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Eil.
Pavadinimas
Nr.
1.
Administracinės paslaugos
pavadinimas

2.
3.
4.

Administracinės paslaugos
versija
Administracinės paslaugos
apibūdinimas
Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos
teikimą

Nr. APA-42

Aprašymo turinys
Leidimų verstis mažmenine, didmenine prekyba
nefasuotais naftos produktais ir leidimų verstis
mažmenine bei didmenine prekyba dujomis
galiojimo panaikinimas (leidimo turėtojo prašymu).
2
Leidimo turėtojo prašymu panaikinamas leidimo
galiojimas.
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

1. Prašymas, kuriame nurodoma:
- pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė

2

Eil.
Nr.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir (ar)
fakso numeriai, elektroninio pašto adresas arba
pareiškėjo (fizinio asmens) vardas ir pavardė,
asmens kodas (jei fizinis asmuo kodo neturi –
gimimo data), adresas, telefono numeris ir
elektroninio pašto adresas,
- kokiu būdu pareiškėjas iš leidimus išduodančios
institucijos norėtų gauti informaciją apie priimtus
sprendimus.
2. Leidimo originalas.
6.

7.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi gauti institucija
(prašymą nagrinėjantis
tarnautojas)
Administracinės paslaugos
teikėjas

8.

Administracinės paslaugos
vadovas

9.

Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė

10.

Administracinės paslaugos
suteikimo kaina (jei
paslauga teikiama
atlygintinai)
Prašymo forma, pildymo
pavyzdys ir prašymo
turinys

11.

_

Biržų
rajono
savivaldybės
administracijos
Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus
vyriausioji 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
Sprendimas dėl leidimo galiojimo panaikinimo
priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po to,
kai gaunamas atitinkamas prašymas.
Valstybės rinkliava neimama

. Prašyme nurodoma:
- 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 (jei fizinis asmuo kodo neturi –
gimimo data), adresas, telefono numeris ir
elektroninio pašto adresas,
- kokiu būdu pareiškėjas iš leidimus išduodančios
institucijos norėtų gauti informaciją apie priimtus
sprendimus.
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Eil.
Pavadinimas
Nr.
12. Informacinės ir ryšių
technologijos, naudojamos
teikiant administracinę
paslaugą
13. Administracinės paslaugos
teikimo ypatumai
14. Administracinių paslaugų
teikimo aprašymų
įtraukimas į dokumentų
apskaitą

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

Aprašymas užregistruojamas Bendrajame skyriuje
esančiame Administracinių paslaugų aprašymų
registre.

Strateginio planavimo ir turto valdymo
skyriaus vedėja

Zita Marcinkevičiūtė

