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1. Bendrosios nuostatos
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos energetikos įstatymo (toliau – Įstatymas) 8 straipsnio 11 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 ir 33 punktu,
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. rugsėjo 25 d. Nr. R1-9583 registruotas UAB „Rūdšilis“ (toliau – Bendrovė),
įmonės kodas 174374775, prašymas papildyti Šakių rajono savivaldybės administracijos 2007 m.
kovo 29 d. Nr. 2-5 išduotą leidimą Verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis
papildant nauju prekybos vietos adresu (toliau – prašymas). Vadovaujantis Taisyklių 33.6 punktu,
pareiškėjas, norintis papildyti leidimą verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis turi
pateikti dokumentus, įrodančius technologinius pajėgumus pagal Taisyklių 31 punktą.
Bendrovė pateikė trūkstamus dokumentus, kurie Taryboje registruoti 2019-10-01 Nr. R1-9810,
2019-10-02 Nr. R1-9839.
Vadovaujantis Įstatymu ir Taisyklėmis Taryba nuo 2019-07-02 išduoda leidimus verstis
didmenine ir mažmenine prekyba dujomis bei nefasuotais naftos produktais. Įstatymo 21 straipsnio 8
dalis numato leidimus išduodančios institucijos teisę keisti leidimus, kai pasikeičia įstatymų nustatyti
reikalavimai, taikomi reguliuojamajai veiklai. Atsižvelgiant į tai Bendrovei Šakių rajono
savivaldybės administracijos išduotas Leidimas Nr. 2-5 pakeičiamas į Tarybos leidimą papildant
nauju prekybos vietos adresu ir nurodant duomenis pagal Taisyklių 54 punkto reikalavimus, kaip
numatyta Taisyklių 56 punkte.
Bendrovės pateikti leidimui patikslinti privalomi dokumentai nurodyti pridedamame patikros
lape.
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2. Bendrovės technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimas
Bendrovės technologinis, finansinis ir vadybinis pajėgumas vertintas pagal Taisyklių 21, 22, 23
punktuose nustatytus reikalavimus ir pagal Bendrovės Tarybai pateiktus dokumentus ir duomenis.
2.1. Bendrovės technologinio pajėgumo vertinimas
Vadovaujantis Taisyklių 21 ir 47 punktu, Bendrovės technologinį vertinimą atliko Tarybos
Kauno teritorinis skyrius. Kauno teritorinis skyrius 2019-10-16 pažyma reg. Nr. 13ĮP11-10
informavo Tarybą, kad Bendrovės technologiniai pajėgumai atitinka teisės aktuose nustatytus
reikalavimus (pažyma pridedama).
2.2.

Bendrovės finansinio pajėgumo vertinimas

Vadovaujantis Taisyklių 22 punktu atliktas Bendrovės finansinio pajėgumo vertinimas t. y.
vertinama, ar nėra pradėta Bendrovei bankroto, reorganizavimo, restruktūrizavimo ir (ar) likvidavimo
procedūra. Remiantis Valstybės įmonės „Registrų centras“ skelbiamais duomenimis Bendrovei nėra
pradėta bankroto, reorganizavimo, restruktūrizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra.
2.3.

Bendrovės vadybinio pajėgumo vertinimas

Vadovaujantis Taisyklių 23.1 papunkčiu ir 47 punktu, Bendrovės vadybinio pajėgumo
vertinimą atliko Tarybos Kauno teritorinis skyrius. Kauno teritorinis skyrius 2019-10-16 pažyma reg.
Nr. 13ĮP11-10 informavo Tarybą, kad Bendrovės vadybiniai pajėgumai atitinka nustatytus
reikalavimus (pažyma pridedama).
3. Išvados
Dujų ir elektros departamento Energinio efektyvumo ir leidimų skyrius (toliau – Skyrius),
išnagrinėjęs Bendrovės pateiktus dokumentus ir atsižvelgdamas į Tarybos Kauno teritorinio skyriaus
pažymoje pateiktą informaciją, daro šias išvadas:
1. Bendrovė pateikė visus dokumentus, kurie reikalingi Leidimui verstis mažmenine prekyba
suskystintomis naftos dujomis papildyti nauju prekybos vietos adresu Martinavos g. 1, Neveronių k.,
Kauno r. sav.;
2. Bendrovės technologinis, finansinis ir vadybinis pajėgumas atitinka keliamus reikalavimus
leidimais reguliuojamai veiklai vykdyti;
3. Bendrovė sumokėjusi Taisyklių 12 punkte numatytą valstybės rinkliavą.
Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes ir vadovaujantis Įstatymo, Taisyklių nuostatomis Dujų
ir elektros departamento Energinio efektyvumo ir leidimų skyrius siūlo Tarybai priimti nutarimą
pakeisti Bendrovei išduotą Leidimą mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis, papildant
nauju prekybos vietos adresu.
PRIDEDAMA:
1. Tarybos nutarimo „Dėl UAB „Rūdšilis“ leidimo pakeitimo“ projektas 1 lapas.
2. Tarybos Kauno teritorinio skyriaus 2019-10-16 reg. Nr. 13ĮP11-10 pažyma apie
pareiškėjo pasirengimą verstis prekyba suskystintomis naftos dujomis, 1 lapas.
3. Bendrovės pateiktų dokumentų patikros lapas, 1 lapas.
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Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus
vyr. specialistė

Į posėdį kviečiami:
UAB „Rūdšilis“ atstovai

Vilita Juzėnė

Projektas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL UAB „RŪDŠILIS“ LEIDIMO PAKEITIMO
2019 m. rugsėjo d. Nr. O3EVilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 7 punktu,
21 straipsnio 8 dalimi, 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, 54, 55 ir 56 punktais bei atsižvelgdama į UAB „Rūdšilis“ (toliau – Bendrovė) pateiktus
Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau − Taryba) prašymą ir papildomus dokumentus
(Taryboje registruoti 2019-09-25 Nr. R1-9583, 2019-10-01 Nr. R1-9810, 2019-10-02 Nr. R1-9839)
bei Tarybos Dujų ir elektros departamento Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus 2019 m. spalio
d. pažymą Nr. O5E„Dėl UAB „Rūdšilis“ leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis
naftos dujomis pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:
Pakeisti Šakių rajono savivaldybės administracijos 2007 m. kovo 29 d. Nr. 2-5 UAB
„Rūdšilis“ (įmonės kodas 174374775) išduotą leidimą Verstis mažmenine prekyba suskystintomis
naftos dujomis, papildant nauju prekybos vietos adresu Martinavos g. 1, Neveronių k., Kauno r.sav.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas
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LEIDIMAS
VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA SUSKYSTINTOMIS NAFTOS DUJOMIS

2-502
NR. __________

UAB „Rūdšilis“

Leidimo turėtojas __________________________________________________________
(ūkio subjekto pavadinimas ir teisinė forma arba fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data)

174374775

Kodas ___________________________________________________________________
(juridinio asmens kodas)

VERT dokumentų registras

Registras ________________________________________________________________
(nurodyti registro pavadinimą, kuriame saugomi ūkio subjekto duomenys)

Ateities g. 7, Lekėčių mstl., Šakių r. sav.

Buveinė _________________________________________________________________
(ūkio subjekto buveinės adresas arba fizinio asmens adresas)

Leidžiama neterminuotą laiką verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis.
Prekybos vietų ir sandėlių adresai, kuriuose suskystintos naftos dujos laikomos ar iš kurių
parduodamos pirkėjams, nurodyti Leidimo priede.
Leidimo priedas yra neatskiriama šio Leidimo dalis.

2007-03-2902

Leidimas išduotas _________
(data)

2019-10-02

Leidimas pakeistas _________
(data)

Tarybos pirmininkas
A.V.
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Verstis mažmenine
prekyba suskystintomis
naftos dujomis leidimo
Nr.
priedas

PREKYBOS VIETŲ IR SANDĖLIŲ ADRESAI, KURIUOSE VYKDOMA VEIKLA
Eil.
Nr.
1.

Fasuotomis

2.

Fasuotomis

Prekiaujama fasuotomis ar
nefasuotomis dujomis

Prekybos vietos ir (ar)
sandėlio adresas

Dujų prekybos vietos
pavadinimas1

Šakių g. 3, Lekėčių k.,
Lekėčių sen.
Martinavos g. 1, Neveronių
k., Kauno r. sav.

-

Tarybos pirmininkas
A. V.

1

Pastaba. Jeigu dujos pristatomos tiesiogiai pirkėjams – lentelės 4 stulpelyje įrašoma: „Tiesioginis suskystintų
naftos dujų pristatymas pirkėjams“.
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