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VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL LEIDIMO VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA SUSKYSTINTOMIS NAFTOS
DUJOMIS UAB „VIADA LT“ PAKEITIMO
2021 m. spalio d. Nr. O3EVilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 7
punktu, 23 straipsnio 7 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“,
26.1 ir 33.6 papunkčiais, įvertinusi UAB „Viada LT“ pateiktus Valstybinei energetikos reguliavimo
tarybai (toliau − Taryba) prašymą ir deklaraciją (Taryboje registruota 2021 m. rugsėjo 1 d. Nr. R112032 ir 2021 m. rugsėjo 3 d. Nr. R1-12100) bei atsižvelgdama į Tarybos Leidimų skyriaus 2021
m. rugsėjo 29 d. pažymą Nr. O5E-1137 „Dėl leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis
naftos dujomis UAB „Viada LT“ pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:
Pakeisti Tarybos 2021 m. sausio 8 d. nutarimu Nr. O3E-16 „Dėl leidimų verstis
mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis UAB „Viada LT“ pakeitimo“ pakeistą UAB
„Viada LT“ (įmonės kodas 178715423) išduotą leidimą Nr. L4-4 verstis mažmenine prekyba
suskystintomis naftos dujomis, papildant nauju prekybos vietos adresu Liepojos g. 242, Klaipėda
(pridedama).
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos 2019 m. birželio 28 d. nutarimu Nr.
O3E-240
(Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
2020 m. spalio 15 d. nutarimo Nr. O3E-975
redakcija)

LEIDIMAS
VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA SUSKYSTINTOMIS NAFTOS DUJOMIS

L4-4
NR. __________

UAB „VIADA LT“
Leidimo turėtojas __________________________________________________________
(ūkio subjekto pavadinimas ir teisinė forma arba fizinio asmens vardas, pavardė)

178715423
Kodas ___________________________________________________________________
(juridinio asmens kodas arba fizinio asmens gimimo data )

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

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.

2016-11-04
Leidimas išduotas _________
(data)
2021-10Leidimas pakeistas _________
(data)
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Verstis mažmenine
prekyba suskystintomis
naftos dujomis leidimo
Nr. L4-4 priedas

PREKYBOS VIETŲ IR SANDĖLIŲ ADRESAI, KURIUOSE VYKDOMA VEIKLA
Eil.
Nr.
1.
2.

Prekybos vietos ir (ar) sandėlio adresas

Klaipėdos g. 1a, Kretingalės mstl., Klaipėdos r. sav.
(degalinė)
Liepojos g. 242, Klaipėda (degalinė)

Tarybos pirmininkas

Dujų prekybos vietos
pavadinimas1

-

Renatas Pocius
A. V.

1

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