Projektas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL ELEKTROS ENERGIJOS REZERVINĖS GALIOS UŽTIKRINIMO PASLAUGŲ
KAINŲ VIRŠUTINIŲ RIBŲ 2020 METAMS NUSTATYMO
2019 m.

d. Nr. O3EVilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 19 punktu,
Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, 65, 66 straipsniais ir
67 straipsnio 1 dalimi, Rinkų tyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės energetikos ir kainų
komisijos (toliau – Komisija) 2019 m. vasario 8 d. nutarimu Nr. O3E-41 „Dėl Elektros energijos
rezervinės galios paslaugų rinkų tyrimo rezultatų“, bei atsižvelgdama į AB „Ignitis gamyba“ 2018 m.
lapkričio 8 d. raštą Nr. SD-900 „Dėl informacijos pateikimo 2019 m. kainų nustatymui“
(reg. Nr. R1-10013), 2019 m. gegužės 21 d. raštą Nr. SD-411 „Dėl 2018 m. reguliuojamos veiklos
ataskaitų su nepriklausomo audito išvada pateikimo“ (reg. Nr. R1-6622), 2019 m. lapkričio 12 d. raštą
Nr. SD-816 „Dėl informacijos antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo ir kitų paslaugų lėšų
nustatymui pateikimo“ (reg. Nr. R1-11549), 2019 m. lapkričio 12 d. raštą Nr. SD-814 „Dėl
informacijos pateikimo“ (reg. Nr. R1-11543), 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. lapkričio 11 d. raštą Nr. SD-5590 „Dėl tretinio aktyvios galios rezervų
aukciono reglamento“ (reg. Nr. R1-11460) bei Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
(toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2019 m. lapkričio
d. pažymą
Nr. O5E„Dėl elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinių ribų
2020 metams nustatymo“, Taryba n u t a r i a:
1. Nustatyti AB „Ignitis gamyba“ elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų
kainų viršutines ribas 2020 metams (be PVM):
1.1. AB „Ignitis gamyba“ padalinio Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės antrinio avarinio
aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos (ne didesnės negu 400 MW) kainos viršutinė riba –
1,51 EUR/MW/val.;
1.2. (konfidenciali informacija)
1.3. (konfidenciali informacija)
1.4. (konfidenciali informacija)
1.5. (konfidenciali informacija)
1.6. (konfidenciali informacija)
2. Nustatyti elektros energijos tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugų kainų viršutines
ribas 2020 metams (be PVM):
2.1. (konfidenciali informacija)
2.2. (konfidenciali informacija)
2.3. (konfidenciali informacija)
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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Tarybos pirmininkas

