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DĖL INVESTICIJŲ Į SKIRSTOMĄJĮ LIETUVOS ELEKTROS TINKLĄ 

 

 

Gegužės 14 d. „Ignitis grupė“ sėkmingai išplatino 300 mln. eurų vertės obligacijų emisiją. 

Pritrauktas lėšas kompanija deklaruoja ketinanti naudoti vystant žaliąją energetiką bei užtikrinant 

skirstomojo tinklo patikimumą ir efektyvumą. 

 

Išleidžiant obligacijų emisiją Jūs pabrėžėte, kad „tvarių žaliosios energetikos projektų vystymas 

Lietuvoje ir regione, skirstymo tinklo patikimumo ir efektyvumo užtikrinimas – „Ignitis 

grupės“ strategijoje įtvirtinti prioritetai”.  

 

Lietuvos skirstomojo elektros tinklo statybos ir priežiūros įmonės sveikina Jūsų sprendimą didesnį 

dėmesį ir finansavimą skirti ne tik žaliosios energetikos projektų vystymui, bet ir skirstomajam tinklui, 

kuris valstybei yra gyvybiškai svarbus. Ypač naujame ir dar neįprastame mums gyvenimo etape, kai 

patikimas elektros tiekimas ir telekomunikacijų ryšio paslaugos tampa absoliučiai prioritetinėmis.  

 

Apie tai balandžio 1 d. vaizdo konferencijoje su strateginių sektorių vadovais kalbėjo ir Lietuvos 

Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda. 

 

„Ekstremalios situacijos ir karantino sąlygomis netrikdomas elektros, gamtinių dujų, taip pat ir ryšio 

paslaugų, tiekimas tampa strateginiu valstybės uždaviniu. Tai yra puiki proga įsitikinti ilgamečių 

investicijų į kritinę infrastruktūrą nauda“, – sakė šalies vadovas. 

 

G.Nausėda perspėjo, kad ekstremalios situacijos sąlygomis negali kartotis tokios avarijos, kaip 

nutikusi kovo viduryje, kai elektros tiekimas buvo sutrikęs apie 250 tūkst. namų ūkių. 

 

„Noriu padėkoti energetikams ir rangovams už operatyvią reakciją ir gana greitai atkurtą elektros 

tiekimą vartotojams. Tačiau būtina imtis priemonių, kad tokia situacija nepasikartotų. Vyriausybės 

siūlomi įvairūs priemonių paketai, skirti investicijoms į ekonomiką paskatinti, – puiki proga padidinti 

inžinerinės infrastruktūros atsparumą“, – teigė šalies vadovas. 

 



 

 

2 

Skirstomajame tinkle dirbančios Lietuvos įmonės labai pozityviai sutiko prieš kurį laiką energetikos 

ministro Ž.Vaičiūno paskelbtą žinią, kad energetikos sektoriui bus skirtas 1 mlrd. eurų. Tačiau vėliau 

paaiškėjo, kad tai yra tik visų energetinių projektų metinis investicijų biudžetas, o papildomai šiam 

svarbiam sektoriui nebus skirta nė euro. Neslėpsime, buvo didelis nusivylimas, iki šiol nesuprantame 

tokio keisto pranešimo tikslo.  

 

Nenorime būti nuvilti dar kartą.  

 

Todėl, reikšdami palaikymą Jūsų pasiryžimui subalansuoti investicinę “Ignitis grupės” politiką ir ją 

orientuoti ne tik į žaliosios energetikos projektų plėtrą, bet ir į vidaus skirstomojo tinklo sutvarkymą, 

norėtume iš anksto žinoti: 

- kokia dalis iš šios 300 mln. eurų vertės obligacijų emisijos bus skirta skirstomojo tinklo 

atnaujinimui? 

- kokios priemonės ir kokie projektai numatyti tinklo patikimumui ir efektyvumui didinti? 

- kada šias investicijas planuojama įgyvendinti? 

 

 

 

 

 

Lietuvos elektros energetikos asociacijos 

prezidentas             Kęstutis Jauniškis 

 

 
 


