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VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL SKIRSTYMO PASLAUGOS BUITINIAMS VARTOTOJAMS PAPILDOMOS
DEDAMOSIOS, SKIRTOS SKIRTUMUI TARP VISUOMENINIO TIEKĖJO FAKTINIŲ
IR PROGNOZUOTŲ PAGRĮSTŲ SĄNAUDŲ KOMPENSUOTI, 2021 METAMS
NUSTATYMO
2020 m. spalio
d. Nr. O3EVilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 67 straipsnio 2
dalimi, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo 22 straipsnio 10
dalimi bei 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“ (toliau – Metodika), 961 punktu,
įvertinusi UAB „Ignitis“ 2020 m. spalio 16 d. raštą Nr. SD-2020/455 „Dėl papildomų duomenų
teikimo“, 2020 m. spalio 26 d. raštą Nr. SD-2020/462 „Dėl Ignitis patiriamų papildomų sąnaudų
susijusių su EE tiekimo rinkos liberalizavimu“ bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos
reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2020 m.
spalio 27 d. pažymą Nr. O5E-882 „Dėl skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildomos
dedamosios, skirtos skirtumui tarp visuomeninio tiekėjo faktinių ir prognozuotų pagrįstų sąnaudų
kompensuoti, 2021 metams nustatymo“ Taryba n u t a r i a :
Nustatyti skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildomą dedamąją, skirtą
skirtumui tarp visuomeninio tiekėjo faktinių ir prognozuotų pagrįstų sąnaudų kompensuoti, 2021
metams – 0,112 ct/kWh (be PVM).
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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