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 Pastabos 
Grupė  Bendrovė 

2016-03-31  2015-12-31  2016-03-31  2015-12-31 

         
TURTAS         

Ilgalaikis turtas         

 Ilgalaikis nematerialusis turtas   3          26.949   21.539                 -     - 

 Ilgalaikis materialusis turtas   3      1.701.060   1.631.117                285   286 

 Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą             1.267   1.267                 -     - 

 Investicinis turtas           43.392     48.519                  -     - 

 Investicijos į dukterines įmones 4                  3   6       1.127.093   1.102.286 

 Investicija į bendrai valdomą įmonę 4            5.485   -             5.487   - 

 Po vienerių metų gautinos sumos          239.186   243.153         234.475   238.975 

 Kitas ilgalaikis turtas             2.083   3.288                 -     - 

 Atidėtojo pelno mokesčio turtas             3.237   6.488                 63   50 

Ilgalaikio turto iš viso       2.022.662   1.955.377       1.367.403   1.341.597 

Trumpalaikis turtas         

 Atsargos           17.409   39.974                 -     - 

 Išankstiniai apmokėjimai            31.788   40.170               731   6 

 Prekybos gautinos sumos         116.879   107.066                 -     - 

 Kitos gautinos sumos           14.715   20.977           36.248   4.760 

 Kitas trumpalaikis turtas               728   798                 -     - 

 Iš anksto sumokėtas pelno mokestis             1.970   5.757                 -     - 

 Trumpalaikės investicijos              4.551   4.561             9.667   4.561 

 Pinigai ir pinigų ekvivalentai         136.943   164.341             7.775   13.179 

          324.983   383.644           54.421   22.506 

 Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti               154   209                 77   77 

Trumpalaikio turto iš viso         325.137   383.853           54.498   22.583 

TURTO IŠ VISO       2.347.799   2.339.230       1.421.901   1.364.180 

          
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI         

Nuosavas kapitalas         

 Įstatinis kapitalas   5      1.212.156   1.212.156       1.212.156   1.212.156 

 Rezervai             90.556   91.148             4.241   4.255 

 Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)          (16.834)  (49.264)         114.368   83.289 

 Nuosavas kapitalas, tenkantis patronuojančios įmonės akcininkams       1.285.878   1.254.040       1.330.765   1.299.700 

 Nekontroliuojanti dalis           53.360   50.445  -  - 

Nuosavo kapitalo iš viso       1.339.238   1.304.485       1.330.765   1.299.700 

Įsipareigojimai         

Ilgalaikiai įsipareigojimai         

 Ilgalaikės paskolos  6         348.850   277.805           25.571   - 

 Išperkamosios nuomos įsipareigojimai               438   473                 -     - 

 Dotacijos ir subsidijos         293.558   296.437                 -     - 

 Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas           29.190   26.648                 -     - 

 Atidėjiniai   7            4.044   5.084                 -     - 

 Ateinančių laikotarpių pajamos           53.268   53.602                 -     - 

 Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai           14.156   9.033           17.997   17.873 

Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso         743.504   669.082           43.568   17.873 

Trumpalaikiai įsipareigojimai         

 Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis 6           97.928   99.023                 -     - 

 Trumpalaikės paskolos 6            1.974   43.232                 -     - 

 Išperkamosios nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis               150   155                 -     - 

 Prekybos mokėtinos sumos           65.475   92.119               261   443 

 Gauti išankstiniai apmokėjimai           29.161   39.386                   1   28 

 Pelno mokesčio įsipareigojimai             4.004   1.314               349   223 

 Atidėjiniai 7            14.372   23.333                 -     - 

 Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai           51.993   67.101           46.957   45.913 

Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso         265.057   365.663           47.568   46.607 

Įsipareigojimų iš viso       1.008.561   1.034.745           91.136   64.480 

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO       2.347.799   2.339.230       1.421.901   1.364.180 

 
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. 
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SUTRUMPINTOS TARPINĖS BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS 
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 Pastabos 

Grupė  Bendrovė 

2016 m. 
I ketv. 

2015 m. 
I  ketv. 

 
2016 m. 
I ketv. 

2015 m. 
I  ketv. 

        

Pajamos       

 Pardavimo pajamos           328.052  311.114               821  363 

 Kitos veiklos pajamos              7.047  10.650                 -    - 

Pajamos, iš viso          335.099  321.764  821 363 

        

Veiklos sąnaudos       

 Elektros, dujų prekybai ir susijusių paslaugų pirkimai         (215.133) (224.587)                 -    - 

 Gamybai skirtų dujų ir mazuto pirkimai           (11.149) (704)                 -    - 

 Nusidėvėjimas ir amortizacija           (18.871) (19.044)                 (1)    (1) 

 Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos           (22.216) (23.622)              (743) (634) 

 Remontų ir priežiūros sąnaudos             (4.556) (5.369)                 -    - 

 Kitos sąnaudos 8          (14.392) (9.267)              (345) (322) 

Veiklos sąnaudos, iš viso         (286.317) (282.593)            (1.089) (957) 

Veiklos pelnas (nuostoliai)            48.782  39.171              (268) (594) 

        

 Finansinės veiklos pajamos                938  1.800           31.766  1.732 

 Finansinės veiklos sąnaudos             (1.973) (3.368)              (262) (1.588) 

 Nuosavybės metodu apskaitomų įmonių rezultatų dalis  (2) -  - - 

   (1.037) (1.568)  31.504 144 

        

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą            47.745  37.603           31.236  (450) 

 Ataskaitinių metų pelno mokesčio (sąnaudos) pajamos             (6.541) (4.813)              (166) - 

 Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)             (5.924) (1.815)                   9  14 

Grynasis pelnas (nuostoliai)            35.280  30.975           31.079  (436) 

        

Priskirtinas:       

patronuojančios įmonės savininkams            32.026  29.250           31.079  (436) 

nekontroliuojančiai daliai              3.254  1.725                 -    - 

       

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)       

Straipsniai, kurie nebus perklasifikuojami į pelną (nuostolius)       

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

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

Straipsniai, kurie bus perklasifikuojami į pelną (nuostolius)       

 Galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas  (14) (14)  (14) (14) 

Straipsniai, kurie bus perklasifikuojami į pelną (nuostolius), iš viso  (14) (14)  (14) (14) 

Kitos bendrosios pajamos (išlaidos), iš viso  (14) (14)  (14) (14) 

Laikotarpio bendrosios pajamos, iš viso            35.266  30.961           31.065  (450) 

       

Priskirtinos:       

patronuojančios įmonės savininkams            32.012  29.236           31.065  (450) 

nekontroliuojančiai daliai              3.254  1.725                 -    - 

       

 
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. 
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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 
Galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas, atėmus 
atidėtojo pelno mokesčio įtaką  - - (14) - - (14) - (14) 

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso  - - (14) - - (14) - (14) 

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas  - - - - 29.250 29.250 1.725 30.975 

Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso  - - (14) - 29.250 29.236 1.725 30.961 
Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį pelną (perkeltas 
nusidėvėjimas atėmus atidėtąjį pelno mokestį)  - - (1.872) - 1.872 - - - 

Akcijų įsigijimas iš nekontroliuojančios dalies  - - - - 709 709 (79) 630 

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

Likutis 2015 m. kovo 31 d.  1.212.156 24.362 65.744 47 (10.716) 1.291.593 50.476 1.342.069 

          

Likutis 2016 m. sausio 1 d.   1.212.156 28.777 62.323 48 (49.264) 1.254.040 50.445 1.304.485 
Galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas, atėmus 
atidėtojo pelno mokesčio įtaką  - - - (14) - (14) - (14) 

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso  - - - (14) - (14) - (14) 

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas  - - - - 32.026 32.026 3.254 35.280 

Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso  - - - (14) 32.026 32.012 3.254 35.266 
Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį pelną (perkeltas 
nusidėvėjimas atėmus atidėtąjį pelno mokestį)  - - (1.166) - 1.166 - - - 

Pervesta į rezervus, rezervų pasikeitimai  - 206 - - (206) - - - 

Dividendai 9 - - - - - - (1.535) (1.535) 

Dukterinės įmonės įsigijimas (UAB EURAKRAS)  - - - - - - 1.963 1.963 

Mažumos dalies pasikeitimas dėl įmonių reorganizavimo  - 85 284 - 9 378 (378) - 

Mažumos dalies išpirkimas  - 12 1 - (565) (552) (389) (941) 

Likutis 2016 m. kovo 31 d.     1.212.156            29.080             61.442                    34              (16.834)    1.285.878          53.360    1.339.238 

          

 
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. 
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SUTRUMPINTOS TARPINĖS NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITOS 
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Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 
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Bendrovė  Kapitalas 
Privalomasis 

rezervas 
Kiti rezervai 

Nepaskirstytasis 
pelnas 

Iš viso 

       

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  - - 14 - 14 

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso  - - 14 - 14 

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas  - - - (436) (436) 

Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso  - - 14 (436) (422) 

Įstatinio kapitalo konvertavimo rezultatas  1.588 - - - 1.588 

Likutis 2015 m. kovo 31 d.   1.212.156 - 88 33.887 1.246.131 

       

Likutis 2016 m. sausio 1 d.   1.212.156 4.207 48 83.289 1.299.700 
Galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas,  atėmus atidėtojo pelno 
mokesčio įtaką  - - (14) - (14) 

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso  - - (14) - (14) 

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas  - - - 31.079 31.079 

Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso  - - (14) 31.079 31.065 

Likutis 2016 m. kovo 31 d.   1.212.156 4.207 34 114.368 1.330.765 

 
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. 
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SUTRUMPINTOS TARPINĖS PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS 
Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. kovo 31 d. 
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 
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Pasta- Grupė  Bendrovė 

ba 2016-03-31  2015-03-31  2016-03-31  2015-03-31 

Pagrindinės veiklos pinigų srautai         

 Grynasis laikotarpio pelnas (nuostoliai)  35.280  30.975  31.079  (436) 

Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:         

 Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 3 21.846  21.857  1  1 

 Finansinio turto vertės sumažėjimas  586  -  -  - 

 Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių nuostolio dalis  2  -  -  - 

 Pelno mokesčio sąnaudos  12.465  6.628  157  - 

 Dotacijų (nusidėvėjimas)  (2.975)  (2.996)  -  - 

 Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)  (8.793)  -  -  - 

 Atsargų vertės sumažėjimo sąnaudos (pajamos)  (20)  -  -  - 

 
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto (išskyrus finansinį turtą) 
perleidimo/nurašymo 

 13  613  -  - 

 Aplinkos taršos leidimų perkainojimo sąnaudos (pajamos)  4.744  428  -  - 

 
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų 
eliminavimas: 

        

 - Palūkanų (pajamos)  (805)  (1.800)  (1.456)  (1.713) 

 - Palūkanų sąnaudos  1.424  1.780  146  - 

 - Kitos finansinės veiklos (pajamos) sąnaudos  418  1.588  (30.194)  1.569 

Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:         

 
Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) 
sumažėjimas 

 (2.410)  11.941  (253)  152 

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

 30.355  15.469  (725)  (26) 

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

 (51.243)  (67.744)  870  226 

 (Sumokėtas) pelno mokestis  (453)  (2.792)  -  - 

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai  40.434  15.947  (375)  (227) 

Investicinės veiklos pinigų srautai         

 Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)  (24.219)  (42.853)  -  - 

 Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas  1.274  -  -  - 

 (Suteiktos) paskolos  -  -  (5.191)  - 

 Susigrąžintos paskolos  4.504  -  4.575  - 

 Investicijų į dukterines įmones (įsigijimas) perleidimas 4 (27.674)  -  (30.294)  (730) 

 Investicijos į jungtinės veiklos bendrą įmonę  (5.484)  -  -  - 

 Gautos dotacijos  8  587  -  - 

 Gautos palūkanos  29  23  486  10 

 
Nekontroliuojančios dalies pasikeitimas dėl pokyčių Grupės 
struktūroje 

 -  616  -  - 

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai  (51.562)  (41.627)  (30.424)  (720) 

Finansinės veiklos pinigų srautai         

 Gautos paskolos  44.357  -  25.571  - 

 Sugrąžintos paskolos  (17.701)  (12.290)  -  - 

 Išperkamosios nuomos mokėjimai   (42)  (5)  -  - 

 Sumokėtos palūkanos   (1.611)  (1.351)  (176)  - 

 Išmokėti dividendai  (124)  -  -  - 

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai  24.879  (13.646)  25.395  - 

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

 13.751  (39.326)  (5.404)  (947) 

 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos perviršį) 
laikotarpio pradžioje  

 122.810  197.988  13.179  31.347 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos perviršį) 
laikotarpio pabaigoje 

 136.561  158.662  7.775  30.400 

 
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. 
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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 trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. kovo 31 d. yra parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, 
priimtus taikyti Europos Sąjungoje ir taikomus tarpinei finansinei atskaitomybei (Tarptautinis apskaitos standartas (TAS) Nr. 34 „Tarpinė 
finansinė atskaitomybė“). Ši neaudituota finansinė informacija turi būti skaitoma kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už metus, 
pasibaigusius 2015 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 2015 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 2015 m. gruodžio 31 d. finansines ataskaitas.  

 

3 Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas 

Judėjimas Grupės ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto sąskaitoje pateikiamas žemiau: 

Grupė  Nematerialusis turtas  Materialusis turtas 

2016 m. kovo 31 d. pasibaigęs laikotarpis     

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje  21.539  1.631.117 

Įsigijimai  604  23.854 

Padidėjimas įsigijus dukterines įmones  11.465  62.672 

Pardavimai  -  (713) 

Nurašymai  -  (574) 

Aplinkos taršos gauta dotacija  101  - 

Aplinkos taršos leidimų perkainojimas  (6.028)  - 

Perklasifikavimas (į) finansinį lizingą  -  (86) 

Perklasifikavimas iš kito turto į materialųjį/nematerialųjį turtą  10  530 

Perklasifikavimas iš investicinio turto  -  4.587 

Perklasifikavimas iš atsargų  -  777 

Nusidėvėjimas /amortizacija  (742)  (21.104) 

Likutinė vertė 2016 m. kovo 31 d.  26.949  1.701.060 

Judėjimas Bendrovės ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto sąskaitoje pateikiamas žemiau: 

Bendrovė  Nematerialusis turtas  Materialusis turtas 

2016 m. kovo 31 d. pasibaigęs laikotarpis     

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje  -  286 

Nusidėvėjimas /amortizacija  -  (1) 

Likutinė vertė 2016 m. kovo 31 d.  -  285 
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4 Dukterinės įmonės ir kitos investicijos 

Dukterinių įmonių reorganizavimas 
 
2016 m. sausio 1 d. įvyko AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimas sujungimo būdu pagal Lietuvos Respublikos 
civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalį, po kurio pradėjo veiklą nauja bendrovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO), juridinio 
asmens kodas 304151376, buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Nuo 2016 m. sausio 11 d. AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijos 
įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą. Po reorganizavimo ESO perėmė 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. 
 
Po AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos“ susijungimo Grupės valdomų AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų efektyvioji dalis yra 94,98 proc. 
 
2016 m. sausio 1 d. įvyko UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ ir UAB „Kauno energetikos remontas“ reorganizavimas sujungimo būdu 
pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalį, po kurio UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ ir UAB „Kauno 
energetikos remontas“ baigė savo veiklą kaip juridiniai asmenys, ir pradėjo veiklą nauja bendrovė UAB „Energetikos paslaugų ir rangos 
organizacija“. Naujos bendrovės juridinio asmens kodas 304132956, buveinės adresas Motorų g. 2, Vilnius. 
 

Dukterinių įmonių įsigijimas 
 
2016 m. sausio 18 d. Bendrovė įsigijo 209.662 vnt. UAB „EURAKRAS“ paprastųjų vardinių akcijų, kurios sudaro 75 proc. UAB „EURAKRAS“ 
įstatinio kapitalo ir suteikia 75 proc. balsų visuotiniame akcininkų susirinkime. Akcijų įsigijimo kaina 17.058 tūkst. Eur. Įsigyta Lietuvos bendrovė 
„EURAKRAS“ valdo 24 MW galios 8 vėjo jėgainių parką Geišių ir Rotulių II kaimuose, Jurbarko rajone. 
 
2016 m. sausio 20 d. Bendrovė įsigijo 100 proc. Estijos bendrovės „HOB OU“ paprastų vardinių akcijų ir 43,28 proc. Estijos bendrovės 
„Tuuleenergija Osauhing“ paprastųjų vardinių akcijų už 11.350 tūkst. Eur (tame tarpe išpirktos trumpalaikės paskolos – 4.691 tūkst. Eur). „HOB 
OU“ nuosavybės teise priklauso 56,72 proc. „Tuuleenergija Osauhing“ akcijų, tokiu būdu po šio sandorio Bendrovė valdo 100 proc. 
„Tuuleenergija Osauhing“ akcijų. „Tuulueenergia Osauhing“ valdo 18,3 MW galios 6 vėjo jėgainių parką Mali ir Tamba vietovėse, Estijoje. 
 
Šio verslo jungimo metu buvo identifikuotas UAB „EURAKRAS“, „HOB OU“ ir „Tuuleenergija Osauhing“ turtas bei įsipareigojimai, kurių, pradiniu 
vertinimu, tikrosios vertės įsigijimo momentui buvo tokios: 
 

 

UAB „EURAKRAS“  

„HOB OU“ ir 
„Tuuleenergia 
Ousauhing“ 

 

Iš viso 

      
Ilgalaikis materialusis turtas 32.036  30.636  62.672 
Kitos ilgalaikės gautinos sumos 124  605  729 
Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai 13  -  13 
Per vienerius metus gautinos sumos 319  499  818 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 580  154  734 
      
Ilgalaikiai įsipareigojimai (24.001)  (18.586)  (42.587) 
Trumpalaikiai įsipareigojimai (1.219)  (6.945)  (8.164) 
      
Grynasis turtas 7.852  6.363  14.215 
      
Nekontroliuojanti dalis 1.963  -  1.963 
Prestižas, susidaręs verslo jungimo metu 11.169  296  11.465 
Sumokėtas atlygis 17.058  6.659  23.717 
      
Grynasis pinigų srautas įsigijus dukterines įmones:      
Sumokėti pinigai (17.058)  (6.659)  (23.717) 
Paskolų išpirkimas -  (4.691)  (4.691) 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai įsigytose bendrovėse 580  154  734 

Grynasis pinigų srautas (16.478)  (11.196)  (27.674) 

 
Grupė turi 12 mėnesių nuo šio verslo jungimo tam, kad peržiūrėtų ir nustatytų turto ir įsipareigojimų tikrąsias vertes.  

 
Dukterinių įmonių steigimas 
 
2016 m. vasario 9 d. Bendrovė įsteigė naują įmonę -  UAB Energijos sprendimų centras. Naujai įsteigtos bendrovės įstatinis kapitalas sudaro 
10 tūkst. Eur ir yra padalintas į 10.000 paprastųjų vardinių 1 Eur nominalios vertės akcijų. Akcijų emisijos kaina 150 tūkst. Eur. UAB Energijos 
sprendimų centras pagrindinis veiklos tikslas yra energijos taupymo paslaugų teikimas ir atsinaujinančių energijos išteklių vystymo 
įgyvendinimas. UAB Energijos sprendimų centras įstatai buvo įregistruoti Juridinių asmenų registre 2016 m. vasario 17 d. 
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Valdomos dalies pasikeitimas 
 
2016 m. kovo 15 d. Bendrovės dukterinė įmonė UAB Kauno kogeneracinė jėgainė išleido 10.756.300 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių 
kiekvienos nominali vertė 1 Eur. Visų naujų akcijų emisijos kaina 10.756.300 Eur. Bendrovė įsigijo 5.484.292 naujas akcijas, kurių kiekvienos 
nominali vertė 1 Eur, apmokant šias akcijas piniginiu įnašu lygiu 5.484 tūkst. Eur. Po šio sandorio Bendrovei priklauso 51 proc. UAB Kauno 
kogeneracinė jėgainė akcijų. Atitinkamai 49 proc. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė akcijų priklauso UAB „FORTUM HEAT LIETUVA“. Investicija 
į UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ yra apskaitoma nuosavybės metodu Grupės konsoliduotose finansinėse ataskaitose kaip investicija į 
bendrai valdomą įmonę. 
 

Akcijų išpirkimas vykdant Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartį 
 
Finansų ministro Įsakymu Bendrovė įpareigota įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 26 d. nutarimą Nr. 1126 „Dėl akcijų 
išpirkimo“ (toliau – Nutarimas) ir jame nustatytomis sąlygomis išpirkti (įsigyti nuosavybėn) valstybės išpirktinas buvusios akcinės bendrovės 
LIETUVOS ELEKTRINĖ  smulkiųjų akcininkų akcijas, kurios nuosavybės teise įgytos konvertuojant akcijas į Lietuvos energija, AB (dabartinis 
pavadinimas „Lietuvos energijos gamyba“, AB) akcijas po akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ ir akcinės bendrovės LIETUVOS 
ELEKTRINĖS reorganizavimo, ir kurios nebuvo perleistos tretiesiems asmenims. 
 
2016 m. vasario 9 d. buvo paskelbta akcijų išpirkimo pradžia. Išperkamos akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ smulkiųjų akcininkų 
akcijos, kurios prilyginamos „Lietuvos energijos gamyba“, AB akcijoms pagal Nutarime nurodytą santykį – už vieną turėtą akcinės bendrovės 
LIETUVOS ELEKTRINĖ akciją suteikta 1,37 „Lietuvos energijos gamyba“, AB akcijos. Vienos išperkamos „Lietuvos energijos gamyba“, AB 
paprastosios vardinės akcijos kaina – 1,2959 euro.  
 
2016 m. kovo 31 d. Bendrovės nuosavybėn perėjo papildomai 727.460 vnt. „Lietuvos energijos gamyba“, AB akcijų, Bendrovės valdoma 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB akcijų dalis išaugo iki 96,24 proc.  
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2016 m. kovo 31 d. Bendrovės investicijas į dukterines įmones ir bendrai valdomas įmones sudarė: 
 

Pavadinimas Įsigijimo vertė  
Vertės 

sumažėjimas 

 
Įnašas 

nuostoliams 
padengti 

 

Apskaitinė vertė  
Valdomas 

dalies 
procentas 

 Grupės 
valdoma 
efektyvi 

nuosavybės 
dalis, proc. 

            

Dukterinės įmonės:            

AB Energijos skirstymo operatorius (1) 710.921  (37.305)  -  673.616  94,98  94,98 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB 295.775  -  -  295.775  96,24  96,25 

NT Valdos, UAB 89.373  -  -  89.373  100,00  100,00 

UAB EURAKRAS 17.058  -  -  17.058  75,00  75,00 

„Tuuleenergija Osauhing“ ir „HOB OU“ 6.659  -  -  6.659  100,00  100,00 

UAB LITGAS  8.689  (1.092)  -  7.597  66,67  66,67 

Energijos tiekimas UAB 16.666  -  -  16.666  100,00  100,00 

UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ (2) 9.137  -  -  9.137  100,00  100,00 

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

UAB Technologijų ir inovacijų centras 3.218  -  -  3.218  50,00  97,80 

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

UAB „VAE SPB“ 1.018  (1.168)  314  164  100,00  100,00 

UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra“ 495  -  -  495  100,00  100,00 

VšĮ Energetikų mokymo centras 309  -  -  309  100,00  100,00 

UAB Verslo aptarnavimo centras 295  -  -  295  51,00  97,00 

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė 1.004  -  -  1.004  100,00  100,00 

UAB Energijos sprendimų centras 150  -  -  150  100,00  100,00 

Lietuvos energijos paramos fondas 3  -  -  3  100,00  100,00 

 1.168.907  (42.128)  314  1.127.093     

            
Bendrai valdomos įmonės:            

UAB Kauno kogeneracinė jėgainė 5.487  -  -  5.487  51,00  51,00 

 5.487  -  -  5.487     

 
(1) iki 2016.01.01 AB LESTO ir AB Lietuvos dujos 

(2) iki 2016.01.01 UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ ir UAB „Kauno energetikos remontas“  
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2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovės investicijas į dukterines įmones sudarė: 
 

Pavadinimas Įsigijimo vertė  
Vertės 

sumažėjimas 

 Įnašas 
nuostoliams 

padengti 
 

Apskaitinė 
vertė 

 
Valdomas dalies 

procentas 

 Efektyvus 
Grupės dalies 

procentas 

            

Dukterinės įmonės:            

AB LESTO 538.874  (16.869)  -  522.005  94,39  94,39 

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

AB „Lietuvos dujos“ 172.047  (20.436)  -  151.611  96,64  96,64 

NT Valdos, UAB 89.373  -  -  89.373  100,00  100,00 

Energijos tiekimas UAB 16.666  -  -  16.666  100,00  100,00 

UAB LITGAS  8.689  (1.092)  -  7.597  66,67  66,67 

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

UAB „Kauno energetikos remontas“ 4.342  -  -  4.342  100,00  100,00 

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

UAB Technologijų ir inovacijų centras 3.218  -  -  3.218  50,00  97,80 

UAB „VAE SPB“ 1.018  (1.168)  314  164  100,00  100,00 

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

UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra“ 495  -  -  495  100,00  100,00 

VšĮ Energetikų mokymo centras 309  -  -  309  100,00  100,00 

UAB Verslo aptarnavimo centras 295  -  -  295  51,00  97,00 

Lietuvos energijos paramos fondas 3  -  -  3  100,00  100,00 

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė 1.004  -  -  1.004  100,00  100,00 

UAB Kauno kogeneracinė jėgainė 3  -  -  3  100,00  100,00 

 1.144.100  (42.128)  314  1.102.286     
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5 Įstatinis kapitalas 

2016 m. kovo 31 d. ir 2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcinis kapitalas buvo lygus 1.212.156.294 Eur. Bendrovės akcinis kapitalas 2015 m. 
kovo 31 d. ir 2015 m. gruodžio 31 d. buvo padalintas į 4.179.849.289 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 0,29 Eur.  
 
2016 m. kovo 31 d. ir 2015 m. gruodžio 31 d. visos akcijos buvo pilnai apmokėtos. 
 

6 Paskolos 

 
Grupė 

 
Bendrovė 

2016  2015 2016  2015 

        
Ilgalaikės        
Banko paskolos 348.850  277.805  25.571  - 
Trumpalaikės        
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis 97.928  99.023  -  - 
Trumpalaikės paskolos 1.383  1.490  -  - 
Akredityvai 205  206  -  - 
Banko sąskaitos kreditas (angl. overdrafts) 382  41.531  -  - 
Sukauptos palūkanos 4  5  -  - 

Iš viso paskolų 448.752  420.060  25.571  - 

 
2016 m. sausio mėn. Grupės įmonė NT Valdos, UAB pasirašė 16,9 mln. Eur ilgalaikę kredito sutartį su banku dėl įsigyto nekilnojamojo turto 
finansavimo ir investicijų refinansavimo, paimtas kreditas ir pilnai atsiskaityta už įsigytą nekilnojamąjį turtą. Kredito prievolių užtikrinimui buvo 
įkeistas NT Valdos, UAB nekilnojamas turtas. Kreditavimo sutartis galioja iki 2021 metų sausio mėnesio. 
 
2016 m. sausio mėn. Bendrovė pasirašė 25,6 mln. Eur ilgalaikę kredito sutartį su banku vėjo jėgainių parkų įsigijimui. Kredito paskutinė grąžinimo 
diena 2026 m. sausio 18 d., numatytos kintamos palūkanos. 
 
Įsigijus UAB „EURAKRAS“ ir Estijos bendroves „HOB OU“ bei „Tuuleenergija Osauhing“, Grupės įsiskolinimai kredito įstaigoms padidėjo 
69.181 tūkst. Eur. 
 
2016 m. I ketvirtį AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir UAB LITGAS padengė savo įsipareigojimus pagal banko sąskaitos perviršio sutartis 
(overdraftai), kurie 2015 m. gruodžio 31 d. atitinkamai sudarė 21.125 tūkst. Eur ir 20.000 tūkst. Eur. 
 

7 Atidėjiniai 

 
Grupė  Bendrovė 

2016  2015  2016  2015 

        
Ilgalaikiai 4.044  5.084  -  - 
Trumpalaikiai 14.372  23.333  -  - 

Apskaitinė vertė 
18.416  28.417  -  - 

 

Grupė 
Atidėjiniai teisminėms 

pretenzijoms ir 
išieškojimams tenkinti 

Aplinkos taršos limitų 
(ATL) įsipareigojimai  

Atidėjiniai 
išmokoms 

darbuotojams 

Kiti atidė-
jiniai 

Iš viso 

      

2015 m. gruodžio 31 d. 54 3.735 3.189 21.439 28.417 
Padidėjimas per laikotarpį - - - - - 
Panaudota per laikotarpį - - - (8.728) (8.728) 
Sumažėjimas/padidėjimas dėl 
prielaidų pasikeitimo 

- (1.273) - - (1.273) 

2016 m. kovo 31 d. 54 2.462 3.189 12.711 18.416 

 
Prie kitų atidėjinių pateikti atidėjiniai nuostolingoms dujų tiekimo sutartims, t.y. toms, kurių dujų pardavimo kainą bus mažesnė negu dujų įsigijimo 
savikaina. Šių atidėjinių suma 2015 m. pabaigai sudarė 21,4 mln. Eur. Grupės įmonė UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Įsigydama gamtinių dujų 
tiekimo veiklos verslą perėmė įsipareigojimą retrospektyviai gautą 2013 m. sausio – 2014 m. balandžio mėn. laikotarpiu importuotų gamtinių 
dujų kainos sumažinimą per ateities laikotarpius perkelti vartotojams. 2016 m. kovo 31 d. Grupė pakoregavo buitinių ir nebuitinių vartotojų 
sutarčių nuostolingai daliai apskaityto atidėjinio sumą 8.728 tūkst. Eur, įvertindama šių sutarčių vykdymo prielaidas finansinių ataskaitų 
sudarymo dieną. 
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8 Kitos sąnaudos 

 
Grupė  Bendrovė 

2016-03-31   2015-03-31   2016-03-31   2015-03-31 

        

Aplinkos taršos leidimų perkainojimo ir atidėjinių sąnaudos 5.952  678  -  - 

Mokesčiai  1.716  1.626  8  6 

Klientų aptarnavimas 962  746  -  - 

Transportas 808  992  29  24 

Telekomunikacijų ir IT paslaugos 742  907  45  50 

Komunalinės paslaugos 666  517  19  15 

Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas 574  441  -  - 

Nuoma 546  612  45  37 

Gautinų sumų vertės sumažėjimas 388  734  -  - 

Mažaverčių atsargų sąnaudos 214  205  -  - 

Konsultacinės paslaugos 186  293  82  74 

Viešieji ryšiai ir marketingas 131  162  16  10 

Komandiruotės 97  118  13  10 

Personalo vystymas 92  110  17  22 

Verslo aptarnavimo paslaugos -  -  39  55 

Atsargų vertės sumažėjimas (vertės sumažėjimo atstatymas) (20)  (596)  -  - 

Kitos sąnaudos 1.338  1.722  32  19 

 14.392  9.267  345  322 

 

9 Dividendai 

2016 m. kovo 29 d. AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotinis akcininkų susirinkimas skirstydamas pelną paskyrė 30.596 tūkst. Eur 
dividendams išmokėti. Bendrovei tenka 29.061 tūkst. Eur dividendų.  

2016 m. kovo 30 d. NT Valdos UAB visuotinis akcininkų susirinkimas skirstydamas pelną paskyrė 1.250 tūkst. Eur dividendams išmokėti. 
Bendrovei tenka 1.250 tūkst. Eur dividendų.  

2015 m. I ketvirti Bendrovė nemokėjo ir nebuvo gavusi dividendų. 

10 Sandoriai su susijusiomis šalimis 

2016 m. ir 2015 m. kovo 31 d. patronuojanti šalis buvo Lietuvos Respublika, atstovaujama LR finansų ministerijos. Susijusių šalių atskleidimo 
tikslams Lietuvos Respublika neapima centrinių ir vietinių valdžios institucijų. Atskleidimas apima sandorius ir likučius su akcininku, dukterinėmis 
(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. 

Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis 
 

2016 m. Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis už laikotarpį nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. ir likučiai 2016 m. kovo 31 sudarė: 

Susijusios šalys 
Mokėtinos 

sumos 
 

Gautinos 
sumos 

 

Finansinės 
veiklos 

pajamos 
Pardavimai 

 

Finansinės 
veiklos 

sąnaudos 
Pirkimai 

 
 2016.03.31 2016.03.31 I ketv. 2016 I ketv. 2016 I ketv. 2016 I ketv. 2016 

       
UAB "EPSO-G"  - 236.250 789 2 - - 
Litgrid AB 10.349 5.608 - 12.396 - 26.898 
BALTPOOL UAB 14.712 12.062 - 16.346 - 27.789 
UAB "TETAS" 1.436 191 - 291 - 2.004 
AB „Amber Grid“  3.733 1.288 - 28 - 9.715 
Grupės asocijuotos 
įmonės ir kitos susijusios 
šalys - 723 - 32 - 770 

Viso 30.230 256.122 789 29.095 - 67.176 
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2015 m. Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis už laikotarpį nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. ir likučiai 2015 m. gruodžio 31 sudarė: 

Susijusios šalys 
Mokėtinos 

sumos 
 

Gautinos 
sumos 

 

Finansinės 
veiklos 

pajamos 
Pardavimai 

 

Finansinės 
veiklos 

sąnaudos 
Pirkimai 

 
 2015.12.31 2015.12.31 I ketv. 2015 I ketv. 2015 I ketv. 2015 I ketv. 2015 

       
UAB "EPSO-G"  - 239.959 1.160 - - - 
Litgrid AB 6.997 2.370 - 6.365 - 16.500 
BALTPOOL UAB 15.253 10.700 - 13.248 - 25.712 
UAB "TETAS" 4.042 183 28 452 - 2.886 
AB „Amber Grid“  77 34 - 2.759 - 6.588 
Grupės asocijuotos 
įmonės 

232 138 377 6.209 - 58 

Viso 26.601 253.384 1.565 29.033 - 51.744 

 
Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis 
 
2016 m. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis už laikotarpį nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. ir likučiai 2016 m. kovo 31 sudarė: 
 

Susijusios šalys Mokėtinos sumos Gautinos sumos 
Finansinės 

veiklos 
pajamos 

Pardavimai 
Finansinės 

veiklos 
sąnaudos 

Pirkimai 

 2016.03.31 2016.03.31 I ketv. 2016 I ketv. 2016 I ketv. 2016 I ketv. 2016 

       
Dukterinės įmonės       
AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ 

34.725 29.608 29.061 452 111 - 

„Lietuvos energijos gamyba“ 
AB 

28.271 87 - 182 87 - 

UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ - 100 - 83 - - 
NT Valdos, UAB 34 1.328 1.250 50 - 87 
UAB „Energetikos paslaugų ir 
rangos organizacija“  

- 2.959 - 39 - - 

UAB „Verslo aptarnavimo 
centras“ 

18 425 - - - 40 

Energijos tiekimas UAB - 593 - 5 - - 
UAB LITGAS - 276 590 - - - 
UAB Technologijų ir inovacijų 
centras 

17 - - - - 43 

UAB „VAE SPB“ - - - - - - 
VšĮ Energetikų mokymų 
centras 

- 1 - - - - 

„Tuuleenergija Osauhing“ ir 
„HOB OU“ 

- 4.740 49 - - - 

UAB Duomenų logistikos 
centras 

317 8 8 11 - - 

Kitos susijusios šalys       
UAB "EPSO-G" - 236.246 789 - - - 

Viso 63.382 276.371 31.747 822 198 170 

 
 
  



 

„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva  
SUTRUMPINTŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. kovo 31 d. 
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 

16   Energetikos įmonių grupė www.le.lt 

 
2015 m. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis už laikotarpį nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. ir likučiai 2015 m. gruodžio 31 sudarė: 
 

Susijusios šalys Mokėtinos sumos Gautinos sumos 
Finansinės 

veiklos 
pajamos 

Pardavimai 
Finansinės 

veiklos 
sąnaudos 

Pirkimai 

 2015.12.31 2015.12.31 I ketv. 2015 I ketv. 2015 I ketv. 2015 I ketv. 2015 

       
Dukterinės įmonės       
AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ (iki 2016 m. sausio 
1 d. AB LESTO ir AB „Lietuvos 
dujos“) 

34.682   263 - 193 - - 

„Lietuvos energijos gamyba“ 
AB 

                   28.253 - - 91 - - 

UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ - 47 - 29 - - 
NT Valdos, UAB 35 39 - 18 - 69 
UAB „Energetikos paslaugų ir 
rangos organizacija“ (iki 
2016 m. sausio 1 d. UAB 
„Kauno energetikos remontas“ 
ir UAB „ ELEKTROS TINKLO 
PASLAUGOS“) 

- 3.041 - 15 

- 

- 

UAB „Verslo aptarnavimo 
centras“ 

- 3 - 3 
- 

54 

Energijos tiekimas UAB - 20 - 2 - - 
UAB LITGAS -            170 543 2 - - 
UAB Technologijų ir inovacijų 
centras 

8 26 - 4 
- 

49 

UAB „VAE SPB“ - 4 - 2 - - 
VšĮ Energetikų mokymų 
centras 

- 13 - - 
- 

2 

UAB Duomenų logistikos 
centras 

321 - - 4 
- 

- 

Kitos susijusios šalys       
UAB "EPSO-G" - 239.957 - 1.160 - - 
Litgrid AB 188 - - - - - 

Viso 63.487 243.583 543 1.523 - 174 

 

Išmokos vadovybei 

 
Grupė  Bendrovė 

2016-03-31  2015-03-31  2016-03-31  2015-03-31 

        

Atlyginimai ir kitos išmokos vadovams 747  843  124  129 

Iš jų: Išeitinės kompensacijos ir atlygis valdybos nariams 65  59  -  17 

Vadovų skaičius 70  78  10  11 

Vadovybe yra laikomi administracijos vadovai bei jų pavaduotojai.  

 

11 Įvykiai po balanso datos 

Dividendai 
 
Lietuvos Respublikos Finansų ministerija 2016 m. balandžio 26 d. įsakymu patvirtino Bendrovės 2015 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį 
ir paskyrė dividendams už valstybei priklausančias Bendrovės akcijas išmokėti 56.240 tūkst. Eur. 
 
2016 m. balandžio 8 d. UAB Technologijų ir inovacijų centras visuotinis akcininkų susirinkimas skirstydamas pelną paskyrė 200 tūkst. Eur 
dividendams išmokėti. Grupė gavo 200 tūkst. Eur dividendų (Bendrovė – 100 tūkst. Eur). 
 
2016 m. balandžio 12 d. UAB LITGAS visuotinis akcininkų susirinkimas skirstydamas pelną paskyrė 1.194 tūkst. Eur dividendams išmokėti. 
Bendrovė gavo 796 tūkst. Eur dividendų. 

 
Grupės įmonės Energijos tiekimas, UAB įstatinio kapitalo apmokėjimas 
 
2016 m. balandžio 29 d. Bendrovė apmokėjo dukterinės įmonės Energijos tiekimas, UAB neapmokėto įstatinio kapitalo dalį, kuri sudarė 
7.240 tūkst. Eur.  
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Akcijų išpirkimas vykdant Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartį 
 
2016 m. gegužės 9 d. pasibaigus 90 kalendorinių dienų akcijų išpirkimo laikotarpiui, Bendrovės nuosavybėn perėjo 3.866.497 vnt. „Lietuvos 
energijos gamyba“ AB akcijų, už kurias Bendrovė turėjo sumokėti 5.011 tūkst. Eur. Šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos 
patvirtinimo dieną Bendrovė buvo pilnai atsiskaičiusi su smulkiaisiais akcininkais už „Lietuvos energijos gamyba“, AB akcijų įsigijimą.  

 
 
 
 

********* 
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  2016 m. 3 mėn. 2015 m. 3 mėn. Pokytis (+/-) 

mln. Eur % 

Pajamos mln. Eur 335,1 321,8 13,3 4,1% 

Elektros, dujų, kuro, ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudos mln. Eur -226,3 -225,3 -1,0 -0,4% 

Veiklos sąnaudos mln. Eur -34,1 -37,0 +2,9 8,4% 

EBITDA (2) mln. Eur 78,1 70,6 7,5 10,6% 

EBITDA marža (3) % 23,3% 21,9%   

Grynasis pelnas mln. Eur 35,3 31,0 4,3 13,8% 

Grynasis pelnas (palyginamasis) mln. Eur 38,3 40,4 -2,1 -5,4% 

  2016-03-31 2015-12-31 Pokytis (+/-) 

mln. Eur % 

Visas turtas mln. Eur 2.347,8 2.339,2 8,6 0,4% 

Nuosavas kapitalas mln. Eur 1.339,2 1.304,5 34,8 2,7% 

Finansinės skolos mln. Eur 449,3 420,7 28,6 6,8% 

Grynoji skola (4) mln. Eur 307,8 251,8 56,1 22,3% 

Nuosavybės pelningumas (ROE) (5) % 11,6%  12,2%     

Nuosavo kapitalo lygis (6) % 57,0% 55,8%     

Grynoji skola / EBITDA 12 mėn.  kartais 1,35 1,14     

Grynoji skola / Nuosavybės santykis % 23,0% 19,3%     

1) Veiklos sąnaudos, išskyrus elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudas, gamybai skirto dujų ir mazuto pirkimas nusidėvėjimo ir amortizacijos bei vertės sumažėjimo ir ilgalaikio materialaus turto perkainavimo 
sąnaudas; 
2) 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; 
3) EBITDA / Pajamos; 
4) Finansinės skolos - pinigai ir pinigų ekvivalentai - trumpalaikės investicijos ir terminuoti indėliai - ilgalaikio kito finansinio turto dalis, kurią sudaro investicijos į skolos vertybinius popierius;  
5) Grynasis atitinkamo ataskaitinio periodo pelnas (nuostolis), perskaičiuotas metinė išraiška ⁄ vidutinis nuosavas kapitalas per ataskaitinį laikotarpį; 
6) Nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje / visas turtas laikotarpio pabaigoje. 

 

„Lietuvos energijos“ grupės esminiai rodikliai 
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Nuosavas kapitalas Grynoji skola

„Lietuvos energijos“ grupės pajamos didėjo 13,3 mln. Eur dėl 23,8 proc. augusių 

elektros energijos persiuntimo pajamų. 

„Lietuvos energijos“ grupės EBITDA augo beveik 8 mln. Eur, daugiausia dėl 

geresnio dujų tiekimo ir prekybos veiklos veiklos rezultato 

„Lietuvos energijos“ grynoji skola lieka sąlyginai žema, lyginant su optimaliu skolinto ir 

nuosavo kapitalo santykiu. Skola I ketv. augo intensyviai investuojant į plėtrą, dėl 

didėjančių grupės finansinių skolų ir mažėjančio pinigų kiekio. 

„Lietuvos energijos“ grupės grynasis pelnas išliko stabilus ir viršijo VVĮ iškeltus grąžos 

reikalavimus. 2015 m. minimalus grąžos reikalavimas VVĮ siekė 5 proc., grupės 

rodiklis per I ketv. – 11,6 proc. 

 

Finansiniai duomenys pateikiami mln. Eur. 
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Mieli klientai, partneriai, darbuotojai,  
akcininkai, 
 
Pernai pasiekę rekordinių veiklos rezultatų, šiemet 
kartelę keliame dar aukščiau. 2016-uosius metus 
pasitikome išgryninę veiklas ir turėdami efektyvią 
grupės struktūrą. 
 
Reikšmingi pokyčiai jau davė impulsą veiklos 
rezultatams. Per pirmąjį 2016 metų ketvirtį uždirbtas 
dar didesnis pelnas, gauta daugiau pajamų, o 
efektyvumas toliau didėjo paskui mažėjančias 
sąnaudas. Papildomų pajamų į mūsų portfelį šiemet 

atnešė ir įsigyti vėjo elektrinių parkai Estijoje ir Lietuvoje. 
 
Džiaugiamės, kad jau nuo liepos 1 d. klientai pajus sėkmingos „Lietuvos energijos“ 
grupės veiklos naudą: gamtinių dujų kainos sumažės 8-15 proc., o elektros energijos – 
apie 5 proc. 
 
„Lietuvos energija“, preliminariais neaudituotais duomenimis, per pirmąjį šių metų 
ketvirtį uždirbo 78,1 mln. Eur konsoliduoto pelno prieš palūkanas, mokesčius, 
nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) – tai 10,6 proc. daugiau nei 2015 m. I ketv., 
kuomet šis pelnas siekė 70,6 mln. Eur. 
 
Klientai jaučia teigiamus aptarnavimo ir paslaugų teikimo pokyčius – trumpėja 
procedūrų terminai, pasiūlėme patogių aptarnavimo ir atsiskaitymo būdų, leidžiančių 
reikiamas paslaugas gauti vieno langelio principu tiek aptarnavimo centre, tiek ir 
elektroniniu būdu ar telefonu. 

 
Kokybiškas paslaugas klientams užtikriname dar 
mažesnėmis sąnaudomis. „Lietuvos energijos“ veiklos 
sąnaudos, lyginant su 2015 m. I ketv., sumažėjo 8,4 
proc., iki 34,1 mln. Eur. 
  
Tvirta grupės finansinė padėtis leidžia užtikrinti didėjančius dividendus į valstybės 
biudžetą – „Lietuvos energijos“ dividendai už visus 2015 m. siekia 86 mln. Eur. 
Palyginimui, už 2014 metus „Lietuvos energijos“ išmokėjo 52,6 mln. Eur 
dividendų, daugiausiai iš visų valstybės valdomų įmonių. 
 
Žvelgdami į ateinančius laikotarpius matome daugiau galimybių, kaip padidinti grupės 
vertę. Šiemet pradėta Veiklos meistriškumo programa orientuos įmones į 
patobulinimų diegimą kasdienėje veikloje, tai ilgainiui supaprastins procesus, didins 
efektyvumą. Taip pat toliau dairomės galimybių investuoti į tvarius energetikos 
projektus, tarp jų ir atsinaujinančius energijos išteklius. 
 
Siekdami darnos ir atsakingo vystymosi, dėsime visas pastangas pasiekti užsibrėžtus 
tikslus 2020 metams. 
 
 

Dr. Dalius Misiūnas 
Valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius 

„Lietuvos energija“, UAB 
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„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 5 000 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 570 tūkst. klientų, įgyvendina strateginę reikšmę turinčius 
plėtros projektus, siekia Nacionalinės energetikos strategijos tikslų. Per 2016 m. I ketv. 
buvo pagaminta 0,31 TWh ir klientams paskirstyta 2,38 TWh elektros energijos, o 
skirstomaisiais dujotiekiais transportuota 0,27 mlrd. m3 gamtinių dujų. 
 

2016 m. I ketv. konsoliduotos Grupės pajamos sudarė 335,1 mln. 
Eur, Grupės EBITDA siekė 78,1 mln. Eur. Grynasis palyginamasis 
2016 m. trijų mėnesių pelnas sudarė 38,3 mln. Eur. 

 
 
Kontroliuojančioji 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. 

 

 

  

Apie grupę ir bendrovę 
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Ataskaitos parengimo dieną „Lietuvos energijos“ grupę sudarė 22 bendrovės: 

patronuojanti Bendrovė ir 21 tiesiogiai bei netiesiogiai valdoma įmonė. 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 39 psl. 

Grupės struktūra, aktuali 2016 m. gegužės 31 d.: 

  

Grupės struktūra 
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MISIJA –  

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

VIZIJA – 

tapti vertingiausia energetikos įmone 
Baltijos šalyse. 

VERTYBĖS – 
atsakomybė,  
bendradarbiavimas,  
rezultatas.

 

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. 

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. 

  

Grupės strategija 
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Reikšmingiausi įvykiai 2016 m. 

2016 m. gegužės 10 d. 
Baigėsi terminas, per kurį 
buvusios akcinės bendrovės 
LIETUVOS ELEKTRINĖ 
smulkieji akcininkai galėjo 
pasinaudoti šių akcijų 
išpirkimo galimybe. Pinigai 
už išperkamas akcijas 
akcininkams bus išmokėti 
per gegužės mėnesį. 
(Plačiau - 41 psl.).

2016 m. gegužės 30 d. 
VKEKK, reaguodama į 
pokyčius rinkoje, 2016 m. II 
pusmečiui nustatė apie 5 
proc. mažesnes 
visuomeninės elektros 
energijos kainos viršutines 
ribas. (Plačiau - 26 psl.)

Gegužė

2016 m. balandžio 4 d. 
Lietuvos energijos paramos 
fondas kvietė potencialius 
paramas gavėjus teikti 
paraiškas dėl paramos 
gavimo. Šiemet nustatytos 
trys prioritetinės paramos 
skyrimo kryptys: 
onkologinėmis ligomis 
sergančių vaikų, mokslo ir 
sporto rėmimas. (Plačiau -
28 psl.).

Balandis

2016 m. kovo 18 d.     
„Metų vadovu 2015“ 
išrinktas „Lietuvos energija“ 
generalinis direktorius dr. 
Dalius Misiūnas.

Kovas

2016 m. vasario 5 d. 
„Lietuvos dujų tiekimas“ 
sudarė suskystintųjų 
gamtinių dujų (SGD) 
tiekimo sutartį su „Statoil“, 
pagal kurią šiais metais 
patenkins daugiau kaip 
pusę (apie 300 mln. kubinių 
metrų) dujų kiekio poreikio. 
(Plačiau – 22 psl.).

2016 m. vasario 18 d. 
Įsteigta UAB Energijos 
sprendimų centras, kuri 
užsiims energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo bei 
atsinaujinančių energijos 
išteklių projektų vystymu. 
(Plačiau – 23 psl.).

Vasaris

2016 m. sausio 21 d. 
„Lietuvos energija“ įsigijo 
du vėjo elektrinių parkus, 
kurių bendra įrengtoji galia 
sudaro 42,3 megavato. 
(Plačiau – 23 psl.).

Sausis
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LIETUVOS ENERGIJA, UAB GRUPĖS ESMINIAI VEIKLOS RODIKLIAI  2016 m. I ketv. 2015 m. I ketv. Pokytis (+/-) 
+/- % 

Elektros energija      

Pagaminta elektros energijos TWh 0,31 0,25 0,06 23,2% 

Paskirstyta el. energijos vartotojams vidutinės ir žemos įtampos tinklais TWh 2,38 2,23 0,14 6,4% 

Visuomeninis ir garantinis tiekimas TWh 0,85 0,84 0,01 0,9% 

Paskirstyta nepriklausomų tiekėjų vartotojams TWh 1,52 1,39 0,13 9,8% 

Elektros energijos tiekimo kokybės rodikliai      

SAIDI, min. (be „force majeure“) min. 14,9 11,6 3,3 29,0% 

SAIFI, vnt. (be „force majeure“) vnt. 0,19 0,17 0,02 13,2% 

Technologinės sąnaudos skirstomajame tinkle % 7,27% 7,40% -0,13 -1,8% 

Dujos      

Paskirstytas dujų kiekis mlrd. m3 0,27 0,25 0,02 7,5% 

Paskirstytas dujų kiekis TWh 2,90 2,65 0,25 9,4% 

Parduotas dujų kiekis1 mlrd. m3 0,37 0,34 0,02 6,9% 

Parduotas dujų kiekis TWh 4,21 3,91 0,30 7,5% 

Dujų tiekimo kokybės rodikliai      

SAIDI, min. (be „force majeure“) min. 0,15 0,08 0,07 82,5% 

SAIFI, vnt. (be „force majeure“) vnt. 0,00161 0,00094 0,00067 71,5% 

Technologinės sąnaudos skirstomajame tinkle % 1,62% 2,24% -0,62 -38,3% 

Augant šalies ekonomikai, 2016 m. I ketvirtį didėjo elektros vartojimas. Per sausį-kovą 

Grupės paskirstytos elektros energijos kiekis vartotojams vidutinės ir žemos įtampos 

tinklais, lyginant su 2015 m. tuo pačiu laikotarpiu, išaugo +6,4 proc. (0,14 TWh) ir 

sudarė 2,38 TWh. Pagrindinės didelio augimo priežastys – žemesnė 2015 sausio 

mėnesio vidutinė oro temperatūra (-3,6°, palyginus su klimato norma) bei teigiamas 

šalies bendrojo vidaus produkto augimas. 

„Lietuvos energijos“ grupės visuomeninio ir garantinio elektros energijos tiekimo 

apimtis per 2016 m. I ketvirtį sudarė 0,85 TWh, tai +0,9 proc., arba +0,01 TWh daugiau 

                                                           
 

1 Parduotas dujų kiekis mlrd. m3, vertinant referencinę 0° temperatūrą. 

nei ataskaitiniu laikotarpiu prieš metus. Elektros energijos paskirstymas 

nepriklausomiems vartotojams augo ir sudarė 1,52 TWh (+9,8 proc., +0,13 TWh, 

palyginti su praėjusių metų pirmuoju ketvirčiu). Elektros energijos vartojimas augo dėl 

komercinių vartotojų elektros vartojimo augimo, kurių tiekėjai dažniausiai yra 

nepriklausomi tiekėjai. 

Per 2016 m. I ketv. „Lietuvos energijos“ grupė pagamino 0,31 TWh elektros energijos 

(+23,2 proc. daugiau, palyginti su 2015 m. I ketv. rezultatu). Lyginamuoju laikotarpiu 

elektros energijos gamyba Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinėje padidėjo +22,6 

Grupės finansinių ir veiklos rezultatų analizė 
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proc. (nuo 0,096 TWh per 2015 m. I ketv., iki 0,118 TWh per 2016 m. I ketv.). Kruonio 

HAE gamybos apimtis beveik nepakito – per 2016 m. I ketv. pagaminta 0,153 TWh 

elektros energijos, tai yra daugiau nei 2015 m. I ketv. (0,151 TWh). Panaikinus elektros 

energijos gamybos kvotas, Elektrėnų komplekso kombinuoto ciklo dujų gamybos 

pajėgumai buvo įjungiami susidarius aukštai elektros energijos kainai dėl „NordBalt“ 

jungties atsijungimų ir kitų priežasčių. Elektrėnų komplekso gamyba 2016 m. I ketv. 

padidėjo +0,034 TWh (2015 m. I ketv. 0,0004 TWh). 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. 2016 m. I 

ketv. Estijoje ir Lietuvoje įsigytuose vėjo parkuose buvo pagaminta 0,032 TWh elektros 

energijos. 

2016 m. I ketv. technologinės sąnaudos elektros skirstomajame tinkle sumažėjo – 

sudarė 7,27 proc. (per 2015 m. I ketv. – 7,40 proc.). Vidutinė neplanuotų elektros 

energijos persiuntimo nutraukimų trukmė, nevertinant stichinių reiškinių („force 

majeure“) poveikio, arba SAIDI rodiklis, lyginamuoju laikotarpiu prastėjo ir sudarė 14,9 

minutes (prieš metus lyginamuoju periodu SAIDI buvo 11,6 minutės), o SAIFI rodiklis, 

parodantis neplanuotų nutrūkimų dažnį, tenkantį vienam vartotojui, per 2016 m. I 

ketv. siekė 0,19 karto, palyginti su 0,17 karto per 2015 m. I ketv.  

Dėl žemos sausio-kovo mėnesio temperatūros, didėjo Grupės įmonių paskirstytas dujų 

kiekis. 2016 m. I ketv. Grupės įmonių paskirstytas dujų kiekis sudarė 2,90 TWh t. y. 

+9,4 proc., arba +0,25 TWh daugiau, palyginti su 2015 m. I ketv., kai buvo paskirstyta 

apie 2,65 TWh dujų. Suskystintų gamtinių dujų terminalui veikiant sėkmingai ir 

sukūrus konkurenciją gamtinių dujų rinkoje, Grupės įmonių parduotas dujų kiekis augo 

ir per 2016 m. I ketv. sudarė 4,21 TWh. Tai +7,5 proc., arba +0,30 TWh daugiau, nei 

2015 m. I ketv. 

Vidutinė neplanuoto dujų transportavimo nutraukimo trukmė vienam vartotojui, 

nevertinant stichinių reiškinių („force majeure“) poveikio (SAIDI rodiklis) per 2016 m. 

vienam vartotojui padidėjo ir siekė 0,15 min. (2015 m. I ketv. buvo 0,08 min.), o 

vidutinis dujų transportavimo nutraukimų skaičius vienam vartotojui (SAIFI rodiklis) 

sudarė 0,00161 karto (2015 m. I ketv. siekė 0,00094 karto). Šių rodiklių kritimą lėmė 

tai, kad 2016 metais sausio mėnesio temperatūra buvo žemesnė nei 2015 metų. 
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Pajamos  

„Lietuvos energijos“ grupės pajamos per 2016 m. I ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 

laikotarpiu per metus, išaugo +4,1 proc., arba +13,3 mln. Eur, ir pasiekė 335,1 mln. 

Eur. 

Per ataskaitinį laikotarpį didžioji pajamų dalis gauta iš elektros energijos persiuntimo 

paslaugos (33 proc. visų pajamų – 109,9 mln. Eur), pagamintos elektros pardavimo, 

elektros prekybos ir tiekimo (23 proc. visų pajamų – 78,2 mln. Eur) bei dujų 

paskirstymo ir pardavimo veiklos (30 proc. pajamų, arba 100,8 mln. Eur). Palyginti su 

2015 m. I ketvirčio pajamomis, 2016 m. I ketvirtį, dėl didesnio paskirstyto elektros 

energijos kiekio vidutinės ir žemos įtampos tinklais, padidėjo pajamos iš elektros 

energijos persiuntimo veiklos (+21,1 mln. Eur, iki 109,9 mln. Eur). Palyginus su 2015 

m. I ketvirčio pajamomis, 2016 m. I ketvirtį sumažėjo pajamos iš dujų paskirstymo ir 

pardavimo (-18,1 mln. Eur, iki 100,8 mln. Eur). 

Į Grupės bendrųjų pajamų ataskaitą įtrauktos 2,1 mln. Eur pajamos gaunamos iš 2016 

m. I ketvirtį įsigytų vėjo elektrinių parkų Estijoje ir Lietuvoje. 

Išaugus pajamoms iš elektros energijos persiuntimo veiklos, ši pajamų dalis padidėjo 

ir sudarė 33 proc. visų Grupės pajamų (2016 m. I ketvirtį – 28 proc.). Mažėjant 

pajamoms iš dujų paskirstymo ir pardavimo, šios pajamų grupės dalis Grupės bendroje 

pajamų struktūroje sumažėjo nuo 37 proc. 2015 m. I ketvirtį m. iki 30 proc. 2016 m. I 

ketvirtį.  

  

Pagrindiniai finansiniai rodikliai 

109,9
33%

100,8
30%

78,2
23%

17,6
5%

2016 m. I ketv. grupės pajamų struktūra, % ir mln. Eur
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pajamos
Pagamintos elektros pardavimas,
elektros prekyba ir tiekimas
VIAP pajamos

Kitos veiklos pajamos
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Naujų vartotojų prijungimas
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 Veiklos ir pirkimų sąnaudos 

Per 2016 m. I ketvirtį Grupės veiklos sąnaudos sudarė 34,1 mln. Eur ir, palyginti su 

2015 m. I ketvirčiu, sumažėjo -7,8 proc. (-2,9 mln. Eur). Sąnaudų kritimą lėmė AB 

LESTO ir AB „Lietuvos dujos“ sujungimas bei veiklos efektyvinimas, visos Grupės 

įmonių bendrų funkcijų centralizavimas ir vertės grandinės išgryninimas. Naujiems 

projektams per 2016 m. I ketvirtį teko 0,4 mln. Eur veiklos sąnaudų, iš kurių 56 proc. 

sudarė veiklos sąnaudos, susijusios su 2016 m. I ketvirtį įsigytais vėjo elektrinių parkais 

Lietuvoje ir Estijoje. Įprastos veiklos palyginamosios sąnaudos mažėjo dėl -1,0 mln. Eur 

mažesnių išlaidų elektros tinklo ir elektros gamybos įrenginių remonto bei priežiūros 

sąnaudų, taip pat -0,4 mln. Eur mažesnių telekomunikacijų ir IT paslaugų sąnaudų, 

palyginti su 2015 m. I ketvirčiu. Veiklos sąnaudos, susijusios su perimta dujų 

perdavimo ir skirstymo veikla, mažėjo -1,5 mln. Eur dėl sumažintų darbo užmokesčio 

sąnaudų. 

Ataskaitiniu laikotarpiu Grupės elektros, dujų, kuro ir susijusių paslaugų pirkimų 

sąnaudos, palyginti su 2015 m. I ketvirčiu, didėjo nežymiai +0,5 proc., arba +0,9 mln. 

Eur. Elektros ar susijusių paslaugų pirkimas sudarė 130,9 mln. Eur, arba +19 proc., 

palyginti su 2015 m. I ketvirčiu, dėl +12,8 mln. Eur didesnio elektros perdavimo 

sąnaudų bei +9,0 mln. Eur didesnių VIAP sąnaudų, palyginti su 2015 m. I ketvirčiu.  

Dujų ir susijusių paslaugų pirkimai sumažėjo -21 proc. dėl diversifikuoto tiekimo ir 

palankiomis sąlygomis įsigytų dujų iš suskystintų gamtinių dujų terminalo. Dėl 

reguliacinės aplinkos pasikeitimo dalis sąnaudų už dujas apskaitoma kaip dujų ir 

mazuto gamybai pirkimai, kurių didžiąją dalį sudaro gamtinių dujų tiekimo saugumo 

papildoma dedamoji, pridedama prie gamtinių dujų perdavimo kainos.  
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EBITDA ir grynasis pelnas 

Grupės 2016 m. I ketvirčio pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir 

amortizaciją (EBITDA) sudarė 78,1 mln. Eur – tai +10,6 proc., arba +7,5 mln. Eur, 

daugiau nei ataskaitiniu laikotarpiu 2015 m., kuomet EBITDA buvo lygi 70,6 mln. Eur (į 

2016 m. I ketv. EBITDA neįtraukta neigiama 3,6 mln. Eur dujų kainos nuolaidos, 

taikytinos buitiniams ir nebuitiniais vartotojams 2016 m. I ketv., įtaka). Grupės EBITDA 

augimą lėmė teigiamas (+15,2 mln. Eur) dujų tiekimo ir prekybos veiklos rezultato 

pokytis 2016 m. dėl didesnio nei planuota dukterinės įmonės LITGAS reguliuojamųjų 

pajamų surinkimo, kuriuo bus mažinami grupės ateities veiklos rezultatai. 

Ataskaitinio laikotarpio Grupės EBITDA marža nežymiai padidėjo ir sudarė 23,3 proc. 

(2015 m. I ketvirtį EBITDA marža buvo 21,9 proc.). Šį pokytį lėmė aukštesnio 

pelningumo Grupės dujų pardavimo prekybos veikla.  
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2016 m. I ketvirtį Grupė uždirbo 35,3 mln. Eur grynojo pelno, tai yra 4,3 mln. Eur, 

daugiau negu 2015 m. I ketvirtį (31,0 mln. Eur). Didžiausią poveikį 2016 m. I ketvirčio 

rezultatams, palyginti su 2015 metais, lėmė šie efektai: 

 Aplinkos taršos leidimų perkainojimo sąnaudos – 5,8 mln. Eur (2015 m. I ketv. 

0,7 mln. Eur).  

 Dukterinės įmonės UAB „Litgas“ +5,5 mln. Eur didesnis grynasis pelnas (2015 

m. I ketv. -2,0 mln. Eur, 2016 I ketv. +3,5 mln. Eur).  

 Grupės veiklos sąnaudų mažėjimas – 2,9mln. Eur.  

 Reguliacinės aplinkos pasikeitimai, dėl kurių AB „Lietuvos energijos gamyba“ 

grynasis pelnas mažėjo 4,9 mln. Eur. 

2015 ir 2016 metų pirmųjų ketvirčių grynajam pelnui reikšmingą įtaką turėjo dujų 

kainos nuolaidos poveikis vartotojams. Dujų kainos nuolaidos poveikis 2015 ir 2016 

metų pirmaisiais ketvirčiais atitinkamai buvo 9,5 mln. Eur ir 3,0 mln. Eur. 

Eliminavus dujų kainos nuolaidos poveikį vartotojams, palyginamasis 2016 m. I 

ketvirčio grynasis pelnas (38,3 mln. Eur) buvo -5,4 proc., arba -2,1 mln. Eur mažesnis, 

negu 2015 m. I ketvirčio grynasis palyginamasis pelnas (40,4 mln. Eur).  

 

 

 

Investicijos 

Grupės investicijos 2016 m. I ketv. sudarė 86,5 mln. Eur, arba +282 proc. daugiau nei 

prieš metus. Nevertinant vėjo elektrinių parkų įsigijimo, investicijos augo +5,5 proc., 

arba +1,2 mln. Eur, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2015 m. (22,6 mln. Eur). 
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Turtas ir nuosavas kapitalas 

Per 2016 m. I ketvirtį Grupės turtas padidėjo 0,4 proc., arba 8,6 mln. Eur, ir 2016 m. 

kovo 31 d. sudarė 2 347,8 mln. Eur. Palyginti, 2015 m. gruodžio 31 d. Grupės turtas 

sudarė 2 339,2 mln. Eur. Grupės turto augimą labiausiai paveikė vėjo elektrinių parkų 

Lietuvoje ir Estijoje įsigijimas, dėl to ilgalaikis materialusis turtas didėjo 69,9 mln. Eur, 

arba 4,2 proc., o visas ilgalaikis turtas padidėjo 67,3 mln. Eur, arba 3,4 proc. 

Trumpalaikis turtas per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo -15,3 proc., arba -58,7 mln. Eur, 

daugiausiai dėl mažėjusių pinigų ir pinigų ekvivalentų (-27,4 mln. Eur, arba -16,7 proc.), 

dėl sąskaitos perviršio sumos sumažėjimo 42,4 mln. Eur, nuo 43,0 mln. Eur, iki 0,6 mln. 

Eur 2016 m. I ketv. Trumpalaikio turto dydžiui taip pat įtakos turėjo atsargų lygio 

sumažėjimo -56,5 proc., arba 22,6 mln. Eur, nuo 40,0 mln. Eur, iki 17,4 mln. Eur, dėl 

19,5 mln. Eur sumažėjusių Grupės įmonių turimų žaliavų ir atsarginių dalių.  

„Lietuvos energijos“ grupės nuosavas kapitalas per 2016 m. I ketvirtį padidėjo 2,7 

proc., arba 34,7 mln. Eur, ir 2016 I ketvirtį sudarė 1 339,2 mln. Eur. 2015 m. gruodžio 

31 d. Grupės nuosavas kapitalas buvo 1.304,5 mln. Eur. Grupės nuosavo kapitalo 

didėjimą lėmė pelninga įmonės veikla per ataskaitinį laikotarpį, dėl to sukaupti 

nepaskirstyti nuostoliai sumažėjo 32,4 mln. Eur, nuo 49,3 mln. Eur 2015 m. I ketv., iki 

16,8 mln. Eur per 2016 m. I ketvirtį. Per ataskaitinį laikotarpį Grupė dividendų 

akcininkui nemokėjo. Grupės nuosavo kapitalo rodiklis per ataskaitinį laikotarpį kito 

nežymiai ir 2016 I ketvirtį buvo 57,0 proc. (2015 m. gruodžio 31 d. jis siekė 55,8 proc.). 
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Finansinės skolos 

2016 m. kovo 31 d. Grupės grynoji skola sudarė 307,8 mln. Eur ir, palyginti su 2015 m. 

pabaigoje buvusia grynąja skola, išaugo 56,0 mln. Eur. Šių skolų didėjimą lėmė 

finansinių skolų, skirtų Grupės bendrovių investicijų finansavimui, didėjimas ir pinigų 

ir trumpalaikių investicijų mažėjimas. 

Grupės finansinių skolų lygis per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 6,8 proc., arba 28,7 

mln. Eur, ir 2016 m. I ketv. pabaigoje sudarė 449,3 mln. Eur (2015 m. pabaigoje – 420,7 

mln. Eur). Grupės įmonių piniginės lėšos ir trumpalaikės investicijos 2016 m. kovo 31 

d. sudarė 141,5 mln. Eur, – tai yra -27,4 mln. Eur, arba -16,2 proc. mažiau, negu 2015 

m. pabaigoje (168,9 mln. Eur). Piniginės lėšos sumažėjo dėl Grupės sąskaitos perviršio 

sumos sumažėjimo, Grupės bendrovių vykdomų investicijų ir vėjo elektrinių parkų 

Lietuvoje ir Estijoje įsigijimų. 

Dėl didesnės finansinės skolos Grupės grynosios skolos ir Grupės paskutinių 12 mėn. 

EBITDA santykis padidėjo (nuo 1,14 karto 2015 m. pab., iki 1,35 karto 2016 m. I ketv.). 

Grupės grynosios skolos ir Grupės nuosavybės santykis padidėjo nuo 19,3 proc. 2015 

m. pab., iki 23,0 proc. 2016 m. I ketv. Dabartinis Grupės grynosios skolos lygis išlieka 

pakankamai žemas tiek uždirbamų pajamų, tiek ir kapitalo struktūros atžvilgiu. 

Žemas Grupės finansinių skolų ir aukštas nuosavybės lygis, įprastos veiklos 

pelningumas atspindi tvirtą ir stabilią Grupės finansinę padėtį, Grupės finansines 

galimybes vykdyti investicijas, būtinas užtikrinti esamų paslaugų teikimą, įgyvendinti 

ir finansuoti naujus vėjo jėgainių įsigijimo, kogeneracinių jėgainių statybos ir kitus 

projektus bei užtikrinti tvarią Grupės plėtrą ateityje.  
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„Lietuvos energijos“ grupės veiklos apžvalga apima laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. 

iki ataskaitos parengimo dienos. 

Atnaujinta veiklos koncepcija 

Nuo 2016 m. „Lietuvos energijos“ įmonių grupės struktūra buvo atnaujinta, po to, kai 

2015 m. grupėje baigtas įgyvendinti svarbiausias metų projektas – vertės grandinės 

išgryninimo programa. Pagrindinės Grupės veiklos paskirstytos tarp įmonių taip, kad 

Grupė dirbtų efektyviau, būtų sukurta didžiausia vertė, klientai gautų papildomų 

naudų: sujungtos giminingos veiklos, centralizuotas klientų aptarnavimas. Įvertinta, 

kad įgyvendintų pokyčių bendra nauda klientams bei akcininkams iki 2020 metų sieks 

64 mln. eurų. Nauja grupės struktūra įsigaliojo nuo 2016 m. sausio 1 d., kuomet 

jungtinės įmonės pradėjo veiklą. 

Didžiausią pokyčių nauda juntama klientams – atnaujinta veiklos koncepcija pagerino 

klientų aptarnavimą, pasiūlytas paprastas ir patogus vienas langelis, unifikuotas 

aptarnavimas ir procesai, teikiama naujų paslaugų, spartesnės prisijungimo prie 

inžinerinių tinklų ir kitos procedūros. Taip pat didėja grupės veiklos efektyvumas ir 

mažėja sąnaudos. 

 Vertės grandinės išgryninimo programa apėmė 4 pagrindines veiklos sritis: „gamybą“, 

„tiekimą/prekybą“, „tinklą“, „klientų aptarnavimą“, taip pat lygiagrečiai įvykdytas ir 

rangos įmonių veiklos projektas. 

ESO susitelkė į klientą, kokybę ir efektyvumą 

Nuo 2016 metų sausio 1 dienos veiklą pradėjo LESTO ir „Lietuvos dujų“ pagrindu įkurta 

bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), ji elektros tiekimo ir skirstymo bei 

gamtinių dujų skirstymo paslaugas teikia daugiau kaip 1,6 mln. klientų.  

ESO sutelkė geriausias dviejų bendrovių kompetencijas – sinergija leidžia didinti 

Grupės efektyvumą, mažinti veiklos sąnaudas ir kurti kuo daugiau papildomų naudų 

elektros ir gamtinių dujų vartotojams. Vertinama, jog dėl sujungimo veiklos sąnaudos 

sumažės 5 procentais, o metinis sutaupymo efektas sieks 3,6 mln. eurų. 

ESO sudaro 5 regioniniai padaliniai – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir 

Panevėžyje. Regionų centruose įsikūrę padaliniai koordinuoja aplinkiniuose rajonuose 

esančių dispečerinių darbą, planuoja elektros ir dujų skirstymo tinklų remonto, plėtros 

ir modernizavimo darbus. 2016 m. sausio 11 d. simboliniu varpo dūžiu startavo ESO 

akcijų prekyba biržoje „Nasdaq Vilnius“. Akcijų kotiravimo proga ESO logotipas sušvito 

ir Niujorko Times aikštėje. 

„Gilė“ sujungė aptarnavimą 

ESO, „Lietuvos dujų tiekimo“ ir „Energijos tiekimo“ klientai nuo 2016 m. pradžios 

aptarnaujami bendrame paslaugų centre „Gilė“, kurį valdo grupės įmonė „Verslo 

aptarnavimo centras“. Paslaugoms internetu teikti įkurta savitarnos svetainė 

www.manogile.lt, taip pat pristatyta išmanioji programėle. Bendras klientų 

aptarnavimas sutelkė geriausią praktiką ir per vieną langelį leidžia operatyviau 

pasiūlyti klientams aktualiausias paslaugas jiems patogiausiu būdu – internetu, 

telefonu ar klientų aptarnavimo centre. 

Patogumą klientams didina galimybė bendrame paslaugų portale vienu mokėjimu 

atsiskaityti už dvi paslaugas – elektros energiją ir gamtines dujas. Prie bendro klientų 

aptarnavimo kviečiamos prisijungti ir kitos komunalines paslaugas teikiančios 

bendrovės, pvz., vandens, šilumos tiekimo. 

Klientų aptarnavimo specialistų sutelkimas vienoje Grupės įmonėje – „Verslo 

aptarnavimo centre“ – leidžia sumažinti veiklos išlaidas, padidinti lankstumą, sukurti 

papildomas naudas vartotojui. „Verslo aptarnavimo centras“ taip pat pradėjo 

administruoti įmokas, vykdyti sąskaitybą, valdyti įsiskolinimus. 

„Gilės“ klientų aptarnavimo centrai veikia Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, 

Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje, Utenoje ir Visagine, daugiausia jie įkurti buvusių 

LESTO ir „Lietuvos dujų tiekimo“ klientų aptarnavimo centrų patalpose. Centruose 

užtikrinama galimybė išmokti naudotis „Gilės“ programėle ir savitarnos portalu 

www.manogile.lt. Dėl elektros ir dujų klausimų ir toliau visą parą galima skambinti 

vienu telefonu 1802. Dujų nuotėkio atveju – avarinės tarnybos telefonu 1804. 

Sutelkta prekybos elektra ir išgryninta gamybos veikla  

„Lietuvos energijos gamybos“ įmonėje sutelkta energijos gamybos veikla, o 

didmeninės prekybos elektra veikla nuo jos atskirta ir perkelta į „Energijos tiekimą“. 

Taip padidintas lankstumas rinkoje, užtikrinta galimybė taikyti naujus produktus pagal 

klientų poreikius.  

Komercinės didmeninės elektros energijos prekybos veiklą „Lietuvos energijos 

gamyba“ bendrovei „Energijos tiekimas“ pardavė 2015 m. spalio 12 d., nuosavybės 

teisė į verslo dalį perėjo nuo 2016 m. sausio 1 d. Parduotą verslo dalį sudarė su fizine 

elektros energijos gamyba nesusijusi prekyba išvestinėmis finansinėmis priemonėmis 

bei balansavimo paslaugos teikimas. Po pardavimo „Lietuvos energijos gamyba“ ir 

toliau gauna pajamas už rinkoje parduodamą jos valdomose elektrinėse pagamintą 

elektros energiją bei teikiamas sistemines paslaugas.  

http://www.manogile.lt/
http://www.manogile.lt/
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„EnePRO“ įtvirtina naują vardą energetikos rangos rinkoje 

Nuo 2016 m. sausio 1 d. sujungimo būdu reorganizuotos dvi „Lietuvos energijos“ 

grupės valdomos energetikos paslaugų įmonės „Elektros tinklo paslaugos“ (ETP) ir 

„Kauno energetikos remontas“ (KER) – įkurta viena „Energetikos paslaugų ir rangos 

organizacija“, trumpiau – EnePRO.  

EnePRO sujungė dviejų bendrovių kompetenciją ir patirtį, įkurta viena stipri 

energetikos paslaugų ir rangos įmonė užtikrina energetikos įrenginių statybą, 

rekonstravimą, remontą ir priežiūrą bei kitas paslaugas. 

Dviejų panašių ir viena kitos veiklą papildančių įmonių sinergija suteikia daugiau 

galimybių plėtoti kompleksiškus, tikslingus sprendimus, plėsti paslaugų portfelį, 

didinti įmonės konkurencingumą energetikos paslaugų rinkoje, mažinti veiklos 

sąnaudas ir prisidėti prie grupės vertės didinimo. 

Veiklos diversifikavimas 

Grupės įmonių veiklos diversifikavimas – tai viena pagrindinių sąlygų siekiant didinti 

Grupės vertę. Iki 2020 metų Grupė planuoja investuoti beveik 1 mlrd. eurų į įvairias 

sritis: šilumos sektorių, statant naujas ar modernizuojant esamas kogeneracines 

jėgaines, į gamtinių dujų tiekimą bei prekybą, panaudojant SGD terminalo potencialą, 

taip pat į atsinaujinančius energijos išteklius. 

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. Aplinkos apsaugos 

agentūra yra pripažinusi planuojamą Vilniaus kogeneracinės jėgainės veiklą leistina. 

2016 m. tęsiamas tarptautinis Vilniaus kogeneracinės jėgainės statybos „iki raktų“ 

darbų konkursas. Pirkimo objektas sudarytas iš visų darbų, paslaugų, įrangos, 

medžiagų, kurias naudojant suprojektuojama ir pastatoma nauja Vilniaus 

kogeneracinė jėgainė. Potencialūs rangovai, praėję atranką ir dalyvaujantys konkurse, 

pagal jiems pateiktas technines specifikacijas rengia pasiūlymus. Konkursas yra dviejų 

dalių – atliekų deginimo ir biokuro kogeneracinių įrenginių statybos. Atliekų deginimo 

įrenginio elektrinė galia, planuojama, sudarys apie 18 megavatų (MW), o šiluminė – 

apie 53 MW, o biokuro – atitinkamai 70 MW ir 174 MW. 

Kaune kogeneracinės jėgainės projektą Lietuvos energija plėtoja su partneriu – UAB 

„Fortum Heat Lietuva“. Pagal akcininkų sutartį „Lietuvos energijai“ priklauso 51 proc. 

bendros įmonės Kauno kogeneracinė jėgainė akcijų – taip užtikrinta valstybės kontrolė 

projekte.  

2016 m. kovo 31 d. partneriai pasirašė sandorio užbaigimo aktą. Suformuota Kauno 

kogeneracinės jėgainės valdyba iš 3 narių: po vieną narį delegavo du akcininkai, o 

vienas narys – nepriklausomas. Į Kauno kogeneracinės jėgainės valdybą paskirtas 

Nerijus Rasburskis („Lietuvos energijos“ Kogeneracinių jėgainių projektų tarnybos 

direktorius), UAB „Fortum Heat Lietuva“ generalinis direktorius Vitalijus Žuta, ir 

nepriklausomas narys – Andrius Vilkauskas. Generaliniu direktoriumi paskirtas 

Ramūnas Paškauskas. 

2016 m. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė pradėjo viešuosius pirkimus pagrindiniams 

būsimos atliekų jėgainės komponentams: atliekas deginančio katilo, garo turbinos ir 

generatoriaus, dūmų valymo įrangos bei kuro bunkerio kranų. Lygiagrečiai vykdomas 

projektavimo, įsigijimų ir paleidimo – derinimo darbų valdymo konsultacinių paslaugų 

viešasis pirkimas. Pirkimų dokumentai viešai skelbiami Lietuvos centrinėje viešųjų 

pirkimų informacinėje sistemoje, o taip pat talpinami ir Europos viešiesiems 

pirkimams skirtame oficialiame leidinyje TED. 

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. Bendros investicijos į projektą sudarys apie 147 milijonus eurų.  

SGD dujos tampa konkurencinga alternatyva 

Gamtinių dujų tiekimo įmonei „Lietuvos dujų tiekimas“ 2016 m. pradžioje diversifikavo 

savo gamtinių dujų portfelį, įsigijo suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) iš „Statoil“ 

palankiomis sąlygomis ir taip sumažino prognozuojamą bendrą vidutinę 2016 metų 

importo kainą 15 procentų. Tuo tarpu gamtinių dujų prekybos įmonė LITGAS atnaujino 

paskirtojo tiekimo sutartį su „Statoil“ ir taip trečdaliu sumažino SGD terminalo 

išlaikymo sąnaudas, patiriamas per SGD terminalo dedamąją. Pasiekimai leido 8-15 

proc. sumažinti 2016 m. antrojo pusmečio kainas privatiems „Lietuvos dujų tiekimo“ 
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klientams. Taip pat nuo 2016 m. kovo 1 d. gamtinių dujų kainas bendrovė vidutiniškai 

16 proc. sumažino ir verslo klientams. Gamtinių dujų tiekimo pokyčiai visai rinkai 

šiemet leis sutaupyti apie 50 mln. eurų.  

Pagal 2016 m. vasario 5 d. „Lietuvos dujų tiekimo“ sudarytą SGD tiekimo sutartį su 

„Statoil“ bendrovė palankesnėmis sąlygomis patenkins daugiau kaip pusę (apie 300 

mln. kubinių metrų) dujų kiekio poreikio, kai „Gazprom“ kainodara pasikeitė 

nepalankia linkme. Pirmąjį komercinį SGD krovinį – apie 70 tūkst. kubinių metrų – 

dujovežis į Klaipėdos uostą pristatė 2016 m. vasario 16 d.  

LITGAS ir „Statoil“ sutarties pakeitimai nuo 2016 m. vasario 18 d. leido trečdaliu 

sumažinti būtinąjį kiekį SGD terminalo veiklai – nuo maždaug 5,5 TWh (apie 540 mln. 

kubinių metrų), iki maždaug 3,6 TWh (350 mln. kubų). Sutarties trukmė pailginta iki 

2024 metų pabaigos ir sutaps su „Independence“ laivo nuomos sutarties trukme. Taip 

pat buvo pakeista kainos formulė, kuri priartino tiekiamų pagal šią sutartį SGD kainą 

prie dujotiekiu tiekiamų dujų kainų. Dėl sutarties pakeitimų apie 30 proc. sumažėjo 

Klaipėdos SGD terminalo išlaikymo sąnaudos šiais metais, o tuo pačiu – ir energijos 

kainos galutiniams vartotojams.  

Papildomai LITGAS šių metų veiklos sąnaudas sumažino apie 19 proc. – tą pavyko 

pasiekti užsitikrinus palankias paskirtojo tiekimo finansavimo sąlygas. Tai leidžia 

paskirtojo tiekimo sąnaudas, įtraukiamas į suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) 

terminalo dedamąją, nuo 2017 m. mažinti apie 5 proc. 

ESCO projektus įgyvendins nauja bendrovė 

2016 m. vasario mėn. „Lietuvos energija“ įsteigė naują įmonę UAB Energijos 

sprendimų centras (ESC), kuri užsiima energijos vartojimo efektyvumo didinimo bei 

atsinaujinančių energijos išteklių projektų vystymu Lietuvoje ir užsienyje. Vasario 19 

d. valdybos posėdyje „Lietuvos energijos“ ESC generaliniu direktoriumi išrinktas 

Donatas Černiauskas. 

Naujos įmonės veikla paremta ESCO modeliu (angl. Energy Service Company) – tai 

energijos taupymo paslaugų bendrovė, kuri investuoja į energinio efektyvumo 

priemones ir per sutarties galiojimo laikotarpį iš būsimų energijos sutaupymų 

padengia patirtas investicijas. Įmonės veikla leis pasiekti didžiausią energijos 

sutaupymų efektą ir tuo pačiu pastatų ar įrenginių savininkams, valdytojams nepatirti 

didelių pradinių investicijų.  

2016 m. balandžio 27 d. kita grupės įmonė, „Energijos tiekimas“, pabaigė ESCO 

modelio principais paremtą gatvių apšvietimo projektą Širvintose – apie 70 proc. 

savivaldybės turimų ir daugiausiai elektros energijos sunaudojančių šviestuvų pakeisti 

moderniais LED tipo šviestuvais. Skaičiuojama, kad modernios technologijos Širvintų 

rajono savivaldybei kasmet leis sutaupyti apie 75 proc. gatvių apšvietimui 

suvartojamos elektros energijos. Tai pirmasis tokio masto Lietuvoje „Lietuvos 

energijos“ grupės įgyvendintas ESCO projektas. Modernizavimo darbus subrangovo 

teisėmis atliko grupės bendrovė Energijos paslaugų ir rangos organizacija (EnePRO). 

2016 m. balandžio 7 d. ESC Savivaldybių atstovams suorganizavo konferenciją, kurios 

metu supažindinta su gatvių apšvietimo modernizacijos pirkimų ypatumais, valstybės 

garantijomis, viešojo – privataus sektorių partnerystės projektų proceso eiga bei 

techniniais aspektais. Konferencijoje dalyvavo per 140 dalyvių. 

Grupės portfelį papildė du vėjo elektrinių parkai 

„Lietuvos energija“ 2016 m. sausį įsigijo dvi vėjo elektrinių parkus Lietuvoje ir Estijoje 

valdančias bendroves – UAB „Eurakras“ ir „Tuulueenergia“ OU. Turimus elektros 

energijos gamybos pajėgumus valstybės valdoma įmonių grupė išplėtė papildomais 

42,3 megavatais (MW). Planuojama, kad „Lietuvos energijos“ valdomi vėjo elektrinių 

parkai per metus galės pagaminti apie 136 tūkstančius megavatvalandžių (MWh) 

elektros energijos – toks kiekis prilygtų Klaipėdos miesto gyventojų metiniam 

poreikiui. 

Įsigyta Lietuvos bendrovė „Eurakras“ valdo 24 MW galios 8 vėjo jėgainių parką Geišių 

ir Rotulių II kaimuose, Jurbarko rajone. „Lietuvos energija“ įsigijo 75 proc. šios 

bendrovės akcijų iš UAB „Renagro“ ir investicijų bendrovės „BaltCap“. Vėjo jėgaines 

šiam parkui pagamino Vokietijos įmonė „Nordex“, kiekvienos elektrinės įrengtoji galia 

siekia po 3 MW, bokšto aukštis – 120 metrų, o rotoriaus skersmuo – 117 m. Šis vėjo 

jėgainių parkas yra visiškai naujas – statybos užbaigimo aktas ir leidimas elektros 

energijos gamybai išduoti 2015 m. gruodžio pabaigoje. „Eurakro“ vėjo elektrinių 

parkas yra laimėjęs elektros energijos gamybos skatinimo kvotą –– VKEKK 

organizuotame skatinimo kvotų paskirstymo aukcione, vykusiame 2013 m. vasario 22 

d. Vėjo elektrinių parke pagaminta elektros energija 12 metų bus superkama už 71 

EUR/MWh tarifą. 

Bendrovė „Tuulueenergia“ valdo 18,3 MW galios 6 vėjo jėgainių parką Mali ir Tamba 

vietovėse, Estijoje. 100 proc. bendrovės akcijų „Lietuvos energija“ įsigijo iš „BaltCap“ 

ir smulkiųjų akcininkų. Visas šešias vėjo jėgaines pagamino Vokietijos įmonė 

„Enercon“, kiekvienos jėgainės įrengtoji galia yra po 3 MW, bokšto aukštis – 99 metrai, 

o rotoriaus skersmuo – 101 m. Šis vėjo elektrinių parkas pradėjo veikti 2015 m. 

pradžioje. „Tuulueenergia“ vėjo elektrinių parkas įrengtas pasinaudojant dviejų tipų 

parama: dalis parko įrengta pasinaudojant investicine parama, o kitai daliai užtikrintas 

skatinamasis tarifas, kuris Estijoje mokamas 12 metų nuo parko eksploatacijos 
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pradžios (prie elektros energijos rinkos kainos mokama fiksuota 53,7 Eur/MWh 

priemoka). 

Bendra dviejų sandorių akcijų kaina siekia 28 mln. eurų, įvertinus įmonių finansines 

skolas, įmonių vertės ir EBITDA daugiklis (EV/EBITDA) svyruoja tarp 9 ir 10 kartų. Šiuos 

sandorius grupė finansavo daugiausia skolintomis lėšomis. 

Vėjo elektrinių parkų savininkus apsvarstyti galimybes parduoti valdomą 

infrastruktūrą „Lietuvos energija“ viešai pakvietė 2015 m. rugpjūčio 5 d. 

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, 

inicijuoti vėjo elektrinių parko įrengimo Kruonio HAE teritorijoje parengiamieji darbai. 

Šiuo metu yra rengiama poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, procedūrą numatoma 

užbaigti iki 2016 m. vidurio.  

„Duomenų logistikos centrą“ renkasi tarptautinės kompanijos 

2016 m. vasarį „Duomenų logistikos centrą“ (DLC) savo startui Baltijos šalyse pasirinko 

didžiausias pasaulyje IPv6 paslaugų teikėjas „Hurricane Electric Internet Services“ – 

pristatė savo naujausią prisijungimo tašką (ang. Point of Presence, PoP), įrengtą 

duomenų centre, esančiame A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje. Įrengus šį naująjį 

prisijungimo tašką, DLC klientai, o kartu ir visos Lietuvos bendrovės, įgis tiesioginę 

prieigą prie patikimų „Hurricane Electric“ IPv4 ir IPv6 tinklų. DLC klientai taip pat turės 

keitimosi IP srautu su „Hurricane Electric“ pasauliniu tinklu, galimybę.  

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.  

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. 

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, darbo santykių administravimo 

paslaugas, valdo klientų aptarnavimo tinklą ir savitarnos svetainę, taip pat 

centralizuojama teisės ir kt. funkcijos. Centralizuojant procesus jie standartizuojami, 

užtikrinamas didesnis skaidrumas ir efektyvumas, greitesnis valdymas ir 

įgyvendinimas. Aptarnaujančių procesų koncentravimo modelis atitinka geriausias 

pasaulyje taikomas praktikas.  

Anksčiau centralizavusi ir „NT Valdose“ sutelkusi nekilnojamojo turto valdymą, grupė, 

didinant veiklos efektyvumą ir koncentruojantis į pagrindinę veiklą, imasi strateginės 

reikšmės energetikos sektoriui neturinčio nekilnojamojo turto pardavimo. Pirmasis 

„NT Valdų“ administruojamo nekilnojamojo turto aukcionas suorganizuotas 2016 m. 

vasario 26 d. dalyviams pasiūlyti biurams, sandėliavimui, gamybai tinkami objektai, 

įskaitant ir kelis gyvenamosios ar poilsio paskirties objektus. Aukcione už 1,265 mln. 

eurų parduoti 8 objektai. 

2016 m. sausio 5 d. „Lietuvos energija“ paskelbė ir dviejų metų trukmės sąskaitos 

kredito limito (angl. overdraft) konkursą. Konkursą laimėjo SEB bankas, su juo 

kreditavimo sutartis sudaryta 2016 m. kovo 7 d.  

Šiuo trumpalaikio skolinimosi instrumentu gali naudotis visos grupės įmonės, todėl 

joms nebereikia tokių paslaugų pirkti atskirai. Centralizuotai valdant iždą, grupės 

sąskaitos kredito limitas bus perpus mažesnis, nei įmonėms limitus užsitikrinant 

atskirai. Tai leis sumažinti grupės patiriamas palūkanų sąnaudas ir taip padidinti 

grupės iždo valdymo efektyvumą. 2016 m. vasario 1 d. „Lietuvos energijos“ valdyba 

pritarė grupės iždo veiklos efektyvinimo projektui – numatoma bendrai valdyti dalį 

iždo funkcijų grupėje. 

Sąskaitos kredito limito palūkanos susietos su euro zonos vienos nakties tarpbankinių 

palūkanų norma (EONIA). Esant faktinei neigiamai tarpbankinei palūkanų normai, šios 

palūkanos bus prilyginamos nuliui. Sąskaitos kredito limito terminas, kuris sudaro 24 

mėn., galės būti nukeltas papildomiems 12 mėn. Sąskaitos kredito grąžinimui 

neįkeičiamas grupės turtas, kredito sąlygos neapriboja jokios tolimesnės grupės 

skolinimosi ar ūkinės veiklos. 
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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 

paskelbė 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. 

Elektrėnuose nebeeksploatuojami seni blokai, tvarkomas kuro ūkis 

„Lietuvos energijos gamyba“, 2015 m. užbaigusi šilumos gamybos įrenginių plėtros 

Elektrėnuose projektą, elektrinės 1 ir 2 blokų naudojimas šilumos gamybai tapo 

nebetikslingas, todėl nuspręsta šiuos senus ir neefektyvius, 1962-1965 m. statytus 

rezervinės elektrinės 150 MW galios blokus demontuoti. Šiais blokais pagamintos 

elektros energijos kaina yra nekonkurencinga rinkoje, todėl jų atsisakymas padės 

mažinti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) poreikį, o kartu ir galutinį 

elektros energijos tarifą vartotojams. Jau buvo demontuota ir utilizuota blokų 

šiluminė izoliacija, katilų mūras, demontuojami blokų įrenginiai ir prietaisai, dalį jų 

parduodant kaip metalo laužą, likusią, dar tinkamą naudoti įrangą – parduodant 

rinkoje. Iki 2016 m. kovo mėn. pabaigos atlikta 60 proc. šių blokų demontavimo darbų. 

2015 m. gruodžio 8 d. „Lietuvos energijos gamybos“ valdyba priėmė sprendimą nuo 

2016 metų nutraukti dar dviejų – 5 ir 6 – Elektrėnuose veikiančios rezervinės elektrinės 

blokų eksploataciją. Šių blokų demontavimo darbai preliminariai prasidės 2017 m. 

pradžioje, pabaigus 1 ir 2 blokų demontavimui. 5 ir 6 elektrinės blokų, kurių abiejų 

galia siekia po 300 MW, išvedimas iš eksploatacijos buvo numatytas 2014 m. viduryje 

paskelbtoje ilgalaikėje bendrovės strategijoje. Blokai išvedami iš eksploatacijos dėl 

prastos techninės būklės, mažo išnaudojimo potencialo ateityje ir didelių palaikymo 

kaštų. Šie 1967-1968 m. elektros energiją pradėję gaminti blokai neveikė jau kelerius 

metus, pastaruoju metu buvo konservuojami. 

Dėl iki minimumo sumažėjusio mazuto naudojimo „Lietuvos energijos gamybos“ 

veikloje ir dėl to išnykusio poreikio saugoti valstybinį mazuto rezervą, Elektrėnų 

komplekse esančio kuro ūkio apimtys nebeatitinka faktinio įmonės poreikio. Todėl 

2015 m. pabaigoje inicijuotas kuro ūkio sutvarkymo programos I etapas. Jos metu 

inicijuoti dalies esamų mazuto rezervuarų pardavimo ar nuomos konkursai, dalies 

rezervuarų pasirengimo likvidavimui darbai, kuro ūkio elektros tinklo optimizavimo, 

cisternų šildyklos ir I mazuto estakados demontavimo ir kiti programos įgyvendinimo 

parengiamieji darbai. 

Kokybiškų paslaugų užtikrinimas 

Investuojama į elektros bei gamtinių dujų tinklus, gerinamos paslaugos 

Nuo 2016 m. veikianti Grupės įmonė „Energijos skirstymo operatorius“ aptarnauja 

1,65 mln. elektrą vartojančių klientų ir skiria daug dėmesio elektros tinklo plėtrai ir 

modernizavimui, atsižvelgdama į kintančius klientų poreikius, nuosekliai plėtė ir 

tobulina teikiamas paslaugas.  

Taip pat bendrovė valdo gamtinių dujų skirstomąjį tinklą, kuriuo dujos tiekiamos 

daugiau nei 560 tūkst. klientų – bendrovė nuosekliai investuoja į naujų dujotiekių 

statybą ir klientų prijungimą prie tinklo. Grupė gamtines dujas tiekia apie 560 tūkst. 

privačių klientų ir apie 9,5 tūkst. verslo ir viešojo sektoriaus klientų. Apie 89 tūkst. 

buitinių vartotojų dujas naudoja namų šildymui, didžioji dalis vartotojų – apie 471 

tūkst. – dujas naudoja viryklėms, gamindami maistą. Didžiausią dujų kiekį sunaudoja 

verslo vartotojai – pramonės įmonės ir šilumos gamintojai bei viešojo sektoriaus 

objektai. 

ESO 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. 

Į gamtinių dujų tinklą, atitinkamai, per artimiausią dešimtmetį planuojama investuoti 

141,1 mln. eurų. Daugiausiai bus investuojama į skirstymo sistemos plėtrą, 

skirstomųjų dujotiekių rekonstravimą bei nuotolinio duomenų surinkimo ir valdymo 

sistemų modernizavimą. 

Per 2016 m. I ketv. prie elektros skirstomųjų tinklų prijungti 4 807 nauji vartotojai – 

10,3 proc. mažiau nei 2015 m. atitinkamu laikotarpiu (5 364 nauji vartotojai). Naujų 

vartotojų prijungtų objektų leistinoji naudoti galia sudarė 66 551 kW – tai 20,8 proc. 

mažiau nei 2014 m. (84 112 kW). 
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Per 2016 m. I ketv. ESO pakeitė 29 544 vnt. apskaitos prietaisų, kuriems baigėsi 

metrologinės patikros terminas, iš jų 23 774 vnt. elektros energijos ir 5 770 vnt. 

gamtinių dujų apskaitos prietaisų. Bendrovė naujiems klientams įrengė 4 235 vnt. 

elektros energijos ir 1 247 vnt. gamtinių dujų apskaitos prietaisų. Investuodama į 

elektros ir gamtinių dujų apskaitos prietaisų modernizavimą bei jų automatizavimą, 

ESO per tris mėnesius prie automatizuotos duomenų nuskaitymo sistemos prijungė 

402 vnt. elektros apskaitos ir 78 vnt. dujų apskaitos prietaisų, taip padidindama 

įmonės eksploatuojamų elektros apskaitos prietaisų, kurių duomenys nuskaitomi 

nuotoliniu būdu, skaičių atitinkamai iki 27 740 ir 1 158 vnt. 

Į ESO dėl prijungimo prie skirstomųjų gamtinių dujų tinklų per I ketv. kreipėsi ir sutartis 

pasirašė 1532 nauji klientai. Palyginti, prieš metus naujų klientų skaičius siekė 965. 

2016 m. sausio 8 d. ESO, kartu su Lietuvos ir užsienio bendrovių konsorciumu, 

laimėjusiu tarptautinį viešąjį pirkimo konkursą, pradėjo ruoštis išmaniųjų skaitiklių 

diegimui. Išmanieji elektros energijos skaitikliai bus įrengti 3 tūkst. ESO klientų. 

Įgyvendindama bandomąjį projektą ESO siekia ištirti išmaniųjų skaitiklių efektyvumą ir 

jų naudą gyventojams. Klientai specialiame ekrane arba „Gilės“ savitarnos svetainėje 

www.manogile.lt galės stebėti valandinį energijos suvartojimą, o ESO specialistai gaus 

detalesnę informaciją apie tiekiamos energijos kokybę ir tinklo būklę. 

2016 m. „Energijos skirstymo operatorius“ planuoja pastatyti virš 100 kilometrų 

skirstomųjų dujotiekių ir prijungti beveik 4 tūkstančius naujų dujų vartotojų. 

Toliau pinga paslaugos klientams 

Nuo 2016 m. sausio 1 d. buvo paskelbtos naujos elektros energijos kainos, 

pakoreguotos atsižvelgiant į Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo pataisas – 

energijos kaina gyventojams vidutiniškai sumažėjo apie 0,2 cento už kilovatvalandę. 

Elektros energijos skirstymo vidutinės įtampos tinklais paslaugos kainos viršutinė riba 

2016 m. siekia 1 centą už kWh ir yra 0,178 cento mažesnė nei 2015 metais. Žemos 

įtampos elektros tinklais paslaugos kainos viršutinė riba 2016 metais siekia 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, sumažėjo maždaug 1 proc. 

2015 m. lapkričio 30 d. VKEKK patvirtino 2016 m. I pusmečio dujų kainos gyventojams 

– nuo 2016 m. sausio 1 d. gyventojai už gamtines dujas moka tiek pat, kiek ir 2015 m. 

II pusmetį. Stabilias dujų kainas gyventojams padėjo išlaikyti taikoma papildoma 

nuolaida, kuri padeda išlyginti gamtinių dujų importo ir infrastruktūros paslaugų kainų 

svyravimus. 

Papildomų galimybių tarifams mažėti atsiranda nuo 2016 m. II pusm. pradžios. 

„Lietuvos dujų tiekimas“ gegužės 18 d. VKEKK pasiūlė tvirtinti 8-15 proc. mažesnes 

kainas privatiems klientams. Galimybę mažinti kainas leidžia diversifikuotas gamtinių 

dujų portfelis po to, kai palankiomis sąlygomis dujų įsigyta iš „Statoil“, sėkmingai 

susiderėta dėl 30 proc. mažesnio SGD kiekio terminalo išlaikymui. Nuo 2014 m. 

pradžios galutinė dujų kaina privatiems klientams, nepaisant augusių infrastruktūros 

sąnaudų, mažėjo vidutiniškai 30 proc. „Lietuvos dujų tiekimas“ nuo kovo 1 d. 16 proc. 

sumažino gamtinių dujų kainas ir verslo klientams. 

2016 m. gegužės 23 d. VKEKK pakeitė visuomeninės elektros energijos kainų viršutines 

ribas – antrąjį 2016 m. pusmetį perkantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos 

tinklų viršutinė riba sieks 7,499 ct/kWh, iš žemosios įtampos tinklų – 9,530 ct/kWh (be 

PVM). Palyginti, 2016 m. I pusm. šios kainos sudarė atitinkamai 8,086 ct/kWh ir 9,852 

ct/kWh (be PVM). ESO nuo liepos 1 d. taikys vidutiniškai 5,4 proc. mažesnes elektros 

kainas privatiems klientams. VKEKK gegužės 30 d. paskelbus ESO patvirtintas kainas, 

nuo 2016 m. liepos 1 dienos „Standartinio“ vienos laiko zonos tarifo plano, kuriuo šiuo 

metu atsiskaito 70 proc. privačių ESO klientų, kaina bus 12 centų už kWh – tai 5,5 proc. 

mažiau nei pirmąjį 2016-ųjų pusmetį.  

Nuo birželio 1 d. keičiasi elektros įvedimo ir galios didinimo įkainiai. Daugiau nei 

penktadaliu (22 proc.) sumažės įkainiai už nutiestą tinklo metrą privatiems ir verslo 

klientams, kurių naudojama leistina galia neviršija 100 kW. Daugiau nei dešimtadaliu 

(13 proc.) įkainiai mažės klientams, besinaudojantiems 100-500 kW galia. Elektros 

įvedimo įkainis taip pat mažės naujiems klientams, planuojantiems verslo plėtrą ar 

būsto statybas atokesnėse vietovėse, kai atstumas iki elektros tinklų taškų yra 

didesnis. Naujus elektros įrenginių prijungimo prie ESO skirstomųjų tinklų įkainius 

balandžio 21 d. patvirtino Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK). 

Grąža akcininkams 

„Lietuvos energija“ už 2015 m. II pusm. skyrė 56,2 mln. Eur dividendų, jie išmokėti į 

biudžetą. Anksčiau už 2015 m. I pusm. į biudžetą buvo išmokėta 29,83 mln. Eur 

dividendų suma, tad „Lietuvos energijos“ dividendai už 2015 m. sudaro iš viso 86 mln. 

Eur. Palyginimui, už 2014 metus „Lietuvos energijos“ įmonių grupė skyrė 52,6 mln. Eur 

dividendų ir tai buvo daugiausia iš visų valstybės valdomų įmonių. 

„Lietuvos energijos“ valdoma bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ už 2015 m. 

II pusmetį dividendams skyrė 30,596 mln. Eur. Už 2015 m. pirmą pusmetį akcininkams 

dividendus skyrė 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, ir „Lietuvos dujos“ 

– 10,348 mln. Eur, arba po 0,0356 euro už akciją, dividendų.   
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„Lietuvos energijos“ grupė siekia verslą vystyti atsakingai ir ypač daug dėmesio skiria 

įmonės socialinei atsakomybei (ĮSA). Grupė siekia vadovautis Jungtinių Tautų 

inicijuoto „Pasaulinio susitarimo“ (angl. Global Compact) principais, apibrėžiančiais 

verslo atsakomybę žmogaus teisių, darbuotojų teisių, aplinkosaugos ir kovos su 

korupcija srityse. „Lietuvos energijos“ grupės socialiai atsakingos veiklos modelis 

įgyvendinamas per kryptingą ir nuoseklią veiklą trijose srityse: santykiuose su 

darbuotojais bei visuomene, aplinkosaugoje, ir trečia, atsakinga ir skaidria veikla 

rinkoje. 

„Lietuvos energija“ siekia mažinti savo veiklos poveikį aplinkai, bendruomenei, kitiems 

verslams ir bendromis pastangomis su institucijomis ir nevyriausybinėmis 

organizacijomis dalyvauti ekonominių, socialinių ir aplinkos apsaugos problemų 

sprendime bei prisidėti prie visuomenės raidos ir ekonomikos augimo.  

Socialinė atsakomybė ir aplinkosauga 

Atsakingoje veikloje „Lietuvos energija“ vadovaujasi Valdybos patvirtinta įmonių 

grupės Socialinės atsakomybės politika, kurioje visoms Grupės įmonėms 

apibrėžiamos bendros ĮSA kryptys ir nuostatos, kuriomis vadovaujantis būtų kuriama 

socialiai atsakingo ir darniai vystomo „Lietuvos energijos“ įmonių grupės verslo kultūra 

bei praktika.  

„Lietuvos energija“ savanoriškai siekia užtikrinti ilgalaikę verslo ir visuomenės 

pažangą, prisidėti prie visuomenės socialinės raidos ir gerovės kūrimo, vysto Paramos 

fondo veiklą ir remia reikšmingas, valstybei ir visuomenei vertingas iniciatyvas bei 

projektus. Savo veikloje grupė siekia naudoti pažangias priemones, technologijas bei 

procesus, padedančius mažinti veiklos poveikį aplinkai, skatina racionalų išteklių 

valdymą ir naudojimą, įgyvendina sąnaudas ir atliekas mažinančias veiklas. Grupės 

įmonės skatina ir aktyviai dalyvauja aplinkos apsaugos iniciatyvose bei prevencinėse 

programose. 

„Lietuvos energijos“ įmonės ypač rūpinasi visuomenės ir verslo švietimu energetikos 

srityje (saugumo, energetinio efektyvumo ir racionalaus vartojimo didinimo srityse), 

inicijuodama savo ir įsitraukdama į visuomenines iniciatyvas, skatindama atsakingumą 

bei sąmoningumą, aktyviai bendradarbiaudama su vietos bendruomenėmis. 

Atliekų tvarkymas ir rūšiavimas, taupus išteklių naudojimas  

„Lietuvos energijos“ grupės įmonėse vykdomos atliekų rūšiavimo iniciatyvos, pastatyti 

specialūs rūšiavimo konteineriai, skirti plastiko, popieriaus rūšiavimui. Grupės įmonės 

nuolat skatina ir savo klientus atsisakyti popierinių sąskaitų ir atsiskaitymo knygelių.  

 

Verslo atsakomybė 
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„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 įrengtoje šiuolaikiškoje atliekų rūšiavimo aikštelėje išrūšiuojama 

18 rūšių atliekų. Bendrovės elektrinių veikloje susidariusios pavojingos ir nepavojingos 

atliekos perduodamos atliekų tvarkytojams. Juodųjų ir spalvotųjų metalų atliekos 

parduodamos supirkėjams už rinkos kainą. Bendrovės padalinių veikloje susidariusios 

buitinės, popieriaus ir kartono, plastiko bei stiklo atliekos yra rūšiuojamos ir 

perduodamos komunalinių paslaugų įmonėms. 

Saugumas  

Saugumo užtikinimas veikloje – vienas aukščiausių „Lietuvos energijos“ grupės 

prioritetų. Visoms grupės įmonėms galioja „Darbuotojų saugos ir sveikatos politika“. 

Aukščiausio lygmens vadovai yra atsakingi už saugią ir sveiką darbo aplinką.  

Bendrovėje ESO nuo 2015 metų pabaigos tęsiama vidinė „Saugumo agentų“ iniciatyva 

– darbuotojai ne darbo metu stebi ir praneša apie netvarkingus ir galimai pavojingus 

elektros įrenginius. Per pirmąjį ketvirtį gauta 11 pranešimų su nuotraukomis – apie 

juos pranešama atsakingiems padaliniams, aprašoma įmonės intranete. Tokiu būdu 

šviečiame ir tiesiogiai su tinklo infrastruktūra nedirbančius kolegas. 

Skaidrumas  

„Lietuvos energijos“ grupėje patvirtinta „Nulinės tolerancijos korupcijai politika“, 

taikoma visiems Grupės darbuotojams bei jos suinteresuotoms šalims – rangovams, 

tiekėjams, konsultantams, agentams ir kitiems tarpininkams. Paskirti asmenys 

atsakingi už politikos įgyvendinimą.  

Politikoje viešai įsipareigojama nepažeisti su veikla susijusių teisės normų ir kovoti su 

korupcija. Grupėje visi darbuotojai supažindinami su šia politika ir jos reikalavimais, 

vykdomos edukacinės antikorupcijos programos.  

Įmonių grupėje aiškiai reglamentuota tvarka dėl dovanų bei kitų naudų, veikia visai 

grupei bendra „Pasitikėjimo linija“, kuria naudotis gali tiek darbuotojai, tiek visos 

suinteresuotosios šalys – telefono numeris ir el. pašto adresas skelbiami viešai, 

interneto svetainėje. Grupė įsipareigoja užtikrinti konfidencialumą ir neatskleisti 

pranešimą pateikusio asmens tapatybės.  

Atskaitingumas  

Daugiau informacijos apie įmonės verslo atsakomybę ir vykdomas veiklas – interneto 

svetainėse: Socialinės atsakomybės skiltyse ir ĮSA pažangos ataskaitose: 

http://www.le.lt/lt/socialine-atsakomybe/12, 

www.eso.lt/Socialinėatsakomybe, 

https://gamyba.le.lt/lt/socialine-atsakomybe.  

Parama 

„Lietuvos energija“, remdamasi LR Finansų ministro įsakymu, yra įsteigusi paramos 

fondą, kuris visos Grupės vardu remia reikšmingas, valstybei ir visuomenei vertingas 

iniciatyvas bei projektus.  

2016 m. buvo patikslinta Paramos skyrimo politika ir Paramos valdymo taisyklės. Kovo 

21 d. - balandžio 4 d. potencialūs paramos gavėjai buvo kviečiami teikti paraiškas dėl 

paramos gavimo. 2016 metų prioritetinėmis sritimis nacionaliniu lygiu nustatyta: 

 sportas (išskyrus ekstremalų), skatinant profesionalaus sporto klubus, vienijančius 

šalį ir garsinančius jos vardą, bei sporto organizacijas, ugdančias naujus sporto 

talentus; 

 onkologinėmis ligomis sergančių vaikų rėmimas, skatinant visuomenines 

organizacijas ar judėjimus, kurių veikla ar projektai yra vykdomi ir kuria naudą visos 

šalies mastu, turinčius tarptautinių socialinių projektų įgyvendinimo patirtį ir savo 

veikloje skleidžiantiems gerąją tokių projektų įgyvendinimo patirtį, teikiantiems 

žinias ir bendradarbiaujantiems su sveikatos priežiūros įstaigomis bei 

onkologinėmis ligomis sergančių vaikų šeimomis, skatinantiems tokių vaikų 

šeimyninių ir socialinių ryšių palaikymą; 

 mokslo ir inovacijų skatinimas, remiant jaunųjų mokslininkų idėjas, tyrimus ir 

darbus, kurių įgyvendinimas sustiprintų Lietuvos pozicijas tarptautinėje inovacijų 

rinkoje, padėtų stiprinti Lietuvos švietimo ir mokslo sistemą, didintų visuomenės 

susidomėjimą mokslu, įtvirtintų ilgalaikes mokslo institucijų, akademinės 

bendruomenės, verslo bei visuomeninių organizacijų bendradarbiavimo tradicijas 

bei padėtų jauniesiems mokslo ir inovacijų talentams įsitvirtinti Lietuvos bei 

pasaulinėje mokslo bendruomenėje. 

2016 m. gegužės 23 d. „Lietuvos energijos“ patvirtintas Lietuvos energijos paramos 

fondo biudžetas – paramai 2016 m. numatoma skirti iš viso iki 661 tūkst. eurų. 

 

http://www.le.lt/lt/socialine-atsakomybe/12
http://www.eso.lt/Socialinėatsakomybe
https://gamyba.le.lt/lt/socialine-atsakomybe
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Iniciatyvos visuomenei  

Grupės įmonės kasmet aktyviai prisideda prie Nacionalinės Lietuvos elektros 

asociacijos (NLEA) organizuojamų tradicinių „Energetikų dienų“ renginių. 2016 m. 

balandžio 15-16 dienomis Lietuvos energetikos ir technikos muziejuje vyko nemokami 

edukaciniai renginiai – ekskursijos visuomenei. 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“. 2016 m. kovo mėn. įvyko susitikimas 

su žinomu švedų kilmės publicistu, režisieriumi, vertėju Jonu Ohmanu. Iš viso surengta 

jau keturiolika šio ciklo susitikimų.  

Grupė užtikrina galimybę nemokamai įsikrauti elektromobilį greitojo įkrovimo 

stotelėje. Nuo 2014 m. liepos kartu su partneriais „Nissan“ ir bendrove „NT Valdos“ 

Vilniuje, J. Lelevelio g. atidarytoje pirmojoje šalyje elektromobilių greitojo įkrovimo 

stotelėje kas mėnesį įkraunama apie 1000 kWh elektros energijos. Šiuo metu 

nemokamą elektros energijos tiekimą stotelei užtikrina didžiausias lietuviško kapitalo 

elektros energijos tiekėjas „Energijos tiekimas“. 

„Lietuvos energijos gamyba“, siekdama prisidėti prie visuomenės ir ypač jaunosios 

kartos švietimo apie energetiką, geranoriškai ir nemokamai priima ekskursijas į savo 

valdomus objektus: kombinuoto ciklo bloką, Kruonio HAE, Kauno A. Brazausko HE. Per 

2016 m. elektrinėse apsilankė keli šimtai dalyvių. 

Siekdamas skatinti mokyklų bendruomenių sąmoningumą bei prisidėti prie darnios, 

energiją ir aplinką tausojančios Lietuvos visuomenės kūrimo, Lietuvos vaikų ir jaunimo 

centras ir ESO kartu su partneriais pakvietė šalies ugdymo įstaigas dalyvauti visus 

metus truksiančioje edukacinėje programoje „Darni Mokykla“. Šis projektas pelnė 

Švedijos verslo apdovanojimų prizą už geriausią 2014 metų socialinės atsakomybės 

projektą. 

ESO ir dienraštis „Verslo žinios“ 2016 m. vasario 11 d. organizavo šeštąją, jau tradicine 

tapusią konferenciją verslui . Joje su daugiau kaip 220 dalyvių savo įžvalgomis dalinosi 

specialistai iš įvairių sektorių. Jos metu buvo aptartos praktinės energetinio 

efektyvumo priemonės, konkretūs įmonių įdiegti elektros ir dujų infrastruktūros 

sprendimai, energetinio efektyvumo finansavimas, Europos Sąjungos Energetinio 

efektyvumo direktyvos perkėlimas į šalies nacionalinę teisę ir kiti aktualūs klausimai. 

Ilgalaikiai projektai  

Grupės įmonė ESO tęsia 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. 

„Tiek, kiek reikia“. Racionalaus energijos naudojimo skatinimas yra viena iš 

prioritetinių ESO socialinės atsakomybės krypčių, prisidedanti prie aplinkos ir 

energetinių išteklių tausojimo bei šalies įsipareigojimų vykdant Europos Sąjungos 

klimato kaitos programą. Projektas skirtas kurti racionaliai gyvenančios visuomenės 

tradicijas – čia ieškoma racionalaus elektros energijos vartojimo sprendimų, ypatingą 

dėmesį skiriant verslo, pramonės vartojimui. 

Žaliasis protokolas. Tai ESO inicijuotas susitarimas (gyvuojantis jau šeštus metus), 

kuriuo jį pasirašiusios įmonės ir organizacijos patvirtina, kad pritaria ir pasižada taikyti 

aplinką tausojančias idėjas. 2016 m. I ketv. prie iniciatyvos prisijungė 24 naujos įmonės 

(iš viso prisijungė 212 įmonių). 

Įvertinta veikla  

Įvertinas valdymas. „Metų vadovu 2015“ savaitraštis „Veidas“ 2016 m. kovo 18 d. 

išrinko energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija“ generalinį direktorių dr. Dalių 

Misiūną. Šešioliktus metus vykstančiuose prestižiniuose rinkimuose nugalėtoju pirmą 

kartą išrinktas valstybės valdomos įmonės (VVĮ) vadovas. 

Ryšiai su investuotojais. Vertybinių popierių biržos renginyje „Nasdaq Baltic Market 

Awards 2015“ pelnė tris apdovanojimus – už „Lietuvos dujų“ ir LESTO pasiektą 

pažangą gerinant ryšius su investuotojais 2015 metais.  

Teisės funkcija. Bendrovių ir institucijų teisininkų asociacijos (B.I.T.A.) įsteigtą 

apdovanojimą „Metų teisininkas 2016“ 2016 m. balandžio 14 d. pelnė ESO Teisės 

departamento direktorė Ingrida Kudabienė. 
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„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. 

„Lietuvos energijos“ grupė Valdymo koordinavimo centro pripažinta geriausiai 2014 ir 

2013 metais valdoma valstybės kapitalo įmone. Itin palankiai įvertintas skaidrumas ir 

valdymas. Grupės Gerojo valdymo indeksas 2014 m. sudarė 8,44 balo iš dešimties 

galimų. 

 

 

 

  

Korporatyvinis valdymas 
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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 (2016 m. kovo 31 d.) veikusi „Lietuvos energijos“ stebėtojų taryba*: 

 

       
 Šarūnas Kliokys  

(g. 1959) 
 
Pirmininkas, 
nepriklausomas narys 

Antanas Danys  
(g. 1975) 
 
 
Nepriklausomas narys 

Dr. Virginijus Lepeška 
(g. 1955) 
 
 
Nepriklausomas narys 

Tomas 
Garasimavičius 
(g. 1978) 
 
Narys 

Aloyzas Vitkauskas 
(g. 1954) 
 
 
Narys 

Rasa Noreikienė 
(g. 1959) 
 
 
Narė 

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

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

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

Vilniaus universitetas, 
Socialinių mokslų daktaro 
laipsnis. 

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

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

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

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

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, Lietuvos 
prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai, prezidentas 

Grinvest PTE.LTD direktorius; 
UAB „Kaštonų kalva“, plėtros 
vadovas; Lanestead OU, 
valdybos narys; Balaef OU, 
valdybos narys; UAB Neo 
Finance, Tarybos 
pirmininkas; Asian Pacific 
Green Energy Pte. Ltd, 
direktorius. 

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 (iki 
2016 m. balandžio 29 d.).. 

Lietuvos Respublikos ūkio 
ministerija, viceministrė. 

Lietuvos Respublikos 
energetikos ministerija, 
viceministras. 

*Nei vienas stebėtojų tarybos narys nedalyvauja bendrovės ar grupės įmonių kapitale. 2016-05-26 Finansų ministro įsakymu iš „Lietuvos energijos“ Stebėtojų tarybos atšauktas 

Aloyzas Vitkauskas – vietoje jo stebėtojų tarybos nare paskirta Finansų viceministrė Agnė Bagočiutė.  
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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; 

 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; 
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 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  

- Grinvest PTE.LTD direktorius 

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. 

Skyrimo ir atlygio komitetas 

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 priskirtas Komiteto kompetencijai.

Komiteto narys 
Turimų Bendrovės ir Grupės 

įmonių akcijų skaičius 
Darbovietė 

Aloyzas Vitkauskas  
Komiteto pirmininkas 

- LR finansų ministerija, viceministras 
(iki 2016 m. balandžio 29 d.) 

Virginijus Lepeška  
Nepriklausomas narys 

- UAB „Organizacijų vystymo centras“ 
valdybos pirmininkas 

Tomas Garasimavičius 
Narys 

- LR Ministro Pirmininko patarėjas 
energetikai 
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Valdymo organai 

Valdyba 

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

taryba. Valdyba, kurią sudaro 5 nariai, iš savo narių renka valdybos pirmininką – Bendrovės generalinį direktorių. Valdybos nariai pagal kompetenciją turi užtikrinti tinkamą Bendrovės 

veiklos vykdymą/atitinkamų sričių kuravimą Grupės mastu. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2015 m. kovo 31 d.) veikusi „Lietuvos energijos“ valdyba*: 

*Nei vienas valdybos narys nedalyvauja bendrovės ar grupės įmonių kapitale. 

 

     
 Dr. Dalius Misiūnas 

(g. 1978) 
 
Valdybos pirmininkas, generalinis 
direktorius 

Ilona Daugėlaitė 
(g. 1970) 
 
Valdybos narė, Organizacinio vystymo 
direktorė 

Darius Kašauskas 
(g. 1972) 
 
Valdybos narys, Finansų ir iždo 
direktorius 

Mindaugas Keizeris 
(g. 1980) 
 
Valdybos narys, Strategijos ir plėtros 
direktorius 

Dominykas Tučkus 
(g. 1981) 
 
Valdybos narys, Gamybos ir paslaugų 
direktorius nuo 2016-01-04 

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. 

L. Bocconi universitetas (Italija), Finansų 
magistro laipsnis; 
L. Bocconi universitetas, Verslo vadybos ir 
administravimo laipsnis.  

Darbovietės, 
pareigos 

AB „Energijos skirstymo operatorius“, 
stebėtojų tarybos pirmininkas; 
Asociacija „Eurelectric“, Direktorių tarybos 
narys;  
Nacionalinė Lietuvos energetikos asociacija, 
Prezidentas;  
KTU Alumnų Asociacija, Prezidentas; 
Lietuvos energijos paramos fondas, valdybos 
narys;  
Lietuvos pramonininkų konfederacija, 
tarybos narys. 

AB „Energijos skirstymo operatorius“, 
stebėtojų tarybos narė; 
UAB Technologijų ir inovacijų centro 
valdybos pirmininkė (nuo 2013-12);  
UAB Duomenų logistikos centro valdybos 
pirmininkė (iki 2016-01-22); 
UAB Verslo aptarnavimo centro valdybos 
pirmininkė (nuo 2016-01-06);  
UAB Elektroninių mokėjimų agentūra 
Stebėtojų tarybos narė (nuo 2015-12). 

NT Valdos UAB valdybos pirmininkas (nuo 
2013-12);  
UAB Verslo aptarnavimo centro valdybos 
pirmininkas (iki 2016-01-06);  
UAB Elektroninių mokėjimų agentūra“, 
valdybos pirmininkas (nuo 2015-12); 
UAB Duomenų logistikos centras, valdybos 
pirmininkas (nuo 2016-01). 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų 
tarybos pirmininkas (nuo 2015-12-02); 
Energijos tiekimas UAB valdybos pirmininkas 
(iki 2016-02-08); UAB LITGAS valdybos 
pirmininkas (iki 2016-01-11); UAB „Lietuvos 
dujų tiekimas“ valdybos narys (iki 2016-01-
11); UAB „Energetikos paslaugų ir rangos 
organizacija“, valdybos pirmininkas (nuo 
2015-10-26); UAB Vilniaus kogeneracinė 
jėgainė, valdybos pirmininkas (nuo 2015-11-
06), Lietuvos energijos paramos fondas, 
valdybos narys, UAB Elektroninių mokėjimų 
agentūra Stebėtojų tarybos narys (nuo 2016-
01). 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų 
tarybos narys (nuo 2016-01); 
UAB LITGAS, valdybos pirmininkas (nuo 2016-
01); 
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, valdybos narys 
(nuo 2016-01); 
Energijos tiekimas UAB, valdybos narys (nuo 
2016-01); 
UAB Elektroninių mokėjimų agentūra Stebėtojų 
tarybos narys (nuo 2016-01);  
HOB OU valdybos narys; „Tuuleenergia“ OU 
valdybos narys, UAB „EURAKRAS“ valdybos 
narys. 
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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, užtikrinant abipusę 

naudą, kurti su jais ilgalaikės partnerystės santykius ir bendrą sėkmingą ateitį.  

2016 m. kovo 31 d. Grupėje dirbo 50592 darbuotojai. „Lietuvos energijos“ grupės 

darbuotojų skaičius per ketvirtį sumažėjo 320 darbuotojų, arba 6 proc. 

Įmonė Viso darbuotojų 

„Lietuvos energija“, UAB 83 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2749 

 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB 404 

UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija 711 

UAB Technologijų ir inovacijų centras 185 

UAB Duomenų logistikos centras 17 

Energijos tiekimas UAB 29 

UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra" 3 

NT Valdos, UAB 238 

VšĮ Energetikų mokymo centras 142 

UAB LITGAS 16 

UAB VAE SPB 11 

UAB Verslo aptarnavimo centras 416 

UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ 34 

UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ 18 

UAB Kauno kogeneracinė jėgainė 1 

UAB Energijos sprendimų centras 2 

Iš viso 5 059 

                                                           
 

2 Galiojančių darbo sutarčių skaičius. 

2015 m. kovo 31 d. Bendrovėje dirbo 83 darbuotojai. 97,4 proc. Bendrovėje dirbančių 

darbuotojų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, iš jų – 6 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), sertifikuotas ISO 

31000:2009 rizikos valdymo profesionalas, 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 (LEI mokslo taryba; KTU verslo taryba; 

LEI stebėtojų taryba; Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Technologinės 

plėtros komitetas). 

 

54,9 proc. Grupėje dirbančių darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą, iš jų – 19 mokslo 

daktarai, 28,5 proc. turi aukštesnįjį išsilavinimą, 13,5 proc. turi vidurinį išsilavinimą. 
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1,3

1,3
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Didžiąją dalį Grupės darbuotojų sudarė vyrai – 76,5 proc., moterys sudarė 23,5 proc. 

Tarp vadovaujančias pozicijas užimančių darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį taip pat 

labai panašus: 75,9 proc. vadovų sudarė vyrai, o moterys – 24,1 proc.  

 

Bendras Bendrovės darbo užmokesčio fondas už 2016 m. sausio–kovo mėn. buvo. 481 

tūkst. Eur. 

Bendrovės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2016 m. sausio-kovo 

mėn., prieš mokesčius 

2015 m. kovo 31 d. Grupėje dirbo 5059 darbuotojai. Bendras Grupės darbo 

užmokesčio fondas už 2016 m. sausio–kovo mėn. buvo 15 238 tūkst. Eur. 

Grupės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2016 m. sausio-kovo mėn., 

prieš mokesčius 

Darbuotojų kategorija Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, eurais 

Įmonės vadovas 3 613 

Aukščiausio lygmens vadovai 3 229 

Vidurinio lygmens vadovai 1 855 

Ekspertai, specialistai, darbininkai 961 

Organizacijos ir jos kultūros vystymas 

Pertvarkius „Lietuvos energijos“ grupės valdymą 2016 m. dėmesys skirtas 

koordinuotam organizacijos vystymui, žmogiškųjų išteklių valdymui, naujos 

organizacinės kultūros formavimui, veiklos organizavimo efektyvumui, kompetencijų 

stiprinimui ir išlaikymui.  

2016 m. I ketv. toliau įgyvendinamas Žmogiškųjų išteklių valdymo išgryninimo 

projektas. Atskiriamos korporatyvinės („Lietuvos energijoje“), partnerystės (grupės 

įmonėse) ir administracinės (Verslo aptarnavimo centre) Žmogiškųjų išteklių valdymo 

funkcijos. Formuojama Žmogiškųjų išteklių valdymo konsultavimo funkcija ir įmonių 

vadovai turės vidinius partnerius strateginiais personalo valdymo klausimais. Įmonių 

ŽI valdymo partneriai galės daugiau laiko skirti savo įmonių vadovų kasdieniam 

ugdymui, lyderystės vystymui organizacijoje, taip didinant jų brandą žmogiškųjų 

išteklių valdymo srityje. 

Toliau sėkmingai tęsiami karjeros valdymo, rotacijų sistemų struktūrizavimo procesai 

(per 2016 I ketv. metus tarp Grupės įmonių rotavo 34 darbuotojai, o karjerą įmonės 

viduje padarė 151 darbuotojas). 

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. Atskirose įmonėse 

organizacijos lygmeniu organizuoti įvairūs bendrųjų, profesinių ir vadovavimo 

kompetencijų mokymai, pvz., lyderystės, komandos formavimas, pokyčių valdymas, 

komunikavimas, projektų valdymas, verslo procesų valdymas ir kt. 

Praktikos galimybės 

Grupės įmonės sudaro sąlygas aukštųjų ir profesinių mokyklų studentams pritaikyti 

teorines žinias bei įgyti praktinių įgūdžių. Per 2016 m. I ketv. praktiką grupėje atliko 50 

praktikantai, iš jų vėliau bendrovėje įsidarbino 2 praktikantai. 

 

 

 

  

Darbuotojų kategorija Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, eurais 

Įmonės vadovas 5 213 

Aukščiausio lygmens vadovai 4 003 

Vidurinio lygmens vadovai 3 177 

Ekspertai, specialistai 1 725 

76%

24%

Darbuotojų pasiskirstymas 
pagal lytį

Vyrai Moterys

76%

24%

Vadovų pasiskirstymas pagal 
lytį

Vyrai Moterys
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Listinguojamų Grupės įmonių priežiūros ir valdymo organai 

2015 m. gruodžio 3 d. sujungimo būdu reorganizuojant AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos“ buvo įsteigta AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), kuris pradėjo veiklą nuo 2016 m. 

sausio 1 d., o 2015 m. gruodžio 31 d. AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos“ baigė savo veiklą ir buvo išregistruotos. 

Nuo 2016 m. sausio 1 d. ESO veikia stebėtojų taryba, kurią sudaro: 

Vardas, 

pavardė 

Dalyvavimas 

Bendrovės ir Grupės 

įmonių kapitale, % 

Kadencijos 

laikotarpis 
Darbovietė 

Dalius Misiūnas 
Pirmininkas 

- 2015-12-03 –  
2019 m. gruodis 

„Lietuvos energija“, UAB 
generalinis direktorius 

Ilona Daugėlaitė 
Narė 

- 2015-12-03 –  
2019 m. gruodis 

„Lietuvos energija“, UAB 
Organizacinio vystymo direktorė 

Petras Povilas Čėsna 
Nepriklausomas narys 

- 2015-12-03 –  
2019 m. gruodis 

LITEXPO valdybos pirmininkas 

 

2016 m. kovo 31 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB stebėtojų tarybą 

sudarė: 

 

2016 m. kovo 31 d. „Energijos skirstymo operatoriaus“ valdybą sudarė: 

Vardas, 

pavardė 

Dalyvavimas 

Bendrovės ir Grupės 

įmonių kapitale, % 

Kadencijos 

laikotarpis 
Darbovietė 

Liudas Liutkevičius 
Pirmininkas 

- 2015-12-31 – 
 2019 m. gruodis 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
generalinis direktorius 

Eglė Čiužaitė 
Narė 

- 2015-12-03 –  
2016 m. vasaris 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
Finansų ir administravimo tarnybos 
direktorė 

Dalia Andrulionienė 
Narė 

- 2015-12-03 –  
2019 m. gruodis 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
Paslaugų tarnybos direktorė 

Rytis Borkys 
Narys 

- 2015-12-03 –  
2019 m. gruodis 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
Tinklų eksploatavimo tarnybos 
direktorius 

Dalius Svetulevičius 
Narys 

- 2015-12-03 –  
2019 m. gruodis 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
Tinklų plėtros tarnybos direktorius 

Augustas Dragūnas 
Narys 

- 2016 m. vasaris – 
2019 m. gruodis 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
Finansų ir administravimo tarnybos 
direktorius 

Vadovas: Liudas Liutkevičius, AB „Energijos skirstymo operatorius“ generalinis 
direktorius. 

2016 m. kovo 31 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB valdybą sudarė: 

Vardas, 

pavardė 

Dalyvavimas 

Bendrovės ir Grupės 

įmonių kapitale, % 

Kadencijos 

laikotarpis 
Darbovietė 

Eglė Čiužaitė 
Pirmininkė 

- 2016 m. vasaris- 
2017 m. rugsėjis 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, 
generalinė direktorė 

Adomas Birulis 
Narys 

- 2013 m. rugsėjis- 
2017 m. rugsėjis 

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

Darius Kucinas 
Narys 

- 2013 m. rugsėjis- 
2017 m. rugsėjis 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, gamybos 
departamento direktorius 

Vidmantas Salietis 
Narys 

- 2013 m. rugsėjis- 
2016 m. vasaris 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, 
Didmeninės elektros prekybos 
departamento direktorius, „Energijos 
tiekimas“, UAB generalinis direktorius 

Mindaugas Kvekšas 
Narys 

 2015 m. gruodis - 
2017 m. rugsėjis 

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

Juozas Bartlingas 
Pirmininkas 

- 2013 m. rugsėjis- 
2016 m. vasaris 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, 
generalinis direktorius 

Vadovas: Eglė Čiužaitė, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, generalinė direktorė.  

Vardas, 

pavardė 

Dalyvavimas 

Bendrovės ir Grupės 

įmonių kapitale, % 

Kadencijos 

laikotarpis 
Darbovietė 

Mindaugas Keizeris 
Pirmininkas nuo  
2015-12-02 

- 2014-11-20 -  
2017 m. rugpjūtis 

„Lietuvos energija“, UAB 
strategijos ir plėtros direktorius  

Pranas Vilkas 
Nepriklausomas narys 

- 2013 m. rugpjūtis-
2017 m. rugpjūtis 

- 

Dominykas Tučkus 
Narys 

- 2015-12-21 -  
2017 m. rugpjūtis 

„Lietuvos energija“, UAB gamybos 
ir paslaugų direktorius 
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„Lietuvos energijos“ ir jos dukterinių įmonių metinė ataskaita yra rengiama 

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 skelbiama 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 2016 m. kovo 31 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 1 095,7 

 
 

 

 

 

 

  

Pagrindinė informacija apie Bendrovę ir Grupę 
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Informacija apie dukterines įmones, filialus ir atstovybes 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2016 m. kovo 31 d.) „Lietuvos energija“, UAB tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliavo šias įmones: 

Įmonė Įmonės buveinės 
adresas 

Valdomų akcijų 
efektyvioji dalis, 

2016-03-31 (%) 

Įstatinis kapitalas 
(tūkst. Eur) 
2016-03-31 

Pagrindinė veikla 

 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB Elektrinės g. 21, Elektrėnai 96,25 184 174 Elektros energijos gamyba, tiekimas, prekybos elektra veikla 

„Energijos skirstymo operatorius“, (iki 2016-
01-01 AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos“) 

Aguonų g. 24, Vilnius 94,98 259 443 Elektros energijos tiekimas ir skirstymas vartotojams; gamtinių dujų skirstymas 

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 79,64 4 033 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos 

UAB „Energetikos paslaugų ir rangos 
organizacija“ (iki 2016-01-01 UAB „ELEKTROS 
TINKLO PASLAUGOS“ ir UAB „Kauno 
energetikos remontas“) 

Motorų g. 2, Vilnius 100 7 003 Elektros tinklų ir susijusių įrenginių statyba, remontas, techninė priežiūra, vartotojų prijungimas prie 
elektros tinklų, energetinių įrenginių remontas, metalo konstrukcijų gamyba 

UAB LITGAS Žvejų g. 14, Vilnius 66,67 13 050 Suskystintų gamtinių dujų tiekimas per terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis 

UAB Elektroninių mokėjimų agentūra Žvejų g. 14, Vilnius 100 437 Įmokų surinkimo paslaugų teikimas 

Energijos tiekimas UAB P. Lukšio g. 1, Vilnius 100 10 000 Elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas, elektros energijos eksportas/importas, balansavimo 
paslaugos 

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 97,80 6 440 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 97,00 580 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 1 003 Vilniaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimas 

Tuuleenergia OU Keskus, Helmküla, Varbla Rural 
Municipality, Pärnu County 

43 499 Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių išteklių 

HOB OU Mustamäe tee 16, Tallinn 100 3 653 Tuuleenergia OU, vykdančios elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių, 57 proc. akcininkė 

UAB „Eurakras“ Vytenio g. 46, Vilnius 75 8 096 Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių išteklių 

UAB Energijos sprendimų centras Žvejų g. 14, Vilnius 100 10 Energijos taupymo paslaugų teikimas 

 

 



40   TARPINIS PRANEŠIMAS 2016 M. I KETV. | Informacija apie Grupės įmonių vertybinius popierius 
 

 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir „Lietuvos energijos gamybos“ akcijos įtrauktos į „Nasdaq Vilnius“ biržos Oficialųjį prekybos sąrašą. Bendrovių akcijos pradėtos listinguoti 

atitinkamai nuo 2016 m. sausio 11 d. ir 2011 m. rugsėjo 1 d. Įmonių akcijomis prekiaujama tik „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržoje. 

  

Įstatinio kapitalo struktūra ir akcininkai, 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis turėję daugiau kaip 5 proc. emitento įstatinio kapitalo 

Bendrovė Bendra nominalioji akcijų 
vertė, Eur 

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

pavadinimas) 

Nuosavybės teise 
priklausančių akcijų 

suteikiama balsų dalis, 
proc.        

AB LESTO (iki 2015 m. 
gruodžio 31 d.) 

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“ (iki 
2015 m. gruodžio 31 d.) 

84 298 864,6 LT0000116220 LDJ1L BALTIC MAIN LIST „Lietuvos energija“, UAB 96,64% 

AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ 

259 442 796,57 LT0000130023 ESO1L BALTIC MAIN LIST „Lietuvos energija“, UAB 94,98% 

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 

2016 m. kovo 31 d. įmonė buvo išleidusi 635 083 615 paprastąsias vardines 0,29 Eur 

nominaliosios vertės akcijas. „Lietuvos energijos gamybos“ akcijos įtrauktos į NASDAQ 

OMX Vilnius oficialųjį prekybos sąrašą. Emisijos ISIN kodas LT0000128571. 

„Lietuvos energijos gamyba“ vertybinių popierių apskaitos tvarkymo sutartis dėl 

išleistų vertybinių popierių apskaitos ir asmeninių vertybinių popierių sąskaitų 

sudaryta su AB SEB banku. 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 

2016 m. gruodžio 31 d. įmonė buvo išleidusi 894 630 333 paprastąsias vardines 0,29 

Eur nominaliosios vertės akcijas. AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijos buvo 

įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius oficialųjį prekybos sąrašą. Emisijos ISIN kodas 

LT0000130023. 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ yra sudariusi sutartį su AB SEB banku dėl 

bendrovės išleistų vertybinių popierių apskaitos ir asmeninių vertybinių popierių 

sąskaitų tvarkymo. 

  

Informacija apie Grupės įmonių vertybinius popierius 
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 Veiklą pradėjo LESTO ir „Lietuvos dujų“ pagrindu įkurta bendrovė „Energijos 

skirstymo operatorius“ (ESO). Pradėjo veikti nauja savitarnos svetainė 

www.manogile.lt. (2016 m. sausio 1 d.). 

 Pradėjo veikti „Elektros tinklo paslaugos“ ir „Kauno energetikos remontas“ 

pagrindu įkurta Energetikos paslaugų ir rangos organizacija (EnePRO). (2016 m. 

sausio 1 d.). 

 „Lietuvos energija“ paskelbė 2 metų trukmės, 60 mln. Eur sąskaitos kredito limito 

(angl. overdraft) konkursą. (2016 m. sausio 5 d.). 

 Pradėta ESO akcijų prekyba biržoje „Nasdaq Vilnius“. (2016 m. sausio 11 d.). 

 Iš „Lietuvos dujų tiekimo“ ir LITGAS valdybų atšauktas Mindaugas Keizeris, vietoje 

jo paskirtas Dominykas Tučkus. (2016 m. sausio 11 d.). 

 Lietuvos vartotojų asociacija kreipėsi į teismą dėl bendrovės „Lietuvos dujų 

tiekimas“ tariamai negrąžinamos permokos už gamtines dujas. (2016 m. sausio 12 

d.). 

 Vilniaus apygardos teismas atmetė „Vilniaus energijos“ ieškinį „Lietuvos dujų 

tiekimui“ dėl 19 mln. Eur permokos už dujas. (2016 m. sausio 21 d.). 

 „Lietuvos energija“ įsigijo dvi vėjo elektrinių parkus Lietuvoje ir Estijoje valdančias 

bendroves – UAB „Eurakras“ ir „Tuulueenergia“ OU. (2016 m. sausio 21 d.). 

 „Energijos tiekimas“ prisijungė prie elektros išvestinių finansinių priemonių biržos 

Nasdaq Commodities. (2016 m. sausio 28 d.). 

 Paskelbta apie 2016 m. vasario 26 d. organizuojamą „NT Valdų“ nekilnojamojo 

turto aukcioną. (2015 m. vasario 1 d.). 

 Pradėtas buvusios akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ smulkiųjų akcininkų 

akcijų išpirkimo procesas. Už apskaičiuotą išperkamų „Lietuvos energijos 

gamybos“ akcijų kiekį mokama nustatyta kaina – 1,2959 euro už akciją. (2016 m. 

vasario 2 d.). 

 Išrinkta nauja „Energijos tiekimo“ valdyba: Dominykas Tučkus, Ieva Lauraitytė ir 

Edvardas Jatautas (nepriklausomas narys). (2016 m. vasario 2 d.). 

 Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė LESTO skundą, kuriuo buvo 

prašoma panaikinti VKEKK 2014-12-19 nutarimą „Dėl AB LESTO planinio 

patikrinimo“. (2016 m. vasario 5 d.). 

 Nacionalinė Lietuvos elektros ir Lietuvos dujų asociacijos susijungė ir tapo 

Nacionaline Lietuvos energetikos asociacija. (2016 m. vasario 8 d.). 

 LITGAS pasirašė atnaujintą paskirtojo tiekimo sutartį su Norvegijos „Statoil“ – 

sutarties pakeitimai padės daugiau nei trečdaliu sumažinti Klaipėdos SGD 

terminalo išlaikymo sąnaudas. (2016 m. vasario 18 d.). 

 VKEKK nutarė, kad „Lietuvos dujų tiekimas“ turi didelę įtaką didmeninėje ir 

mažmeninėje rinkose. (2016 m. vasario 18 d.). 

 ESO valdybos nariu bei Finansų ir administravo tarnybos direktoriumi paskirtas 

Augustas Dragūnas. Jis pakeitė Eglę Čiužaitę, kuri paskirta „Lietuvos energijos 

gamybos“ valdybos pirmininke ir generaline direktore. Prieš tai patenkintas 

buvusio „Lietuvos energijos gamybos“ generalinio direktoriaus atsistatydinimo 

prašymas – jis ir Vid09mantas Salietis atšaukti iš bendrovės valdybos. (2016 m. 

vasario 19 d.). 

 Įvykusiame „NT Valdų“ nekilnojamojo turto aukcione už 1,265 mln. eurų parduoti 

8 objektai.(2016 m. vasario 26 d.) 

 „Lietuvos dujų tiekimas“ sumažino šių metų gamtinių dujų kainas verslo klientams 

vidutiniškai 16 procentų. (2016 m. vasario 25 d.). 

 „Lietuvos energija“ ir SEB bankas pasirašė 2 metų trukmės, 40 mln. Eur sąskaitos 

kredito limito (angl. overdraft) sutartį. (2016 m. kovo 7 d .). 

 Atlikus sutartus pasirengimo darbus, energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“ 

ir UAB „Fortum Heat Lietuva“ pasirašė UAB Kauno kogeneracinė jėgainė sandorio 

užbaigimo aktą. (2016 m. kovo 18 d.). 

 „Energijos skirstymo operatorius“ dividendams skyrė 30,596 mln. Eur už II pusm. 

(2016 m. kovo 29 d.). „Lietuvos energija“, reaguodama į LR Seimo Antikorupcijos 

komisijos išvadas, pradėjo vidinį tyrimą dėl sudarytos sutarties tarp UAB Karalienės 

Mortos mokyklos ir grupės valdomos UAB „NT Valdos“. (2016 m. kovo 22 d.). 

 UAB „NT Valdos“ iniciatyva nutraukta 2015 m. rugsėjo 11 d. sudaryta preliminari 

sutartis su Karalienės Mortos mokykla dėl plėtros projekto. (2016 m. kovo 24 d.). 

 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 metų kovo 30 dieną patvirtino taikos sutartį 

byloje dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ veiklos tyrimo. (2016 m. kovo 30 d.). 

 Valstybės Kontrolė pradėjo auditą dėl „NT Valdų“ sutarties – „Lietuvos energija“ 

gavo prašymą sudaryti galimybę institucijos atstovams gauti reikalingus duomenis. 

(2016 m. balandžio 4 d.). 

 VKEKK nepritarė sankcijos ESO skyrimui pagal „Lietuvos dujų“ 2009-2013 m. 

reguliuojamos veiklos planinio patikrinimo aktą. (2016 m. balandžio 21 d.). 

 Pasibaigus akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ akcijų išpirkimo procesui, 

„Lietuvos energija“ pagal įsigaliojusias sutartis pervedė pinigines lėšas buvusiems 
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bendrovės akcininkams. Iš viso akcijų išpirkimo proceso metu buvo sudarytos 1 

144 akcijų pirkimo – pardavimo sutartys, jų pagrindu „Lietuvos energijai“ 

perleistos 3 866 497 „Lietuvos energijos gamybos“ akcijos, tai sudaro 0,61 proc. 

visos emisijos. Nepasinaudoję teise parduoti akcijas šio proceso metu ar nespėję 

pateikti reikalingų dokumentų dėl akcijų išpirkimo ir toliau lieka „Lietuvos energijos 

gamybos“ akcininkais ir gali savo akcijomis prekiauti biržoje. (2016 m. gegužės 23 

d.). 

 VKEKK, reaguodama į pokyčius rinkoje Lietuvai pradėjus importuoti elektros 

energiją iš Lenkijos ir Švedijos, 2016 m. II pusmečiui nustatė apie 5 proc. mažesnes 

visuomeninės elektros energijos kainos viršutines ribas buitiniams vartotojams. 

Perkantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos tinklų – 7,499 ct/kWh be PVM 

(iki tol buvo 8,086 ct/kWh be PVM), o perkantiems elektros energiją iš žemos 

įtampos tinklų – 9,530 ct/kWh (iki tol buvo 9,852 ct/kWh be PVM). (2016 m. 

gegužės 25 d.). 

 Finansų ministro įsakymu iš „Lietuvos energijos“ Stebėtojų tarybos atšauktas 

Aloyzas Vitkauskas – vietoje jo stebėtojų tarybos nare paskirta Finansų 

viceministrė Agnė Bagočiutė. (2016 m. gegužės 26 d.). 

 VKEKK paskelbė naujas elektros energijos persiuntimo paslaugų ir visuomenines 

elektros kainas, kurios galios 2016 metų antrąjį pusmetį. Nuo liepos 1 dienos 

privatiems klientams elektros kainos sumažės vidutiniškai 5,4 proc. (2016 m. 

gegužės 30 d.). 

 

 

„Lietuvos energija“, UAB 

Generalinis direktorius 

2016 m. gegužės 31 d.
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