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„Lietuvos energijos“ grupės esminiai rodikliai 

    2019 m. I pusm.  2018 m. I pusm. ∆, mln. EUR ∆, % 

Pajamos mln. EUR 767,3 628,5 138,9 22,1% 

Savikaina mln. EUR 581,2 457,7 123,5 27,0% 

Veiklos sąnaudos mln. EUR 70,9 61,5 9.4 15,3% 

EBITDA  mln. EUR 113,4 108,4 5,0 4,6% 

EBITDA marža  % 14,8% 17,2% - - 

Koreguota EBITDA mln. EUR 135,7 123,6 12,1 9,8% 

Koreguota EBITDA marža  % 17,7% 19,8% - - 

EBIT mln. EUR 56,1 71,7 -15,6 -21,8% 

FFO  mln. EUR 110,2 102,4 7,8 7,6% 

Grynasis pelnas mln. EUR 37,5 60,0 -22,5 -37,5% 

Grynojo pelno marža % 4,9% 9,6% - - 

Koreguotas grynasis pelnas mln. EUR 44,0 84,5 -40,5 -47,9% 

Koreguoto grynojo pelno marža  % 5,7% 13,4% - - 

Investicijos mln. EUR 212,5 149,5 63,0 42,1%  

    2019.06.30 2018.12.31 ∆, mln. EUR ∆, % 

Visas turtas mln. EUR  2 990,6     2 854,1    136,5 4,8% 

Nuosavas kapitalas mln. EUR  1 349,0     1 321,7    27,3 2,1% 

Finansinės skolos mln. EUR  1 004,3     864,5    139,8 16,2% 

Grynoji skola mln. EUR 842.0     736,0    106,0 14,4% 

Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 12 mėn. % -1,9% -0,2% - - 

Koreguota nuosavo kapitalo grąža (Koreguotas ROE) 12 mėn. % 5.7% 8,7% - - 

Turto grąža (ROA) 12 mėn. % -0,9% -0,1% - - 

Nuosavo kapitalo lygis % 45,1% 46,3% - - 

Grynoji skola / EBITDA 12 mėn. kartais 5,19 4,69 - - 

Grynoji skola / Koreguota EBITDA 12 mėn. kartais 3,55 3,27 - - 

Grynoji skola / Nuosavybės santykis % 62,4% 55,7% - - 

FFO 12 mėn. / Grynoji skola % 18,3% 19,6% - - 

Turto apyvartumo rodiklis kartais 0,468 0,442 - - 

Bendrojo likvidumo koeficientas kartais 0,973 1,161 - - 

Apyvartinis kapitalas mln. EUR -17,0 -19,0 2,0 10,5% 

Apyvartinis kapitalas / Pajamos 12 mėn. % -1,2% -1,5% - - 
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Investicijos Veiklos sąnaudos

Įsibėgėjant kogeneracinių jėgainių statyboms bei investuojant į 

vėjo parkų projektus investicijos augo 42,1%. Veiklos 

sąnaudos augo 15,3% dėl didesnių tinklo priežiūros sąnaudų. 

Koreguota EBITDA augo 9,8%. Rodiklio augimą lėmė augusios 

investicijos į tinklų atnaujinimą bei išaugęs Grupės vėjo jėgainių 

portfelis. 

Grynasis pelnas mažėjo pagrinde dėl atvirų finansinių išvestinių 

priemonių rinkos vertės pokyčių. Koreguota nuosavo kapitalo 

grąža (12 mėn.) siekė 5,7%. 

 

Pajamų augimą pagrinde lėmė išaugusios elektros didmeninės 

prekybos apimtys Lenkijoje 

2015 m. koreguotos EBITDA ir koreguoto grynojo pelno rezultatai pateikiami neeliminuojant ESO ir LDT reguliuojamų pajamų perskaičiavimo efektų, kadangi šie duomenys kaupiami nuo 2016 m. pradžios. 

Finansiniai duomenys pateikiami mln. EUR 

 

↑42% 

↓38% 

↑10% 

↑22% 
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Valdybos pirmininko pranešimas 

 
Gerbiami klientai, partneriai, darbuotojai, akcininkai, 

 

Pristatome jums pirmojo 2019 metų pusmečio „Lietuvos energijos“ grupės rezultatus. Pranešime rasite svarbiausius įvykius, rodančius, kaip Grupei 

sekasi įgyvendinti strategiją LE 2030.  

 

Mes ir toliau plečiame savo elektros gamybos pajėgumus iš vėjo, planuojame investicijas į tinklo patikimumo ir saugumo didinimą, išmanių 

sprendimų diegimą, investuojame į išmaniuosius energetikos sprendimus pritaikančius startuolius, ne tik patys vadovaujamės skaidrumo etalonu, 

bet skatiname tai daryti ir kitas įmones. Tikime, kad „Lietuvos energija“ jau tapo pavyzdžiu korupcijos prevencijos srityje. 

 

Didžiuojamės, kad tarptautinė kredito reitingų agentūra „S&P Global Ratings“, atlikusi kasmetinę „Lietuvos energijos“ kredito reitingo peržiūrą, 

paliko įmonei galioti BBB+ kredito reitingą. Tai rodo, kad „Lietuvos energijos“ grupė išlieka patikima ir finansiškai stipri. 

 

Žaliosios energijos vystymo srityje turime didelių naujienų. „Lietuvos energija renewables“ įsigijo Pomerania vėjo parką Lenkijoje. Tai jau antrasis vėjų parko projektas, kurį statysime 

patys – sausio mėnesį skelbėme apie vėjo parko projekto Mažeikiuose įsigijimą. 

 

„Lietuvos energijos gamybos“ valdomose elektrinėse buvo sėkmingai įvykdytas Lietuvos energetikos sistemos atkūrimo po totalinės avarijos ir dalies sistemos izoliuoto veikimo 

bandymas. Įrodėme, jog įvykus visuotinei avarijai, esame pasiruošę reaguoti ir užtikrinti elektros tiekimą šalies vartotojams. Labai svarbu tai, kad įvertinę bandymų rezultatus, galėsime 

kokybiškiau pasiruošti ateityje laukiančiam strateginiam projektui – Lietuvos elektros energetikos sistemos sinchronizacijai su Kontinentinės Europos tinklų sistema. 

 

Nuolat siekiame gerinti klientų patirtį ir užtikrinti geriausias elektros bei dujų kainas. Įgyvendinant šiuos tikslus gegužės pabaigoje prie „Lietuvos energijos tiekimo“ buvo prijungtas 

„Energijos tiekimas“. Profesionalių šių įmonių darbuotojų kompetencijų susiliejimas suteiks galimybę klientams sukurti dar geresnes paslaugas. 

 

Suprantame, kad dalinimasis gerosiomis patirtimis yra ypač svarbus veiklos tobulinimui, todėl „Energijos skirstymo operatorius“ prisijungė prie vienos skaitlingiausių skirstymo sistemų 

operatorių asociacijų Europoje – EDSO (European distribution system operators). Čia operatoriai dalijasi ir semiasi efektyvaus investavimo į tinklų infrastruktūrą gerųjų pavyzdžių, 

pasiteisinusių sprendimų pertvarkant ar diegiant inovacijas tinkluose. 

 

Siekiame kurti vertę Lietuvai, todėl nuolat stengiamės visus darbus atlikti kuo efektyviau ir skaidriau. Antrame šių metų pusmetyje mūsų laukia dideli pokyčiai, kuriais sieksime 

konsoliduoti skirtingus „Lietuvos energijos“ ir Grupės įmonių turimus prekės ženklus po vienu moderniu, tarptautiniu prekės ženklu – „Ignitis“. Dirbsime tam, kad lietuviai galėtų 

didžiuotis šiuolaikiška, tarptautine, „žalia“ energetikos įmone. 

Darius Maikštėnas 

Valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius 

„Lietuvos energija“, UAB 
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Apie grupę ir bendrovę 

 

 

 

„Lietuvos energijos“ grupė – tai valstybės kapitalo įmonė, viena didžiausių energetikos 

įmonių grupių Baltijos šalyse (toliau – Grupė). 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 

Lietuvos Respublikos Finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija). 

 

„Lietuvos energijos“ grupė įgyvendina strategiškai svarbius Lietuvai energetikos 

projektus, siekia Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos tikslų. Grupė, 

kurioje dirba daugiau nei 3800 darbuotojų, valdo ir eksploatuoja svarbiausius Lietuvos 

elektros energijos gamybos pajėgumus, užtikrinančius energijos tiekimo saugumą, visą 

šalies teritoriją apimantį elektros skirstomąjį tinklą, taip pat dujų skirstomąjį tinklą. 

„Lietuvos energija“ aptarnauja daugiau kaip 1,6 mln. klientų visoje Lietuvoje, siūlo 

elektros tiekimo paslaugas klientams užsienyje, tiekia dujas 570 tūkst. klientų. Per 2019 

m. I pusm. pagaminta 0,47 teravatvalandės (TWh) ir klientams paskirstyta 4,81 TWh 

elektros energijos, o skirstomaisiais dujotiekiais paskirstyta 3,80 TWh gamtinių dujų. 

 

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 pagrindines Grupės veiklas, taip pat komercijos, finansų, teisės, 

strategijos ir plėtros, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, 

komunikacijos ir kitas sritis. 

 

 

  

Aptarnaujama daugiau 

kaip 1,6 mln. klientų 

Paskirstyta 4,81 TWh 

elektros energijos 

Pagaminta 0,47 TWh  

elektros energijos 

Paskirstyta 3,80 TWh 

gamtinių dujų 
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Grupės struktūra 

 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje „Lietuvos energijos“ grupę sudarė 24 bendrovės: patronuojanti Bendrovė ir 23 tiesiogiai bei netiesiogiai valdomos įmonės. 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.  
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Grupės strategija 

 

„Lietuvos energijos“ įmonių grupė 2018 m. gegužę pristatė naują veiklos strategiją LE 2030. Didžiausias dėmesys įgyvendinant naująją „Lietuvos energijos“ strategiją skiriamas tvariai 

plėtrai tarptautinėje rinkoje, atsinaujinančios energijos gamybos vystymui, kokybei ir efektyvumui bei skaidrumui. Strategija apima energetikos infrastruktūros, žaliosios generacijos plėtrą 

vystant globalų įmonės ir visos šalies konkurencingumą, komercinės organizacijos sukūrimą ir naujų energetikos paslaugų platformų bei energetikos technologijų kompetencijų centro 

išvystymą. Per tvarią plėtrą siekiama kokybės ir efektyvumo gerinant klientų aptarnavimą, infrastruktūros kokybę, toliau gryninant grupės veiklas, užtikrinant stabilią grąžą valstybei ir 

laikantis aukščiausių veiklos skaidrumo standartų. Naujosios strategijos įgyvendinimas „Lietuvos energijos“ grupei padės išlaikyti vienas geriausių energijos skirstymo paslaugų kainų 

Europos Sąjungoje. 

Per ateinančius dvylika metų valstybės kapitalo „Lietuvos energija“ planuoja iš esmės transformuotis: didins gamybos pajėgumus žaliojoje energetikoje, plėsis į tarptautines rinkas, kurs ir 

diegs inovacijas energetikos sektoriuje. Visa tai įgyvendinant bus užtikrinta stabili grąža, kuri sieks 1,6 milijardo eurų per 2018–2030 metus ir išlaikyta geriausia kaina ir kokybė klientams. 

„Lietuvos energijos“ grupės strateginiai 2018–2030 metų prioritetai: 

Tvari plėtra – tai strateginė energetinės infrastruktūros plėtra vystant globalų įmonės ir visos šalies konkurencingumą. Ji apima strateginės ir žaliosios generacijos vystymo, komercinės 

organizacijos sukūrimo ir naujosios energetikos plėtojimo strategines kryptis tarptautinės plėtros kontekste. 

Kokybė ir efektyvumas – tai klientų patirtis ir aptarnavimas, infrastruktūros kokybė, išgrynintos veiklos, stabili kapitalo grąža. 

Skaidrumas – tai įtvirtintas tarptautinis visuotinio skaidrumo ir atsakingos veiklos etalonas. 

 

Strategija LE 2030 

Vertė Lietuvai Inovacijos ir investicijos Tarptautinė plėtra 

 Geriausia kaina ir kokybė 

 Tarptautinis skaidrumo etalonas 

 Energetikos industrijos katalizatorius 

 Strateginių gamybos galių stabilumas 

 2030 metais – pusė dividendų iš užsienio 

 ~ 6 milijardai eurų investicijų 

 50 % vertės sukuriama iš žaliosios energetikos 

 Vėjas, saulė, inovacijos, naujos technologijos 

ir verslo modeliai 

 Skirstymo tinklo kokybė, išmanizacija ir 

efektyvumas 

 Iki 50% vertės tarptautinėse rinkose 

 Tarptautinio lygio talentai 

 Tarptautinis prekės ženklas 

 Tarp 10 pažangiausių naujosios energetikos 

bendrovių 

 

„Lietuvos energijos“ grupės strategiją LE 2030 galite atsidaryti štai čia paspaudę ant šios nuorodos. 

 

https://www.le.lt/files/164/8/2_0/LE-STRATEGIJA_2030_GRP_20180629.pdf
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Veiklos aplinka 

Didžiausią įtaką elektros energijos vartojimui daro bendrojo vidaus produkto pokyčiai. Jau kelerius metus bendrasis vidaus produktas Europos Sąjungoje auga. Prognozuojama, kad dėl visame 

pasaulyje didėjančių neapibrėžtumų, tolesnis bendrojo vidaus produkto augimas bus nuosaikesnis. Europos Komisijos 2019 m. liepą paskelbtoje prognozėje1 skelbiama, kad bendras 2019 m. 

Europos Sąjungos (ES) bendrojo vidaus produkto augimas sieks 1,4 proc., euro zonos – 1,2 procento. Tuo tarpu 2020 m. ekonomikos augimas turėtų siekti atitinkamai 1,6 proc. ir 1,4 proc. Europos 

Komisija prognozuoja, kad Lietuvos ekonomikos augimas 2019 m. sieks 3,1 proc., 2020 m. – 2,4 proc. Anksčiau prognozuotas kiek didesnis augimas tiek ES, tiek euro zonoje, tiek Lietuvoje. 

Lietuvos bankų ekonomistų paskelbtose Lietuvos ekonomikos augimo perspektyvose taip pat prognozuojamas Lietuvos ekonomikos augimas. Remiantis SEB banko analitikų 2019 m. birželio 

mėnesį pateiktomis prognozėmis2, teigiama, kad 2019 m. Lietuvos realusis bendrasis vidaus produktas padidės 3,2 proc., 2020 m. – 2,4 proc.  2019 m. rugpjūčio mėn. „Swedbank“ analitikai taip 

pat paskelbė Lietuvos ekonomikos perspektyvas3: prognozuojama, kad 2019 m. bendrojo vidaus produkto augimas sieks 3,7 proc., 2020 m. – 2,0 proc. Lietuvos banko 2019 m. kovo mėnesio 

prognoze4, Lietuvos bendrasis vidaus produktas 2019 m. augs 2,7 proc., 2020 m. – 2,6 procento. 

Kadangi energijos vartojimas yra glaudžiai susijęs su bendrojo vidaus produkto augimu, ekonomikos augimo tempo pokyčiai Lietuvoje ir aplinkinėse šalyse turi įtakos ir Grupės įmonių veiklos 

rezultatams. Pavyzdžiui, atsižvelgiant į ekonomistų pateikiamas makroekonomines prognozes metams bei ESO faktinius rezultatus, manoma, kad persiųstos elektros energijos kiekis nuosaikiai 

augs. 

Europos Sąjungos, euro zonos ir Lietuvos bendrojo vidaus produkto augimo prognozės 2018–2019 m., proc. 

 

Situacija elektros energijos rinkoje 

Per pirmąjį 2019 metų pusmetį, lyginant su atitinkamu 2018 metų laikotarpiu, elektros energijos kainos didėjo, tačiau nuosaikiai. Vidutinė kaina Nord Pool biržoje išaugo 6 proc. (nuo 38,82 

EUR/MWh iki 41,22 EUR/MWh). Skandinavijos šalyse kainos didėjo nuo 1 proc. iki 12 proc., o visose Baltijos regione kainos didėjo gana panašiai: Lietuvoje – 5 proc., Latvijoje – 6 proc., Estijoje – 8 

proc.. Susidariusi kainų situacija prisidėjo ir prie palankesnių sąlygų Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės darbui – kainų santykis tarp piko ir ne piko kainų padidėjo 2 proc. 

Analizuojant elektros energijos suvartojimą, reikšmingų pokyčių nepastebima. Skandinavijos šalyse suvartojimas mažėjo 3 proc., o Baltijos šalyse – tik 1 proc. Per nagrinėjamą laikotarpį vienintelėje 

Lietuvoje elektros energijos suvartojimas išaugo 1 proc.. 

Gamybos srityje pokyčių buvo daugiau. Baltijos šalyse gamybos apimtys krito 22 proc. Gamyba mažėjo ne visose Baltijos šalyse – Lietuvoje ji išaugo 7 proc. (prie to reikšmingai prisidėjo 28 proc. 

išaugusi elektros energijos gamyba vėjo jėgainėse). Minėtą bendrą Baltijos šalių gamybos apimčių sumažėjimą sugeneravo Latvija su Estija (jose gamyba sumažėjo atitinkamai 21 proc. ir 32 proc.). 

                                                           
 

1 Duomenų šaltinis: European Commission. European Economic Forecast Summer 2019. 
2 Duomenų šaltinis: SEB bankas. Lietuvos makroekonomikos apžvalga, 2019 m. birželio 4 d. Nr. 69. 
3 Duomenų šaltinis: Swedbank Economic Outlook. August 2019. 
4 Duomenų šaltinis: Lietuvos bankas. Lietuvos ekonomikos apžvalga: 2018 m. spalis. 
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Pagrindine priežastimi, dėl ko sumažėjo gamyba Latvijoje, galima įvardinti 42 proc. sumažėjusią Dauguvos upės hidroelektrinių generaciją. Priešingai nei Baltijos regione, Skandinavija su tokiais 

drastiškais gamybos pokyčiais nesusidūrė. Čia gamyba 4 proc. sumažėjo Švedijoje, Norvegijoje – 11 proc., o Suomijoje ir Danijoje ji praktiškai nekito.  

Verta atkreipti dėmesį, kad vidutinis komercinis elektros energijos srautas iš Baltarusijos į Lietuvą padidėjo net 154 proc., taip pat 17 proc. išaugo srautas iš Kaliningrado. Kalbant apie prekybinius 

santykius su kitais kaimynais, importas tiek iš Latvijos, tiek iš Švedijos, tiek iš Lenkijos mažėjo, o eksportas į visas šias šalis didėjo. 

Reikšmingi 2019 metų I-ojo pusmečio įvykiai: 

 Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos valstybių ir vyriausybių vadovai bei Europos Komisijos prezidentas pasirašė Baltijos energetikos tinklų sinchronizacijos su žemynine Europa sistemos 

planą. Sinchronizaciją ketinama įgyvendinti iki 2025 metų. 

 Europos Komisija patvirtino Lietuvos vyriausybės 385 mln. EUR schemą, kuria siekiama remti elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Tai yra dalis vyriausybės 

pastangų pasiekti, kad iki 2025 m. atsinaujinančių energijos šaltinių dalis bendrojoje galutinėje energijos suvartojimo dalyje būtų 38%. 

 Danijos įmonė „European Energy“ planuoja vystyti 500 MW vėjo jėgainių parką Lietuvoje ir įsteigė dukterinę įmonę, vertindami investiciją kaip mažos rizikos. Statybos galėtų būti pradėtos 

per dvejus metus. 

 Estijos įmonė „Eesti Energia“ uždarė du pirmuosius iš keturių senesnių įrenginių savo Narvos elektrinėje (600 MW). 50 metų senumo skalūnų blokai uždaromi dėl ES pramoninių išmetamųjų 

teršalų direktyvos reikalavimų. 

 

Situacija gamtinių dujų rinkoje 

Po aukštų dujų kainų 2018 metų pabaigoje (virš 27 EUR/MWh spalio mėn.), pirmąjį 2019 m. pusmetį kainos mažėjo: iš dalies dėl šildymo sezono, iš dalies dėl trumpalaikių sandorių kainų kritimo 

Azijos suskystintų gamtinių dujų (SGD) rinkoje, iš dalies dėl palyginus pilnų saugyklų ir dėl didėjančios SGD gavybos Ramiojo ir Atlanto Vandenyno baseinuose. 

Pernai iki 30 proc. Europos dujų paklausos vasaros metu sudarė būtent papildomas dujų poreikis Europos dujų saugyklose, kurios po 2017–2018 metų žiemos sezono buvo smarkiai ištuštėjusios 

(užpildymo lygis siekė tik 18 proc.). Didesnis dujų poreikis turėjo įtakos kainų kilimui vasarą ir mažino skirtumą su prognozuojamomis žiemos kainomis. SGD kainos taip pat buvo aukštos dėl 

netikėtai didesnio Kinijos ir kitų Azijos šalių SGD poreikio, kurį skatino karšti orai bei baimės dėl dujų stygiaus (dujų krizės), kuris ištiko Kiniją 2017–2018 metų žiemą. 

2019 m. situacija yra priešinga. Papildomų dujų poreikis Europos saugyklose bus istoriškai nedidelis. SGD poreikis Azijoje, tikėtina, taip pat ne toks didelis, o visa pasaulinė dujų rinka šiais metais 

yra kur kas geriau aprūpinta nei pernai – nuo 2018 m. pabaigos startavo nauji SGD skystinimo projektai JAV, Australijoje ir Rusijoje. Visi šie veiksniai formuoja perteklinę šių metų Europos dujų 

rinką su žemomis kainomis ir krentančiomis tiekėjų maržomis. 

Pažymėtina, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas įstatymas, įpareigojantis Lietuvoje veikiančius ir nustatytus kriterijus atitinkančius šilumos gamintojus dalį suvartojamo gamtinių dujų 

kiekio įsigyti gamtinių dujų biržoje. Tai lėmė aktyvesnį gamtinių dujų tiekėjų susidomėjimą gamtinių dujų birža, kurioje 2019 m. pirmąjį ketvirtį buvo suprekiauta beveik 3 kartus daugiau gamtinių 

dujų nei tuo pat metu pernai. 

Dėl palankių SGD kainų rinkoje pirmąjį 2019 metų pusmetį Klaipėdos SGD terminale priimta 15 SGD dujovežių, tuo pat laikotarpiu 2018 m. – 5 SGD dujovežiai. Vystantis SGD rinkai regione, 

prasiplėtė į Lietuvą importuojamų SGD kilmės šalių sąrašas. Klaipėdos SGD terminalu pradėjo naudotis dar vienas tiekėjas.  
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Reikšmingiausi 2019 m. I pusmečio ir poataskaitinio laikotarpio įvykiai  

2019 

SAUSIS 

 Sausio 7 d. LEG vadovė Eglė Čiužaitė pranešė apie atsistatydinimą iš bendrovės valdybos pirmininkės ir generalinės direktorės pareigų. Paskutinė jos pareigų 

ėjimo diena bendrovėje – 2019 m. sausio 21 d. 

 Sausio 8 d. LEG pranešė Kauno A. Brazausko hidroelektrinėje planuojanti diegti vieno megavato galios energijos kaupiklį. Sėkmingai įgyvendinus 

hidroelektrinės ir kaupiklio sinergijos projektą, tai būtų pirmoji tokio tipo inovacija, o kaupiklis – vienas didžiausių Baltijos šalyse. 

 Sausio 18 d. „Lietuvos energija“ paskelbė apie planuojamą inicijuoti UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ ir Energijos tiekimo UAB reorganizavimą. 

 Sausio 18 d. ESO atnaujino savo strategiją. Joje svarbiausias ESO tikslas – patikimas, efektyvus ir išmanus tinklas, įgalinantis rinką bei sukuriantis geriausią 

kliento patirtį. 

 Sausio 31 d. „Nasdaq Baltijos rinkos apdovanojimų 2019“ ceremonijoje „Lietuvos energijai“ už informacijos atskleidimo metinėje bei kitose ataskaitose 

kokybę, skaidrią bendrovės valdyseną ir jos pristatymą investuotojams bei kitus kriterijus įteiktas apdovanojimas už geriausius obligacijų emitento ryšius su 

investuotojais. 
       

2019 

VASARIS 

 Vasario 1 d. „Lietuvos energijos“ stebėtojų taryboje darbą pradėjo nauja narė Finansų ministerijos Biudžeto departamento direktorė Daiva Kamarauskienė. Ji 

pakeitė buvusį ministerijos darbuotoją ir „Lietuvos energijos“ stebėtojų tarybos narį Ramūną Dilbą. 

 Vasario 13 d. „Lietuvos energija” pradėjo strateginio partnerio jūrinių vėjo parkų projektų vystymui Europos ekonominėje erdvėje paieškos procesą. Ieškoma 

partnerių, valdančių didelius jūrinio vėjo parkų projektus ir galinčių pasidalinti gerąja praktika bei kompetencijomis, o ateityje – kartu plėtoti vėjo parkus 

Baltijos jūroje. 

 Vasario 14 d. LEG valdomame Elektrėnų komplekso kombinuoto ciklo bloke (KCB) atlikti bandymai, kuriais siekta įvertinti elektrinės pasirengimą dalyvauti 

pirminiame Baltijos šalių elektros energetikos sistemų darbo „salos“ režimu etape. Analogiški bandymai sausį įvykdyti ir Kruonio HAE. 

 Vasario 25 d. „Lietuvos energija“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį su programavimo mokykla suaugusiems „Vilnius Coding School“. Įgyvendindama savo 

strategiją LE 2030, Bendrovė ruošiasi energetikos sektoriuje vykstančiai transformacijai ir siekia pritraukti duomenų analitikų, duomenų inžinierių ir duomenų 

analitikos projektų vadovų, turinčių didžiųjų duomenų (angl. Big Data) ir dirbtinio intelekto (angl. Artificial Intellingence) kompetencijų. 
  

2019 

KOVAS 

 Kovo 4 d., rengdamasi išmaniosios apskaitos diegimui Lietuvoje, ESO pradėjo tam reikalingos infrastruktūros viešųjų pirkimų procedūras. 

 Kovo 12 d. „Lietuvos energijos“ valdyba, atsižvelgdama į Stebėtojų tarybos nuomonę, į LEG generalinio direktoriaus poziciją nominavo Rimgaudą Kalvaitį, 

kuris tuo metu ėjo LEG nepriklausomo Stebėtojų tarybos nario pareigas. UAB Lietuvos energija renewables vadovu paskirtas Aleksandr Spiridonov. Būsimos 

komercinės organizacijos, kuri atsiras prie „Lietuvos energijos tiekimo“ prijungus „Energijos tiekimą“, vadovu išrinktas Darius Montvila. 

 Kovo 14 d. bendrovė „Geton Energy“, nuo 2017 metų veikianti Lenkijos didmeninėje elektros rinkoje, prisijungė prie Skandinavijoje veikiančios „Nasdaq 

Commodities OMX“ biržos. 
   

2019 

BALANDIS 

 Balandžio 9 d. „Lietuvos energijos tiekimo“ valdybos nariais nominuoti Tadas Adomaitis, Haroldas Nausėda ir Andrius Kavaliauskas.  

 Balandžio 9 d. „Lietuvos energija“ atnaujino Duomenų logistikos centro (DLC), vienos moderniausių IT ir telekomunikacijų bendrovių Baltijos regione, 

teikiančių duomenų perdavimo bei duomenų centrų paslaugas, akcijų pardavimą. 

   

2019 

GEGUŽĖ 

 Gegužės 2 d. baigta formuoti „Lietuvos energijos tiekimo“ valdyba. Valdybos nariu nominuotas  Artūras Bortkevičius. 

 Gegužės 10 d. „Lietuvos energija“ paskelbė, kad, 2019 m. vasarį pradėjus strateginio partnerio vėjo parkų jūroje vystymui paiešką, pavyko užmegzti 

sėkmingą dialogą su Europos vėjo energetikos lyderėmis – partnerystės kvietimu susidomėjo daugiau nei dešimt bendrovių, septynios iš jų pateikė oficialias 

paraiškas. 
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 Gegužės 15 d. „Contrarian Ventures“ valdomas „Lietuvos energijos“ Išmaniosios energetikos rizikos kapitalo fondas kartu su Japonijos automobilių 

gamintoja „Honda“ bei kitais partneriais investavo į išmaniuosius energijos kaupiklius ir virtualių jėgainių technologijas kuriantį startuolį „Moixa“. Startuolis iš 

viso pritraukė apie 10 mln. eurų investicijų, Išmaniosios energetikos fondas kaip mažasis partneris investavo 500 tūkst. eurų. 

 Gegužės 18-19 d. LEG valdomose elektrinėse – Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje (Kruonio HAE), Kauno hidroelektrinėje (Kauno HE) ir Elektrėnuose 

esančiame kombinuoto ciklo bloke (KCB) buvo sėkmingai įvykdytas Lietuvos energetikos sistemos atkūrimo po totalios avarijos ir dalies sistemos izoliuoto 

veikimo bandymas. 

 Gegužės 27 d. grupei priklausanti „Lietuvos energija renewables“ pasirašė sutartį su poveikio aplinkai investicinio fondo „SI Capital“ valdoma Ispanijos 

bendrove „IGE“ ir įsigijo 100 proc. „Pomerania Invall Sp. z o. o.“ – bendrovės, vystančios 94 megavatų (MW) instaliuotos galios vėjo parko projektą Lenkijoje, 

akcijų paketą. 

 Gegužės 31 d. Tarptautinė kredito reitingų agentūra „S&P Global Ratings“, atlikusi kasmetinę „Lietuvos energijos“ kredito reitingo peržiūrą, paliko įmonei 

galioti BBB+ kredito reitingą. Istoriškai didžiausias metinis investicijų srautas, skirtas AB „Energijos skirstymo operatorius“ naujų vartotojų prijungimui bei 

investicijoms į statomų Vilniaus ir Kauno kogeneracinių jėgainių projektus, lėmė kredito reitingo perspektyvos pokytį iš stabilios į neigiamą. 

 

2019 

BIRŽELIS 

 Birželio 1 d. pradėjo veikti „Lietuvos energijos tiekimas“, prie kurio buvo prijungtas „Energijos tiekimas“. 

 Birželio 6-7 d. vykusio inovacijų ir technologijų festivalio LOGIN metu „Lietuvos energija“ organizavo penktąjį hakatoną energetikos inovacijų tema. Speciali 

komisija „Išmaniosios energetikos“ hakatono nugalėtojais išrinko komandą „EV parity“, kuri pasiūlė sprendimą elektros tinklo balansavimui naudoti 

elektromobilių baterijas. 

 Birželio 7 d. „Contrarian Ventures“ valdomas „Lietuvos energijos“ Išmaniosios energetikos rizikos kapitalo fondas investavo į Estijos startuolį „Hepta 

Airborne“, kurio sukurta bepilotė skraidyklė (dronas) kartu su programine įranga leidžia elektros linijas tikrinti be tiesioginio žmogaus įsikišimo. Išmaniosios 

energetikos rizikos kapitalo fondas į „Hepta Airborne“ startuolį investavo 300 tūkst. eurų. 

 Birželio 10 d. „Energijos skirstymo operatorius“ prisijungė prie vienos skaitlingiausių skirstymo sistemų operatorių asociacijų Europoje – EDSO (European 

distribution system operators). ESO tapo asocijuota organizacijos nare, kartu su skirstymo operatoriumi iš Šiaurės Airijos. 
 

2019  

LIEPA 
(po ataskaitinio 

laikotarpio) 

 Liepos 1 d. „Lietuvos energija“, vadovaudamasi savo Žaliųjų obligacijų programa, paskelbė laišką investuotojams. Bendrovė yra įsipareigojusi kartą per metus 

pateikti ataskaitą investuotojams apie savo žaliąsias obligacijas, kuri būtų audituota nepriklausomo auditoriaus.  

 Liepos 11 d. „Contrarian Ventures“ valdomas „Lietuvos energijos“ Išmaniosios energetikos rizikos kapitalo fondas investavo į klimato kaitos poveikį 

mažinantį Norvegijos startuolį „Chooose“. Pasaulyje pripažintas ir daugelį apdovanojimų gavęs startuolis sukūrė platformą, per kurią asmenys ir organizacijos 

gali paprastai kompensuoti savo sukuriamą anglies dioksidą ir taip prisidėti prie oro taršos mažinimo. Bendra visų investuojančių partnerių, tarp kurių yra 

Norvegijos „Wiski“, „Katapult“ ir Vokietijos „Vito“, investicija siekia 4 mln eurų. Išmaniosios energetikos rizikos kapitalo fondo investicija siekia 300 tūkst. eurų. 

 Liepos 30 d. Išmaniosios energetikos rizikos kapitalo fondas investavo į išmaniuosius energetikos sprendimus pritaikantį lietuvių startuolį „LastMile“. 

Startuolis sukūrė platformą, kurios pagalba naudojant elektrinį ir miesto neteršiantį transportą gyventojai ir įmonės gali paprastai užsisakyti prekes ir gauti jų 

pristatymą per valandą. Išmaniosios energetikos rizikos kapitalo fondas į „LastMile“ startuolį investavo 50 tūkst. eurų. Šią pirminę investiciją „LastMile“ 

panaudos savo verslo ir platformos vystymui. 

 Liepos 31 d. ESO stebėtojų taryba patvirtino atnaujintą ESO 10 metų investicijų planą. Numatyta, kad per artimiausius 10 metų (2019–2028 m.) ESO planuoja 

investuoti 1,83 mlrd. EUR į tinklo patikimumo ir saugumo didinimą, išmanių sprendimų diegimą, kliento patirties gerinimą, paslaugų rinkos, suteikiančios 

lygiavertes veiklos sąlygas visiems rinkos dalyviams, susikūrimo skatinimą. 
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2019 

Rugpjūtis 
(po ataskaitinio 

laikotarpio) 

 Rugpjūčio 2 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba pritarė ESO 2020–2023 m. numatytoms įgyvendinti investicijoms, kurių bendra vertė siekia 30,486 

mln. EUR. Atliekant investicijas bus atnaujinama 13 transformatorių pastočių, taip pat bus atnaujinti 27 elektros energijos skirstymo punktai. Tai padidins 

elektros energijos tiekimo patikimumą apie 182 tūkst. vartotojų. 

 Rugpjūčio 5 d. Bendrovės akcininko teises įgyvendinanti Lietuvos Respublikos finansų ministerija pritarė „Lietuvos energija“, UAB, įstatų pakeitimui, 

pakeičiant juridinį pavadinimą į UAB „Ignitis grupė“. „Lietuvos energija“, UAB, įmonių grupei priklausančių įmonių mastu taip pat planuojama keisti „Lietuvos 

energijos gamyba“, AB, pavadinimą į AB „Ignitis gamyba“, UAB Lietuvos energija renewables – UAB „Ignitis renewables“, o UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ 

juridinį pavadinimą planuojama keisti į UAB „Ignitis“. 

 Rugpjūčio 9 d. „Lietuvos energijos“ Inovacijų centras pradėjo skelbti atvirų duomenų rinkinius. Pirmuoju etapu viešai yra publikuojami „Energijos skirstymo 

operatoriaus“ pateikti duomenų rinkiniai, kurie atitinka viešai skelbiamų duomenų reikalavimus. Publikuojami duomenys apie įrengtus elektros energijos 

gamybos pajėgumus, kurie yra prijungti prie skirstomojo tinklo,  gaminančių vartotojų gautą iš tinklo, ir atiduotą į tinklą energijos kiekį ir bendrą elektros 

energijos suvartojimą. 

 Rugpjūčio 14 d. „Contrarian Ventures“ valdomas „Lietuvos energijos“ Išmaniosios energetikos rizikos kapitalo fondas investavo į saulės jėgainių gaminamos 

elektros optimizavimo ir stebėjimo platformą kuriantį startuolį „Inion“. Startuolis sukūrė tiek techninę, tiek programinę įrangą, leidžiančią gaminantiems 

vartotojams ne tik efektyviau panaudoti elektros energiją, bet ir  apjungia skirtingų gamintojų įrangą ir leidžia saulės jėgainės savininkui stebėti duomenis 

vienoje platformoje. Išmaniosios energetikos rizikos kapitalo fondas į „Inion“ startuolį investavo 50 tūkst. eurų. 
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Grupės finansinių ir veiklos rezultatų analizė 

Esminiai veiklos rodikliai  2019 m. I pusm. 2018 m. I pusm. ∆, +/- ∆, % 

Elektros energija      

Paskirstytas el. energijos kiekis TWh 4,81 4,78 0,03 0,62% 

   Paskirstyta nepriklausomų tiekėjų vartotojams TWh 3,11 3,13 -0,02 -0,56% 

   Visuomeninis ir garantinis tiekimas TWh 1,70 1,65 0,05 2,85% 

Pagaminta el. energijos (įtraukiant Kruonio HAE) TWh 0,47 0,50 -0,03 -6,50% 

   Pagaminta el. energijos dalis iš AEI (neįtraukiant Kruonio HAE) TWh 0,29 0,29 0,00 0,35% 

   Pagaminta el. energijos dalis iš AEI (neįtraukiant Kruonio HAE) %   96,8% 97,4% -  -0,58% 

Parduotas el. energijos kiekis TWh 5,21 3,22 1,99 61,80% 

   Visuomeninis ir garantinis tiekimas TWh 1,70 1,65 0,05 2,92% 

   Pardavimų mažmeninėje rinkoje kiekiai TWh 1,25 1,23 0,02 1,78% 

   Pardavimų didmeninėje rinkoje kiekiai TWh 2,26 0,34 1,92 572,02% 

Naujai prijungtų vartotojų skaičius vnt. 19 025 13 803 5 222 37,83% 

Naujai prijungtų vartotojų prijungimo terminai (vidutiniškai) k.d. 34,50 47,90 -13,40 -27,97% 

Elektros energijos tiekimo kokybės rodikliai        

SAIDI (su „force majeure“) min. 51,26 31,29 19,97 63,80% 

SAIFI (su „force majeure“) vnt. 0,69 0,49 0,21 42,19% 

Technologinės sąnaudos skirstomajame tinkle % 5,99% 6,36% - -5,86% 

Dujos          

Paskirstytas dujų kiekis TWh 3,80 4,21 -0,41 -9,84% 

Parduotas dujų kiekis  TWh 5,02 6,21 -1,19 -19,09% 

Įsigytas dujų kiekis:  TWh 5,29 5,22 0,07 1,31% 

   Įsigytas SGD kiekis TWh 1,86 2,07 -0,21 -10,31% 

   Įsigytas gamtinių dujų kiekis TWh 3,43 3,15 0,28 8,96% 

Naujai prijungtų vartotojų skaičius vnt. 5 850 4 782 1 068 22,33% 

Naujai prijungtų vartotojų prijungimo terminai (vidutiniškai) k.d. 65,72 82,09 -16,37 -19,94% 

Dujų tiekimo kokybės rodikliai          

SAIDI (su „force majeure“) min. 0,68 0,26 0,42 159,80% 

SAIFI (su „force majeure“) vnt. 0,005 0,003 0,00 45,66% 

Technologinės sąnaudos skirstomajame tinkle % 1,91% 1,84% - 4,04% 
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Pagrindinių veiklos rodiklių analizė 
 

Paskirstytas elektros energijos kiekis 2019 m. I pusm. lyginant su 2018 m. I pusm. nežymiai išaugo ir sudarė 4,81 TWh 

(+0,03 TWh). Elektros energijos paskirstymas nepriklausomų tiekėjų vartotojams nežymiai sumažėjo ir sudarė 3,11 TWh 

(-0,02 TWh), visuomeninio ir garantinio tiekimo kiekiai augo +2,85 proc. ir sudarė 1,70 TWh (2018 m. I pusm. – 1,65 TWh). 

Parduotas elektros energijos kiekis 2019 m. I pusm. lyginant su 2018 m. I pusmečiu išaugo +61,8 proc., dėl ženkliai 

išaugusios pardavimų apimties didmeninėje rinkoje. Tai lėmė aktyvesnė didmeninės prekybos veikla Lenkijoje. Pardavimų 

apimtis didmeninėje rinkoje išaugo +572,1 proc. ir sudarė 2,26 TWh, tuo tarpu 2018 m. I pusm. - 0,34 TWh. Elektros 

pardavimai mažmeninėje rinkoje (+1,8 proc.) bei visuomeninio ir garantinio tiekimo pardavimai (+2,9 proc.) lyginant su 

2018 m. I pusm. augo nežymiai. 

Lyginant su 2018 m. I pusm., per 2019 m. I pusm. elektros gamyba Kauno A. Brazausko hidroelektrinėje (KHE) dėl 

mažesnio vandens kiekio Nemune sumažėjo 25,7 proc. ir siekė 0,17 TWh. Kruonio Hidroakumuliacinės elektrinės (KHAE) 

gamybos apimtys dėl mažėjančio dienos ir nakties elektros energijos kainų skirtumo biržoje, rečiau aktyvuoto antrinio 

aktyviosios galios rezervo bei ilgesnių remontų taip pat sumažėjo (-17,4 proc.) ir siekė 0,17 TWh. Elektrėnų komplekse 

per 2019 m. I pusm. pagaminta 0,010 TWh elektros energijos +22,5 proc. daugiau negu 2018 m. I pusm. – 0,008 TWh. 

Dėl įsigytų naujų vėjo elektrinių parkų bei susidariusių palankių meteorologinių sąlygų vėjų elektrinių darbui, Estijoje ir 

Lietuvoje veikiančiuose vėjo elektrinių parkuose buvo pagaminta 0,12 TWh elektros energijos – tai yra 0,06 TWh (+104,7 

proc.) daugiau, nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Elektros energijos gamybos dalis iš atsinaujinančių energijos 

išteklių (neįtraukiant KHAE) 2019 m. I pusm. sudarė 96,8 proc. visos Grupės elektros energijos gamybos (2018 m. I pusm. 

–  97,4 proc.). 

Per 2019 m. I pusm. technologinės sąnaudos elektros skirstomajame tinkle mažėjo iki 5,99 proc. (2018 m. I pusm.  – 6,36 

proc.). SAIDI rodiklis, su stichinių reiškinių (force majeure) įtaka, lyginamuoju laikotarpiu išaugo iki 51,26 min. (2018 m. I 

pusm. – 31,29 min.). SAIFI rodiklis 2019 m. I pusm. siekė 0,69 karto (2018 m. I pusm.  – 0,49 karto). Tokį rodiklių 

pablogėjimą lėmė dėl vyravusios aukštos oro temperatūros gendantys kabeliai bei neplanuotų ilgų nutraukimų 

dažnumas dėl išorinio poveikio. 

Per 2019 m. I pusm. skirstomaisiais dujotiekiais buvo transportuota 9,8 proc. mažiau gamtinių dujų nei per 2018 m. I 

pusm. dėl aukštesnės vidutinės oro temperatūros šildymo sezono metu lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais 

metais. Parduotas dujų kiekis mažmeninėje rinkoje per 2019 m. I pusm. sumažėjo -19,1 proc. arba -1,19 TWh. Tam 

didžiausią įtaką turėjo įstatyminės bazės pakeitimai. Buvo panaikinta prievolė reguliuojamiems energijos gamintojams 

pirkti per Klaipėdos SGD terminalą tiekiamas gamtines dujas iš paskirtojo tiekėjo.er 2019 m. I pusm. technologinės 

sąnaudos dujų skirstomajame tinkle išaugo nuo 1,84% iki 1,91%. Dujų skirstymo SAIDI rodiklis, su stichinių reiškinių (force 

majeure) įtaka, per 2019 m. I pusm. išaugo ir siekė 0,68 min. (2018 m. I pusm. – 0,26 min.). Tokį rodiklio pablogėjimą lėmė 

trečiųjų šalių įvykdyti tinklo pažeidimai. SAIFI rodiklis sudarė ~0,005 vnt. (2018 m. I pusm. ~0,003 vnt.).  

Per 2019 m. I pusm. prie elektros skirstymo tinklo buvo prijungta 19 025 naujų vartotojų. Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 

praėjusiais metais, naujų klientų prijungta +37,8 proc. daugiau. Prie gamtinių dujų skirstomojo tinklo per 2019 m. I pusm. 

buvo prijungti 5 850 nauji klientai +22,3 proc. daugiau. nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. 
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Dujų tiekimas ir mažmeninė prekyba

Dujų didmeninė prekyba

Elektros skirstymo pajamos
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767,3 mln. 
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628,5
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Strateginė

generacija

Žalioji

generacija

Skirstomojo

tinklo

operatorius

Kita veikla 2019 m. I

pusm.

pajamos

Grupės pajamų pokyčiai pagal veiklos segmentus

Pagrindinių finansinių rodiklių analizė 
Finansiniai duomenys pateikiami mln. EUR, jei nėra nurodyta kitaip. 

Pajamos  

„Lietuvos energijos“ grupės pajamos per 2019 m. I pusm. išaugo +22,1 proc. (+138,9 mln. 

EUR) lyginant su 2018 m. I pusm. ir siekė 767,3 mln. EUR. Pagrindinės pajamų pokyčio 

priežastys: 

1. Didesnės komercinės organizacijos segmento pajamos (+123,9 mln. EUR). 

Augimą pagrinde lėmė išaugusios „Lietuvos Energijos tiekimo“ dukterinės įmonės 

Lenkijoje „Geton Energy“ didmeninės prekybos apyvartos biržoje +113,9 mln. Eur. 

Taip pat augo pajamos iš visuomeninio elektros tiekimo veiklos +19,0 mln. Eur dėl 

didesnio paslaugos tarifo. Šios priežastys kompensavo sumažėjusias pajamas iš 

dujų tiekimo verslui -15,2 mln. Eur. 

2. Didesnės strateginės generacijos segmento pajamos (+12,8 mln. EUR). 

Segmento pajamos pagrinde augo dėl gautos 9,3 mln. EUR kompensacijos iš 

Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos dėl Alstom Power Ltd galimai padarytos 

žalos vykdant Lietuvos elektrinės projektą 2005–2009 m. Taip pat pajamas augino 

veikloje nebenaudojamo mazuto atsargų bei metalo laužo pardavimai. Minėtos 

priežastys nusvėrė sumažėjusias pajamas dėl mažesnių gamybos apimčių KHAE ir 

KHE, 2019 m. I pusm. palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Sumažėjusias KHAE 

gamybos apimtis daugiausia lėmė remonto darbai. KHE gamybos apimtys krito dėl 

hidrologinės sausros. 

3. Didesnės pajamos iš žaliosios generacijos segmento (+5,0 mln. EUR). Pajamų 

augimą lėmė dvi pagrindinės priežastys: išaugęs vėjo elektrinių parkų portfelis (+4,0 

mln. EUR) bei susidariusios palankios meteorologinės sąlygos vėjų elektrinių darbui 

(+1,0 mln. EUR). 

„Lietuvos energijos“ grupės pajamos užsienyje, palyginus 2019 m. I pusm. su atitinkamu 

laikotarpiu 2018 m., išaugo net keturis kartus ir siekė 175,7 mln. EUR (2018 m. I pusm. – 43,0 

mln. EUR).  
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Darbo užmokestis Remontai Kitos

Veiklos sąnaudos

2018 m. I pusm. 2019 m. I pusm.

Savikaina 

Per 2019 m. I pusm. Grupės elektros, dujų, kuro, ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudos 

(savikaina) sudarė 581,2 mln. EUR (2018 m. I pusm. – 457,7 mln. EUR). Palyginti su 2018 m. I 

pusm. šios sąnaudos išaugo +27,0 proc. Pagrindinė priežastis lėmusi sąnaudų augimą 

atitinkamai kaip ir pajamų augimą – didesnės elektros ar susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos 

dėl „Lietuvos energijos tiekimo“ dukterinės įmonės Lenkijoje „Geton Energy“ stipriai išaugusios 

didmeninės prekybos apyvartos biržoje +112,8 mln. EUR. Kiti savikainos komponentai išliko 

panašiame lygyje kaip ir atitinkamu laikotarpiu 2018 m. 

 

 

 

Veiklos sąnaudos 

Per 2019 m. I pusm. Grupės veiklos sąnaudos sudarė 70,9 mln. EUR. Palyginus su 2018 m. I 

pusm. veiklos sąnaudos augo +15,3 proc. (+9,4 mln. EUR). Šį pokytį pagrinde lėmė remonto 

sąnaudų augimas +7,7 mln. EUR. (arba +101 proc.). Pagrindiniai veiksniai turėję įtakos 

išaugusioms remonto sąnaudoms buvo: 

1. „Elektros skirstymo operatoriaus“ padidėjęs poreikis vykdyti elektros tinklo bei 

transformatorinių remonto ir priežiūros darbus (+5,8 mln. EUR). 

2. „Lietuvos energijos gamybos“ suformuotas atidėjinys Elektrėnų komplekso 

demontavimo projektų sąnaudoms (+1,1 mln. EUR).  

Darbo užmokestis bei kitos veiklos sąnaudos lyginant su 2018 m. I pusm. neženkliai padidėjo. 

↑2% 

↓1% 

↓8% 

↑43% 

% 

↑1% 
↑101% 
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 2019 m. I pusm. 2018 m. I pusm. ∆, +/- 

EBIT (veiklos pelnas) 56,1 71,7 -15,6 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų atstatymas  54,6 42,7 11,9 

Ilgalaikio turto vertės sumažėjimo ir nurašymų sąnaudų atstatymas  2,4 2,3 0,1 

ATL perkainavimo rezultato atstatymas 0,3 -8,3 8,6 

EBITDA 113,4 108,4 5,0 

Vadovybės koregavimai*, atsargų ir gautinų sumų nurašymai    

ESO reguliuojamų pajamų perskaičiavimas (1) 19,1 33,3 -14,2 

Atvirų fin. Išvestinių instrumentų rinkos vertės pokytis 14,2 -14,3 28,5 

LET reguliuojamų pajamų perskaičiavimas (2) 4,2 -2,1 6,3 

Atsargų ir gautinų sumų nurašymai 0,3 0,8 0,7 

LEG reguliuojamų pajamų perskaičiavimas (3) -3,7 -2,5 -1,2 

Gautos kompensacijos už praėjusius laikotarpius (4) -11,9 - -11,9 

Viso koregavimų 22,3 15,2 7,1 

Koreguota EBITDA  135,7 123,6 12,1 
(1) Eliminuojama skirtumo tarp faktinio ataskaitinio bei ankstesniais laikotarpiais uždirbto pelno ir Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos (VERT) atitinkamiems laikotarpiams nustatytos leistinos investicijų grąžos, įtaka.  

(2) Eliminuojamas dujų tiekimo bei elektros energijos visuomeninio tiekimo faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypis, kuriuo bus 

koreguojami įmonės ateities fin. rezultatai. 

(3) Eliminuojama antrinio avarinio galios rezervo, tretinio aktyviosios galios rezervo, sistemos atstatymo po totalinės avarijos ir 

reaktyvios galios valdymo paslaugų faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypis, kuriuo bus koreguojami ateities fin. rezultatai. 

(4) a) 2019 m. vasario 11 d. Lietuvos Respublikos Finansų ministerija pervedė 9,28 mln. EUR dydžio kompensaciją dėl Alstom Power 

Ltd galimai padarytos žalos 2005–2009 m. vykdant akcinės bendrovės Lietuvos elektrinės projektą b) Vienkartinė sąnaudų korekcija 

dėl iš LITGRID AB gautos kompensacijos už perdavimo (tame tarpe ir sistemines) paslaugas (už 2016 m. sausio ir vasario mėn.). 
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EBITDA 

Grupės 2019 m. I pusm. koreguota EBITDA sudarė 135,7 mln. EUR. Tai yra +9,8 proc., 

arba +12,1 mln. EUR daugiau nei 2018 m. I pusm., kuomet koreguota EBITDA buvo lygi 

123,6 mln. EUR. Koreguota EBITDA marža 2019 m. I pusm. siekė 17,7 proc. (2018 m. I 

pusm. – 19,8 proc.). Pagrindinės Grupės koreguotos EBITDA pokyčio priežastys: 

1. Didesnis skirstomojo tinklo operatoriaus EBITDA rezultatas. Grupės 

koreguotos EBITDA augimą lėmė teigiamas (+11,1 mln. EUR) elektros bei dujų 

skirstymo veiklos rezultato pokytis. Padidėjimą lemia auganti reguliacinio 

turto bazė ir didesnės naujų vartotojų prijungimo pajamos.  

2. Didesnė žaliosios generacijos segmento EBITDA. 2019 m. I pusm. žaliosios 

generacijos rezultatas augo +3,7 mln. EUR lyginant su atitinkamu periodu 

2018 m. Tam didžiausią įtaką turėjo 2018 m. pabaigoje išaugęs Grupės vėjo 

jėgainių portfelis (+3,5 mln. EUR). 

3. Didesnė strateginės generacijos segmento EBITDA. Itin palankus dienos 

piko ir naktinės elektros kainų skirtumas lėmė geresnį KHAE gamybos 

rezultatą – nors elektrinės gamybos apimtys buvo mažesnės, išaugusi 

generacijos marža tai kompensavo. Geras KHAE gamybos rezultatas (+0,9 mln. 

EUR) ir teigiamas mazuto atsargų pardavimo rezultatas (+1,8 mln. EUR) lėmė, 

kad segmento koreguota EBITDA 2019 m. I pusm., palyginus su tuo pačiu 

laikotarpiu 2018 m., išaugo +2,1 mln. EUR.  

4. Mažesnis komercinės organizacijos segmento EBITDA rezultatas. 2019 m. 

I pusm. komercinės organizacijos segmento koreguotos EBITDA rezultatas 

sumažėjo -2,3 mln. EUR palyginti su 2018 m. I pusm. Tai lėmė mažesnė dujų 

paklausa rinkoje dėl šiltesnių oro sąlygų bei mažėjančios gamtinių dujų rinkos 

kainos.  

Nuo 2019 m. sausio 1 d. pasikeitus 16-tam TFAS standartui apibrėžiančiam nuomos 

traktavimą apskaitoje – veiklos nuomos sąnaudos perkeltos iš veiklos sąnaudų į 

nusidėvėjimo sąnaudas. Dėl šios priežasties konsoliduotas Grupės EBITDA rodiklis 

padidėjo 1,8 mln. EUR palyginti su atitinkamu laikotarpiu 2018 m. 

*Koreguotos EBITDA rodiklis apskaičiuotas remiantis vadovybės koregavimais, kurie nepateikiami 

finansinėse atskaitose. Detalesnis vadovybės koregavimų aprašymas pateikiamas Konsoliduotos ir 

bendrovės sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos 18-oje pastaboje „Veiklos segmentai“. 
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Grynojo pelno koregavimai 
2019 m.  

I pusm. 

2018 m.  

I pusm. 
∆, +/- 

Grynasis pelnas 37,5 60,0 -22,5 

ESO reguliuojamų pajamų perskaičiavimas 16,3 28,3 -12,0 

LET reguliuojamų pajamų perskaičiavimas 3,6 -1,7 5,3 

LEG reguliuojamų pajamų perskaičiavimas -3,2 -2,1 -1,1 

Gautos kompensacijos už praėjusius laikotarpius -10,1 - -10,1 

Koreguotas grynasis pelnas 44,0 84,5 -40,5 

 

 

 

 

60,0

84,5

37,5
44,0

Grynasis pelnas Koreguotas grynasis pelnas

Grupės grynasis ir koreguotas grynasis pelnas

2018 m. I pusm. 2019 m. I pusm.

Grynasis pelnas 

2019 m. I pusm. Grupė uždirbo 37,5 mln. EUR ataskaitinio grynojo pelno. Tai yra 22,5 mln. EUR 

mažiau nei 2018 m. I pusm. (60,0 mln. EUR). Didžiausią poveikį 2019 m. I pusm. grynojo pelno 

rezultatams, palyginti su 2018 m. I pusm., turėjo šie efektai: 

1. Atvirų finansinių išvestinių priemonių rinkos vertės pokytis. „Lietuvos energijos 

tiekimo“ išvestinių finansinių priemonių rinkos vertės pokyčio dėl elektros kainų 

judėjimo efektas -24,2 mln. EUR 

2. „Lietuvos energijos gamybos“ ATL perkainavimo rezultatas. Neigiamą efektą 

grynojo pelno rezultatui turėjo apyvartinių taršos leidimų perkainavimo rezultatas. 

Pokytis tarp metų – 8,6 mln. EUR. 

3. Dėl augusių investicijų didėjo nusidėvėjimo sąnaudos. Grupės grynąjį pelną 

mažino nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų augimas 8,6 mln. EUR (neįskaitant 

nusidėvėjimo sąnaudų padidėjimo dėl TFAS 16 įsigaliojimo). 

4. Gautos kompensacijos už praėjusius laikotarpius.  

 Lietuvos Respublikos Finansų ministerija AB „Lietuvos Energijos gamybai“ 

pervedė 9,3 mln. EUR dydžio kompensaciją dėl Alstom Power Ltd galimai 

padarytos žalos vykdant akcinės bendrovės Lietuvos elektrinės projektą 

2005–2009 m. Įtaka grynajam pelnui +7,9 mln. EUR. 

 „Litgrid“ AB kompensavo už 2016 m. „Energijos skirstymo operatoriui“ AB 

pritaikytą didesnę perdavimo paslaugų kainą. Kompensacija siekė 2,6 mln. 

EUR, o įtaka grynajam pelnui +2,2 mln. EUR.  

Įvertinus (eliminavus) teigiamą/neigiamą reguliuojamų pajamų perskaičiavimo bei vienkartinių 

veiksnių įtaką (gautos kompensacijos už praėjusius laikotarpius) Grupės koreguotas grynasis 

pelnas mažėjo 40,5 mln. EUR arba -47,9 proc. ir siekė 44,0 mln. EUR.  

Nuosavas kapitalas 

Grupės nuosavas kapitalas per 2019 m. I pusm. padidėjo +2,1 proc. arba +27,3 mln. EUR ir 2019 

m. birželio 30 d. buvo lygus 1 349,0 mln. EUR. Nuosavo kapitalo pokytį lėmė šie veiksniai: 

1. 2019 m. I pusm. Grupės ataskaitinis grynasis pelnas siekė 37,5 mln. EUR. 

2. 2019 m. I pusm. Grupė, įskaitant nekontroliuojamą dalį, išmokėjo 13,3 mln. EUR 

dividendų. 

Grupės nuosavo kapitalo rodiklis per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo ir 2019 m. birželio 30 d. 

siekė 45,1 proc. (2018 m. gruodžio 31 d. jis siekė 46,3 proc.).  
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Investicijos 

Grupės investicijos per 2019 m. I pusm. sudarė 212,5 mln. EUR arba +42,1 proc. daugiau nei 

tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Daugiausia investicijų buvo skirta Vilniaus ir Kauno 

kogeneracinių jėgainių projektų vystymui (36 proc.), elektros skirstomojo tinklo plėtrai (21 

proc.) bei vėjų parkų projektams (12 proc). 

Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, 2019 m. I pusm. pagal projektų planus 

daugiau investuota į Vilniaus ir Kauno kogeneracinių jėgainių statybų darbus. Investicijos į 

šiuos projektus per pirmą 2019 metų pusmetį siekė 76,7 mln. EUR.  

2019 m. I pusm. investicijos į elektros skirstomojo tinklo plėtrą išaugo +7,5 mln. EUR ir siekė 

42,6 mln. EUR. Į elektros skirstomojo tinklo atnaujinimą per 2019 m. I pusm. ESO investavo 

25,9 mln. EUR. Per pirmą 2019 metų pusmetį ESO prie elektros skirstymo tinklo prijungė 19,0 

tūkst. naujų vartotojų – 37,8 proc. daugiau nei per 2018 m. I pusm., kai buvo prijungta 13,8 

tūkst. vartotojų. Naujų vartotojų prijungtų objektų leistinoji naudoti galia per 2019 m. I pusm. 

sudarė 167,7 tūkst. kW ir buvo 5,3 proc. mažesnė nei 2018 m. I pusm. kai ji siekė 177,1 tūkst. 

kW. 

Per 2019 m. I pusm. ESO investicijos į dujų skirstomojo tinklo plėtrą siekė 24,5 mln. EUR ir 

buvo 63 proc. didesnės nei 2018 m. I pusm. (15,0 mln. EUR.) Per 2019 m. I pusm. naujiems 

klientams prijungti prie dujų tinklo ESO pastatė 241,8 kilometro skirstomųjų dujotiekių, kai 

2018 m. atitinkamu laiku pastatyta 222,3 kilometrų dujotiekių. 

Grupei priklausanti „Lietuvos energija renewables“ 2019 m. gegužės mėnesį pasirašė pirkimo 

– pardavimo sutartį dėl 100 proc. „Pomerania Invall Sp. z o. o.“ – bendrovės, vystančios 94 

MW instaliuotos galios vėjo parko projektą Lenkijoje, akcijų paketo įsigijimo bei pradėjo vėjo 

parko statybas. 

2019 m. I pusm. stipriai išaugusias transporto investicijas lėmė beveik pilnai atnaujintas 

Grupei priklausančios įmonės "Transporto valdymas" transporto priemonių parkas. 

2018 m. gruodžio 31 d. Grupės turtas sudarė 2 854,1 mln. EUR. Per 2019 m. I pusm. Grupės 

turtas išaugo +4,8 proc. (arba +136,5 mln. EUR) ir 2019 m. birželio 30 d. sudarė 2 990,6 mln. 

EUR. Grupės turto pokyčiui didžiausią įtaką turėjo išaugęs ilgalaikis materialus turtas dėl 

Grupės įmonių vykdomų investicijų. 

 

 

Grupės investicijų pokyčiai 

pagal sektorius 

2019 m.  

I pusm. 

2018 m.  

I pusm. 
∆, +/- ∆, % 

Kogeneracinės jėgainės 76,7 28,6 48,1 168% 

El. skirstomojo tinklo plėtra 42,6 35,1 7,5 21% 

Investicijos į vėjo parkų projektus 26,5 - 26,5 100% 

El. skirstomojo tinklo atnaujinimas 25,9 56,7 -30,8 -54% 

Dujų skirstomojo tinklo plėtra 24,5 15,0 9,5 63% 

Transportas 11,2 1,7 9,5 559% 

ITT 2,5 4,6 -2,1 -46% 

Dujų skirstomojo tinklo atnaujinimas 1,5 3,2 -1,7 -53% 

El. generacijos pajėgumai 0,3 3,4 -3,1 -91% 

Kitos investicijos 0,8 1,3 -0,5 -38% 

Viso: 212,5 149,5 63,0 42% 

Subsidijos 25,6 9,8 15,8 161% 

Viso (be subsidijų): 186,9 139,6 47,3 34% 
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Grupės finansinės skolos grąžinimo grafikas

Paskolos Obligacijos

Finansavimas 

2019 m. birželio 30 d. Grupės grynoji skola sudarė 842,0 mln. EUR. Palyginus su 2018 m. 

pabaigoje buvusia grynąja skola, rodiklis išaugo +14,4 proc. arba +106,0 mln. EUR. Grynosios 

skolos padidėjimą lėmė grupės įmonių vykdomos investicijos. 

Grupės finansinių skolų lygis per 2019 m. I pusm. padidėjo 16,2 proc. (arba 139,8 mln. EUR) 

ir 2019 m. birželio 30 d. sudarė 1 004,3 mln. EUR (2018 m. pabaigoje – 864,5 mln. EUR). 659,8 

mln. EUR finansinių skolų suma 2019 m. birželio 30 d. buvo su fiksuota palūkanų norma (65,7 

proc. nuo visos finansinės skolos), likusi finansinių skolų dalis yra su kintama palūkanų norma.  

Vidutinis finansinės skolos grąžinimo terminas 2019 m. birželio 30 d. siekė 7,4 metus (2018 

m. gruodžio 31 d. – 7,6 metų). 

Grupės grynosios skolos ir Grupės nuosavybės santykis padidėjo nuo 55,7 proc. 2018 m. 

pabaigoje iki 62,4 proc. 2019 m. birželio 30 d. Grupės bendrojo likvidumo koeficientas 2019 

m. birželio 30 d. siekė 0,97 (1,16 – 2018 m. gruodžio 31 d.). Likvidumo valdymui Grupė turi 

sudariusi kredito linijų sutartis su bankais. 2019 m. birželio 30 d. Grupė turėjo nepanaudotų 

kredito linijų 171,0 mln. EUR sumai. Visos turimos kredito linijos yra įpareigojančios, t.y. 

bankas turi išmokėti lėšas pagal reikalavimą. 

2019 m. gegužės mėn. tarptautinė kredito reitingų agentūra „S&P Global Ratings“, atlikusi 

kasmetinę „Lietuvos energijos“ kredito reitingo peržiūrą, paliko įmonei galioti BBB+ kredito 

reitingą. Įgyvendindama strateginius projektus, Grupė praėjusiais metais įžengė į intensyvaus 

investavimo etapą, kuomet  buvo pasiektas istoriškai didžiausias metinis investicijų srautas, 

skirtas AB „Energijos skirstymo operatorius“ naujų vartotojų prijungimui bei investicijoms į 

statomų Vilniaus ir Kauno kogeneracinių jėgainių projektus. Šios aplinkybės lėmė kredito 

reitingo perspektyvos pokytį iš stabilios į neigiamą. 
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Apibrėžimai 
 

AEI Atsinaujinantys energijos ištekliai 

Apyvartinis kapitalas Trumpalaikis turtas (išskyrus ilgalaikį turtą, skirtą parduoti) - pinigai ir pinigų ekvivalentai - trumpalaikės investicijos ir terminuoti indėliai - 

trumpalaikiai įsipareigojimai (išskyrus finansinių įsipareigojimų trumpalaikę dalį) 

ATL Apyvartiniai taršos leidimai 

Bendrojo likvidumo koeficientas Trumpalaikis turtas laikotarpio pabaigoje / trumpalaikiai įsipareigojimai laikotarpio pabaigoje 

EBIT Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + finansinės veiklos pajamos (sąnaudos), grynąja verte 

EBITDA Veiklos pelnas (nuostoliai) (EBIT) + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + aplinkos taršos leidimų perkainojimo ir atidėjinių sąnaudos 

+ ilgalaikio turto vertės sumažėjimo sąnaudos + ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos 

EBITDA marža EBITDA / Pajamos 

FFO EBITDA + gautos palūkanų – sumokėtos palūkanos - sumokėtas pelno mokestis 

Garantinis tiekimas El. energijos tiekimas, siekiant užtikrinti vartotojų, kurie nustatyta tvarka nepasirinko nepriklausomo tiekėjo arba kurių pasirinktas 

nepriklausomas tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų, nutraukia veiklą arba el. energijos pirkimo–pardavimo sutartį, aprūpinimą el. energija 

Grynoji skola Finansinės skolos - pinigai ir pinigų ekvivalentai - trumpalaikės investicijos ir terminuoti indėliai - ilgalaikio kito finansinio turto dalis, kurią 

sudaro investicijos į skolos vertybinius popierius 

Grynojo pelno marža Grynasis pelnas / Pajamos 

Investicijos Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas, įmonių akcijų įsigijimas 

Koreguotas grynasis pelnas Grynasis pelnas + elektros ir gamtinių dujų visuomeninio tiekimo reguliuojamų pajamų perskaičiavimas + elektros ir dujų skirstymo 

reguliuojamų pajamų perskaičiavimas - gautos kompensacijos už ankstesnius laikotarpius 

Koreguoto grynojo pelno marža Koreguotas grynasis pelnas / Pajamos 

Koreguota EBITDA EBITDA + vadovybės koregavimai + atsargų, gautinų sumų ir kiti nurašymai bei vertės sumažėjimai 

Koreguota EBITDA marža Koreguota EBITDA / Pajamos 

Koreguota nuosavo kapitalo grąža (ROE) Koreguotas grynasis pelnas (nuostolis) (paskutinių 12 mėn.),⁄ vidutinis nuosavas kapitalas per ataskaitinį laikotarpį 

Nepriklausomų tiekėjų vartotojai El. energijos vartotojai, kurie savo tiekėju yra pasirinkę nepriklausomą el. energijos tiekėją 

Nuosavo kapitalo grąža (ROE) Grynasis pelnas (nuostolis) (paskutinių 12 mėn.),⁄ vidutinis nuosavas kapitalas per ataskaitinį laikotarpį 

Nuosavo kapitalo lygis Nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje / visas turtas laikotarpio pabaigoje 

Pinigų srautas iš pagrindinės veiklos Grynasis pelnas (nuostoliai) + nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas + apyvartinio kapitalo pasikeitimas 

SAIDI Vidutinė neplanuotų elektros energijos arba dujų persiuntimo nutraukimų trukmė 

SAIFI Neplanuotų nutrūkimų dažnis tenkantis vienam vartotojui 

SGD Suskystintos gamtinės dujos 

TFAS Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai 

Turto apyvartumo rodiklis Pajamos (paskutinių 12 mėn.) / visas turtas laikotarpio pabaigoje 

Turto grąža (ROA) Grynasis pelnas (nuostolis) (paskutinių 12 mėn.),⁄ vidutinis viso turto rodiklis per ataskaitinį laikotarpį 

Veiklos sąnaudos Sąnaudos, išskyrus el. energijos ir susijusių paslaugų pirkimų, dujų ir mazuto pirkimų, nusidėvėjimo ir amortizacijos, vertės sumažėjimo 

(ilgalaikio turto, nebaigtos statybos, gautinų sumų ir kt.), ilgalaikio materialaus turto perkainavimo, ilgalaikio turto, atsargų ir gautinų sumų 

nurašymai bei ATL perkainavimo sąnaudas 

Visuomeninis tiekimas El. energijos tiekimo veikla, kurią teisės aktais  nustatyta tvarka ir sąlygomis vykdo asmuo turintis visuomeninio tiekimo licenciją 
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Bendrovės ir grupės veiklos apžvalga 

 

„Lietuvos energijos“ grupės veiklos apžvalga apima laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki šio pranešimo parengimo dienos.  

 

Strateginė generacija 
 

Energijos kaupiklis Kauno A. Brazausko hidroelektrinėje 

 

„Lietuvos energijos gamyba“ (LEG) sausį paskelbė Kauno A. Brazausko hidroelektrinėje planuojanti įdiegti vieno megavato galios energijos kaupiklį. Sėkmingai įgyvendinus hidroelektrinės 

ir kaupiklio sinergijos projektą, tai būtų pirmoji tokio tipo inovacija, o kaupiklis – vienas didžiausių Baltijos šalyse. Veikdamas pagal unikalų algoritmą, kaupiklis leistų palaikyti stabilų 

elektros tinklo dažnį ir subalansuoti trumpalaikius hidroagregato galios pokyčius.  

Šiuo metu dažnio reguliavimo paslaugą Baltijos šalims daugiausiai teikia posovietiniame energetikos sistemos BRELL žiede veikiančios Rusijos elektrinės. Kaupiklio projektas yra svarus 

žingsnis Lietuvai užsitikrinant nepriklausomą dažnio reguliavimo paslaugos tiekimą šalies viduje – Lietuvai ši paslauga taps itin aktualia po 2025 m., Baltijos šalims atsijungus nuo BRELL 

žiedo ir prisijungus prie kontinentinės Europos tinklų. Sėkmingai įgyvendintas hidroelektrinės ir kaupiklio sinergijos projektas galėtų būti puikiu pirminio rezervo šaltiniu ir leistų pasiūlyti 

perdavimo sistemos operatoriui kokybišką paslaugą. 

Nors mūsų regione vieno megavato galios energijos kaupiklio diegimas taptų pilotiniu projektu, didelės galios (20 megavatų ir daugiau) ličio jonų energijos kaupikliai jau spėjo 

išpopuliarėti JAV, Australijoje ir dalyje Vakarų Europos šalių. Augant sisteminių paslaugų poreikiui Baltijos šalyse, ateityje energijos kaupiklio technologiją būtų galima pritaikyti daug 

galingesniems Kruonio HAE agregatams. 

Viešųjų pirkimų konkursą energijos kaupiklio įrangos įsigijimui Bendrovė paskelbė 2019 m. pradžioje. 

 

Baltijos šalių elektros sistemų darbo „salos“ režimu bandymas 

 

LEG valdomame Elektrėnų komplekso kombinuotojo ciklo bloke ir Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje vasario mėn. atlikti bandymai, kuriais siekta įvertinti elektrinės pasirengimą 

dalyvauti pirminiame Baltijos šalių elektros energetikos sistemų darbo „salos“ režimu etape. Vėliau analogiški bandymai įvykdyti ir Kauno A. Brazausko hidroelektrinėje. 

Vykstant aktyviam trijų Baltijos šalių energetikos sistemų paruošimui dirbti „salos“ režimu, bandymus svarbiausiuose šalies energetinės infrastruktūros objektuose inicijavo perdavimo 

sistemos operatorius „Litgrid“ kartu su Lietuvos energetikos institutu. Bandymai vykdomi pagal Europos perdavimo sistemos operatorių asociacijos ENTSO-E nurodytus reikalavimus. 

 

Plūduriuojančios saulės jėgainės projektui Kruonio HAE skirtas finansavimas 

 

LEG įgyvendinamas pilotinis ant vandens plūduriuojančios saulės jėgainės projektas aukštutiniame Kruonio HAE baseine vasario mėn. sulaukė papildomo finansavimo – Lietuvos verslo 

paramos agentūra (LVPA) projektui skyrė 235 tūkst. EUR. Sprendimas priimtas LVPA ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijai apsvarsčius net 139 paraiškas, iš kurių finansavimas buvo skirtas 

91. Pilotinio plūduriuojančios saulės jėgainės projekto KHAE paraiška pateko tarp geriausiai įvertintų. Eksperimentinį projektą „Lietuvos energijos gamyba“ įgyvendina kartu su Kauno 

technologijos universitetu (KTU). 

Pirminiu projekto etapu aukštutiniame KHAE baseine bus įrengta bandomoji mažos galios (60 kW) jėgainė ir sukurtas algoritmas, kuris leistų valdyti saulės jėgainę ir elektros energijos 

kaupiklį atsižvelgiant į nepertraukiamai registruojamus tinklo ir kitus fizikinius parametrus bei Kruonio HAE agregatų darbo režimus. Vėliau išplėtus saulės jėgainės apimtis ir padidinus 

jos galią, tokia sistema leistų teikti patikimą pirminio rezervo paslaugą – jos poreikis Lietuvai tampa itin svarbus ruošiantis sinchronizacijai su kontinentinės Europos tinklais ir darbui 

izoliuotu režimu. Pirminį projekto etapą planuojama įgyvendinti iki 2021 metų. 
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Žalioji generacija 
 

Veiklą pradėjo „Lietuvos energija renewables“ 

 

Plėtodama žaliosios energetikos veiklą bei siekdama optimizuoti valdomų atsinaujinančios energetikos gamybos įmonių veiklą, „Lietuvos energija“ įsteigė naują bendrovę. Į naująją įmonę, 

kuri vadinasi „Lietuvos energija renewables“, perkeliamos visų jau valdomų bei vystomų vėjo jėgainių parkų akcijos. Per šią įmonę bus plėtojamos grupės investicijos į gamybą iš 

atsinaujinančių energetikos išteklių. 100 proc. naujosios įmonės akcijų priklauso „Lietuvos energijai“. 

„Lietuvos energija renewables“ pasirašė sutartį su poveikio aplinkai investicinio fondo „SI Capital“ valdoma Ispanijos bendrove „IGE“ ir įsigijo 100 proc. „Pomerania Invall Sp. z o. o.“ – 

bendrovės, vystančios 94 megavatų (MW) instaliuotos galios vėjo parko projektą Lenkijoje, akcijų paketą. 

 

LE paskelbė ieškanti strateginio partnerio vėjo jėgainių parkų jūroje vystymui 

 

„Lietuvos energija” vasario mėn. pradėjo strateginio partnerio jūrinių vėjo parkų projektų vystymui Europos ekonominėje erdvėje paieškos procesą. Ieškoma partnerių, valdančių didelius 

jūrinio vėjo parkų projektus ir galinčių pasidalinti gerąja praktika bei kompetencijomis, o ateityje – kartu plėtoti vėjo parkus Baltijos jūroje. Partnerystės kvietimu susidomėjo daugiau nei 

dešimt bendrovių, septynios iš jų pateikė oficialias paraiškas. Partnerį „Lietuvos energija“ planuoja atsirinkti iki 2019 m. pabaigos.  

Atlikus rinkos dalyvių tyrimą ir pavykus sutarti dėl galimo bendradarbiavimo, jis būtų įgyvendinamas dviem etapais. Pirmajame etape „Lietuvos energija” tikisi įgyti reikiamos vėjo parkų 

jūroje projektų valdymo patirties, kaip mažasis partneris dalyvaudama naujo vėjų parko jūroje vystymo projekte Europos ekonominėje erdvėje. Lietuvos institucijoms atlikus visus 

reikalingus parengiamuosius darbus ir galutinai įvertinus vėjų parkų vystymo Baltijos jūroje galimybes, „Lietuvos energija“ kartu su partnere pradėtų antrojo etapo įgyvendinimą ir planuotų 

dalyvauti aukcionuose dėl konkrečių projektų Baltijos jūroje vystymo. 

Tikimasi, kad vėjo parkų Baltijos jūroje plėtra ženkliai prisidės įgyvendinant Lietuvos ambiciją didžiąją dalį elektros energijos gaminti iš atsinaujinančių energijos išteklių. 

 

Skirstymas 
 

ESO pristatė savo strategiją 2030 

 

„Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) sausio mėn. atnaujino savo strategiją. Patvirtinta ESO strategija apima laikotarpį iki 2030 metų. Per šį laiką ESO planuoja ženkliai padidinti tinklo 

atsparumą atmosferos reiškiniams, diegti technologinius, išmanius sprendimus, apimančius nuotolinį, automatizuotą tinklo valdymą ir priežiūrą, kurti klientų patirties valdymo modelį 

visoje ESO vertės grandinėje. Visa tai įgyvendinant bus užtikrinta stabili grąža ir išlaikytas optimalus vertės ir kainos santykis klientams. 

Didžiausias dėmesys įgyvendinant naująją ESO strategiją bus skiriamas tinklo patikimumo didinimui, išmanių sprendimų, užtikrinančių operatyvią veiklą realiu laiku, diegimui, elektros 

rinkos vystymosi pasitelkiant atvirus ir neutralius platforminius sprendimus, įgalinimui, paslaugų rinkos, suteikiančios lygiavertes veiklos sąlygas visiems rinkos dalyviams, susikūrimo 

skatinimui. ESO strategijoje esanti veiksmų visuma užtikrins geriausią vertę klientams, tiek infrastruktūros patikimumo ir išmanumo, tiek paslaugų įvairovės bei kainos prasme. Atitinkamai, 

įgalinanti infrastruktūra sudarys sąlygas rinkos dalyviams / energijos tiekėjams kurti ir teikti paslaugas, atitinkančias kiekvieno kliento individualius poreikius. 

ESO 2030 strateginės kryptys sutampa su ESO 10 metų investicijų plane ir Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje keliamais tikslais. 

 

Elektros energiją galima įsivesti greičiau 

 

Gyventojai ir verslas jau gali įsivesti elektrą ar pasididinti jos galią greičiau, paprasčiau, tiesiog neišeidami iš namų. ESO patobulinęs procedūras ir sistemas, nuo vasario klientams suteikia 

galimybę elektros paslaugas gauti vienu prisėdimu. Klientas, prisijungęs prie svetainės www.manogile.lt ir pasirinkęs elektros įvedimo arba galios didinimo paslaugą, turi atlikti tokius 

veiksmus: nurodyti objekto tipą ir pagal tai pasirinkti galios poreikį, nurodyti žemėlapyje prisijungimo vietą, gauti sistemos sugeneruotą sutartį ir apskaičiuotą kainą bei ją apmokėti ir 

laukti, kol pasirinkta paslauga bus suteikta. ESO sistemos iškart sugeneruoja užsakymą su galimybe mokėti, o ne prašymą, kurį anksčiau turėjo nagrinėti ESO darbuotojai, todėl klientui 

nebereikia laukti iki savaitės, kad gautų atsakymą dėl paslaugos kainos ir terminų –  jis akimirksniu viską sužino savo kompiuterio ekrane ir iš karto gali sumokėti. 



 

  28   TARPINIS PRANEŠIMAS | 2019 M. I PUSMETIS 
  

 

 

ESO išmaniosios apskaitos infrastruktūros pirkimas 

 

Rengdamasi išmaniosios apskaitos diegimui Lietuvoje, ESO kovo mėn. pradėjo tam reikalingos infrastruktūros viešųjų pirkimų procedūras – tiekėjai turės ne tik pasirūpinti daugiau nei 

1,2 mln. išmaniųjų elektros energijos skaitiklių tiekimu, bet ir skaitiklių duomenų surinkimo ir valdymo IT sprendimu bei komunikacijos infrastruktūra.  

Būsimai sistemai keliama keletas pagrindinių užduočių: įdiegta sistema turės palaikyti komunikaciją su skaitikliais ir užtikrinti visos išmaniosios apskaitos infrastruktūros stebėseną bei 

valdymą; laikantis aukščiausių kibernetinės saugos reikalavimų, sistema turės saugiai surinkti šifruotus apskaitos duomenis, reikalingus elektros energijos tinklo valdymui ir energijos 

vartojimo apskaitos valdymui; sistema privalės apdoroti, tikrinti ir patvirtinti surinktus duomenis bei per tarpusavio sąsajas perduoti juos į kitas ESO verslo sistemas. 

Įdiegus išmaniosios apskaitos infrastruktūrą, o ypač nuotolinę apskaitą, kai matyti labai detalus elektros energijos naudojimas, numatoma, kad mažės elektros energijos vartojimas, nes 

klientai galės geriau suprasti savo energijos vartojimo įpročius, priimti racionalius energijos taupymo sprendimus. Taip pat mažės tinklo nuostoliai,  bus galima tiksliau planuoti investicijas 

į tinklą, sistema leis sukurti elektros energijos rinkos dereguliavimo sąlygas privatiems klientams. 

ESO šių metų birželio 6 d. paskelbė Išmaniosios apskaitos infrastruktūros pirkimo tiekėjų kvalifikacinės atrankos procedūrą. Pirkimo sąlygose atnaujinta pirkimo apimtis ir su tuo susiję 

kvalifikacijos reikalavimai, todėl tiekėjai konkurse gali dalyvauti su dar aiškesnėmis ir jau galutinėmis sąlygomis. Pasirinkus nuoseklesnį, pagal suvartojimą skaidomą diegimo scenarijų, 

konkurso dalyviams šiame etape reikės pasirūpinti apie 1,2 mln. vnt. išmaniųjų skaitiklių poreikiu. 

 

Vilniaus kogeneracinė jėgainė paskelbė pirmąjį atliekų priėmimo konkursą 

 

2020-aisiais veiklą pradėsianti Vilniaus kogeneracinė jėgainė balandį paskelbė atliekų priėmimo konkursą ir pakvietė jame dalyvauti visus komunalinių atliekų tvarkytojus. Tai pirmasis 

Vilniaus kogeneracinės jėgainės skelbiamas konkursas, kuriame energijos gamybai bus naudojamos komunalinės, perdirbimui netinkamos, bet energetinę vertę turinčios atliekos. 

Konkurso metu planuojama pasiūlyti sutvarkyti iki 80 tūkst. tonų perdirbimui netinkamų atliekų, kurios Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje bus verčiamos šilumos ir elektros energija. 

Priimant atliekas energijos gamybai buvo pasirinktas konkurso būdas, nes taip sudaromos vienodos galimybės visiems rinkos dalyviams tinkamai sutvarkyti komunalines atliekas, kurių 

kitu atveju lauktų daug taršesnis ir brangesnis šalinimas sąvartynuose. 

Atliekomis ir biokuru kūrenamos Vilniaus kogeneracinės jėgainės instaliuota elektros energijos gamybos galia sieks 92 MW (iš kurių atliekų dalies apie 19 MW), o šilumos gamybos galia 

– apie 229 MW (iš kurių atliekų dalies apie 60 MW). Bendras komunalinių atliekų sutvarkymo pajėgumas siekia apie 160 tūkst. tonų per metus. Kogeneracinės jėgainės bendrai pagamintos 

elektros energijos užteks patenkinti apie 230 tūkst. namų ūkių poreikio. O šilumos – apie 50 proc. Vilniuje centralizuotai tiekiamos šilumos kiekio. 

Skaičiuojama, kad pradėjus veikti jėgainei, šilumos vartotojai per metus vidutiniškai sutaupys apie 13 mln. eurų, taip pat Vilniaus regiono gyventojai papildomai, išvengdami atliekų 

šalinimo sąvartynuose, vidutiniškai per metus galėtų sutaupyti apie 10 mln. eurų. 

Pradėjusi veikti jėgainė prisidės prie aplinkos tausojimo – dėl netinkamų perdirbti komunalinių atliekų panaudojimo energijai gaminti sąvartynų ploto poreikis sumažės apie 95 proc. 

Veikianti jėgainė taip pat padės įgyvendinti strateginį Lietuvos tikslą – siekti energetinės nepriklausomybės. 

 

 

Komercinė veikla 
 

LET savo klientams pasiūlė būdą susimažinti elektros energijos sąskaitas 

 

Rūpindamasi savo klientais, elektros ir dujų tiekimo bendrovė „Lietuvos energijos tiekimas“ (LET) klientus paragino pasitikrinti, kiek jie galėtų sutaupyti už elektros energiją, jeigu pasirinktų 

tinkamą tarifo planą. Įmonės atlikta analizė parodė, kad daugiau nei dešimtadalis elektros energijos vartotojų galėtų mokėti mažiau. LET atlikta energijos vartojimo ir pasirinktų tarifo 

planų analizė parodė, kad vartotojai yra pasirinkę planus, neatsižvelgdami į savo energijos vartojimo įpročius ir kiekius. 12 mėnesių laikotarpio analizė parodė, kad mažiau už elektros 

energiją mokėti galėtų beveik 200 tūkst. LET klientų, kurie yra pasirinkę ne patį palankiausią tarifo planą. Klientai, pasirinkę palankiausią planą, vidutiniškai per metus galėtų sutaupyti 150 

eurų. 
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Įsitvirtinusi Lenkijoje „Geton Energy“ pradėjo plėtrą Skandinavijoje 

 

Grupės bendrovė „Geton Energy“, nuo 2017 metų veikianti Lenkijos didmeninėje elektros rinkoje, kovo mėn. prisijungė prie Skandinavijoje veikiančios „Nasdaq Commodities OMX“ biržos. 

Taip bendrovė plečia didmeninės elektros energijos prekybos portfelį regione. Tai padės diversifikuoti bendrovės didmeninės elektros energijos prekybos portfelį bei išplės veiklos 

geografiją.  Lenkijoje sukaupta elektros ir išvestinių finansinių priemonių prekybos patirtis padės stiprinti ir Lietuvoje veikiančių grupės įmonių kompetencijas. 

 

 

Skaidrumas ir inovacijos 
 

„Lietuvos energijai“ įteiktas Nasdaq apdovanojimas už ryšius su investuotojais 

 

Iškilmingoje „Nasdaq Baltijos rinkos apdovanojimų 2019“ ceremonijoje „Lietuvos energijai“ įteiktas apdovanojimas už geriausius obligacijų emitento ryšius su investuotojais. Jis bendrovei 

skirtas įvertinus informacijos atskleidimo metinėje bei kitose ataskaitose kokybę, skaidrią bendrovės valdyseną ir jos pristatymą investuotojams bei kitus kriterijus. 

 

Patirtį kovoje su korupcija „Lietuvos energija“ perduoda kitoms įmonėms 

 

„Lietuvos energija“, siekianti užtikrinti aukščiausius skaidrumo ir antikorupcinius reikalavimus, gegužę pakvietė įmones bei valstybės institucijas pasidalinti patirtimi kaip užkardyti galimą 

korupciją ir užtikrinti skaidrią veiklą. Kartu su Valstybine mokesčių inspekcija (VMI) organizuojama konferencija „Pranešėjų apsaugos įstatymo taikymo geroji praktika ir iššūkiai“ yra 

antrasis tokio pobūdžio renginys, skirtas korupcijos prevencijos specialistams. Jame dalyvauja „Lietuvos energijos“, Generalinės prokuratūros, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Specialiųjų 

tyrimų tarnybos, kitų institucijų ir valstybės valdomų įmonių atstovai. Grupės surengtoje diskusijoje apie pranešėjų apsaugos įstatymą penktadienį dalyvavo daugiau nei 30 įmonių ir 

institucijų atstovų.  

Šiemet įsigaliojo pranešėjų apsaugą įtvirtinantis įstatymas, kuris neleidžia pranešėjo atleisti iš darbo, pažeminti pareigose ar kitaip persekioti. „Lietuvos energijos“ grupėje sukaupta ilga 

patirtis užtikrinant korupcijos prevenciją bei sudarytos sąlygos apie pažeidimus pranešti anonimiškai. Grupė siekia įdiegti vieną moderniausių korupcijos prevencijos vadybos sistemų ir 

sertifikuotis pagal tarptautinį ISO 37001 standartą. Tai numatyta ir „Lietuvos energijos“ strategijoje LE 2030. 

 

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su programavimo mokyklomis 

 

„Lietuvos energija“, įgyvendindama savo strategiją LE 2030, ruošdamasi energetikos sektoriuje vykstančiai transformacijai ir siekdama pritraukti duomenų analitikų, duomenų inžinierių ir 

duomenų analitikos projektų vadovų, turinčių didžiųjų duomenų (angl. Big Data) ir dirbtinio intelekto (angl. Artificial Intellingence) kompetencijų, pasirašė bendradarbiavimo sutartį su 

programavimo mokykla suaugusiems „Vilnius Coding School“ bei programavimo akademija „CodeAcademy“. 

Pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį, mokyklos suteiks galimybę „Lietuvos energijai“ pritraukti savo absolventus. „Lietuvos energija“ savo ruožtu galės jiems pasiūlyti darbo arba 

stažuotės galimybes. Be to, sutartis atvers galimybę bendradarbiauti ugdant „Lietuvos energijos“ darbuotojus. Taip „Lietuvos energijos“ grupėje bus toliau ugdomos pažangiosios 

analitikos, robotizacijos, dirbtinio intelekto ir kitos kompetencijos. 

 

Investuojama į startuolius 

 

Gegužės mėn. „Contrarian Ventures“ valdomas „Lietuvos energijos“ Išmaniosios energetikos rizikos kapitalo fondas kartu su Japonijos automobilių gamintoja „Honda“ bei kitais partneriais 

investavo į išmaniuosius energijos kaupiklius ir virtualių jėgainių technologijas kuriantį startuolį „Moixa“. Startuolis iš viso pritraukė apie 10 mln. eurų investicijų, Išmaniosios energetikos 

fondas kaip mažasis partneris investavo 500 tūkst. eurų. Į „Moixa“ taip pat investavo Japonijos „ITOCHU Corporation“ ir rizikos kapitalo fondas „First Imagine! Ventures“. 

 „Moixa“ sukūrė patentuotą „GridShare“ technologiją, leidžiančią visas namų ir elektromobiliuose esančias baterijas sujungti į vieną virtualią jėgainę. 
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Birželio mėn. „Contrarian Ventures“ valdomas „Lietuvos energijos“ Išmaniosios energetikos rizikos kapitalo fondas investavo į Estijos startuolį „Hepta Airborne“, kurio sukurta bepilotė 

skraidyklė (dronas) kartu su programine įranga leidžia elektros linijas tikrinti be tiesioginio žmogaus įsikišimo. Išmaniosios energetikos rizikos kapitalo fondas į „Hepta Airborne“ startuolį 

investavo 300 tūkst. eurų. 

Išmaniosios energetikos rizikos kapitalo fondas, į kurį investavo „Lietuvos energija“, o valdo „Contrarian Ventures“, investuoja į startuolius, kuriančius naujas technologijas energetikoje. 

Fondas taip pat kartu su „Lietuvos energija“ kuruoja akseleravimo programą „AcceleratorOne“, kuri investuoja ir augina ankstyvosios stadijos startuolius. 

Programoje išbandomi pilotiniai produktai ir paslaugos vietos rinkoje, suteikiant galimybę augti ir tarptautiniame lygmenyje. 

 

Veiklų išgryninimas 
 

Atnaujinamas Duomenų logistikos centro pardavimas 

 

Toliau grynindama savo veiklą „Lietuvos enegrija“ atnaujina Duomenų logistikos centro (DLC), vienos moderniausių IT ir telekomunikacijų bendrovių Baltijos regione, teikiančių duomenų 

perdavimo bei duomenų centrų paslaugas, akcijų pardavimą. „Lietuvos energija“ atnaujina savo valdomų 79,64 proc. DLC akcijų pardavimą. Kartu su bendrove savo turimų 20,36 proc. 

akcijų parduoda ir kita DLC akcininkė „Litgrid“. 

 

Parduodamas nenaudojamas nekilnojamasis turtas 

 

„Lietuvos energija“ priklausanti bendrovė „NT Valdos“ rugpjūčio mėn. jau aštuonioliktame aukcione rinkai pasiūlė nekilnojamojo turto objektų. Bendrovė parduoda energetikos grupės 

pagrindinėje veikloje nenaudojamą turtą, todėl pirkėjai yra kviečiami domėtis ir pasinaudoti šia galimybe. Nuo 2016 m. „NT Valdos“ viešuosiuose aukcionuose ir konkursuose yra pardavusi 

nekilnojamojo turto už 98 mln. eurų, įskaitant PVM. 

 

 

Bendrovės ir Grupės socialinės atsakomybės veikla, rizikų valdymas ir kiti klausimai plačiau aptariami metiniame pranešime. 
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Korporatyvinis valdymas 
 

„Lietuvos energijos“ grupei, kurios akcininkas yra Lietuvos valstybė, yra svarbu užtikrinti 

efektyvią ir skaidrią veiklą. To siekiant 2013 metais buvo atlikta valdymo pertvarka, 

kurios metu buvo pertvarkytas ir sustiprintas korporatyvinis grupės valdymas.  

 

Rengiant naująją grupės valdymo struktūrą ir modelį, buvo pritaikyta pažangiausia 

tarptautinė ir nacionalinė praktika, naudotasi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 

organizacijos (EBPO) skelbiamomis rekomendacijomis, atsižvelgta į AB NASDAQ 

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 ir 2017 m. birželio 1 d. 

atnaujintas 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. 

 

Akcininko teises ir pareigas įgyvendina LR finansų ministerija, priimanti pagrindinius su 

nuosavybės teisių ir pareigų įgyvendinimu susijusius sprendimus. 

 

„Lietuvos energijos“ grupė nuolat patenka tarp geriausiai valdomų valstybės įmonių. 

Bendrovė yra pelniusi aukščiausią įmanomą „A+“ įvertinimą. Analizę atlieka Valdymo 

koordinavimo centras, kuris vertina valstybės valdomas įmones pagal įvairius kriterijus 

ir nustato gerojo valdymo indeksą. 
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Priežiūros organai 

Stebėtojų taryba 

2017 m. birželio 1 d. Finansų ministras patvirtino atnaujintas Korporatyvinio valdymo gaires, kurios pakeitė iki tol galiojusią stebėtojų tarybos formavimo tvarką.  

Pagal Korporatyvinio valdymo gaires, stebėtojų taryba yra Bendrovės įstatuose numatytas kolegialus priežiūros organas, kurį ketverių metų kadencijai renka visuotinis akcininkų 

susirinkimas. „Lietuvos energijos“ stebėtojų tarybą sudaro 5 nariai: 2 Finansų ministerijai atstovaujantys nariai ir 3 nepriklausomi nariai. Pirmininką stebėtojų taryba renka iš savo narių. 

Toks stebėtojų tarybos formavimo modelis atitinka korporatyvinio valdymo principus. Nė vienas stebėtojų tarybos narys nedalyvauja Bendrovės ar grupės įmonių kapitale. Šio pranešimo 

skelbimo dieną stebėtojų tarybą sudaro šie nariai (kadencija nuo 2017 m. rugpjūčio 30 d. iki 2021 m. rugpjūčio 30 d.): 

 

     

 Darius Daubaras 

(g. 1973) 

 

Pirmininkas, nepriklausomas narys 

Daiva Lubinskaitė-Trainauskienė 

(g. 1970) 

 

Nepriklausoma narė 

Andrius Pranckevičius 

(g. 1976) 

 

Nepriklausomas narys  

(nuo 2017-11-22) 

Aušra Vičkačkienė 

(g. 1974) 

 

Narė 

Daiva Kamarauskienė 

(g. 1963) 

 

Narė (nuo 2019-02-01) 

Išsilavinimas Kembridžo Universitetas, Tarptautinių 

santykių magistras; 

Pensilvanijos universitetas, Verslo 

administravimo magistro laipsnis finansų ir 

verslo valdymo srityje; 

Denverio universitetas, JAV, Verslo 

administravimo bakalauro laipsnis finansų 

ir vadybos srityje 

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 

magistro laipsnis; 

Ryšių su visuomene profesinės studijos 

Vilniaus universitete; 

Vilniaus universitetas, Filologijos specialisto 

diplomas 

Kauno technologijos universitetas, Verslo 

administravimo bakalauras ir Marketingo 

vadybos magistro laipsnis;  

Harvardo verslo mokykla, lyderystės 

mokslų (angl. leadership development) 

programa 

Vilniaus universitetas,  

Vadybos ir verslo administravimo 

magistras; 

Vilniaus universitetas, Vadybos ir verslo 

administravimo bakalauras 

Vilniaus universiteto Ekonomikos 

fakultetas, magistro laipsnis 

Darbovietė, 

pareigos 

SAUDI ARAMCO, vyr. patarėjas; 

"Smart Energy Fund powered by Lietuvos 

Energija" priežiūros komiteto narys (iki 

2019-07-01) 

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, 

personalo direktorė; 

Personalo valdymo profesionalų asociacija, 

valdybos narė 

AB „Linas Agro Group“, generalinio 

direktoriaus pavaduotojas ir valdybos 

narys; 

PF „Kekava“, generalinis direktorius ir 

valdybos pirmininkas; 

AB „Linas Agro“ (Lietuva) valdybos narys;  

SIA „Lielzeltini“ (Latvija) valdybos 

pirmininkas;  

SIA „Broileks“ (Latvija) valdybos 

pirmininkas;  

SIA „Cerova“ (Latvija) valdybos pirmininkas 

Finansų ministerijos Valstybės turto 

valdymo departamento direktorė; 

UAB Būsto paskolų draudimas, valdybos 

narė 

 

Finansų ministerijos Biudžeto 

departamento direktorė 

Stebėtojų tarybos sudėties pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį: 2019 m. vasario 1 d.  Lietuvos Respublikos finansų ministerija pateikė Bendrovei akcininko sprendimą, kuriuo į 

Bendrovės stebėtojų tarybos narius paskyrė Daivą Kamarauskienę. 
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Pagrindinės stebėtojų tarybos funkcijos ir atsakomybė apima šias sritis: Bendrovės 

ir Grupės įmonių veiklos strategijos svarstymą ir tvirtinimą, informacijos apie veiklos 

strategijos įgyvendinimą analizę ir vertinimą, šios informacijos pateikimą eiliniam 

visuotiniam akcininkų susirinkimui, valdybos narių rinkimą ir jų atšaukimą, valdybos ir 

vadovo veiklos priežiūrą, atsiliepimų dėl 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. Komitetų nariai renkami ketverių metų kadencijai. 

„Lietuvos energijoje“ formuojami šie stebėtojų tarybos komitetai: 

 Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komitetas yra atsakingas už 

išvadų ar pasiūlymų dėl valdymo ir kontrolės sistemos įmonių grupėje veikimo 

ir (ar) svarbiausių rizikos faktorių bei rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo 

būklės teikimą stebėtojų tarybai; už veiklos etikos laikymosi, kyšininkavimo ir 

korupcijos rizikos sistemos priežiūrą ir rekomendacijų teikimą stebėtojų tarybai; 

 Audito komitetas yra atsakingas už objektyvių ir nešališkų išvadų ar siūlymų 

dėl audito, sandorių su susijusiomis šalimis, kaip tai numatyta Lietuvos 

Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, ir vidaus kontrolės sistemos įmonių 

grupėje veikimo teikimą stebėtojų tarybai; 

 Skyrimo ir atlygio komitetas yra atsakingas už išvadų ar siūlymų dėl grupės 

įmonių valdymo ir priežiūros organų 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.).  

Ataskaitos paskelbimo dieną „Lietuvos energijoje“ veikia Rizikos valdymo ir veiklos etikos 

priežiūros, Audito, Skyrimo ir atlygio komitetai. 

Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komiteto nariai (per 

ataskaitinį laikotarpį): 

Komiteto 

narys 

Turimų Bendrovės 

ir Grupės įmonių 

akcijų skaičius 

Darbovietė 

Andrius 

Pranckevičius  

Komiteto 

pirmininkas, 

nepriklausomas 

narys 

- 

AB „Linas Agro Group“, generalinio direktoriaus pavaduotojas 

ir valdybos narys; 

PF „Kekava“, generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas; 

AB „Linas Agro“ (Lietuva) valdybos narys;  

SIA „Lielzeltini“ (Latvija) valdybos pirmininkas;  

SIA „Broileks“ (Latvija) valdybos pirmininkas;  

SIA „Cerova“ (Latvija) valdybos pirmininkas 

 Darius 

Daubaras  

Nepriklausomas

narys 

- 

SAUDI ARAMCO, vyr. patarėjas 

Šarūnas 

Rameikis  

Nepriklausomas 

narys 
- 

R.Mištauto ir T.Milickio advokatų kontora „Konsus", 

advokatas 

 

Šiuo metu veikiančio Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komiteto kadencija 

baigsis 2022 m. balandžio 19 d. 

Pagrindinės komiteto funkcijos: 

 Stebėti, kaip identifikuojamos, vertinamos ir valdomos Bendrovės ir 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 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; 



 

  34   TARPINIS PRANEŠIMAS | 2019 M. I PUSMETIS 
  

 

 Vertinti vidaus dokumentų, reglamentuojančių įmonių grupės kovą su 

kyšininkavimu ir korupcija, pakankamumą, adekvatumą bei periodiškai atlikti jų 

įgyvendinimo / laikymosi stebėseną; 

 Periodiškai stebėti informaciją, susijusią su veiklos etikos užtikrinimo valdymo 

veiksmais, įvykiais ir neišspręstais incidentais (skaidrumo užtikrinimas, 

kyšininkavimo prevencija, korupcijos rizikos valdymas / prevencija ar kt.); 

 Vykdyti kitas funkcijas, Bendrovės stebėtojų tarybos sprendimu priskirtas 

Komiteto kompetencijai. 

 

Audito komiteto nariai (per ataskaitinį laikotarpį): 

Komiteto narys 

Turimų 

Bendrovės ir 

Grupės įmonių 

akcijų skaičius 

Darbovietė 

Irena 

Petruškevičienė  

Komiteto pirmininkė, 

nepriklausoma narė 

- 

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Vadovų 

magistrantūros modulio „Finansų strategija ir 

valdymas“ vadovė; 

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo 

tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 

Audito priežiūros komiteto narė; 

Europos stabilumo mechanizmas (ESM), Auditorių 

tarybos narė. 

„MAXIMA GRUPĖ“, UAB, Audito komiteto pirmininkė; 

„Lietuvos geležinkeliai, AB, Audito komiteto narė. 

Danielius Merkinas  

Nepriklausomas 

narys 
- 

NNL Termo, UAB, direktorius, valdybos pirmininkas; 

NNL LT, UAB direktorius, valdybos pirmininkas 

Nordnet, UAB, komercijos vadovas, valdybos 

pirmininkas; 

Mercado prekyba, UAB, direktorius; 

Litcargo, UAB, valdybos pirmininkas; 

AB Lietuvos paštas, valdybos narys 

Aušra Vičkačkienė 

Narė - 

Finansų ministerijos Valstybės turto valdymo 

departamentas, direktorė 

UAB Būsto paskolų draudimas, valdybos narė 

Ingrida Muckutė 

Narė  

(nuo 2018-05-18) 

- 
Finansų ministerijos Audito, apskaitos ir nemokumo 

valdymo departamento direktorė 

Šarūnas Radavičius 

Nepriklausomas 

narys (nuo 2018-05-

10) 

- 

Rodl & Partner, UAB, vadovas 

Šiuo metu veikiančio Audito komiteto kadencija baigsis 2021 m. spalio 12 d. 

Pagrindinės komiteto funkcijos: 

 Stebėti Bendrovės ir Grupės įmonių finansinių ataskaitų rengimo procesą, 

ypatingą dėmesį skiriant naudojamų apskaitos metodų tinkamumui ir 

nuoseklumui; 

 Stebėti Bendrovės ir Grupės įmonių vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, 

turinčių įtakos audituojamos bendrovės finansinei atskaitomybei, 

veiksmingumą; 

 Stebėti auditorių ar audito įmonių nepriklausomumą ir objektyvumą, teikti 

rekomendacijas dėl pasirenkamos audito įmonės; 

 Stebėti Bendrovės ir Grupės įmonių audito atlikimo procesus, tikrinti audito 

veiksmingumą ir administracijos reakciją į rekomendacijas, kurias audito įmonė 

pateikia laiške vadovybei; 

 Stebėti Bendrovės ir Grupės įmonių vidaus audito funkcijos veiksmingumą, 

teikti Stebėtojų tarybai rekomendacijas dėl Bendrovės Vidaus audito tarnybos 

vadovo pasirinkimo, skyrimo, ir atleidimo, koordinuoti ir periodiškai vertinti 

Bendrovės Vidaus audito tarnybos darbą, aptarti patikrinimų rezultatus, kaip 

šalinami rasti trūkumai, įgyvendinami vidaus audito planai; 

 Tvirtinti Bendrovės Vidaus audito tarnybos nuostatus, vidaus audito planą, 

 Stebėti ar Bendrovės ir Grupės įmonių veikla atitinka Lietuvos Respublikos 

įstatymus, kitus teisės aktus, įstatus ir veiklos strategiją; 

 Teikti nuomonę Bendrovės įmonėms, kurių akcijomis leista prekiauti 

reguliuojamoje rinkoje, dėl sandorių su susijusia šalimi, kaip tai numatyta 

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 372 str. 5 d.; 

 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. 
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Skyrimo ir atlygio komiteto nariai (per ataskaitinį laikotarpį): 

 

Šiuo metu veikiančio Skyrimo ir atlygio komiteto kadencija baigsis 2021 m. rugsėjo 12 d. 

 

 

Pagrindinės komiteto funkcijos: 

 teikti pasiūlymus dėl Bendrovės ir Grupės įmonių ilgalaikės atlyginimų politikos 

(fiksuoto pagrindinio atlyginimo, nuo veiklos rezultatų priklausančio atlygio, 

pensijų draudimo, kitų garantijų ir atlygio formų, kompensacijų, išeitinių 

išmoktų, kitų atlygio paketo dalių), taip pat su asmens veikla susijusių išlaidų 

kompensavimo principų;  

 Vertinti ir teikti pasiūlymus dėl Bendrovės ir Grupės įmonių tantjemų politikos; 

 Prižiūrėti Bendrovės ir 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 įmonių grupės įmonių atitinkamų 

finansinių metų paskirstytiną pelną (nuostolius); 

 Vertinti Bendrovės ir Grupės įmonių grupės įmonių sutarčių su Bendrovės ir 

Grupės įmonių valdymo organų nariais sąlygas; 

 Vertinti kandidatų į Bendrovės ir Grupės įmonių organų narius ir vyresniąją 

vadovybę paieškos bei atrankos procedūras bei kvalifikacinių reikalavimų 

nustatymą; 

 Nuolat vertinti Bendrovės ir Grupės įmonių valdymo ir priežiūros organų 

struktūrą, dydį, sudėtį ir veiklą; 

 Prižiūrėti ir vertinti Bendrovės ir Grupės įmonių valdymo ir priežiūros organų 

veiklos tęstinumą užtikrinančių priemonių įgyvendinimą; 

 Vykdyti kitas funkcijas, Bendrovės stebėtojų tarybos priskirtas Komiteto 

kompetencijai.  

 

 

 

Komiteto narys 

Turimų 

Bendrovės ir 

Grupės įmonių 

akcijų skaičius 

Darbovietė 

Daiva  

Lubinskaitė-

Trainauskienė 

Komiteto pirmininkė, 

nepriklausoma narė  

- UAB Thermo Fisher Scientific Baltics, 

personalo direktorė; 

Lietuvos personalo valdymo profesionalų 

asociacijos valdybos narė 

Aušra Vičkačkienė 

Narė 

- LR finansų ministerija,Turto valdymo 

departamento direktorė 

UAB Būsto paskolų draudimas, valdybos narė 

Lėda Turai – 

Petrauskienė 

Narė  

(nuo 2018-04-19) 

 

- UAB L-CON Global, lyderystės ugdymo 

partnerė, akcininkė; 

 

Daiva 

Kamarauskienė 

Narė 

(nuo 2019-03-22) 

- Finansų ministerijos Biudžeto departamento 

direktorė 
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Valdymo organai  

Valdyba 

Valdyba yra Bendrovės įstatuose numatytas kolegialus valdymo organas. Valdybos narius, Skyrimo ir atlygio komiteto siūlymu, ketverių 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. Nė vienas valdybos narys nedalyvauja bendrovės ar grupės įmonių kapitale. Už veiklą valdyboje mokamas atlygis pagal 

Bendrovės akcininko nustatytas gaires. Šio pranešimo skelbimo dieną „Lietuvos energijos“ valdybą sudaro šie nariai (kadencija nuo 2018 m. vasario 1 d. iki 2022 m. sausio 31 d.): 

Per ataskaitinį laikotarpį valdybos sudėtis nesikeitė. 

 

 

     

 Darius Maikštėnas 

(g. 1970) 

 

Valdybos pirmininkas ir generalinis 

direktorius 

Vidmantas Salietis 

(g. 1987) 

 

Valdybos narys, Komercijos ir paslaugų 

direktorius 

Darius Kašauskas 

(g. 1972) 

 

Valdybos narys, Finansų ir iždo 

direktorius 

Dominykas Tučkus 

(g. 1982) 

 

Valdybos narys, Infrastruktūros ir 

plėtros direktorius 

Živilė Skibarkienė 

(g. 1976) 

 

Valdybos narė, Organizacinio vystymo 

direktorė 

Išsilavinimas Harvardo verslo mokykla, Vadybos programa 

(angl. General Management Program); 

Baltijos vadybos institutas, Verslo administra-

vimo magistro laipsnis; 

Kauno technologijos universitetas, Verslo va-

dybos bakalauro laipsnis 

Stokholmo aukštoji ekonomikos mokykla Ry-

goje (SSE Riga), 

Ekonomikos ir verslo administravimo baka-

lauras 

 
 

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, So-

cialinių mokslų ekonomikos krypties dokto-

rantūros studijos; 

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, BI 

Norvegijos verslo mokykla, Vadybos magistro 

laipsnis; 

Vilniaus universitetas, Ekonomikos magistro 

laipsnis 

L. Bocconi universitetas (Italija), Finansų ma-

gistro laipsnis; 

L. Bocconi universitetas, Verslo vadybos ir ad-

ministravimo bakalauro laipsnis 

Mykolo Romerio universitetas 

Teisės fakultetas,  

Socialinių mokslų teisės krypties daktaro 

laipsnis;  
Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, ma-

gistro laipsnis 

Darbovietės, 

pareigos 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebė-

tojų tarybos pirmininkas; 

„WIDER COMMUNICATIONS INCORPORA-

TED“, DELAWARE CORPORATION, USA  akci-

ninkas, valdybos narys (iki 2019-05-21); 

„WIDER COMMUNICATIONS LIMITED“, PRI-

VATE LIMITED COMPANY, UK vienasmenis 

valdybos narys (iki 2019-05-21). 

Geton Energy SIA valdybos narys; 

Geton Energy OU valdybos pirmininkas; 

Energijos tiekimas UAB valdybos pirmininkas 

(iki 2019-06-01); 

UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ valdybos 

pirmininkas (iki 2019-06-01); 

UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ stebėtojų 

tarybos narys (nuo 2019-06-01) 

UAB Elektroninių mokėjimų agentūros valdy-

bos narys; 

NT Valdos, UAB valdybos pirmininkas;  

UAB „Gamybos optimizavimas“, valdybos na-

rys. 

UAB Duomenų logistikos centras, valdybos 

pirmininkas; 

Lietuvos energijos paramos fondas, valdybos 

narys; 

288-oji DNSB „Vingis“ revizijos komisijos na-

rys; 

UAB Energetikos paslaugų ir rangos organi-

zacija, valdybos pirmininkas; 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebė-

tojų tarybos narys. 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų 

tarybos pirmininkas. 

UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ valdybos 

narys (iki 2019-06-01); 

UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ stebėtojų 

tarybos narys (nuo 2019-06-01) 

UAB „EURAKRAS“, valdybos narys; 

Tuulueenergia OU, valdybos pirmininkas (iki 

2019-01-28); 

UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“, valdy-

bos pirmininkas; 

UAB Lietuvos energija renewables valdybos 

narys (nuo 2019-01-03); 

KŪB Smart Energy Fund powered by Lietuvos 

Energija Patariamojo komiteto narys. 

UAB Verslo aptarnavimo centro valdybos 

pirmininkė (iki 2019-06-17), narė (nuo 2019-

06-18); 

UAB Technologijų ir inovacijų centras 

valdybos narė (nuo 2019-06-28); 

UAB Elektroninių mokėjimų agentūros valdy-

bos narė; 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų 

tarybos narė. 
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Informacija apie priežiūros ir valdymo organų narių darbo užmokestį per ataskaitinį laikotarpį 

Pareigybė, vardas, pavardė 

Pastovi 

mėnesinė 

atlygio dalis 

(prieš 

mokesčius, 

EUR) 

1/12 metinės 

kintamos  

atlygio dalies už 

praėjusių metų 

rezultatus (prieš 

mokesčius, 

EUR) 

2019 m. sausio 

– birželio mėn. 

priskaičiuotos 

sumos už veiklą 

stebėtojų 

taryboje* (prieš 

mokesčius, 

EUR) 

Vidutinis 

mėnesinis 

atlygis už 

valdybos nario 

veiklą (prieš 

mokesčius, 

EUR) 

Kitos išmokos 

(prieš 

mokesčius, 

EUR)  

Priežiūros organų nariai* 

Stebėtojų tarybos pirmininkas, Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros 

komiteto prie stebėtojų tarybos narys Darius Daubaras (nepriklausomas narys) 
- - 7 700 - - 

Stebėtojų tarybos narys, Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komiteto 

prie stebėtojų tarybos pirmininkas Andrius Pranckevičius (nepriklausomas 

narys) 

- - - - - 

Stebėtojų tarybos narė, Skyrimo ir atlygio komiteto prie stebėtojų tarybos 

pirmininkė Daiva Liubinskaitė-Trainauskienė (nepriklausoma narė) 
- - - - - 

Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komiteto prie stebėtojų tarybos narys 

Šarūnas Rameikis (nepriklausomas narys) 
- - - - - 

Audito komiteto prie stebėtojų tarybos pirmininkė Irena Petruškevičienė 

(nepriklausoma narė) 
- - 6 113 - - 

Audito komiteto prie stebėtojų tarybos narys Danielius Merkinas 

(nepriklausomas narys) 
- - 5 528 - - 

Audito komiteto prie stebėtojų tarybos narys Šarūnas Radavičius 

(nepriklausomas narys) 
- - 3 983 - - 

Skyrimo ir atlygio komiteto prie stebėtojų tarybos narė Lėda Turai-Petrauskienė 

(nepriklausoma narė) 
- - - - - 

Valdymo organų nariai 

Generalinis direktorius Darius Maikštėnas 7 258 2 508    

Valdybos pirmininkas Darius Maikštėnas - - - 2 550 - 

Valdybos narys Živilė Skibarkienė - - - 1 815 - 

Valdybos narys Darius Kašauskas - - - 1 815 - 

Valdybos narys Dominykas Tučkus - - - 1 815 - 

Valdybos narys Vidmantas Salietis - - - 1 815 - 
 

* Atlygis gali būti mokamas tik nepriklausomiems stebėtojų tarybos nariams ir nepriklausomiems prie stebėtojų tarybos įsteigtų komitetų nariams. Pateikiami duomenys apie faktinius 

išmokėjimus per ataskaitinį laikotarpį pagal nepriklausomų narių pateiktus aktus. 
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Organizacinė kultūra ir darbuotojai 

„Lietuvos energijos“ grupėje dirbame remdamiesi pagrindinėmis mūsų vertybėmis: 

atsakomybė, bendradarbiavimas, orientacija į rezultatą. Siekiame nuolat palaikyti 

vertybėmis grįstą organizacinę kultūrą, skatinančią darbuotojus nuolat tobulėti patiems, 

padėti tobulėti kolegoms ir visai organizacijai.  

 

Atliepdami akcininko lūkestį vykdome tvarią, socialiai atsakingą plėtrą, kuriant modernią, 

globaliai konkurencingą bendrovę. Įgyvendindami Lietuvos energijos įmonių grupės 

strategiją LE 2030, kurios pagrindinė vizija yra tapti globaliai konkurencinga energetikos 

bendrove, sukuriančia vertę Lietuvai, siekiame pritraukti ir išlaikyti kompetentingus, 

greitai besimokančius, technologiškai pažangius, globaliai mąstančius ir kuriančius 

naujoves darbuotojus. Užtikrinant abipusę naudą, kuriame su darbuotojais ilgalaikės 

partnerystės santykius ir bendrą sėkmingą ateitį.  

 

2019 m. birželio 30 d. Grupėje dirbo 3 7055 darbuotojai (žr. lentelę dešinėje). Vidutinis 

darbuotojų stažas darbo Grupėje yra 13 metų.  

 

Didžiąją dalį grupės darbuotojų sudarė vyrai – 70 proc., moterys sudarė 30 proc. Tarp 

vadovaujančias pozicijas užimančių darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį taip pat labai 

panašus: 70 proc. vadovų sudarė vyrai, moterys – 30 proc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

5 Galiojančių darbo sutarčių skaičius.  

 

 

Įmonė Iš viso darbuotojų 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2 355 

 UAB Verslo aptarnavimo centras 438 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB 351 

UAB Technologijų ir inovacijų centras 170 

UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ 102 

„Lietuvos energija“, UAB 96 

Transporto valdymas, UAB 52 

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė 37 

UAB Kauno kogeneracinė jėgainė 31 

UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija 22 

NT Valdos, UAB 16 

UAB Duomenų logistikos centras 15 

UAB „Gamybos optimizavimas“ 7 

UAB „Lietuvos energijos renewables“ 6 

UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra" 4 

UAB Eurakras 1 

UAB „VĖJO GŪSIS“ 1 

UAB „VĖJO VATAS“ 1 

Iš viso 3 705 

3 048  
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Bendrovės darbuotojų darbo užmokestis 2019 m. I pusmetį, prieš 

mokesčius: 

Bendras Bendrovės darbo užmokesčio fondas 2019 m. I pusmetį buvo 2,7 mln. EUR. 

 

Grupės darbuotojų darbo užmokestis 2019 m. I pusmetį, prieš mokesčius: 

Darbuotojų kategorija Vidutinis darbo užmokestis, EUR 

Įmonės vadovas 6 967 

Aukščiausio lygmens vadovai  6 420 

Vidurinio lygmens vadovai 3 272 

Ekspertai, specialistai 1 855 

Darbininkai 1 386 

Visi darbuotojai 1 959 

Bendras grupės darbo užmokesčio fondas 2019 m. I pusmetį buvo 41,9 mln. EUR. 

 

 

Organizacijos vystymas 

 

LE 2030 strategijoje iškeltų tikslų pasiekimui Grupė investuoja į savo žmonių 

kompetencijų tobulinimą, taip pat į talentų pritraukimą ne tik Lietuvoje, bet ir aplinkinėse 

šalyse.  

 

Sisteminis požiūris į turimų kompetencijų perorientavimą į naujas veiklos sritis, naujų 

kompetencijų įgijimą, lankstų komandų darbą, darbuotojo patirtį bei veiklos efektyvumą, 

yra strateginės Grupės organizacijos vystymo kryptys.  

 

Darbuotojų ugdymas 

Grupės darbuotojų ugdymo tikslas yra skatinti darbuotojų tobulėjimą per inovatyvius 

savarankiško mokymosi takelius, sudarančius mokymosi eko-sistemą. 

 

Grupėje taikomas 70/20/10 ugdymo modelis, kur 70% sudaro ugdymas darbo vietoje, 

20% - mokymasis iš kitų ir 10% formalus mokymasis. Siekiame, kad ugdymo procesas 

būtų pagrįstas verslo poreikiais, strateginių kompetencijų tobulinimu, orientuotas į 

savarankiškumą, patrauklus, greitas, neperkrautas ir inovatyvus. Darbuotojai renkasi 

ugdymo veiklas, kurios labiausiai tinka pagal jų pareigybę, darbo pobūdį, kompetencijos, 

žinių ir įgūdžių lygį.  

 

Praktikos galimybės  

 

Grupės įmonės sudaro sąlygas aukštųjų ir profesinių mokyklų studentams pritaikyti 

teorines žinias bei įgyti praktinių įgūdžių. Per 2019 m. pirmąjį pusmetį praktiką grupėje 

atliko 16 praktikantų, 1 iš kurių liko dirbti. 

 

Svarbi kiekvieno darbuotojo nuomonė 

2019 metais Grupė darbuotojų nuomonės apie jų patirtį organizacijoje, organizacinę 

kultūrą, procesus ir darbo sąlygas klausia naudodama „Employee Net Promoted Score“ 

- eNPS tyrimą. Kas ketvirtį darbuotojai kviečiami dalyvauti anoniminėje apklausoje apie 

jų patirtį tokiose srityse kaip darbuotojų atranka ir įdarbinimas, adaptacija, motyvacija, 

ugdymas, veiklos vertinimas, atsisveikinimo procesas. Vėliau gavus rezultatus, juos 

analizuoja už Žmonių ir kultūros sritį atsakingi darbuotojai ir Grupės įmonių padalinių 

vadovai ir numato veiksmus siekiant patobulinti konkrečius veiklos procesus. 

 

Grupės tikslas yra gerėjantis eNPS tyrimo rezultatas, kuris parodytų, kad darbuotojų 

patirtis organizacijoje gerėja. 
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Bendrovės darbuotojai pagal išsilavinimą, %

Aukštasis Aukštesnysis Vidurinis

Darbuotojų kategorija Vidutinis darbo užmokestis, EUR 

Įmonės vadovas 8 516 

Aukščiausio lygmens vadovai 7 051 

Vidurinio lygmens vadovai 5 145 

Ekspertai, specialistai 3 350 

Visi darbuotojai 4 127 
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Listinguojamų Grupės įmonių priežiūros ir valdymo organai

2019 m. birželio 30 d. AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybą (kadencija iki 2022 m. kovo 29 d.)  sudarė: 

 

Vardas, pavardė Dalyvavimas Bendrovės ir Grupės įmonių kapitale, % Kadencijos laikotarpis Darbovietė 

Darius Maikštėnas 

Pirmininkas 
- 

2018-03-30 – 

2022-03-29 
„Lietuvos energija“, UAB, generalinis direktorius  

Darius Kašauskas 

Narys 
- 

2018-03-30 – 

2022-03-29 
„Lietuvos energija“, UAB, finansų ir iždo direktorius 

Kęstutis Betingis 

Nepriklausomas narys 
- 

2018-05-28 – 

2022-03-29 
Advokatų Betingio ir Ragaišio kontora, advokatas 

 

Per ataskaitinį laikotarpį AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ stebėtojų tarybos sudėtyje pokyčių nebuvo. 2019 m. rugpjūčio 6 d. Bendrovė gavo „Lietuvos energija“, UAB, raštą, kuriuo informuota, kad, atsižvelgiant į „Lietuvos energija“, 

UAB, stebėtojų tarybos nuomonę, Bendrovei teikiamos Dalios Jakutavičės ir Žanetos Kovaliovos kandidatūros ESO Stebėtojų tarybos nario pozicijoms užimti. 

 

2019 m. birželio 30 d. AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdybą (kadencija iki 2022 m. gruodžio 26 d.)  sudarė: 

 

Vardas, pavardė Dalyvavimas Bendrovės ir Grupės įmonių kapitale, % Kadencijos laikotarpis Darbovietė 

Mindaugas Keizeris 

Pirmininkas 
- 

2018-12-27 –  

2022-12-26 
AB „Energijos skirstymo operatorius“, generalinis direktorius 

Augustas Dragūnas 

Narys 
- 

2018-12-27 –  

2022-12-26 
AB „Energijos skirstymo operatorius“, finansų ir administravimo direktorius 

Virgilijus Žukauskas 

Narys 
- 

2018-12-27 –  

2022-12-26 
AB „Energijos skirstymo operatorius“, tinklų eksploatavimo direktorius 

Ovidijus Martinonis 

Narys 
- 

2018-12-27 –  

2022-12-26 
AB „Energijos skirstymo operatorius“, tinklų vystymo direktorius 

Renaldas Radvila 

Narys 
- 

2018-12-27 –  

2022-12-26 
AB „Energijos skirstymo operatorius“, paslaugų direktorius 

 

Per ataskaitinį laikotarpį AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ valdybos sudėtyje pokyčių nebuvo.  

 

2019 m. birželio 30 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybą (kadencija iki 2022 m. kovo 25 d.) sudarė: 

 

Vardas, pavardė Dalyvavimas Bendrovės ir Grupės įmonių kapitale, % Kadencijos laikotarpis Darbovietė 

Dominykas Tučkus 

Pirmininkas 

- 2018-03-26 – 

2022-03-25 
„Lietuvos energija“, UAB, infrastruktūros ir plėtros direktorius 

Živilė Skibarkienė  

Narė 

- 2018-03-26 – 

2022-03-25 
„Lietuvos energija“, UAB, organizacinio vystymo direktorė 

 

2019 m. kovo 12 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, gavo „Lietuvos energija“, UAB, raštą, kuriuo buvo informuota, kad, atsižvelgiant į „Lietuvos energija“, UAB, stebėtojų tarybos nuomonę, teikiama Rimgaudo Kalvaičio kandidatūra užimti 

Bendrovės valdybos nario ir generalinio direktoriaus pareigas. Atsižvelgiant į tai, tą pačią dieną R. Kalvaitis Bendrovei pateikė pranešimą dėl atsistatydinimo iš nepriklausomo Bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigų. Šių pareigų jis nebeina 

nuo 2019 m. kovo 27 d. Naujas stebėtojų tarybos narys per ataskaitinį laikotarpį nebuvo išrinktas. Po ataskaitinio laikotarpio, 2019 m. liepos 26 d., „Lietuvos energijos gamyba“, AB, nepriklausomu stebėtojų tarybos nariu iki veikiančios 

stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos išrinktas Edvardas Jatautas. 
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2019 m. birželio 30 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, valdybą (kadencija iki 2022 m. balandžio 2 d.) sudarė: 

 

Vardas, pavardė Dalyvavimas Bendrovės ir Grupės įmonių kapitale, % Kadencijos laikotarpis Darbovietė 

Rimgaudas Kalvaitis 

Pirmininkas 
- 

2019-03-27 – 

2022-04-02 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB, generalinis direktorius 

Darius Kucinas  

Narys 
- 

2018-04-03 – 

2022-04-02 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB, gamybos direktorius 

Mindaugas Kvekšas 

Narys 
- 

2018-04-03 – 

2022-04-02 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB, finansų ir administravimo direktorius 

 

2019 m. sausio 7 d., „Lietuvos energijos gamyba“, AB, valdyba bei Stebėtojų taryba, atsižvelgdama į gautą Eglės Čiužaitės pranešimą dėl atsistatydinimo iš generalinės direktorės pareigų, priėmė sprendimą atšaukti E. Čiužaitę iš Bendrovės 

generalinio direktoriaus pareigų nuo 2019 m. sausio 21 d. E. Čiužaitė nuo 2019 m. sausio 21 d. taip pat pasitraukė iš Bendrovės valdybos narės ir valdybos pirmininkės pareigų. Nuo 2019 m. sausio 22 d. laikinai Bendrovės generalinio 

direktoriaus pareigas ėjo Bendrovės valdybos narys, Gamybos direktorius Darius Kucinas. 2019 m. kovo 27 d. Bendrovei vadovauti pradėjo Rimgaudas Kalvaitis. 
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Rizikos veiksniai ir jų valdymas 
 

Visoje „Lietuvos energijos“ įmonių grupėje taikomas rizikos valdymo modelis parengtas atsižvelgiant į pagrindinius COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission) ir AS/NZS ISO 31000:2009 (Risk management - Principles and guidelines) principus.  

 

Pagrindiniai rizikos valdymo proceso tikslai Bendrovėje: 

 pasiekti Bendrovės tikslus su kontroliuojamais, 

bet iš esmės priimtinais šių tikslų nuokrypiais; 

 užtikrinti maksimaliai teisingos informacijos 

teikimą sprendimų priėmėjams, akcininkams ir 

kitoms suinteresuotoms šalims; 

 apsaugoti Bendrovės reputaciją; 

 ginti akcininkų, darbuotojų, klientų, 

suinteresuotųjų šalių bei visuomenės 

interesus; 

 užtikrinti Bendrovės stabilumą (įskaitant ir 

finansinį) bei tvarumą. 

 

„Lietuvos energijos“ apibrėžti rizikos valdymo pricipai 

vieningai taikomi visoje „Lietuvos energijos“ įmonių 

grupėje. Vienodais rizikos valdymo principais 

užtikrinama, kad „Lietuvos energijos“ įmonių grupės 

įmonių vadovybei būtų pateikiama visas veiklos sritis 

apimanti rizikos valdymo informacija. Siekiant užtikrinti 

rizikos valdymo proceso praktiškumą konkrečios veiklos 

sritys savo veiklas papildo detalizuojančiais rizikos 

vertinimo, stebėsenos ir valdymo principais. 

 

Siekiant užtikrinti, kad rizikos valdymo informacija ir 

sprendimai atitiktų Bendrovės aktualijas ir įvykusius 

pokyčius, kiekvienais metais nustatytu laiku atliekamas 

Bendrovės rizikos lygio pervertinimas ir numatomi rizikos valdymo veiksmai. Papildomai Bendrovė kartą į ketvirtį vykdo naujų rizikos veiksnių stebėseną ir esant poreikiui nusimato 

papildomus veiksmus. 

 

„Lietuvos energijos“ įmonių grupėje yra nustatomas rizikos apetitas ir tolerancijos ribos. Rizikos apetitas – rizikos lygis ir tipas, kurį „Lietuvos energijos“ įmonių grupė yra pasirengusi 

priimti siekdama įgyvendinti strateginius tikslus. Rizikos apetitas, nustatomas įvertinant finansinį rizikos poveikį bei poveikį žmonių saugai ir sveikatai. Tolerancijos riba – rizikos lygis, kurio 

viršijimas Įmonių grupei nepriimtinas ir kuris yra išreikštas veiklos rezultatų ar incidentų vertėmis. „Lietuvos energijos“  įmonių grupės rizikos apetitą ir tolerancijos ribas nustato bei kartą 

į metus peržiūri „Lietuvos energijos“ valdyba. Bendrovei viršijus rizikos apetitą ir toleranciją yra sudaromi veiksmų planai siekiant atitikti minėtus dydžius. Valdymo planų efektyvumą 

vertina Bendrovės valdyba, Bendrovės stebėtojų taryba ir „Lietuvos energijos“ įmonių grupės Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komitetas prie stebėtojų tarybos. 

 

Siekdama efektyviai valdyti rizikos veiksnius su kuriais susiduriama, Bendrovė, taiko „trijų gynybos linijų“ (angl. „three lines of defense“) principą, nustatant aiškų atsakomybių už rizikos 

valdymą ir kontrolę pasidalinimą tarp Bendrovės valdymo bei priežiūros organų ir struktūrinių padalinių ar funkcijų. 



 

 43   TARPINIS PRANEŠIMAS | 2019 M. I PUSMETIS 

 

 

 

 

 

Rizikos veiksnys Aprašymas Pagrindinės rizikos valdymo kryptys Rizikos lygis 

Darbuotojų, 

gyventojų ir 

rangovų sveikata ir 

sauga 

Pagrindinės veiklos įmonėse dėl veiklos specifikos ir darbo pobūdžio Grupė turi prigimtinę 

darbuotojų, gyventojų sveikatos ir saugos riziką. Ši rizika išlieka prioritetine sritimi jau daugelį 

metų, o šios rizikos pagrindiniai šaltiniai, be rizikingos darbo aplinkos, išlieka sąmoningumo ar 

patyrimo/ žinių trūkumas bei skubėjimas atliekant darbus. 

2019 metais vidinių ir rangovų nelaimingų atsitikimų skaičius reikšmingai nekito. 

 Skatinanti ir drausminanti darbuotojų 

ir rangovų motyvacinė sistema; 

 Edukacinė veikla išorėje ir viduje; 

 Modernios mokymų bazės; 

 Nuolatinė darbų saugos kontrolė ir 

priežiūra (darbuotojų/ rangovų). 

Vidutinis 

rizikos lygis 

Kibernetinės 

saugos incidentų 

rizika  

Stebint išorės veiksnius, geopolitinę aplinką Grupė supranta savo strateginę reikšmę šalies 

saugumui ir bendradarbiaudama su išorės įstaigomis bei diegdama vidines priemonės siekia 

užtikrinti, kad tiek įmonės strateginė informacija, tiek pagrindinės valdymo sistemos būtų 

apsaugotos nuo bet kokio išorės/vidaus nusikaltimo poveikio.   

2019 metais informacinės saugos aktualumas išaugo dėl planuotų „Salos rėžimo“ bandymų 

Baltijos šalyse ir Kaliningrade, bei išorės faktorių. 

 Atsparumo didinimas skenuojant ir 

izoliuojant technologinius tinklus, 

atliekant testus/ pratybas; 

 Aptikimo/ sustabdymo gerinimas; 

 Bendradarbiavimas su išorės 

institucijomis. 

Didelis rizikos 

lygis 

Skolinimosi kaštų 

augimo rizika 

Įmonių grupei finansuojant savo veiklą skolintinu kapitalu, darosi ypatingai svarbi ilgalaikių 

investicijų planavimo disciplina bei kaštų kontrolė. Todėl Grupė skiria papildomą dėmesį tiek 

kaštų, tiek investicinių planų kontrolei ir siekia išlaikyti esamą kredito reitingą, tokiu būdu 

išlaikant skolinimosi kaštus tame pačiame lygmenyje. Situaciją pabloginti galėtų bendras šalies 

ekonominės situacijos blogėjimas ar investicijų nesuvaldymas. 

 Vidinės finansų kontrolės priemonės; 

 Rinkos situacijos stebėsena. 

Didelis rizikos 

lygis 

Strategijos 

finansavimo 

trūkumas 

Strateginių programų, kurios turi generuoti pajamas, galimas vėlavimas stabdytų tolimesnį 

strategijos įgyvendinimą. 

 Projektų portfolio stebėsena „Lietuvos 

energijos“ valdybos lygmenyje. 

Didelis rizikos 

lygis 

Reguliavimas Reguliavimo rizika įmonei pasireiškia sudėtingu piniginių srautų planavimu ir žalos reputacijai 

rizika. Reikšmingiausias reguliatorius įmonių grupei išlieka Valstybinė kainų ir energetikos 

kontrolės komisija, kuri daro didžiausią įtaką įmonių teikiamų paslaugų kainoms ir pajamoms 

nustatydama pastarųjų viršutines ribas.  

2019 metais aktualiausi klausimai dėl reguliavimo „Lietuvos energijos gamybai“ buvo 

šie:  Valstybės pagalbos nenotifikavimo Europos Komisijai rizika, nes VAIP elektros energetikos 

sektoriuje teikiamo tvarkos aprašo 7.3 ir 7.4 p. paslaugos nėra suderintos su Europos Komisija. 

 Siekiama kuo aiškiau ir geriau 

įgyvendinti reguliatoriaus reikalavimus 

bei suvienodinti bendradarbiavimo su 

reguliatoriumi principus įmonių 

grupėje; 

 Naujų reikalavimų atitikimo 

užtikrinimui organizuojami įmonių 

grupės projektai, kuriu metu 

įtraukiami geriausi įmonių grupės 

specialistai konkrečiu klausimu; 

 Stiprinama ir formuojama atitikties 

funkcija įmonių grupėje. 

Labai didelis 

rizikos lygis 
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Pagrindinė informacija apie Bendrovę ir Grupę 

„Lietuvos energijos“ ir jos dukterinių įmonių tarpinis pranešimas yra rengiamas 

vadovaujantis 2010 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 

1052 „Dėl valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo 

patvirtinimo“ (2019 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 284 redakcija) bei skelbiamas viešai 

Bendrovės internetinėje svetainėje adresu www.le.lt. 

Bendrovės pavadinimas „Lietuvos energija“, UAB 

Bendrovės kodas 301844044 

Įstatinis kapitalas 1 212 156 tūkst. EUR  

Apmokėtas įstatinis kapitalas 1 212 156 tūkst. EUR 

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

Telefonas (8 5) 278 2998 

Faksas (8 5) 278 2115 

Elektroninis paštas biuras@le.lt 

Interneto tinklapis www.le.lt 

Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė 

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

registre 

Registras, kuriame kaupiami ir 

saugomi duomenys apie 

Bendrovę 

Juridinių asmenų registras, VĮ Registrų 

centras 

 

 

2013 m. vasario 13 d. Bendrovės akcijos patikėjimo teise perduotos Finansų 

ministerijai. 

Nuo 2013 m. rugpjūčio 30 d. UAB „Visagino atominė elektrinė“ pavadinimas 

pakeistas į „Lietuvos energija“, UAB.  

Įstatinis kapitalas 2019 m. birželio 30 d. buvo padalintas į paprastąsias vardines 0,29 

EUR nominalios vertės akcijas. Visos akcijos pilnai apmokėtos. 

Grupės įmonių ir konsoliduoto visos Grupės biudžetų vykdymo kontrolė atliekama 

kiekvieną mėnesį. Esant poreikiui biudžeto sudėtinių dalių faktiniai rezultatai 

atsakingiems asmenims pateikiami kiekvieną dieną. Kiekvieną mėnesį už biudžeto 

vykdymą atsakingi darbuotojai rengia paaiškinimus, pagrindimus ir faktinių rezultatų 

nuokrypių priežastis pagal atskiras biudžeto eilutes teikia finansų ir iždo valdymo 

tarnybai. Kiekvieną mėnesį Finansų ir iždo tarnyba parengia bendrovių veiklos 

rezultatų pristatymą, įtraukiantį Bendrovių ir Grupės biudžetų vykdymo analizę, ir 

pristato periodiniuose grupės įmonių vadovų susirinkimuose.  Finansų ir iždo tarnyba 

taip pat atsakinga už konsoliduotų metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų sudarymą. 

Vertinant rezultatų ataskaitą įvertinami atsiradę  nuokrypiui nuo biudžetų bei jų 

priežastys. Už biudžeto vykdymą atsakingi darbuotojai gali siūlyti biudžeto pokyčius 

esant reikšmingiems nuokrypiams nuo pajamų/sąnaudų planų ir/ar biudžeto dalių. 

Informacija apie nepriklausomą auditą atlikusios auditoriaus nuomonę: 

Metai Auditorius Nuomonė 

2018 UAB „PricewaterhouseCoopers"  Besąlyginė 

2017 UAB „PricewaterhouseCoopers"  Besąlyginė 

2016 UAB „PricewaterhouseCoopers" Besąlyginė 

 

 

 

 

 

Bendrovės akcininkai Akcinis kapitalas (tūkst. EUR) % 

Lietuvos Respublika, atstovaujama  

LR finansų ministerijos 
1 212 156 100 

http://www.le.lt/
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Informacija apie dukterines įmones, filialus ir atstovybes 

 

Šio pranešimo išleidimo dieną „Lietuvos energija“, UAB tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliavo šias įmones: 

 

Įmonė Įmonės buveinės adresas 

Valdomų akcijų 

efektyvioji dalis 

(%) 

Įstatinis kapitalas 

(tūkst. EUR) 

 

Pagrindinė veikla 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB Elektrinės g. 21, Elektrėnai 96,82 187 921 Elektros energijos gamyba, tiekimas, prekybos elektra veikla 

„Energijos skirstymo operatorius“ 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 37 295 
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 
Motorų g. 2, Vilnius 100 1 100 

Elektros tinklų ir susijusių įrenginių statyba, remontas, techninė priežiūra, 

vartotojų prijungimas prie elektros tinklų, energetinių įrenginių remontas, 

metalo konstrukcijų gamyba 

UAB Elektroninių mokėjimų agentūra Žvejų g. 14, Vilnius 100 1 370 Įmokų surinkimo paslaugų teikimas 

Geton Energy OÜ Narva mnt 5, 10117 Talinas 100 35 Elektros energijos tiekimas 

Geton Energy SIA 
Darzciema g. 60, LV-1048, 

Ryga 
100 500 Elektros energijos tiekimas 

Geton Energy, sp. Z o.o. 
Puławska 2-B, PL-02-566, 

Varšuva 
100 10 mln. zlotų Elektros energijos tiekimas 

UAB Technologijų ir inovacijų centras A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 100 6 440 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas 

UAB Verslo aptarnavimo centras P. Lukšio g. 5 b, Vilnius 100 580 
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo administravimo 

paslaugos 

UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ Žvejų g. 14, Vilnius 100 40 140 Elektros energijos ir dujų tiekimas bei prekyba 

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 21 003 Vilniaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimas 

UAB Kauno kogeneracinė jėgainė Žvejų g. 14, Vilnius 51 24 000 Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimas 

Tuuleenergia OU Keskus, Parnu (Estija) 100 499 Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių išteklių 

UAB „EURAKRAS“ Žvejų g. 14, Vilnius 100 4 621 Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių išteklių 

UAB „VĖJO GŪSIS“ Žvejų g. 14, Vilnius 100 7 443 Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių išteklių 

UAB „VĖJO VATAS“ Žvejų g. 14, Vilnius 100 2 896 Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių išteklių 

UAB „VVP Investment“ Žvejų g. 14, Vilnius 100 250 Atsinaujinančių energetikos išteklių (vėjo) jėgainių parko projekto vystymas 

UAB Lietuvos energija renewables P. Lukšio g. 5B, Vilnius 100 3 Bendrovei priklausančių juridinių asmenų veiklos analizė ir koordinavimas 

Pomerania Wind Farm sp. z o. o. 
Al. Grunwaldzka 82/368, 80-

244 Gdańsk 
100 5 tūkst. zlotų Atsinaujinančių energetikos išteklių (vėjo) jėgainių parko projekto vystymas. 

UAB „Transporto valdymas“ Smolensko g. 5, Vilnius 100 2 359 
Transporto priemonių nuoma, lizingas, remontas, priežiūra, atnaujinimas, 

aptarnavimas 

UAB „Gamybos optimizavimas“ Žvejų g. 14, Vilnius 100 350 
Elektros energijos ir kitų energijos išteklių gamybos režimų planavimas, 

optimizavimas, prognozavimas, prekyba, prekybos tarpininkavimas 
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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. 

 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2019 m. birželio 30 d. buvo išleidusi 648 002 629 paprastąsias vardines 0,29 EUR nominaliosios vertės akcijas. „Lietuvos energijos gamybos“ akcijos 

įtrauktos į NASDAQ 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“ 2019 m. birželio 30 d. buvo išleidusi 894 630 333 paprastąsias vardines 0,29 EUR nominaliosios vertės akcijas. AB „Energijos skirstymo operatorius“ 

akcijos buvo įtrauktos į NASDAQ 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. 

 

 

Įstatinio kapitalo struktūra ir akcininkai, 2019 m. birželio 30 d. duomenimis, turėję daugiau kaip 5 proc. emitento įstatinio kapitalo: 

Bendrovė 
Bendra nominalioji akcijų 

vertė, EUR 
ISIN kodas VP trumpinys Prekybos sąrašas 

Akcininko vardas, 

pavardė (įmonės 

pavadinimas) 

Nuosavybės teise 

priklausančių akcijų 

suteikiama balsų dalis, proc. 

       
„Lietuvos energijos 

gamyba“, AB 
187 920 762,41 LT0000128571 LNR1L BALTIC MAIN LIST „Lietuvos energija“, UAB 96,82% 

AB „Energijos skirstymo 

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

 

 

 

„Lietuvos energija“, UAB, 2019 m. birželio 30 d. buvo išleidusi dvi dešimties metų žaliųjų obligacijų emisijas, kurios listinguotos Liuksemburgo vertybinių popierių ir NASDAQ Vilnius 

biržose. Bendra Bendrovės išleistų obligacijų nominali vertė – 600 mln. EUR. Obligacijų programos dydis – 1,5 mlrd. EUR.  

 

Bendrovė Bendra nominalioji emisijos vertė, EUR ISIN kodas Išpirkimo data 

   

„Lietuvos energija“ UAB 300 000 000,00 XS1646530565 2027-07-14 

„Lietuvos energija“ UAB 300 000 000,00 XS1853999313 2028-07-10 
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Bendrovės esminiai įvykiai per 2019 m. I pusmetį 

 

2019.01.18 Planuojama inicijuoti UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ ir Energijos tiekimo UAB reorganizavimą  

2019.01.31 „Lietuvos energijos“ preliminarūs 2018 m. 12 mėnesių finansiniai duomenys  

2019.02.01 Dėl „Lietuvos energijos“ stebėtojų tarybos narės paskyrimo  

2019.02.28 „Lietuvos energija“, UAB, 2018 m. dvylikos mėnesių tarpinė informacija: tarptautinėse rinkose išaugusios kainos paveikė „Lietuvos energijos“ rezultatus 

2019.02.28 „Lietuvos energijos“ preliminarūs 2019 m. 1 mėnesio finansiniai duomenys 

2019.03.12 Dėl paskolos suteikimo UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ 

2019.03.25 Dėl 100 proc. UAB „VĖJO VATAS“, UAB „VĖJO GŪSIS“, UAB „EURAKRAS“ ir UAB „VVP Investment“ akcijų perleidimo 

2019.03.29 „Lietuvos energijos“ preliminarūs 2019 m. 2 mėnesių finansiniai duomenys 

2019.04.02 Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ sprendimo atsisakyti skundo teisme  

2019.04.08 Correction: „Lietuvos energijos“ veiklos rezultatų skelbimo 2019 m. kalendorius 

2019.04.12 Kvietimas į „Lietuvos energijos“ grupės 2018 metų finansinių rezultatų ir 2019 metų planų pristatymą internetiniame seminare 

2019.04.17 Dėl „Lietuvos energija“, UAB, valdybos sprendimų 

2019.04.17 Kvietimas į „Lietuvos energijos“ grupės 2018 metų finansinių rezultatų ir 2019 metų planų pristatymą internetiniame seminare 

2019.04.24 Dėl prašymo registruoti naujus prekės ženklus 

2019.05.02 Dėl „Lietuvos energija“, UAB, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų 

2019.05.02 „Lietuvos energija“, UAB, 2018 m. metinė informacija 

2019.05.06 Correction: „Lietuvos energijos“ veiklos rezultatų skelbimo 2019 m. kalendorius 

2019.05.17 „Lietuvos energijos“ grupės 2019 m. I ketv. rezultatai: koreguotos EBIDTA augimą lėmė nuoseklios investicijos į tinklą bei žaliąją gamybą  

2019.05.21 Dėl UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ ir Energijos tiekimas UAB reorganizavimo sąlygų patvirtinimo 

2019.05.28 Dėl 100 proc. Pomerania Invall Sp. z o. o. akcijų ir akcininko reikalavimo teisių įsigijimo 

2019.05.31 „Lietuvos energijos“ preliminarūs 2019 m. 4 mėnesių finansiniai duomenys 

2019.05.31 „Lietuvos energijos“ grupė išlaikė BBB+ kredito reitingą 

2019.05.31 Correction: „Lietuvos energija“, UAB, 2018 m. metinė informacija 

 

Bendrovės poataskaitinio laikotarpio esminiai įvykiai  

 

2019.06.28 „Lietuvos energijos“ preliminarūs 2019 m. 5 mėnesių finansiniai duomenys 

2019.07.01 Dėl „Lietuvos energija“, UAB laiško investuotojams 

2019.07.31 „Lietuvos energijos“ preliminarūs 2019 m. 6 mėnesių finansiniai duomenys 

2019.08.05 Dėl „Lietuvos energija“, UAB, pavadinimo keitimo  

2019.08.29 CORRECTION: „Lietuvos energijos“ veiklos rezultatų skelbimo 2019 m. kalendorius 

 

 

 

https://nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=303385
https://nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=303569
https://nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=303602
https://nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=304094
https://nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=304096
https://nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=304272
https://nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=304506
https://nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=304638
https://nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=304698
https://nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=304840
https://nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=304966
https://nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=305063
https://nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=304966
https://nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=305197
https://nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=305576
https://nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=305579
https://nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=305652
https://nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=305940
https://nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=306000
https://nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=306146
https://nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=306284
https://nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=306299
https://nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=306305
https://nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=306843
https://nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=306878
https://nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=307314
https://nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=307404
https://nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=307800
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Emitento ir jo organų narių ar darbuotojų susitarimų, numatančių kompensaciją, jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties, arba jei jų darbas baigtųsi dėl emitento 

kontrolės pasikeitimo sudaryta nebuvo. 

 

Reikšmingų susitarimų, kurių šalis yra emitentas ir kurie įsigaliotų, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus emitento kontrolei, taip pat jų poveikis, išskyrus atvejus, kai dėl susitarimų pobūdžio 

jų atskleidimas padarytų emitentui didelę žalą, sudaryta nebuvo. 

 

Per ataskaitinį laikotarpį emitentas žalingų sandorių (neatitinkančių Bendrovės tikslų, esamų įprastų rinkos sąlygų, pažeidžiančių akcininkų ar kitų asmenų grupių interesus ir pan.) bei 

sandorių, sudarytų esant interesų konfliktui tarp emitento vadovų, kontroliuojančių akcininkų ar kitų susijusių šalių pareigų emitentui ir jų privačių interesų ir (arba) kitų pareigų, nesudarė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Lietuvos energija“, UAB 

Generalinis direktorius 

 

Darius Maikštėnas 

 


