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DĖL NUTARIMO PROJEKTO

Finansų ministerija, išnagrinėjusi Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos kartu su
2019 m. rugpjūčio 13 d. raštu Nr. R2-(E)-1737 pateiktą išvadoms gauti Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos
perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos
nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo projektą, informuoja, kad pagal kompetenciją
pastabų ir pasiūlymų projektui neturi.
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