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Riba tarp mitų ir realybės 

1. Elektrėnų marios neužšąla.  

2. Bendrovės elektrinių įrenginiai neprižiūrimi, 
įvyksta daugybė avarijų. 

3. Bendrovė užima dominuojančią padėtį elektros 
energijos gamybos ir prekybos rinkoje. 

4. Elektros kaina Lietuvoje aukšta dėl gamybos 
Elektrėnuose. 

5. Elektrėnuose statomi biokuro katilai – 
galingiausi Lietuvoje. 
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„Lietuvos energijos gamybos“ įmonių grupė  

Energijos 
tiekimas UAB 

100% 

Geton Energy 
SIA 

100% 

Geton Energy 
OU 

100% 

UAB „Kauno 
energetikos 
remontas“ 

100% 

UAB „Gotlitas“ 

100% 

UAB 
Technologijų ir 

inovacijų 
centras 

20% 

NT valdos, UAB 

41.73% 

UAB 
„Geoterma“ 

23,44% 

Nordic Energy 
Link AS 

(likviduojamas) 

25% 
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„Lietuvos energijos gamybos“ veikla ir turtas 

• Veikla - elektros ir 
šilumos gamyba 
bei prekyba 
elektros energija. 

• Turtas (2014 m. I 
ketv. pab.): 

- 503 
darbuotojai. 

- 3,2 mlrd. Lt. 

Elektrėnų kompleksas 

Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė 

Kauno hidroelektrinė 

Švedija 

Suomija 

Rusija 

Estija 

Latvija 

Lietuva 
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Bendrovės valdymas 

Akcininkai 

Stebėtojų taryba  

(3 nariai: 2 akcininkų 
atstovai + 1 
nepriklausomas) 

Dirbanti valdyba  

(5 nariai) 

 

Vadovas – valdybos 
pirmininkas 

D. Misiūnas L. Liutkevičius P. Vilkas 

J. Bartlingas E. Čiužaitė A. Birulis D. Kucinas V. Salietis 

J. Bartlingas 

• Lietuvos energija, UAB – 96,13% 
• Kiti akcininkai – 3,87% 
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Pagrindinės Bendrovės veiklos 

Tretinis galios 
rezervas 

Antrinis galios 
rezervas 

Reguliavimas  

Prekyba balansavimo  

elektros energija  

Reaktyviosios galios 
valdymas  

Sistemos atstatymas 

Sisteminių 
paslaugų 
teikimas 

perdavimo 
sistemos 

operatoriui  

Remtina 
elektros 

energijos 
gamyba 

Prekyba  
elektros 
energija 

Šilumos 
energijos 
gamyba ir 

pardavimas 

Veiklų apimtys grafike atsispindi pagal 2013 m. Bendrovės pardavimo pajamų struktūrą. 
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Metiniai Grupės finansiniai rezultatai 
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I ketv. Grupės finansiniai rezultatai 
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Elektrinių ir prekybos planai iki 2020 m. 

Elektrėnų 
kompleksas 

Kruonio 
hidroakumuliacinė 

elektrinė 

Kauno 
hidroelektrinė 

Prekyba elektra 
Rezervinė 
elektrinė 

Kombinuoto 
ciklo blokas 

• Didžiausi elektros 
energijos gamybos 
pajėgumai 
Lietuvoje. 

• Užtikrina tretinį 
rezervą. 

• Elektros gamybos ir 
suvartojimo 
balansavimas. 

• Avarijų prevencija ir 
likvidavimas 

• Užtikrina antrinį 
rezervą. 

• Didžiausia 
atsinaujinančius 
išteklius naudojanti 
elektrinė Lietuvoje. 

• Teikia sistemines 
paslaugas. 

• Sistemoje 
įgyvendinus jungčių 
projektus – daugiau 
galimybių prekybai. 

 
• Formuojant 

pardavimų portfelį, 
derinama elektros 
energijos gamyba ir 
įsigijimai. 

• Elektros gamyba - 
KCB. 

• Senieji blokai – 
rezerviniai 
(optimizavus galią). 

• Šiluma – naujuose 
įrengimuose. 

• Dėl AEI plėtros 
gamins daugiau 
elektros energijos ir 
teiks sisteminių 
paslaugų. 

• Planuojama plėtra. 

• Pokyčių veikloje 
nenumatoma.  
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Bendrovės plėtros projektai 

Šilumos 
energijos 
gamyba 

Elektrėnuose:  

- naudojant vietinį 
biokurą 

- mažinant 
subsidijų poreikį 

Bendrovei 

Penktojo 
Kruonio HAE 

agregato 
įrengimo 

galimybės: 

- lanksčiau 
 

- efektyviau 

Vėjo ir kitų 
meteorologinių 

sąlygų 
matavimai 

Kruonio HAE: 

- Vertinamas 
potencialas vėjo 
elektrinių parkui 

įrengti 
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Paskirtis 
MISIJA: Teikti patikimus, efektyvius, diversifikuotus energijos sprendimus, 

 atitinkančius dabartinius ir ateities vartotojų poreikius 

Perspektyva 
VIZIJA: Būti nacionaliniu elektros energijos gamintoju ir efektyviai 

 veikti integruotoje Europos elektros rinkoje 

Efektas 

Strateginės 
kryptys 

Vertybės 

Bendrovės strateginės kryptys 

 

 

Didinti 

bendrovės vertę 

Užtikrinti kokybiškų 
paslaugų teikimą 

klientams 

Didinti veiklos efektyvumą 

Formuoti vertybėmis grįstą organizacinę kultūrą 

Atsakomybė Bendradarbiavimas Rezultatas 
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Vertės samprata 
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1. Elektrėnų marios – neužšąla. 
2. Bendrovės elektrinių įrenginiai 

neprižiūrimi, įvyksta daugybė 
avarijų. 

3. Bendrovė užima dominuojančią 
padėtį elektros energijos 
gamybos ir prekybos rinkoje. 

4. Elektros kaina Lietuvoje aukšta 
dėl gamybos Elektrėnuose. 

5. Elektrėnuose statomi biokuro 
katilai – galingiausi Lietuvoje. 

 

„Tiesos metas“  



Dėkoju už dėmesį. 
Jūsų klausimai? 


