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DĖL ELEKTROS PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIAUS DEŠIMTIES METŲ
TINKLO PLĖTROS PLANO VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2019-07-15 kartu su Valstybinės energetikos
reguliavimo tarybos 2019-07-12 raštu Nr. R2-(E)-1409 (reg. Nr. 5E-914) gavo derinti parengtą
Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros planą 2019–2028 m.
Informuojame, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punktu, pagal kompetenciją
įvertinusi parengtą Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros planą 2019–
2028 m., jam pastabų ir pasiūlymų neturi.
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