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VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL NAUDOJIMOSI JUNGIAMŲJŲ LINIJŲ PASLAUGOMIS KAINOS NUSTATYMO
2019 m. spalio d. Nr. O3EVilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 2 punktu,
Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 67 straipsnio 12 dalimi bei Elektros energijos
perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos
nustatymo metodikos, patvirtintos 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“, 412 ir 413 punktais ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
(toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus 2019 m.
spalio 30 d. pažymą Nr. O5E-582 „Dėl naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kainos
nustatymo“, Taryba n u t a r i a:
1. Nustatyti naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kainą – 5,87 Eur/MWh.
2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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