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DĖL TEISĖS AKTO PROJEKTO DERINIMO

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punktu, įvertino per Lietuvos
Respublikos Seimo teisės aktų informacinę sistemą (TAIS) gautą derinti Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl LITGRID AB elektros energijos perdavimo
paslaugos sutarties standartinių sąlygų derinimo“ projektą Nr. 19-7756 ir pagal kompetenciją šiam
projektui pastabų bei pasiūlymų neturi.
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