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VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL ATSISAKYMO PAKEISTI UAB „ANALVIKA“ LEIDIMĄ VERSTIS MAŽMENINE
PREKYBA SUSKYSTINTOMIS NAFTOS DUJOMIS
2021 m. vasario d. Nr. O3EVilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 7 punktu,
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 8, 13 1, 21, 22, 23, 24, 28 straipsnių
pakeitimo ir įstatymo papildymo 281 ir 282 straipsniais įstatymo Nr. XIII-3138 12 straipsnio 5
dalimi (toliau – Įstatymas) ir Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-19 „Dėl
Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 26 punktu,
įvertinusi UAB „Analvika“ Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) pateiktą
prašymą ir deklaraciją (Taryboje registruota 2020 m. lapkričio 23 d. Nr. R1-16324) bei
atsižvelgdama į Tarybos Leidimų skyriaus 2021 m. vasario 18 d. pažymą Nr. O5E-248 „Dėl
atsisakymo pakeisti UAB „Analvika“ leidimą verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos
dujomis“,
Taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pakeisti Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. liepos
17 d. UAB „Analvika“ (įmonės kodas 177307696) išduotą leidimą Nr. 32-2007 verstis mažmenine
prekyba suskystintomis naftos dujomis į Tarybos leidimą verstis mažmenine prekyba
suskystintomis naftos dujomis.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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