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DĖL INVESTICIJŲ Į LIETUVOS SKIRSTOMĄJĮ ELEKTROS TINKLĄ
Atsakydami į Lietuvos elektros energetikos asociacijos 2020-05-21 raštą Nr. S-12, pateikiame
informaciją apie 2020 m. gegužės 14 d. UAB „Ignitis grupė“ (toliau – Ignitis grupė) išplatintos
300 mln. eurų nominalios vertės obligacijų emisijos lėšų planuojamą panaudojimą, susijusį su
investicijomis į Lietuvos skirstomąjį elektros tinklą.
Kaip nurodyta Ignitis grupės viešame pranešime apie obligacijų emisiją, ją išplatinus pritrauktas
lėšas Ignitis grupė planuoja naudoti grupės tikslų vystant žaliąją energetiką bei užtikrinant skirstymo
tinklo patikimumą ir efektyvumą įgyvendinimui, taip pat – turimų įsiskolinimų refinansavimui.
Reikšmingą dalį obligacijų emisijos platinimo metu pritrauktų lėšų (galimai daugiau, nei 50%)
numatoma skirti AB „Energijos skirstymo operatorius" (toliau – ESO) reikmėms (investicijoms į
tinklą, paskolų refinansavimui ir kitiems poreikiams). Tiksli ESO skiriama suma paaiškės po
atitinkamų reikalingų korporatyvinių sprendimų priėmimo. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad minėtos
pritrauktos lėšos bus tik vienas iš šaltinių, kurie bus panaudoti ESO suplanuotoms investicijoms
įgyvendinti.
Vadovaudamasi Elektros energetikos įstatymu ESO rengia 10 metų skirstomųjų tinklų plėtros,
atnaujinimo, modernizavimo ir investicijų planą, kuris atnaujinamas kiekvienais metais ir skelbiamas
skirstomųjų tinklų operatoriaus interneto svetainėje (www.eso.lt). Viešai paskelbtas Investicijų
planas išsamiai parodo vidutines planuojamas ESO investicijas, todėl suinteresuotos šalys,
manome, yra informuotos apie ESO investicijų apimtis ir investavimo principus. Siekiant nuoseklumo
bei atsižvelgiant į strategijoje numatytas ESO veiklos kryptis, pagrįstas elektros energetikos
sektoriaus veiklos reguliavimo bendraisiais principais, įvertinus prognozes apie elektros energijos
gamybos, tiekimo ir vartojimo tendencijas, yra projektuojami trumpalaikiai investicijų planai.
Informuojame, kad ESO vykdo investicijų planus į skirstomąjį elektros tinklą pagal suplanuotą 2020
m. biudžetą. Papildomai yra ankstinami 2021 m. 0,4-10 kV rekonstrukcinių objektų įgyvendinimo
planai. Apie tai yra komunikuota ESO kassavaitiniame naujienlaiškyje rangovams 2020 m. balandžio
10 d.
Primename, kad ESO elektros tinklo planuojamų investicijų trimetis sąrašas paskelbtas ir
iškomunikuotas partneriams 2019 m. lapkričio 29 d., o patikslintas investicijų sąrašas atnaujintas ir
iškomunikuotas partneriams 2020 m. vasario 28 d. Papildomai investicijų biudžetas ir apžvalga buvo
pristatyta 2020 m. kovo 5 d. vykusiame susitikime su LEEA. ESO su partneriais periodiniuose
susitikimuose nuolat aptaria planuojamas bei vykdomas investicijas, kitus aktualius klausimus.
Pažymėtina tai, kad siekdama didinti investicijas į skirstomąjį tinklą bei bendradarbiaudama su
rangovais, ESO, atsižvelgdama į susidariusią situaciją Lietuvoje dėl koronaviruso (COVID-19)
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plitimo (rangovai šiuo laikotarpiu susiduria su tam tikrais laikinais sunkumais) bei į tai, kad nuo
2020 m. kovo 16 d. Vyriausybės sprendimu šalyje įvestas karantino režimas, priėmė šiuos
sprendimus:
• sutrumpino standartinį atsiskaitymo su partneriais terminą;
• pratęsė užduočių atlikimo terminus atsižvelgiant į sutarčių nuostatas;
• supaprastino dalinio aktavimo galimybes naujai pasirašomose sutartyse;
• paankstino 2021 m. investicinių planų vykdymą 2020 metais;
• sudarė sąlygas vykdyti darbus neatjungiant klienų ir pasinaudojant generatorius bei
padengiamos generatorių išlaidos;
• numato avansinį mokėjimą/ dalinį aktavimą, kai transformatorių pastočių ir skirstomųjų
punktų tinklo rekonstrukcijų objektuose bus pristatyti pagaminti transformatoriai.
• pakoregavo procesą, kuris leis vykdyti atsiskaitymą už projektavimo darbus, kuomet klientai
nepateikia statybos leidimo ilgiau nei 3 mėnesius;
• suteikia galimybę nevykdyti tam tikros rūšies planinių darbų.
Apie nurodytus ESO sprendimus buvo iškomunikuota LEEA 2020 m. balandžio 3 d. bei jie buvo
aptarti periodinio susitikimo su LEEA metu 2020 m. balandžio 24 d.
Papildomai informuojame, kad siekdamos tvaraus elektros energetikos sektoriaus reguliavimo bei
finansavimo Ignitis grupė ir ESO bendradarbiauja su atsakingomis institucijomis dėl naujų vartotojų
prijungimo kainodaros, Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) modelio tobulinimo,
taip pat kitais klausimais, kurie yra susiję su investicijomis į ESO valdomo skirstomojo elektros tinklo
atnaujinimą. Tikime, jog konstruktyvus ir glaudus energetikos įmonių ir Valstybinės energetikos
reguliavimo tarybos, Energetikos ministerijos bei kitų suinteresuotų asmenų bendradarbiavimas
įgalins pasiekti tvarių sprendimų, reikalingų elektros tinklo patikimumui bei kokybei ir pakankamam
finansavimui užtikrinti.
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