavo Grupės struktūrą – 
plokštesnė grupės struktūra leidžia bendrovėms susitelkti ties pagrindine jų 
veikla, o grupės įmonių valdymas tapo paprastesnis. 
 
2015m. kovo 31 d. „Lietuvos energija“ perėmė antrinių įmonių valdytas jų 
antrines bendroves: 100 proc. „Elektros tinklo paslaugų“ (ETP) akcijų iš 
LESTO, taip pat 100 proc. „Energijos tiekimo“ akcijų ir 100 proc. „Kauno 
energetikos remonto“ (KER) akcijų iš „Lietuvos energijos gamybos“. 
Bendrovių akcijos išpirktos už nepriklausomų turto vertintojų nustatytas 
bendrovių akcijų rinkos vertes: ETP akcijos įvertintos 7,695 mln. Eur, 
„Energijos tiekimo“ akcijos įvertintos 6,883 mln. Eur, o KER nustatyta akcijų 
vertė sudarė 4,778 mln. Eur. Bendrovių verslo vertės ir pelno prieš 
palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją daugikliai (EV/EBITDA), 
remiantis 2014 m. koreguotais (eliminavus vienkartinius įvykius) rezultatais, 
svyruoja tarp 6 ir 8 kartų, tai atitinka sandorių rinkos vidurkius.  
 
2015 m. balandžio 27 d. „Lietuvos energija“ dar labiau supaprastino grupės 
struktūrą – iš savo antrinių įmonių perėmė valdytas „NT Valdų“ akcijas. 
„Lietuvos energija“ iš LESTO perėmė 57,3 proc. „NT Valdų“ akcijų už 
nustatytą 41,2 mln. Eur sandorio kainą, iš „Lietuvos energijos gamybos“ 
(LEG) – 41,73 proc. akcijų už 29,9 mln. Eur, iš „Duomenų logistikos centro“ – 
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0,59 proc. akcijų už 424 tūkst. Eur. Visa pradinė sandorių kaina sudaro 71,5 
mln. Eur. Sandorių sutartyse numatyta, kad galutinė kaina bus didinama 
priklausomai nuo pasiektų rezultatų per laikotarpį iki 2018 m. Už akcijas 
„Lietuvos energija“ atsiskaitys grynaisiais pinigais. Balandžio 30 d. 0,35 proc. 
„NT Valdų“ akcijų „Lietuvos energijai“ perleido ir AB „Litgrid“. Bazinė 
pardavimo kaina sudaro 252 000 Eur. Iki 2019 m. kovo 31 d. „Litgrid“ gali 
būti sumokėtas bazinės pardavimo kainos priedas iki 67 000 Eur jei bus 
pasiekti akcijų pirkimo-pardavimo sutartyje numatyti NT Valdos, UAB 
finansiniai rodikliai. 
 
Po šių sandorių kontroliuojančioji bendrovė „Lietuvos energija“ tiesiogiai 
kontroliuoja visas aptarnaujančią veiklą vykdančias bendroves. Tai leidžia 
sklandžiai įgyvendinti pagrindinį šių metų tikslą – vertės grandinės 
išgryninimo programą. 
 
2014 m. gruodį pardavus UAB „Gotlitas“ valdomą turtą, 2015 m. balandžio 
mėn. buvo priimtas sprendimas dėl bendrovės įstatinio kapitalo 
sumažinimo. Ši bendrovė ruošiama likviduoti, likvidavimo procesą 
planuojama pradėti birželio mėn. 
 

Centralizuojami ir efektyvinami procesai 
 
Siekiant pagerinti pagrindinę Grupės veiklą aptarnaujančius procesus ir 
sumažinti jų sąnaudas, „Lietuvos energijos“ grupės įmonės dalį pagrindinę 
veiklą aptarnaujančių funkcijų sukoncentravimo atskiroje įmonėje – UAB 
Verslo aptarnavimo centras. Ji Grupės įmonėms teikia viešųjų pirkimų, 
apskaitos bei darbo santykių administravimo paslaugas.  
 
Centralizuojant viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių 
administravimo procesus siekiama juos standartizuoti, užtikrinti didesnį 
skaidrumą ir efektyvumą, užtikrinti greitesnį jų vykdymą. Toks 
aptarnaujančių procesų koncentravimo modelis atitinka geriausias pasaulyje 
taikomas praktikas. 2015 m pradžioje per Verslo aptarnavimo centrą pradėta 
administruoti darbo santykius Grupės įmonėse.  
 
Nuo 2015 m. sausio 5 d. į „Lietuvos energijos  Vidaus audito tarnybą perkelti 
dirbti visi vidaus auditoriai iš grupės valdomų bendrovių – taip centralizuota 
vidaus audito veikla. 

Įmonių grupė centralizuoja ir transporto priemonių valdymą – 2015 m. 
balandžio 3 d. pradėjo organizuoti vieningą 14-ai grupės įmonių automobilių 
nuomos paslaugų pirkimą. Tikimasi, kad tokie sprendimai padės sutaupyti 
grupės transporto ūkio administravimo sąnaudų. Bendri transporto 
priemonių parkų valdymo principai jau atnešė grupei naudos – 2013–2014 
metais optimizavus transporto priemonių parką buvo atsisakyta dalies 
automobilių. Perkamos paslaugos apims automobilių nuomą, stebėjimą, 
draudimą, remontą, techninę priežiūrą bei kitas paslaugas. 
 

Patvirtinta ir taikoma vieninga projektų valdymo politika 
 
Įmonių grupėje įdiegta vieninga projektų valdymo politika, pagal kurią 
formuojami portfeliai įmonių grupės strategijai įgyvendinti. 
Kontroliuojančioje bendrovėje „Lietuvos energija“ suformuotas įmonių 
grupės projektų valdymo kompetencijų centras (angl. Enterprise Project 
Management Office – EMPO), kuris užtikrina gerosios projektų valdymo 
praktikos dalijimąsi tarp grupės įmonių. EPMO konsultuoja įmonėse 
įsteigtus/atnaujintus projektų valdymo centrus (angl. Project Management 
Office – PMO), visus įmonių grupės projektų vadovus projektų valdymo 
klausimais bei stebi vykdomų projektų būklę. 
 

Elektrėnų kompleksas veiks optimaliai 
 
Įgyvendinant „Lietuvos energijos gamybos“ veiklos nuo 2015 m. sausio 1 d. 
nutrauktas Bendrovės valdomos rezervinės elektrinės 1 ir 2 blokų 
eksploatavimas. 1 blokas pradėtas demontuoti sausio pradžioje, 2 blokas – 
nuo 2015 m. balandžio pradžios. 
 
Pagal nustatytą optimalų Elektrėnų komplekso veiklos scenarijų, 1 ir 2 
rezervinės elektrinės blokai (kiekvieno galia siekia po 150 MW) iš 
eksploatacijos turėtų būti išvesti pradėjus veikti šiuo metu Elektrėnuose 
statomai naujajai biokuro katilinei, o 5 ir 6 blokai (kiekvieno galia siekia po 
300 MW) – pradėjus veikti jungtims su Švedija ir Lenkija. Tokiu būdu nuo 
2016 metų elektros energijos gamybos pajėgumus Elektrėnų komplekse 
sudarytų modernus 455 MW galios kombinuoto ciklo dujų turbinos blokas 
bei 7 ir 8 rezervinės elektrinės blokai (kiekvieno galia – po 300 MW), galintys 
gaminti elektros energiją naudojant tiek dujas, tiek mazutą. Bendra 
instaliuota elektrinės galia siektų 1055 MW. 
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Pertvarkoma „Lietuvos dujų“ veikla 
 
2015 m. kovo 10 d. „Lietuvos dujos“ patvirtino naują įmonės struktūrą – nuo 
birželio 1 d. bus naikinamas įmonės filialų juridinis statusas, „Lietuvos dujų“ 
padaliniai didžiuosiuose šalies miestuose veiks kaip regioniniai dujų tinklo 
departamentai.  
  
Nuo 2014 m. vykdomas „Lietuvos dujų“ integravimo  į  „Lietuvos energijos“ 
grupę veiksmų planas. Pradėta bendrovės integracija apima tokias sritis, kaip 
valdymo modelis, pirkimai ir apskaita, planavimas ir stebėsena, ITT, vidaus 
auditas ir kt. funkcines sritis. Įmonės viešųjų pirkimų funkcija perkeliama į 
grupės įmonę Verslo aptarnavimo centras, taip pat bus perkeltos darbo 
santykių administravimo ir buhalterinės apskaitos funkcijos. Dalis veiklų 
įmonėje centralizuojama, siekiant didesnio efektyvumo. 
 
2015 m. vasario 9 d. „Lietuvos dujų“ stebėtojų taryba iki įmonės valdybos 
kadencijos pabaigos išrinko naują valdybos narį. Juo tapo Dalius 
Svetulevičius, iki šiol dirbęs „Lietuvos dujų“ Operatyvinio valdymo 
departamento vadovu. 
  

Kokybiškų paslaugų užtikrinimas 
 
Daugiau kaip 1,63 mln. klientų aptarnaujanti Grupės įmonė LESTO skiria 
daug dėmesio elektros tinklo plėtrai ir modernizavimui, atsižvelgdama į 
kintančius klientų poreikius, nuosekliai plečia ir tobulina teikiamas 
paslaugas. Visuomenei tai teikia ir ekonominę, ir socialinę naudą, didina 
elektros energijos tiekimo patikimumą ir kokybę, sudaro geresnes sąlygas 
elektros energiją vartoti racionaliau. 
 
Per 2015 m. tris mėnesius LESTO prijungė 5 364 naujus vartotojus – 35,8 
proc. daugiau nei 2014 m. atitinkamu laikotarpiu, kuomet prijungta 3 951 
naujas vartotojas. Naujų vartotojų prijungtų objektų leistinoji naudoti galia 
sudarė 84 112 kW – tai 51,8 proc. daugiau nei 2014 m. tuo pat metu, 
kuomet leistinoji naudoti galia sudarė 55 420  kW. 
 
Taip pat  LESTO  tęsė  sodininkų bendrijų elektros tinklų išpirkimą, taip 
užtikrindama  patikimą, saugų elektros energijos tiekimą bei vykdė tinklų 
modernizavimo projektus, iš dalies finansuojamus ES struktūrinių fondų, – 

per 2015 m. tris mėnesius įmonė išpirko 5 sodininkų bendrijų elektros 
tinklus, iki kovo 31 d. užbaigė darbus 76 sodininkų bendrijų objektuose (iš 76 
pagal projektą), atliko 5 transformatorių pastočių modernizavimą  (pagal 
projektą bus modernizuotos 7 pastotės), oro elektros linijas keitė 
kabelinėmis. LESTO per artimiausią dešimtmetį planuoja iš esmės 
modernizuoti skirstomąjį tinklą. Siekdama užtikrinti patikimas, saugias ir 
išmaniai valdomas paslaugas, bendrovė į tinklo modernizavimą ir 
atnaujinimą iki 2025 metų numato investuoti 1,7 mlrd. eurų. 
 
Per 2015 m. tris mėnesius LESTO pakeitė 26 139 vnt. metrologiškai 
pasenusių elektros apskaitos prietaisų, naujiems  klientams įrengė 3 987 vnt. 
elektros apskaitos prietaisų. Investuodama į elektros apskaitos prietaisų 
modernizavimą bei jų automatizavimą, LESTO per tris mėnesius prie 
automatizuotos duomenų nuskaitymo sistemos prijungė 729 vnt. elektros 
apskaitos prietaisų, taip padidindama įmonės  eksploatuojamų elektros 
apskaitos prietaisų, kurių duomenys nuskaitomi nuotoliniu būdu, skaičių iki 
25 839. Elektros apskaitos prietaisų automatizavimas suteikia galimybę 
automatiškai pateikti klientams sąskaitas už per laikotarpį sunaudojamą 
elektros energijos kiekį, patiems klientams nedeklaruojant suvartojamo 
elektros kiekio. 
 
LESTO, atsižvelgia į klientų poreikius bei besikeičiančią jų elgseną – klientai 
linkę taupyti savo laiką ir nori operatyviai gauti informaciją jiems rūpimais 
klausimais, todėl pastaraisiais metais vis daugiau klientų paslaugas įsigyja ne 
klientų aptarnavimo centruose, o paskambinę telefonu ar paslaugą užsisakę 
savitarnos svetainėje www.manoelektra.lt. 
 
Pasitelkiant partnerius – Lietuvos paštą ir šalies bibliotekas – LESTO siūlo 
klientams dar daugiau galimybių patogiai gauti paslaugas. Tai mažina 
bendrovės patiriamas išlaidas ir didina efektyvumą ilguoju laikotarpiu. 
 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, kovo 31 d., buvo 550 tūkst. savitarnos 
svetainėje www.manoelektra.lt užsiregistravusių naudotojų, lankytojų 
skaičius išaugo iki 1 mln. (prieš metus – 760 tūkst.) Per 3 mėn. trumpuoju 
LESTO klientų aptarnavimo telefonu 1802 informacija buvo suteikta daugiau 
nei 295 tūkst. klientų, gauta ir išspręsta daugiau nei 119 tūkst. klientų 
kreipimųsi įvairiais klausimais, septyniuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose 

http://www.manoelektra.lt/
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esančiuose klientų aptarnavimo centruose buvo aptarnauta daugiau kaip 
62,8 tūkst. klientų. 
 
Esminė permaina 2015 m. I ketv. – bendri elektros ir dujų vartotojų 
aptarnavimo centrai didžiuosiuose miestuose. Nuo kovo 30 d. Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir Utenoje Elektros skirstymo 
bendrovė LESTO, gamtinių dujų tiekimo bendrovė „Lietuvos dujų tiekimas“ 
bei gamtinių dujų skirstomojo tinklo operatorius „Lietuvos dujos“ 
aptarnaujami bendruose klientų aptarnavimo centruose. Pernai toks klientų 
aptarnavimų centras buvo atidarytas Vilniuje. 
 
„Lietuvos dujos“ 2015 m. I ketv. naujiems vartotojams prijungti investavo 0,9 
mln. Eur, palyginimui, 2014 m. I ketv. – 0,7 mln. Eur. Bendrovė pastatė 14 
km skirstomojo dujotiekio (prieš metus – 10 km) ir prie dujotiekių prijungė 
736 naujus vartotojus. Tai 49 proc. daugiau, lyginant su 2014 m. I ketv., kai 
prie dujų skirstymo sistemų buvo prijungti 494 nauji vartotojai.  
 
Viena stambesnių „Lietuvos dujų“ investicijų į naujų dujų sistemų statybą 
projektų, užbaigtų 2015 m. pirmą ketvirtį, buvo vidutinio slėgio skirstomojo 
dujotiekio statyba Kaune, Pramonės prospekte. Dujotiekis nutiestas verslo 
vartotojui, planuojančiam per metus suvartoti apie 9 mln. kubinių metrų 
gamtinių dujų. Šio projekto investicijos siekia beveik 100 tūkst. EUR, naujam 
vartotojui prijungti pastatyta 0,9 km dujotiekio. Taip pat pastatytas beveik 2 
kilometrų ilgio dujotiekis Kauno rajone, Noreikiškių gyvenvietėje. Projekto 
investicijos sudarė daugiau kaip 63 tūkst. EUR. 
 

Išbandomi išmanieji apskaitos prietaisai 
 
LESTO 2015 m. gegužės 7 d. paskelbė tarptautinį išmaniųjų skaitiklių pirkimo 
konkursą, pagal kurį numatoma įrengti 3 tūkst. išmaniųjų skaitiklių. Jie leistų 
racionaliau vartoti elektrą ir taupyti namų ūkio išlaidas.  
 
Bandomasis išmaniųjų skaitiklių projektas – Lietuvos įsipareigojimas Europos 
Komisijai išbandyti išmaniųjų apskaitų efektyvumą ir naudą gyventojams.  
 

Įrengus išmanųjį elektros apskaitos prietaisą, klientas savitarnos svetainėje 
www.manoelektra.lt galės matyti tikslius duomenis, kada ir kiek energijos jis 
suvartoja. Be to, bandomojo projekto metu LESTO gaus daugiau tikslesnės 

informacijos apie elektros tinklą. Tai leis operatyviau nustatyti elektros tinklo 
gedimus ir juos šalinti. 
 
Planuojama, jog elektros skaitiklių įrengimo darbai prasidės 2016-ųjų pirmąjį 
ketvirtį. Išmanūs skaitikliai bus įrengti Alytaus miesto, Šiaulių miesto, Šilutės 
rajono, Trakų rajono, Varėnos rajono, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono 
savivaldybių teritorijose gyvenantiems LESTO klientams. 
 
Tolesnis išmaniųjų apskaitos sistemų diegimas gali priklausyti nuo 
ekonominio vertinimo. Elektros energijos sektoriuje keliamas tikslas iki 2020 
metų įdiegti išmaniąsias apskaitos sistemas bent 80 proc. vartotojų, jei 
projektai yra ekonomiškai pagrįsti ir kuria naudą vartotojams. 
 

Pinga elektros įvedimas 
 
Nuo 2015 m. birželio 1 d. keičiasi elektros įvedimo įkainiai naujiems 
vartotojams. Preliminariais skaičiavimais, statistinis naujas vartotojas, 
planuojantis įsivesti elektrą, mokės 230 eurų, verslas – 758 eurais mažiau nei 
iki šiol.  
 

Elektros įvedimo įkainiai priklauso nuo to, kokių pajėgumų nori klientas ir 
koks atstumas yra nuo vartotojo objekto iki elektros tinklų. Leistinosios 
naudoti galios įrengimo ar padidinimo kainos mažės visoms vartotojų 
grupėms. Daugiausia – 49 proc. – antros grupės vartotojams. Verslo klientui 
prijungimo įkainis, preliminariais skaičiavimais, sumažės 758 eurais iki 5 
tūkst. eurų. 
 

Grąža akcininkams 
 
Už 2014 metus valstybės valdoma „Lietuvos energijos“ įmonių grupė skyrė 
52,6 mln. EUR dividendų ir tai yra daugiausia iš visų valstybės valdomų 
įmonių.  
 
„Lietuvos energijos“ grupės valdomos biržoje listinguojamos bendrovės 
dividendus už 2014 m. mokėjo kas pusmetį. Iš viso LESTO dividendai už 2014 
m sudarė 31,33 mln. EUR, (už 2013 m. – 33,23 mln. EUR) „Lietuvos energijos 
gamybos“ – 41,96 mln. EUR (už 2013 m. – 72,48 mln. EUR), o „Lietuvos dujų“ 
– 48,2 mln. EUR (2013 m. – 15,43 mln. Eur).  



 

32 TARPINIS PRANEŠIMAS 2015 M I KETV.   
Korporatyvinis valdymas  

 

Korporatyvinis valdymas 

 
 
 
 
 
 
„Lietuvos energijos“ grupei, kurios akcininkas yra Lietuvos valstybė,  yra 
svarbu užtikrinti efektyvią ir skaidrią veiklą. To siekiant 2013 metais buvo 
atlikta valdymo pertvarka, kurios metu buvo pertvarkytas ir sustiprintas 
korporatyvinis Grupės valdymas.  
 
Rengiant naująją Grupės valdymo struktūrą ir modelį, buvo pritaikyta 
pažangiausia tarptautinė ir nacionalinė praktika, naudotasi Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos skelbiamomis rekomendacijomis, 
atsižvelgta į NASDAQ OMX Vilnius biržoje listinguojamų bendrovių valdymo 
kodeksą, BICG (angl. Baltic Institute of Corporate Governance) 
rekomenduojamas valdymo gaires valstybės valdomoms įmonėms. 
Energetikos įmonių grupės korporatyvinio valdymo modelis įgyvendintas 
pagal 2013 m. birželio 7 d. LR finansų ministerijos patvirtintas valdymo 
gaires (su gairėmis susipažinti galima www.le.lt). 
 

Svarbiausias korporatyvinio valdymo tikslas – pasiekti sinergijos efektą, 
suderinant „Lietuvos energijos“ grupės įmonių skirtingas veiklas ir 
nukreipiant jas į visos Grupės bendrų tikslų siekimą. 
 
Grupės valdymo struktūra suformuota pagal korporatyvinio valdymo 
principus ir prisideda prie jų įgyvendinimo. Bendrovės akcininkas – valstybė, 
kuriai priklauso 100 proc. akcijų. Akcininko teises ir pareigas įgyvendina LR 
finansų ministerija, priimanti pagrindinius su nuosavybės teisių ir pareigų 
įgyvendinimu susijusius sprendimus. 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

http://www.le.lt/
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Priežiūros organai 
 

Stebėtojų taryba 

 
Stebėtojų taryba yra Bendrovės įstatuose numatytas kolegialus priežiūros 
organas, kurią ketverių metų kadencijai  renka visuotinis akcininkų 
susirinkimas. „Lietuvos energijos“ stebėtojų tarybą sudaro 7 nariai – fiziniai 

asmenys, atstovaujantys Finansų ministerijai, Energetikos ministerijai, Ūkio 
ministerijai, LR Vyriausybės kanceliarijai ir 3 nepriklausomi nariai. Stebėtojų 
tarybai vadovaujantį jos pirmininką stebėtojų taryba renka iš savo narių. 
Toks stebėtojų tarybos formavimo modelis atitinka korporatyvinio valdymo 
principus. 
 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2015 m. kovo 31 d.) veikusi „Lietuvos 
energijos“ stebėtojų taryba: 

 
 

       
 Šarūnas Kliokys  

(g. 1959) 
 
Pirmininkas, 
nepriklausomas narys 

Antanas Danys  
(g. 1975) 
 
 
Nepriklausomas narys 

Dr. Virginijus Lepeška 
(g. 1955) 
 
 
Nepriklausomas narys 

Tomas Garasimavičius 
(g. 1978) 
 
 
Narys 

Aloyzas Vitkauskas 
(g. 1954) 
 
 
Narys 

Rasa Noreikienė 
(g. 1959) 
 
 
Narė 

Rokas Baliukovas 
(g. 1977) 
 
 
Narys (nuo 2014-12-17) 

Išsilavinimas Vyrauto Didžiojo 
universitetas, Baltijos 
vadybos Institutas, Verslo 
administravimo magistro 
laipsnis (EMBA); 
Vilniaus universitetas, 
Ekonomisto diplomas. 

Vilniaus universitetas, Verslo 
administravimo magistro 
laipsnis (MBA); 
Bostono Koledžas (Boston 
College), bakalauro laipsnis. 

Vilniaus universitetas, 
Socialinių mokslų daktaro 
laipsnis. 

Kreitono universitetas, 
Politikos magistratūros 
studijos; 
Vilniaus universiteto TSPMI, 
Politikos magistratūros 
studijos; 
Vilniaus universitetas TSPMI, 
Politikos mokslų bakalauro 
laipsnis. 

Vilniaus inžinerinis statybos 
institutas, Techninių mokslų 
aspirantūra; 
Vilniaus inžinerinis statybos 
institutas, Civilinės inžinerijos 
magistro laipsnis. 

Kauno technologijos 
universitetas, Viešojo 
administravimo magistro 
laipsnis; 
Vilniaus Universitetas, 
Teisininko specialybė. 

Kauno technologijos 
universitetas, Elektros 
inžinerijos bakalauro laipsnis; 
Šiaulių universitetas, 
Energetikos inžinerijos 
magistras; 
Šiaulių universitetas, 
Vadybos ir verslo 
administravimo magistras. 

Dalyvavimas 
Bendrovės ir 
Grupės įmonių 
kapitale, % 

– – – – – – – 

Darbovietė, 
pareigos 

UAB „Ekonovus“ valdybos 
pirmininkas, 
UAB „Avestis“ valdybos 
pirmininkas ir direktorius, 
UAB „Šiauliu plento grupė“ 
valdybos pirmininkas. 

VšI „Lietuvos Junior 
Achievement“ valdybos 
narys; 
„United partners“ 
partneris. 

UAB „Organizacijų vystymo 
centras“ valdybos 
pirmininkas; 
Asociacijos „Mentor Lietuva“ 
valdybos narys; 
VšĮ „Paramos vaikams 
centras“ valdybos narys. 

Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė, Ministro 
pirmininko patarėjas 
energetikai. 

Lietuvos Respublikos finansų 
ministerija, viceministras. 

Lietuvos Respublikos ūkio 
ministerija, viceministrė. 

Lietuvos Respublikos 
energetikos ministerija, 
viceministras. 
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Pagrindinės stebėtojų tarybos funkcijos ir atsakomybė apima šias sritis: 
valdybos narių rinkimą ir jų atšaukimą,  valdybos ir vadovo veiklos priežiūrą, 
atsiliepimų dėl Bendrovės strategijos, finansinių ataskaitų rinkinio, pelno 
(nuostolio) paskirstymo, metinio pranešimo visuotiniam akcininkų 
susirinkimui teikimą. Stebėtojų taryba taip pat sprendžia kitus jos 
kompetencijai priskirtus klausimus. 
 
Stebėtojų taryba veikia visos Grupės mastu, t. y., esant poreikiui joje yra 
svarstomi klausimai, susiję ne tik su Bendrovės, bet ir su jos dukterinių 
įmonių ar tų įmonių valdymo ar priežiūros organų veikla. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stebėtojų tarybos komitetai 
 
Efektyviam savo funkcijų ir pareigų vykdymui Stebėtojų taryba sudaro 
komitetus.  Stebėtojų tarybos komitetai pagal kompetenciją savo išvadas, 
nuomones bei siūlymus teikia Stebėtojų tarybai. Komitetą turi sudaryti ne 
mažiau kaip trys nariai, iš kurių ne mažiau kaip vienas  narys yra Stebėtojų 
tarybos narys ir ne mažiau kaip vienas – nepriklausomas narys. 
 
„Lietuvos energijoje“ veikia šie Stebėtojų tarybos komitetai:  
 

 Rizikų valdymo priežiūros komitetas yra atsakingas už išvadų ar 
pasiūlymų dėl valdymo ir kontrolės sistemos  Grupėje veikimo ir (ar) 
svarbiausių rizikos faktorių bei rizikos valdymo ar prevencinių 
priemonių įgyvendinimo teikimą stebėtojų tarybai;  

 

 Audito komitetas yra atsakingas už objektyvių ir nešališkų išvadų ar 
siūlymų dėl audito ir kontrolės sistemos Grupėje veikimo teikimą 
stebėtojų tarybai;  

 
 
 
 
 
 

 Skyrimo ir atlygio komitetas yra atsakingas už išvadų ar siūlymų dėl 
valdybos narių skyrimo, atšaukimo ar skatinimo klausimų teikimą 
stebėtojų tarybai, taip pat už valdybos ir jos narių veiklos vertinimą 
ir atitinkamos nuomonės teikimą. Komiteto funkcijos taip pat apima 
bendros atlygio politikos formavimą įmonių grupėje, atlygio dydžio 
ir sudėties nustatymą, skatinimo principus ir kt. 

 
Esant poreikiui gali būti ad hoc principu sudaromi ir kiti komitetai (pvz., 
specialiems klausimams spręsti, strateginiams projektams rengti, prižiūrėti 
ar koordinuoti ir pan.).  
 
Bendrovės ir listinguojamų Grupės įmonių priežiūros organų išsamus 
aprašymas – 40 psl. 
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Valdymo organai 
 

Valdyba 

 
Valdyba yra Bendrovės įstatuose numatytas kolegialus valdymo organas. 
Valdybos narius Skyrimo ir atlygio komiteto siūlymu keturių metų 

kadencijai renka ir atšaukia stebėtojų taryba. Valdyba, kurią sudaro 5 nariai, 
iš savo narių renka valdybos pirmininką – Bendrovės generalinį direktorių. 
Valdybos nariai pagal kompetenciją turi užtikrinti tinkamą Bendrovės veiklos 
vykdymą/atitinkamų sričių kuravimą Grupės mastu.  
 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2015 m. kovo 31 d.) veikusi „Lietuvos 
energijos“ valdyba: 

 

     
 Dr. Dalius Misiūnas 

(g. 1978) 
Ilona Daugėlaitė 
(g. 1970) 

Darius Kašauskas 
(g. 1972) 

Mindaugas Keizeris 
(g. 1980) 

Dalia Andrulionienė 
(g. 1971) 
 
Valdybos narė nuo 2015-03-02 

Išsilavinimas Lundo universitetas, 
Technologijos mokslų daktaro 
laipsnis; 
Lundo universitetas, Pramoninės 
elektrotechnikos ir automatikos 
magistro laipsnis; 
Kauno technologijos 
universitetas, Elektros inžinerijos 
bakalauro laipsnis. 

Vilniaus universitetas, Hidrogeologijos 
ir inžinerinės geologijos magistro 
laipsnis. 

ISM Vadybos ir ekonomikos 
universitetas, Socialinių mokslų 
ekonomikos krypties doktorantūros  
studijos; 
ISM Vadybos ir ekonomikos 
universitetas, BI Norvegijos verslo 
mokykla, Vadybos magistro laipsnis; 
Vilniaus universitetas, Ekonomikos 
magistro laipsnis. 

Vilniaus universitetas, Tarptautinio verslo 
magistro laipsnis; 
Vilniaus universitetas, Verslo 
administravimo ir vadybos bakalauro 
laipsnis. 

BI Norwegian Business School, 
Executive Master, Management 
program; 
Vilniaus universitetas, 
Ekonomikos ir valdymo magistro 
laipsnis. 

Dalyvavimas Bendrovės 
ir Grupės įmonių 
kapitale, % 

– – – – – 

Darbovietė, pareigos „Lietuvos energija“, UAB valdybos 
pirmininkas; 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB 
stebėtojų tarybos pirmininkas; 
Asociacija „Eurelectric“ Direktorių 
tarybos narys;  
Nacionalinė Lietuvos elektros 
asociacija, Prezidentas; 
KTU Alumnų Asociacija, 
Prezidentas. 

„Lietuvos energija“, UAB valdybos 
narė, Organizacinio vystymo tarnybos 
direktorė; 
LESTO AB stebėtojų tarybos narė; 
AB „Lietuvos dujos“ stebėtojų tarybos 
narė;UAB Technologijų ir inovacijų 
centras valdybos pirmininkė; 
UAB „Elektros tinklo paslaugos“ 
valdybos narė; 
UAB „Duomenų logistikos centras“ 
valdybos pirmininkė 

„Lietuvos energija“, UAB valdybos 
narys, Finansų ir iždo tarnybos 
direktorius;LESTO AB stebėtojų 
tarybos pirmininkas; 
NT Valdos UAB valdybos pirmininkas; 
UAB „Kauno energetikos remontas“ 
valdybos narys; 
UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 
valdybos pirmininkas; 
AB „Lietuvos dujos“ stebėtojų tarybos 
pirmininkas. 

„Lietuvos energija“, UAB valdybos narys, 
Strategijos ir plėtros tarnybos direktorius; 
UAB „Elektros tinklo paslaugos“ valdybos 
pirmininkas; 
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ valdybos 
narys; Energijos tiekimas, UAB valdybos 
pirmininkas; 
UAB LITGAS valdybos pirmininkas; 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB stebėtojų 
tarybos narys; UAB „Kauno energetikos 
remontas“ valdybos pirmininkas. 

„Lietuvos energija“, UAB valdybos 
narė, Gamybos ir paslaugų 
direktorė. 

Listinguojamų Grupės įmonių valdymo organų aprašymas – 43 psl. 
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Organizacinė kultūra ir darbuotojai 
 
„Lietuvos energijos“ grupės strategijos įgyvendinimo pagrindas yra joje 
dirbantys žmonės. Siekiama suformuoti ir palaikyti vertybėmis grįstą 
organizacinę kultūrą, skatinančią darbuotojų motyvaciją prisiimti 
atsakomybę, bendradarbiauti ir vieningai siekti geriausio rezultato.  
 
Įgyvendindami akcininko keliamus tikslus ir vykdydami socialiai atsakingą 
verslą, siekiame į Grupę pritraukti ir išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus ir, 
užtikrinant abipusę naudą, kurti su jais ilgalaikės partnerystės santykius ir 
bendrą sėkmingą ateitį.  
 
2015 m. kovo 31 d. Grupėje dirbo 5578

1
 darbuotojai. „Lietuvos energijos“ 

grupės darbuotojų skaičius nežymiai sumažėjo, lyginant su 2014 m. IV 
ketvirčiu. 
 

Įmonė Viso darbuotojai 

„Lietuvos energija“, UAB 77 

AB LESTO 2208 
 „Lietuvos energijos gamyba“, AB 454 

AB „Lietuvos dujos“ 1134 

UAB Technologijų ir inovacijų centras 173 

UAB Duomenų logistikos centras 18 

Energijos tiekimas UAB 17 

UAB „Kauno energetikos remontas“ 241 

UAB „Gotlitas" 1 

UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ 584 

NT Valdos, UAB 218 

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras 155 

UAB LITGAS 12 

UAB VAE SPB 17 

UAB Verslo aptarnavimo centras 126 

UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ 143 

Iš viso 5578 

 
 

                                                                 

2015 m. kovo 31 d. Bendrovėje dirbo 77 darbuotojai. 92.2 proc. Bendrovėje 
dirbančių darbuotojų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, iš jų – 5 mokslo 
daktarai. Bendrovėje dirba 2 sertifikuoti profesionalūs projektų vadovai 
(PRINCE2), 1 sertifikuotas finansų analitikas (CFA), 1 sertifikuotas vidaus 
audito ekspertas (CIA), 1 sertifikuotas neteisėtų veiksmų ekspertas (Certified 
Fraud Examiner; CFE), 2 sertifikuoti rizikos valdymo užtikrinimo ekspertai 
(CRMA), 5 darbuotojai, turintys Baltijos korporatyvinio valdymo instituto 
(Baltic Institute of Corporate Governance) profesionalaus valdybos nario 
kvalifikaciją, Darbuotojai yra aktyvūs asociacijų ir sąjungų  nariai, 
akademinės visuomenės dalyviai (KTU verslo taryba, LEI stebėtojų taryba, 
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Technologinės plėtros komitetas 
ir kt.). 
 

 
 
53,8 proc. Grupėje dirbančių darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą, iš jų – 25 
mokslo daktarai, 27,7  proc. turi aukštesnįjį išsilavinimą, 18,3 proc. turi 
vidurinį išsilavinimą.  
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Didžiąją dalį Grupės darbuotojų sudarė vyrai – 72,5 proc., moterys sudarė 
27,5 proc. 
 

 
Tarp vadovaujančias pozicijas užimančių darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį 
taip pat labai panašus: 69,2 proc. vadovų sudarė vyrai, o moterys – 30,8 
proc. 

 
Bendras Bendrovės darbo užmokesčio fondas už 2015 m. sausio–kovo mėn. 
buvo 415 tūkst. EUR. 

 
Bendrovės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2015 m. sausio–kovo mėn. 

Darbuotojų kategorija 
Vidutinis mėnesinis darbo 

užmokestis, eurais 

Įmonės vadovas 5310 

Aukščiausio lygmens vadovai 4017 

Vidurinio lygmens vadovai 2698 

Ekspertai, specialistai 1701 

 
 
2015 m. kovo 31 d. Grupėje dirbo 5578 darbuotojai. Bendras Grupės darbo 
užmokesčio fondas už 2015 m. sausio–kovo mėn. buvo 16 610 mln. EUR 
 
Grupės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2015 m. sausio–kovo mėn. 

Darbuotojų kategorija 
Vidutinis mėnesinis darbo 

užmokestis, eurais 

Įmonės vadovas 4006 

Aukščiausio lygmens vadovai 3300 

Vidurinio lygmens vadovai 1811 

Ekspertai, specialistai 918 
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Darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį, proc. 

69,2 

30,8 

Vyrai Moterys

Vadovų pasiskirstymas pagal lytį, proc. 
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Organizacijos ir jos kultūros vystymas 
 
Pertvarkius „Lietuvos energijos“ grupės valdymą 2015 m. dėmesys skirtas 
koordinuotam organizacijos vystymui, žmogiškųjų išteklių valdymui, naujos 
organizacinės kultūros formavimui, veiklos organizavimo efektyvumui, 
kompetencijų stiprinimui ir išlaikymui.  
 
2015 m. I ketv. užbaigtas darbo santykių administravimo konsolidavimo 
projektas, darbuotojų adaptavimo sistemos atnaujinimo projektas, 
stiprinant darbdavio įvaizdį sudalyvauta 4 universitetų organizuojamose 
karjeros dienų renginiuose, pagal bendrus veiklos valdymo principus atliktas 
Grupės darbuotojų veiklos vertinimas. 2015 m. toliau Grupėje tęsiamas 
atlygio sistemos tobulinimo projektas, rengiamos darbuotojų ugdymo gairės. 
 
Toliau sėkmingai tęsiami karjeros valdymo, rotacijų sistemų struktūrizavimo 
procesai (per pirmą šių metų ketvirtį tarp Grupės įmonių rotavo 20 
darbuotojų, o karjerą įmonės viduje padarė 36 darbuotojai). 
 
„Lietuvos energijos“ grupė, siekdama nuolat tobulėti ir didinti Grupės vertę, 
supranta, kad šių siekių realizavimas daugiausia priklauso nuo darbuotojų 
įsitraukimo bei indėlio į organizacijos vystymąsi ir jos sėkmę. Siekiant 

įvertinti, kiek darbuotojai yra įsitraukę į organizacijos veiklą ir linkę skirti 
aktyvias pastangas siekiant organizacijos sėkmės, inicijuotas Grupės įmonių 
darbuotojų įsitraukimo tyrimas. Įgyvendinami tyrimų rezultatų veiksmų 
planai. 
 

Kompetencijų ugdymas 
 
„Lietuvos energijos“ grupėje nuosekliai rūpinamasi darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimu bei užtikrinama, kad darbuotojai turėtų visus įstatymų numatytus 
darbui privalomus atestatus, tobulintų darbui reikalingas kompetencijas. iki 
2015 m. pirmo ketvirčio pabaigos, „Lietuvos energijos” grupės mokymuose 
buvo sudalyvavę 5576 darbuotojai.  
 
Atskirose įmonėse organizacijos lygmeniu organizuoti įvairūs bendrųjų, 
profesinių ir vadovavimo kompetencijų mokymai, pvz., laiko valdymas ir 
planavimas, komandos formavimas, įtakos darymas, konfliktų ir streso 
valdymas, pokyčių valdymas, komunikavimas, projektų valdymas, verslo 
procesų valdymas, pardavimo įgūdžiai, efektyvus klientų aptarnavimas ir kt. 
 
2014 m. inicijuota ir 2015 m. tęsiama Grupės Vidurinio lygmens vadovų 
forumo iniciatyva, kurioje dalyvauja 25 vidurinio lygmens vadovai, 
atstovaujantys kiekvieną Grupės įmonę. Šios programos tikslas – per 
bendras diskusijas, seminarus, projektinę veiklą ugdyti vidurio lygmens 
vadovų vadovavimo ir lyderystės kompetencijas, sudaryti sąlygas dalintis 
patirtimi ir skatinti tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti „Lietuvos 
energijos“ grupės vieningumą bei kartu siekti strateginių tikslų. 
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Praktikos galimybės 
 
Grupės įmonės sudaro sąlygas aukštųjų ir profesinių mokyklų studentams 
pritaikyti teorines žinias bei įgyti praktinių įgūdžių. Per pirmąjį šių  metų 
ketvirtį į praktiką priimti 62 praktikantai: 
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Priežiūros organai 
 
2015 m. kovo 31 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB veikė stebėtojų taryba, 
kurią sudarė: 
 

Vardas, pavardė 

Dalyvavimas 
Bendrovės ir 

Grupės įmonių 
kapitale, proc. 

Kadencijos laikotarpis Darbovietė 

Dr. Dalius Misiūnas 
Pirmininkas 

- 2013 m. rugpjūtis - 
2017 m. rugpjūtis 

„Lietuvos energija“, 
UAB valdybos 
pirmininkas, generalinis 
direktorius 

Pranas Vilkas 
Nepriklausomas 
narys 

- 2013 m. rugpjūtis - 
2017 m. rugpjūtis 

- 

Mindaugas Keizeris - 2014-11-20 -  
2017 m. rugpjūtis 

„Lietuvos energija“, 
UAB strategijos ir 
plėtros direktorius 

2015 m. kovo 31 d. AB LESTO veikė stebėtojų taryba, kurią sudarė: 
 

Vardas, pavardė 

Dalyvavimas 
Bendrovės ir 

Grupės įmonių 
kapitale, proc. 

Kadencijos laikotarpis Darbovietė 

Darius Kašauskas 
Pirmininkas 

- 2013 m. liepa- 
2017 m. liepa 

„Lietuvos energija“, 
UAB Finansų ir iždo 
tarnybos direktorius 

Petras Povilas Čėsna 
Nepriklausomas 
narys 

- 2013 m. rugsėjis- 
2017 m. liepa 

LITEXPO valdybos 
pirmininkas 

Ilona Daugėlaitė 
Narė 

- 2013 m. liepa- 
2017 m. liepa 

„Lietuvos energija“, 
UAB Organizacinio 
vystymo direktorė 

 
 
 

Nuo 2014 m. spalio 29 d. AB „Lietuvos dujos“ suformuota stebėtojų taryba, 
kurią 2015 m. kovo 31 d. sudarė: 
 

Vardas, pavardė 

Dalyvavimas 
Bendrovės ir 

Grupės įmonių 
kapitale, proc. 

Kadencijos laikotarpis Darbovietė 

Darius Kašauskas 
Pirmininkas 

- 2014 m. lapkritis- 
2018 m. lapkritis 

„Lietuvos energija“, 
UAB Finansų ir iždo  
direktorius 

Petras Povilas Čėsna 
Nepriklausomas narys 

- 2014 m. lapkritis- 
2018 m. lapkritis 

LITEXPO valdybos 
pirmininkas 

Ilona Daugėlaitė 
Narė 

- 2014 m. lapkritis- 
2018 m. lapkritis 

„Lietuvos energija“, 
UAB Organizacinio 
vystymo direktorė 

Stebėtojų tarybos komitetai 
 
2015 m. kovo 31 d. Bendrovėje „Lietuvos energija“, kaip Grupės 
patronuojančioje įmonėje, veikė šie Stebėtojų tarybos komitetai: audito, 
rizikų valdymo priežiūros, skyrimo ir atlygio. 
 

Audito komitetas 
 

Komiteto narys 
Turimų Bendrovės 
ir Grupės įmonių 

akcijų skaičius 
Darbovietė 

Rasa Noreikienė  
Komiteto pirmininkė 

- LR ūkio ministerija, viceministrė 

Danielius Merkinas  
Nepriklausomas narys 

- UAB „Nordnet“ finansų direktorius 

Aušra Vičkačkienė 
Narė 

- LR finansų ministerija, turto 
valdymo departamento direktorė 

Gintaras Adžgauskas 
Narys 

- Pasaulio energetikos tarybos 
Lietuvos komiteto direktorius 

Irena Petruškevičienė  
Nepriklausoma narė 

 Europos Komisijos audito vystymo 
komiteto narė 
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Pagrindinės komiteto funkcijos: 

 Stebėti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių finansinių 
ataskaitų rengimo procesą, ypatingą dėmesį skiriant naudojamų 
apskaitos metodų tinkamumui ir nuoseklumui; 

 Stebėti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių vidaus 
kontrolės ir rizikos valdymo sistemų veiksmingumą, atlikti šių 
sistemų poreikio ir tinkamumo analizę, vykdyti jau egzistuojančių 
vidaus kontrolės valdymo sistemų peržiūrą; 

 Stebėti, kaip atestuotas auditorius ir audito įmonė laikosi 
nepriklausomumo ir objektyvumo principų, teikti su tuo susijusias 
rekomendacijas, teikti rekomendacijas dėl pasirenkamos audito 
įmonės; 

 Stebėti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių audito 
atlikimo procesus, tikrinti audito veiksmingumą ir administracijos 
reakciją į rekomendacijas, kurias audito įmonė pateikia laiške 
vadovybei; 

 Stebėti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių vidaus audito 
funkcijos veiksmingumą, analizuoti šios funkcijos poreikį ir 
tinkamumą, teikti rekomendacijas dėl vidaus audito funkcijos 
reikalingumo, veiksmingumo ir kitais su vidaus auditu susijusiais 
klausimais; 

 Teikti pasiūlymus dėl Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių 
vidaus audito planų, teikti rekomendacijas dėl Bendrovės ir 
Bendrovės įmonių grupės įmonių vidaus audito padalinių nuostatų, 
vidaus audito funkcijas atliekančio struktūrinio padalinio vadovo 
skyrimo ir atleidimo, jo pareiginių nuostatų tvirtinimo, skatinimo ir 
nuobaudų skyrimo; 

 Stebėti ar Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių veikla 
atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, įstatus ir 
veiklos strategiją; 

 Vertinti ir analizuoti kitus klausimus, Stebėtojų tarybos sprendimu 
priskirtas Komiteto kompetencijai; 

 Vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei vertybinių 
popierių biržos NASDAQ Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo 
kodekse numatytas funkcijas, susijusias su Komiteto funkcijomis. 

Rizikų valdymo priežiūros komitetas 
 

Komiteto narys 
Turimų Bendrovės 
ir Grupės įmonių 

akcijų skaičius 
Darbovietė 

Antanas Danys  
Komiteto pirmininkas 

- Viešosios įstaigos „Lietuvos Junior 
Achievement“ valdybos narys 

Raimundas Petrauskas 
Nepriklausomas narys 

- Schmitz Cargobull Baltic, UAB 
generalinis direktorius 

Donatas Kaubrys
 

Nepriklausomas narys 
- Dovirma, UAB direktorius 

Tomas Garasimavičius 
Narys 

- LR  Ministro Pirmininko patarėjas 
energetikai 

Pagrindinės komiteto funkcijos: 

 Stebėti, kaip identifikuojamos, vertinamos ir valdomos Bendrovės ir 
Bendrovės įmonių grupės tikslų pasiekimui aktualios rizikos; 

 Vertinti vidaus kontrolės procedūrų ir rizikos valdymo priemonių 
adekvatumą identifikuotoms rizikoms; 

 Vertinti rizikų valdymo priemonių įgyvendinimo būklę; 

 Stebėti rizikų valdymo proceso vykdymą; 

 Analizuoti finansines galimybes rizikų valdymo priemonėms įdiegti; 

 Vertinti rizikas ir Bendrovės bei Bendrovės įmonių grupės įmonių 
rizikų valdymo planą; 

 Vertinti periodinio rizikų nustatymo ir vertinimo ciklą; 

 Kontroliuoti, ar sudaromi rizikų registrai, analizuoja jų duomenis, 
teikia pasiūlymus; 

 Stebėti vidaus dokumentų, susijusių su rizikų valdymu, rengimą; 

 Vykdyti kitas funkcijas, Stebėtojų tarybos sprendimu priskirtas 
Komiteto kompetencijai. 
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Skyrimo ir atlygio komitetas 
 

Komiteto narys 
Turimų Bendrovės 
ir Grupės įmonių 

akcijų skaičius 
Darbovietė 

Aloyzas Vitkauskas  
Komiteto pirmininkas 

- LR finansų ministerija, viceministras 

Virginijus Lepeška 
Nepriklausomas narys 

- UAB „Organizacijų vystymo 
centras“ valdybos pirmininkas 

Tomas Garasimavičius 
Narys 

- LR  Ministro Pirmininko patarėjas 
energetikai 

 
Pagrindinės komiteto funkcijos: 

 Vertinti ir teikti pasiūlymus dėl Bendrovės, Bendrovės įmonių 
grupės įmonių ilgalaikės atlyginimų politikos (fiksuoto pagrindinio 
atlyginimo, nuo veiklos rezultatų priklausančio atlygio, pensijų 
draudimo, kitų garantijų ir atlygio formų, kompensacijų, išeitinių 
išmokų, kitų atlygio paketo dalių), taip pat su asmens veikla 
susijusių išlaidų kompensavimo principų; 

 Vertinti ir teikti pasiūlymus dėl Bendrovės, Bendrovės įmonių 
grupės įmonių tantjemų politikos; 

 Prižiūrėti Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės įmonių atlyginimų ir 
tantjemų politikos atitikimą tarptautinei praktikai ir gero valdymo 
praktikos rekomendacijoms ir teikti atitinkamus pasiūlymus dėl 
atlyginimų, tantjemų politikos tobulinimo; 

 

 Teikti pasiūlymus dėl tantjemų, skirstant Bendrovės, Bendrovės 
įmonių grupės įmonių atitinkamų finansinių metų paskirstytinąjį 
pelną (nuostolius); 

 Vertinti Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės įmonių sutarčių su 
Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės įmonių valdymo organų 
nariais sąlygas; 

 Vertinti kandidatų į Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės įmonių 
organų narius ir vyresniąją vadovybę paieškos bei atrankos 
procedūras bei kvalifikacinių reikalavimų nustatymą; 

 Nuolat vertinti Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės įmonių 
valdymo ir priežiūros organų struktūrą, dydį, sudėtį ir veiklą; 

 Prižiūrėti, kaip Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės įmonių 
valdymo organų nariai ir darbuotojai informuojami apie galimybes 
kelti kvalifikaciją ir reguliariai ją kelia; 

 Prižiūrėti ir vertinti Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės įmonių 
valdymo ir priežiūros organų veiklos tęstinumą užtikrinančių 
priemonių įgyvendinimą; 

 Vykdyti kitas funkcijas, Stebėtojų tarybos sprendimu priskirtas 
Komiteto kompetencijai. 
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Grupės įmonių valdymo organai 
 
2015 m. kovo 31 d. AB LESTO valdybą sudarė: 

Vardas, pavardė 

Dalyvavimas 
Bendrovės ir 

Grupės įmonių 
kapitale, proc. 

Kadencijos 
laikotarpis 

Darbovietė 

Aidas Ignatavičius 
Pirmininkas 

- 2013 m. rugsėjis- 
2017 m. rugsėjis 

AB LESTO generalinis direktorius 

Andrius Bendikas 
Narys 

- 2013 m. rugsėjis- 
2017 m. rugsėjis 

AB LESTO  finansų ir administravimo 
tarnybos direktorius 

Sergejus Ignatjevas 
Narys 

- 2013 m. rugsėjis- 
2017 m. rugsėjis 

AB LESTO klientų aptarnavimo 
tarnybos direktorius 

Virgilijus Žukauskas 
Narys 

- 2013 m. rugsėjis- 
2017 m. rugsėjis 

AB LESTO elektros tinklo tarnybos 
direktorius 

Dalia Andrulionienė 
Narė iki 2015-03-02 

- 2013 m. rugsėjis- 
2015 m. kovas 

AB LESTO Organizacijos vystymo bei 
komunikacijos tarnybos direktorė 

Vadovas: Aidas Ignatavičius, AB LESTO generalinis direktorius 
 
2015 m. kovo 31 d. AB „Lietuvos dujos“ valdybą sudarė: 

Vardas, pavardė 

Dalyvavimas 
Bendrovės ir 

Grupės įmonių 
kapitale, proc. 

Kadencijos 
laikotarpis 

Darbovietė 

Liudas Liutkevičius 
Pirmininkas 

- 2014 m. lapkritis- 
2018 m. lapkritis 

AB „Lietuvos dujos“ generalinis 
direktorius 

Giedrė Ginskienė 
Narė 

- 2014 m. lapkritis- 
2018 m. lapkritis 

AB „Lietuvos dujos“ Finansų ir iždo 
tarnybos direktorė 

Nemunas Biknius 
Narys 

- 2014 m. lapkritis- 
2018 m. lapkritis 

AB „Lietuvos dujos“ Paslaugų 
teikimo ir plėtros tarnybos 
direktorius 

Valentina Birulienė 
Narė 

- 2014 m. lapkritis- 
2018 m. lapkritis 

AB „Lietuvos dujos“ Organizacijos 
vystymo tarnybos direktorė 

Dalius Svetulevičius 
Narys nuo 2015-02-09 

- 2015 m. vasaris- 
2018 m. lapkritis 

AB „Lietuvos dujos“ Dujų tinklo 
tarnybos direktorius 

Tomas Šidlauskas 
Narys iki 2015-01-30. 

- 2014 m. lapkritis- 
2015 m. sausis 

AB „Lietuvos dujos“ Dujų tinklo 
tarnybos direktorius 

Vadovas: Liudas Liutkevičius, AB „Lietuvos dujos“ generalinis direktorius.  
 
 

2015 m. kovo 31 d. „Lietuvos energijos gamybos“, AB valdybą sudarė: 

Vardas, pavardė 

Dalyvavimas 
Bendrovės ir 

Grupės įmonių 
kapitale, proc. 

Kadencijos 
laikotarpis 

Darbovietė 

Juozas Bartlingas 
Pirmininkas 

- 2013 m. rugsėjis- 
2017 m. rugsėjis 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, 
generalinis direktorius 

Adomas Birulis 
Narys 

- 2013 m. rugsėjis- 
2017 m. rugsėjis 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, verslo 
plėtros departamento direktorius 

Eglė Čiužaitė 
Narė 

- 2013 m. rugsėjis- 
2017 m. rugsėjis 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, 
finansų ir teisės departamento direktorė 

Darius Kucinas 
Narys 

- 2013 m. rugsėjis- 
2017 m. rugsėjis 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, 
gamybos departamento direktorius 

Vidmantas Salietis 
Narys 

- 2013 m. rugsėjis- 
2017 m. rugsėjis 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, 
didmeninės elektros prekybos 
departamento direktorius 

Vadovas: Juozas Bartlingas, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, generalinis 
direktorius. 
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Socialinė atsakomybė 

 
 
 
 
 
 
„Lietuvos energijos“ grupėje skiriamas ypatingas dėmesys socialinei 
atsakomybei, siekiama, kad Grupėje veikla būtų vykdoma vadovaujantis 
Jungtinių Tautų inicijuoto „Pasaulinio susitarimo“ (angl. Global Compact) 
atsakingos veiklos principais. „Pasaulinis susitarimas“ apima 10 atsakingos 
veiklos principų diegimą ir skatina įmones nedaryti žalos aplinkai, 
bendruomenei, kitiems verslas ir bendromis pastangomis su Jungtinių Tautų, 
valdžios institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis dalyvauti 

socialinių ir aplinkos apsaugos problemų sprendime, prisidėti prie 
visuomenės raidos ir ekonomikos augimo. „Pasaulinis susitarimas“ 
grindžiamas žmogaus teisių, darbuotojų teisių, aplinkosaugos, kovos su 
korupcija principais.  
 
„Lietuvos energijos“ grupės socialiai atsakingos veiklos modelis 
įgyvendinamas per kryptingą ir nuoseklią veiklą šiose srityse: 

 

 

Aplinkosaugoje  
 
 

 

Santykiuose su 
darbuotojais ir visuomene  

 

 
Veikla rinkoje 

 

2015 m. gegužės 12 d. „Lietuvos energijos“ Finansų ir iždo direktorius Darius 
Kašauskas buvo pripažintas „Metų finansų vadovu 2015 m.“. Šiuos rinkimus 
trečius metus iš eilės organizuoja Finansų analitikų asociacija ir „Verslo 
žinios“. 
 
Grupės įmonė LESTO 2015 m. sausio 22 d. pripažinta viena geriausių ryšių su 
investuotojais bendrovių Baltijos šalyse. Tai paskelbta Baltijos šalių 
vertybinių popierių biržų operatorės „Nasdaq“ organizuotame 2014 metų 
Baltijos vertybinių popierių rinkos apdovanojimų renginyje.  
 
Balandžio 22 d.  „Lietuvos energija“ kartu su Kauno technologijos 
universitetu (KTU) atidarė bendrą Lietuvos energijos taikomųjų tyrimų 

centrą (LETTC). „Santakos“ slėnyje įkurtoje bendradarbiavimo platformoje 
partneriai spręs energetikos sektoriuje kylančius technologinius iššūkius ir 
plėtos naujos veiklos idėjas. 
 
Visoje „Lietuvos energijos“ grupėje veikia patvirtinta Nulinės tolerancijos 
korupcijai politika, taikoma visiems grupės darbuotojams. Politikoje 
apibrėžta, kad „Lietuvos energijoje“ netoleruojamos bet kokios korupcijos 
formos, tiek tiesioginės, tiek netiesioginės. Grupės įmonių darbuotojai savo 
darbą ir fukcijas privalo vykdyti sąžiningai bei skaidriai. Daugiau informacijos 
apie socialinę atsakomybę, visa nulinės tolerancijos korupcijai politika ir kita 
informacija pateikiama grupės internetinėje svetainėje www.le.lt.  
  

http://www.le.lt/
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Aplinkos apsauga 
 
„Lietuvos energijos“ grupė skatina sąnaudas ir taršą mažinančių darbo 
priemonių naudojimą, taupų gamtos išteklių naudojimą, aktyviai ieško būdų, 
kaip galėtų sumažinti energetikos objektų įtaką žmonėms ir aplinkai, 
investuoja į aplinkai nekenksmingas šiuolaikines technologijas. Grupės 
įmonės, įgyvendindamos įvairius aplinkosaugos projektus, siekia ne tik 
sumažinti neigiamą energetikos objektų įtaką žmonėms ir aplinkai, bet ir 
skatinti visuomenės dalyvavimą įvairiose su aplinkosauga susijusiose 
iniciatyvose. 
 

Atliekų tvarkymas ir rūšiavimas, taupus išteklių naudojimas 
 
„Lietuvos energijos“ grupės įmonėse vykdomos atliekų rūšiavimo iniciatyvos, 
pastatyti specialūs rūšiavimo konteineriai, skirti plastiko, popieriaus 
rūšiavimui. LESTO, bendradarbiaudama su elektronikos supirkimo asociacija, 
vykdo ir taupiųjų lempučių, smulkiosios elektronikos, baterijų surinkimą 
klientų aptarnavimo centruose, „Lietuvos energijos gamybos“ padaliniuose 
Elektrėnuose, Kruonyje, Kaune ir Vilniuje taip pat pastatyti specialūs 
konteineriai, skirti nebenaudojamos smulkios elektroninės įrangos ir baterijų 
išmetimui. Nuo  2013 m.  Grupės įmonė UAB „Kauno energetikos remontas“ 
dalyvauja aplinkosauginiame projekte „Mes rūšiuojam įmonėje“, kurio 
tikslas – rūšiuoti ir rinkti įmonių veikloje ir įmonių darbuotojų buityje 
susidarančias elektronikos, buitinės technikos ir nešiojamųjų baterijų ir 
akumuliatorių atliekas, mažinti šių atliekų patekimą į aplinką, šviesti ir 
informuoti visuomenę apie  atliekų rūšiavimą.  
 
2015 m. balandį Grupės įmonių darbuotojai aktyviai  prisijungė prie 
tradicinės kasmetinės  švaros iniciatyvos „Darom 2015“. 
 
LESTO nuolat skatina ir savo klientus atsisakyti popierinių sąskaitų ir 
atsiskaitymo knygelių. Daugiau kaip 90 proc. LESTO verslo klientų yra perėję 
prie elektroninių sąskaitų.  
 
„Lietuvos energijos gamybos“ objektuose veikia Aplinkos apsaugos vadybos 
sistema, atitinkanti LST EN ISO 14001:2005 standarto reikalavimus. Taip pat 
įgyvendinami Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose 

nurodyti reikalavimai oro, paviršinio vandens, požeminio vandens, 
dirvožemio taršos monitoringui ir apsaugos priemonėms. 
 
Elektrėnų komplekse per 2015 m. sausio–kovo mėn. atliekų tvarkytojams 
perduota utilizuoti 178 t skysto kuro pelenų, 2 765 t gumos atliekų, 0,7 t 
baterijų atliekų, 1,39 t užterštų pakuočių atliekų, 1,7 t netinkamų naudoti 
absorbentų atliekų, 0,4 t panaudotų padangų atliekų, metalų supirkėjams 
parduota 44 t elektrotechnikos laužo, 476 t juodojo metalo laužo atliekų. 
Objekto teritorijoje surinktas buitines atliekas pagal sutartį išveža 
specializuota įmonė. Veikiant Chemijos barui susidarė ir nuskaidrinimui į 
Obenių sklypą išleista 68 t vandens skaidrinimo dumblo atliekų. 
 
2015 m. pirmaisiais mėnesiais užbaigti naujo Elektrėnų komplekso 
technologinio vandens ruošimo cecho įrenginių montavimo darbai, pradėti 
paleidimo- derinimo darbai. Planuojama, kad nauji įrenginiai nuo 2015 m. 
trečiojo ketvirčio iki 20 proc. sumažins technologinio vandens ruošimo metu 
patiriamus vandens nuostolius. 
 
Kruonio HAE 2015 m. sausį–kovą perdavė utilizuoti 0,044 t pavojingų atliekų, 
pardavė 12,66 t juodojo metalo laužo. Objekto teritorijoje surinktas buitines 
atliekas pagal sutartį išveža specializuota įmonė, per 2015 m. sausį–kovą 
susidarė 8,32 t buitinių atliekų. 
 
Kauno A. Brazausko HE per 2015 m. sausį–kovą perdavė utilizuoti 0,14 t 
pavojingų atliekų, 0,54 t nepavojingų atliekų, perdavė 2,12 t juodojo metalo 
laužo. Objekto teritorijoje surinktas buitines atliekas pagal sutartį išveža 
specializuota įmonė, per ketvirtį susidarė apie 1,62 t buitinių atliekų.  
 
Popieriaus ir kartono atliekos visose elektrinėse perduodamos šias atliekas 
perdirbančioms įmonėms. 
 
„Lietuvos dujų“ bendrovėje pagal ISO 14001 standarto reikalavimus yra 
įdiegta ir sertifikuota aplinkos vadybos sistema, kuri yra nuolat valdoma ir 
tobulinama. 2015 m. kovo mėn. UAB „Bureau Veritas“ atliko bendrovėje 
įdiegtos aplinkos vadybos sistemos pagal ISO 14001 standartą resertifikacinį 
auditą, nustačius vieną neatitiktį sudarytas korekcinių veiksmų planas. 
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Vienas svarbiausių „Lietuvos dujų“ tikslų kontroliuojant ir, kiek įmanoma, 
techninių priemonių pagalba mažinant atmosferos taršą – suvaldyti galimus 
dujų nuotėkius paskirstant gamtines dujas. Siekiant užtikrinti dujų sistemų 
patikimumą, vykdoma dujotiekių ir jų įrenginių techninė priežiūra, remontas, 
rekonstrukcija ir modernizavimas. Dujų patekimas į atmosferą dėl trečiųjų 
asmenų kaltės per 2015 m. tris mėnesius sudarė 0,038 mln. m

3
. Dujų 

suvartojimas technologinėms reikmėms, susijusioms su dujų išleidimu į 
atmosferą, sudarė 2,95 mln. m

3
. 

 
„Lietuvos dujos“, siekiant mažinti nepalankų poveikį aplinkai, kasmet diegia 
technines priemones dujų sistemų patikimumui užtikrinti, atnaujina 
automobilių parką. Šiais metais įsigyta 14 naujų automobilių, varomų 
švariausiu iškastiniu kuru – gamtinėmis dujomis. Šiuo kuru varomų 80 kW 
galios automobilių CO2 emisija – 157 g/km. Tuo tarpu 59 kW galios benzinu 
varomo automobilio – 191 g/km, 55 kW varomo dyzelinu automobilio – 167 
g/km. 
 

Paramos fondas 
 
LR Finansų ministras 2014 m. rugpjūtį pasirašė įsakymą dėl „Lietuvos 
energijos“ paramos fondo steigimo. Fondo veiklos tikslas – teikti paramą ir 
kitokią pagalbą juridiniams asmenims Lietuvos Respublikos labdaros ir 
paramos įstatymo ir Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų 
įstatymo nustatyta tvarka mokslo, švietimo, kultūros, meno, sporto ir kitose 
visuomenei naudingoms ir su naudos sau siekimu nesiejamose srityse. 
 
„Lietuvos energija“ įsteigė paramos fondą, kuris visos grupės vardu remia 
reikšmingas, valstybei ir visuomenei vertingas iniciatyvas bei projektus. 
Siekiant išvengti spekuliacijų ir užtikrinti skaidrumą, viešai skelbiami 
vertinimo kriterijai, keliais etapais vykdomas paraiškų vertinimas ir 
pritarimas konkrečios paramos skyrimui. Siekiant, kad parama galėtų 
pasinaudoti skirtingo lygio iniciatyvos, projektai, iki 80 proc. paramos fondo 
lėšų skiriama nacionalinio, o 20 proc. – bendruomenių lygio projektams. Yra 
numatyta, kad parama neskiriama ir ji nenaudojama politinėms partijoms ar 
politinėms kampanijoms finansuoti, ekstremaliam sportui. Paramos fondo 
biudžetą sudaro visų grupės įmonių įnašai, siekiantys iki 1 proc. 
konsoliduotojo grynojo pelno. 
 

Iniciatyvos visuomenei 
 
Grupės įmonės aktyviai prisidėjo prie Nacionalinės Lietuvos elektros 
asociacijos (NLEA) organizuojamų tradicinių „Energetikų dienų“ renginio. 
2015 m. balandžio 17-18 dienomis Lietuvos energetikos ir technikos 
muziejuje vyko nemokami edukaciniai renginiai – ekskursijos visuomenei, 
Latvijos violončelininkų trio „Melo-M“ koncertas. Ekskursijų metu lankytojai 
turėjo progą susipažinti su Lietuvos energetikos sistema ir jos aktualijomis, 
daugiau sužinoti apie energetiko profesiją.  
 
Grupė užtikrina galimybę nemokamai įsikrauti elektromobilį greitojo 
įkrovimo stotelėje. Pernai liepos mėnesį LESTO kartu su partneriais „Nissan“ 
ir bendrove „NT Valdos“ Vilniuje, J. Lelevelio g. atidarė pirmąją šalyje 
elektromobilių greitojo įkrovimo stotelę. Ji, panašu, turi nuolatinių 
naudotojų srautą – kas mėnesį čia įkraunama apie 1000 kWh elektros 
energijos (per  tris 2015 metų mėnesius – 3682 kWh). Šiuo metu nemokamą 
elektros energijos tiekimą stotelei užtikrina didžiausias lietuviško kapitalo 
elektros energijos tiekėjas „Energijos tiekimas“. 
 
„Lietuvos energijos gamyba“, siekdama  prisidėti prie visuomenės ir ypač 
jaunosios kartos švietimo apie energetiką,  geranoriškai ir nemokamai priima 
ekskursijas į savo valdomus objektus: kombinuoto ciklo bloką, Kruonio 
hidroakumuliacinę elektrinę, Kauno A. Brazausko hidroelektrinę. Per 2015 
m. sausio–kovo mėn. elektrinėse apsilankė per puspenkto šimto dalyvių iš 
įvairių įmonių, mokyklų ir kitų institucijų, taip pat sulaukta delegacijų iš 
užsienio šalių. Per minėtą laikotarpį daugiausiai ekskursijų surengta Kruonio 
HAE. 
 
2014 m. prasidėjus projektui „Bibliotekos pažangai 2“ LESTO tęsia 
bendradarbiavimą su bibliotekomis. Šio bendradarbiavimo tikslas – sudaryti 
galimybes klientams naudotis savitarnos svetaine www.manoelektra.lt jiems 
patogiose lankomose vietose.  
 
LESTO kartu su Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija kvietė seniūnijas bei 
jų bendruomenes teikti paraiškas saugumo šalia elektros tinklo įrenginių bei 
visuomenės atsakingumo didinimo projektų konkursui. 2015 metais sulaukta 
paraiškų iš 30 seniūnijų ir bendruomenių. Gautas paraiškas vertino LESTO, 
Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos 
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bei VšĮ „Rūpi“ atstovai. Nugalėtojais paskelbti 7 edukaciniai ir praktiniai 
projektai – per 2015 m. tris mėnesius jau įvyko pirmieji jų suplanuoti 
renginiai – bendruomenių gyventojai žinių apie saugų elgesį su elektros 
įranga ir šalia jos sėmėsi interaktyviose paskaitose, viktorinose. 
 
„Lietuvos dujos“ nuolat organizuoja ir dalyvauja socialinėse veiklose. 2015 
m. balandžio 1 d., tęsiant ilgametę tradiciją, buvo surengta VšĮ „Mažoji 
Guboja“ auklėtinių labdaros mugė. 
 
 

Ilgalaikiai projektai 
 
Grupės įmonė LESTO įgyvendina plataus masto ilgalaikius socialinės 
atsakomybės projektus, skirtus vaikams, jaunimui ir plačiajai visuomenei, 
kuriuos vienija aktyvus bendruomenių, įvairių visuomenės grupių 
įsitraukimas, saugumo ir efektyvaus energijos naudojimo ir aplinkos 
tausojimo idėjos. Šie projektai  2014 m. IV ketvirtį  buvo aktyviai toliau 
vystomi. 
 

„Operacija 2020“. Šiuo projektu siekiama skatinti atsakingą elgesį su 

elektros tinklo įrenginiais, didinti gyventojų supratimą apie saugų elgesį su 
elektros įrenginiais ir mažinti neigiamas pasekmes, kylančias dėl gyventojų 
neatsakingo ar piktavališko elgesio. 
 
Per pirmus tris 2015 m. mėnesius vagys visiems elektros energijos 
vartotojams padarė nuostolių už 17 993,84 Eur. Daugiau nei įprasta vagysčių 
iš LESTO įrenginių užfiksuota Pasvalio ir Biržų rajonuose. LESTO sustiprino 
bendradarbiavimą su policija ir apsaugos bendrovėmis. Per pirmus tris 
mėnesius parašyti 6 pareiškimai dėl ikiteisminių tyrimų pradėjimo, 1 iš jų  
realizuotas su kratomis. Nustatytas stambus elektros energijos grobstymo 
faktas, dar 2 asmenims pareikšti įtarimai dėl el. vagysčių – vieną atvejį 
išaiškinti padėjo patys gyventojai.  
 
Siekdamas skatinti mokyklų bendruomenių sąmoningumą bei prisidėti prie 
darnios, energiją ir aplinką tausojančios Lietuvos visuomenės kūrimo, 
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras bei LESTO kartu su partneriais pakvietė 

šalies ugdymo įstaigas dalyvauti visus metus truksiančioje edukacinėje 
programoje „Darni Mokykla“. Pirmąją programos užduotį – ekologinio 
pėdsako tyrimą – atliko 70 programoje dalyvaujančių ugdymo įstaigų,  o 
visus metus pokyčius, leidžiančius sumažinti ekologinį pėdsaką, diegė ir 
įgyvendino 17 mokyklų. 2015 metų pradžioje organizatoriai, tarp kurių – ir 
LESTO atstovas, išanalizavo ir atrinko geriausius rezultatus pasiekusias ir 
kūrybiškiausias įstaigas.  
 

„Tiek, kiek reikia“. Projektas yra skirtas kurti racionaliai vartojančios 

elektros energiją  visuomenės tradicijas.  
 
Racionalaus energijos vartojimo konferencija „Energetinio efektyvumo 
sprendimai – kelias verslo konkurencingumui“. LESTO ir dienraštis „Verslo 
žinios“ vasario 12 d. organizavo jau tradicine tapusią konferenciją verslui. 
Joje su daugiau kaip 300 dalyvių savo įžvalgomis dalinosi specialistai iš įvairių 
sektorių. Jos metu buvo aptartos praktinės energetinio efektyvumo 
priemonės, konkretūs įmonių įdiegti sprendimai, energetinio efektyvumo 
finansavimas, Europos Sąjungos Energetinio efektyvumo direktyva ir kiti 
aktualūs klausimai. Racionaliausiai elektros energiją 2014 metais vartojusiai 
įmonei buvo įteiktas specialus apdovanojimas – šiemet tokia pripažinta 
„Norfos mažmena“. LESTO skatina racionalių verslo sprendimų ieškoti ir kitas 
įmones bei organizacijas, pradedant nuo efektyvesnio elektros energijos 
vartojimo. Tam inicijuotas socialinės atsakomybės projektas „Tiek, kiek reikia 
įmonei“ ir „Žaliasis protokolas“, jau penktus metus kviečiantis išreikšti savo 
norą ir valią pradėti racionaliau vartoti energiją, tausoti aplinką ir skatinti tai 
daryti aplinkinius. 
 

„Elektromagija“. Edukacinė į jaunimą nukreipta  iniciatyva yra skirta vaikų 

ir jaunimo švietimui elektros energijos naudos, grėsmės, saugumo 
klausimais. Iniciatyvos tikslas – paskatinti moksleivius išmokti saugiai elgtis 
su elektra ir jos įrenginiais, skatinti domėtis atsakingu elektros vartojimu, 
aplinkosauga ir darnios plėtros idėjomis.  
 
2015 m. taip pat tęsiamos  įvairios iniciatyvos, skirtos vaikų lavinimui apie 
saugų elgesį su elektra.   
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Pagrindinė informacija apie Bendrovę ir Grupę 
 
 
 
 
 
 

 
„Lietuvos energijos“ ir jos dukterinių įmonių tarpinis pranešimas  yra 
rengiamas  vadovaujantis 2010 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimu Nr. 1052 „Dėl valstybės valdomų įmonių veiklos 
skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios 
institucijos paskyrimo“ bei skelbiamas  viešai Bendrovės internetinėje 
svetainėje adresu  www.le.lt. 
 

Bendrovės pavadinimas Lietuvos energija“, UAB 

Bendrovės kodas 301844044 

Įstatinis kapitalas 1 212 156 tūkst. Eur 

Apmokėtas įstatinis kapitalas 1 212 156 tūkst. Eur 

Adresas Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva 

Telefonas (8 5) 278 2998 

Faksas (8 5) 278 2115 

Elektroninis paštas biuras@le.lt 

Interneto tinklapis www.le.lt 

Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė 

Įregistravimo data ir vieta 
2008 m. rugpjūčio 28 d. Juridinių asmenų 
registre 

Registras, kuriame kaupiami ir 
saugomi duomenys apie 
Bendrovę 

Juridinių asmenų registras, VĮ Registrų centras 

 

 
 
 
 
2013 m. vasario 13 d. Bendrovės akcijos patikėjimo teise perduotos Finansų 
ministerijai. 
 
Nuo 2013 m. rugpjūčio 30 d. UAB „Visagino atominė elektrinė“ pavadinimas 
pakeistas į „Lietuvos energija“, UAB.  
 
Įstatinis kapitalas 2015 m. kovo 31 d. buvo padalintas į paprastąsias vardines 
0,29 Eur nominalios vertės akcijas. Visos akcijos pilnai apmokėtos.  
 

Bendrovės akcininkai 
Akcinis kapitalas 

(tūkst. Eur) 
% 

Lietuvos Respublika, atstovaujama  
LR finansų ministerijos 

1 212 156 100 
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Informacija apie dukterines įmones, filialus ir atstovybes 
 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2015 m. kovo 31 d.) „Lietuvos energija“, UAB tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliavo šias įmones: 

Įmonė Įmonės buveinės adresas 
Valdomų akcijų 
efektyvioji dalis, 

2015-03-31 (proc.) 

Įstatinis kapitalas 
(tūkst. Eur) 
2015-03-31 

Pagrindinė veikla 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB Elektrinės g. 21, Elektrėnai 96,1 184 174 Elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos importas bei eksportas ir 

prekybos elektra veikla 

AB LESTO Žvejų g. 14, Vilnius 94,4 175 144 Elektros energijos tiekimas ir skirstymas vartotojams  

AB „Lietuvos dujos“ Aguonų g. 24, Vilnius 96,6 84 299 Gamtinių dujų tiekimas ir skirstymas  vartotojams 

NT Valdos, UAB Geologų g. 16, Vilnius 94,7 85 550 Nekilnojamojo turto disponavimas, kita su tuo susijusi veikla ir paslaugų teikimas 

UAB Duomenų logistikos centras A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 79,6 4 028 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos 

UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ Motorų g. 2, Vilnius 100 5 483 Elektros tinklų ir susijusių įrenginių statyba, remontas, techninė priežiūra, vartotojų 

prijungimas prie elektros tinklų 

UAB „Kauno energetikos remontas“ Chemijos g. 17, Kaunas 100 4 421 Energetinių įrenginių remontas, metalo konstrukcijų gamyba  

UAB LITGAS  Žvejų g. 14, Vilnius 66,7 13 050 Suskystintų gamtinių dujų tiekimas per terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis 

Gotlitas UAB Chemijos g. 17, Kaunas 100 319 Apgyvendinimo paslaugos, prekyba 

Energijos tiekimas UAB Jeruzalės g. 21, Vilnius 100 218 Elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas 

VšĮ Energetikų mokymo centras Jeruzalės g. 21, Vilnius 100 85 Energetikos sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas 

Geton Energy OÜ Narva mnt  5, 10117 Talinas 96,1 35 Elektros energijos tiekimas 

Geton Energy SIA Bezdelingu 12, LV-1048,  Ryga 96,1 28 Elektros energijos tiekimas 

UAB Technologijų ir inovacijų centras A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 97,8 5 995 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas 

UAB „VAE SPB“ Žvejų g. 14, Vilnius 100 293 Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla 

UAB Verslo aptarnavimo centras  P. Lukšio g. 5 b, Vilnius 97,0 580 Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo administravimo 

paslaugos 
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“  Smolensko g. 5, Vilnius 100 870 Dujų tiekimas 

Lietuvos energijos paramos fondas Žvejų g. 14, Vilnius 100 3 Paramos teikimas visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei veikloms 

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė Žvejų g. 14, Vilnius 100 3 Vilniaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimas 

UAB Kauno kogeneracinė jėgainė Žvejų g. 14, Vilnius 100 3 Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimas 

  



 

51 TARPINIS PRANEŠIMAS 2015 M I KETV.   
Informacija apie Grupės įmonių vertybinius popierius  

 

Informacija apie Grupės įmonių vertybinius popierius 

 
 
LESTO, „Lietuvos energijos gamybos“ ir „Lietuvos dujų“ akcijos įtrauktos į 
„Nasdaq Vilnius“ biržos Oficialųjį prekybos sąrašą. Bendrovių akcijos 
pradėtos listinguoti atitinkamai nuo 2011 m. sausio 17 d., 2011 m. rugsėjo 1 

d., ir balandžio 23 d. Įmonių akcijomis prekiaujama tik „Nasdaq Vilnius“ 
vertybinių popierių biržoje. 

 
Įstatinio kapitalo struktūra ir akcininkai, 2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis turėję daugiau kaip 5 proc. emitento įstatinio kapitalo 
 

Bendrovė 
Bendra 

nominalioji 
akcijų vertė, Eur 

ISIN kodas VP trumpinys Prekybos sąrašas 
Akcininko vardas, 
pavardė (įmonės 

pavadinimas) 

Nuosavybės teise 
priklausančių akcijų 

suteikiama balsų dalis, proc. 

AB LESTO 175 143 931,97 LT0000128449 LES1L BALTIC MAIN LIST „Lietuvos energija“, UAB 94,39% 

„Lietuvos energijos 
gamyba“, AB 

184 174 248,35 LT0000128571 LNR1L BALTIC MAIN LIST „Lietuvos energija“, UAB 96,13% 

AB „Lietuvos dujos“ 84 298 864,6 LT0000116220 LDJ1L BALTIC MAIN LIST „Lietuvos energija“, UAB 96,64% 
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Informacija apie sutartis su vertybinių popierių tarpininkais 
 
„Lietuvos energija“ nėra sudariusi sutarčių su vertybinių popierių viešosios 
apyvartos tarpininkais, nes jos vertybiniais popieriais biržoje neprekiaujama. 

 

Grupės įmonės:  

„Lietuvos energijos gamyba“, AB 

2011 m. rugsėjo 1 dieną „Lietuvos energijos gamybos“ akcijos buvo įtrauktos 
į NASDAQ OMX Vilnius oficialųjį prekybos sąrašą.  

2015 m. kovo 31 d. įmonė buvo išleidusi 635 083 615 paprastąsias vardines 
0,29 Eur nominaliosios vertės akcijas.  

Emisijos ISIN kodas LT0000128571.  

„Lietuvos energijos gamyba“ vertybinių popierių apskaitos tvarkymo sutartis 
dėl emitento išleistų vertybinių popierių apskaitos ir asmeninių vertybinių 
popierių sąskaitų tvarkymo sudaryta su „Swedbank“, AB.  

 

AB „Lietuvos dujos“  

AB „Lietuvos dujos“ akcijos 2008 m. sausio 1 d buvo įtrauktos į NASDAQ 
OMX Vilnius oficialųjį prekybos sąrašą. Įmonės akcijomis prekiaujama 
NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje. 

2015 m. kovo 31 d. įmonė buvo išleidusi 290 685 740 paprastąsias vardines 
0,29 Eur nominaliosios vertės akcijas. 

Emisijos ISIN kodas LT0000116220. 

AB „Lietuvos dujos“ yra sudariusi sutartį su AB SEB banku dėl bendrovės 
išleistų vertybinių popierių apskaitos ir asmeninių vertybinių popierių 
sąskaitų tvarkymo, dividendų smulkiesiems akcininkams mokėjimo ir kitų su 
tuo susijusių paslaugų teikimo. 

 

AB LESTO 

Nuo 2011 m. sausio 17 d. LESTO paprastosios vardinės akcijos yra įtrauktos į 
NASDAQ OMX Vilnius oficialųjį prekybos sąrašą. 

2015 m. kovo 31 d. įmonė buvo išleidusi 603 944 593 paprastąsias vardines 
0,29 Eur nominaliosios vertės akcijas. 

Emisijos ISIN kodas LT0000128449.  

LESTO įgaliotasis vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojas yra „Swedbank“, 
AB. 
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Svarbiausi Grupėje įvykiai iki ataskaitos parengimo datos 
 

 „Lietuvos dujų tiekimas“ 2015 m. gamtinių dujų kainą verslui ir kitiems 
nebuitiniams vartotojams sumažino maždaug penktadaliu. Tokia 
galimybė atsirado kai VKEKK gruodžio 30 d. suderino „Lietuvos dujų 
tiekimo“ kainodarą verslo klientams 2015-2016 m. (2015 m. sausio 1 
d.). 

 Grupės įmonės sėkmingai perėjo prie euro kaip naujos valiutos 
Lietuvoje. (2015 m. sausio 1 d.). 

 „Lietuvos dujos“ pradėjo viešai skelbti į tinklą patiektų dujų 
šilumingumo duomenis. Suvartotos dujos sistemos naudotojams nuo 
šiol apskaitomos eurais už kilovatvalandes. (2015 m. sausio 1 d.). 

 LITGAS pradėjo minimalaus būtinojo suskystintų gamtinių dujų 
terminalo gamtinių dujų kiekio tiekimą reguliuojamiems energijos 
gamintojams. (2015 m. sausio 1 d.). 

 „Lietuvos energija“ ir Kauno technologinis universitetas (KTU) pasirašė 
ketinimų protokolą steigti bendrą tyrimų centrą. (2015 m. sausio 16 d.) 

 Baigti dalies naujų šilumos gamybos pajėgumų Elektrėnuose – garo 
katilinės – bandymai. Naujai pastatyta gamtines dujas naudojanti garo 
katilinė jau eksploatuojama, ją perėmė „Lietuvos energijos gamybos“ 
personalas. (2015 m. sausio 16 d.). 

 Vilniaus apygardos administraciniame teisme priimtas „Lietuvos 
energijos gamybos“ skundas dėl VKEKK 2014 m. gruodžio 11 d. 
nutarimo Nr. O3-934 panaikinimo. Nutarimu VKEKK vienašališkai 
nustatė Bendrovės gaminamos šilumos kainos dedamąsias. (2015 m. 
sausio 16 d.). 

 „Lietuvos energijos gamyba" tapo elektros kainų išvestinių priemonių 
rinkos formuotoja Latvijos kainų zonoje. (2015 m. sausio 20 d.). 

 Veiklą oficialiai pradėjo itin didelio pralaidumo 3000 kilometrų ilgio 
duomenų perdavimo magistralė „Baltic Highway“. (2015 m. sausio 21 
d.). 

 Vilniaus apygardos administraciniame teisme priimtas „Lietuvos 
energijos gamybos“ skundas dėl 2014 m. gruodžio 19 d. VKEKK 
nutarimo Nr. O3-941 dalinio panaikinimo. Prašomais panaikinti 
nutarimo punktais VKEKK nusprendė sumažinti sumą Bendrovei 2015 
m. išmokėtinų lėšų už viešuosius interesus atitinkančios paslaugos 
(VIAP) – elektros energijos, kuri yra būtina elektros energijos tiekimo 
saugumui užtikrinti, gamybos – teikimą. (2015 m. sausio 21 d.). 

 Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė nagrinėti LESTO 
skundą dėl VKEKK 2014 m. gruodžio 19 dienos nutarimo „Dėl AB LESTO 
planinio patikrinimo“ ir jo pagrindu priimtų nutarimų panaikinimo. 
(2015 m. sausio 23 d.). 

 LITGAS tapo pirmąja bendrove Lietuvoje ir viena pirmųjų bendrovių 
Baltijos šalyse, tieksiančių gamtines dujas klientams kitose šalyse. Per 
sausį LITGAS pasirašė gamtinių dujų tiekimo sutartį su Estijos „Eesti 
Energia“, Estijos energetikos grupės „Alexela Group“ bendrove „Reola 
Gaas“ (2015 m. sausio 27 d.). 

 Vyriausybė sudarė specialią komisiją, kuri nagrinės Vilniaus ir Kauno 
miestų centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimo projektų 
įgyvendinimo klausimus. (2015 m. sausio 28 d.). 

 VKEKK sausio 30 d. posėdyje nusprendė nesvarstyti klausimo dėl 
sankcijos skyrimo bendrovei LESTO ir atidėti sprendimą iki kovo mėn. 
pabaigos. (2015 m. sausio 30 d.). 

 Atsistatydino „Lietuvos dujų“ valdybos narys Tomas Šidlauskas. (2015 
m. sausio 30 d.). 

 LESTO paskelbė į tinklo modernizavimą iki 2025 metų ketinanti 
investuoti 1,7 mlrd. EUR. (2015 m. vasario 3 d.). 

 „Lietuvos dujų tiekimas“ laimėjo „Vilniaus energijos“ skelbtą dujų 
pirkimo konkursą. (2015 m. vasario 6 d.). 
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 „Lietuvos energija“ paskelbė apie vertės grandinės išgryninimo 
programą – iki metų pabaigos grupėje ketinama išgryninti pagrindines 
veiklas ir jas paskirstyti tarp įmonių taip, kad būtų sukurta didžiausia 
vertė grupei ir jos klientams – energijos vartotojams. (2015 m. vasario 
13 d.). 

 LITGAS paskelbė kartu su „Statoil“ analizuojanti bendradarbiavimo 
galimybes dėl mažos apimties SGD tiekimo ir bunkeriavimo. Iki 2015 m. 
II ketv. pabaigos planuojama sutarti dėl bendros veiklos formos. (2015 
m. vasario 13 d.). 

 Estijos reguliatorius suteikė išimtį LITGAS, kuri galės prekiauti 
gamtinėmis dujomis Estijos viduje nesteigdama filialo. Tokia galimybė 
leis bendrovei priartėti prie potencialių klientų, kurie iki šiol turėdavo 
pasirūpinti gamtinių dujų transportavimu nuo Estijos ir Latvijos sienos. 
(2015m. vasario 19 d.). 

 LITGAS užsitikrino dujų tranzitą per Latviją – pasirašė sutartį su 
„Latvijas gaze“. (2015 m. vasario 20 d.). 

 LITGAS pasirašė memorandumą dėl dujų tiekimo iš JAV terminalo 
„Delfin LNG“. (2015m. vasario 26 d.). 

 LITGAS pasirašė bendrąją prekybos sutartį su „Cheniere Marketing“. 
(2015 m. vasario 27 d.). 

 „Lietuvos energijos“ valdyba posėdyje pritarė įmonių grupės vertės 
grandinės išgryninimo programos koncepcijai. Iki metų pabaigos 
„Lietuvos energija“ ketina išgryninti savo pagrindines veiklas ir jas 
paskirstyti tarp įmonių taip, kad būtų sukurta didžiausia vertė grupei ir 
jos klientams – energijos vartotojams. Vertės grandinės išgryninimo 
programa apima 4 pagrindines veiklos sritis: „gamybą“, „tiekimą/ 
prekybą“, „tinklą“, „klientų aptarnavimą“. Kartu yra nagrinėjamos 
sinergijos galimybės. (2015 m. vasario 27 d.). 

 „Lietuvos energija“ viešai paskelbė planus sujungti elektros ir dujų 
skirstomuosius tinklus valdančias bendroves – LESTO ir „Lietuvos 
dujos“. Šių įmonių sinergija leistų padidinti grupės efektyvumą, mažinti 
veiklos sąnaudas ir kurti kuo daugiau papildomų naudų elektros ir 
gamtinių dujų vartotojams. (2015 m. kovo 3 d.). 

 Vilniaus apygardos administraciniame teisme priimtas LESTO skundas 
dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) 2015 
m. sausio 19 dienos nutarimo Nr. O3-11 „Dėl AB LESTO skirstymo 
paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų 2016-
2020 metams nustatymo“ panaikinimo. (2015 m. kovo 10 d.). 

 „Lietuvos dujų“ valdyba priėmė sprendimą iki 2015 m. birželio 1 d. 
panaikinti filialų teisinį statusą. Nuo birželio 1 d. regionuose (Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje) veiks dujų tinklo 
departamentai. Filialų juridinis statusas keičiamas, siekiant lengvinti ir 
efektyvinti bendrovės valdymą. (2015 m. kovo 10 d.). 

 „Lietuvos dujų“, „Lietuvos dujų tiekimo“ ir LESTO klientai pradėti 
aptarnauti bendruose klientų aptarnavimo centruose Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir Utenoje.(2015 m. kovo 30 
d.). 

 „Lietuvos energija“ perėmė 100 proc. „Elektros tinklo paslaugų“ akcijų 
iš LESTO, taip pat 100 proc. „Energijos tiekimo“ akcijų ir 100 proc. 
„Kauno energetikos remonto“ akcijų iš „Lietuvos energijos gamybos“. 
(2015 m. kovo 31 d.).  

 „Lietuvos energija“ baigė vertinti iš potencialių partnerių gautus 
pasiūlymus dėl naujų kogeneracinių jėgainių projektų Vilniuje ir Kaune. 
Vilniuje negavus projektų tikslus atitinkančių partnerių pasiūlymų 
atrankos procedūra nutraukta, numatant galimybę, kad partneriai bus 
pritraukiami kituose projekto įgyvendinimo etapuose. Kaune sudaryta 
geriausiai projektų tikslus atitinkančių pasiūlymų eilė. Į pasiūlymų eilę 
Kaune pateko „Fortum Heat Lietuva“, AB „Kauno energija“ ir UAB „E 
energija“ pateikti pasiūlymai. (2015 m. kovo 31 d.). 

 LESTO valdyba priėmė sprendimą balandžio 27 dieną surengti eilinį 
visuotinį akcininkų susirinkimą. LESTO valdyba pasiūlė skirti 12,079 
mln. eurų dividendų išmokėjimui arba 0,02 euro vienai akcijai. (2015 m. 
balandžio 3 d.). 

 „Lietuvos energijos gamybos“ valdyba 2015 m. balandžio 27 d. sušaukė 
eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Bendrovės akcininkams pasiūlyta 
dividendams išmokėti 21,72 mln. Eur, arba po 0,0342 Eur vienai akcijai. 
(2015 m. balandžio 3 d.). 
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  „Lietuvos energijos“ energetikos įmonių grupė pradėjo vieningą 14 
grupės įmonių automobilių nuomos paslaugų pirkimą. (2014 m. 
balandžio 3 d.). 

 „Lietuvos dujos“ paskelbė apie šaukiamą visuotinį akcininkų 
susirinkimą, kuri įvyks balandžio 27 d. Už 2014 m. II pusmetį siūlyta 
paskirstyti 28 mln. EUR dividendų, vienai akcijai tenkanti dividendų 
dalis – 0,0963 EUR. (2015 m. balandžio 3 d.).  

 UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė pradėjo procedūras, reikalingas 
viešajam pirkimui biokuro ir atliekų jėgainių statybos rangovui atrinkti – 
viešai anglų ir lietuvių kalbomis paskelbta preliminari techninė 
specifikacija konkurso dalyviams. (2015 m. balandžio 13 d.). 

 LESTO paskelbė ketinanti pradėti viešąjį pirkimą ilgalaikei paskolai 
gauti. Planuojama pasiskolinti 70 mln. eurų penkerių metų laikotarpiui. 
Lėšos bus skirtos bendrovės finansinių įsipareigojimų refinansavimui ir 
apyvartinėms lėšoms. Numatoma kintama paskolos palūkanų bazė – 1 
mėn. EURIBOR. (2015 m. balandžio 15 d.). 

 „Lietuvos energija“ kartu su Kauno technologijos universitetu (KTU) 
atidarė bendrą Lietuvos energijos taikomųjų tyrimų centrą. (2015 m. 
balandžio 22 d.). 

 „Lietuvos energija“ iš savo antrinių įmonių ir „Litgrid“, AB perėmė 
valdytas „NT Valdų“ akcijas. (2015 m.  balandžio 27 d.). 

 Įvyko eiliniai visuotiniuose „Lietuvos energijos gamybos“, LESTO, 
„Lietuvos dujų“, VAE SPB, „Energijos tiekimo“, „Elektros tinklo 
paslaugų“, „NT Valdų“, „Kauno energetikos remonto“ akcininkų 
susirinkimai. Susirinkimuose patvirtinta įmonių 2014 metų metinė 
finansinė atskaitomybė ir priimti sprendimai dėl pelno (nuostolių) 
paskirstymo. Patvirtinta, kad AB LESTO išmokės 12,1 mln. EUR (~2 ct už 
akciją), AB „Lietuvos energijos gamyba“ (LEG) – 21,72 mln. EUR (~3,42 
ct už akciją), o AB „Lietuvos dujos“ (LD) – 28 mln. EUR (~9,63 ct už 
akciją) dividendų. (2015m. balandžio 27 d.). 

 Aplinkos apsaugos agentūra patvirtino Vilniaus kogeneracinės jėgainės 
projekto poveikio aplinkai vertinimo programą. (2015 m. balandžio 28 
d.).  

 Teismas galutinai atsisakė nagrinėti elektros skirstymo bendrovės 
LESTO skundą dėl Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) išvados, kad įmonė 
esą 2011-2013 metais neteisėtai pirko elektrą. (2015 m. balandžio 
28d.).  

 Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė 2014 m. rugsėjo 16 
d. „Lietuvos energijos gamybos“ skundą dėl VKEKK 2014 m. rugpjūčio 7 
d. nutarimo Nr. O3-757 „Dėl elektros energijos gamybos rinkos tyrimo 
rezultatų“ panaikinimo. (2015 m. balandžio 30 d.). 

 Paskelbta  informacija dėl LESTO ir „Lietuvos dujų“ neeilinių visuotinių 
akcininkų susirinkimų sušaukimo. Jų metu bus sprendžiama dėl įmonių 
reorganizavimo sąlygų parengimo.  Akcininkams siūloma pritarti AB 
LESTO ir AB „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sujungimo būdu sąlygų 
parengimui. (2015 m. gegužės 4 d.).  

 Pasikeitė LESTO centrinės būstinės adresas –LESTO centrinė būstinė 
įsikūrė Aguonų g. 26, Vilniuje. (2015 m. gegužės 4 d.).  

 Paskelbta apie planuojamą „Lietuvos energijos gamybos“ veiklų 
atskyrimą. Numatomas bendrovės gamybos veiklos išgryninimas, 
atskiriant dalį vykdomos komercinės elektros energijos didmeninės 
prekybos veiklos. (2015 m. gegužės 4 d.).  

 „Lietuvos energija“ nutarė sujungti dvi savo antrines gamtinių dujų 
tiekimo bendroves „Lietuvos dujų tiekimą“ ir LITGAS.  Planams pritarė 
Finansų ministerija. Naujoji įmonė vadinsis „Lietuvos dujų tiekimas“. 
(2015 m. gegužės 5 d.). 

  „Lietuvos energijos gamyba“ gavo biokuro katilinės Elektrėnų 
komplekse statybos užbaigimo aktą. (2015 m. gegužės 6 d.). 

 VKEKK posėdyje konstatuota, kad Kauno termofikacijos elektrinės (KTE) 
ir LITGAS ginčas dėl įpareigojimų KTE įsigyti SGD terminalo būtinojo 
dujų kiekio dalį ir apmokėjimo už patiektas dujas, yra faktiškai 
išspręstas. (2015 m. gegužės 7 d.). 

 Paskelbtas tarptautinis Vilniaus kogeneracinės jėgainės statybos „iki 
raktų“ darbų konkursas. Pirkimo objektas sudarytas iš visų darbų, 
paslaugų, įrangos, medžiagų, kurias naudojant suprojektuojama ir 
pastatoma nauja kogeneracinė jėgainė. (2015 m. gegužės 8 d.). 



 

56 TARPINIS PRANEŠIMAS 2015 M I KETV.   
Svarbiausi Grupėje įvykiai iki ataskaitos parengimo datos  

 Elektros skirstymo bendrovė LESTO ir Suomijos bankas „Pohjola Bank“ 
pasirašė sutartį dėl 75 mln. eurų ilgalaikės paskolos. (2015 m. gegužės 
15 d.). 

 VKEKK, siekdama užtikrinti pagrįstą energetikos sektoriaus plėtrą, kuri 
tenkintų rinkos dalyvių poreikius, taip pat patikimą bei efektyvų 
sistemų veikimą, suderino „Lietuvos energijos gamybos“ 2015 metais 
numatytas įgyvendinti investicijas, kurių bendra vertė siekia apie 5,6 

mln. Eur. (2015 gegužės 15 d.). 

 Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme priimtas „Lietuvos 
energijos gamybos“ apeliacinis skundas dėl 2015 m. balandžio 30 d. 
Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo. Šiuo sprendimu 
Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė Bendrovės skundą 
dėl 2014 m. rugpjūčio 7 d. VKEKK nutarimo „Dėl elektros energijos 
gamybos rinkos tyrimo rezultatų“ Nr. O3-757 panaikinimo. (2015 m. 
gegužės 15 d.).  

 VKEKK pritarė „Lietuvos dujų tiekimo“ siūlymui vieneriems metams, iki 
2017 m. pirmojo pusmečio pabaigos, pratęsti terminą, kurio metu 
gyventojams būtų mažinama gamtinių dujų kaina panaudojant 11,75 
mln. eurų dydžio nuolaidą už 2013 m. ir 2014 m. pirmuosius keturis 
mėnesius Lietuvai tiektas brangesnes dujas. Ankstesnė tvarka numatė, 
kad visa nuolaida turi būti panaudota iki 2016 m. pirmojo pusmečio 
pabaigos.  (2015 m. gegužės 15 d.). 

 Patvirtinus VKEKKK, nuo 2015 m. birželio 1 dienos keičiasi elektros 
įvedimo įkainiai naujiems vartotojams. Elektros įvedimas atpigs 
didžiajai daliai vartotojų. (2015m gegužės 18 d.). 

 „Lietuvos energija“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį su UAB „Fortum 
Heat Lietuva“ dėl naujos kogeneracinės jėgainės projekto Kaune 
plėtojimo. (2015 m. gegužės 20 d.). 

 Parengta Vilniaus kogeneracinės jėgainės poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaita. (2015 m. gegužės 20 d.). 

 Suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo operatorė „Klaipėdos nafta“ 
pradėjo savo valdomų trečdalio LITGAS akcijų paketo potencialių 
pirkėjų paiešką. Pirmumo teisę įsigyti akcijas turi didžiausia jos 
akcininkė „Lietuvos energija“. Potencialūs akcijų pirkėjai, kurie atitinka 
nacionalinio saugumo reikalavimus, pakviesti teikti paraiškas iki 
gegužės 29 dienos. (2015 m. gegužės 21 d.). 

 Nuo birželio 1 d. Keičiamas „Lietuvos dujų“ regionų aptarnaujamų 
teritorijų pasiskirstymas. Pagal naują schemą Klaipėdos dujų tinklo 
departamentas taip pat aptarnaus Plungės, Telšių ir Rietavo vartotojus 
bei dujų skirstomąjį tinklą, o Panevėžio ir Šiaulių dujų tinklo 
departamentas papildomai aptarnaus Kėdainius, Ukmergę ir Taujėnus. 
(2015 m. birželio 1 d.). 
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