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Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 

3   Energetikos įmonių grupė www.le.lt 

 

 Pastabos 
Grupė  Bendrovė 

2015-09-30  2014-12-31  2015-09-30  2014-12-31 

         

TURTAS         

Ilgalaikis turtas         

 Ilgalaikis nematerialusis turtas   3 20.752  15.334                 -     - 

 Ilgalaikis materialusis turtas   3 1.643.315  1.621.089                   6   9 

 Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą  1.004  7                 -     - 

 Investicinis turtas  38.258  37.394                 -     - 

 Dukterinės įmonės ir kitos investicijos   4 259  -       1.073.909   968.386 

 Investicijos į asocijuotas įmonės  101  123                 -     - 

 Po vienerių metų gautinos sumos   242.998  240.812         238.975   238.975 

 Ilgalaikės investicijos    4.679   4.696             4.679   4.696 

 Kitas ilgalaikis turtas  3.255   7.574                 -     - 

 Atidėtojo pelno mokesčio turtas  5.480   8.203                 27   32 

Ilgalaikio turto iš viso  1.960.101       1.935.232       1.317.596   1.212.098 

Trumpalaikis turtas         

 Atsargos           45.023   53.013                 -     - 

 Išankstiniai apmokėjimai            46.637   9.338                 16     3 

 Prekybos gautinos sumos           91.405   130.534                 14   - 

 Kitos gautinos sumos             9.495   21.557           37.858   2.102 

 Kitas trumpalaikis turtas               817     645                 -     - 

 Iš anksto sumokėtas pelno mokestis             4.108   7.247                 -     - 

 Trumpalaikės investicijos              2.162     15                 77   15 

 Pinigai ir pinigų ekvivalentai         151.573   211.019           43.222   31.347 

          351.220   433.368           81.187   33.467 

 Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti               151     576                 77   77 

Trumpalaikio turto iš viso         351.371   433.944           81.264   33.544 

TURTO IŠ VISO       2.311.472   2.369.176       1.398.860   1.245.642 

          

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI         

Nuosavas kapitalas         

 Įstatinis kapitalas   5      1.212.156   1.210.568       1.212.156   1.210.568 

 Rezervai             92.612   92.039             4.266   74 

 Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)            (2.602)  (42.547)           95.282   34.323 

 Nuosavas kapitalas, tenkantis patronuojančios įmonės akcininkams       1.302.166   1.260.060       1.311.704   1.244.965 

 Nekontroliuojanti dalis           49.214   48.830                 -     - 

Nuosavo kapitalo iš viso       1.351.380   1.308.890       1.311.704   1.244.965 

Įsipareigojimai         

Ilgalaikiai įsipareigojimai         

 Ilgalaikės paskolos           286.714   250.015                 -     - 

 Išperkamosios nuomos įsipareigojimai                 39   42                 -     - 

 Dotacijos ir subsidijos         303.691   304.449                 -     - 

 Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas           25.093   21.436                 -     - 

 Atidėjiniai               5.122   8.543                 -     - 

 Ateinančių laikotarpių pajamos           53.403   53.973                 -     - 

 Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai             6.590   17.550           41.127   23 

Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso         680.652   656.008           41.127   23 

Trumpalaikiai įsipareigojimai         

 Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis             69.681   128.076                 -     - 

 Trumpalaikės paskolos             43.610   13.456                 -     - 

 Išperkamosios nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis                   9   18                 -     - 

 Prekybos mokėtinos sumos           58.008   142.405               274   188 

 Gauti išankstiniai apmokėjimai           35.076   40.030                 21   - 

 Pelno mokesčio įsipareigojimai               625   12.032               234   159 

 Atidėjiniai               5.460   5.884                 -     - 

 Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai           66.971   62.377           45.500   307 

Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso         279.440   404.278           46.029   654 

Įsipareigojimų iš viso         960.092   1.060.286           87.156   677 

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO       2.311.472   2.369.176       1.398.860   1.245.642 

 
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis. 
Sutrumpintas tarpines finansines ataskaitas „Lietuvos energija“, UAB patvirtino 2015 m. lapkričio 27 d. 
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 Pastabos 

Grupė  Bendrovė 

2015 m. 
I – III ketv. 

2015 m.  
III ketv. 

2014 m. 
I – III ketv. 

(pertvarkyta, 
9 pastaba) 

2014 m. 
III ketv. 

(pertvarkyta, 
9 pastaba) 

 
2015 m. 

I – III ketv. 
2015 m.  
III ketv. 

2014 m. 
I – III ketv. 

2014 m. 
III ketv. 

            

Pajamos           

 Pardavimo pajamos          727.543         202.185  606.369 221.741             1.883               947  - - 

 Kitos veiklos pajamos           34.350           11.404  31.287 13.182                 -                    (1) 2 - 

Pajamos, iš viso         761.893        213.589 637.656 234.923             1.883               946  2 - 

            

Veiklos sąnaudos           

 Elektros, dujų prekybai ir susijusių paslaugų pirkimai        (502.043)       (116.383) (306.460) (89.155)                 -                   -    - - 

 Dujų ir mazuto pirkimai            (9.719)           (5.103) (67.462)) (50.329)                 -                   -    - - 

 Nusidėvėjimas ir amortizacija          (55.998)         (18.937) (97.554) (34.032)                  (2)                -    (3) - 

 Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos          (67.672)         (20.757) (53.673) (20.503)            (1.921)             (552) (2.104) (724) 

 Remontų ir priežiūros sąnaudos          (24.036)           (8.967) (30.708) (9.799)                 -                   -    - - 

 Kitos sąnaudos 6         (22.202)           (4.302) (25.862) (17.452)            (2.948)             (396) (993) (371) 

Veiklos sąnaudos, iš viso        (681.670)       (174.449) (581.719) (221.270)            (4.871)             (948) (3.100) (1.095) 

Veiklos pelnas (nuostoliai)           80.223           39.140  55.937 13.653            (2.988)                 (2) (3.098) (1.095) 

            

 AB "Lietuvos dujos" įsigijimo neigiamas prestižas                 -                   -    44.660 -                 -                   -    - - 

 Nuosavybės metodu apskaitomos investicijos rezultato dalis                 -                   -    43.209 -                 -                   -    - - 

 Nuosavybės metodu apskaitomos investicijos pervertinimas                 -                   -    (28.379) -                 -                   -    - - 

 Finansinės veiklos pajamos             4.696             1.553  5.743 1.611           98.553           34.522  145.125 73.370 

 Finansinės veiklos sąnaudos            (6.626)           (2.008) (5.903) (1.393)            (2.065)             (335) (119) (56) 

 Kitų asocijuotų įmonių rezultatų dalis                 -                   -    (287) (200)                 -                   -    - - 

            

            

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą           78.293  38.685 114.980 13.671  93.500 34.185 141.908 72.219 

 Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos            (8.062) (1.938) (10.140) (3.034)  (234)             (198) (19) (12) 

 Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)            (6.301) (3.112) 1.232 7  (7)                 (4) 39 14 

Grynasis pelnas (nuostoliai)           63.930  33.635 106.072 10.644  93.259 33.983 141.928 72.221 

            

Priskirtinas:           

patronuojančios įmonės savininkams           59.104           31.646  102.395 10.157  93.259 33.983 141.928 72.221 

nekontroliuojančiai daliai             4.826             1.989  3.677 487  - - - - 

 
Tęsinys kitame puslapyje 

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis. 
Sutrumpintas tarpines finansines ataskaitas „Lietuvos energija“, UAB patvirtino 2015 m. lapkričio 27 d. 
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Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 
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 Pastabos 

Grupė  Bendrovė 

2015 m. 
I – III ketv. 

2015 m.  
III ketv. 

2014 m. 
I – III ketv. 

(pertvarkyta, 
9 pastaba) 

2014 m. 
III ketv. 

(pertvarkyta, 
9 pastaba) 

 
2015 m. 

I – III ketv. 
2015 m.  
III ketv. 

2014 m. 
I – III ketv. 

2014 m. 
III ketv. 

            

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)           

Straipsniai, kurie nebus perklasifikuojami į pelną (nuostolius)         

 Pelnas (nuostolis) dėl ilgalaikio turto perkainojimo  473  527  - -  - - - - 

Straipsniai, kurie nebus perklasifikuojami į pelną (nuostolius), iš viso              473 527 - -  - - - - 

Straipsniai, kurie bus perklasifikuojami į pelną (nuostolius)          

 Galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas  (15) (15) 72 18  (15) (15) 72 18 

Straipsniai, kurie bus perklasifikuojami į pelną (nuostolius), iš viso (15) (15) 72 18  (15) (15) 72 18 

Kitos bendrosios pajamos (išlaidos), iš viso               458  512  72 18  (15) (15) 72 18 

Laikotarpio bendrosios pajamos, iš viso         64.388  34.147  106.144 10.662  93.244 33.968 142.000 72.239 

            

Priskirtinos:           

patronuojančios įmonės savininkams  59.547  32.143  102.467 10.175  93.244 33.968 142.000 72.239 

nekontroliuojančiai daliai         4.841  2.004  3.677 487  - - - - 

 
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis. 
Sutrumpintas tarpines finansines ataskaitas „Lietuvos energija“, UAB patvirtino 2015 m. lapkričio 27 d. 
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SUTRUMPINTOS TARPINĖS NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITOS 
Už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. rugsėjo 30 d. 
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 

6   Energetikos įmonių grupė www.le.lt 

 

  Nuosavas kapitalas, priskirtinas Bendrovės akcininkams   

Grupė 
Pas-

tabos 
Kapitalas 

Privalo-
masis 

rezervas 

Perkaino-
jimo 

rezervas 
Kiti rezervai 

Nepaskir-
stytasis 
pelnas 

Tarpinė suma 
Nekontro-
liuojanti 

dalis 
Iš viso 

          

Likutis 2014 m. sausio 1 d.   1.177.932 
 

22.322 
 

210.721 
 

188.678 
 

8.746  
 

1.608.399  
 

202.510  
 

1.810.909 
Galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas, atėmus 
atidėtojo pelno mokesčio įtaką  - - - 72 -  72 - 72 

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso  - - - 72 - 72 - 72 

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas  - - - -  36.316 
 

 36.316  
 

 1.382  
 

37.698  
 Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso  - - -  72  

 
36.316 

 
36.388 1.382 

 
37.770 

 Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį pelną (perkeltas 
nusidėvėjimas atėmus atidėtąjį pelno mokestį)  - - (17.611) -  17.611 - - - 

Pervesta į rezervus ir rezervų pasikeitimai  -  362  
 

- (188.703)  
 

 188.341  
 

- - - 

Dividendai  - - - - - - (10.626)  
 

(10.626)  
 

Akcinio kapitalo didinimas  32.636  
 

- - - -  32.636  
 

- 32.636  
 

Akcijų įsigijimas iš nekontroliuojančios dalies  -  1.678  
 

28.106  
 

 (2)  
 

 57.569  
 

 87.351  
 

(121.493)  
 

(34.142)  
 

Dukterinės įmonės įsigijimas   - - - - - -  8.040  
 

8.040  
 

Nekontroliuojančios dalies įnašas į dukterinių įmonių įstatinį kapitalą  - - - - - - 1.380 1.380 

Likutis 2014 m. rugsėjo 30 d.  1.210.568  
 

 24.362  
 

221.216  
 

 45  
 

308.583 
66.079 

1.764.774 
 

81.193 
 

1.845.967 
 

Pertvarkymas, 9 pastaba  - - - - 66.079 66.079 2.295 68.374 

Likutis 2014 m. rugsėjo 30 d. (pertvarkyta)  1.210.568 24.362 221.216 45 374.662 1.830.853 83.488 1.914.341 

          

 
Tęsinys kitame puslapyje 

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis. 
Sutrumpintas tarpines finansines ataskaitas „Lietuvos energija“, UAB patvirtino 2015 m. lapkričio 27 d. 
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  Nuosavas kapitalas, priskirtinas Bendrovės akcininkams   

Grupė 
Pas-

tabos 
Kapitalas 

Privalo-
masis 

rezervas 

Perkaino-
jimo 

rezervas 
Kiti rezervai 

Nepaskir-
stytasis 
pelnas 

Tarpinė suma 
Nekontro-
liuojanti 

dalis 
Iš viso 

          

Likutis 2015 m. sausio 1 d.   1.210.568 24.362 67.630 47 (42.547) 1.260.060 48.830 1.308.890 
Ilgalaikio materialiojo turto perkainavimas, atėmus atidėtojo pelno 
mokesčio įtaką                  -                    -                  458                  -                    -                  458                 15                473  
Galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas, atėmus 
atidėtojo pelno mokesčio įtaką  - - - (15) - (15) - (15) 

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso  - - 458 (15) - 443 15 458 

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas                  -                    -                    -                    -             59.104           59.104             4.826           63.930  

Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso                  -                    -                  458                (15)          59.104           59.547             4.841           64.388  
Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį pelną (perkeltas 
nusidėvėjimas atėmus atidėtąjį pelno mokestį)                  -                    -    

          
(4.124)                 -               4.124                  -                    -                    -    

Pervesta į rezervus ir rezervų pasikeitimai                  -               4.413                  -                   27            (4.437)                  3                   9                 12  

Dividendai 7                 -                    -                    -                    -            (28.093)         (28.093)         (4.191)       (32.284) 

Įstatinio kapitalo konvertavimo rezultatas  5             1.588                  -                    -                    -                    -               1.588                  -               1.588  

Akcijų įsigijimas iš nekontroliuojančios dalies                  -                     2              (188)                 -                  708                522             (275)               247  

Pelno mokesčio patikslinimas dėl verslo dalies įsigijimo 2                 -                    -                    -                    -               8.539             8.539                  -               8.539  

Likutis 2015 m. rugsėjo 30 d.         1.212.156           28.777           63.776                 59            (2.602)      1.302.166           49.214       1.351.380  

 
(Pabaiga) 

 
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis. 
Sutrumpintas tarpines finansines ataskaitas „Lietuvos energija“, UAB patvirtino 2015 m. lapkričio 27 d. 
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Už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. rugsėjo 30 d. 
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 

8   Energetikos įmonių grupė www.le.lt 

 

Bendrovė Pastabos Kapitalas 
Privalomasis 

rezervas 
Kiti rezervai 

Nepaskirstytasis 
pelnas 

Iš viso 

       

Likutis 2014 m. sausio 1 d.   1.177.932 - - (25.214) 1.152.718 
Galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas,  atėmus atidėtojo pelno 
mokesčio įtaką  - - 72 - 72 

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso  - - 72 - 72 

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas  - - - 141.928 141.928 

Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso  - - 72 141.928 142.000 

Akcinio kapitalo didinimas  32.636 - - - 32.636 

Likutis 2014 m. rugsėjo 30 d.   1.210.568 - 72 116.714 1.327.354 

       

Likutis 2015 m. sausio 1 d.   1.210.568 - 74 34.323 1.244.965 
Galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas,  atėmus atidėtojo pelno 
mokesčio įtaką  - - (15) - (15) 

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso  - - (15) - (15) 

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas  - - - 93.259 93.259 

Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso  - - (15) 93.259 93.244 

Pervedimas į privalomąjį rezervą  - 4.207 - (4.207) - 

Dividendai 7 - - - (28.093) (28.093) 

Įstatinio kapitalo konvertavimo rezultatas  5 1.588 - - - 1.588 

Likutis 2015 m. rugsėjo 30 d.   1.212.156 4.207 59 95.282 1.311.704 

 
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis. 
Sutrumpintas tarpines finansines ataskaitas „Lietuvos energija“, UAB patvirtino 2015 m. lapkričio 27 d. 
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 Grupė  Bendrovė 

 2015-09-30  
2014-09-30 

(pertvarkyta, 
9 pastaba) 

 2015-09-30  2014-09-30 

Pagrindinės veiklos pinigų srautai         

 Grynasis laikotarpio pelnas (nuostoliai)        63.930   106.072      93.259   141.928 

Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:         

 Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 3       64.704   106.392                3   3 

 Turto vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas) 3         (137)  (3.083)                -     - 

 Ilgalaikio materialiojo turto perkainavimo rezultatas          (158)  -                -     - 

 Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių pelno dalis              22   287                -     - 

 Investicijų į dukterines įmones vertės sumažėjimas 4               -     -         1.667   - 

 Pelno mokesčio sąnaudos       14.363   8.908            241   (20) 

 Dotacijų (nusidėvėjimas)       (8.706)  (8.838)                -     - 

 Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)       (1.651)  9.327                -     - 

 Išvestinių finansinių priemonių tikrosios vertės pasikeitimas       (2.085)  -                -     - 

 ATL perkainojimo (pajamos) / sąnaudos          (320)  -                -     - 

 
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto 
perleidimo/nurašymo 

         1.436   2.434       -     - 

 
Nekontroliuojančios dalies pasikeitimas dėl Grupės struktūros 
pokyčių 

 
           246  -  -  - 

 Rezultatas, susidaręs įsigyjant verslą  -  (59.537)  -  - 

 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas:         

 Palūkanų pajamos       (3.473)  (3.419)      (4.728)  (3.279) 

 Palūkanų sąnaudos         3.705   5.585           280   116 

 Kitos finansinės veiklos sąnaudos (pajamos)         1.698   (2.006)   (92.040)  (141.843) 

Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:         

 
Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) 
sumažėjimas 

      50.137   5.277     (4.119)  (8) 

 
Atsargų ir išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto 
(padidėjimas) sumažėjimas 

    (28.533)  31.044          (13)  (14) 

 
Mokėtinų sumų, ateinančių laikotarpių pajamų ir gautų 
išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas) 

    (94.850)  (10.221)             65   384 

 (Sumokėtas) pelno mokestis       (9.017)  (9.166)              -     - 

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai        51.311   179.056      (5.385)  (2.733) 

Investicinės veiklos pinigų srautai         

 Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)     (94.950)  (83.731)              -     - 

 Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas         1.433   955             -     - 

 (Suteiktos) paskolos, susigrąžintos paskolos              47   (29.208)              -     (29.000) 

 Terminuotų indėlių pasikeitimas  -  209  -  - 

 Dukterinių (asocijuotų) įmonių įsigijimas          (259)  -  (21.093)  (18.684) 

 Gautos dotacijos         5.936   2.808              -     - 

 Obligacijų perleidimas                -     47.052             -     47.052 

 Gautos palūkanos          4.235   4.087      5.943   3.944 

 Gauti dividendai                -     1.924    60.738   84.582 

 AB LESTO akcijų įsigijimas iš mažumos   -  -  -  (34.142) 

 AB "Lietuvos dujos" akcijų įsigijimas  -  (102.746)  -  (139.411) 

 Kiti investicinės veiklos pinigų srautai  -  73  -  - 

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai    (83.558)  (158.577)   45.588   (85.659) 

Finansinės veiklos pinigų srautai         

 Gautos paskolos       92.647   210.696             -     - 

 Sugrąžintos paskolos   (113.196)  (173.402)              -     - 

 Išperkamosios nuomos mokėjimai             (12)  58             -     - 

 Sumokėtos palūkanos        (3.359)  (5.549)     (235)  (116) 

 Išmokėti dividendai 7    (32.283)  (7.107)  (28.093)  - 

 AB LESTO akcijų įsigijimas iš mažumos   -  (34.142)  -  - 

 Kiti finansinės veiklos pinigų srautai  -  1.400  -  - 

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai    (56.203)  (8.046)   (28.328)  (116) 

Pinigų ir pinigų ekvivalentų (įskaitant sąskaitos perviršį) 
padidėjimas (sumažėjimas) 

    (88.450)  12.433  11.875   (88.508) 

 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos perviršį) 
laikotarpio pradžioje  

    197.989   141.244   31.347   89.775 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos perviršį) 
laikotarpio pabaigoje 

     109.539   153.677    43.222   1.267 

 
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis. 
Sutrumpintas tarpines finansines ataskaitas „Lietuvos energija“, UAB patvirtino 2015 m. lapkričio 27 d. 
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1 Apskaitos principai 

„Lietuvos energija“, UAB (toliau – „Bendrovė“) ir konsoliduota Bendrovės bei jos dukterinių įmonių (toliau – „Grupė“) sutrumpinta tarpinė finansinė 
informacija už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. rugsėjo 30 d. yra parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės 
standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje ir taikomus tarpinei finansinei atskaitomybei (Tarptautinis apskaitos standartas (TAS) 
Nr. 34 „Tarpinė finansinė atskaitomybė“). Ši neaudituota finansinė informacija turi būti skaitoma kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis 
už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d., kurios buvo parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti 
Europos Sąjungoje. 

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

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

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

2 Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir sprendimai, naudojami rengiant finansines ataskaitas 

Vertinimai ir sprendimai nuolat peržiūrimi ir įvertinami remiantis praeities patirtimi bei kitais veiksniais, įskaitant būsimų įvykių tikimybę, kuri 
laikoma pagrįsta tam tikromis aplinkybėmis. 

Rengiant finansinę informaciją pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti ES, vadovybei reikia padaryti tam tikras 
prielaidas ir įvertinimus, kurie turi įtakos pateiktoms turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumoms bei neapibrėžtumų atskleidimui. Prielaidų, 
vertinimų ir sprendimų pasikeitimai galėtų turėti reikšmingos įtakos šiai finansinei informacijai. Sutrumpintoje tarpinėje finansinėje informacijoje 
buvo naudoti tokie patys apskaitiniai įvertinimai, kaip ir rengiant metines 2014 m. gruodžio 31 d. finansines ataskaitas.  

Toliau pateikti tik tie aktualūs apskaitiniai įvertinimai, kurių pasikeitimai turėjo įtakos šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos 
sudarymui:  

Investicijų į dukterines įmones vertinimas 

2015 m. birželio 30 d. Bendrovė atliko investicijos į dukterinę įmonę UAB „VAE SPB“ vertės sumažėjimo testą ir nustatė, kad 2015 m. birželio 
30 d. investicijos į UAB „VAE SPB“ vertės sumažėjimas lygus 575 tūkst. Eur.  

2015 m. birželio 30 d. Bendrovė atliko investicijos į dukterinę įmonę UAB „Litgas“ vertinimą naudodama diskontuotų pinigų srautų metodą. 
Diskontuoti pinigų srautai buvo apskaičiuoti remiantis galiojančiais teisės aktais ir metodikomis, reglamentuojančiais paskirtojo tiekėjo veiklą, ir 
atsižvelgiant į labiausiai tikėtiną gamtinių dujų prekybos veiklos vystymosi scenarijų bei egzistuojančius neapibrėžtumus SGD sektoriuje. 
Skaičiuojant diskontuotus pinigų srautus buvo naudota 9,72 proc. diskonto norma, kuri nustatyta kaip reikalaujama akcinio kapitalo grąža. 
Remiantis atlikta analize, Bendrovės vadovybė nustatė, kad 2015 m. birželio 30 d. investicijos į UAB „Litgas“ vertės sumažėjimas lygus 
1.092 tūkst. Eur. 

2015 m. rugsėjo 30 d. UAB „VAE SPB“ ir UAB „Litgas“ bei kitoms Bendrovės investicijoms į dukterines įmones nebuvo vertės sumažėjimo 
požymių. 

Kainų priedų įvertinimas nustatant akcijų įsigijimo kainas 

Priedas už NT Valdos, UAB akcijas 

2015 m. balandžio mėn. Bendrovė įsigijo NT Valdos, UAB akcijas iš LESTO, AB, „Lietuvos energijos gamyba“ AB, UAB Duomenų logistikos 
centras ir Litgrid AB ir taip įgijo 100% NT Valdos, UAB tiesioginę akcijų kontrolę. Detali informacija apie akcijų  pirkimo sandorius pateikta 4 
pastaboje.  

Už įsigytas akcijas iki 2019 m. kovo 31 d. yra numatytas bazinės pardavimo kainos priedas, kurio dydis gali svyruoti priklausomai nuo 
NT Valdos, UAB pasiektų rezultatų. Maksimalus priedo dydis yra 19.400 tūkst. Eur. Bendrovės vadovybė įvertino, kad NT Valdos, UAB ateityje 
pasieks numatytus rezultatus ir apskaitė maksimalų priedą prie akcijų kainos mokėtinose sumose 19.400 tūkst. Eur. Priedas buvo diskontuotas 
iki dabartinės vertės naudojant Lietuvos Banko skelbiamą vidutinę paskolų virš 1.000 tūkst. Eur palūkanų normą, kuri diskontavimo metu buvo 
lygi 2,65%. Diskontavimo verte buvo sumažinta investicijos į NT Valdos, UAB įsigijimo savikaina. Diskontavimo įtaka vėlesniais laikotarpiais bus 
apskaitoma finansinėse sąnaudose. 

Priedas už UAB Kauno energetikos remontas akcijas  

2015 m. kovo 31 d. Bendrovė pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį su „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pagal kurią įsigijo 100 proc., t.y. 
15.244.112 UAB „Kauno energetikos remontas“ paprastųjų vardinių akcijų.  
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UAB „Kauno energetikos remontas“ „Lietuvos energijos gamyba“ AB užsakymu vykdo „Biokuro katilinės projektą“, kuriam 2014 m. gruodžio 
31 d. buvo apskaitytas 3.853 tūkst. Eur atidėjinys UAB „Kauno energetikos remontas“ ataskaitose. Tuo atveju, jei nuostolis iš „Biokuro katilinės 
projekto“ įgyvendinimo padidėja arba sumažėja daugiau nei 50 tūkst. Eur, UAB „Kauno energetikos remontas“ akcijų pirkimo-pardavimo kaina 
koreguojama 89% šio pokyčio sumos.  

2015 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės vadovybė įvertino “Biokuro katilinės projekto” eigą, atliko kainos priedo įvertinimą ir nustatė, kad nepasikeitus 
priedo apskaitymo prielaidoms, kainos priedo vertė 2015 m. rugsėjo 30 d. lygi nuliui. 

Mokestinio prestižo apmokestinimo pasikeitimas 

2014 m. spalio 15 d. pirkimo-pardavimo sutartimi AB „Lietuvos dujos“ perleido UAB „Lietuvos dujų tiekimas” gamtinių dujų tiekimo veiklą su jai 
priskirtu turtu, teisėmis ir pareigomis. Nuosavybės teisė į įmonės dalį – gamtinių dujų tiekimo veiklą – pagal pasirašytą priėmimo-perdavimo aktą 
UAB „Lietuvos dujų tiekimas” perėjo 2014 m. spalio 31 d. Pagal pirkimo-pardavimo sutartį už gamtinių dujų tiekimo veiklą su jai priskirtu turtu, 
teisėmis bei pareigomis, UAB „Lietuvos dujų tiekimas” sumokėjo kainą, atitinkančią nepriklausomų turto vertintojų nustatytą gamtinių dujų 
tiekimo veiklos rinkos vertę, sudarančią 17.510 tūkst. eurų. Tuo tarpu apskaitinė tiekimo veiklos grynojo turto vertė verslo įsigijimo metu sudarė 
74.434 tūkst. eurų. Reikšmingas skirtumas tarp sumokėtos kainos ir įsigyto verslo grynojo turto apskaitinės vertės susidarė dėl tarptautinių 
finansinės atskaitomybės standartų reikalavimų, pagal kuriuos PAO „Gazprom“ importuojamų gamtinių dujų kainos retrospektyvinio sumažinimo 
nebuitiniams vartotojams įtaka už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2014 m. balandžio 30 d. negalėjo būti pripažinta einamojo laikotarpio 
sąnaudomis. 
 
Vertindama mokestinę riziką bei atsižvelgdama į susirašinėjimą tarp UAB „Lietuvos dujų tiekimas” ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie 
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – „VMI“) susidariusį skirtumą tarp įgyto su gamtinių dujų tiekimo veikla susijusio grynojo turto 
vertės (74.434 tūkst. eurų) ir turto vertintojų nustatytos gamtinių dujų tiekimo veiklos rinkos kainos (17.510 tūkst. eurų), UAB „Lietuvos dujų 
tiekimas” traktavo kaip neigiamą prestižą ir atitinkamai šią sumą 2014 m. apmokestino pelno mokesčiu.  
 
Siekdama išsiaiškinti šio sandorio mokestinius aspektus UAB „Lietuvos dujų tiekimas” kreipėsi į VMI, prašydama išduoti įpareigojantį spendimą, 
kadangi nagrinėjami mokestiniai klausimai yra betarpiškai susiję su būsimais gamtinių dujų pardavimo sandoriais, nors jiems ir daro įtaką 
praeityje iš PAO „Gazprom“ gautas retrospektyvus importuojamų gamtinių dujų kainos sumažinimas.  
 
2015 m. balandžio 30 d. UAB „Lietuvos dujų tiekimas” gavo VMI įpareigojantį sprendimą, pagal kurį vertinant eilę sandorio aplinkybių skirtumas 
tarp įgyto su gamtinių dujų tiekimo veikla susijusio grynojo turto vertės ir turto vertintojų nustatytos gamtinių dujų tiekimo veiklos rinkos kainos 
neturėtų būti traktuojamas kaip neigiamas prestižas ir atitinkamai apmokestinamas pelno mokesčiu. Kadangi verslo įsigijimo sandorio mokestinė 
įtaka, sudaranti 8.539 tūkst. eurų 2014 m. buvo apskaityta nuosavame kapitale, dėl gauto VMI išaiškinimo koreguota pelno mokesčio suma 
2015 metais buvo taip pat apskaityta koreguojant Grupės nuosavą kapitalą. 
 

3 Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas 

Judėjimas Grupės ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto sąskaitoje pateikiamas žemiau: 

Grupė  Nematerialusis turtas  Materialusis turtas 

2015 m. rugsėjo 30 d. pasibaigęs laikotarpis     

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje  15.334  1.621.089 

Įsigijimai  1.359  88.738 

Perkainojimas  -  697 

Vertės sumažėjimo atstatymas  -  137 

Pardavimai  -  (906) 

Nurašymai  -  (1.617) 

Aplinkos taršos gauta dotacija  2.139  - 

Panaudoti aplinkos taršos leidimai  (2.992)  - 

Paskolintų aplinkos taršos leidimų susigrąžinimas  4.615  - 

Aplinkos taršos leidimų perkainojimas  1.965  - 

Perklasifikavimas (iš) materialiojo/nematerialiojo turto į kitą turtą  30  (1.385) 

Perklasifikavimas (į) iš investicinio turto  -  (864) 

Perklasifikavimas iš atsargų  -  432 

Nusidėvėjimas /amortizacija  (1.698)  (63.006) 

Likutinė vertė 2015 m. rugsėjo 30 d.  20.752  1.643.315 

 
 

Judėjimas Bendrovės ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto sąskaitoje pateikiamas žemiau: 

Įmonė  Nematerialusis turtas  Materialusis turtas 

2015 m. rugsėjo 30 d. pasibaigęs laikotarpis     

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje  -  9 

Nusidėvėjimas /amortizacija  -  (3) 

Likutinė vertė 2015 m. rugsėjo 30 d.  -  6 
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4 Dukterinės įmonės ir kitos investicijos 

2015 m. vasario 19 d. buvo įsteigtos naujos įmonės UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė ir UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, kurių veikla 
orientuota į Vilniaus ir Kauno šilumos ūkio modernizavimą, įrengiant atliekomis ir biokuru kūrenamų kogeneracinių elektrinių kompleksus. Naujos 
elektrinės taip pat gamins reikšmingą kiekį elektros energijos konkurencinga kaina, kuri leis užtikrinti palankesnes kainas elektros vartotojams. 
Bendrovių įstatinis kapitalas yra po 2.900 EUR, akcijų skaičius po 10.000, akcijos nominali vertė 0,29 EUR, pasirašytos akcijos buvo apmokėtos 
2015 m. vasario 20 d. 

2015 m. kovo 31 d. Bendrovė pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį su „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pagal kurią įsigijo 100 proc., t.y. 
15.244.112 UAB „Kauno energetikos remontas“ paprastųjų vardinių akcijų ir 100 proc., t.y. 750.000 Energijos tiekimas UAB paprastųjų vardinių 
akcijų. UAB „Kauno energetikos remontas“ akcijų įsigijimo kaina – 4.778 tūkst. EUR, Energijos tiekimas UAB – 6.883 tūkst. EUR. Po šio sandorio 
Bendrovė įgijo netiesiogiai valdomų dukterinių įmonių Geton Energy SIA ir Geton Energy OU kontrolę. 

2015 m. kovo 31 d. Bendrovė pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį su LESTO AB, pagal kurią įsigijo 100 proc., t.y. 18.904 UAB „ELEKTROS 
TINKLO PASLAUGOS“ paprastąsias vardines akcijas. Akcijų įsigijimo kaina – 7.695 tūkst. EUR. 

2015 m. balandžio 24 d. vienintelio akcininko sprendimu buvo nuspręsta sumažinti UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“  įstatinį kapitalą 
anuliuojant 10.000 tūkst. vienetų paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 0,29 Eur. Bendra anuliuojamų akcijų vertė 
2.900 tūkst. Eur, nauji įstatai buvo įregistruoti ir įstatinio kapitalo sumažinimas apskaitytas 2015 m. liepos 20 d. 

2015 m. balandžio 27 d. Bendrovė pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį su LESTO AB, pagal kurią įsigijo 57,30 proc., t.y. 1.692.666 
NT Valdos, UAB paprastąsias vardines akcijas. Bazinė akcijų įsigijimo kaina – 41.176 tūkst. EUR, apskaitytas akcijų kainos priedas – 
11.120 tūkst. Eur (2 pastaba).  

2015 m. balandžio 27 d. Bendrovė pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį su „Lietuvos energijos gamyba“ AB, pagal kurią įsigijo 41,73 proc., 
t.y. 1.232.897 NT Valdos, UAB paprastąsias vardines akcijas. Akcijų įsigijimo kaina – 29.987 tūkst. EUR, apskaitytas akcijų kainos priedas – 
8.099 tūkst. Eur (2 pastaba).  
 
2015 m. balandžio 27 d. Bendrovė pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį su UAB Duomenų logistikos centras, pagal kurią įsigijo 0,59 proc., 
t.y. 17.384 NT Valdos, UAB paprastąsias vardines akcijas. Akcijų įsigijimo kaina – 424 tūkst. EUR, apskaitytas akcijų kainos priedas – 114 tūkst. 
Eur (2 pastaba).  

2015 m. balandžio 30 d. Bendrovė pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį su Litgrid AB, pagal kurią įsigijo 0,35 proc., t.y. 10.193 NT Valdos, 
UAB paprastąsias vardines akcijas. Akcijų įsigijimo kaina – 252 tūkst. EUR, akcijų kainos priedas – 67 tūkst. Eur (2 pastaba).  

Apskaitytas NT Valdos, UAB akcijų kainos priedas, kuris iš viso sudarė 19.400 tūkst. Eur buvo diskontuotas iki dabartinės vertės naudojant 
Lietuvos Banko skelbiamą vidutinę palūkanų normą 2,65% (2 pastaba), diskontavimo įtaka investicijų pirminio pripažinimo metu sudarė 
1.895 tūkst. Eur. Šiais sandoriais Lietuvos Energija UAB įgijo 100% NT Valdos, UAB akcijų kontrolę. 

2015 m. liepos 4 d. buvo padidintas UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė įstatinis kapitalas iki 1.003 tūkst. Eur, išleidžiant 3.450.000 paprastų 
vardinių akcijų. Iki 2015 m. rugsėjo 30 d. už naują akcijų emisiją buvo apmokėta 250 tūkst. Eur. 

2015 m. rugpjūčio 19 d. Bendrovė pasirašė akcijų pirkimo-pardavimo sutartį su UAB „Kauno energetikos remontas“, pagal kurią įsigijo 100 proc., 
t.y 100 vnt. UAB „Gotlitas“ paprastųjų vardinių akcijų. Akcijų įsigijimo kaina - 61 tūkst. Eur. 2015 m. rugpjūčio mėn. buvo pasirašyta akcijų 
pasirašymo sutartis, kuria buvo nuspręsta padidinti UAB „Gotlitas“ akcinį kapitalą iki 350 tūkst. Eur papildomai išleidžiant 347.104 vnt. paprastųjų 
vardinių akcijų. 2015 m. rugsėjo 30 d. visos akcijos buvo pilnai apmokėtos. 
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2015 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės investicijas į dukterines įmones ir kitas investicijas sudarė: 
 

Pavadinimas Įsigijimo vertė  
Vertės 

sumažėjimas 

 Įnašas 
nuostoliams 

padengti 

 
Apskaitinė 

vertė 
 

Dalies 
procentas 

          

Dukterinės įmonės:          

AB LESTO 538.874  (55.781)  -  483.093  94,39 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB 294.832  -  -  294.832  96,13 

AB „Lietuvos dujos“ 172.047  -  -  172.047  96,64 

NT Valdos, UAB 89.373  -  -  89.373  100,00 

UAB LITGAS  8.689  (1.092)  -  7.597  66,67 

Energijos tiekimas UAB 6.883  -  -  6.883  100,00 

UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ 4.795  -  -  4.795  100,00 

UAB „Kauno energetikos remontas“ 4.778  -  -  4.778  100,00 

UAB Duomenų logistikos centras 7.268  (2.563)  -  4.705  79,64 

UAB Technologijų ir inovacijų centras 3.218  -  -  3.218  50,00 

UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ 869  -  -  869  100,00 

UAB „VAE SPB“ 1.018  (575)  4  447  100,00 

UAB „Gotlitas“ 408  -  -  408  100,00 

VšĮ Energetikų mokymo centras 309  -  -  309  100,00 

UAB Verslo aptarnavimo centras 295  -  -  295  51,00 

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė 254  -  -  254  100,00 

Lietuvos energijos paramos fondas 3  -  -  3  100,00 

UAB Kauno kogeneracinė jėgainė 3  -  -  3  100,00 

 1.133.916  (60.011)  4  1.073.909   

 
 
2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovės investicijas į dukterines įmones ir kitas investicijas sudarė: 
 

Pavadinimas Įsigijimo vertė  
Vertės 

sumažėjimas 

 Įnašas 
nuostoliams 

padengti 
 

Apskaitinė 
vertė 

 
Dalies 

procentas 

          

Dukterinės įmonės:          

AB LESTO 538.874  (55.781)  -  483.093  94,39 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB 294.832  -  -  294.832  96,13 

AB „Lietuvos dujos“ 172.047  -  -  172.047  96,64 

UAB LITGAS  8.689  -  -  8.689  66,67 

UAB Duomenų logistikos centras 7.268  (2.563)  -  4.705  79,64 

UAB Technologijų ir inovacijų centras 3.218  -  -  3.218  97,80 

UAB „VAE SPB“ 293  -  4  297  100,00 

UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ 869  -  -  869  100,00 

VšĮ Energetikų mokymo centras 309  -  -  309  100,00 

UAB Verslo aptarnavimo centras 295  -  -  295  97,00 

Lietuvos energijos paramos fondas 3  -  -  3  100,00 

 1.026.697  (58.344)  4  968.357   

          

Investicijos:          

NT Valdos, UAB 29  -  -  29  0,03 

 29  -  -  29   

 1.026.726  (58.344)  4  968.386   

 

5 Įstatinis kapitalas 

2015 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės akcinis kapitalas buvo lygus 1.212.156.294 Eur. Bendrovės akcinis kapitalas 2015 m. rugsėjo 30 d. buvo 
padalintas į 4.179.849.289 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 0,29 Eur.  

2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcinis kapitalas buvo lygus 4.179.849.289 Lt. Bendrovės akcinis kapitalas buvo padalintas į 4.179.849.289 
vieno lito nominaliosios vertės paprastąsias vardines akcijas.  

2015 m. rugsėjo 30 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. visos akcijos buvo pilnai apmokėtos.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo bei AB “Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“ 
akcinio kapitalo nominalios vertės keitimo į eurus tvarkos nuostatomis 2015 sausio 1 d. bendrovės įstatinis kapitalas buvo konvertuotas į eurus. 
Konvertavimo skirtumas, susidaręs dėl akcijų nominalios vertės konvertavimo iš litų į eurus sudarė 1.588 tūkst. Eur. Bendrovė apskaitė 
konvertavimo skirtumą bendrųjų pajamų ataskaitos pelno (nuostolių) dalyje. Konvertavimo skirtumas yra apskaitytas bendrųjų pajamų 
ataskaitoje finansinės veiklos sąnaudose. 
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6 Kitos sąnaudos 

 
Grupė  Bendrovė 

2015-09-30   2014-09-30   2014-09-30   2014-09-30 

        

Mokesčiai  4.814  4.259  27  20 

Telekomunikacijų ir IT paslaugos 2.794  2.640  167  176 

Transportas 2.255  3.406  81  98 

Konsultacinės paslaugos 2.181  895  429  225 

Klientų aptarnavimas 2.061  1.835  -  - 

Nuoma 1.802  2.143  115  122 

Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas 1.617  2.703  -  - 

Komunalinės paslaugos 1.200  1.411  37  63 

Atsargų vertės sumažėjimas 1.005  (155)  -  - 

Mažaverčių atsargų sąnaudos 678  533  -  - 

Viešieji ryšiai ir marketingas 619  422  73  50 

Gautinų sumų vertės sumažėjimas 390  1.334  -  - 

Komandiruotės 387  297  29  38 

Personalo vystymas 333  296  56  33 

Investicijų į dukterines įmones vertės sumažėjimas -  -  1.667  - 

Turto perkainojimas ir vertės sumažėjimas (355)  -  -  - 

Aplinkos taršos leidimų perkainojimo ir atidėjinių sąnaudos (626)  (30)  -  - 

Kitos sąnaudos 1.047  3.873  267  168 

 22.202  25.862  2.948  993 

 

7 Dividendai 

Lietuvos Respublikos Finansų ministerija 2015 m. balandžio 29 d. įsakymu patvirtino Bendrovės 2014 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį 
ir paskyrė dividendams už valstybei priklausančias Bendrovės akcijas išmokėti 28.093 tūkst. Eur. 

Bendrovė 2014 metų I – III ketvirtį dividendų nemokėjo. 

2015 m. balandžio 27 d. AB LESTO visuotinis akcininkų susirinkimas skirstydamas pelną paskyrė 12.079 tūkst. Eur dividendams išmokėti. 
Bendrovė gavo 11.401 tūkst. Eur dividendų. 2015 m. rugsėjo 24 d. AB LESTO visuotinis akcininkų susirinkimas paskyrė 21.742 tūkst. Eur 
dividendams už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį išmokėti. Bendrovė gavo 20.522 tūkst. Eur dividendų.  

2015 m. balandžio 27 d. „Lietuvos energijos gamyba“ AB visuotinis akcininkų susirinkimas skirstydamas pelną paskyrė 21.720 tūkst. Eur 
dividendams išmokėti. Bendrovė gavo 20.880 tūkst. Eur dividendų. 2015 m. rugsėjo 24 d. „Lietuvos energijos gamyba“ AB visuotinis akcininkų 
susirinkimas paskyrė 2.667 tūkst. Eur dividendams už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį išmokėti. Bendrovė gavo 2.564 tūkst. Eur 
dividendų.  

2015 m. balandžio 27 d. AB „Lietuvos dujos“ visuotinis akcininkų susirinkimas skirstydamas pelną paskyrė 27.993 tūkst. Eur dividendams 
išmokėti. Bendrovė gavo 27.054 tūkst. Eur dividendų. 2015 m. rugsėjo 24 d. AB „Lietuvos dujos“ visuotinis akcininkų susirinkimas paskyrė 
10.348 tūkst. Eur dividendams už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį išmokėti. Bendrovė gavo 10.001 tūkst. Eur dividendų.  

2015 m. balandžio 8 d. UAB Duomenų logistikos centras visuotinis akcininkų susirinkimas skirstydamas pelną paskyrė 311 tūkst. Eur 
dividendams išmokėti. Bendrovė gavo 248 tūkst. Eur dividendų. 

2015 m. balandžio 27 d. Energijos tiekimas UAB visuotinis akcininkų susirinkimas skirstydamas pelną paskyrė 1.155 tūkst. Eur dividendams 
išmokėti. Bendrovė gavo 1.155 tūkst. Eur dividendų. 

8 Sandoriai su susijusiomis šalimis 

2014 m. ir 2015 m. rugsėjo 30 d. patronuojanti šalis buvo Lietuvos Respublika, atstovaujama LR finansų ministerijos. Susijusių šalių atskleidimo 
tikslams Lietuvos Respublika neapima centrinių ir vietinių valdžios institucijų. Atskleidimas apima sandorius ir likučius su akcininku, dukterinėmis 
(Bendrovės sandorius) įmonėmis, asocijuotomis įmonėmis, visomis valstybės kontroliuojamomis, ar reikšmingai įtakojamomis įmonėmis 
(sandoriai su tokiomis įmonėmis atskleidžiami atskirai tik tada, kai jie yra reikšmingi) bei vadovybe. 
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Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis 

Prekių ir paslaugų pardavimas 2015 m. ir 2014 m. sausio – rugsėjo mėn. 

 
Grupė 

2015-09-30  2014-09-30 

    

UAB "EPSO-G" 3.107  2.877 

Litgrid AB 17.526  29.074 

BALTPOOL UAB 67.113  104.374 

UAB „TETAS“ 1.309  1.410 

AB „Amber Grid“ (nuo 2014 m. 07.01) 233  359 

Kitos susijusios šalys 168  5.916 

Iš viso 86.456  144.010 

 
Prekių ir paslaugų pirkimas 2015 m. ir 2014 m. sausio – rugsėjo mėn. 

 
Grupė 

2015-09-30  2014-09-30 

    

Litgrid AB 44.960  58.755 

BALTPOOL UAB 63.847  94.401 

UAB „TETAS“ 9.457  8.226 

AB „Amber Grid“ (nuo 2014 m. 07.01) 7.147  4.011 

Kitos susijusios šalys 765  12.587 

Iš viso 126.176  177.980 

 
Gautinos sumos iš susijusių šalių 
 

 
Grupė 

2015-09-30  2014-12-31 

    

UAB „EPSO-G“ 239.145  240.372 

Litgrid AB 2.829  3.198 

BALTPOOL UAB 14.981  9.983 

UAB „TETAS“ 62  359 

AB „Amber Grid“ (nuo 2014 m. 07.01) 25  297 

Kitos susijusios šalys 103  73 

Iš viso 257.145  254.282 

 
Mokėtinos sumos susijusioms šalims 
 

 
Grupė 

2015-09-30  2014-12-31 

    

Litgrid AB 6.349  8.976 

BALTPOOL UAB 13.576  19.487 

UAB „TETAS“ 2.269  3.275 

AB „Amber Grid“ (nuo 2014 m. 07.01) 1.303  349 

Kitos susijusios šalys -  494 

Iš viso 23.497  32.581 
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Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis 

Prekių ir paslaugų pardavimas 2015 m. ir 2014 m. sausio – rugsėjo mėn. 

 
Bendrovė 

2015-09-30*  2014-09-30* 

    

AB LESTO 32.571  45.632 

„Lietuvos energijos gamyba“ AB 23.899  61.219 

AB „Lietuvos dujos“ 37.324  34.440 

UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ 121  - 

NT Valdos, UAB 93  - 

UAB „Kauno energetikos remontas“ 65  - 

UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 26  - 

Energijos tiekimas UAB 1.195  - 

UAB LITGAS 1.553  - 

UAB „ ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ 48  - 

UAB Technologijų ir inovacijų centras 38  3 

UAB „VAE SPB“ 18  - 

VšĮ Energetikų mokymų centras 22  - 

UAB Duomenų logistikos centras 266  446 

UAB "EPSO-G" 3.107  2.877 

Iš viso 100.346  144.617 

 
*2015 m. rugsėjo 30 d. prekių ir paslaugų pardavimas apima dividendų pajamas, kurios sudaro 93.825 tūkst. Eur (7 pastaba) (2014 m rugsėjo 
30 d. – atitinkamai 141.720 tūkst. Eur). 
 
Prekių ir paslaugų pirkimas 2015 m. ir 2014 m. sausio – rugsėjo mėn. 

 
Bendrovė 

2015-09-30  2014-09-30 

    

AB LESTO 58.905  34 

Lietuvos energijos gamyba, AB 48.957  74 

UAB Duomenų logistikos centras 527  - 

NT Valdos. UAB 205  250 

UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 162  - 

UAB Technologijų ir inovacijų centras 162  178 

UAB „Kauno energetikos remontas“ 61  - 

VšĮ Energetikų mokymų centras 6  - 

Litgrid AB 252  - 

Iš viso 109.237  536 

 
Gautinos sumos iš susijusių šalių 
 

 
Bendrovė 

2015-09-30  2014-12-31 

    

AB LESTO 20.986  - 

„Lietuvos energijos gamyba“ AB 3.112  - 

AB „Lietuvos dujos“ 10.156  - 

UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ 58  - 

NT Valdos, UAB 67  - 

UAB „Kauno energetikos remontas“ 78  - 

UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 4  - 

Energijos tiekimas UAB 12  - 

UAB LITGAS 169  204 

UAB „ ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ 2.918  - 

UAB Technologijų ir inovacijų centras 23  - 

UAB „VAE SPB“ 6  - 

VšĮ Energetikų mokymų centras 12  - 

UAB Duomenų logistikos centras -  - 

UAB "EPSO-G" 239.145  240.371 

Iš viso 276.746  240.575 
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Mokėtinos sumos susijusioms šalims 
 

 
Bendrovė 

2015-09-30  2014-12-31 

    

AB LESTO 46.829  - 

„Lietuvos energijos gamyba“ AB 38.838  - 

NT Valdos, UAB 36  27 

UAB Verslo aptarnavimo centras 37  22 

UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ 18  81 

UAB Duomenų logistikos centras 427  - 

VšĮ Energetikų mokymo centras 3  1 

Litgrid AB 189  - 

Iš viso 86.377  131 

Išmokos vadovybei 

 
Grupė  Bendrovė 

2015-09-30  2014-09-30*  2015-09-30  2014-09-30 

        

Atlyginimai ir kitos išmokos vadovams 2.947  2.388  517  456 

Iš jų: Išeitinės kompensacijos ir atlygis valdybos nariams 305  287  74  70 

Vadovų skaičius 73  74  10  10 

Vadovybe yra laikomi administracijos vadovai bei jų pavaduotojai bei vyr. finansininkai.  

*AB „Lietuvos dujos“ atlyginimai ir kitos išmokos nuo 2014 m. liepos 1 d.  
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9 Palyginamosios informacijos pertvarkymas 

AB „Lietuvos dujos“ 2014 m. gegužės 7 d. pasirašė susitarimą su gamtinių dujų tiekėju OAO „Gazprom“ dėl AB „Lietuvos dujos“ importuotų gamtinių dujų kainos reikšmingo sumažinimo 2013 m. sausio 
1 d. – 2015 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu, pagal kurį Bendrovėje buvo perskaičiuota dujų importo kaina už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2014 m. kovo 31 d. 

2014 m. liepos 21 d. AB „Lietuvos dujos“ valdybai priėmus sprendimą apskaityti atidėjinį galimoms papildomoms išlaidoms, kurios atsirastų dėl nebuitinių vartotojų kainos sumažinimo ateityje, AB „Lietuvos 
dujos“ 2015 m. rugsėjo 30 d. suformavo 80,4 mln. Eur atidėjinį ir atidėtąjį pelno mokestį nuo jo gamtinių dujų nebuitiniams vartotojams kainos mažinimo efektui padengti. Kadangi suformuotas atidėjinys neatitiko 
TFAS reikalavimų, todėl 2014 m. spalio 31 d. datai jis buvo atstatytas. 
 
Nuo 2015 m. Grupė pateikia dujų, skirtų prekybai, pirkimo sąnaudas „Elektros, dujų prekybai ir susijusių paslaugų pirkimų“ sąnaudose. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. šios sąnaudos buvo pateikiamos kartu su „Dujų 
ir mazuto pirkimo“ sąnaudomis. Kad informacija būtų palyginama, 2014 m. 9 mėnesių ir 2014 m. III ketvirčio finansiniai duomenys buvo pertvarkyti. 
  
Bendrųjų pajamų ataskaitos informacija buvo pertvarkyta, kad atspindėti Grupės rezultatus, jei atidėjinys nebūtų buvęs apskaitytas 2015 m. rugsėjo 30 dienai: 
 

 

 2014 m. I – III ketv.   2014 m. III ketv. 

Iki pertvarkymo Pertvarkomi 
kaupiniai 

Pertvarkoma 
palyginamoji 
informacija 

Po pertvarkymo  Iki pertvarkymo Pertvarkomi 
kaupiniai 

Pertvarkoma 
palyginamoji 
informacija 

Po pertvarkymo 

          

Pardavimo pajamos         606.369  - -        606.369       221.741  - - 221.741 

Kitos veiklos pajamos          31.287  - -          31.287            13.182  - - 13.182 

        637.656  - -        637.656        234.923  -  234.923 

Elektros, dujų prekybai ir susijusių paslaugų pirkimai  (265.516)   80.306 (121.250)       (306.460)      (55.464)   80.306 (113.997) (89.155) 

Dujų ir mazuto pirkimai       (188.712) - 121.250       (67.462)     (164.326) - 113.997 (50.329) 

Nusidėvėjimas ir amortizacija         (97.554) - -         (97.554)       (34.032) - - (34.032) 

Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos         (53.673) - -         (53.673)        (20.503) - - (20.503) 

Remontų ir priežiūros sąnaudos         (30.708) - -         (30.708)        (9.799) - - (9.799) 

Kitos sąnaudos         (25.862) - -         (25.862)       (17.452) - - (17.452) 

       (662.025) 80.306 -       (581.719)     (301.576) 80.306 - (221.270) 

Veiklos pelnas (nuostoliai)         (24.369) 80.306 -          55.937        (66.653) 80.306 - 13.653 

          

AB "Lietuvos dujos" įsigijimo neigiamas prestižas          44.660  - -          44.660               - - - - 
Nuosavybės metodu apskaitomos investicijos 
rezultato dalis          43.209  - 

- 
         43.209                  -    - 

- 
- 

Nuosavybės metodu apskaitomos investicijos 
pervertinimas         (28.379) - 

- 
        (28.379)                 -    - 

- 
- 

Finansinės veiklos pajamos            5.609  134 - 5.743           1.477  134 - 1.611 

Finansinės veiklos sąnaudos           (5.903) - -           (5.903)         (1.393) - - (1.393) 

Kitų asocijuotų įmonių rezultatų dalis             (287) - -             (287)            (200) - - (200) 

          

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą          34.540  80.440 - 114.980       (66.769) 80.440 - 13.671 

Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos         (10.140) - -         (10.140)         (3.034) - - (3.034) 

Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)          13.298  (12.066) - 1.232      12.073  (12.066) - 7 

Grynasis pelnas (nuostoliai)          37.698  68.374 - 106.072       (57.730) 68.374 - 10.644 

          

        (Tęsinys kitame puslapyje) 
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 2014 m. I – III ketv.   2014 m. III ketv. 

Iki pertvarkymo Pertvarkomi 
kaupiniai 

Pertvarkoma 
palyginamoji 
informacija 

Po pertvarkymo  Iki pertvarkymo Pertvarkomi 
kaupiniai 

Pertvarkoma 
palyginamoji 
informacija 

Po pertvarkymo 

Priskirtinas:          

patronuojančios įmonės savininkams          36.316  66.079 -        102.395        (55.922) 66.079 - 10.157 

nekontroliuojančiai daliai            1.382  2.295 -            3.677         (1.808) 2.295 - 487 

          

Kitos bendrosios pajamos (išlaidos), iš viso            72 - - 72  18 - - 18 

          

Laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos), iš 
viso          37.770  68.374 

- 
106.144      (57.712) 68.374 

- 
10.662 

          

Priskirtinos:          

patronuojančios įmonės savininkams          36.388  66.079 -        102.467           (55.904) 66.079 - 10.175 

nekontroliuojančiai daliai            1.382  2.295 -            3.677            (1.808) 2.295 - 487 

 
(Pabaiga) 
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10 Dukterinių įmonių reorganizavimas 

AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimas 
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio nuostatomis, buvo paskelbta apie parengtas AB LESTO ir akcinės 
bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sąlygas, kurios buvo apsvarstytos ir aprobuotos 2015 m. rugpjūčio 31 d. įvykusiuose AB LESTO ir 
akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ valdybos posėdžiuose. 
 
AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sąlygų (toliau – Reorganizavimo sąlygos) pagrindu AB LESTO ir akcinė 
bendrovė „Lietuvos dujos“ yra reorganizuojamos sujungimo būdu pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalį. 
 
Po reorganizavimo numatoma sukurti naują bendrovę – AB „Energijos skirstymo operatorius“ (juridinio asmens kodas Lietuvos Respublikos 
teisės aktų nustatyta tvarka bus suteiktas juridinių asmenų registre įregistravus AB „Energijos skirstymo operatorius“, teisinė forma – akcinė 
bendrovė, būsimas buveinės adresas - Aguonų g. 24, LT- 03212, Vilnius, Lietuvos Respublika, akcijų emisijos (ISIN) kodas bus suteiktas 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų emisiją įregistravus Centriniame vertybinių popierių depozitoriume) (toliau - ESO).   
 
Sprendimą dėl LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų tvirtinimo ir kitų susijusių klausimų Lietuvos 
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka priims AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ visuotiniai akcininkų susirinkimai. Po 
reorganizavimo bus įsteigta ir pradės veikti nauja akcinė bendrovė - ESO.  
 
AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ akcijos bus keičiamos į po reorganizavimo veiksiančios ESO akcijas Reorganizavimo 
sąlygose  nustatyta tvarka ir pagrindais. 
 
ESO, po jos įregistravimo Juridinių asmenų registre, nedelsiant teisės aktų nustatyta tvarka kreipsis dėl elektros energijos skirstymo licencijos, 
visuomeninio elektros energijos tiekimo licencijos bei gamtinių dujų skirstymo licencijos (toliau – Licencijos) išdavimo.  
 
Po reorganizavimo veiksianti ESO perims visą AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, taip pat ilgalaikius 
ir trumpalaikius finansinius ir kitus įsipareigojimus, gautinas ir mokėtinas sumas pagal AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ 
sudarytas sutartis ar kitais pagrindais kylančias prievoles (toliau - Perduodamas turtas, teisės ir pareigos).  
 
Planuojama ESO veiklos pradžia perėmus iš AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ Perduodamą turtą, teises ir pareigas - 2016 m. 
sausio 1 d. 
 

UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ ir UAB LITGAS reorganizavimas 
 
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ ir UAB LITGAS yra reorganizuojamos pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 str. 3 d. prijungimo būdu, 
prijungiant UAB LITGAS, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, prie UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, kuri po 
reorganizavimo tęs savo veiklą ir kuriai nuo parengtose reorganizavimo sąlygose numatyto perėjimo momento, t.y. nuo 2015 m. gruodžio 31 d. 
24 val. 00 min., visas UAB LITGAS turtas, teisės ir pareigos, taip pat teisės ir pareigos pagal sandorius, pereis UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ ir 
bus įtraukti į bendrovės apskaitą. 
 

UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ ir UAB „Kauno energetikos remontas“ reorganizavimas 
 
2015 m. birželio 30 d. UAB „Elektros Tinklo Paslaugos“ ir UAB „Kauno energetikos remontas“ valdybos aprobavo parengtą UAB „ELEKTROS 
TINKLO PASLAUGOS“ ir UAB „Kauno energetikos remontas“ reorganizavimo sąlygų projektą, pagal kurį UAB „ELEKTROS TINKLO 
PASLAUGOS“ ir UAB „Kauno energetikos remontas“ būtų reorganizuojamos pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalį 
sujungimo būdu, sujungiant UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ ir UAB „Kauno energetikos remontas“, kurios po reorganizavimo baigs 
savo veiklą kaip juridiniai asmenys, į UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“, kuri pradės veiklą po reorganizavimo ir kuriai po 
reorganizavimo reorganizavimo sąlygose numatyto perėjimo momento, t.y. nuo 2015 m. gruodžio 31 d. 24 val. 00 min., nustatyta tvarka pereis 
visas UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ ir UAB „Kauno energetikos remontas“ turtas, teisės ir pareigos. UAB „Energetikos paslaugų ir 
rangos organizacija“ buvo įregistruota juridinių asmenų registre 2015 m. lapkričio 9 d., įmonės kodas 304132956. 
 

11 Įvykiai po balanso datos 

Komercinės verslo dalies perkėlimas 
 
2015 m. spalio 12 d. Lietuvos energijos gamyba, AB ir Energijos tiekimas UAB (toliau – „Energijos tiekimas“) pasirašė didmeninės elektros 
prekybos komercinės dalies pirkimo–pardavimo sutartį. „Energijos tiekimui“ parduotą verslo dalį sudaro su fizine elektros energijos prekyba 
nesusijusi prekyba išvestinėmis finansinėmis priemonėmis bei balansavimo paslaugos teikimas. Nuosavybės teisė į parduotą komercinės 
didmeninės elektros prekybos verslo dalį „Energijos tiekimui“ pereis 2016 m. sausio 1 d. Iki tol šią veiklą ir toliau vykdys Lietuvos energijos 
gamyba, AB. 

 
Dividendai 
 
Lietuvos Respublikos Finansų ministerija 2015 m. spalio 22 d. įsakymu patvirtino Bendrovės 2015 m. 6 mėnesių konsoliduotų finansinių ataskaitų 
rinkinį už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį ir paskyrė dividendams už valstybei priklausančias Bendrovės akcijas išmokėti 
29.750 tūkst. Eur. 
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Investicijų įsigijimai ir perleidimai 
 
2015 m. spalio 15 d. įsigaliojo sutartis tarp „Lietuvos energija“, UAB ir UAB „FORTUM HEAT LIETUVA“ dėl UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, 
kuri galutinai įtvirtino partnerių įsipareigojimą ir bendro verslo sąlygas kartu investuojant į naujos atliekų kogeneracinės jėgainės bendrovę 
Kaune. Kaune planuojama įrengti naują atliekas kaip kurą naudojančią didelio efektyvumo kogeneracinę jėgainę, kurios elektrinė galia sieks 
24 MW, o šilumos gamybos galia – 70 MW. Sutartyje numatyta, kad užbaigus sandorį „Lietuvos energija“, UAB valdys 51 proc. UAB Kauno 
kogeneracinė jėgainė akcijų, o UAB „FORTUM HEAT LIETUVA“ atitinkamai 49 proc. akcijų. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė įstatinis kapitalas 
bus iš dalies padidintas turtiniais įnašais nustačius jų tikrąją vertę, o likusi dalis bus apmokėta piniginiais įnašais. Būtinas sandorio užbaigimui 
Europos Komisijos leidimas veiklos koncentracijai buvo gautas 2015 m. lapkričio 23 d. 
 
2015 m. spalio 28 d. vienintelio akcininko sprendimu buvo nuspręsta padidinti UAB „Gotlitas“ įstatinį kapitalą išleidžiant 350 tūkst. Eur, išleidžiant 
350 tūkst. vienetų 1 Euro nominalios vertės paprastųjų vardinių akcijų .  
 
2015 m. spalio mėn. UAB „Gotlitas“ pavadinimas buvo pakeistas į UAB Elektroninių mokėjimų agentūra. 
 
2015 m. lapkričio 6 d. AB „Lietuvos dujos“ ir AB „Amber Grid“ sudarė akcijų pirkimo – pardavimo sutartį. Šia akcijų pirkimo – pardavimo sutartimi 
AB „Lietuvos dujos“ perleido AB „Amber Grid“ UAB GET Baltic akcijas, kurios sudaro 34 proc. UAB GET Baltic įstatinio kapitalo. Akcijos 
parduotos už nepriklausomo turto vertintojo nustatytą akcijų paketo rinkos vertę – 131 tūkst. Eur. 
 

Ketinimas sudaryti ilgalaikę paskolos sutartį 
 
2015 m. spalio 30 d. AB LESTO per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS) informavo šių metų balandžio 15 dieną skelbto 
ilgalaikės 70 mln. eurų paskolos pirkimo dalyvius apie sudarytą eilę ir nustatytą laimėtoją.    
 
Pirkimo komisijos sprendimu palankiausią pasiūlymą pateikė Pohjola Bank Plc. Paskolos sutartį su pirkimo laimėtoju ketinama pasirašyti, 
praėjus pagal pirkimo procedūras privalomam 15 dienų pirkimo sutarties pasirašymo atidėjimo terminui.    
 
Lėšos bus skirtos Bendrovės finansinių įsipareigojimų refinansavimui ir bendrų kredito gavėjo poreikių finansavimui. Numatyta kintama paskolos 
palūkanų bazė – 1 mėn. EURIBOR. 
 

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

  
2015 m. 9 mėn. 2014 m. 9 mėn. 

Pokytis (+/-) 

mln. EUR % 

Pajamos mln. EUR 761,9 637,7 124,1 19,4 

Elektros, dujų, kuro, ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudos mln. EUR (511,6) (373,9) 137,7 36,8 

Veiklos sąnaudos (1) mln. EUR (114,3) (106,3) 8,0 7,5 

Veiklos sąnaudos (palyginamosios) mln. EUR (79,3) (91,2) -11,9 -13,1 

EBITDA (2) mln. EUR 166,2 157,4 8,8 5,6 

EBITDA marža (3) % 21,8 24,7     

EBITDA (paskutinių 12 mėnesių) mln. EUR 225,7 195,2 30,5 15,6 

Grynasis pelnas mln. EUR 63,9 106,1 -42,2 -39,7 

Grynasis pelnas (palyginamasis) mln. EUR 89,5 82,1 7,4 9,1 

  
2015-09-30 2014-12-31  

Visas turtas mln. EUR 2 311,5 2 369,2 -57,7 -2,4 

Nuosavas kapitalas mln. EUR 1 351,4 1 308,9 42,5 3,2 

Finansinės skolos mln. EUR 400,1 391.6 8,5 2,2 

Finansinės skolos grynąja verte (4) mln. EUR 241,7 175,9 65,8 37,4 

Nuosavybės pelningumas (ROE, palyginamasis) (5) % 6,3 4,5   

Nuosavo kapitalo lygis (6) % 58,5 55,2   

Finansinės skolos grynąja verte / EBITDA 12 mėnesių kartais 1,07 0,81   

Finansinės skolos grynąja verte / Nuosavybės santykis % 17,9 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, 
 
Efektyvesnė „Lietuvos energijos“ grupės 
veikla leidžia pasiekti dar palankesnių 
paslaugų kainų 2016 m. – kitąmet 
planuojami mažesni elektros energijos 
tarifai, nuo birželio sumažėjo prisijungimo 
prie infrastruktūros įkainiai.  
 
Vertės kūrimo grandinę tobulinanti 

valstybės valdoma grupė per tris ketvirčius uždirbo didžiausią palyginamąjį 
grynąjį pelną iki šiol – 89,5 mln. Eur, tai 9,1 proc. daugiau, nei pernai tuo 
pačiu metu. Geresnius veiklos rezultatus grupė pasiekia net gaudama 
mažesnes pajamas. 
 
Atsakingas sąnaudų valdymas leido pasiekti, kad šiemet per tris ketvirčius 
„Lietuvos energijos“ grupės įprastos veiklos sąnaudos mažėjo net 13 proc., 
lyginant su 2014 m. sausiu-rugsėju (nuo 91,2 iki 79,3 mln. Eur). Grupė per šį 
laikotarpį centralizavo apskaitos, viešųjų pirkimų, personalo administravimo 
veiklas, optimizuotas nekilnojamojo turto ir automobilių parkas, efektyviau 
valdomos IT bei kitos aptarnaujančios funkcijos. 
 
Efektyvesnė infrastruktūra, spartesni procesai ir vidinių išteklių 
panaudojimas leidžia didinti sukuriamą vertę ir didinti mūsų indėlį į valstybės 
biudžetą, o taip pat ir mažinti klientams teikiamų su dujomis ir elektra 
susijusių paslaugų kainas. Tuo pačiu teikiame vis geresnes ir platesnes 
paslaugas, leidžiančias klientams taupyti laiką ir pinigus, didinti jų 
pasitenkinimą. Ir čia nesustojame – šiemet baigiame vertės grandinės 
išgryninimo programą, tad kitus metus pasitiksime būdami dar lankstesni, 

efektyvesni ir dar labiau orientuoti į klientų poreikių tenkinimą bei grupės 
vertės didinimą. 
 
Šių metų trečią ketvirtį buvo sudėti pagrindai būsimiems pokyčiams grupėje 
nuo 2016 m. sausio 1 dienos: patvirtintos elektros skirstytojos LESTO ir 
gamtinių dujų skirstytojos „Lietuvos dujų“ reorganizavimo į bendrą 
skirstymo tinklų įmonę „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) sąlygos, 
apibrėžtas bendras grupės įmonių klientų aptarnavimas per vieno langelio 
principu, klientų aptarnavimą apjungs vienas prekės ženklas – „Gilė“, taip 
pat numatomas „Lietuvos dujų tiekimo“ ir LITGAS sujungimas. Kiti pokyčiai 
apima rangos įmones, elektros energijos gamybos ir prekybos veiklas. 
 
Įvertinome, kad pokyčių nuo 2016 m. nauda klientams ir akcininkams per 
penkerius metus sieks 64 mln. eurų, taip dar labiau stiprinsime grupę ir jos 
kuriamą vertę. Efektyvesnė ir dinamiškesnė grupė teiks geresnes paslaugas, 
kurs naujas, ir prisidės prie palankių sąlygų verslui Lietuvoje.  
 

Pasiekti „Lietuvos energijos“ grupės veiklos rezultatai nuo kitų metų leidžia 
klientams užtikrinti dar palankesnes kainas. Jau nuo šių metų birželio 1 d. 
sumažėjo elektros įvedimo įkainiai naujiems vartotojams. Pastaruosius 
ketverius metus iš eilės mažėjęs elektros energijos skirstymo tarifas kitąmet, 
planuojama, bus dar 4 proc. mažesnis. 
 
Atsakingai dirbdami išvien galime pasiekti 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 5 470 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 8,5 tūkst. km skirstomųjų dujotiekių, dujas tiekia beveik 570 
tūkst. klientų, įgyvendina strateginę reikšmę turinčius plėtros projektus, 
siekia Nacionalinės energetikos strategijos tikslų. Per 2015 m. 9 mėnesius 
buvo pagaminta 1,83 TWh ir klientams persiųsta 6,29 TWh elektros 
energijos, o skirstomaisiais dujotiekiais transportuota 441 mln. m3 gamtinių 
dujų. 
 
 

2015 m. devynių mėnesių konsoliduotos Grupės pajamos 
sudarė 761,9 mln. Eur, Grupės EBITDA siekė 166,2 mln. 
Eur. Grynasis 2015 m. devynių mėnesių grynasis pelnas 
sudarė 63,9 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 51 psl. 
 
Grupės struktūra, aktuali 2015 m. lapkričio 27 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 

 
 
 
 
 

Baigiamas vertės grandinės išgryninimo projektas 

2015 m. liepos 28 d. „Lietuvos energija“ baigia įgyvendinti vertės grandinės 
išgryninimo programą, kurios tikslas – išgryninti pagrindines Grupės veiklas 
ir jas paskirstyti tarp įmonių taip, kad Grupė dirbtų efektyviau. III ketv. buvo 
paskelbtos pertvarkomų įmonių reorganizavimo sąlygos, nominuoti būsimi 
įmonių vadovai. Įvertinta pertvarkos nauda klientams ir akcininkams – 64 
mln. Eur. (Plačiau – 27 psl.). 

 

Aiškėja paslaugų kainos 2016 m. 

2015 m. spalio 30 d. 2015 m. spalio 30 d. Valstybinė kainų ir energetikos 
kontrolės komisija patvirtino elektros energijos skirstymo ir visuomeninio 
tiekimo paslaugos kainų viršutines ribas 2016 metams. Prieš tai, spalio 19 d., 
komisija patvirtino ir gamtinių dujų skirstymo kainas. Rudenį patvirtintas ir 
VIAP biudžetas. Grupės pastangos leidžia klientams užtikrinti paslaugas 
palankiausiomis kainomis. (Plačiau – 31 psl.). 

 

Lietuvos energijos paramos fondas skyrė 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 – 47 psl.). 

 

 

Įvertintas Vilniaus kogeneracinės jėgainės poveikis aplinkai  

2015 m. spalio 15 d. Vyriausybei pritarus, „Lietuvos energija“ ir „Fortum 
Heat Lietuva“ pasirašė sutartį, kuri galutinai įtvirtino partnerių įsipareigojimą 
ir bendro verslo sąlygas kartu investuojant į naujos atliekų kogeneracinės 
jėgainės bendrovę Kaune. 2015 m. lapkričio 24 d. Europos Komisija leido 
partneriams vykdyti koncentraciją dėl UAB Kauno kogeneracinės jėgainės. 
(Plačiau – 24 psl.). 

 

Skirti ir išmokėti dividendai už 2015 m. I pusm. 

2015 m. rugsėjo 24 d. „Lietuvos energijos“ valdomos bendrovės už 2015 m. 
pirmą pusmetį akcininkams skyrė dividendus. Bendrovė „Lietuvos energija“ 
už 2015 m. I pusm. skyrė 29,83 mln. Eur dividendų, jie išmokėti į biudžetą. 
(Plačiau – 34 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.). 
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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. 1-9 mėn. 2014 m. 1-9 mėn. 
Pokytis (+/-) 

+/- % 

Elektros energija      

Pagaminta elektros energijos TWh 1,828 1,464 0,365 24,9 

Paskirstyta el. energijos vartotojams vidutinės ir žemos įtampos tinklais TWh 6,29 6,18 0,11 1,7 

Visuomeninis ir garantinis tiekimas TWh 2,31 2,38 -0,07 -2,8 

Paskirstyta nepriklausomų tiekėjų vartotojams TWh 3,97 3,80 0,17 4,6 

Elektros energijos tiekimo kokybės rodikliai      

SAIDI, min. (be „force majeure“) min. 45,8 53,1 -7,30 -13,7 

SAIFI, vnt. (be „force majeure“) vnt. 0,62 0,68 -0,06 -9,2 

Technologinės sąnaudos skirstomajame tinkle % 6,05 6,62 -0,57 -8,6 
 Dujos      

Paskirstytas dujų kiekis mlrd. m3 0,441 0,499 -0,058 -11,5 

Paskirstytas dujų kiekis TWh 4,591 5,190 -0,598 -11,5 

Parduotas dujų kiekis mlrd. m3 0,865 0,595 0,270 45,3 

Parduotas dujų kiekis TWh 8,994 6,188 2,806 45,3 

Dujų tiekimo kokybės rodikliai      

SAIDI, min. (be „force majeure“) min. 0,2121 0,1400 0,0721 31,1 

SAIFI, vnt. (be „force majeure“) vnt. 0,0025 0,0021 0,0004 19,1 

 
Augant šalies ekonomikai, 2015 m. sausio-rugsėjo mėn. didėjo elektros 
vartojimas. Per sausį-rugsėjį Grupės paskirstytos elektros energijos kiekis 
vartotojams vidutinės ir žemos įtampos tinklais, lyginant su 2014 m.  
devyniais mėnesiais, išaugo +1,7 proc. (0,11 TWh) ir sudarė 6,29 TWh.  
Suvartojamo elektros kiekio augimą lėmė elektros suvartojimo pramonėje 
didėjimas. 2015 m. sausio-rugsėjo mėnesiais šiai vartotojų grupei buvo 
paskirstyta 1,8 TWh elektros energijos, arba +2,9 proc. daugiau negu 2014 
m. tuo pačiu metu (1,75 TWh). 
 
„Lietuvos energijos“ grupės visuomeninis ir garantinis elektros energijos 
tiekimas per 2015 m. 9 mėn. sudarė 2,31 TWh, tai -2,8 proc., arba -0,07 TWh 
mažiau nei prieš metus. Elektros energijos tiekimas nepriklausomiems 
vartotojams augo ir sudarė 3,97 TWh (+4,6 proc., + 0,17 TWh).  

Per 2015 m. sausio-rugsėjo mėn. „Lietuvos energijos“ grupė pagamino 1,828 
TWh elektros energijos (+24,9 proc. daugiau, lyginant su 2014 m. sausio-
rugsėjo mėn. rezultatu). Lyginamuoju laikotarpiu -16,2 proc. sumažėjo 
elektros energijos gamyba Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinėje (nuo 
0,253 TWh per 2014 m. sausį-rugsėjį, iki 0,212 TWh 2015 m. sausį-rugsėjį). 
Kruonio HAE gamybos apimtys padidėjo – per 2015 m. sausio-rugsėjo 
mėnesius pagaminta ir parduoda 0,487 TWh elektros energijos, tai +0,045 
TWh, arba +10,2 proc. daugiau nei 2014 m. tuo pačiu metu (0,442 TWh). 
2015 m. II ketv. pradėta elektros energijos gamyba Elektrėnų komplekso 
kombinuoto ciklo dujų turbinos bloke, gamybos apimtis per 9 mėn. sudarė 
0,918 TWh, t. y. +0,309 TWh, arba + 50,8 proc. daugiau negu palyginamuoju 
laikotarpiu 2014 m. sausį-rugsėjį, kuomet Elektrėnų komplekso kombinuoto 
ciklo dujų turbinos bloke buvo pagaminta 0,609 TWh elektros energijos. 
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Elektrėnų 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-rugsėjo mėn. gerėjo Grupės elektros energijos tiekimo 
kokybiniai rodikliai. Technologinės sąnaudos skirstomajame tinkle sumažėjo 
nuo 6,62 proc. 2014 m. sausį-rugsėjį, iki 6,05 proc. per 2015 m. devynis 
mėnesius. Vidutinė neplanuotų elektros energijos persiuntimo nutraukimų 
trukmė, nevertinant stichinių reiškinių („force majeure“) poveikio, SAIDI 
rodiklis, lyginamuoju laikotarpiu gerėjo ir sudarė 45,8 minutės (prieš metus 
SAIDI buvo 53,1 minutės), o SAIFI rodiklis, parodantis neplanuotų nutrūkimų 
dažnį, tenkantį vienam vartotojui, per 2015 m. sausį-rugsėjį siekė 0,62 karto, 
palyginti su 0,68 karto per 2014 m. sausio-rugsėjo mėn. 
 
Mažėjant gamtinių dujų vartojimui, mažėjo Grupės įmonių paskirstytas dujų 
kiekis. 2015 m. sausio-rugsėjo mėn. Grupės įmonių paskirstytas dujų kiekis 
sudarė 4,591 TWh (apie 0,441 mlrd. kub. metrų), t. y. -11,5 proc., arba -
0,598 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. 9 mėn. sudarė 8 994  MWh (apie 0,865 mlrd. 
kub. metrų). Tai +45,3 proc., arba + 2,803  TWh daugiau, nei 2014 m.  sausį-
rugsėjį „Lietuvos dujų“ parduotas gamtinių dujų kiekis (6,188 TWh arba 
0,595 mlrd. kub. metrų dujų). 
 
Vidutinė neplanuoto dujų transportavimo nutraukimo trukmė vienam 
vartotojui, nevertinant stichinių reiškinių („force majeure“) poveikio (SAIDI 
rodiklis) per 2015 m. sausį-rugsėjį vienam vartotojui išliko nedidelė ir siekė 
0,21 min. (2014 m. sausio-rugsėjo mėn. buvo 0,14 min.), o vidutinis dujų 
transportavimo nutraukimų skaičius vienam vartotojui (SAIFI rodiklis) sudarė 
0,0025 karto (2014 m. sausio-rugsėjo mėn. buvo lygus 0,0021 karto). Šių 
rodiklių padidėjimą lėmė trumpalaikio pobūdžio dujų tiekimo apribojimas 
keliems daugiabučiams namams.  
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Pagrindiniai finansiniai rodikliai 

Pajamos 
 
„Lietuvos energijos“ grupės pajamos per 2015 m. sausį-rugsėjį, lyginant su 
tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, išaugo +19,4 proc., arba +124,1 mln. Eur, 
ir pasiekė 761,9 mln. Eur. 
 
Per ataskaitinį laikotarpį didžioji pajamų dalis gauta iš elektros energijos 
persiuntimo paslaugos (30 proc. visų pajamų – 226,5 mln. Eur), pagamintos 
elektros pardavimo, elektros tiekimo ir prekybos (30 proc. visų pajamų – 
226,7 mln. Eur) bei dujų paskirstymo ir pardavimo veiklos (25 proc. pajamų, 
arba 188,3 mln. Eur). 

Palyginus su 2014 m. sausio-rugsėjo mėn. pajamomis, 2015 m. sausio- 
rugsėjo mėn., didėjant elektros energijos pardavimams laisvojoje rinkoje, 
pajamos iš pagamintos elektros pardavimo, elektros tiekimo ir prekybos 
padidėjo +19,3 proc. (+36,6 mln. Eur, nuo 190,1 mln. Eur iki 226,7 mln. EUR). 
Pajamos iš elektros energijos persiuntimo paslaugos, sumažėjus persiuntimo 
kainai, sumažėjo -16,2 proc. (-43,8 mln. Eur), nuo 270,3 mln. Eur 2014 m. 
sausį-rugsėjį, iki 226,5 mln. Eur 2015 m. sausį-rugsėjį.   
 

 
 

226,5
30%

56,7
8%

40,9
5%

226,7
30%

188,9
25%

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

2015 m. I-III ketv.

761,9 mln. EUR

Grupės pajamų struktūra 2015 m. I-III ketv.,% ir mln. EUR
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Šių abiejų pajamų grupių dalis „Lietuvos energijos“ grupės 2015 m. I-III ketv. 
pajamų struktūroje reikšmingai sumažėjo ir sudarė 60 proc. (2014 m. I-III 
ketv. – 72 proc.), nes 2015 m. I-III ketv. reikšmingą Grupės pajamų dalį 
sudarė pajamos iš dujų paskirstymo ir pardavimo veiklos (25 proc. Grupės 
pajamų arba 188,9 mln. Eur, +138,2 mln. Eur palyginus su 2014 m. I-III ketv.). 

Nevertinant į Grupės bendrųjų pajamų ataskaitą įtrauktų pajamų, susijusių 
su dujų perdavimo ir paskirstymo veikla, „Lietuvos energijos“ grupės 
pajamos per 2015 m. I-III ketv., palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai, 
sumažėjo -14,1 mln. Eur, arba -2,4 proc. Šį Grupės pajamų sumažėjimą lėmė 
2015 m. I-III ketv. taikytos mažesnės elektros energijos persiuntimo kainos ir 
atitinkamai pajamų iš elektros energijos persiuntimo paslaugos mažėjimas. 
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Turtas ir nuosavas kapitalas 
 
Per 2015 m. I-III ketv. Grupės turtas sumažėjo -2,4 proc., arba -57,7 mln. Eur, 
ir 2015 m. rugsėjo 30 d. sudarė 2 311,5 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. 
sausį-rugsėjį Grupės atsargų lygis sumažėjo -8,0 mln. Eur, arba -15,1 proc., o 
prekybos ir kitos gautinos sumos mažėjo -51,2 mln. Eur, arba -33,7 proc. 
 

„Lietuvos energijos“ grupės nuosavas kapitalas per 2015 m. I-III ketv. 
padidėjo +3,2 proc., arba +42,5 mln. Eur, ir 2015 m. rugsėjo 30 d. sudarė 
1 351,4 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. sausio-rugsėjo mėn. Dėl minėtų veiksnių 
Grupės nuosavo kapitalo lygio rodiklis per 2015 m. I-III ketv. išaugo ir 
2015 m. rugsėjo 30 d. buvo lygus 58,5 proc. (2014 m. gruodžio 31 d. jis siekė 
55,2 proc.). 

Veiklos ir pirkimų sąnaudos 
 
Per 2015 m. I-III ketv. Grupės veiklos sąnaudos sudarė 114,3 mln. Eur ir, 
palyginti su 2014 m. I-III ketv., išaugo +7,5 proc. (+8 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. Neįvertinant šių sąnaudų, Grupės įprastos veiklos 
palyginamosios sąnaudos 2015 m. sausio-rugsėjo mėn., palyginus su 2014 
m. sausio-rugsėjo mėn., sumažėjo -13,1 proc., arba -11,9 mln., nuo 91,2 mln. 
Eur, iki 79,3 mln. Eur. 

Ataskaitiniu laikotarpiu Grupės elektros, dujų, kuro ir susijusių paslaugų 
pirkimų sąnaudos, palyginti su 2014 m. I-III ketv., padidėjo +36,8 proc., arba 
+137,7 mln. Eur. Šį augimą lėmė su prekyba dujomis susijusių sąnaudų, 
kurios 2015 m. I-III ketv. sudarė 237,5 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-III 
ketv., palyginus su 2014 m. I-III ketv. konsoliduoti dujų ir mazuto pirkimai 
energijos gamybai sumažėjo -85,6 proc., nuo 67,5 mln. Eur, iki 9,7 mln. Eur, 
elektros ir susijusių paslaugų pirkimai per 2015 m. sausio-rugsėjo mėn. 
nepakito ir buvo -0,4 proc. mažesni.   
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+5,6% 

EBITDA ir grynasis pelnas 
 
Grupės 2015 m. I-III ketv. pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir 
amortizaciją (EBITDA) sudarė 166,2 mln. Eur – tai +5,6 proc., arba +8,8 mln. 
Eur, daugiau nei 2014 m. I-III ketv. EBITDA pelnas, kuris buvo lygus 157,4 
mln. Eur (į 2015 m. I-III ketv. EBITDA neįtraukta neigiama 21,97 mln. EUR 
dujų kainos nuolaidos, taikytinos buitiniams ir nebuitiniais vartotojams 2015 
m., įtaka, ir neigiama 8,2 mln. EUR ankstesnių laikotarpių sąnaudų 
priskyrimo 2015 m. I-III ketv. rezultatams įtaka). Grupės EBITDA augimą 
lėmė geresni elektros energijos skirstymo, pardavimo ir gamybos 
pelningumo rezultatai bei reikšmingas teigiamas (+19,8 mln. EUR) dujų 
perdavimo ir skirstymo veiklos rezultatas 2015 m. I-III ketv. 
 

 

 
Ataskaitinio laikotarpio Grupės EBITDA pelningumo marža sumažėjo ir 
sudarė 21,8 proc. (2014 m. I-III ketv. EBITDA pelningumo marža buvo 24,7 
proc.). Šį pokytį lėmė reikšmingai mažesnis, lyginant su kitomis 
pagrindinėmis Grupės veiklomis, dujų pardavimo veiklos, kuri 2015 m. 
sausio-rugsėjo mėn. sudarė reikšmingą Grupės pajamų dalį, pelningumas. 
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8%

60%

22%

10%

Grupės EBITDA šaltiniai 2015 m. I-III ketv.

„Lietuvos dujos“

LESTO

„Lietuvos energijos 
gamyba“

Kitos veiklos

2015 m. I-III ketv.

166,2 mln. EUR

2015 m. sausio-rugsėjo mėn. Grupė uždirbo 63,9 mln. Eur grynojo pelno, tai 
42,2 mln. Eur, arba 39,7% mažiau negu 2014 m. sausio-rugsėjo mėn. (106,1 
mln. Eur). 2014 m. sausio-rugsėjo grynojo pelno rezultatui reikšmingą įtaką 
turėjo teigiama AB „Lietuvos dujos“ gautos Gazprom dujų kainos nuolaida 
(68,4 mln. EUR, įvertinant pelno mokesčio įtaką). 
 
2015 m. I-III ketv. 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 -18,7 mln. Eur), reikšminga neigiama (-6,9 mln. EUR) 
turto pervertinimo ir sąnaudų perkėlimo iš ankstesnių laikotarpių įtaka 
2015m. I-III ketv. rezultatams. 2014 m. I-III ketv. grynojo pelno rezultatui 
reikšmingą įtaką turėjo vienkartinis teigiamas 59,5 mln. Eur rezultatas, 
susijęs su AB „Lietuvos dujos“ kontrolės įsigijimu. Lyginant 2015 m. I-III ketv. 
grynąjį rezultatą su 2014 m. I-III ketv. rezultatu, būtina įvertinti teigiamą 
2014 m. gruodžio mėn. apskaitytą nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų 
sumažėjimo dėl AB LESTO turto pervertinimo poveikį 2015 m. I-III ketv. 
grynajam rezultatui (+35,4 mln. EUR). 
 
Įvertinant šiuos veiksnius, palyginamasis 2015 m. I-III ketv. grynasis pelnas 
(89,5 mln. Eur) buvo 9,1% arba 7,4 mln. Eur didesnis negu 2014 m. I-III ketv. 
grynasis pelnas (82,1 mln. EUR). 
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Elektros skirstomojo tinklo plėtra
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Elektros generacijos pajėgumai
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Grupės investicijų struktūra per 2015 m. I-III ketv., 

2015 m. I -III ketv.
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Grupės  investicijos per  2015 m.  I-III ketv. pagal  sektorius, mln. EUR

Investicijos 

 
Grupės investicijos 2015 m. sausio-rugsėjo mėn. sudarė 98,7 mln. Eur, t. y. 
+12,8 proc., arba +11,2 mln. Eur, daugiau negu per tą patį laikotarpį 2014 m. 
(87,5 mln. Eur). 2015 m. I-III ketv. daugiausia investicijų (72 proc.) buvo 
skirta elektros skirstomojo tinklo plėtrai ir palaikymui.  
 
Per 2015 m. I-III ketv., palyginus su 2014 m. I-III ketv., ypač išaugo 
investicijos į elektros skirstomojo tinklo palaikymą (+11,6 mln. Eur) ir į dujų 

sistemų statybą (+4,6 mln. Eur), dujų sistemų rekonstrukciją (+3,7 mln. Eur), 
investicijos kituose sektoriuose taip pat nuosekliai didėjo arba išliko panašios 
kaip 2014 m. I-III ketv., išskyrus sumažėjusias investicijas į elektros 
skirstomojo tinklo plėtrą (-3,7 mln. Eur) ir šilumos gamybos pajėgumų plėtrą 
(-6,9 mln. EUR). 
 

 
   



 

21 TARPINIS PRANEŠIMAS 2015 M III KETV.  
Pagrindiniai finansiniai rodikliai  

Finansinės skolos 
 
2015 m. rugsėjo 30 d. Grupės finansinės skolos grynąja verte sudarė 241,7 mln. Eur ir, 
palyginti su 2014 m. pabaigoje buvusiomis finansinėmis skolomis grynąja verte, išaugo 
65,8 mln. Eur. Šių skolų didėjimą lėmė finansinių skolų, skirtų Grupės bendrovių 
investicijų finansavimui, didėjimas ir dividendų išmokėjimas Grupės įmonių akcininkams 
2015 m. I–III ketv.  
 
Grupės finansinių skolų lygis per 2015 m. I-III ketv. nežymiai padidėjo 2,2 proc., arba 8,5 
mln. Eur, ir 2015 m. rugsėjo mėn. pabaigoje sudarė 400,1 mln. Eur (2014 m. pabaigoje –
391,6 mln. Eur). Grupės įmonių piniginės lėšos ir trumpalaikės investicijos 2015 m. 
rugsėjo 30 d. sudarė 153,7 mln. Eur, – tai yra -57,3 mln. Eur, arba -27,2 proc. mažiau 
negu 2014 m. pabaigoje (211 mln. Eur). Piniginės lėšos sumažėjo dėl Grupės bendrovių 
vykdomų investicijų ir dividendų išmokėjimo. 
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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 1,07 karto 2015 m. rugsėjo mėn. pabaigoje). 
 
Grupės finansinių skolų grynąja verte ir Grupės nuosavybės santykis 
padidėjo nuo 13,4 proc. 2014 m. pab., iki 17,9 proc. 2015 m. rugsėjo mėn. 
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. 
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Bendrovės ir Grupės veiklos apžvalga 
 
 
 
 
„Lietuvos energijos“ grupės veiklos apžvalga apima laikotarpį nuo 2015 m. 
birželio 30 d. iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos (2015 m. rugsėjo 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. 
 

Vykdomi kogeneracinių jėgainių projektai Vilniuje ir Kaune 
 
„Lietuvos energijos“ grupė Vilniuje ir Kaune įgyvendina modernių atliekas ir 
biokurą naudojančių didelio efektyvumo kogeneracinių jėgainių projektus. 
Jėgainės 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. 
Spalio 12 d. atranką praėjusiems potencialiems rangovams išsiųstos 
techninės specifikacijos, pagal jas potencialūs rangovai rengia ir pateiks 
galutinius įpareigojančius pasiūlymus. 
 
Konkursas yra dviejų dalių – atliekų deginimo ir biokuro kogeneracinių 
įrenginių statybos. Atliekų deginimo įrenginio elektrinė galia, planuojama, 
sudarys apie 18 megavatų, o šiluminė – apie 53 MW, o biokuro – atitinkamai 
70 MW ir 174 MW. 
 
2015 m. rugsėjo 3 d. užbaigtas svarbus etapas Vilniaus kogeneracinės 
jėgainės projekte – Aplinkos apsaugos agentūra pripažino šią veiklą leistina. 
 
2015 m. spalio 26 d. „Lietuvos energijos“ valdyba patvirtino naujus UAB 
Vilniaus kogeneracinės jėgainės įstatus – numatyta valdyba, jos nariais 
išrinkti Mindaugas Keizeris, Nerijus Rasburskis, Valdas Lukoševičius. Paskirtas 
generalinis direktorius – Saulius Barauskas. 
 
Kaune kogeneracinės jėgainės projektą Lietuvos energija plėtoja su 
partneriu – 2015 m. gegužės 20 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su 
UAB „Fortum Heat Lietuva“.  
 
Vyriausybei rugsėjo 28 d. pritarus, spalio 15 d. „Lietuvos energija“ ir „Fortum 
Heat Lietuva“ pasirašė sutartį, kuri galutinai įtvirtino partnerių įsipareigojimą 
ir bendro verslo sąlygas kartu investuojant į naujos atliekų kogeneracinės 
jėgainės bendrovę Kaune. 2015 m. lapkričio 24 d. Europos Komisija leido 
partneriams vykdyti koncentraciją dėl UAB Kauno kogeneracinės jėgainės – 
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taip galutinai įtvirtintas partnerių susitarimas Kaune plėtoti bendrą atliekų 
jėgainės projektą.  
  
Pagal akcininkų sutartį numatyta, kad „Lietuvos energijai“ priklausys 51 
proc. bendros įmonės Kauno kogeneracinė jėgainė akcijų – taip bus 
užtikrinta valstybės kontrolė projekte kaip numatyta Vyriausybės nutarime. 
„Fortum Heat Lietuva“ valdys 49 proc. jėgainės akcijų, iš kurių 5 proc. akcijų 
gali būti perleisti Kauno miesto savivaldybei ir (arba) savivaldybės 
kontroliuojamai bendrovei, veikiančiai centralizuoto šilumos tiekimo 
sistemoje.  
 
Būsima bendra įmonė turės 3 narių valdybą, iš kurių 2 skirs „Lietuvos 
energija“, iš jų vienas bus nepriklausomas. Įmonės įstatinis kapitalas sieks 
24-40 mln. eurų, priklausomai nuo to, kiek bus gauta ES paramos. Bendros 
investicijos į projektą sudarys apie 147 milijonus eurų. 
 
Kaune planuojama įrengti naują atliekas kaip kurą naudojančią didelio 
efektyvumo kogeneracinę jėgainę, kurios elektrinė galia sieks 24 MW, o 
šilumos gamybos galia – 70 MW. Tokie pajėgumai leis racionaliai panaudoti 
apie 200 tūkst. tonų regione susidarančių atliekų ir pagaminti apie 500 GWh 
šilumos bei apie 170 GWh elektros energijos. 
 

Keičiasi SGD tiekimo sąnaudų išdalinimo modelis 
 
Nuo 2015 m. sausio 1 d. LITGAS reguliuojamiems energijos gamintojams 
tiekia būtinąjį gamtinių dujų kiekį, reikalingą suskystintų gamtinių dujų (SGD) 
terminalui. Ši veikla padeda užtikrinti alternatyvaus gamtinių dujų importo 
šaltinio – SGD terminalo veiklą, sudaro galimybes importuoti dujas iš 
pasaulinės SGD rinkos. 
 
2015 m. 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 iki metų pabaigos 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. 
 

2015 m. lapkričio 2d. LITGAS susitarė su Jonavos trąšų gamykla „Achema“ 
dėl 100 mln. kubų dujų pardavimo ir patiekimo šiais metais. „Achemai“ bus 
patiektos LITGAS iš „Lietuvos dujų tiekimo“ įsigytos dujos. 
 
2015 m. lapkričio 17 d. LR Seimas patvirtino SGD terminalo įstatymo 
pakeitimus, kuriais realizuojamas naujasis SGD tiekimo ir paskirtojo tiekimo 
sąnaudų išdalinimas visiems gamtinių dujų sistemos vartotojams 
priklausomai nuo jų maksimalių deklaruojamų poreikių. Naujasis SGD 
terminalo išlaikymo modelyje numato, kad Valstybinė kainų ir energetikos 
kontrolės komisija (VKEKK) turėtų nustatyti vidutinę dujų rinkos kainą – už 
šią kainą LITGAS parduotų dujas šilumos ir elektros gamintojams, o 
skirtumas tarp įsigijimo ir pardavimo kainos, taip pat kitos paskirtojo tiekimo 
sąnaudos būtų dengiamos iš surinkto galios mokesčio iš visų dujų vartotojų. 
 

Vertinama galimybė perimti trečiąją termofikacinę jėgainę 

 
2015 m. spalio 16 d. Grupė paskelbė, kad Vilniaus savivaldybei perėmus 
Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę (TEC), atsirastų galimybių 
objektyviai nustatyti rinkos sąlygas atitinkančią jos vertę ir įvertinti 
tolimesnes TEC panaudojimo galimybes. Iki tol jokių galimybių įvertinti TEC 
technologinę įrenginių būklę, nustatyti rinkos sąlygas atitinkančią turto vertę 
nei Vilniaus miesto savivaldybė, nei valstybės valdoma įmonių grupė 
„Lietuvos energija“ neturi. Grupė bendradarbiauja su savivaldybe ir ieško 
galimybių iš TEC gauti didžiausią pridėtinę vertę elektros ir šilumos 
vartotojams. Prieš perimant tokios apimties turtą, būtina atlikti išsamią 
techninę, finansinę ir ekonominę analizes, TEC turto vertę turės įvertini 
kompetentingi turto vertintojai – ekspertai.  
 

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. 
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2015 m. gegužės 6 d. pasirašytas biokuro katilinės Elektrėnų komplekse 
statybos baigimo aktas. Biokuro katilinės statybos darbai Elektrėnuose 
prasidėjo 2014 metų vasarį. Šioje katilinėje įrengti pažangūs aplinkos taršą 
mažinantys ir itin efektyvūs įrenginiai. Biokuro deginimui pasirinkta 
verdančio sluoksnio pakuros technologija, iki minimumo sumažinanti teršalų 
išmetimą į atmosferą. Ši technologija geriausiai iš visų tinka biomasės 
deginimui. Kurui naudojamos Lietuvoje susidarančios miško kirtimo atliekos 
ar kitoms šalies ūkio šakoms nenaudinga mediena. 
 
2015 m. spalio 22 d. „Lietuvos energijos gamyba“ išdavė naujosios biokuro 
katilinės Elektrėnuose perėmimo pažymą generaliniam statybų rangovui. 
Perėmimo pažyma reiškia, kad objektą pilnai perima eksploatuoti LEG 
gamybos personalas. 
 

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.  
 

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, Bendrovė inicijavo vėjo elektrinių 
parko įrengimo Kruonio HAE teritorijoje parengiamuosius darbus. Rugsėjo 
mėn. gauta derinančios institucijos išvada dėl Kruonio vėjo elektrinių parko 
galimos įtakos NATURA 2000 teritorijoms, nurodant atlikti visos apimties 
poveikio aplinkai vertinimą. Atsižvelgiant į tai, rengiama poveikio aplinkai 

vertinimo programa, taip pat baigiama parengti vėjo resursų ir elektros 
energijos gamybos apimčių įvertinimo galimybių studija.   
 

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. 
 
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.  
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Iki 2015 m. pabaigos Grupė planuoja išgryninti savo pagrindines veiklas ir jas 
paskirstyti tarp įmonių taip, kad būtų sukurta didžiausia vertė Grupei ir jos 
klientams – energijos vartotojams. 
 
Grupėje šiuo metu yra įdiegta ir plėtojama vieninga valdymo ir kontrolės 
sistema, 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 energijos“ įmonių grupė baigia įgyvendinti 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. Programos metu 
jungiamos giminingos veiklos bei centralizuojama klientų aptarnavimo 
veikla. Vertinama, kad šių pokyčių bendra nauda klientams bei akcininkams 
iki 2020 metų sieks 64 mln. eurų, o klientams bus sukurta papildomų naudų. 
Grupės struktūra bus pakeista iki šių metų pabaigos ir naujos jungtinės 
įmonės pradės veikti 2016 m. sausio 1 dieną. 
 
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, taip pat tai leis pasiūlyti 
naujų paslaugų, unifikuoti aptarnavimą ir procesus, didinti lankstumą, plėsti 
nuotoliniu būdu teikiamas paslaugas ir didinti paslaugų teikimo greitį, 
paspartinti prisijungimo prie inžinerinių tinklų procedūras. Įmonių klientai 
jau aptarnaujami bendruose klientų aptarnavimo centruose.  
 

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 – 
elektros energijos skirstymo bendrovės LESTO ir gamtinių dujų skirstytojos 
„Lietuvos dujų“ – veikla nuo 2016 metų bus tęsiama bendroje elektros ir 
dujų skirstymo tinklų įmonėje „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO). 
Rugpjūčio 31 dieną LESTO ir „Lietuvos dujų“ valdybos pritarė bendrovių 
reorganizavimo sąlygoms, jos paskelbtos viešai. Esminiai pokyčiai šiose 
įmonėse 2016 m. apims valdymo struktūrą. 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. 
  
Bendras klientų aptarnavimas. Nuo 2016 m. LESTO, „Lietuvos dujų 
tiekimas“, „Lietuvos dujos“ ir „Energijos tiekimas“ klientų aptarnavimą 
planuojama užtikrinti kartu bendruose paslaugų centruose bei elektroninėje 
erdvėje. Bendras klientų aptarnavimas sutelks geriausią praktiką ir per vieną 
langelį leis operatyviai pasiūlyti klientams aktualiausias paslaugas jiems 
patogiausiu būdu – internetu, telefonu ar klientų aptarnavimo centre. 
  
Klientų aptarnavimą apjungs vienas prekės ženklas – „Gilė“. Patogumą didins 
galimybė bendrame paslaugų portale vienu mokėjimu atsiskaityti už dvi 
paslaugas – elektros energiją ir gamtines dujas. Prie bendro klientų 
aptarnavimo bus kviečiamos prisijungti ir kitos bendrovės: vandens, šilumos 
tiekimo ir kitos komunalines paslaugas teikiančios bendrovės. Klientų 
aptarnavimo specialistai bus sutelkti vienoje Grupės įmonėje – „Verslo 
aptarnavimo centre“. Tai leis sumažinti veiklos išlaidas, padidinti lankstumą, 
sukurti papildomas naudas vartotojui. „Verslo aptarnavimo centras“ taip pat 
administruos įmokas, vykdys sąskaitybą, valdys įsiskolinimus. 
 
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 
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iki šiol. Reorganizavimo sąlygos paskelbtos rugsėjo 2 d. 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. 
 
Sutelkta prekybos elektra ir išgryninta gamybos veikla. „Lietuvos energijos 
gamybos“ įmonėje sutelkiama energijos gamybos veikla, o didmeninės 
prekybos elektra veikla nuo jos atskiriama ir perkeliama į „Energijos 
tiekimą“. Taip siekiama didinti lankstumą rinkoje, kuriant naujus produktus 
pagal klientų poreikius.  
 
2015 m. spalio 12 d. „Lietuvos energijos gamyba“ pardavė komercinės 
didmeninės elektros energijos prekybos veiklą bendrovei „Energijos 
tiekimas“. Maksimali sandorio vertė gali siekti 21,1 mln. eurų, iš jų 13,1 mln. 
eurų bus sumokėta iki 2017-ųjų kovo pabaigos. Dar 8 mln. eurų (po 2 mln. 
eurų per metus) priklausomai nuo parduodamos veiklos rezultatų gali būti 
sumokėti iki 2019 metų. Didmeninės elektros energijos prekybos veiklą 
„Energijos tiekimas“ perims nuo 2016 metų sausio 1 dienos. „Energijos 
tiekimo“ generaliniu direktoriumi nominuotas Vidmantas Salietis, dabartinis 
„Lietuvos energijos gamybos“ Didmeninės elektros prekybos departamento 
direktorius ir valdybos narys. 
 
Rangos veiklos sujungimas. 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. Nuo 2016 m. sausio 1 d. kuriamos 
„Energetikos paslaugų ir rangos organizacijos“ (EnePRO) generaliniu 
direktoriumi taps Martynas Pargaliauskas. 
 

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.  
 
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 – 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. 
 
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. 
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Planuojama vieninga integruota verslo valdymo sistema  
 
2015 m. 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. 
 

Pertvarkytas dujų klientų aptarnavimas 
 
2015 m. rugsėjo 30 d. „Lietuvos dujų tiekimas“ pertvarkė klientų 
aptarnavimo veiklą. Paslaugų įmonėms ir gyventojams bei skolų 
administravimas iš 5 regioninių aptarnavimo centrų perkeltas į Vilniuje, 
Kaune ir Panevėžyje esančius padalinius. Bendrovė taip pat perkėlė klientų 
mažai lankomus gyventojų aptarnavimo skyrių Kėdainiuose ir Telšiuose 
veiklą į miestuose esančius padalinius. Klientų aptarnavimo centruose po šių 
pokyčių darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 95 iki 50. Tęsiamas pasirengimas 
klientų aptarnavimo funkcijos perkėlimui į Verslo aptarnavimo centrą.   
 
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“. 
 

Kokybiškų paslaugų užtikrinimas 
 

Investuojama į elektros tinklą ir paslaugas 
 
Daugiau kaip 1,64 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. 9 mėn. LESTO prijungė 20 477 naujus vartotojus – 
7,3 proc. daugiau nei 2014 m. atitinkamu laikotarpiu, kuomet prijungti 19 
078 nauji vartotojai. Naujų vartotojų prijungtų objektų leistinoji naudoti 
galia sudarė 288 710 kW – tai 26,9 proc. daugiau nei 2014 m. tuo pat metu, 
kuomet leistinoji naudoti galia sudarė 227 436 kW. 
 
2015 m. spalio 27 d. Pasaulio bankas paskelbė šalių verslo sąlygų reitingą 
„Doing Business 2016“, kuriame Lietuva pagal elektros įvedimo rodiklį iš 66 
vietos pakilo į 54 vietą. Šis rodiklis pagerėjo LESTO ženkliai supaprastinus ir 
pagreitinus elektros įvedimą naujiems klientams: sumažėjo elektros įvedimo 
procedūrų skaičius, per metus prijungimo darbų procesas sutrumpintas visa 
savaite. Pagal Pasaulio banko metodiką, elektros energijos įvedimo trukmė 
Lietuvoje verslui šiemet, palyginti su pernai, sutrumpėjo 42 kalendorinėmis 
dienomis iki 95 dienų. 
 
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 
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modernizavimo projektus, iš dalies finansuojamus ES struktūrinių fondų. 
Spalio 16 d. LESTO baigė tinklo modernizavimo projektą 96-iose sodų 
bendrijose. Daugiausia sodų bendrijų pertvarkyta Šiaulių ir Vilniaus 
regionuose – po 22 sodų bendrijas, Kauno regione – 16, Klaipėdos – 12. 
Bendra projekto vertė siekia 6,5 mln. eurų, iš jų 2,6 mln. eurų skirta iš 
Europos Sąjungos (ES) fondų. 
 
LESTO per artimiausią dešimtmetį planuoja iš esmės modernizuoti 
skirstomąjį tinklą. Siekdama užtikrinti patikimas, saugias ir išmaniai 
valdomas paslaugas, bendrovė į tinklo modernizavimą ir atnaujinimą iki 
2025 metų numato investuoti 1,7 mlrd. eurų. 
 
Per 2015 m. 9 mėn. LESTO pakeitė 69 515 vnt. metrologiškai pasenusių 
elektros apskaitos prietaisų, naujiems klientams įrengė 16 202 vnt. apskaitos 
prietaisų. Investuodama į elektros apskaitos prietaisų modernizavimą bei jų 
automatizavimą, LESTO per 9 mėn. prie automatizuotos duomenų 
nuskaitymo sistemos prijungė 1 283 vnt. elektros apskaitos prietaisų, taip 
padidindama įmonės eksploatuojamų elektros apskaitos prietaisų, kurių 
duomenys nuskaitomi nuotoliniu būdu, skaičių iki 26 393. 
 
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. Planuojama, 
jog sistema bus įdiegta 2017-ųjų pirmąjį ketvirtį. 
 
Atsižvelgdama į kintančius klientų įpročius, LESTO 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 perkelti į regionų centrus. Preliminariai skaičiuojama, 
kad dėl pertvarkomo klientų aptarnavimo tinklo bendrovės veiklos sąnaudos 
sumažės dar apie 312 tūkst. Eur per metus. 
 
Rugsėjo 30 d. buvo 628 tūkst. savitarnos svetainėje www.manoelektra.lt 
užsiregistravusių naudotojų, lankytojų skaičius per 9 mėn. sudarė 2,92 mln. 
(prieš metus – 2,06 tūkst.) Per 9 mėn. trumpuoju LESTO klientų aptarnavimo 

telefonu 1802 informacija buvo suteikta daugiau nei 745 tūkst. klientų, 
gauta ir išspręsta daugiau nei 351 tūkst. klientų kreipimųsi įvairiais 
klausimais, septyniuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose esančiuose klientų 
aptarnavimo centruose buvo aptarnauta daugiau kaip 185,8 tūkst. klientų 
(prieš metus – 216,1 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.  
 

Pritraukiami nauji gamtinių dujų vartotojai 
 
„Lietuvos dujos“ ir „Lietuvos dujų tiekimas“ aptarnauja apie 559 tūkst. 
privačių klientų ir apie 9 tūkst. verslo ir viešojo sektoriaus klientų. Apie 88 
tūkst. buitinių vartotojų dujas naudoja namų šildymui, didžioji dalis vartotojų 
– apie 471 tūkst. – dujas naudoja viryklėms, gamindami maistą.  
 
„Lietuvos dujos“ per 9 mėn. naujiems vartotojams prijungti investavo 4,1 
mln. Eur, palyginimui, 2014 m. I-III ketv. – 3,9 mln. Eur. Bendrovė pastatė 
53,3 km skirstomojo dujotiekio (prieš metus – 53,5 km) ir prie dujotiekių 
prijungė 2 453 naujus vartotojus. Tai 5 proc. daugiau, lyginant su 2014 m. 9 
mėn., kai prie dujų skirstymo sistemų buvo prijungti 2 347 klientai.  
 
Vienas iš stambiausių investicijų į naujų dujų sistemų statybą projektų, 
pradėtas įgyvendinti 2015 m. – Tauragės rajono savivaldybės teritorijos 
dujofikavimas. Visi Tauragės dujofikavimo darbai turėtų būti atlikti iki 2016 
m. pabaigos. Per 2015 m. devynis mėnesius užbaigtas vidutinio slėgio 
skirstomojo dujotiekio statybos projektas Kaune, Pramonės prospekte. 
Dujotiekis nutiestas verslo vartotojui, įmonei „Dirbtinis pluoštas“. Šio 
projekto investicijos sudarė beveik 87 tūkst. EUR. Naujam klientui 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.  
 
Per 2015 m. 9 mėn. į dujų sistemų rekonstravimo ir dujų skirstymo 
patikimumo ir saugumo užtikrinimo projektus buvo investuota 4,2 mln. EUR 
(per 2014 m. 9 mėn. – 3,2 mln. EUR). Per šių metų devynis mėnesius buvo 
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rekonstruota apie 140 vnt. dujotiekio uždaromųjų įtaisų, įrengta apie 169 
vnt. nuotolinio valdymo ir duomenų surinkimo sistemų dujų slėgio 
reguliavimo įrenginiuose ir pas gamtinių dujų vartotojus, pakeista apie 8,9 
tūkst. vnt. dujų kiekio apskaitos prietaisų.    
 
2015 m. spalio 7 d. „Lietuvos dujos“ pasirašė sutartis su bendrovėmis „Mano 
Būstas“, „Elektrovoltas“ ir „Inlinen“, kurios nuo šiol tikrins mažiausiai 
rizikingų „Lietuvos dujų“ vartotojų, dujas naudojančių tik maisto gaminimui, 
dujų skaitiklius. Dalį nepagrindinės savo veiklos funkcijų bendrovė perdavė 
tiekėjams rinkoje, didinant efektyvumą, mažinant išlaidas ir orientuojantis į 
pagrindines veiklas, kuriančias didžiausią vertę akcininkui ir klientams.  
 

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. 
 

Pinga paslaugos klientams 
 
2015 m. spalio 30 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 
(VKEKK) patvirtino elektros energijos skirstymo ir visuomeninio tiekimo 
paslaugos kainų viršutines ribas 2016 metams. Elektros energijos skirstymo 
vidutinės įtampos tinklais paslaugos kainos viršutinė riba 2016 metais sieks 1 
centą už kWh ir bus 0,178 cento mažesnė nei 2015 metais. Žemos įtampos 
elektros tinklais paslaugos kainos viršutinė riba 2016 metais sieks 1,766 

cento už kWh, arba 0,216 cento daugiau nei 2015 metais. Ši dalis didėja dėl 
didesnio investicijų poreikio į žemos įtampos tinklų modernizavimą.  
 
Bendras svertinis gamtinių dujų skirstymo tarifas, palyginti su 2015 metais, 
šiek tiek mažės. Tokį rezultatą leidžia pasiekti efektyvesnė veikla ir nuosekliai 
įgyvendinami investicijų projektai, kuriais siekiama didinti tinklo patikimumą 
ir mažinti jo priežiūrai ir remontui skiriamas lėšas.  
 
2015 m. spalio 19 d. VKEKK patvirtino 2016 m. gamtinių dujų skirstymo 
kainas. Nors 2016 m. gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinė riba didėja 6 
proc. iki 7,92 Eur/MWh, didžiajai daugumai privačių ir verslo bei viešojo 
sektoriaus vartotojų dujų skirstymo kainos kinta neženkliai. 1–5 kainų 
grupėse gamtinių dujų skirstymo kainos mažėja iki 2,4 proc. arba didėja iki 
0,8 proc. 2016 metams prognozuojant skirstomų dujų kiekio, vartotojų 
skaičiaus ir kitų parametrų pokyčius, ženkliau koregavosi dujų skirstymo 
kainos 6 ir 7 grupėse. 6 grupę papildę verslo vartotojai padidino vidutinį 
skirstomą dujų kiekį šioje grupėje, todėl dujų kaina šioje grupėje mažėja 13,8 
procentų. Tuo tarpu ženkliai sumažėjus vartotojų skaičiui ir skirstomam dujų 
kiekiui 7 grupėje, šioje kainų grupėje skirstymo kaina didėja penktadaliu. 
 
Nuo 2015 m. birželio 1 d. taip pat pasikeitė elektros įvedimo įkainiai 
naujiems vartotojams. Preliminariais skaičiavimais, statistinis naujas 
vartotojas, planuojantis įsivesti elektrą, moka 230 eurų, verslas – 758 eurais 
mažiau nei iki tol. 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. 
 
Mažinti elektros energijos tarifus leidžia ir mažesnis Viešuosius interesus 
atitinkančių paslaugų (VIAP) biudžetas. Spalio 26 d. VKEKK patvirtino iš viso 
139,981 mln. Eur siekiantį 2016 m. VIAP biudžetą (11,5 proc. mažiau nei 
2015 m.). Dėl panaikintų VIAP kvotų, elektros energijos gamyba 
termofikacinėse elektrinėse ir „Lietuvos energijos gamybos“ elektrinėje 
Elektrėnuose nebebus remiama, kai 2015 metams gamybai Elektrėnuose 
remti buvo skirta 50,59 mln. Eur. „Lietuvos energijos gamybos“ teikiamai 
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elektros energetikos sistemos rezervų paslaugai užtikrinti iš šios sumos skirta 
11,578 mln. Eur. 
 

Pasiruošta elektros mainams 
 
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 VKEKK. Rugpjūčio 20 dieną VKEKK patvirtino elektros energiją 
gaminančių klientų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainą 2015 
metams. Ši kaina bus taikoma tiems klientams, kurie įsirengs nedideles 
saulės elektrines ir plėtos gamybą, pasinaudojant esama elektros tinklo 
infrastruktūra. 
 
VKEKK nustatė, jog vidutinės įtampos tinklo naudojimosi paslaugos kaina 
sieks 1,59 euro cento už kilovatvalandę (kWh), žemosios įtampos tinklo – 
3,04 euro cento už kWh. Tokia kaina bus mokama už naudojimąsi elektros 
tinklo infrastruktūra – elektros linijomis ir kabeliais, pastotėmis ir 
transformatorinėmis. VKEKK patvirtintos 2015 metų kainos įsigaliojo nuo 
spalio 1 dienos. Nuo šios dienos pradėjo veikti ir nauji elektros energijos 
apskaitymo principai. 
 

Užtikrinama aukšta klientų aptarnavimo kokybė 

 
2015 m. rudenį „Lietuvos energijos“ grupės įmonių LESTO, „Lietuvos dujos“ 
ir „Lietuvos dujų tiekimas“ atlikti klientų pasitenkinimo tyrimai atskleidė 
geresnius nei Europos bei pasaulio komunalinių paslaugų įmonių vidutinius 
rodiklius.  
 
LESTO privačių klientų pasitenkinimo indeksas šiemet, palyginti su pernai, 
išaugo 4 punktais iki 80, verslo klientų – 2 punktais iki 76.  „Lietuvos dujų“ 
privačių klientų indeksas yra analogiškas (80 punktų), o verslo – 77 punktai. 
„Lietuvos dujų tiekimo“ indeksas pasiekė 81 punktą. Šie rezultatai pranoksta 
vidutinius Europos ir pasaulio komunalinių paslaugų bendrovių klientų 

pasitenkinimo indeksus – Europos vidutinis indeksas yra 70, o pasaulio 
vidurkis – 73. 
 
Aukštą klientų pasitenkinimą nulėmė į aptarnavimo gerinimą nukreiptos 
„Lietuvos energijos“ grupės iniciatyvos – bendri klientų aptarnavimo centrai, 
centralizuojamos veiklos, efektyvesni procesai, greičiau ir kokybiškiau  
teikiamos paslaugos. 
 
Per 2015 metus pagerėjo visi pagrindiniai LESTO klientų pasitenkinimo 
rodikliai. Privačių klientų patirtis su LESTO pranoko turėtus lūkesčius, 7 proc. 
punktais sumažėjo nusiskundimų, teigiamai įvertintas aptarnaujančių 
darbuotojų profesionalumas, greitai suteikiama pagalba, patogus 
aptarnavimas tiek internetu (www.manoelektra.lt), tiek trumpuoju numeriu 
1802.  
 
Gamtinių dujų paslaugų kokybės vertinime svarbiausi yra poreikių atitikimas 
bei nesklandumų patirtis. Klientai pažymi tiek teikiamų paslaugų ir 
aptarnavimo poreikių atitikimą, tiek retą nesklandumų patirtį. Geriausiai 
šiuo metu „Lietuvos dujų“ privatūs ir verslo klientų vertina paprastumą 
atsiskaityti už suteiktas paslaugas, darbuotojų mandagumą, laiku vykdomus 
įsipareigojimus, aiškią ir reikalingą informaciją, pateikiamą darbuotojų ir 
interneto svetainėje www.lietuvosdujos.lt. 
 

Grąža akcininkams 
 
„Lietuvos energija“ už 2015 m. I pusm. skyrė 29,83 mln. Eur dividendų, jie 
išmokėti į biudžetą. 
 
„Lietuvos energijos“ valdomos bendrovės už 2015 m. pirmą pusmetį 
akcininkams skyrė dividendus: LESTO – 21,742 mln. Eur, arba po 0,036 euro 
už akciją, „Lietuvos energijos gamyba“ – 2,667 mln. Eur, arba po 0,0042 euro 
už akciją, o „Lietuvos dujos“ – 10,348 mln. Eur, arba po 0,0356 euro už 
akciją, dividendų.  
 
Už 2014 metus valstybės valdoma „Lietuvos energijos“ įmonių grupė skyrė 
52,6 mln. EUR dividendų ir tai yra daugiausia iš visų valstybės valdomų 
įmonių.   
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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. 
 
2015 m. spalio 19 d. „Lietuvos energijos“ grupę Valdymo koordinavimo 
centras pripažino geriausiai 2014 m. valdoma valstybės kapitalo įmone. Itin 
palankiai įvertintas skaidrumas ir valdymas. Gerojo valdymo indeksą Grupė, 
lyginant su 2013 m., pagerino 8 proc. – surinko 8,44 balo iš dešimties galimų. 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

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. rugsėjo 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; VĮ Registrų centras, 
valdybos narys, Asociacija 
EUROCHAMBERS, valdybos narys 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 

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

 

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

 
 

 
 
Esant poreikiui gali būti ad hoc principu sudaromi ir kiti komitetai (pvz., 
specialiems klausimams spręsti, strateginiams projektams rengti, prižiūrėti 
ar koordinuoti ir pan.). 
 

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 

Pagrindinės komiteto funkcijos: 

 Stebėti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių finansinių 
ataskaitų rengimo procesą, ypatingą dėmesį skiriant naudojamų 
apskaitos metodų tinkamumui ir nuoseklumui; 
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 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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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. rugsėjo 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 pramonininkų 
konfederacija, tarybos 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“ (dab. UAB Elektroninių mokėjimų 
agentūra) direktorius (iki 2015-10-15), UAB 
Elektroninių mokėjimų agentūra“, valdybos 
narys (nuo 2015-11-6). 

„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; UAB „Energetikos paslaugų ir 
rangos organizacija“, valdybos narys (nuo 2015-10-
26); UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė, valdybos 
narys (nuo 2015-11-06). 

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

Listinguojamų Grupės įmonių priežiūros ir 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. rugsėjo 30 d. Grupėje dirbo 54711 darbuotojas. „Lietuvos energijos“ 
grupės darbuotojų skaičius nežymiai sumažėjo, lyginant su 2015 m. II 
ketvirčiu. 

Įmonė Viso darbuotojai 

„Lietuvos energija“, UAB 75 

AB LESTO 2185 
 „Lietuvos energijos gamyba“, AB 448 

AB „Lietuvos dujos“ 989 

UAB Technologijų ir inovacijų centras 187 

UAB Duomenų logistikos centras 18 

Energijos tiekimas UAB 16 

UAB „Kauno energetikos remontas“ 243 

UAB „Gotlitas" 1 

UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ 589 

NT Valdos, UAB 239 

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras 164 

UAB LITGAS 14 

UAB VAE SPB 15 

UAB Verslo aptarnavimo centras 169 

UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ 
 
 
 

108 

UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ 11 

Iš viso 5 471 

 
 

                                                                 
1 Galiojančių darbo sutarčių skaičius. 

2015 m. rugsėjo 30 d. Bendrovėje dirbo 75 darbuotojai. 97,3 proc. 
Bendrovėje dirbančių darbuotojų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, iš jų 
– 7 mokslo daktarai. Bendrovėje dirba 2 sertifikuoti profesionalūs projektų 
vadovai (PRINCE2 ir PMP), 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). 

57,2 proc. Grupėje dirbančių darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą, iš jų – 31 
mokslo daktarai, 26,2 proc. turi aukštesnįjį išsilavinimą, 14,3 proc. turi 
vidurinį išsilavinimą. 
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Didžiąją dalį Grupės darbuotojų sudarė vyrai – 73,7 proc., moterys sudarė 
26,3 proc. 

 
Tarp vadovaujančias pozicijas užimančių darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį 
taip pat labai panašus: 73,6 proc. vadovų sudarė vyrai, o moterys – 26,4 

proc. 

Bendras Bendrovės darbo užmokesčio fondas už 2015 m. sausio–rugsėjo 
mėn. buvo 1492 tūkst. EUR. 
 

Bendrovės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2015 m. sausio-

rugsėjo mėn., prieš mokesčius 

Darbuotojų kategorija 
Vidutinis mėnesinis 

darbo užmokestis, eurais 

Įmonės vadovas 6 642 
Aukščiausio lygmens vadovai 4 736 
Vidurinio lygmens vadovai 2 992 
Ekspertai, specialistai 1 854 
 
 
2015 m. rugsėjo 30 d. Grupėje dirbo 5471 darbuotojas. Bendras Grupės 
darbo užmokesčio fondas už 2015 m. sausio–rugsėjo mėn. buvo 53 033 mln. 
EUR. 
 

Grupės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2015 m. sausio-rugsėjo 

mėn., prieš mokesčius 

Darbuotojų kategorija 
Vidutinis mėnesinis 

darbo užmokestis, eurais 

Įmonės vadovas 4 397 
Aukščiausio lygmens vadovai 3 917 
Vidurinio lygmens vadovai 1 945 
Ekspertai, specialistai, darbininkai 912 
  

73,7

26,3

Vyrai Moterys

Darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį, proc.

73,6

26,4

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. III ketv. parengta strateginė ilgalaikės ugdymo programos 
koncepcija ir koncepcijos įgyvendinimo procesas. Ilgalaikė ugdymo programa 
padės kryptingai ugdyti vadovų kompetencijas ir formuoti vieningą 
identitetą. Grupėje tęsiamas atlygio sistemos, papildomų naudų skyrimo 
modelio tobulinimo projektas bei vystoma atrankų kompetencijos centro 
koncepcija. 
 
Toliau sėkmingai tęsiami karjeros valdymo, rotacijų sistemų struktūrizavimo 
procesai (per trečią šių metų ketvirtį tarp Grupės įmonių rotavo 12 
darbuotojų, o karjerą įmonės viduje padarė 53 darbuotojai). 
 
„Lietuvos energijos“ grupė, siekdama nuolat tobulėti ir didinti Grupės vertę, 
supranta, kad šių siekių realizavimas daugiausia priklauso nuo darbuotojų 
įsitraukimo bei indėlio į organizacijos vystymąsi ir jos sėkmę. Po inicijuoto 
Grupės įmonių įsitraukimo tyrimo buvo sudaryti tyrimų rezultatų veiksmų 

planai ir per III ketv. tęsiamas planų įgyvendinimas bei pasiruošimas naujam 
įsitraukimo tyrimui.  
 

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. trečio ketvirčio pabaigos, „Lietuvos energijos” grupės mokymuose 
buvo sudalyvavę 1779 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. 
 
III ketv. inicijuota „Lietuvos energijos“ grupės įmonių vidinių lektorių 
akademijos veikla ir pradėta vidinių lektorių atranka. Į akademijos mokymų 
takelį yra įtraukta net 15 temų: projektų valdymas, klientų aptarnavimas, 
pokyčių valdymas ir kitos visai įmonių Grupei aktualios temos. Akademijos 
lektoriai dalyvaus vadovų, Grupės naujų darbuotojų ugdymo programose ir 
ugdys jau dirbančių darbuotojų kompetencijas.   
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Praktikos galimybės 
 
Grupės įmonės sudaro sąlygas aukštųjų ir profesinių mokyklų studentams 
pritaikyti teorines žinias bei įgyti praktinių įgūdžių. Per III šių metų ketvirtį 
praktiką atliko 22 praktikantai: 
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Listinguojamų Grupės įmonių priežiūros 
organai 
 
2015 m. rugsėjo 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. rugsėjo 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 

 
 

2015 m. rugsėjo 30 d. AB „Lietuvos dujos“ veikė stebėtojų taryba, kurią 
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 
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Listinguojamų Grupės įmonių valdymo organai 
 
2015 m. rugsėjo 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. rugsėjo 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 (iki 2015-01-30) 

- 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. rugsėjo 30 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, „Energijos 
tiekimas“, UAB generalinis 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 

 
 

2015 m. rugsėjo 14 d. visiems „Lietuvos energijos“ grupės darbuotojams 
pristatytas jiems skirtas leidinys – „LE knyga“. Tai Grupės darbuotojo gidas, 
kuris turėtų tapti darbo stalo knyga – ir naujokui, ir patyrusiam, ir senbuviui.  
Knygoje apibendrinami svarbiausi „Lietuvos energijos“ korporatyvinio 
valdymo principai, organizacinė kultūra, tikslai ir vertybės. Knyga leidžia 
greitai gauti  svarbiausią informaciją, reikalingą kasdieniame darbe. 
 
2015 m. 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. spalio pradžioje LESTO inicijuotas projektas „Darni mokykla“ 

Švedijos verslo apdovanojimų ceremonijoje paskelbtas metų socialinės 
atsakomybės iniciatyva. Projekto tikslas – skatinti ugdymo įstaigų 
bendruomenes taupiai naudoti energijos išteklius ir tausoti aplinką. 

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.  
 
LESTO nuolat skatina ir savo klientus atsisakyti popierinių sąskaitų ir 
atsiskaitymo knygelių. Daugiau kaip 90 proc. LESTO verslo klientų yra perėję 
prie elektroninių sąskaitų. Vykdydama ES dalinai finansuojamą projektą, 
LESTO vietoje senų elektros oro linijų tiesia naujus kabelius vietovėse, 
kuriose buvusių oro linijų laidai buvo ploni ir pavojingai priartėję prie 
želdinių, pasenusi infrastruktūra lėmė daug gedimų. 
 
„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-rugsėjo mėn. atliekų tvarkytojams 
perduota utilizuoti 384 t skysto kuro pelenų, 16,35 t aktyvintų anglių atliekų, 
10,57 t jonitinių dervų atliekų, 1168 t statybinių ir izoliacinių medžiagų, 
kuriose yra asbesto, 4,5 t plastiko ir gumos atliekų, 3 t popieriaus ir kartono 
atliekų, 2 t medienos atliekų, metalų supirkėjams parduota 766 t 
elektrotechnikos laužo, 2327 t juodojo metalo laužo, 47 t vario laužo, 20 t 
aliuminio laužo atliekų. 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-rugsėjį buvo išvežta  24,96 t buitinių 
atliekų. Kruonio HAE per 2015 m. sausio-rugsėjo mėn. perdavė utilizuoti 6,6 
t pavojingų atliekų (iš jų 6,0 t tepaluoto vandens, 0,04 t dienos šviesos 
lempų, 0,035 t panaudotų baterijų, 0,4 t tepaluotų pašluosčių, 0,11 t 
elektros ir elektroninės įrangos laužo), 0,3 t nepavojingų atliekų, pardavė 
12,66 t juodojo metalo laužo 
 
Kauno A. Brazausko HE per 2015 m. sausį-rugsėjį perdavė utilizuoti 0,158 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 9 mėn. susidarė apie 4,86 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. 9 mėn. sudarė 1 624 MWh (prieš metus 572 
MWh). Dujų suvartojimas technologinėms reikmėms, susijusioms su dujų 
išleidimu į atmosferą, sudarė 97 858 MWh (pernai – 93 350 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.  
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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. 
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 
 
2015 m. spalio 17 d. Grupės įmonės prisijungė prie „Tarptautinės korupcijos 
suvokimo savaitės“. Šia akcija įmonių Grupė tęsia savo darbuotojų švietimą 
korupcijos suvokimo srityje. Tą pačią savaitę Grupė prisijungė ir prie 
Pasaulinės neišnešiotų naujagimių dienos – tradicinis Žvejų g. 14 pastato 
apšvietimas buvo pakeistas į purpurinį. 
 

2015 m. rugsėjo 25 d. „Lietuvos energijos“ grupės įmonės aktyviai dalyvavo 
penktadienį kasmetiniame renginyje „Tyrėjų naktis“. Pasiūlyti objektai 
sulaukė didelio dalyvių ir renginio organizatorių dėmesio. Viename 
moderniausių regiono duomenų centrų „Data Inn“ surengtos net šešios 
ekskursijos. LESTO ekskursijoje „Šviesos sargyba“ apsilankė maksimalus 
dalyvių skaičius – 24 asmenys, tarp jų paauglių klasė iš Vilniaus inžinerijos 
licėjaus (būsimieji inžinieriai). „Lietuvos dujų“ praktinio mokymo aikštelėje 
Panevėžyje buvo surengtos dvi ekskursijos, kuriose apsilankė 44 dalyviai, 
juos itin patraukė įdomūs pasakojimai, vaizdingos simuliacijos. 
 
Grupės įmonės kasmet aktyviai prisideda prie Nacionalinės Lietuvos elektros 
asociacijos (NLEA) organizuojamų tradicinių „Energetikų dienų“ renginių. 
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.  
 
Siekdama stiprinti ryšius su Elektrėnų regiono bendruomene, kur 
koncentruota pagrindinė „Lietuvos energijos gamybos“ veikla, bendrovė 
organizuoja tradicinius renginius „Lietuvos energijos gamyba“ pristato“. 
2015 m. sausio–rugsėjo mėn. įvyko trys susitikimai: su Kauno krepšinio klubo 
„Žalgiris“ ir Elektrėnų ledo ritulio klubo „Energija“ žaidėjais, bardu Andriumi 
Kulikausku bei Kauno technologijos universiteto mokslininkais, išradėjais. Iš 
viso surengta jau dvylika šio ciklo susitikimų.  
 
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 



 

49 TARPINIS PRANEŠIMAS 2015 M III KETV.  
Socialinė atsakomybė  

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-rugsėjo mėn. elektrinėse 
apsilankė apie du tūkstančius dalyvių. 
 
LESTO tęsia projektų konkursą seniūnijoms ir bendruomenėms – per devynis 
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. 
 
„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. 
 
Kadangi didžiausias ramstis kovoje su vagystėmis yra gyventojų 
pilietiškumas, LESTO tęsė bendradarbiavimą su Lietuvos savivaldybių 
seniūnų asociacija – rugsėjo mėnesį įmonės atstovai susitiko su 38 Jurbarko, 
Pagėgių, Šilalės, Tauragės rajonų seniūnais. Buvo pristatyta situacija ir 
diskutuota vagysčių iš transformatorinių, nelaimingų atsitikimų prevencijos 
regione temomis. 
 

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

elektros energiją visuomenės tradicijas.  
 
Siekdama paskatinti gyventojus prisidėti prie aplinkos ir energetinių išteklių 
tausojimo, 2015 m. rugsėjo mėnesį LESTO jau antrąjį kartą organizavo 
racionalaus ir saugaus elektros vartojimo renginių ciklą 15 šalies bibliotekų. 
Jų metu susirinkusiems gyventojams LESTO specialistai patarė, kaip patogiai 
analizuoti ir įvertinti namų ūkio elektros sąnaudas, kokie įpročiai, anot 
ekspertų vertinimų ir tyrimų, daro didžiausią įtaką sąskaitoms. 
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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. rugsėjo 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. rugsėjo 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 Aguonų g. 26, 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 100 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 2 853 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 

UAB Elektroninių mokėjimų agentūra 

(pavadinimas iki 2015m. spalio: UAB „Gotlitas“) 

Chemijos g. 17, Kaunas 100 350 Numatomas įmokų surinkimo paslaugų teikimas 

Energijos tiekimas UAB P. Lukšio g. 1, 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 100 35 Elektros energijos tiekimas 

Geton Energy SIA Bezdelingu 12, LV-1048,  Ryga 100 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“ Smolensko g. 5, 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“  Žvejų g. 14, 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 100 253 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. rugsėjo 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. rugsėjo 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. rugsėjo 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. rugsėjo 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 
 

 Grupės įmonių LESTO, „Lietuvos energijos gamybos“ ir „Lietuvos dujų“ 
akcininkų susirinkimuose nutarta, jog 2015 metų įmonių ir 
konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą atliks bendrovė 
„PricewaterhouseCoopers“. (2015 m. liepos 1 d.). 

 Marijampolėje atidarytas bendras LESTO ir „Lietuvos dujų tiekimo“ 
klientų aptarnavimo centras Sporto g. 11. (2015 m. liepos 1 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.). 

 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.). 

 UAB Duomenų logistikos centras pasiūlė naują mikrokolokacijos 
paslaugą. (2015 m. liepos 14 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. Nominuoti pertvarkomų Grupės įmonių vadovai: ESO – 
Aidas Ignatavičius, „Lietuvos dujų tiekimo“ – Mantas Mikalajūnas, 
„Energijos tiekimo“ – Vidmantas Salietis, „Verslo aptarnavimo centro – 
Eglė Šimė. (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.).  

 „Lietuvos energija“ paskelbė viešą kvietimą vėjo elektrinių savininkams. 
Grupė planuoja įsigyti bent 50 MW galios vėjo jėgainių ir jų parkų. 
(2015 m. rugpjūčio 5 d.). 
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 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.). 

 Paskelbtos LESTO ir „Lietuvos dujų“ bendrovių reorganizavimo sąlygos. 

 Jungtinės „Elektros tinklo paslaugų“ ir „Kauno energetikos remonto“ 
įmonės vadovu nuo 2016 m. sausio 1 d. nominuotas Martynas 
Pargaliauskas. (2015 m. rugsėjo 1 d.).  

 „Lietuvos dujų tiekimas“ ir LITGAS viešai paskelbė savo reorganizavimo 
sąlygas. (2015 m. rugsėjo 2 d.).  

 Aplinkos apsaugos agentūra pripažino Vilniaus kogeneracinės jėgainės 
veiklą leistina. (2015 m. rugsėjo 3 d.).  

 Dalius Misiūnas atsakydamas į Lietuvos pramoninkų konfederacijos 
(LPK) prezidento Roberto Dargio kvietimą, sutiko užimti LPK 
viceprezidento pareigas. LPK prezidiumas D. Misiūno  kandidatūrą 
patvirtino rugsėjo 8 d. posėdyje. (2015 m. rugsėjo 8 d.). 

 „Debiutavo visiems „Lietuvos energijos“ grupės darbuotojams skirtas 
leidinys – „LE knyga“.  (2015 m. rugsėjo 14 d.). 

 Prasidėjo elektros energijos mainai su gaminančiais klientais, kurie 
įsirengė nedideles saulės elektrines ir plėtos gamybą, pasinaudodami 
esama elektros skirstymo tinklo infrastruktūra. (2015 m. spalio 1 d.). 

 „Lietuvos energijos gamyba“ pardavė komercinės didmeninės elektros 
energijos prekybos veiklą „Energijos tiekimui“. Maksimali sandorio 
vertė gali siekti 21,1 mln. eurų. (2015 m. spalio 12 d.). 

 „Lietuvos energija“ ir „Fortum Heat Lietuva“ pasirašė sutartį dėl 
investicijų į „Kauno kogeneracinę jėgainę“. (2010 m. spalio 15 d.). 

 „Lietuvos energijos“ valdyba priėmė sprendimą pakeisti UAB „Gotlitas“, 
pavadinimą į UAB Elektroninių mokėjimų agentūra, padidintas šios 
įmonės įstatinis kapitalas iki 700 000 Eur. (2010 m. spalio 26 d.). 

 VKEKK patvirtino 2016 m. elektros energetikos sektoriaus VIAP 
biudžetą – iš viso 139,981 mln. Eur. „Lietuvos energijos gamybos“ 
teikiamai elektros energetikos sistemos rezervų paslaugai užtikrinti iš 
šios sumos skirta 11,578 mln. Eur. (2015 m. spalio 26 d.). 

  „Lietuvos energijos gamyba“ išdavė naujosios biokuro katilinės 
Elektrėnuose perėmimo pažymą generaliniam statybų rangovui – 
objektą pilnai perėmė eksploatuoti gamybos personalas. (2015 m. 
spalio 22 d.). 

 VKEKK nustatė 2016 m. „Lietuvos energijos gamybos“ rezervinės galios 
užtikrinimo paslaugų kainų viršutines ribas. (2015 m. spalio 22 d.). 

 „Lietuvos energijos gamyba“ išplatinto esminis pranešimas dėl LR 
Vyriausybės nutarimo „Dėl akcijų išpirkimo“, įpareigojančio išpirkti 
pasibaigusio juridinio asmens AB Lietuvos elektrinė smulkiųjų akcininkų 
akcijas bei nustatančio privalomai išperkamų akcijų kainą. (2015 m. 
spalio 26 d.). 

 VKEKK patvirtino elektros energijos skirstymo ir visuomeninio tiekimo 
paslaugos kainų viršutines ribas 2016 m. (2015 m. spalio 30 d.). 

 VKEKK nustatė gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinę ribą, 
galiosiančią  2016 m. – 7,92 Eur už MWh. (2015 m. spalio 29 d.). 

 VKEKK nustatė 2016 metų elektros energijos visuomeninės kainos 
viršutinę ribą buitiniams vartotojams. (2015 m. lapkričio 6 d.).  

 „Lietuvos dujos“ ir AB „Amber Grid“ sudarė akcijų pirkimo – pardavimo 
sutartį, pagal kurią „Lietuvos dujos“ perleido AB „Amber Grid“ UAB GET 
Baltic akcijas, sudarančias 34 proc. UAB GET Baltic įstatinio kapitalo. 
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Akcijos parduotos už nepriklausomo turto vertintojo nustatytą akcijų 
paketo rinkos vertę – 130 832 Eur. (2015 m. lapkričio 6 d.).  

 Audito ir konsultacijų įmonės „Deloitte“ naujai paskelbtame Vidurio 
Europos didžiausių įmonių TOP 500-uke „Lietuvos energija" užėmė 5 
vietą Lietuvos įmonių sąraše. „Deloitte“ vadovybė įteikė projekto „CE 
TOP 500“ atminimo dovaną. (2015 m. lapkričio 12 d.). 

 Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė „Lietuvos energijos 
gamybos“ skundus dėl VKEKK 2014 m. spalio 30 d. nutarimo „Dėl 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB, Lietuvos elektrinės šilumos gamybos 
kainos dedamųjų perskaičiavimo”, Nr. O3-875, bei 2014 m. gruodžio 11 
d. nutarimo „Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Lietuvos elektrinės 
šilumos gamybos kainos vienašališko nustatymo”, Nr. O3-934, 
panaikinimo. (2015 m. lapkričio 17 d.). 

 LESTO su „Pohjola Bank Plc.“ pasirašė sutartį dėl 70 mln. eurų ilgalaikės 
paskolos suteikimo. (2015 m. lapkričio 19 d.). 

 Europos Komisija leido valstybės valdomai grupei „Lietuvos energija“ ir 
UAB „Fortum Heat Lietuva“ vykdyti koncentraciją dėl UAB Kauno 
kogeneracinės jėgainės. (2015 m. lapkričio 25 d.). 
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