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VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL ELEKTROS ENERGIJOS SISTEMINIŲ PASLAUGŲ KAINOS 2020 METAMS
NUSTATYMO
2019 m.

d. Nr. O3EVilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 2 punktu,
Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punktu, Elektros energijos
sisteminių paslaugų kainos nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. O3-200 „Dėl Elektros energijos sisteminių paslaugų kainos
nustatymo metodikos patvirtinimo“, 2 punktu ir atsižvelgdama į LITGRID AB 2019 m. rugpjūčio 14 d.
raštą Nr. 19KONF_SD-113 „Dėl teikiamos informacijos 2020 m. sisteminių paslaugų kainai
nustatyti“ (reg. Nr. R1-8204), 2019 m. spalio 1 d. raštą Nr. SD-5002 „Dėl 2020 metų sisteminių
paslaugų kainos nustatymui reikalingos informacijos patikslinimo“ (reg. Nr. R1-9807) bei Valstybinės
energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus
2019 m. spalio 18 d. pažymą Nr. O5E-536 „Dėl elektros energijos sisteminių paslaugų kainos
2020 metams nustatymo“, Taryba n u t a r i a:
Nustatyti elektros energijos sisteminių paslaugų kainą 2020 metams – 0,785 ct/kWh
(be PVM).
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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