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Tarybos nariai
2019-10PAŽYMA
DĖL UAB „TIMĖJAS“ LEIDIMO GALIOJIMO PANAIKINIMO
2019 m. spalio d. Nr. O5EVilnius
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos energetikos įstatymo (toliau – Įstatymas) 8 straipsnio 11 dalies 7 punktu, 21 straipsnio 7
dalies 7 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), 26.1
papunkčiu, 75 ir 76 punktais, išduoda energetikos veiklos licencijas ir leidimus, juos keičia, sustabdo
licencijų ir leidimų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina licencijų ir leidimų
galiojimą, prižiūri ir kontroliuoja energetikos įmonių licencijuojamą ar leidimais reguliuojamą veiklą.
Taryboje 2019 m. spalio 11 d. Nr. PR-1791 registruotas UAB „Timėjas“ (toliau – Bendrovė)
prašymas panaikinti 2007-03-30 išduoto Leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos
dujomis Nr. 2A galiojimą.
Atsižvelgdamas į šias aplinkybes ir vadovaudamasis Įstatymo nuostatomis, Dujų ir elektros
departamento Energinio efektyvumo ir leidimų skyrius (toliau – Skyrius) siūlo Tarybai priimti
nutarimą dėl Bendrovei išduoto leidimo galiojimo panaikinimo.
PRIDEDAMA. Tarybos nutarimo „Dėl UAB „Timėjas“ leidimo galiojimo panaikinimo“
projektas, 1 lapas.
Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus
vyr. specialistė

Į posėdį kviečiami:
UAB „Timėjas“ atstovai

Vilita Juzėnė

Projektas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL UAB „TIMĖJAS“ LEIDIMO GALIOJIMO PANAIKINIMO
2019 m. spalio d. Nr. O3EVilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 7 punktu,
21 straipsnio 7 dalies 7 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“,
26.1 papunkčiu, 75 ir 76 punktais, įvertinusi 2019 m. spalio 11 d. UAB „Timėjas“ prašymą Nr. PR1791 bei Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau − Taryba) Dujų ir elektros
departamento Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus 2019 m. spalio d. pažymą Nr. O5E„Dėl UAB „Timėjas“ leidimo galiojimo panaikinimo“,Taryba n u t a r i a:
Panaikinti UAB „Timėjas“ (įmonės kodas 134291460) 2007 m. kovo 30 d. išduoto leidimo
verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis Nr. 2A galiojimą.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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