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ASOCIACIJOS ĮMONIŲ PASTABOS IR 

PASIŪLYMAI DIRBANT AB ESO IR LITGRID AB 

ENERGETIKOS OBJEKTUOSE 

 

 
Vladas Paškevičius 

Lietuvos elektros energetikos asociacijos prezidentas 
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• Padėtis elektros energetikos paslaugų 

sektoriuje. 

 

• Pagrindinės priežastys. 

 

• Pasiūlymai. 
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        Asociacijos statybos – montavimo įmonių apklausos duomenys 
 

Priimtų darbuotojų skaičius 2013 - 2015 m. I pusm. 
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Atleistų darbuotojų skaičius 2013 – 2015 m. I pusm. 
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Atleistų darbuotojų skaičius pagal priežastis 2013 – 2015 m. I pusm. 



Asociacijos statybos – montavimo įmonių apklausos duomenys 

Pareigybė 

LEEA 

rangovinių 

įmonių vid. mėn. 

atlygin., eur 

Subrangovais 

dirbančių 

užsienyje įmonių 

vid. mėn. 

atlygin., eur 

Atlyginimų 

skirtumas, eur (2 

ir 3 stulpeliai) 

Atleistų 

darbuotojų 

skaičius 

Priimtų 

darbuotojų 

skaičius 

Techniniai darbuotojai, 

planuojantys darbus 
1003 1700 697 33 51 

Darbų vadovai 1122     57 44 

Darbų vykdytojai 833 2000 1167 57 58 

Elektromonteriai aukštesn. 

(AK, VK) kategorijos 

719 1870 1151 206 220 

Elektromonteriai 

(PK) žemesn. kategorijos 

564 1600 1036 301 303 

Šaltkalvis elektrikas 647     5 14 

Įrenginių, RAA inžinierius 

derintojas 

1135     5 12 

2014 m. Lietuvos Respublikos elektros, dujų, šilumos sektoriaus (privačios įmonės) darbuotojų vidutinis 

mėnesinis darbo užmokestis (bruto) – 1005 eurai (Statistikos departamento informacija). 

 

Asociacijos rangovinių įmonių darbuotojų vidutinė kaita per metus: 

 - elektromonteriai žemesnė kategorijos – 60 proc.; 

 - elektromonteriai aukštesnės kategorijos – 27 proc. 

 - darbų vadovai – 11 proc.; 

 - darbų vykdytojai – 7 proc. 

Rangovinėms įmonėms trūksta elektromonterių, darbų vykdytojų ir darbų vadovų. 

 

Rangovinių įmonių vidutinės išlaidos darbuotojų mokymui – kvalifikacijos kėlimui – 118 tūkst. 

eurų/metams. Reikėtų 168 tūkst. eurų/metams, t.y. 1,4 karto daugiau. 
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  Apklausos rezultatai 

• Didelė metinė elektromontuotojų kaita, ypač žemesnės kategorijos– 

60 proc., aukštesnės kategorijos – 27 proc., darbų vadovų – 11 

proc.; 

• Darbuotojų atleidimo priežastys: mažas atlyginimas, sunkios darbo 

sąlygos, drausmės pažeidimai, nepatenkinama darbų kokybė; 

• Elektromontuotojų, specialistų trūkumas; 

• Atlyginimai mažesni, lyginant su Lietuvos privačiu energetikos 

sektoriaus įmonių vidurkiu; 

• Subrangovais dirbančių darbuotojų užsienyje elektromontuotojų 

atlyginimai 2,4 – 3,0 karto didesni. Tai skatina emigraciją; 

• Darbuotojų mokymui – kvalifikacijos kėlimui reikia 1,4 karto daugiau, 

negu dabar gali skirti rangovai. 

Visa tai neigiamai įtakoja darbų kokybę, vykdymo savalaikiškumą, 

darbų saugą. 
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   Pagrindinė aukščiau išdėstytos situacijos 

priežastis: viešieji pirkimai – mažiausia pasiūlyta kaina. 
• pirkėjas nesigilina į mažiausios pasiūlytos kainos pagrįstumą; 

 Pasekmės: 

• sudaromos galimybės šešėlinei veiklai; 

• nesąžininga konkurencija; 

• iškreipiama darbų, paslaugų rinka; 

• paslaugų kainos krito, medžiagų kainos augo (rangovų apklausos duomenys); 

• sąžiningai mokesčius mokančios įmonės negauna pakankamai pajamų 

darbuotojų atlyginimams ir kvalifikacijai kelti, stabilizuoti darbuotojų kaitą, gerinti 

techninį aprūpinimą; 

• darbuotojų trūkumas, jų kaita, nepakankama kvalifikacija; 

• įtaka darbų organizavimui, kokybei, savalaikiškumui, darbų saugai; 

• įtaka elektros energijos tiekimo saugumui ir efektyvumui. 

 Nekeičiant viešųjų pirkimų sąlygų, elektros energetikos 

sektoriaus padėtis  vis  labiau  blogės. 
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   Pirkėjas taiko priemones neigiamų pasekmių sumažinimui, 

bet neužkerta kelio priežastims, sukeliančioms neigiamas pasekmes. 

 Pasiūlymai: 
• Keisti viešųjų pirkimų mažiausios kainos modelį (Asociacija siūlė AB LESTO du 

variantus. Optimalų pasirinkimą turi aptarti abi pusės: pirkėjas ir tiekėjas); 

• Taikyti ekonominio naudingumo modelį; 

• Viešųjų pirkimų sąlygos neturi būti diskriminacinės, kai rangovui uždedama 

atsakomybė už įvairias nekonkrečias situacijas, neprotingos baudos, 

delspinigiai, o užsakovas neatsako už savo veiksmus (pradelstus projektų, 

darbų grafikų derinimus,  atšauktus įrengimų atjungimus ir kt.); 

• Taikyti ne tik baudimo priemones, bet ir skatinti gerai dirbančius rangovus. 

• Gerinti avansinius mokėjimų, tarpinių aktavimų sąlygas, apmokėjimą per 30 

dienų. 

• ESO: metinių pirkimų apimtis sumažinti nuo 30 tūkst. eurų iki 22 tūkst. eurų. 

• LITGRID: įvertinti Asociacijos pateiktas pastabas ir pasiūlymus “Tipinei 

projektavimo ir darbų sutarčiai“. 



Ar LESTO AB per paskutiniuosius 1 metus pradėjo klausimus su 

rangovais spręsti lanksčiau/ vesdavo derybas/atsižvelgdavo į 

teikiamus pasiūlymus bei pastabas? 

2014 metų apklausos rezultatai : 
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Ar LITGRID AB per paskutiniuosius 1 metus pradėjo klausimus su 

rangovais spręsti lanksčiau/ vesdavo derybas/atsižvelgdavo į 

teikiamus pasiūlymus bei pastabas? 

2014 metų apklausos rezultatai : 
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Asociacija: 
 

• Už sąžiningą konkurenciją! 
 

• Už darbų kokybę, savalaikiškumą, saugą! 
 

• Už patikimą įrenginių darbą ir tiekimą 

elektros energijos vartotojams! 

 

Dirbkime kartu 

 

               


