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VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTAS
ELEKTROS SKYRIUS
Teikti Tarybos posėdžiui

PAŽYMA
DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M.
SAUSIO 19 D. NUTARIMO NR. O3-11 „DĖL AB „LESTO“ SKIRSTYMO PASLAUGŲ
VIDUTINĖS IR ŽEMOS ĮTAMPOS TINKLAIS KAINŲ VIRŠUTINIŲ RIBŲ 2016–2020
METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2020 m. balandžio Nr. O5EVilnius
I. Bendrosios nuostatos
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos elektros
energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punktu, 67 straipsnio 2 dalimi, 69 straipsnio 1 dalimi bei
Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos
viršutinės ribos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
(toliau – Komisija) 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“ (toliau – Metodika), nustato valstybės reguliuojamų paslaugų ir elektros
energijos kainų viršutines ribas. Taip pat vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio
2 dalimi ir Metodikos 6 punktu skirstymo paslaugų kainų ribos nustatomos 5 metų reguliavimo
laikotarpiui.
Metodikos 5.1 papunktyje ir 32 punkte numatyta, kad skirstomųjų tinklų operatoriui, kurio
veiklos teritorijoje yra ne mažiau nei 100 000 sistemos naudotojų, elektros energijos skirstymo paslaugų
kainų viršutinės ribos ir reguliuojamų veiklų leidžiamos pajamos nustatomos taikant Ilgo laikotarpio
vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) modelį (toliau – Modelis).
Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 2 dalyje ir Metodikos 116 punkte yra numatyta
galimybė Tarybai motyvuotu sprendimu keisti nustatytą ūkio subjekto reguliavimo laikotarpį. Apie tokį
sprendimą Taryba privalo informuoti Vyriausybę ar jos įgaliotą instituciją. Atitinkamas Tarybos
sprendimas dėl reguliavimo laikotarpio pakeitimo pradedamas taikyti ne anksčiau, kaip pasibaigus
ankstesniajam reguliavimo laikotarpiui.
II. AB „Energijos skirstymo operatorius“ poreikio pratęsti reguliavimo laikotarpį
pagrindimas
Vadovaudamasi anksčiau minėtų Energetikos, Elektros energetikos įstatymų ir Metodikos
nuostatomis Komisija1 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-11 „Dėl AB „LESTO“ skirstymo paslaugų
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Lietuvos Respublikos Seimas, 2019 m. vasario 14 d. Seimo plenariniame posėdyje priimdamas Lietuvos Respublikos
energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 4, 8, 15, 16, 16 1, 19, 191, 22, 23, 241, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 341, 36 ir 37 straipsnių
pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą Nr. XIII-1968, pritarė Valstybinės energetikos inspekcijos
prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) prijungimui prie Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos bei
numatė, jog nuo 2019 m. liepos 1 d. po reorganizacijos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija perims visas
Inspekcijos teises ir pareigas, taip pat Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pavadinimas bus pakeistas į
Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą. Vyriausybė 2019 m. kovo 6 d. nutarimu Nr. 221 „Dėl sutikimo reorganizuoti
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vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų 2016–2020 metams nustatymo“ (toliau –
Nutarimas) nustatė AB „Lesto“ skirstymo VĮ ir ŽĮ tinklais kainų viršutines ribas 5 metų reguliavimo
laikotarpiui, t. y. 2016–2020 metams.
Nutarimo 2 ir 4 punktais buvo nustatyti AB „Lesto“ paskutinių (tikslinių) reguliavimo
laikotarpio metų ir pirmųjų reguliavimo laikotarpio metų nekoreguoti skirstymo veiklos reguliuojamo
turto bazės (RAB), kapitalo kaštų ir veiklos sąnaudų (OPEX) dydžiai vidutinės įtampos tinkluose (toliau
– VĮ) ir žemos įtampos tinkluose (toliau – ŽĮ), kurie buvo apskaičiuoti taikant LRAIC modelį.
Taip pat Komisija Nutarimo 8 punktu numatė, kad reorganizavus AB „Lesto“ ir teisės aktų
nustatyta tvarka Komisijai išdavus elektros energijos skirstymo licenciją, Nutarimo 1–7 punktai taikomi
AB „Lesto“ teisių ir pareigų perėmėjui. Sujungus AB „Lesto“ ir AB „Lietuvos dujos“ ir Komisijai
2015 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. O3-693 „Dėl elektros energijos skirstymo ir visuomeninio tiekimo
licencijų akcinei bendrovei „energijos skirstymo operatorius“ išdavimo“ išdavus elektros energijos
skirstymo licenciją, nuo 2016 m. sausio 1 d. AB „Lesto“ teises ir pareigas vykdyti elektros energijos
skirstymo veiklą, perėmė AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė).
Atkreiptinas dėmesys, kad Bendrovės reguliavimo laikotarpis baigiasi 2020 m. gruodžio 31 d.
Pažymėtina, kad Taryba, nustatydama Bendrovės kapitalo kaštus, planuoja LRAIC modelį taikyti ir
naujam reguliavimo laikotarpiui, todėl Taryba, atsižvelgdama į patirtį vertinant ūkio subjektų, kurių
kapitalo kaštams apskaičiuoti taikomas LRAIC modelis, kainų projektus, sieks patobulinti LRAIC
modelį, t. y. tiksliau atspindėti realias reguliuojamų įmonių investicijų apimtis į LRAIC modeliu
optimizuojamus tinklo elementus, įvertinant investicijų poreikį ir ūkio subjektų galimybes jas
įgyvendinti. Tokiu būdu būtų siekiama užtikrinti suderintų investicijų rodiklių atitikimą LRAIC modeliu
optimizuotai turto vertei per nustatytą laikotarpį bei išvengti didelių skirtumų, susidarančių tarp LRAIC
modeliu optimizuotų tinklo elementų ir faktinių reguliuojamų įmonių investicijų, skirtų optimizuotino
turto atnaujinimui, kuriuos Taryba nustatė 2018 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. O3E-334 „Dėl AB
„Energijos skirstymo operatorius“ skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų
viršutinių ribų 2019 metams perskaičiavimo“ perskaičiuodama Bendrovės elektros energijos skirstymo
paslaugų VĮ ir ŽĮ tinkluose kainų viršutines ribas 2019 metams.
Šiam tikslui įgyvendinti 2020 m. balandžio 2 d. Tarybos pirmininko įsakymu Nr. O1E-63 „Dėl
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC)
apskaitos modelio vystymo naujam reguliavimo periodui darbo grupės sudarymui“(toliau – Įsakymas)
sudaryta LRAIC modelio vystymo naujam reguliavimo periodui darbo grupė (toliau – Darbo grupė) bei
patvirtintas preliminarus Darbo grupės užduočių planas (toliau – Planas). Šiuo metu Darbo grupė rengia
LRAIC modelio atnaujinimo ir tobulinimo naujajam reguliavimo periodui koncepciją. Tuo tikslu Taryba
2020 m. kovo 20 d. išsiuntė Bendrovei ir AB „LITGRID“ raštą Nr. R2-()-1451, kuriame paprašė pateikti
šiuo metu taikomo LRAIC modelio tobulintinus ir kitus svarbius aspektus, kuriuos Taryba turėtų
įvertinti, tobulindama LRAIC apskaitos modelį, kuris būtų taikomas naujajam reguliavimo periodui.
Taip pat Darbo grupė planuoja rengti LRAIC modelio vystymo techninę užduotį, pagal kurią bus
vykdomas viešasis pirkimas LRAIC modelio atnaujinimo ir tobulinimo paslaugoms įsigyti. Plane
numatyta, kad LRAIC modelio vystymo darbai bus užbaigti 2021 m. antroje pusėje.
Taip pat planuojama, kad Elektros skyrius, atsižvelgdamas į LRAIC modelio pakeitimus, turės
parengti ir pateikti viešajai konsultacijai Metodikos pakeitimus, atitinkamai įvertinti viešosios
konsultacijos metu gautas pastabas ir pasiūlymus ir pateikti Tarybai svarstyti posėdyje Metodikos
pakeitimo projektą. Be to, Taryba turės gauti visus reikalingus duomenis iš Bendrovės bei įvertinti
duomenų teisingumą ir būtinųjų skirstymo paslaugų kaštų pagrįstumą.
Taigi, atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės reguliavimo laikotarpis baigiasi 2020 m. gruodžio mėn.,
ir į tai, kad Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad viršutinės skirstymo
paslaugų kainų ribos turi būti nustatytos ar perskaičiuotos ne vėliau kaip likus 75 kalendorinėms
dienoms iki reguliavimo periodo arba atitinkamų reguliavimo periodo metų pradžios, ir atsižvelgiant
LRAIC modelio vystymo darbų apimtis bei Įsakymu patvirtintą preliminarų Planą, būtinas Bendrovės
reguliavimo laikotarpio pratęsimas. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, manytina, kad Nutarimo 1 punkte
Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos“ pritarė, kad Inspekcija būtų reorganizuojama jungimo būdu
ir Inspekcija būtų prijungta prie Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos.
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nustatytas galiojantis 2016‒2020 metų Bendrovės elektros energijos skirstymo paslaugų VĮ ir ŽĮ tinklais
kainų viršutinių ribų reguliavimo laikotarpis turėtų būti pratęstas iki 2021 m. gruodžio 31 d.
Elektros skyrius taip pat atkreipia dėmesį, kad Bendrovė Tarybos 2019 m. spalio 28 d. raštu
Nr. R2-(E)-2685 buvo informuota, kad vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos
69 straipsnio 2 dalimi, artimiausiu metu planuoja pratęsti Bendrovės reguliavimo laikotarpį dar
vienerius metus.
Taip pat atsižvelgdamas į tai, kad AB „Lesto“ teises ir pareigas vykdyti elektros energijos
skirstymo veiklą perėmė Bendrovė, Elektros skyrius siūlo Nutarime pakeisti įmonės pavadinimą.
III. Išvados ir pasiūlymai
Atsižvelgdamas į tai, kad išdėstyta, ir vadovaudamasis Elektros energetikos įstatymo 69
straipsnio 2 dalimi Elektros skyrius Tarybai siūlo pritarti nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. O3-11 „Dėl AB „Lesto“ skirstymo paslaugų
vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų 2016–2020 metams nustatymo“ pakeitimo“
projektui.
PRIDEDAMA:
1. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio
19 d. nutarimo Nr. O3-11 „Dėl AB „Lesto“ skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais
kainų viršutinių ribų 2016–2020 metams nustatymo“ pakeitimo“ projektas, 2 lapai.
2. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio
19 d. nutarimo Nr. O3-11 „Dėl AB „Lesto“ skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais
kainų viršutinių ribų 2016–2020 metams nustatymo“ pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas, 2 lapai.
Elektros skyriaus patarėja
Bartkienė

Į posėdį kviečiami:
1. AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai;
2. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovai;
3. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos atstovai;
4. Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovai;
5. Trišalės tarybos atstovai;
6. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovai.

Lina

Projektas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
2015 M. SAUSIO 19 D. NUTARIMO NR. O3-11 „DĖL AB „LESTO“ SKIRSTYMO
PASLAUGŲ VIDUTINĖS IR ŽEMOS ĮTAMPOS TINKLAIS KAINŲ VIRŠUTINIŲ RIBŲ
2016–2020 METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2020 m. ..... d. Nr. O3EVilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 2 ir
6 dalimis, Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei
visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 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“, 116 punktu bei atsižvelgdama į
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus 2020 m. balandžio d. pažymą Nr. O5E- „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. O3-11 „Dėl AB „Lesto“ skirstymo paslaugų
vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų 2016–2020 metams nustatymo“
pakeitimo“,
Taryba n u t a r i a:
1. Pakeisti Komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimą Nr. O3-11 „Dėl AB „Lesto“ skirstymo
paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų 2016–2020 metams nustatymo“:
1.1. pakeisti pavadinimą ir jį išdėstyti taip:
„DĖL AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ SKIRSTYMO
PASLAUGŲ VIDUTINĖS IR ŽEMOS ĮTAMPOS TINKLAIS KAINŲ VIRŠUTINIŲ RIBŲ
2016–2021 METAMS NUSTATYMO“
1.2. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1. AB „Energijos skirstymo operatorius“ skirstymo veiklos reguliavimo laikotarpį – 2016–
2021 metų laikotarpį.“
1.3. Pakeisti 2 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip:
„2. AB „Energijos skirstymo operatorius“ paskutinių (tikslinių) reguliavimo laikotarpio
metų, tai yra 2020 metų Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (toliau – LRAIC) modeliu
apskaičiuotą, nekoreguotą:“
1.4. Pakeisti 4 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip:
„4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ pirmiesiems reguliavimo laikotarpio metams, tai
yra 2016 metams, apskaičiuotą LRAIC modeliu, nekoreguotą:“
1.5. Pakeisti 5 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip:
„5. AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2016 metams leistinus galutinius skirstymo
paslaugos VĮ tinklais – 89.999,260 tūkst. Eur ir ŽĮ tinklais – 105.228,736 tūkst. Eur pajamų lygius,
kuriuose be šio nutarimo 4 punkte nurodytų sąnaudų įvertinta:“
1.6. Pakeisti 5.3.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„5.3.3. numatomų kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ gautinų pajamų, suskaičiuotų
pagal Metodikos 33 punktą, dydžiu VĮ tinkluose – 4.905,500 tūkst. Eur, ŽĮ tinkluose –
4.418,000 tūkst. Eur;“
1.7. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:
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„6. AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos skirstymo paslaugos VĮ tinklais
kainos viršutinę ribą 2016 metams 1,000 ct/kWh (be PVM) ir ŽĮ tinklais kainos viršutinę ribą 2016
metams 1,766 ct/kWh (be PVM).“
1.8. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:
„7. Šio nutarimo 2.2.1 ir 4.2.1 punktuose nurodyta kapitalo kaštų dalis AB „Energijos
skirstymo operatorius“ pirmiausia turi būti panaudota bendrovės reguliuojamos skirstymo veiklos
ilgalaikei investicijų programai įgyvendinti.“
1.9. Pripažinti netekusiu galios 8 punktą.
2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja nuo 2021 m. sausio 1 d.
3. Įpareigoti Elektros skyrių apie šiuo nutarimu priimtus sprendimus informuoti Lietuvos
Respublikos Vyriausybę.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Tarybos pirmininkas

Projekto
lyginamasis variantas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
2015 M. SAUSIO 19 D. NUTARIMO NR. O3-11 „DĖL AB „LESTO“ SKIRSTYMO
PASLAUGŲ VIDUTINĖS IR ŽEMOS ĮTAMPOS TINKLAIS KAINŲ VIRŠUTINIŲ RIBŲ
2016–2020 METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2020 m. balandžio
d. Nr. O3EVilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 2 ir
6 dalimis, Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei
visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos (toliau – 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“, 116 punktu bei atsižvelgdama į
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus 2020 m. balandžio d. pažymą Nr. O5E- „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. O3-11 „Dėl AB „Lesto“ skirstymo paslaugų
vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų 2016–2020 metams nustatymo“
pakeitimo“,
Taryba n u t a r i a :
1. Pakeisti Komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimą Nr. O3-11 „Dėl AB „Lesto“ skirstymo
paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų 2016–2020 metams nustatymo“:
1.1. pakeisti pavadinimą ir jį išdėstyti taip:
„DĖL AB „LESTO“ AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“
SKIRSTYMO PASLAUGŲ VIDUTINĖS IR ŽEMOS ĮTAMPOS TINKLAIS KAINŲ
VIRŠUTINIŲ RIBŲ 2016–20202021 METAMS NUSTATYMO“
1.2. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1. AB „Lesto“ AB „Energijos skirstymo operatorius“ skirstymo veiklos reguliavimo
laikotarpį – 2016–20202021 metų laikotarpį.“
1.3. Pakeisti 2 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip:
„2. AB „Lesto“ AB „Energijos skirstymo operatorius“ paskutinių (tikslinių) reguliavimo
laikotarpio metų, tai yra 2020 metų Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (toliau – LRAIC)
modeliu apskaičiuotą, nekoreguotą:“
1.4. Pakeisti 4 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip:
„4. AB „Lesto“ AB „Energijos skirstymo operatorius“ pirmiesiems reguliavimo
laikotarpio metams, tai yra 2016 metams, apskaičiuotą LRAIC modeliu, nekoreguotą:“
1.5. Pakeisti 5 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip:
„5. AB „Lesto“ AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2016 metams leistinus galutinius
skirstymo paslaugos VĮ tinklais – 89.999,260 tūkst. Eur ir ŽĮ tinklais – 105.228,736 tūkst. Eur
pajamų lygius, kuriuose be šio nutarimo 4 punkte nurodytų sąnaudų įvertinta:“
1.6. Pakeisti 5.3.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„5.3.3. numatomų kitų AB „Lesto“ AB „Energijos skirstymo operatorius“ gautinų
pajamų, suskaičiuotų pagal Metodikos 33 punktą, dydžiu VĮ tinkluose – 4.905,500 tūkst. Eur, ŽĮ
tinkluose – 4.418,000 tūkst. Eur;“
1.7. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:
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„6. AB „Lesto“ AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos skirstymo
paslaugos VĮ tinklais kainos viršutinę ribą 2016 metams 1,000 ct/kWh (be PVM) ir ŽĮ tinklais
kainos viršutinę ribą 2016 metams 1,766 ct/kWh (be PVM).“
1.8. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:
„7. Šio nutarimo 2.2.1 ir 4.2.1 punktuose nurodyta kapitalo kaštų dalis AB „Lesto“
AB „Energijos skirstymo operatorius“ pirmiausia turi būti panaudota bendrovės reguliuojamos
skirstymo veiklos ilgalaikei investicijų programai įgyvendinti.“
1.9. Pripažinti netekusiu galios 8 punktą:
„8. Reorganizavus AB „Lesto“ ir teisės aktų nustatyta tvarka Komisijai išdavus elektros
energijos skirstymo licenciją, šio nutarimo 1–7 punktai taikomi AB „Lesto“ teisių ir pareigų
perėmėjui.“
2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja nuo 2021 m. sausio 1 d.
3. Įpareigoti Elektros skyrių apie šiuo nutarimu priimtus sprendimus informuoti Lietuvos
Respublikos Vyriausybę.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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