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„Lietuvos energijos“ grupės esminiai rodikliai 
 

  
2015 m. 6 mėn. 2014 m. 6 mėn. 

Pokytis (+/-) 

mln. EUR % 

Pajamos mln. EUR 548,3 402,7 145,6 36,1 

Elektros, dujų, kuro, ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudos mln. EUR (390,3) (234,4) 155,8 66,5 

Veiklos sąnaudos (1) mln. EUR (78,0) (61,8) 16,2 26,3 

Veiklos sąnaudos (palyginamosios) mln. EUR (52,1) (58,0) -5,9 -10,1 

EBITDA (2) mln. EUR 117,3 106,5 10,7 10,1 

EBITDA marža (3) % 21,4 26,5     

EBITDA (paskutinių 12 mėnesių) mln. EUR 227,7 197,8 29,9 15,1 

Grynasis pelnas mln. EUR 30,3 95,4 -65,1 -68,3 

Grynasis pelnas (palyginamasis) mln. EUR 61,8 59,0 2,8 4,8 

  
2015-06-30 2014-12-31  

Visas turtas mln. EUR 2 294,8 2 369,2 -74,4 -3,1 

Nuosavas kapitalas mln. EUR 1 318,9 1 308,9 10,0 0,8 

Finansinės skolos mln. EUR 396,6 391.6 5,0 1,3 

Finansinės skolos grynąja verte (4) mln. EUR 196,3 175,9 20,4 11,6 

Nuosavybės pelningumas (ROE, palyginamasis) (5) % 9,4 4,5   

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

Finansinės skolos grynąja verte / EBITDA 12 mėnesių kartais 0,86 0,81   

Finansinės skolos grynąja verte / Nuosavybės santykis % 14,9 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 yra iškėlusi 
strateginį tikslą iki 2020 m. išauginti įmonių 
grupės vertę du kartus – šiuo metu jau 
esame pasiekę 50 proc. šio tikslo. 
 
Anksčiau centralizavusi ir optimizavusi 
veiklas, grupė šiemet pirmą pusmetį 10 proc. 
sumažino veiklos sąnaudas, kurios tiesiogiai 

susijusios su vartotojų mokama kaina už elektros, dujų tiekimą bei kitas 
paslaugas. Tuo pat metu pagerėjo grupės veiklos rezultatai. Toliau 
investuojame į strateginius plėtros projektus, efektyviname vertę kuriančius 
procesus. Tai sudaro prielaidas tvariai didinti klientams sukuriamą naudą. 
 
„Lietuvos energijos“ grupės įprastos veiklos sąnaudos per pirmą pusmetį, 
lyginant su 2014 m. I pusm., sumažėjo 10,1 proc., nuo 58 mln. Eur, iki 52,1 
mln. Eur. Įtaką tam padarė centralizuotos apskaitos, viešųjų pirkimų, 
personalo administravimo veiklos, efektyvesnis nekilnojamojo turto, 
automobilių parko, IT, bei kitų aptarnaujančių funkcijų vykdymas.  
 
Anksčiau atlikti darbai centralizuojant bei efektyvinant veiklas jau duoda 
apčiuopiamų rezultatų grupei, o didžiausią naudą gauna vartotojai, mažiau 
mokantys už elektrą ir dujas. Dar turime priemonių sąnaudoms mažinti – 
šiemet vykdoma pagrindinių veiklų – energijos gamybos, skirstymo, tiekimo, 
klientų aptarnavimo ir rangos konsolidavimo – vertės grandinės išgryninimo 
programa, kurioje numatyti įmonių jungimai leis atsisakyti trijų juridinių 
vienetų ir palengvinti grupės struktūrą. Taip pat planuojame diegti vieningą 

integruotą verslo valdymo sistemą grupėje, efektyvinome biuro patalpų 
naudojimą. 
 
Grupės normalizuotas pelnas (nevertinant vienkartinių efektų) per pirmą 
pusmetį sudarė 61,8 mln. EUR – tai 4,8 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu 
metu. Didėjant pelnui, grupės palyginamosios pajamos (nevertinant su dujų 
perdavimo ir paskirstymo veikla susijusių pajamų) dėl taikomų mažesnių 
elektros energijos persiuntimo tarifų, mažėjo 1,7 proc. 
 
Per II ketvirtį „Lietuvos energijos“ grupė supaprastino struktūrą – iš savo 
antrinių įmonių perėmė jų valdytas bendroves („Elektros tinklo paslaugas“, 
„Energijos tiekimą“, „Kauno energetikos remontą“ ir „NT Valdas“). 
Plokštesnė grupės struktūra leidžia grupės įmonėms susitelkti ties 
pagrindine jų veikla, o grupės įmonių valdymo kompetencija efektyviai 
sutelkta į „Lietuvos energijos“ bendrovę. 
 
Grupėje orientuojamės į vertės auginimą. Todėl šalia nuolatinio sąnaudų 
mažinimo ir kontrolės, vertės auginimui pasitelkiame plėtros projektus, kurie 
naudą vartotojams kurs ilguoju laikotarpiu. Įžvelgiame galimybių vėjo 
energetikoje, taip pat plėtojame kogeneracinių jėgainių projektus Vilniuje ir 
Kaune, plečiame suskystintų gamtinių dujų rinką. 
 
Tikimės tęsti sėkmingą grupės veiklą ir atsakingai bendradarbiaudami siekti 
geriausių rezultatų. 
 
 

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. 6 mėnesius 
buvo pagaminta 0,919 TWh ir klientams persiųsta 4,25 TWh elektros 
energijos, o skirstomaisiais dujotiekiais transportuota 360 mln. m

3
 gamtinių 

dujų. 
 
 

2015 m. šešių mėnesių konsoliduotos Grupės pajamos 
sudarė 548,3 mln. Eur, Grupės EBITDA siekė 117,3 mln. 
Eur. Grynasis 2015 m. I pusmečio palyginamasis pelnas 
sudarė 61,8 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 20 bendrovių: 
patronuojanti Bendrovė ir 19 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 2015 m. rugpjūčio 25 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 

 
 
 
 
 

Nominuoti pertvarkomų grupės įmonių vadovai 

2015 m. liepos 28 d. „Lietuvos energijos“ stebėtojų taryba pritarė 
kandidatams, nominuotiems į pertvarkomų grupės įmonių vadovus nuo 
2016 m. sausio 1 dienos. Patvirtinti naujojo elektros ir dujų skirstymo 
operatoriaus, bendrovių „Lietuvos dujų tiekimas“ ir „Energijos tiekimas“ 
generaliniai direktoriai ir valdybų nariai. „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. (Plačiau – 27 psl.). 

 

Planuojama diegti vieningą integruotą verslo valdymo sistemą  

2015 m. rugpjūčio 14 d. Siekiant didinti veiklos efektyvumą, lankstumą ir 
sudaryti geresnes galimybes plėtrai, „Lietuvos energijos“ įmonių grupė 
planuoja pereiti prie vieningos integruotos verslo valdymo sistemos. (Plačiau 
– 29 psl.). 

 

Lietuvos energijos paramos fondas paskirstė paramą 

2015 m. rugpjūčio 18 d. Lietuvos energijos paramos fondas šiais metais 
paramą skyrė 19 projektų ir veiklų, kuriems bus išdalinta beveik 600 tūkst. 
Eur. Iš viso paramos fondas sulaukė 90 paraiškų, kurios buvo vertintos pagal 
nustatytus kriterijus bei prioritetus. (Plačiau – 46 psl.). 

 

 

Įvertintas Vilniaus kogeneracinės jėgainės poveikis aplinkai  

2015 m. birželio 4 d. Viešai pristatyta Vilniaus kogeneracinės jėgainės 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, kurioje atskirų sričių ekspertai įvertino 
būsimos jėgainės poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai. Naujų 
kogeneracinių jėgainių projektus Vilniuje ir Kaune plėtojančios bendrovės ir 
rangos pirkimus jėgainių statyboms. (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. 1-6 mėn. 2014 m. 1-6 mėn. 
Pokytis (+/-) 

+/- % 

Elektros energija      

Pagaminta elektros energijos TWh 0,919 0,597 0,323 54,1 

Paskirstyta el. energijos vartotojams vidutinės ir žemos įtampos tinklais TWh 4,25 4,17 0,08 2,0 

Visuomeninis ir garantinis tiekimas TWh 1,59 1,64 -0,05 -3,3 

Tiekimas nepriklausomiems  vartotojams TWh 2,66 2,52 0,14 5,4 

Elektros energijos tiekimo kokybės rodikliai      

SAIDI, min. (be „force majeure“) min. 27,2 31,9 -4,66 -14,6 

SAIFI, vnt. (be „force majeure“) vnt. 0,38 0,42 -0,04 -10,6 

Technologinės sąnaudos skirstomajame tinkle % 6,18 6,87 -0,69 -9,9 
 Dujos      

Paskirstytas dujų kiekis mlrd. m3 0,360 0,408 -0,048 -11,7 

Paskirstytas dujų kiekis TWh 3,801 4,246 -0,445 -10,5 

Parduotas dujų kiekis mlrd. m3 0,623 0,485 0,137 28,3 

Parduotas dujų kiekis TWh 6,474 5,047 1,427 28,3 

Dujų tiekimo kokybės rodikliai      

SAIDI, min. (be „force majeure“) min. 0,1434 0,1043 0,0391 37,5 

SAIFI, vnt. (be „force majeure“) vnt. 0,0016 0,0014 0,0002 13,8 

 
Augant šalies ekonomikai 2015 m. I pusm. didėjo elektros suvartojimas. Per 
sausį-birželį Grupės paskirstytos elektros energijos kiekis vartotojams 
vidutinės ir žemos įtampos tinklais, lyginant su 2014 m. I pusm., išaugo 
+2 proc. (0,08 TWh) ir sudarė 4,25 TWh.  Suvartojamo elektros kiekio augimą 
2015 m. I pusm. lėmė elektros suvartojimo pramonėje didėjimas. 2015 m. I 
pusm. šiai vartotojų grupei buvo paskirstyta 1,2 TWh elektros energijos, arba 
+3,4 proc. daugiau negu 2014 m. I pusm. (1,16 TWh). 
 
„Lietuvos energijos“ grupės visuomeninis ir garantinis elektros energijos 
tiekimas per 2015 m. 6 mėnesius sudarė 1,59 TWh, tai -3,3 proc., arba -0,05 
TWh mažiau nei prieš metus. Elektros energijos tiekimas nepriklausomiems 
vartotojams augo ir sudarė 2,66 TWh (+5,4 proc., + 0,14 TWh).  
 

Per 2015 m. sausio-birželio mėn. „Lietuvos energijos“ grupė pagamino 0,919 
TWh elektros energijos (+54,1 proc. daugiau, lyginant su 2014 m. sausio-
birželio mėn. rezultatu). Lyginant su ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu, 2015 
m. sausį-birželį -14,3 proc. sumažėjo elektros energijos gamyba Kauno 
Algirdo Brazausko hidroelektrinėje (nuo 0,2 TWh per 2014 m. I pusm., iki 
0,175 TWh 2015 m. sausio-birželio mėn.). Kruonio  HAE gamybos apimtys 
2015 m. sausio-birželio mėn., palyginti su 2014 m. sausio-birželio mėn., 
didėjo – per 2015 m. I pusm. pagaminta ir parduoda 0,3 TWh elektros 
energijos, tai +0,033 TWh, arba +12,4 proc. daugiau nei 2014 m. I pusm. 
(0,265 TWh). 2015 m. II ketv. pradėta elektros energijos gamyba Elektrėnų 
komplekso kombinuoto ciklo dujų turbinos bloke, jos apimtis 2015 m. 
I pusm. sudarė 0,444 TWh. Palyginamuoju laikotarpiu 2014 m. I pusm. 
elektros energija Elektrėnų komplekse nebuvo gaminama. Elektrėnų 
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komplekso blokai yra naudojami elektros energijos gamybai, siekiant 
užtikrinti patikimą elektros sistemos veikimą, kai dėl kitų elektros 
generacijos šaltinių remonto, apriboto pralaidumo šalyje ar kitų priežasčių 
ima trūkti elektros energijos ir pakyla jos kaina biržoje. Tokiu būdu 
organizuojant elektros energijos gamybą Elektrėnų komplekse yra 
užtikrinamas efektyvus VIAP lėšų naudojimas. 
 
2015 m. sausio-birželio mėn. gerėjo Grupės elektros energijos tiekimo 
kokybiniai rodikliai. Technologinės sąnaudos skirstomajame tinkle sumažėjo 
nuo 6,87 proc. 2014 m. I pusm., iki 6,18 proc. 2015 m. I pusm. Vidutinė 
neplanuotų elektros energijos persiuntimo nutraukimų trukmė, nevertinant 
stichinių reiškinių („force majeure“) poveikio, SAIDI rodiklis, 2015 m. I pusm. 
pagerėjo ir sudarė 27,2 minutės (2014 m. sausio-birželio mėnesiais SAIDI 
buvo 31,9 minutės), o SAIFI rodiklis, parodantis neplanuotų nutrūkimų dažnį, 
tenkantį vienam vartotojui, per 2015 m. sausį-birželį siekė 0,38 karto, 
palyginti su 0,42 karto per 2014 m. sausio-birželio mėn. 
 
Mažėjant gamtinių dujų vartojimui, mažėjo Grupės įmonių paskirstytas dujų 
kiekis. 2015 m. sausio-birželio mėn. Grupės įmonių paskirstytas dujų kiekis 
sudarė 3,801 TWh (apie 0,360 mlrd. kub. metrų), t. y. -10,5 proc., arba -

0,445 TWh mažiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, kai buvo 
paskirstyta apie 4,246 TWh (0,408 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 pusm. sudarė 6 474  MWh (apie 0,623 mlrd. 
kub. metrų). Tai +28,3 proc., arba + 1,427  TWh daugiau, nei 2014 m. I pusm. 
„Lietuvos dujų“ parduotas gamtinių dujų kiekis (5,047 TWh arba 0,485 mlrd. 
kub. metrų dujų). 
 
Vidutinė neplanuoto dujų transportavimo nutraukimo trukmė vienam 
vartotojui, nevertinant stichinių reiškinių („force majeure“) poveikio (SAIDI 
rodiklis) per 2015 m. sausio-birželio mėnesiais vienam vartotojui beveik 
nepakito ir siekė 0,1434 min. (2014 m. sausio-birželio mėn. buvo 0,1043 
min.), o vidutinis dujų transportavimo nutraukimų skaičius vienam vartotojui 
(SAIFI rodiklis) sudarė 0,0016 karto (2014 m. sausio-birželio mėn. buvo lygus 
0,0014 karto). Nežymų šių rodiklių augimą lėmė trumpalaikio pobūdžio dujų 
tiekimo apribojimas keliems daugiabučiams namams 2015 m. II ketv. 
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Pagrindiniai finansiniai rodikliai 
 

Pajamos 
 
„Lietuvos energijos“ grupės pajamos per 2015 m. I pusm., lyginant su tuo 
pačiu laikotarpiu prieš metus, išaugo +36,1 proc., arba +145,6 mln. Eur, ir 
pasiekė 548,3 mln. Eur. 
 
Per ataskaitinį laikotarpį didžioji pajamų dalis gauta iš elektros energijos 
persiuntimo paslaugos (29 proc. visų pajamų – 159,8 mln. Eur), pagamintos 
elektros pardavimo, elektros tiekimo ir prekybos (28 proc. visų pajamų – 
153,9 mln. Eur) bei dujų paskirstymo ir pardavimo veiklos (29 proc. pajamų, 
arba 159,7 mln. Eur). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palyginus su 2014 m. I pusm. pajamomis, 2015 m. I pusm., didėjant elektros 
energijos pardavimams laisvojoje rinkoje, pajamos iš pagamintos elektros 
pardavimo, elektros tiekimo ir prekybos padidėjo +18,4 proc. (+23,9 mln. 
Eur, nuo 130 mln. Eur iki 153,9 mln. EUR). Pajamos iš elektros energijos 
persiuntimo paslaugos, sumažėjus persiuntimo kainai, sumažėjo -18,8 proc. 
(-36,9 mln. Eur), nuo 196,7 mln. Eur 2014 m. I pusm. iki 159,8 mln. Eur 
2015 m. I pusm. Šių abiejų pajamų grupių dalis „Lietuvos energijos“ grupės 
2015 m. I pusm. pajamų struktūroje reikšmingai sumažėjo ir sudarė 51 proc. 
(2014 m. I pusm. – 81 proc.), nes 2015 m. I pusm. reikšmingą Grupės pajamų 
dalį sudarė pajamos iš dujų paskirstymo ir pardavimo veiklos (29% grupės 
pajamų arba 159,7 mln. Eur, +152,5 mln. Eur palyginus su 2014 m. I pusm). 

402,7 

548,3 

2014 m. I pusm. 2015 m. I pusm.

Grupės pajamos 2014 m. I pusm. ir  2015 m. I pusm. 

+36,1 % 
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Nevertinant į Grupės 2015 m. I pusm.  ir 2014 m. I pusm. bendrųjų pajamų 
ataskaitą įtrauktų pajamų, susijusių su dujų perdavimo ir paskirstymo veikla, 
„Lietuvos energijos“ grupės pajamos per 2015 m. I pusm., palyginus su tuo 
pačiu laikotarpiu pernai, sumažėjo 6,9 mln. Eur, arba -1,7 proc. Šį Grupės 

pajamų sumažėjimą lėmė 2015 m. I pusm. taikytos mažesnės elektros 
energijos persiuntimo kainos ir atitinkamai pajamų iš elektros energijos 
persiuntimo paslaugos mažėjimas. 
  

402,7 

548,3 

5,8 0,1 4,8 
23,9 

152,5 0,8 3,8 36,9 

0

100

200

300

400

500

600

2
0

1
4

 m
. I

 p
u

sm
. p

aj
am

o
s

V
IA

P
 L

EG
 r

ėm
im

as

N
au

jų
 v

ar
to

to
jų

 p
ri

ju
n

gi
m

as

K
it

o
s 

ve
ik

lo
s 

p
aj

am
o

s

P
ag

am
in

to
s 

el
e

kt
ro

s 
p

ar
d

av
im

as
, e

le
kt

ro
s

p
re

ky
b

a 
ir

 t
ie

ki
m

as

D
u

jų
 p

as
ki

rs
ty

m
o

 ir
 p

ar
d

av
im

o
 p

aj
am

o
s

Ši
lu

m
o

s 
e

n
er

gi
ja

B
al

an
sa

vi
m

as
, r

e
gu

lia
vi

m
as

 ir
 g

al
io

s
re

ze
rv

av
im

as

El
ek

tr
o

s 
en

er
gi

jo
s 

p
er

si
u

n
ti

m
as

2
0

1
5

 m
. I

 p
u

sm
. p

aj
am

o
s

  



 

17 TARPINIS PRANEŠIMAS 2015 M I PUSM.   
Pagrindiniai finansiniai rodikliai  

Turtas ir nuosavas kapitalas 
 
Per 2015 m. I pusm. Grupės turtas sumažėjo -3,1 proc., arba -74,4 mln. Eur, 
ir 2015 m. birželio 30 d. sudarė 2 224,8 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 
pusm. Grupės atsargų lygis sumažėjo -27,5 mln. Eur, arba 51,8 proc., o 
prekybos gautinos sumos mažėjo -36,1 mln. Eur, arba -27,6%. 
 

 
„Lietuvos energijos“ grupės nuosavas kapitalas per 2015 m. I pusm. padidėjo 
+0,8 proc., arba +10 mln. Eur, ir 2015 m. birželio 30 d. sudarė 1 318,9 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 pusm. Dėl minėtų veiksnių Grupės nuosavo 
kapitalo lygio rodiklis per 2015 m. I pusm. išaugo ir 2015 m. birželio 30 d. 
buvo lygus 57,5 proc. (2014 m. gruodžio 31 d. jis siekė 55,2 proc.). 

Veiklos ir pirkimų sąnaudos 
 
Per 2015 m. I pusmetį Grupės veiklos sąnaudos sudarė 78 mln. Eur ir, 
palyginti su 2014 m. I pusm., išaugo 26,3 proc. (16,2 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 pusm. ši veikla sąnaudas padidino +17,5 
mln. EUR). Neįvertinant šių sąnaudų, Grupės įprastos veiklos palyginamosios 
sąnaudos 2015 m. I pusm., palyginus su 2014 m. I pusm., sumažėjo -10,1%, 
arba -5,9 mln., nuo 58 mln. Eur, iki 52,1 mln. Eur. 

Ataskaitiniu laikotarpiu Grupės elektros, dujų, kuro ir susijusių paslaugų 
pirkimų sąnaudos, palyginti su 2014 m. I pusm., padidėjo +66,4 proc., arba 
+155,4 mln. Eur. Šį augimą lėmė su prekyba dujomis susijusių sąnaudų, 
kurios 2015 m. I pusm. sudarė 183,2 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 
pusm., palyginus su 2014 m. I pusm., dujų ir mazuto pirkimai energijos 
gamybai sumažėjo -81% nuo 24,4 mln. Eur, iki 4,6 mln. Eur, elektros ir 
susijusių paslaugų pirkimai per 2015 m. sausio-birželio mėn. nepakito ir buvo 
-0,2 proc. mažesni.  
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EBITDA ir grynasis pelnas 
 
Grupės 2015 m. I pusm. pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir 
amortizaciją (EBITDA) sudarė 117,3 mln. Eur – tai +10,1 proc., arba +10,7 
mln. Eur, daugiau nei 2014 m. I pusm. EBITDA, kuris buvo lygus 106,5 mln. 
Eur (į 2015 m. I pusm. EBITDA neįtraukta neigiama 28,9 mln. EUR dujų 
kainos nuolaidos, taikytinos buitiniams ir nebuitiniais vartotojams 2015 m., 
įtaka, ir neigiama 8,4 mln. EUR ankstesnių laikotarpių sąnaudų priskyrimo 
2015 m. I pusm. rezultatams 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 pusm. 
 

 
Ataskaitinio laikotarpio Grupės EBITDA pelningumo marža sumažėjo ir 
sudarė 21,4 proc. (2014 m. I pusm. EBITDA pelningumo marža buvo 26,5 
proc.). Šį pokytį lėmė reikšmingai mažesnis, lyginant su kitomis 
pagrindinėmis Grupės veiklomis, dujų pardavimo veiklos, kuri 2015 m. 
sausio-birželio mėn. sudarė reikšmingą Grupės pajamų dalį, pelningumas. 
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2015 m. sausio-birželio mėn. Grupė uždirbo 30,3 mln. Eur grynojo pelno, tai 
-65,1 mln. Eur, arba -68,3% mažiau negu 2014 m. sausio-birželio mėn. (95,4 
mln. Eur).  
 
2015 m. I pusm. grynojo pelno dydžiui reikšmingos įtakos turėjo papildomos 
sąnaudos, susijusios su 2015 m. Grupės įmonių taikoma dujų kainos 
nuolaida dujų buitiniams ir nebuitiniais vartotojams (bendras neigiamas 
poveikis -24,6 mln. Eur), reikšminga neigiama (-6,9 mln. EUR) turto 
pervertinimo ir sąnaudų perkėlimo iš ankstesnių laikotarpių įtaka 2015 m. I 
pusm. rezultatams. 2014 m. I pusm.  grynojo pelno rezultatui reikšmingą 
įtaką turėjo teigiamas 59,5 mln. Eur rezultatas susijęs su AB „Lietuvos dujos“ 
kontrolės įsigijimu. 2015 m. I pusm. grynajam rezultatui, palyginus su 2014 
m. I pusm. rezultatu, teigiamą poveikį turėjo  nusidėvėjimo ir amortizacijos 
sąnaudų sumažėjimas apskaičius AB LESTO turto pervertinimą 2014 m. 
gruodžio mėn., o neigiamą poveikį- šių sąnaudų padidėjimas, susijęs su dujų 
tiekimo ir skirstymo veiklos įtraukimu (bendras šių pokyčių teigiamas 
poveikis, įvertinant pelno mokesčio įtaką, 2015 m. I pusm. rezultatui +23,1 
mln. EUR). 
 
Įvertinant šiuos veiksnius, palyginamasis 2015 m. I pusm. grynasis pelnas 
buvo 4,8% didesnis negu 2014 m. I pusm. grynasis pelnas (61,8 mln. EUR 
2015 m. I pusm. ir 59 mln. EUR 2014 m. I pusm. 
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Investicijos 

 
Grupės investicijos 2015 m. sausio-birželio mėn. sudarė 61 mln. Eur, t. y. 
+35,3 proc., arba +15,9 mln. Eur, daugiau negu per tą patį laikotarpį 2014 m. 
sausio-birželio mėn. (45,1 mln. Eur). 2015 m. I pusm. daugiausia investicijų 
(68 proc.) buvo skirsta elektros skirstomojo tinklo plėtrai ir palaikymui.  
 

Per 2015 m. I pusm., palyginus su 2014 m. I pusm., ypač išaugo (+9,6 mln. 
Eur) investicijos į elektros skirstomojo tinklo palaikymą, investicijos kituose 
sektoriuose taip pat nuosekliai didėjo arba išliko panašios kaip 2014 m. I 
pusm.  
 

 
   

33% 

2% 

13% 
4% 

35% 

4% 

2% 

7% 

Elektros skirstomojo tinklo plėtra

ITT (IT, telekomunikacijų ir valdymo sistemos)

Šilumos gamybos pajėgumai

Dujų sistemų statyba

Elektros skirstomojo tinklo palaikymas

Elektros generacijos pajėgumai

Dujų sistemų rekonstrukcija

Kitos investicijos

Grupės investicijų struktūra per 2015 m. I pusm., % 
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Finansinės skolos 
 
 
2015 m. birželio 30 d. Grupės finansinės skolos grynąja verte sudarė 196,3 mln. Eur 
ir, palyginti su 2014 m. pabaigoje buvusiomis finansinėmis skolomis grynąja verte, 
išaugo +11,6 mln. Eur. Šių skolų didėjimą lėmė finansinių skolų, skirtų Grupės 
bendrovių investicijų finansavimui, didėjimas per 2015 m. I pusm. Grupės finansinių 
skolų lygis per 2015 m. I pusm. nereikšmingai padidėjo 1,3 proc., arba 5,1 mln. Eur, ir 
2015 m. birželio mėn. pabaigoje sudarė 396,7 mln. Eur, palyginus su 391,6 mln. Eur 
2014 m. pabaigoje. Grupės įmonėms išmokėjus dividendus akcininkams, Grupės 
įmonių piniginės lėšos ir trumpalaikės investicijos 2015 m. birželio 30 d. sudarė 200,4 
mln. Eur, – tai yra -15,4 mln. Eur, arba 7,1% 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 0,86 karto 2015 m. birželio mėn. pabaigoje). 
 
Grupės finansinių skolų grynąja verte ir Grupės nuosavybės santykis padidėjo nuo 
13,4 proc. 2014 m. pab., iki 14,9 proc. 2015 m. I pusm. 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 

196,3 15,4 5,1 

0

50

100

150

200

250

2014 12 31
Finansinės

skolos grynąja
verte

Pinigai ir
trumpalaikės
investicijos

Finansinės
skolos

2015 06 30
Finansinės

skolos grynąja
verte

Grupės  finansinės skolos grynąja verte 2014 m. gruodžio mėn.  

ir 2015 m. birželio mėn., mln. EUR 



 

22 TARPINIS PRANEŠIMAS 2015 M I PUSM.   
Pagrindiniai finansiniai rodikliai  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

0,81 
0,86 

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 06 30

Grupės finansinės skolos grynąja verte/ 

12 mėn. EBITDA, kartais 

13,4% 

14,9% 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2014 12 31 2015 06 30

Grupės  finansinės skolos grynąja 

verte/nuosavybės santykis, % 

2
,9

4
 

2
,6

8
 

0
,8

6
 

1
,9

4
 

1
,1

7
 

2
,2

5
 

3
,2

4
 

2
,0

3
 

4
,6

8
 

3
,9

0
 

1
,9

6
 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

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

Kai kurių ES energetikos bendrovių finansinės skolos grynąją verte/   12 mėn. 

EBITDA  santykio 2014 m. palyginimas (LE grupė 2015 m. I pusm.), kartais 

 

3
4

,9
%

 

5
1

,6
%

 

1
4

,9
%

 

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
%

 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

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

Kai kurių ES energetikos bendrovių finansinės skolos grynąją verte/ nuosavybės 

lygio 2014 metais  (LE grupė 2015 m. I pusm.) palyginimas, % 

 



 

23 TARPINIS PRANEŠIMAS 2015 M I PUSM.   
Pagrindiniai finansiniai rodikliai  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bendrovės ir grupės veiklos apžvalga 



 

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

 

Bendrovės ir grupės veiklos apžvalga 
 
 
 
 
„Lietuvos energijos“ grupės veiklos apžvalga apima laikotarpį nuo 2015 m. 
kovo 31 d. iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos (2015 m. birželio 30 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. 
 

Planuojamos investicijos į vėjo energetiką 
2015 m. rugpjūčio 5 d. „Lietuvos energija“ paskelbė ketinanti investuoti į 
vėjo elektrinių parkus ir pakvietė vėjo elektrinių, jų parkų savininkus 
apsvarstyti galimybes parduoti savo jėgaines bei teikti savo pasiūlymus. 
Grupė planuoja pirmajame investicijų etape įsigyti bent 50 MW galios vėjo 
jėgainių ir jų parkų ir taip diversifikuoti savo elektros energijos gamybos 
portfelį. 
 
„Lietuvos energija“ orientuojasi į ne mažesnės nei 1 MW galios elektrinių 
projektus, kurios jau yra gavusios fiksuotą elektros energijos supirkimo 
tarifą, arba skatinimo kvotų paskirstymo aukcionuose yra pripažintos 
laimėtojais.  
 
„Lietuvos energiją“ domina elektrinės, kurios statytos naudojant visiškai 
naujus įrenginius, tuo užtikrinant, kad buvo ar yra naudojamasi geriausia 

prieinama technologija. Numatoma įsigyti visus reikalingus leidimus 
turinčius elektrinių projektai, kurių savininkai turi sudarę ilgalaikės techninės 
priežiūros ir aptarnavimo sutartis su įrenginių gamintojais. 
 

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. Pagal 2014 
m. gegužės 28 d. LR Vyriausybės nutarimą projektai pripažinti valstybei 
svarbiais ekonominiais projektais. 
 
Vilniuje projektą „Lietuvos energija“ įgyvendina savarankiškai, yra 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. 
Gautos 9 pirkime siekiančių dalyvauti tiekėjų paraiškos su kvalifikaciją 
patvirtinančiais dokumentais, tarp jų yra ir didžiosios tarptautinės atliekų ir 
biokuro elektrinių statybos bendrovės. Kvalifikacinius reikalavimus atitikę 
rangovai bus kviečiami teikti pasiūlymus. 
 
Konkursas yra dviejų dalių – atliekų deginimo ir biokuro kogeneracinių 
įrenginių statybos. Atliekų deginimo įrenginio elektrinė galia, planuojama, 
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sudarys apie 18 megavatų, o šiluminė – apie 53 MW, o biokuro – atitinkamai 
70 MW ir 174 MW. 
 
2015 m. gegužės 20 d. parengta ir birželio 4 d. viešai pristatyta Vilniaus 
kogeneracinės jėgainės poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, kurioje atskirų 
sričių ekspertai įvertino būsimos jėgainės poveikį aplinkai ir visuomenės 
sveikatai. Planuojama nauja veikla didins ekonominę ir socialinę gerovę, o 
poveikis aplinkai ir sveikatai atitiks griežtus šalies ir ES teisės aktų 
reikalavimus. Bus didinamas Vilniaus kogeneracinės jėgainės įstatinis 
kapitalas 
 
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. 
 
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. 
 

Auga gamtinių dujų tiekimo veikla 
 
Nuo 2015 m. sausio 1 d. LITGAS reguliuojamiems energijos gamintojams 
tiekia būtinąjį gamtinių dujų kiekį, reikalingą suskystintų gamtinių dujų (SGD) 
terminalui. 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 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“. Taip pat vasarį LITGAS pasirašė 
gamtinių dujų tranzito per Latviją sutartį su „Latvijas gaze“ ir taip išplėtė 
savo prekybos gamtinėmis dujomis regione galimybes.  
 
2015m. liepos 2 d LITGAS ir Norvegijos koncernas „Statoil“ Vilniuje pasirašė 
supratimo memorandumą dėl bendros įmonės, kuri plėtotų mažos apimties 
suskystintų gamtinių dujų (SGD) tiekimo veiklą, steigimo Lietuvoje. 
Planuojama, kad naujoji bendrovė bus įkurta Lietuvoje jau šiais metais ir SGD 
aprūpins laivus, mažuosius terminalus Baltijos jūroje ir sunkvežimiais tiektų 
kurą sausumos klientams. Skaičiuojama, kad mažos apimties SGD rinka iki 
2020 metų išaugs iki 0,5-1 mlrd. kubinių metrų per metus. 
 

Plečiama šilumos gamybos infrastruktūra Elektrėnuose  
 
„Lietuvos energijos gamyba“ (LEG) 2015 m. tęsė naujų šilumos energijos 
gamybos pajėgumų – biokuro ir garo katilinių – statybos darbus. Sausio 
mėnesį buvo užbaigti dalies naujų šilumos gamybos pajėgumų Elektrėnuose 
– 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. 2015 m. sausio–birželio mėn. 
buvo baigiami biokuro katilinės statinių statybos darbai, sumontuoti 
įrenginiai bei atlikti sistemų bandymai, įvykdytos statinių statybos baigimo 
procedūros. Statinių statybos užbaigimo aktą komisija pasirašė 2015 m. 
gegužės 6 d. Šilumos energija iš biokuro gaminama pagal šilumos poreikį, 
vykdomi parengiamieji darbai dėl biokuro katilinės garantinių bandymų, 
šalinami defektai. 
 
2015 m. birželio 19 d. buvo  baigtas investicinis LEG projektas „Cheminio 
vandens valymo įrenginiai vandens tiekimui į kombinuoto ciklo bloką“. 
Pasirašytas atliktų darbų priėmimo ir pripažinimo tinkamu naudoti aktas. 



 

26 TARPINIS PRANEŠIMAS 2015 M I PUSM.   
Bendrovės ir grupės veiklos apžvalga  

Naujus įrenginius perėmė eksploatuoti kolegos iš Gamybos departamento 
Chemijos baro. 
 

Investuojama į dujotiekį Tauragėje 
 
2015 m. birželio 26 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 
leido įrengti naują dujų sistemą Tauragės rajone Dujų skirstymo sistemos 
ilgis turėtų siekti 5,9 kilometro, o „Lietuvos dujos“ projektą įgyvendintų iki 
2016 metų ketvirtojo ketvirčio. Viena didžiausių šalyje pieno perdirbimo 
įmonė Vilkyškių pieninė prašė Kainų komisijos, kad Tauragės rajonas būtų 
prijungtas prie dujų tinklų. Tauragės teritorija iki šiol nebuvo dujofikuota, 
nors per ją maždaug 5 kilometrų atstumu nuo Tauragės miesto ribos yra 
nutiestas „Amber Grid“ perdavimo sistemos vamzdynas. 2015 m. liepos 27 
d. „Lietuvos dujos“ pasirašė dujų prijungimo sutartį su „Vilkyškių pienine“. 
Tai žingsnis į dar vieno Lietuvos miesto – Tauragės – dujofikavimo pradžią.  
 

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. 
 
Gegužės-birželio mėn. atrinkti paslaugų tiekėjai, pasirašytos paslaugų 
sutartys. Šiuo metu rengiama vėjo resursų ir elektros energijos gamybos 
apimčių įvertinimo galimybių studija bei atliekamas planuojamos ūkinės 
veiklos Kruonio HAE teritorijoje galimos įtakos NA¬TURA 2000 teritorijoms 
vertimas. 
 

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. 
 
2015 balandžio 1 d. pasirašyta pirmoji komercinė duomenų greitkelio 
sutartis –24 mėn. trukmės sutartis pasirašyta su Suomijos telekomunikacijų 
bendrove „Elisa Corporation“, pagal kurią šiai bendrovei teikiama 100 Gbps 
duomenų perdavimo paslauga. 
 
2015 m. liepos 14 d., siekdamas padidinti pajamas iš duomenų centrų 
paslaugos bei diversifikuoti veiklą, „Duomenų logistikos centras“ pasiūlė 
naują mikrokolokacijos paslaugą – moderniausiame Lietuvoje Tier-III lygio 
duomenų centre “Data Inn” savo įrangą galės laikyti ir tie klientai, kuriems 
reikalinga patalpinti vos vieną serverį.  
 

Vyksta parengiamieji branduolinės elektrinės projekto darbai 
Naujos branduolinės elektrinės projektas, kaip „Lietuvos energijos“ verslo 
dalis, 2014 m. pab. buvo iškeltas į atskirą bendrovę VAE SPB, UAB. Joje 
sutelktas visas su branduoline energetika sukauptas įdirbis, kompetencijos, 
pradėti ir užbaigti projektai. VAE SPB veikla išplėsta, neapribojant jos tik 
naujos branduolinės elektrinės projektu –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. 
 

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.  
 
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. 
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Grupėje šiuo metu yra įdiegta ir plėtojama vieninga valdymo ir kontrolės 
sistema, 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. 
 

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. 
 
2015 m. liepos 28 d. „Lietuvos energijos“ stebėtojų taryba pritarė 
kandidatams, nominuotiems į pertvarkomų grupės įmonių vadovus nuo 
2016 m. sausio 1 dienos. Pokyčiai pristatyti grupės profesinėms sąjungoms. 
 
Bendras dujų ir elektros skirstymo operatorius. Didžiausių grupės įmonių – 
LESTO ir „Lietuvos dujų“ – veikla nuo 2016 metų bus tęsiama bendroje 
elektros ir dujų 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. Valdybos 

pirmininku ir generaliniu direktoriumi nominuotas dabartinis LESTO 
valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Aidas Ignatavičius. 
 
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. Po sujungimo bendrovė išlaikys „Lietuvos dujų tiekimo“ pavadinimą, 
jai vadovauti nominuotas dabartinis bendrovės vadovas Mantas 
Mikalajūnas. 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 išplėstos bendrovės 
„Energijos tiekimas“ veiklos sritys, įtraukiant didmeninės elektros energijos 
prekybą. Šios įmonės generaliniu direktoriumi nominuotas Vidmantas 
Salietis, „Lietuvos energijos gamybos“ Didmeninės elektros prekybos 
departamento direktorius, valdybos narys.  
 
Rangos įmonių projektas. Vykdant šį projektą planuojama sujungti dvi 
antrines energetikos paslaugų įmones „Elektros tinklo paslaugos“ (ETP) ir 
„Kauno energetikos remontas“ (KER). Sujungus šių bendrovių kompetenciją 
ir patirtį, kuriama viena stipri energetikos paslaugų ir rangos įmonė, 
užtikrinanti energetikos įrenginių statybą, rekonstravimą, remontą ir 
priežiūrą. Naujoji įmonė vadinsis „Energetikos paslaugų ir rangos 
organizacija“, trumpiau – EnePRO. 
 
Bendras klientų aptarnavimas. Nuo 2016 m. LESTO, „Lietuvos dujų 
tiekimas“, „Lietuvos dujos“ ir „Energijos tiekimas“ klientų aptarnavimą 
planuojama užtikrinti iš bendro paslaugų centro. Klientų aptarnavimą 
užtikrinantys specialistai bus sutelkti vienoje grupės įmonėje – „Verslo 
aptarnavimo centre“.  
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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. 
 
2015 m. 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.  
 
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“ – 
0,59 proc. akcijų už 424 tūkst. Eur. Visa pradinė sandorių kaina sudaro 71,5 
mln. Eur. Sandorių sutartyse numatyta, kad galutinė kaina gali būti didinama 
priklausomai nuo „NT Valdos“ pasiektų rezultatų per 2018 m. finansinius 
metus. 2015 m. balandžio 30 d. 0,35 proc. „NT Valdų“ akcijų „Lietuvos 
energijai“ perleido ir AB „Litgrid“. Bazinė pardavimo kaina sudarė 252 tūkst. 
Eur. Atitinkamai, „Litgrid“ galės būti sumokėtas bazinės pardavimo kainos 
priedas iki 63 tūkst. Eur, jei bus pasiekti akcijų pirkimo-pardavimo sutartyje 
numatyti „NT Valdų“ finansiniai rodikliai 2018 m. 
 
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 „Gotlito“ valdomą turtą, 2015 m. balandžio mėn. 
buvo priimtas sprendimas dėl bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo. 
„Lietuvos energija“ 100 proc. „Gotlito“ akcijų iš dukterinės bendrovės 
„Kauno energetikos remontas“ įsigijo rugpjūčio 19 d., už 61 tūkst. Eur. 

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.  
 
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. 
 
2015 m. birželį-liepą „Lietuvos energija“ optimizavo Vilniuje esančių biuro 
patalpų panaudojimą ir taip planuoja per trejus metus sutaupyti beveik 1 
mln. eurų bei sukurti sąlygas grupės įmonių darbuotojams glaudžiau 
bendradarbiauti. Iš viso, per 4 metus, centralizuodama ir optimizuodama 
nekilnojamojo turto valdymą, grupė išlaidas patalpų nuomai visoje Lietuvoje 
sumažino beveik trečdaliu, o užimamus plotus – triskart.  
 
Apskaičiuota, kad „Lietuvos energijos“ grupės įmonių Vilniuje naudojamas 
biurų plotas dėl optimizavimo sumažėjo 13 proc. Atlaisvintos maždaug 4000 
kv. metrų ploto biurų patalpos centrinėje ir pramoninėje Vilniaus dalyje 
pasiūlytos rinkai. Baigus optimizavimo projektą, Žvejų g. 14 esančiame 
pastate veikia „Lietuvos energijos“, „Lietuvos energijos gamybos“, „Lietuvos 
dujų tiekimo“, „Energijos tiekimo“, LITGAS, „Duomenų logistikos centro“ ir 
Technologijų ir inovacijų centro biurai. Aguonų g. 24/26 – skirstomųjų tinklų 



 

29 TARPINIS PRANEŠIMAS 2015 M I PUSM.   
Bendrovės ir grupės veiklos apžvalga  

bendrovių LESTO ir „Lietuvos dujų“ administracijų centrinės būstinės, 
Smolensko g. 5 – „Lietuvos dujų“ Vilniaus filialas, „NT Valdos“, VAE SPB. 
Lukšio g. 5B liko Verslo aptarnavimo centras, Lukšio g. 1 – LESTO Vilniaus 
apskaitų grupė. Motorų g. 2 patalpose ir toliau veikia „Elektros tinklo 
paslaugų“ ir LESTO techniniai padaliniai, Jeruzalės g. 21 – Energetikų 
mokymo centras. 
 

Planuojama vieninga integruota verslo valdymo sistema  
2015m. rugpjūčio 14 d. „Lietuvos energijos“ įmonių grupė paskelbė planus 
pereiti prie vieningos integruotos verslo valdymo sistemos, taip siekdama 
padidinti veiklos efektyvumą, lankstumą ir sudaryti geresnes galimybes 
plėtrai. Numatoma, kad išskirtinės apimties projektas užtruks iki trejų metų. 
Integruotos verslo valdymo sistemos, kuri apimtų bendrąją verslo valdymo, 
sąskaitybos ir klientų aptarnavimo bei technologinio turto valdymo 
informacines sistemas, diegėjui atrinkti įmonių grupė skelbs tarptautinį 
viešąjį pirkimą. Diegėjas taip pat turės dar trejetą metų po sistemos įdiegimo 
teikti aptarnavimo paslaugas. 
Naujos sistemos naudą turėtų pajusti ir „Lietuvos energijos“ grupės įmonių 
klientai – dėl vieningos ir modernios sistemos įmonės galės kokybiškiau ir 
lanksčiau teikti paslaugas grupės įmonių klientams: kurti lankstesnius 
paslaugų planus, geriau aptarnauti klientus centruose ir savitarnos kanalais, 
išaugs sistemų patikimumas bei greitis. 
 

Optimizuoti „Lietuvos dujų“ filialai  
 
Nuo 2015 m. birželio 1 d. „Lietuvos dujų“ filialai, panaikinus jų juridinį 
statusą, pradėjo veikti kaip bendrovės Dujų tinklo departamentai Vilniuje, 
Kaune ir Klaipėdoje, o Panevėžio ir Šiaulių regioniniai padaliniai sujungti į 
vieną – Šiaurės dujų tinklo departamentą. Regioninių dujų tinklo 
departamentų vadovai nuo šiol pavaldūs ne bendrovės generaliniam 
direktoriui, o Dujų tinklo tarnybos direktoriui.  Nuo birželio 1 d. 
regioniniuose padaliniuose taip pat buvo centralizuotas naujų vartotojų 
veiklos valdymas, projektų gyvendinimo padaliniai panaikinti, funkcijos 
padalintos Inžineriniams ir Naujų vartotojų skyriams, buvo centralizuota 
dalis dujų apskaitos funkcijų, ekonomistų funkcija, ITT administravimas. 
Siekiant didesnio veiklos efektyvumo, peržiūrėtos regioninių departamentų 
aptarnaujamos teritorijos: Plungė ir Telšiai priskirti Klaipėdos regionui, 
Kėdainiai ir Ukmergė – Šiaurės regionui. Nuo birželio 1 d. bendrovės 

buhalterinės apskaitos funkcija perkelta į grupės įmonę UAB „Verslo 
aptarnavimo centras“. 
 

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. 
 

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. Per 2015 m. I pusm. LESTO prijungė 12 775 naujus vartotojus –8,3 
proc. daugiau nei 2014 m. atitinkamu laikotarpiu, kuomet prijungta 11 801 
naujas vartotojas. Naujų vartotojų prijungtų objektų leistinoji naudoti galia 
sudarė 171 256 kW – tai 29 proc. daugiau nei 2014 m. tuo pat metu, kuomet 
leistinoji naudoti galia sudarė 132 806 kW. 
 
Įsivesti elektrą šiemet galima dar greičiau ir paprasčiau. Palyginti su pernai, 
vidutinė elektros prijungimo prie elektros skirstymo tinklo trukmė verslui 
sutrumpėjo net dešimčia kalendorinių dienų, privatiems klientams – 
keturiomis dienomis. Šiuo metu verslo klientų objektai prie skirstymo tinko 
prijungiami vidutiniškai per 45 kalendorines dienas, privačių – per 47 
kalendorines dienas. Palyginimui, 2011 m. verslo klientams elektra buvo 
įvedama vidutiniškai per 65 dienas, privatiems – per 61 dieną. 
 
Taip pat LESTO tęsia sodininkų bendrijų elektros tinklų išpirkimą, taip 
užtikrindama patikimą, saugų elektros energijos tiekimą, vykdo tinklų 
modernizavimo projektus, iš dalies finansuojamus ES struktūrinių fondų. 
LESTO per artimiausią dešimtmetį planuoja iš esmės modernizuoti 
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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. I pusm. LESTO pakeitė 49 162 vnt. metrologiškai pasenusių 
elektros apskaitos prietaisų, naujiems klientams įrengė 10 273 vnt. apskaitos 
prietaisų. Investuodama į elektros apskaitos prietaisų modernizavimą bei jų 
automatizavimą, LESTO per šešis mėnesius prie automatizuotos duomenų 
nuskaitymo sistemos prijungė 971 vnt. elektros apskaitos prietaisų, taip 
padidindama įmonės eksploatuojamų elektros apskaitos prietaisų, kurių 
duomenys nuskaitomi nuotoliniu būdu, skaičių iki 26 081. 
 
LESTO modernizuos tinklo valdymo sistemą – birželio 30 d. pasirašyta 
sutartis su tarptautinį konkursą laimėjusia „IGE Energy Management 
Services Limited“. Projektas apima infrastruktūros įrengimą, dispečerinių 
centrų patalpų sutvarkymą, sistemos įsigijimą bei jos įdiegimą. 
 
2015 m. liepos 3 d. LESTO paskelbė planus pertvarkyti klientų aptarnavimo 
tinklą. Atsižvelgdama į kintančius klientų įpročius, bendrovė išplėtė 
savitarnos svetainės www.manoelektra.lt kompiuterizuotų vietų tinklą ir dalį 
paslaugų perkėlė į Lietuvos pašto skyrius. Padidinus klientų aptarnavimo 
vietų skaičių, nuo spalio 1 d. Biržų, Ukmergės, Mažeikių, Druskininkų, 
Tauragės, Jonavos, Plungės, Švenčionių, Jurbarko, Raseinių, Šalčininkų ir 
Rokiškio klientų aptarnavimo centrai bus perkelti į regionų centrus. 
Preliminariai skaičiuojama, kad dėl pertvarkomo klientų aptarnavimo tinklo 
bendrovės veiklos sąnaudos sumažės dar apie 312 tūkst. Eur per metus. 
 
Birželio 30 d., buvo 600 tūkst. savitarnos svetainėje www.manoelektra.lt 
užsiregistravusių naudotojų, lankytojų skaičius per pusmetį sudarė 1,933 
mln. (prieš metus – 1,36 tūkst.) Per 6 mėn. trumpuoju LESTO klientų 
aptarnavimo telefonu 1802 informacija buvo suteikta daugiau nei 517 tūkst. 
klientų, gauta ir išspręsta daugiau nei 228 tūkst. klientų kreipimųsi įvairiais 
klausimais, septyniuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose esančiuose klientų 
aptarnavimo centruose buvo aptarnauta daugiau kaip 123,8 tūkst. klientų 
(prieš metus – 147,6 tūkst.). 
 
Nuo kovo 30 d. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir Utenoje 

LESTO, gamtinių dujų tiekimo bendrovės „Lietuvos dujų tiekimas“ bei 

gamtinių dujų skirstomojo tinklo operatoriaus „Lietuvos dujos“ klientai 
aptarnaujami bendruose klientų aptarnavimo centruose. Pernai toks klientų 
aptarnavimų centras buvo atidarytas Vilniuje. 
 
„Lietuvos dujos“ aptarnauja apie 556 tūkst. buitinių vartotojų  objektų ir apie 
9 tūkst. nebuitinių vartotojų objektų. Apie 84 tūkst. buitinių vartotojų dujas 
naudoja namų šildymui, didžioji dalis vartotojų – apie 472 tūkst. – dujas 
naudoja viryklėms, gamindami maistą.  
 
„Lietuvos dujos“ per pusmetį naujiems vartotojams prijungti investavo 2,2 
mln. Eur, palyginimui, 2014 m. I pusm. – 1,9 mln. Eur. Bendrovė pastatė 28,4 
km skirstomojo dujotiekio (prieš metus – 22,7 km) ir prie dujotiekių prijungė 
1464 naujus vartotojus. Tai 40 proc. daugiau, lyginant su 2014 m. I pusm., 
kai prie dujų skirstymo sistemų buvo prijungta apie tūkstantį vartotojų.  
 
Viena stambesnių investicijų į naujų dujų sistemų statybą projektų I pusm. 
buvo vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio statyba Kaune, Pramonės 
prospekte. Dujotiekis nutiestas verslo vartotojui, įmonei „Korelita“, 
planuojančiai per metus suvartoti apie 93,6 GWh gamtinių dujų. Šio projekto 
investicijos sudarė beveik 85 tūkst. EUR, naujam vartotojui prijungti 
pastatyta 0,9 km dujotiekio. Taip pat pastatytas beveik 2 kilometrų ilgio 
dujotiekis Kauno rajone, Noreikiškių gyvenvietėje, gerinant infrastruktūrines 
paslaugas naujo privačių namų kvartalo gyventojams. Projekto investicijos 
sudarė daugiau kaip 63 tūkst. EUR.  
 
Per 2015 m. I pusm. į dujų sistemų rekonstravimo ir dujų skirstymo 
patikimumo ir saugumo užtikrinimo projektus buvo investuota 1,6 mln. EUR 
(per 2014 m. I pusm. – 0,9 mln. EUR). Tai – 78 proc. daugiau nei pernai I 
pusm. Per ataskaitinį laikotarpį buvo rekonstruota apie 80 vnt. dujotiekio 
uždaromųjų įtaisų, įrengta apie 120 vnt. nuotolinio valdymo ir duomenų 
surinkimo sistemų dujų slėgio reguliavimo įrenginiuose ir pas gamtinių dujų 
vartotojus, pakeista apie 7,2 tūkst. vnt. dujų kiekio apskaitos prietaisų. 
 
2015 m. liepos 20 d., didinant gamtinių dujų skirstymo saugumą ir 
patikimumą, Vilniuje pradėtas dujotiekių tarp Nemenčinės ir Kairėnų 
sužiedinimo projektas. Projekto metu bus nutiesta 2,5 km dujotiekio Nuo 
Kairėnų gatvės iki Šilėnų gatvės. Įgyvendinus projektą, maždaug tūkstančiui 
vartotojų bus užtikrintas nepertraukiamas gamtinių dujų skirstymas. 
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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. 
 

Atpigo elektros įvedimas, pasiruošta elektros mainams 
 
Nuo 2015 m. birželio 1 d. pasikeitė 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 mažėjo visoms 
vartotojų grupėms. Daugiausia – 49 proc. – antros grupės vartotojams. 
Verslo klientui prijungimo įkainis, preliminariais skaičiavimais, sumažėjo 758 
Eur, iki 5 tūkst. Eur. 
 
2015 m. liepos 16 d. LESTO paskelbė esanti pasiruošusi elektros energijos 
mainams su gaminančiais klientais, kurie planuoja įsirengti nedideles saulės 
elektrines ir plėtoti gamybą. Bendrovė atnaujino informacines ir elektros 
apskaitos sistemas, užtikrinsiančias efektyvius mainus su elektrą 
gaminančiais klientais. Už naudojimąsi elektros tinklų infrastruktūra bus 
nustatyta paslaugos kaina – jos skaičiavimo metodiką liepos 17 dieną 
patvirtinto Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. 
 

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).  
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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. birželio 30 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; 
UAB „Šiauliu plento grupė“ 
valdybos pirmininkas ir 
vykdomasis direktorius; 
AB „Kilimai“ valdybos 
pirmininkas. 

VšI „Lietuvos Junior 
Achievement“ valdybos 
narys; Grinvest PTE.LTD 
direktorius; 
Equity United fondų 
valdymas vykdantysis 
partneris; UAB „Kaštonų 
kalva“, plėtros vadovas. 

UAB „Organizacijų vystymo centras“ 
valdybos pirmininkas, konsultantas; 
UAB „OVC mokymai“ konsultantas; 
UAB „Vilandra“ valdybos pirmininko 
patarėjas; UAB „AL holdingas“ 
generalinio direktoriaus patarėjas; 
Asociacijos „Mentor Lietuva“ 
valdybos narys; VšĮ „Paramos 
vaikams centras“ valdybos narys; 
Pretendentų į teisėjus atrankos 
komisijoje yra komisijos narys. 

Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė, Ministro 
pirmininko patarėjas 
energetikai. 

Lietuvos Respublikos finansų 
ministerija, viceministras. 

Lietuvos Respublikos ūkio 
ministerija, viceministrė. 

Lietuvos Respublikos 
energetikos ministerija, 
viceministras. 



 

34 TARPINIS PRANEŠIMAS 2015 M I PUSM.   
Korporatyvinis valdymas  

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. birželio 30 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 energijos paramos 
fondas, valdybos narys. 

„Lietuvos energija“, UAB valdybos 
narė, Organizacinio vystymo 
direktorė; 
AB LESTO 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 direktorius; 
AB LESTO stebėtojų tarybos 
pirmininkas; AB „Lietuvos dujos“ 
stebėtojų tarybos pirmininkas. 
NT Valdos UAB valdybos pirmininkas; 
UAB „Kauno energetikos remontas“ 
valdybos narys; 
UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 
valdybos pirmininkas; 
UAB „Gotlitas“ direktorius. 

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

„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. birželio 30 d. Grupėje dirbo 5552

1
 darbuotojai. „Lietuvos energijos“ 

grupės darbuotojų skaičius nežymiai sumažėjo, lyginant su 2015 m. I 
ketvirčiu. 
 

Įmonė Viso darbuotojai 

„Lietuvos energija“, UAB 76 

AB LESTO 2205 
 „Lietuvos energijos gamyba“, AB 453 

AB „Lietuvos dujos“ 1021 

UAB Technologijų ir inovacijų centras 190 

UAB Duomenų logistikos centras 18 

Energijos tiekimas UAB 17 

UAB „Kauno energetikos remontas“ 259 

UAB „Gotlitas" 1 

UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ 591 

NT Valdos, UAB 239 

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras 159 

UAB LITGAS 12 

UAB VAE SPB 16 

UAB Verslo aptarnavimo centras 166 

UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ 130 

Iš viso 5552 

 
 

                                                                 

2015 m. birželio 30 d. Bendrovėje dirbo 76 darbuotojai. 97.4 proc. 
Bendrovėje dirbančių darbuotojų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, iš jų 
– 7 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.). 
 

 
 
53,9 proc. Grupėje dirbančių darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą, iš jų – 27 
mokslo daktarai, 27,4 proc. turi aukštesnįjį išsilavinimą, 18,4 proc. turi 
vidurinį išsilavinimą. 

 
Didžiąją dalį Grupės darbuotojų sudarė vyrai – 75,1 proc., moterys sudarė 
24,9 proc. 
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Tarp vadovaujančias pozicijas užimančių darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį 
taip pat labai panašus: 72,5 proc. vadovų sudarė vyrai, o moterys – 27,5 
proc. 
 

 
Bendras Bendrovės darbo užmokesčio fondas už 2015 m. sausio–birželio 
mėn. buvo 954 tūkst. EUR. 
 

Bendrovės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2015 m. sausio-birželio mėn. 

Darbuotojų kategorija 
Vidutinis mėnesinis darbo 

užmokestis, eurais 

Įmonės vadovas 6267 

Aukščiausio lygmens vadovai 4425 

Vidurinio lygmens vadovai 2891 

Ekspertai, specialistai 1760 

 
 
2015 m. birželio 30 d. Grupėje dirbo 5552 darbuotojai. Bendras Grupės 
darbo užmokesčio fondas už 2015 m. sausio–birželio mėn. buvo 34 645 mln. 
EUR. 
 
Grupės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2015 m. sausio-birželio mėn. 

Darbuotojų kategorija 
Vidutinis mėnesinis darbo 

užmokestis, eurais 

Įmonės vadovas 4289 

Aukščiausio lygmens vadovai 3913 

Vidurinio lygmens vadovai 1952 

Ekspertai, specialistai, darbininkai 880 

  

75,1 

24,9 

Vyrai Moterys

Darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį, proc. 

72,5 

27,5 

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. II ketv. unifikuotas naujų „Lietuvos energijos“ grupės darbuotojų 
adaptacijos procesas, kuris pagreitins naujų darbuotojų integraciją į grupės 
veiklą ir padės greičiau įsisavinti būtiną informaciją apie pozicijos darbo 
specifiką. Grupėje tęsiamas atlygio sistemos, papildomų naudų skyrimo 
modelio tobulinimo projektas, rengiamos darbuotojų ugdymo gairės bei 
vystoma atrankų kompetencijos centro koncepcija. 
 
Toliau sėkmingai tęsiami karjeros valdymo, rotacijų sistemų struktūrizavimo 
procesai (per pirmą šių metų ketvirtį tarp Grupės įmonių rotavo 55 
darbuotojų, o karjerą įmonės viduje padarė 100 darbuotojų). 
 
„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. Po inicijuoto 

Grupės įmonių įsitraukimo tyrimo buvo sudaryti tyrimų rezultatų veiksmų 
planai ir pradėtas planų įgyvendinimas.  
 

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 1919 darbuotojai.  
 
Atskirose įmonėse organizacijos lygmeniu organizuoti įvairūs bendrųjų, 
profesinių ir vadovavimo kompetencijų mokymai, pvz., komandos 
formavimas, pokyčių valdymas, komunikavimas, projektų valdymas, verslo 
procesų valdymas ir kt. 
 
2014 m. inicijuota ir 2015 m. II ketv. užbaigta Grupės Vidurinio lygmens 
vadovų forumo iniciatyva, kurioje dalyvavo 25 vidurinio lygmens vadovai, 
atstovaujantys kiekvieną Grupės įmonę. Programos metu per bendras 
diskusijas, seminarus, projektinę veiklą buvo ugdomos vidurio lygmens 
vadovų vadovavimo ir lyderystės kompetencijos, dalinamasi patirtimi ir 
skatinamas tarpusavio bendradarbiavimas siekiant „Lietuvos energijos“ 
grupės 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 
pusmetį praktiką atliko 127 praktikantai: 
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Priežiūros organai 
 
2015 m. birželio 30 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. birželio 30 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 
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. birželio 30 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. birželio 30 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. birželio 30 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. birželio 30 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 Glinskienė 
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. birželio 3 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 ir aplinkos apsauga 
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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 

 
 

2015m. liepos 29 d. „Lietuvos energija“ pripažinta viena iš geriausiai viešai 
atsiskaitančių didžiųjų įmonių Lietuvoje – užimta antra vieta „Transparency 
International“ Lietuvos skyriaus atliktame įmonių atskaitingumo tyrime.  
 
2015 m. gegužės 12 d. „Lietuvos energijos“ Finansų ir iždo direktorius Darius 
Kašauskas pripažintas „Metų finansų vadovu 2015 m.“. Rinkimus trečius 
metus iš eilės organizuoja Finansų analitikų asociacija ir „Verslo žinios“. 
 
2015 gegužės 28 d. LITGAS pelnė Vidurio ir Rytų Europos energetikos 
apdovanojimą už Geriausią metų energetinės nepriklausomybės sandorį. 
BiznesPolska.pl ir „BizPoland“ žurnalo organizuojamo konkurso žiuri įvertino 
darbą užtikrinant energetinį saugumą ir teigiamą įtaką gamtinių dujų rinkai.  
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 sprendžia energetikos sektoriuje kylančius technologinius iššūkius 
ir plėtoja naujos veiklos idėjas. 
 
2015 m. birželio 26 d. „Lietuvos dujų“ Centrinė kalibravimo ir bandymų 
laboratorija pelnė puikų įvertinimą Olandijos instituto „Institute for 
Interlaboratory Studies, Spijkenisse“ organizuojamuose tarptautiniuose 
gamtinių dujų sudėties nustatymo palyginamuosiuose tyrimuose. 
 
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 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. 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-birželio mėn. atliekų tvarkytojams 
perduota utilizuoti 366 t skysto kuro pelenų, 713 t asbesto turinčių atliekų, 
metalų supirkėjams parduota 341 t elektrotechnikos laužo, 796 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 123 t vandens skaidrinimo dumblo 
atliekų. 
 
Elektrėnų tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklės atnaujintos pagal 
galiojančių teisės aktų reikalavimus ir suderintos su suinteresuotomis 
šalimis. 

Kruonio HAE teritorijoje surinktas buitines atliekas pagal sutartį išveža 
specializuota įmonė. Per 2015 m. sausį-birželį buvo išvežta 16,6 t buitinių 
atliekų. Kruonio HAE per 2015 m. sausio-birželio mėn. perdavė utilizuoti 
3,044 t pavojingų atliekų (iš jų 3,0 t tepaluoto vandens, 0,034 t dienos 
šviesos lempų, 0,01 t panaudotų baterijų), pardavė 12,66 t juodojo metalo 
laužo. 
 
Kauno A. Brazausko HE per 2015 m. sausį-birželį 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 pusmetį susidarė apie 3,24 t buitinių atliekų. 
 
„Lietuvos dujų“ bendrovėje pagal ISO 14001 standarto reikalavimus yra 
įdiegta ir sertifikuota aplinkos vadybos sistema, kuri yra nuolat valdoma ir 
tobulinama. 2015 m. balandžio 8 d. suteiktas sertifikatas galios iki 2018 m. 
balandžio 7 d. 
 
Vienas svarbiausių „Lietuvos dujų“ tikslų kontroliuojant ir 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. I pusm. sudarė 1297 MWh (prieš metus 373 
MWh). Dujų suvartojimas technologinėms reikmėms, susijusioms su dujų 
išleidimu į atmosferą, sudarė 62 742 MWh (pernai – 61 555 MWh). 
 

Paramos fondas 
 
„Lietuvos energija“, remdamasi LR Finansų ministro įsakymu, yra įsteigusi 
paramos fondą, kuris visos grupės vardu remia reikšmingas, valstybei ir 
visuomenei vertingas iniciatyvas bei projektus.  
 
Lietuvos energijos paramos fondas nuo birželio 8 d. iki birželio 22 d. 
paramos gavėjo statusą turinčius ir fondo nustatytus kriterijus atitinkančius 
asmenis kvietė teikti paraiškas dėl paramos gavimo 2015 m. Šiais metais 
prioritetinėmis paramos skyrimo sritimis nacionaliniu lygiu fondo valdyba 
nustatė onkologinėmis ligomis sergančių vaikų, sporto ir kultūros rėmimą. Iš 
viso fondas sulaukė 90 paraiškų, jos įvertintos pagal nustatytus kriterijus. 
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2015 m. rugpjūčio 17 d. fondas paramą skyrė 19 projektų ir veiklų, paramos 
suma sudarė beveik 600 tūkst. Eur.  
 
Nacionaliniu lygiu parama buvo skirta paramos ir labdaros fondo „Mamų 
unija“ projektui „Šeimos namučiai“, Lietuvos neįgaliųjų dalyvavimui 
parolimpinėse žaidynėse (Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija), Š. 
Marčiulionio krepšinio akademijai ruošiančiai krepšinio talentus jaunučių, 
jaunių ir Lietuvos nacionalinei vyrų krepšinio rinktinei, Kauno vyrų krepšinio 
klubui „Žalgiris“, Šv. Kristoforo kamerinio orkestro plėtrai, siekiant didinti 
kultūros prieinamumą Lietuvos gyventojams bei Baltijos pažangių 
technologijų instituto renginiui „Tyrėjų naktis 2015“. 
 
Regioniniu lygiu „Lietuvos energijos“ paramos fondas parėmė Elektrėnų 
rajono savivaldybės projektą „Pamatyk – Sužinok – Dalyvauk“, ledo ritulio 
klubą „Energija“, Rietavo kraštiečių klubo inicijuotą paminklo M.K. Oginskiui 
ir jo palikuonims sukūrimo projektą, XX-ąjį Pažaislio muzikos festivalį, 
asociacijos „TEDxVilnius“ organizuojamus renginius „TEDxVilnius 2016“ ir 
„TEDxKids@Vilnius 2016“, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro projektą „Darni 
mokykla“ bei UNICEF vaikų bėgimo renginį „Už kiekvieną vaiką“.  
 
Sprendimus dėl nacionalinio ir regioninio lygio paramos skyrimo priėmė 
paramos fondo valdyba, juos patvirtino fondo taryba. 
 

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.  
 
2015 m. gegužės 19 d. „Lietuvos energijos gamyba“ per oficialią ceremoniją 
Elektrėnų priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai (EPGT) perdavė naują modernų 
gaisrinį automobilį keltuvą-kopėčias. Specialiu net 42 m aukštį pasiekti 
galinčiu keltuvu aprūpintu sunkiasvoriu automobiliu „Volvo“ EPGT komanda 
sergės „Lietuvos energijos gamybai“ priklausančius objektus Elektrėnų 

komplekso teritorijoje, prireikus juo skubės į incidentus Elektrėnų miesto 
ribose. 
 
Liepos 19 d. minint 56 metų sukaktį, kuomet buvo pertvenkta senoji 
Nemuno vaga ir išsiliejo Kauno marios bei įrengtos šiandien veikiančios 
Kauno A. Brazausko HE ir Kruonio HAE, buvo pristatytas animacinės grafikos 
kūrinys, trumpai ir aiškiai pasakojantis apie didžiausią šalyje energetikos 
objektą, kur elektros energijos gamybai pasitelkiami atsinaujinantys ištekliai 
– Kauno A. Brazausko hidroelektrinę. Tai jau trečias animuotos grafikos 
filmukas, pasakojantis apie „Lietuvos energijos gamybos“ padalinius.  
 
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. atidarytoje pirmojoje šalyje 
elektromobilių greitojo įkrovimo stotelėje kas mėnesį čia įkraunama apie 
1000 kWh elektros energijos. 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 HAE, 
Kauno A. Brazausko HE. Per 2015 m. sausio-birželio mėn. elektrinėse 
apsilankė beveik pusantro tūkstančio dalyvių. 
 
Siekiant stiprinti ryšius su Elektrėnų regiono bendruomene, kur 
koncentruota pagrindinė „Lietuvos energijos gamybos“ veikla, organizuojami 
tradiciniai renginiai „Lietuvos energijos gamyba“ pristato“. 2015 m. I pusm. 
vyko du susitikimai: su Kauno krepšinio klubo „Žalgiris“ ir Elektrėnų ledo 
ritulio klubo „Energija“ žaidėjais bei bardu Andriumi Kulikausku. Iš viso 
surengta jau vienuolika šio ciklo susitikimų. 
 
LESTO tęsia projektų konkursą seniūnijoms ir bendruomenėms – per šešis 
mėnesius įvyko visi suplanuoti renginiai – bendruomenių gyventojai žinių 
apie saugų elgesį su elektros įranga ir šalia jos sėmėsi interaktyviose 
paskaitose, viktorinose, konkursuose ir kitų veiklų metu 
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„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. 
 

„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 I pusm. vagys visiems elektros energijos vartotojams padarė nuostolių už 
daugiau kaip 518 tūkst. Eur, pradėta 13 ikiteisminių tyrimų dėl elektros 
energijos vagysčių, sulaikyti 3 asmenys, įtariami vykdę alyvos vagystes iš 
transformatorių Trakų rajone. Du atvejus padėjo išaiškinti patys gyventojai. 
 

Siekiant 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 
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 m. II ketv. pradžioje įvyko baigiamasis renginys, kuriame apdovanoti 
komisijos atrinkti geriausius rezultatus pasiekę ir kūrybiškiausi dalyviai. 
 

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

elektros energiją visuomenės tradicijas.  
 
LESTO kartu su Birštono savivaldybe ir Italijos viešojo apšvietimo kompanija 
„Enel Sole“ kiek daugiau nei prieš metus pradėjo LED technologijų šviestuvų 
efektyvumo bandomąjį projektą Birštone „Tiek, kiek reikia miestui“. Jo metu 
14 įprastų gatvių šviestuvų buvo pakeisti LED technologijos šviestuvais. 
Metus trukusio bandomojo projekto, kai 14 LED technologijų šviestuvų buvo 
įrengta vienoje iš Birštono gatvių, rezultatai pristatyti balandžio mėnesį 
spaudos konferencijoje. LED technologijų šviestuvai suvartojo tik 7 601 kWh 
elektros energijos, tuo tarpu kitoje tos pačios gatvės pusėje švietusios 14 
senų natrio lempų išeikvojo 13 324 kWh elektros energijos per tą patį 
laikotarpį. 
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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 (4 179 849 289 Lt) 

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. birželio 30 d. buvo padalintas į paprastąsias 
vardines 1 Lt (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. birželio 30 d.) „Lietuvos energija“, UAB tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliavo šias įmones: 

Įmonė Įmonės buveinės adresas 
Valdomų akcijų 
efektyvioji dalis, 

2015-06-30 (proc.) 

Įstatinis kapitalas 
(tūkst. Eur) 
2015-06-30 

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 3 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 6 438 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 
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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, 2015 m. birželio 30 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. birželio 30 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. birželio 30 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. birželio 30 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 
 

 Paskelbta apie LESTO supaprastintą elektros įvedimą naujiems 
vartotojams ir sutrumpėjusius elektros įvedimo terminus. (2015m. 
balandžio 3 d.) 

 „Lietuvos energijos“ grupė pradėjo vieningą 14 grupės įmonių 
automobilių nuomos paslaugų pirkimą. (2014 m. balandžio 3 d.). 

 UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė pradėjo viešojo pirkimo procedūras 
biokuro ir atliekų jėgainių statybos rangovui atrinkti – viešai paskelbta 
preliminari techninė specifikacija. (2015 m. balandžio 13 d.). 

 LESTO paskelbė ketinanti pradėti viešąjį pirkimą ilgalaikei 70 mln. Eur 
paskolai gauti. (2015 m. balandžio 15 d.). 

 „Lietuvos energija“ kartu su Kauno technologijos universitetu atidarė 
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 
poveikio aplinkai vertinimo programą. (2015 m. balandžio 28 d.).  

 Teismas galutinai atsisakė nagrinėti LESTO skundą dėl Viešųjų pirkimų 
tarnybos 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 „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.). 
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 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 (VAAT) sprendimo. Šiuo 
sprendimu VAAT 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. (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.). 

 „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.). 

 VKEKK suderino „Lietuvos dujų tiekimo“ gamtinių dujų tarifus 
gyventojams 2015 m. II pusmečiui. Dujų kaina išliko stabili. (2015 m. 
gegužės 28 d.). 

 Neeiliniuose „Lietuvos dujų“ ir LESTO akcininkų susirinkimuose pritarta 
įmonių reorganizavimo sujungimo būdu sąlygų parengimui. (2015 m. 
gegužės 29 d.). 

 Panaikinti „Lietuvos dujų“ filialų juridiniai statusai, vietoje jų sukurti 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaurės (sujungus Šiaulių ir Panevėžio 
regionus) dujų tinklo regioniniai departamentai. Pakeistas „Lietuvos 
dujų“ regionų aptarnaujamų teritorijų pasiskirstymas: Klaipėdos dujų 
tinklo departamentas papildomai aptarnauja Plungės, Telšių ir Rietavo 
vartotojus bei dujų skirstomąjį tinklą, o Panevėžio ir Šiaulių dujų tinklo 
departamentas papildomai aptarnauja Kėdainius, Ukmergę ir Taujėnus. 
(2015 m. birželio 1 d.). 

 Pasikeitė elektros įvedimo įkainiai naujiems vartotojams. Statistiniam 
vartotojui elektros įvedimas atpigo 230 EUR. (2015 m. birželio 1 d.). 

 VKEKK skyrė LESTO 300 tūkst. Eur dydžio baudą už sąnaudų patikrinimo 
akte nustatytus pažeidimus bei įpareigojo patikslinti reguliuojamų 
sąnaudų ataskaitas už 2011-2013 metus. (2015 m. birželio 6 d.). 

 Paskelbta, kad Lietuvoje vyks Europos elektros energetikos asociacijos 
„Eurelectric“ metinis susitikimas. (2015 m. birželio 8 d.)  

 „Lietuvos energija“ pradėjo optimizuoti Vilniuje esančių biuro patalpų 
panaudojimą. Vilniuje naudojamas biurų plotas sumažės 13 proc. (2015 
m. birželio 11 d.). 

 baigtas naujų cheminio vandens paruošimo įrenginių Elektrėnų 
komplekse projektas. (2015 m. birželio 19 d.). 

 LESTO pasirašė sutartį dėl tinklo valdymo sistemos modernizavimo. 
Kartu su partneriais sistemą įrengs „General Electric“  bendrovė  „IGE 
Energy Management Services Limited“. (2015 m. birželio 30 d.) 

 „Lietuvos energija“ valdyba nutarė nuo 2016 m. sujungti „Elektros 
tinklo paslaugas“ ir „Kauno energetikos remontą“ į vieną bendrovę, 
kuri vadinsis „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“, trumpiau - 
EnePRO. (2015 m. liepos 2 d.).  

 LITGAS ir „Swedbank“, AB pasirašė kredito sutarties sąlygų pakeitimą, 
kuris numato, jog kredito linijos limitas bus sumažintas nuo 83,33 mln. 
Eur iki 70,0 mln. Eur. (2015 m. liepos 2 d.). 
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 LITGAS ir „Statoil“ Vilniuje pasirašė supratimo memorandumą dėl 
bendros įmonės, kuri plėtotų mažos apimties suskystintų gamtinių dujų 
(SGD) tiekimo veiklą, steigimo Lietuvoje. (2015 m. liepos 2 d.). 

 LESTO paskelbė apie nuo spalio 1 d. pertvarkomą klientų aptarnavimo 
tinklą: Biržų, Ukmergės, Mažeikių, Druskininkų, Tauragės, Jonavos, 
Plungės, Švenčionių, Jurbarko, Raseinių, Šalčininkų ir Rokiškio klientų 
aptarnavimo centrai perkeliami į regionų centrus. (2015 m. liepos 3 d.).  

 UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė įstatinis kapitalas buvo padidintas 
iki 1 003 tūkst. Eur, išleidžiant 3 450 000 paprastų vardinių akcijų. Iki šių 
finansinių ataskaitų pasirašymo dienos už naują akcijų emisiją buvo 
apmokėta 250 tūkst. Eur. (2015 m. liepos 4 d.). 

 VKEKK suderino LITGAS prognozuojamos dujų įsigijimo kainos, 
taikomos energijos gamintojams, nustatymo tvarkos pakeitimus. (2015 
m. liepos 9 d.).  

 Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė nagrinėti LESTO 
skundą dėl VKEKK sprendimo skirti bendrovei baudą dėl reguliuojamos 
veiklos pažeidimo. LESTO nesutinka su sprendimu, nes VKEKK neįrodė  
pažeidimo ir nepagrįstai skyrė sankciją. (2015 m. liepos 10 d.). 

 LESTO atnaujino informacines ir elektros apskaitos sistemas ir taip 
pasiruošė efektyviems mainams su elektrą gaminančiais klientais. 
(2015 m. liepos 16 d.). 

 VKEKK skyrė įspėjimą „Lietuvos energijos gamybai“ už 2014 m. birželio 
30 d. ir liepos 1 d. padarytą prekybos elektra skaidrumo pažeidimą, kurį 
lėmė žmogiškoji klaida. (2015 m. liepos 15 d.). Didinant gamtinių dujų 
skirstymo saugumą ir patikimumą, Vilniuje pradedamas dujotiekių tarp 
Nemenčinės ir Kairėnų sužiedinimo projektas. (2015 m. liepos 20 d.). 

 „Lietuvos energijos“ Stebėtojų taryba pritarė kandidatams, 
nominuotiems į pertvarkomų grupės įmonių vadovus nuo 2016 m. 
sausio 1 dienos. (2015 m. liepos 28 d.). 

 „Transparency International“ pripažino „Lietuvos energiją“ viena iš 
geriausiai viešai atsiskaitančių didžiųjų įmonių Lietuvoje. (2015 liepos 
29 d.).  

 UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, AB „Lietuvos dujos“ ir PAO „Gazprom“ 
pasirašė trišalį susitarimą, kuriuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ 
formaliai perėmė visas teises ir pareigas, susijusias su 1999 m. gamtinių 
dujų tiekimo sutartimi tarp PAO „Gazprom“ ir AB „Lietuvos dujos“. 
(2015 m. rugpjūčio 3 d.). 

 Investuoti į vėjo energetiką planuojanti energetikos „Lietuvos energija“ 
pakvietė vėjo elektrinių ir jų parkų savininkus apsvarstyti galimybes 
parduoti savo jėgaines ir teikti savo pasiūlymus. (2015 m. rugpjūčio 5 
d.). 

 „Lietuvos energija“ paskelbė planus pereiti prie vieningos integruotos 
verslo valdymo sistemos. (2015 m. rugpjūčio 14 d.). 

 Lietuvos energijos paramos fondas paskelbė šiais metais paramą 
skirsiantis 19 projektų ir veiklų, kuriems bus išdalinta beveik 600 tūkst. 
eurų. Iš viso paramos fondas sulaukė 90 paraiškų, kurios buvo vertintos 
pagal nustatytus kriterijus bei prioritetus. (2015 m. rugpjūčio 17 d.).  

 „Lietuvos energija“ pasirašė akcijų pirkimo-pardavimo sutartį su 
„Kauno energetikos remontu“, pagal kurią įsigijo 100 proc. „Gotlito“ 
akcijų. Įsigijimo kaina – 61 tūkst. Eur. (2015 m. rugpjūčio 19 d.). 

 VKEKK patvirtino elektros energiją gaminančių klientų naudojimosi 
elektros tinklais paslaugų kainą 2015 m. (2015 m. rugpjūčio 20 d.). 
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