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Biržai

Eil.
Pavadinimas
Nr.
1.
Administracinės paslaugos
pavadinimas
2.
3.

Administracinės paslaugos
versija
Administracinės paslaugos
apibūdinimas

Nr. APA-33

Aprašymo turinys
Leidimo verstis didmenine prekyba
suskystintosiomis naftos dujomis išdavimas.
2
Leidimas verstis didmenine prekyba
suskystintosiomis naftos dujomis – dokumentas,
suteikiantis teisę ūkio subjektui verstis didmenine
prekyba suskystintosiomis naftos dujomis.
Leidimas ūkio subjektui išduodamas toje
savivaldybėje, kurioje pareiškėjas (juridinis asmuo,
kita organizacija ar jų padaliniai) yra įregistravęs
buveinę arba pareiškėjas (tuo atveju, jei pareiškėjas
yra fizinis asmuo) teisės aktų nustatyta tvarka
deklaravo gyvenamąją vietą. Kitos valstybės narės
asmuo turi teisę kreiptis į bet kurią savivaldybę dėl
leidimo verstis didmenine prekyba suskystintosiomis
naftos dujomis išdavimo. Šios rūšies leidimas
suteikia teisę verstis didmenine suskystintųjų naftos
dujų prekyba visoje šalies teritorijoje.
Leidimas išduodamas neterminuotam laikui.
Leidimai verstis didmenine prekyba
suskystintosiomis naftos dujomis išduodami
valstybės narės piliečiams ar kitiems fiziniams
asmenims, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės
aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse
teisėmis arba valstybėje narėje įsteigtiems juridinių
asmenų ar kitų organizacijų padaliniams.
Leidimai išduodami asmenims, kurie atitinka
Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu
Nr. 1-19, (toliau – Leidimų išdavimo taisyklės) 24
punkto reikalavimus ir turi technologinius,
finansinius ir vadybinius pajėgumus, leidžiančius
tinkamai įvykdyti reguliuojamosios veiklos sąlygas
(Leidimų išdavimo taisyklių 21.1, 22 ir 23 punktai).
Pareiškėjas arba leidimo turėtojas dokumentus
leidimui gauti pateikia paštu, per kurjerį arba
elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai Biržų rajono
savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir
turto valdymo skyriui arba per Paslaugų ir gaminių
kontaktinį centrą. Pateikti pareiškėjo arba leidimo
turėtojo dokumentus gali pareiškėjo arba leidimo
turėtojo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis
teisę jam atstovauti ir pateikęs įgaliojimą ir asmens
tapatybę patvirtinantį dokumentą.

4.

Teisės aktai,
reguliuojantys
administracinės paslaugos
teikimą

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (žr.
Galiojanti suvestinė redakcija)
Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla
išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu
Nr. 1-19 (žr. Galiojanti suvestinė redakcija)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio
15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės
rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir
grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (žr. Galiojanti
suvestinė redakcija)
Prekybos naftos produktais taisyklės, patvirtintos
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m.
gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1-346 (žr. Galiojanti
suvestinė redakcija)

5.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas, siekiantis gauti leidimą verstis
didmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis,
pateikia Biržų rajono savivaldybės administracijai
prašymą, kuriame nurodoma:
1. pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė
forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir (ar) fakso
numeriai, elektroninio pašto adresas arba pareiškėjo
(fizinio asmens) vardas ir pavardė, asmens kodas
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
(jeigu fizinis asmuo šį kodą turi), adresas, telefono
numeris ir elektroninio pašto adresas;
2. veiklos, kuria verstis prašoma leidimo, rūšis.
Kokiomis suskystintosiomis naftos dujomis
numatoma prekiauti. Įrašomi suskystintųjų naftos
dujų kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą
(Leidimų išdavimo taisyklių 1 priedas);
3. jeigu pareiškėjas (fizinis asmuo) asmens kodo
neturi, – tiksli gimimo data;
4. juridinio asmens prašyme – šie duomenys: įmonės
dalyvių, turinčių ne mažiau kaip 10 procentų akcijų
(pajų, dalininkų įnašų), vadovų, savininkų vardai,
pavardės ir asmens kodai (jeigu fizinis asmuo šį kodą
turi), o jeigu dalyvis yra juridinis asmuo, ir juridinio
asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;
5. kokiu būdu pareiškėjas iš leidimus išduodančios
institucijos norėtų gauti informaciją apie priimtus
sprendimus.
Pareiškėjas, norintis gauti leidimą verstis didmenine
prekyba suskystintosiomis naftos dujomis, kartu su
prašymu pateikia šiuos dokumentus:
1. deklaraciją apie suskystintųjų naftos dujų
sandėliavimo, maišymo ir prekybos vietas.
Deklaracijoje nurodomi jų adresai, rezervuarų
skaičius, ar įregistruoti slėginiai įrenginiai
(rezervuarai) Potencialiai pavojingų įrenginių
valstybės registre, terminalų (sandėlių), rezervuarų
priklausomybė (nuosavi ar naudojami sutarties
pagrindu). Tuo atveju, kai neturima terminalų
(sandėlių, rezervuarų) ir didmeninę prekybą
suskystintosiomis naftos dujomis planuojama vykdyti
pristatant jas tiesiogiai suskystintųjų naftos dujų
pirkėjams – šių dokumentų pateikti nereikia;
2. terminalų (sandėlių), rezervuarų teisinės
registracijos dokumentų ar sutarčių (sutarčių išrašų),
kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi suskystintųjų
naftos dujų terminalais (sandėliais), rezervuarais (kai
terminalai (sandėliai), rezervuarai nepriklauso
pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintas
kopijas ar jų išrašus. Tuo atveju, kai neturima
terminalų (sandėlių, rezervuarų) ir didmeninę
prekybą suskystintosiomis naftos dujomis
planuojama vykdyti pristatant jas tiesiogiai
suskystintųjų naftos dujų pirkėjams – šių dokumentų
pateikti nereikia;
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
3. pažymą apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų
skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie
vykdys);
4. pareiškėjo avarinės tarnybos nuostatus arba
sutarties su ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu
teisę atlikti avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir
likvidavimo darbus, kopiją ar jos išrašą;
5. deklaraciją apie pareiškėjo atitikimą Leidimų
verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo
taisyklių 24 punkto reikalavimams (Leidimų
išdavimo taisyklių 10 priedas).

6.

7.

1. Duomenys apie juridinį asmenį (pavadinimas,
registracijos kodas, registracijos adresas,
patikrinama, ar nėra pradėta bankroto,
reorganizavimo, restruktūrizavimo ir (ar) likvidavimo
procedūra) gaunami iš Juridinių asmenų registro
tvarkymo interneto svetainės.
2. Duomenys apie fizinį asmenį (ar nėra pradėta jo
atžvilgiu bankroto procedūra) gaunami iš Įmonių
bankroto valdymo departamento prie Lietuvos
Respublikos ūkio ministerijos interneto svetainės.
3. Informacija dėl pareiškėjo veiklos:
– iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių
departamentas) dėl pareiškėjo atitikties Leidimų
išdavimo taisyklių 24 punkto reikalavimams;
– iš Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos (toliau – Valstybinė
energetikos inspekcija) dėl pareiškėjo atitikties
Leidimų išdavimo taisyklių 21.1 ir 23 punktų
reikalavimams;
– iš Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė
darbo inspekcija) dėl informacijos apie pareiškėjo
prašyme nurodytų slėginių įrenginių ir rezervuarų
įregistravimą Potencialiai pavojingų įrenginių
valstybės registre ir apie įgaliotų techninės būklės
tikrinimo įstaigų vertinimą dėl šių įrenginių
tinkamumo naudoti.
4. Informacija apie pareiškėjo ar leidimo turėtojo
nustatytos valstybės rinkliavos už paslaugos
suteikimą sumokėjimą. Tikrinama Valstybinės
mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje.
Administracinės paslaugos Biržų rajono savivaldybės administracijos Strateginio
teikėjas
planavimo ir turto valdymo skyriaus vyriausioji
Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi gauti
institucija (prašymą
nagrinėjantis tarnautojas)
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

8.

Administracinės paslaugos
vadovas

9.

Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė

10.

Administracinės paslaugos
suteikimo kaina (jei
paslauga teikiama
atlygintinai)

Aprašymo turinys
specialistė Aldona Jurkštaitė,
tel. (8 450) 43 144, 8 618 02 568,
el. p. aldona.jurkstaite@birzai.lt
Biržų
rajono
savivaldybės
administracijos
Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus
vedėja Zita Marcinkevičiūtė,
tel. (8 450) 43 122, 8 698 75 411,
el. p. zita.marcinkeviciute@birzai.lt
Leidimas išduodamas ne vėliau kaip per 21 darbo
dieną nuo prašymo išduoti leidimą ir visų tinkamai
įformintų dokumentų ir informacijos registravimo
Biržų rajono savivaldybės administracijoje dienos.
Už leidimo verstis didmenine prekyba
suskystintosiomis naftos dujomis išdavimą – 376 Eur.
Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija
(įm. k. 188659752),
Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitos
Nr. T247300010112394300,
Įmokos kodas 52936,
Įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už leidimo
verstis didmenine prekyba suskystintosiomis naftos
dujomis išdavimą.
Pastabos:
1. Informaciją apie įmokos kodus ir jų pavadinimus,
Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitas ir
mokėjimo vykdymo pavedimo formavimą galima
rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto
svetainėje šiais adresais:
http://www.vmi.lt/cms/imoku-kodai;
http://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamusurenkamoji-saskaita;
http://www.vmi.lt/cms/mokejimo-vykdymodokumento-formavimas.

11.

Prašymo forma, pildymo
pavyzdys ir prašymo
turinys

1. Prašymo formos pavyzdys yra nustatytas Leidimų
išdavimo taisyklių 3 priede.
2. Deklaracijos apie pareiškėjo atitikimą Leidimų
verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo
taisyklių 24 punkto reikalavimams formos pavyzdys
nustatytas Leidimų išdavimo taisyklių 10 priede.

12.

Informacinės ir ryšių
technologijos, naudojamos
teikiant administracinę

Paslaugą galima užsisakyti elektroninėmis
priemonėmis, naudojantis elektroninių valdžios vartų
portalu https://www.epaslaugos.lt/portal/.
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Eil.
Nr.

Aprašymo turinys

Pavadinimas
paslaugą

13.

Administracinės paslaugos
teikimo ypatumai

14.

Administracinių paslaugų
teikimo aprašymų
įtraukimas į dokumentų
apskaitą

Paslauga yra galutinė.
Leidimo turėtojas, vykdydamas leidime nurodytą
veiklą, privalo laikytis Energetikos įstatymo 23
straipsnio 6 dalyje ir Prekybos taisyklėse nustatytų
reguliuojamosios veiklos sąlygų.
Aprašymas užregistruojamas Bendrajame skyriuje
esančiame Administracinių paslaugų aprašymų
registre.

Strateginio planavimo ir turto valdymo
skyriaus vedėja

Zita Marcinkevičiūtė
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Leidimų verstis prekybos naftos
produktais veikla išdavimo taisyklių
3 priedas

__________________________________________________________________
(ūkio subjekto (juridinio asmens) pavadinimas ir teisinė forma arba fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data)

__________________________________________________________________
(ūkio subjekto (juridinio asmens) rekvizitai: kodas, buveinės adresas arba fizinio asmens kodas ir adresas)

______________ savivaldybei
(pavadinimas)

PRAŠYMAS
IŠDUOTI (PAKEISTI) LEIDIMĄ VERSTIS PREKYBA SUSKYSTINTOMIS NAFTOS
DUJOMIS, NEFASUOTAIS NAFTOS PRODUKTAIS1
20 ___ m. ____________ d.
Prašome išduoti (pakeisti) leidimą verstis prekyba1:
_________________________________________________________________________________________________________________
(nurodyti pageidaujamą leidimo verstis suskystintomis naftos dujomis ar nefasuotais naftos produktais prekybos veiklos rūšį – vieną iš Leidimų
išdavimo taisyklių 16.1, 16.2, 17.1, 17.2, 17.3 ar 17.4 punktuose nurodytų veiklos rūšių)

___________________________________________________________________________
Nefasuoti naftos produktai ar suskystintų naftos dujų produktai pagal Kombinuotąją
nomenklatūrą2:
______________________________________________________________________________
(nurodyti nefasuotų naftos produktų ar suskystintų naftos dujų produktų pavadinimus ir jų kodus pagal Kombinuotąją nomenklatūrą)

Ūkio subjekto (įmonės) dalyviai, turintys ne mažiau kaip 10 proc. akcijų (pajų, dalininkų
įnašų), vadovai, savininkai (vardai, pavardės ir asmens kodai, o jeigu akcininkas (dalyvis) yra
juridinis asmuo, ir juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė):
_____________________________________________________________________________________________________________________

Informaciją apie priimtus sprendimus dėl leidimo išdavimo (pakeitimo) teikti šiais būdais:
___________________________________________________________________
(nurodyti pageidaujamus informacijos teikimo būdus: telefonu, elektroniniu paštu, raštu ar kitais būdais)

PRIDEDAMA:

1. Pažyma apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie
vykdys).
2. Deklaracija apie suskystintų naftos dujų sandėliavimo, maišymo ir prekybos vietas (nurodomi
duomenys, nustatyti Leidimų išdavimo taisyklių 31.1, 31.2 punktuose arba 33.1, 33.2 punktuose).
Duomenys, nustatyti Leidimų išdavimo taisyklių 31.1 ir 31.2 punktuose, neteikiami tuo atveju, kai
neturima terminalų (sandėlių, rezervuarų) ir didmeninę prekybą suskystintomis naftos dujomis
planuojama vykdyti pristatant jas tiesiogiai dujų pirkėjams3.
3. Deklaracija apie nefasuotų naftos produktų sandėliavimo, maišymo ir prekybos vietas
(nurodomi duomenys, nustatyti Leidimų išdavimo taisyklių 32.1, 32.2 punktuose arba 34.1, 34.2, 43.3
punktuose). Duomenys, nustatyti Leidimų išdavimo taisyklių 32.1 ir 32.2 punktuose, neteikiami tuo
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atveju, kai neturima terminalų (sandėlių) ir didmeninę prekybą nefasuotais naftos produktais
planuojama vykdyti pristatant juos tiesiogiai nefasuotų naftos produktų pirkėjams4.
4. Pareiškėjo avarinės tarnybos nuostatai arba sutarties su kitu ūkio subjektu, nustatyta tvarka
turinčiu teisę atlikti avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir likvidavimo darbus, kopija ar jos išrašas3.
5. Pažyma apie turimą technologinę įrangą, prietaisus, kitas priemones, būtinas tinkamai vykdyti
reguliuojamąsias veiklos sąlygas (nurodomi duomenys, nustatyti Leidimų išdavimo taisyklių 33.4 ir
33.5 punktuose)5.
6. Dokumentas, patvirtinantis pareiškėjo (fizinio asmens) teisę gyventi Lietuvos Respublikoje6.
Pastabos:
1. 1 Prašyme konkrečiai nurodoma, kokiais produktais (suskystintomis naftos dujomis ar
nefasuotais naftos produktais) verstis prekyba prašoma išduoti leidimą. Taip pat tiksliai įvardinama,
kokią procedūrą prašoma atlikti: išduoti leidimą, pakeisti leidimą (leidime įrašytų duomenų
papildymo ir (ar) patikslinimo ar dublikato išdavimo atvejais), sustabdyti leidimo galiojimą,
panaikinti leidimo sustabdymo galiojimą ar panaikinti leidimo galiojimą.
2. 2 Nefasuotų naftos produktų, kurių prekybai išduodami leidimai nurodyti Leidimų išdavimo
taisyklų 2 priede. Suskystintų naftos dujų produktai, kurių didmeninei prekybai išduodami leidimai
nurodyti Leidimų išdavimo taisyklių 1 priede. Jeigu prašoma išduoti leidimą verstis mažmenine
prekyba suskystintomis naftos dujomis – suskystintų naftos dujų produktai pagal Kombinuotąją
nomenklatūrą nenurodomi.
3. 3 Informacija teikiama, jeigu prašoma išduoti (pakeisti) leidimą verstis didmenine ar
mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis.
4. 4 Informacija teikiama, jeigu prašoma išduoti (pakeisti) leidimą verstis didmenine ar
mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais.
5. 5 Informacija teikiama, jeigu prašoma išduoti (pakeisti) leidimą verstis mažmenine prekyba
suskystintomis naftos dujomis.
6. 6 Dokumentas teikiamas Leidimų išdavimo taisyklių 30.5 punkte nurodytu atveju.
7. Leidimo keitimo atveju (kai papildomi ir (ar) patikslinami) leidime įrašyti duomenys)
prašyme nurodoma papildoma informacija, nustatyta Leidimų išdavimo taisyklių 35 ir (ar)
36 punktuose, o norint sustabdyti (panaikinti) leidimo galiojimą arba gauti leidimo dublikatą –
nurodoma informacija, nustatyta Leidimų išdavimo taisyklių 37 punkte.
8. Pridedami dokumentai turi būti patvirtinti pareiškėjo.
Ūkio subjekto vadovas

________________________
(parašas)

(vardas, pavardė)

