Elektroninio dokumento nuorašas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL TECHNINĖS KLAIDOS IŠTAISYMO IR ANKSČIAU IŠDUOTO LEIDIMO
PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2021 m. sausio d. Nr. O3EVilnius
Vadovaudamasi Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros
energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 8.2, 48.1 ir 48.4 papunkčiais ir
atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Leidimų skyriaus
2021 m. sausio 7 d. pažymą Nr. O5E-21 „Dėl techninės klaidos ištaisymo ir anksčiau išduoto leidimo
pripažinimo netekusiu galios“, Taryba n u t a r i a:
1. Išduoti viešajai įstaigai Vilkaviškio ligoninei naują ištaisytą leidimą gaminti elektros energiją
Nr. L-4368.
2. Viešajai įstaigai Vilkaviškio ligoninei 2017 m. birželio 6 d. išduotą leidimą gaminti elektros
energiją Nr. L-1145 pripažinti netekusiu galios.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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