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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 67 straipsnio 2 dalimi,
69 straipsnio 2 dalimi bei Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo
paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės
kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O3-3 „Dėl Elektros
energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos
viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos
reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2019 m.
spalio
16
d.
pažymą
Nr. O5E-520 ,,Dėl akcinės bendrovės „LIFOSA“ elektros energijos skirstymo paslaugų vidutinės ir
žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų 2020–2024 metams nustatymo“ Taryba n u t a r i a:
1. Nustatyti:
1.1.
AB „LIFOSA“ elektros energijos skirstymo veiklos reguliavimo laikotarpį –
2020–2024 metus;
1.2.
AB „LIFOSA“ pirmiesiems reguliavimo metams leistinus skirstymo paslaugos
pajamų lygius 13,455 tūkst. EUR vidutinės įtampos (toliau – VĮ) tinkluose ir
11,435 tūkst. EUR žemos įtampos (toliau – ŽĮ) tinkluose, kuriuose įvertintas:
1.2.1. veiklos sąnaudų (OPEX) dydis 10,028 EUR VĮ tinkluose ir 6,443 EUR ŽĮ tinkluose;
1.2.2. mokesčių sąnaudų dydis 0,157 tūkst. EUR VĮ tinkluose ir 0,064 tūkst. EUR ŽĮ
tinkluose;
1.2.3. sąnaudų dydis technologiniams tinklo nuostoliams ir savoms reikmėms dengti
0,745 tūkst. EUR VĮ tinkluose ir 0,865 tūkst. EUR ŽĮ tinkluose;
1.2.4. kapitalo kaštų dydis 2,525 tūkst. EUR VĮ tinkluose ir 4,063 tūkst. EUR ŽĮ tinkluose,
susidedantis iš:
1.2.4.1. nusidėvėjimo sąnaudų dydžio 2,130 tūkst. EUR VĮ tinkluose ir 3,100 tūkst. EUR ŽĮ
tinkluose;
1.2.4.2. protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos dydžio 0,395 tūkst. EUR VĮ
tinkluose ir 0,963 tūkst. EUR ŽĮ tinkluose;
1.2.5. nurašomo turto sąnaudų dydis 0 tūkst. EUR VĮ tinkluose ir 0 tūkst. EUR ŽĮ
tinkluose;
1.3. AB „LIFOSA“ elektros energijos skirstymo paslaugų kainų viršutines ribas 2020–2024
metams – 2,804 ct/kWh be PVM VĮ tinkluose ir 6,081 ct/kWh be PVM ŽĮ tinkluose.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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