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VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO
NUTRAUKIMO, APRIBOJIMO IR ATNAUJINIMO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ DERINIMO
2020 m.

d. Nr. O3EVilnius

Vadovaudamasi Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1-248 „Dėl Gamtinių dujų
tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, 169 punktu, Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl
gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 1-54 „Dėl Sutarčių su buitiniais
vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašo
patvirtinimo“, 25 punktu ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ papildomų reguliuojamos veiklos
paslaugų įkainių nustatymo metodika, suderinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau
– Taryba) 2019 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. O3E-277 „Dėl akcinės bendrovės „Energijos skirstymo
operatorius papildomų reguliuojamos veiklos paslaugų įkainių nustatymo metodikos derinimo“, bei
atsižvelgdama į AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2020 m. sausio 17 d. raštą Nr. 20KR-SD544, 2020 m. vasario 7 d. elektroninį laišką (reg. Nr. R1-2148) bei Tarybos Dujų ir elektros
departamento Dujų skyriaus 2020 m. kovo 5 d. pažymą Nr. O5E-139 „Dėl AB „Energijos skirstymo
operatorius“ gamtinių dujų tiekimo nutraukimo, apribojimo ir atnaujinimo paslaugų įkainių
derinimo“, Taryba n u t a r i a:
1. Derinti:
1.1. Gamtinių dujų tiekimo laikino nutraukimo įkainį – 34,28 Eur (be PVM);
1.2. Gamtinių dujų tiekimo pakartotinio pajungimo įkainį – 40,52 Eur (be PVM);
1.3. Gamtinių dujų tiekimo apribojimo arba nutraukimo įvirinant dujotiekyje aklę įkainį –
81,18 Eur (be PVM).
2. Pripažinti netekusiu galios Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m.
sausio 31 d. nutarimą Nr. O3-22 „Dėl AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų tiekimo atjungimo ir
pajungimo įkainių derinimo“.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkė

Inga Žilienė

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 188706554, Verkių g.
25C-1, Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė)

DĖL AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“
GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO NUTRAUKIMO, APRIBOJIMO
IR ATNAUJINIMO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ DERINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-03-13 Nr. O3E-207

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Inga Žilienė, Tarybos pirmininkė

Sertifikatas išduotas

INGA ŽILIENĖ, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-03-13 16:38:59 (GMT+02:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-03-13 16:39:17 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2019-07-09 09:56:02 – 2022-07-08 09:56:02

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija,į.k.188706554
LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:15:33 iki 2021-12-26
14:15:33

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

–

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

–

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

–

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

–

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

–

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.16
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-03-13
16:42:15)

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2020-03-13 16:42:15 Dokumentų valdymo
sistema Avilys

