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Elektros energetikos sektoriaus 

pertvarkos tikslai

1. Didinti šalies energetinę nepriklausomybę.

2. Atskirti ir išgryninti veiklas.2. Atskirti ir išgryninti veiklas.

3. Organizuoti elektros ūkį pagal ES praktiką ir direktyvų reikalavimus.

4. Stiprinti elektros eneregtikos sistemos efektyvumą, išgauti sinergiją.4. Stiprinti elektros eneregtikos sistemos efektyvumą, išgauti sinergiją.
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Elektros ūkio struktūra po pertvarkos 2011 m.Elektros ūkio struktūra po pertvarkos 2011 m.
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Pertvarkos dalysPertvarkos dalys

� Gamybos bloko sukūrimas� Gamybos bloko sukūrimas

� Technologijų ir inovacijų centro (TIC) įkūrimas

� Elektros perdavimo veiklos atskyrimas nuo AB “Lietuvos energija”� Elektros perdavimo veiklos atskyrimas nuo AB “Lietuvos energija”

� Aptarnavimo bloko įmonių sukūrimas

� Skirstomųjų tinklų sujungimas
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Gamybos bloko sukūrimas Gamybos bloko sukūrimas 

TIKSLAI NAUDOS

� Gamybinius pajėgumus 
koncentruoti vienoje įmonių 
grupėje, didinant veiklos 

� Gamybos ir aptarnavimo 
resursų sutelkimo sinergija

grupėje, didinant veiklos 
efektyvumą ir finansinį 
pajėgumą.

� Veiklos efektyvinimas

� Didesnės galimybės 
Šis tikslas jau pasiektas
perdavus  LEL akcijas LE

� Didesnės galimybės 
konkuruoti laisvoje elektros 
rinkoje

� Pagalbines funkcijas iškelti į 
aptarnavimo įmones

� Energetinio saugumo 
didinimas : 9 LEL bloko statybaaptarnavimo įmones didinimas : 9 LEL bloko statyba

� Atsinaujinančių energijos 
šaltinių plėtros skatinimas : 5 šaltinių plėtros skatinimas : 5 
KHAE bloko statyba 5



Aptarnavimo veiklų atskyrimasAptarnavimo veiklų atskyrimas

Lietuvos elektrinė 

(95,54%)
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Energijos tiekimas 
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remontas (100%)
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Lietuvos energija
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(41,71%)

Technologijų ir inovacijų 
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(0,59%)
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Perdavimo veiklos atskyrimas nuo AB 

“Lietuvos energija”

TIKSLAI Lietuvos energija

� Atskirti ir išgryninti veiklas

� Atitikti ES III paketo reikalavimus

Gamybos veikla PSO veikla 

� Liberalizuoti elektros energijos rinką

� Suformuoti stiprią įmonę, kuri būtų pajėgi prijungti Lietuvą prie 

ENTSO-E / ECN tinklo, pradedant jungtimis su Lenkija, Švedija

7



Atskyrimo pagrindas

� Neeilinis visuotinis AB „Lietuvos energija“ akcininkų 
susirinkimas 2010-06-18 įpareigojo bendrovės valdybą parengti susirinkimas 2010-06-18 įpareigojo bendrovės valdybą parengti 
su gamybos ir tiekimo veiklomis nesusijusių veiklų ir turto 
atskyrimo sąlygas

� 2010-09-24 parengtos ir valdyboje patvirtintos AB „Lietuvos 
energija“ atskyrimo sąlygosenergija“ atskyrimo sąlygos

� 2010-09-24 parengta ir valdyboje patvirtinta  AB „Lietuvos � 2010-09-24 parengta ir valdyboje patvirtinta  AB „Lietuvos 
energija“ Valdybos ataskaita apie numatomą atskyrimą

� 2010-09-24 auditorių UAB “Moore Stephens Vilnius” parengta  � 2010-09-24 auditorių UAB “Moore Stephens Vilnius” parengta  
AB „Lietuvos energija“ atskyrimo sąlygų projekto vertinimo 
ataskaita



Teisinis atskyrimo pagrindas

� Atskyrimas yra vykdomas Lietuvos Respublikos akcinių 
bendrovių įstatymo 71 straipsnio 1 dalimi numatytu būdubendrovių įstatymo 71 straipsnio 1 dalimi numatytu būdu

� Nuo AB „Lietuvos energija“, kuri tęsia veiklą, atskiriama veiklos � Nuo AB „Lietuvos energija“, kuri tęsia veiklą, atskiriama veiklos 
dalis ir šiai daliai priskirtų turto, teisių bei pareigų pagrindu 
kuriama viena tos pačios teisinės formos nauja bendrovė

� Naujos bendrovės pavadinimas:  

LITGRID turtas ABLITGRID turtas AB



Turto skirstymo ir akcijų skaičiaus nustatymo etapai

Faktinis 2010-06-30 AB “Lietuvos energija” balansas  

Skiriamieji 2010-06-30 AB “Lietuvos energija” ir LITGRID turtas AB balansai 

Akcijų proporcijų nustatymas (grynojo turto balansinėmis vertėmis) 

Akcijų proporcijų koregavimas 2010 m. rugpjūčio mėn. išplatinta nauja akcijų Akcijų proporcijų koregavimas 2010 m. rugpjūčio mėn. išplatinta nauja akcijų 
emisija

Galutinių akcijų proporcijų nustatymas

Akcininkų sprendimas dėl atskyrimo

Galutinių skiriamų AB “Lietuvos energija” ir LITGRID turtas AB balansų 

Akcininkų sprendimas dėl atskyrimo

Galutinių skiriamų AB “Lietuvos energija” ir LITGRID turtas AB balansų 
parengimas (preliminariai 2010 m. gruodžio 1d.)



Atskyrimo rezultatai

Iki atskyrimo Po atskyrimo

VAE
Smulkieji 

akcininkai
VAE

Smulkieji 

akcininkai

97,50% 2,50% 97,50% 97,50% 2,50% 2,50%97,50% 2,50% 97,50% 97,50% 2,50% 2,50%

AB "Lietuvos energija"
AB "Lietuvos 

energija"
LITGRID turtas AB

energija"

Turtas, teisės, pareigos, darbuotojai

Turtas, teisės, 

pareigos, 

darbuotojai

Turtas, teisės, pareigos, darbuotojai

Nesusiję su 

PSO veikla
Susiję su PSO veikla

Nesusiję su 

PSO veikla
Susiję su PSO veikla

PSO veikla
Susiję su PSO veikla

PSO veikla
Susiję su PSO veikla

100% 100%

Litgrid AB Litgrid AB

mln. Lt AB "Lietuvos energija" AB "Lietuvos energija" LITGRID turtas AB

Įstatinis kapitalas 993,6 489,3 504,3

Akcijų dalis tenkanti po atskyrimo 0,4924274167 0,5075725833Akcijų dalis tenkanti po atskyrimo 0,4924274167 0,5075725833

Turtas 3.697,6 1.538,7 2.159,0

Įsipareigojimai 421,4 149,4 272,0

Kita nuosavybės dalis 2.282,7 900,0 1.382,6


