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VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL MINIMALIŲ ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PATIKIMUMO LYGIŲ
NUSTATYMO LITGRID AB 2022–2026 M. REGULIAVIMO PERIODUI
2022 m. sausio d. Nr. O3EVilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 8 punktu,
Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 3 punktu ir 9 straipsnio
4 dalies 2 punktu, Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklių aprašo,
patvirtinto 2009 m. birželio 11 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba)
nutarimu Nr. O3-75 „Dėl Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklių
aprašo patvirtinimo“, 12 punktu ir atsižvelgdama į Tarybos Dujų ir elektros departamento Elektros
skyriaus 2022 m. sausio 5 d. pažymą Nr. O5E-9 „Dėl minimalių elektros energijos persiuntimo
patikimumo lygių nustatymo“, Taryba n u t a r i a:
Nustatyti minimalius elektros energijos persiuntimo patikimumo lygius, įskaitant pagerėjimo
užduotis, pagal šiuos rodiklius LITGRID AB, kurie galios iki reguliavimo periodo pabaigos:
ENSMPL = 27,251 MWh ir AITMPL = 0,934 min.
Čia:
ENDMPL – perdavimo tinklu neperduotos elektros energijos kiekio rodiklio minimalus lygis;
AITMPL – vidutinė elektros energijos perdavimo nutraukimo trukmės rodiklio minimalus lygis.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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