
Strateginis tikslas Metinis tikslas Siekiamas rodiklis

1.

Įgyvendinant Lietuvos elektros energetikos sistemos parengimo sinchroniniam darbui su 

kontinentinės Europos tinklais (KET) programą užtikrinamas:

1) Programos rizikų suvaldymas, kad būtų pasiektos gairės: pasirašyta sujungimo sutartis 

(Connection agreement) ir suderintas prijungimo sąlygų katalogas (Catalog of measures);

2) Projekto finansavimo modelio atnaujinimas ir palaikymas; 

3) Komunikacijos plano parengimas ir įgyvendinimas. 

Kiekybinis rodiklis  - įgyvendinimas 100% pagal kiekvienam rodikliui priskiriamą svorį:

1) Pasiektos plano gairės: pasirašyta sujungimo sutartis (Connection agreement) ir suderintas 

prijungimo sąlygų katalogas (Catalog of measures) - 50%;

2) Palaikomas ir laiku atnaujinamas projekto finansavimo modelis - 25%; 

3) Parengtas ir įgyvendinamas komunikacijos planas - 25%.

2.

Įgyvendinant dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statybos Lietuvos teritorijoje 

projektą užtikrinamas rizikų valdymas, kad būtų tinkamai atliktos pirkimų dėl vamzdžių 

tiekimo ir rangos darbų procedūros bei sudarytos ir tinkamai vykdomos vamzdžių tiekimo ir 

rangos darbų sutartys 

Sudarytos vamzdžių pirkimo ir rangos sutartys, parengtas rangos sutarties įgyvendinimo 

grafikas ir atlikti grafike 2019 m. numatyti veiksmai 

3. 

Sukurti vieningą dujų rinką, plėsti dujų ir biokuro 

prekybos platformų geografiją bei vystyti elektros 

rinkos integraciją

Įgyvendinama tarptautinė Grupės įmonių plėtra:

1) BALTPOOL prekybos aikštelės veiklai Švedijoje ir Lenkijoje pasirengimas;

2) Eksportuojamos TETAS paslaugos bent į vieną užsienio rinką; 

3) GET Baltic prekybos aikštelės įsteigimui Suomijoje pasirengimas.

Kiekybinis rodiklis  - įgyvendinimas 100% pagal kiekvienam rodikliui priskiriamą svorį:

1) BALTPOOL prekybos aikštelėje užsiregistravę bent po 1 biržos dalyvį iš Švedijos ir Lenkijos - 

33%;

2) TETAS pajamos iš užsienio rinkos - 0,5 mln. EUR - 34%; 

3) Techniškai pasirengta GET Baltic prekybos aikštelės veikimui Suomijoje - 33%.

4.
Projektų ar veiklų, prisidedančių prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos 

įgyvendinimo, inicijavimas

Atlikta idėjų ar galimų veiklos krypčių analizė ir inicijuotas bent vienos idėjos įgyvendinimo 

projektas ar sukurtas verslo planas

5. Valdymo bendrovės kuriamos vertės didinimas

Kiekybinis rodiklis  - įgyvendinimas 100% pagal kiekvienam rodikliui priskiriamą svorį:

1) Valdymo bendrovės kuriamos vertės teigiamas pokytis nuo 8,7% (2018 m.) iki 10% (2019 

m.) - 50%;

2) Grupės įmonėse įgyvendintos per 2019 m. numatytos įgyvendinti politikos - 25%;

3) Siekiant efektyvumo suplokštinta Grupės struktūra - 25%.

6. Užtikrinti ilgalaikę naudą akcininkams
Nuosavybės grąžos rodiklis (ROE) 2019-2021 m. - 5,7 % (2019 - 0,4 %, 2020 - 9,5 %; 2021 

- 7,1 %)
ROE 2019 m. ≥ 0,4%

Tapti greitai reaguojančia į besikeičiančią aplinką 

įmonių grupe ir energetikos kompetencijų centru

METINIAI TIKSLAI

Užtikrinti kokybišką strateginių infrastruktūros 

projektų įgyvendinimą numatytu laiku

1


