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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 33 straipsnio 6 dalimi,
Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės
komisijoje tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m.
liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003
m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo
Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“, trečiuoju
skirsniu, atsižvelgdama į LITGRID AB (toliau – Bendrovė) 2020 m. birželio 30 d. raštą Nr.
20KONF-SD-88 „Dėl 10 metų perdavimo tinklo plėtros plano“, 2020 m. rugsėjo 11 d. raštą Nr.
20SD-2644 „Dėl elektros perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų tinklo plėtros plano ir
adekvatumo studijos“, 2021 m. vasario 10 d. elektroninį laišką (reg. Nr. R1-2126) bei Valstybinės
energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus
2021 m. vasario 18 d. pažymą Nr. O5E-250 „Dėl Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110
kV tinklų plėtros plano 2020–2029 m.“, Taryba n u t a r i a:
1. Konstatuoti, kad:
1.1. Bendrovės pateiktas Lietuvos elektros energetikos sistemos 400−110 kV tinklų plėtros
planas 2020–2029 m. (toliau – Planas) atitinka Elektros energetikos įstatymo 33 straipsnio 1, 2, 3 ir
5 dalių reikalavimus;
1.2. Plano atitiktis Europos elektros perdavimo sistemos operatorių asociacijos parengtai
Europos išteklių adekvatumo vertinimo metodikai, patvirtintai 2020 m. spalio 2 d. Europos Sąjungos
Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (toliau – Metodika), nebuvo vertinama;
1.3. Plano atitiktis Metodikos reikalavimams bus vertinama Bendrovei pateikus Tarybai
derinti 2021‒2030 m. Planą.
2. Derinti Bendrovės pateiktą Planą (pridedama).
3. Įpareigoti Bendrovę:
3.1. suderinti Plane nurodytus investicinius projektus, įskaitant jų finansavimo struktūrą,
Taryboje teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus tuos investicinius projektus, kurie buvo suderinti
Taryboje iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos;
3.2. atlikus Plane nurodytų investicinių projektų pakeitimus, taip pat pasikeitus teisės
aktams, turintiems įtakos strateginių projektų pasikeitimams ir (ar) jų įgyvendinimo būtinybei,
pateikti informaciją apie Plane nurodytus koreguojamus investicinius projektus ne vėliau kaip per
10 darbo dienų nuo tokių projektų patvirtinimo Bendrovėje.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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