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VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL UAB „JUMPS“ LEIDIMO VERSTIS DIDMENINE PREKYBA NEFASUOTAIS
NAFTOS PRODUKTAIS GALIOJIMO PANAIKINIMO
2021 m. vasario d. Nr. O3EVilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (toliau – Įstatymas) 8 straipsnio
11 dalies 7 punktu, 21 straipsnio 7 dalies 2 punktu, 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“ (toliau – Taisyklės), 25 punktu, 26.1 papunkčiu, 44, 68, 72 punktais bei
atsižvelgdama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(toliau – VMI) 2021 m. vasario 9 d. raštu Nr. R-566 pateiktą informaciją bei Valstybinės
energetikos reguliavimo tarybos (toliau − Taryba) Leidimų skyriaus 2020 m. vasario 17 d. pažymą
Nr. O5E-237 „Dėl UAB „JUMPS“ leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais
galiojimo panaikinimo“, Taryba n u t a r i a:
Panaikinti UAB „JUMPS“ (įmonės kodas 300621266) (toliau – Bendrovė) 2011 m. spalio 19
d. išduoto leidimo Nr. 27-10069D verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais
galiojimą.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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