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Mieli, skaitytojai,
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) siunčia Jums
trečiąjį 2013 m. kovo mėnesio informacinio biuletenio „Ūkio subjektų priežiūra“ numerį.
Šiame numeryje be įprastos informacijos pateiksime preliminarius duomenis apie Lietuvoje
pagamintus ir realizuotus alkoholinius gėrimus.
Primename, kad informacinį biuletenį taip pat galite rasti Departamento svetainėje adresu
http://ntakd.lt/component/content/article/2-uncategorised/826-narkotik-tabako-ir-alkoholio-kontrolesdepartamento-informacinis-biuletenis. Jei norite pasiūlyti adresatą, kuriam ši informacija būtų
naudinga ir įdomi, įrašykite jo elektroninio pašto adresą www.ntakd.lt interneto svetainėje, po užrašu –
informacinis biuletenis, jei norite atsisakyti šio Informacinio biuletenio rašykite el.paštu
biuletenis@ntakd.lt.
Nuoširdžiai,
Departamentas
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Informacija apie planinius patikrinimus 2013 m. kovo mėn.

Aktuali informacija

Atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų suvestinė
Informacija apie licencijas, leidimus ir pažymėjimus

Lietuvos Respublikos Seime pateiktų teisės aktų projektų apžvalga

Siūloma legalizuoti naminės degtinės gamybą
2013 m. vasario 27 d. Lietuvos Respublikos Seimo nariai Andrius Palionis ir Remigijus Žemaitaitis įregistravo Alkoholio kontrolės
įstatymo 10, 12, 17, 18 ir 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą, kuriuo siekiama įteisinti naminės degtinės ir kitų
tradicinių gėrimų, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija ne didesnė kaip 65 tūrio procentai, gamybą bei vartojimą, suteikiant
gamybos, laikymo ir vartojimo teisę ūkininkams, kurių ūkis yra įregistruotas Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkių registre Ūkininkų
ūkių registro nuostatų nustatyta tvarka, kurie teikia kaimo turizmo reikalavimus atitinkančias paslaugas ir kurie Žemės ūkio
ministerijos nustatyta tvarka yra sertifikuoti kaip tradiciniai amatininkai.
Su visu įstatymo paketu susipažinkite paspaudę nuorodą.

Siūloma uždrausti kioskuose pardavinėti alkoholinių gėrimų pakaitalus

Seimo narių grupė „Už Lietuvą be korupcijos“ įregistravo Alkoholio kontrolės įstatymo pataisą, kuria siekiama uždrausti kioskuose ir
kituose laikinuose prekybos statiniuose pardavinėti produktus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija didesnė kaip 20 proc., bei
nustatyti atsakomybę už šio draudimo pažeidimą.
Lietuvos kioskuose uždraudus prekybą alkoholiniais gėrimais juose toliau masiškai prekiaujama alkoholinių gėrimų pakaitalais:
aviečių, persikų, citrinų, juodųjų serbentų skonio kosmetiniu spiritu, odekolonu „Trojnoj“, medetkų skonio burnos skalavimo skysčiu ir
kt. Juose alkoholio koncentracija paprastai siekia 50 ar daugiau procentų.
Su visu įstatymo paketu susipažinkite paspaudę nuorodą.

Aktuali informacija
Tarp Lietuvos ir Ukrainos pasirašytas susitarimas
2013 m. vasario 6 d. Vilniuje, oficialaus Ukrainos prezidento Viktoro Janukovičiaus vizito metu buvo pasirašytas susitarimas tarp
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento ( toliau – Departamentas) ir Ukrainos Valstybinės Narkotikų kontrolės
tarnybos dėl bendradarbiavimo psichoaktyviųjų medžiagų kontrolės srityje.
Šio susitarimo tikslas - stiprinti tarpusavio santykius bendrų interesų klausimais ir tolesnį bendradarbiavimą bei draugiškus abejų
institucijų santykius. Teikdami svarbią reikšmę tarptautiniam bendradarbiavimui narkotinių ir psichotropinių medžiagų (toliau psichoaktyviųjų medžiagų) bei jų pirmtakų (prekursorių) kontrolės ir nemedicininio vartojimo prevencijos srityse, vadovaudamiesi
2012 m. balandžio 12 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento ir Ukrainos Valstybinės Narkotikų kontrolės tarnybos
Memorandumu dėl bendradarbiavimo psichoaktyviųjų medžiagų kontrolės srityje, susitarimą pasirašė Departamento direktorius
Zenius Martinkus ir Ukrainos Valstybinės Narkotikų kontrolės tarnybos pirmininkas Vladimir Timošenko.
Svarbiausi susitarimo įsipareigojimai yra keistis darbo patirtimi, rengiant pažintinius vizitus, stažuotes, konsultacijas ir seminarus.
Taip pat keistis įstatymų ir kitų norminių teisės aktų pasiūlymų iniciatyvų srityje bei metodine medžiaga. Toliau Departamentas ir
Ukrainos Valstybinė Narkotikų kontrolės tarnyba sutarė atlikti bendrus tyrimus, rengiant mokslines ir mokslines-praktines
konferencijas, ruošiant mokslines publikacijas bei teikti informacinę-praktinę pagalbą, rengiant įstatymų ir kitų norminių teisės aktų
projektus, informaciją apie teisinio reguliavimo ir tarptautinio bendradarbiavimo patirtį su užsienio valstybėmis srityse, susijusiose su
psichoaktyviųjų medžiagų apyvarta. Galiausiai sutarta organizuoti paskaitas ir seminarus, bendrai rengiant visuomenės informavimo
leidinius, keistis informacija apie abiejų institucijų veiklą, mokomąja ir moksline literatūra, ir prireikus teikiant informaciją apie
galiojančius arba galiojusius savo valstybių nacionalinius teisės aktus, susijusius su narkotikų kontrolės politikos formavimu ir
įgyvendinimu.

Įvyko pirmieji mokymai apie įtartinius sandorius
2012 m spalio 16 d. vykusiame valstybės institucijų ir įstaigų, vykdančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)
kontrolę ir chemijos pramonės ūkio subjektų susitikime (toliau – susitikimas) buvo susitarta siekti glaudesnio tarpusavio
bendradarbiavimo ir aptarta būtinybė keistis informacija, siekiant užkirsti kelią cheminių medžiagų, naudojamų neteisėtai narkotinių
ir psichotropinių medžiagų gamybai, patekimui į nelegalią apyvartą.
Viena iš numatomų priemonių įgyvendinant susitikimo susitarimus, yra kompleksiniai mokymai – konsultacijos (toliau – mokymai)
pardavimo vadybininkams bei kitam personalui, kurių veikla gali būti susijusi su cheminių medžiagų pirkimais, pardavimais,
sandėliavimu ir kt.
Pirmieji mokymai apie įtartinus sandorius bei privalomos dokumentacijos tvarkymą įvyko 2013 m. vasario 6 d. įmonėse: UAB
„Margūnas“, UAB „Algol chemicals“ ir UAB „Autosabina logistics“. Mokymuose dalyvavo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamento Kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja Rima Mačiūnienė, vyr. specialistės A. Janulytė ir A. Vaitkevičienė ir Lietuvos
kriminalinės policijos biuro Organizuoto nusikalstamumo tyrimo 3-iosios valdybos vyriausiasis tyrėjas Dainius Burauskas.
Kompleksiniai mokymai – konsultacijos vykdomos įmonėms pageidaujant ir įmonės, norinčios pagilinti žinas apie įtartinus sandorius,
privalomos dokumentacijos tvarkymą bei kitais klausimais, kviečiamos kreiptis į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamentą.

Vasario mėnesio aktualijos
2013 m. vasario 26 d. Departamente įvyko Tarpinstitucinės veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais
(prekursoriais), licencijavimo ir registravimo komisijos posėdis. Svarstyta UAB „Overlack“ (įmonės kodas 166102551) pateikta
paraiška tikslinti veiklos, susijusios su antros ir (arba) trečios narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), vietos
registracijos pažymėjimą, pakeičiant veiklos vietos adresą bei papildant antros ir trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pirmtakų (prekursorių) sąrašą.
Komisija, atsižvelgdama į UAB „Overlack“ pateiktą paraišką ir dokumentus pasiūlė tikslinti UAB „Overlack“ pažymėjimą.

Airijos sveikatos ministras: Mes norime denormalizuoti rūkymą
2013 m. vasario 28 d. Europos Parlamento Aplinkos komitetas pirmadienį (vasario 25 d.) kartu ES sveikatos komisaru Tonio Borgu,
Airijos sveikatos ministru James Reilly, verslo ir pilietinės visuomenės atstovais aptarė siūlomus Tabako gaminių direktyvos
pakeitimus. Šios direktyvos tikslas – suderinti valstybių narių įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tabako gaminių
sudedamąsias dalis, ženklinimą ir pakuotes, oraliniam vartojimui skirto tabako draudimą, tarpvalstybinę nuotolinę prekybą tabako
gaminiais ir kt.
Kas numatoma Europos Komisijos siūlyme dėl Tabako gaminių direktyvos? Kodėl, Airijos sveikatos ministro teigimu, nė vienos
šalies ekonomikai nėra naudinga pardavinėti kancerogeną?
Apie visa tai plačiau skaitykite Nacionalinės tabako ir alkoholio koalicijos pranešime spaudai.

2012 metų apžvalga
Departamentas surinko duomenis apie Lietuvoje pagamintus ir realizuotus alkoholinius gėrimus
Alkoholinių gėrimų, kurie buvo realizuoti įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais,
perskaičiuotų į absoliutų alkoholį (100 %), pardavimai padidėjo nežymiai tai yra 1,1 %, tačiau alkoholinių gėrimų vartojimas vis dar
išlieka ypač didelis, t.y. 2 kartus viršija Pasaulio Sveikatos Organizacijos nustatytą 6-7 litrų saugaus vartojimo ribą.
Alkoholinių gėrimų pardavimų struktūra keičiasi: toliau didėja vyno, kitų fermentuotų gėrimų ir alkoholinių kokteilių pardavimai,
tačiau po ilgo laiko tarpo tendencijos alaus vartojimo rinkoje pradėjo keistis, tai yra pradėjo mažėti alaus pardavimai, taip pat
sumažėjo spiritinių gėrimų ir vermutų pardavimai.
1 lentelė. Duomenys apie alkoholinių gėrimų realizavimą įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais (pagal alkoholinių
gėrimų grupes).

Metai
Gėrimų grupė
1. Spiritiniai gėrimai (brendis, viskis, romas,
džinas, vodka (degtinė), likeris, midaus nektaras,
balzamas, midaus balzamas, kiti) (litrais)
2. Alkoholiniai kokteiliai (litrais)
3. Vynas (putojantis, ramus, aromatintas vyno
gėrimas, aromatintas vyno kokteilis) (litrais)
4. Vermutai (litrais)
5. Fermentuoti gėrimai (sidras / kriaušių sidras,
vaisių ir uogų vynas, putojantys fermentuoti
gėrimai, midus, fermentuotų gėrimų mišiniai,
fermentuotų ir nealkoholinių gėrimų mišiniai, kiti
fermentuoti gėrimai) (litrais)
6. Alus (litrais)

2009

2010

2011

2012*

33.151.732,31

29.437.794,84

35.570.864,15

34.567.974,03

Pokytis 2012
/2011 m. (%)
-2,82%

4.332.233,54
23.229.688,85

2.711.619,08
23.930.431,21

13.331.883,0
26.221.086,50

14.373.080,12
29.802.328,27

7,81%
13,66%

38.150.234,20

40.284.577,04

4.420.634,42
38.905.125,65

3.255.809,90
40.472.772,20

-26,35%
4,03%

287.429.867,60

317.001.084,08

326.036.358,32

312.878.044,58

-4,04%

2 lentelė. Duomenys apie alkoholinių gėrimų gamybą Lietuvoje (pagal alkoholinių gėrimų grupes).

Metai
Gėrimų grupė
1. Spiritiniai gėrimai (brendis, viskis, romas,
džinas, vodka (degtinė), likeris, midaus nektaras,
balzamas, midaus balzamas, kiti) (litrais)
2. Alkoholiniai kokteiliai(litrais)
3. Vynas (putojantis, ramus, aromatintas vyno
gėrimas, aromatintas vyno kokteilis) (litrais)
4. Vermutai (litrais)
5. Fermentuoti gėrimai (sidras / kriaušių sidras,
vaisių ir uogų vynas, putojantys fermentuoti
gėrimai, midus, fermentuotų gėrimų mišiniai,
fermentuotų ir nealkoholinių gėrimų mišiniai, kiti
fermentuoti gėrimai) (litrais)
6. Alus(litrais)
*Preliminarūs 2012 metų duomenys.

2009

2010

2011

2012*

26.409.337,55

22.743.580,10

23.551.509,48

23.311.596,05

Pokytis 2012
/2011 m. (%)
-1,02%

3.006.186,00
5.287.947,00

1.700.464,00
6.886.199,00

3.146.507,00
3.647.056,00

2.259.095,00
4.245.039,00

-28,20%
16,40%

37.257.945,42

41.016.375,20

1.572.318,00
49.797.649,12

1.547.094,00
56.440.152,20

-1,60%
13,34%

273.048.833,00

295.604.364,00

306.370.012,40

288.147.409,00

-5,95%

Informacija apie planinius patikrinimus 2013 m. kovo mėn.

Ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais),
planinių patikrinimų planas
Ūkio subjekto veiklos pobūdis

Pavadinimas

Adresas/Įm. kodas

UAB „IDW metalas ir mediena“
UAB „Vakarų cinkas“
UAB „Litcon“
UAB „Vichema“
Muitinės laboratorija

Metalo gaminių gamyba
Galvanika
Prekyba cheminėmis medžiagomis/filtrais
Prekyba cheminėmis medžiagomis/importas
Laboratoriniai tyrimai

Dariaus ir Girėno g. 65A, Vilnius, Įm.k. 124494868
Granito g. 10, Vilnius, Įm.k. 142166691
Islandijos g. 4, LT-01401 Vilnius Įm. k: 123228761
Laisvės pr. 60, Įm. k. 300062535
Akademijos g. 7, Vilnius Įm. k. 191800280

Valstybinė teismo medicinos tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos

Laboratoriniai tyrimai

Didlaukio 86E, Vilnius Įm. k. 191351330

Ūkio subjektų, vykdančių veiklą su tabaku ir alkoholiu, planiniai patikrinimai
Ūkio subjekto pavadinimas
UAB „CI Import”
UAB ,,Mineraliniai vandenys“
UAB ,,Dūda ir kompanija“
,,Viršupis”
,,Centrum”
,,Budruva”
Arvydo Adomavičiaus
UAB „Trys berželiai“
UAB „Kauno saulėtekis“
UAB „Jagna“
UAB „CI Import”

Ūkinės veiklos rūšis
Didmeninė prekyba visais alkoholiniais gėrimais
1) Didmeninė prekyba visais alkoholiniais gėrimais
2) Didmeninė prekyba tabako gaminiais
Didmeninė prekyba visais alkoholiniais gėrimais
Mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais
Mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais
Mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais
Mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais
Mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais
Mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais
Mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais
Didmeninė prekyba visais alkoholiniais gėrimais

Tikrinamo ūkio subjekto adresas
Tilto g. 10/K. Sirvydo g., Vilnius
Jasinskio g.16, Vilnius
Elniakampio k., Sudervės sen., Vilniaus r
Pilies g. 34, Vilnius
Vytenio g. 9/25, Vilnius
Medeinos g. 39, Vilnius
V. Krėvės pr. 100-37, Kaunas
Taikos pr. 113, Kaunas
V. Krėvės pr. 97, Kaunas
P. Lukšio g. 58ª, Kaunas
Tilto g. 10/K. Sirvydo g., Vilnius

Licencijų išdavimo Savivaldybėse priežiūra
Savivaldybė

Adresas

Pastabos

J. Basanavičiaus g. 2/1, 75136 Šilalė el. p. savivalda@silale.lt
V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai el. p. meras@raseiniai.lt

ŠILALĖS R. SAV.
RASEINIŲ R. SAV.

VTAKT tikrinta 2009
VTAKT tikrinta 2010

► Departamentas kviečia visus atsakingus savivaldybių darbuotojus, policijos pareigūnus, kitų valstybės
institucijų ir įstaigų specialistus dalyvauti Departamento atliekamuose planiniuose ir neplaniniuose patikrinimuose.
Savivaldybes kviečiame inicijuoti bendrus patikrinimus, skirtus Alkoholio ir Tabako kontrolės įstatymų pažeidimams nustatyti.
Dėl bendradabiavimo atliekant bendrus patikrinimus kontaktuokite su Departamento direktoriaus pavaduotoja Gražina Belian
tel. (8 5) 266 80 68, el. paštas grazina.belian@ntakd.lt, Kontrolės skyriaus vedėja Egle Latauskiene tel. (8 5) 266 80 67,
el.paštas egle.latauskiene@ntakd.lt.

Atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų suvestinė*
2013 m. sausio mėn. įmonėse, turinčiose licencijas verstis didmenine ir mažmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais, alkoholio produktais; gaminti alkoholinius gėrimus, alkoholio produktus; verstis
didmenine ir mažmenine prekyba tabako gaminiais; gaminti tabako gaminius, atliktų patikrinimų ir
nustatytų pažeidimų suvestinė**
Data
2013-01-04
2013-01-10
2013-01-11
2013-01-15
2013-01-17
2013-01-21
2013-01-22
2013-01-22

Miestas, rajonas
Vilnius
Vilnius
Vilnius
Vilnius
Vilnius
Vilnius
Alytus
Vilniaus r.

Atlikta patikrinimų Nustatyta pažeidimų
3
2
3
5
7
3
1
5

1
1
-

Sankcijos (Lt)
1000

Nesvarstyva

Kitos įstaigos,
dalyvavusios patikrinime

2013-01-23
2013-01-23
2013-01-24
2013-01-24
2013-01-28
2013-01-30
2013-01-30

Panevėžys
Vilnius
Vilnius
Vilnius
Molėtai
Elektrėnai
Vilnius
Viso

1
4
1
3
7
1
4

1
1
1
50

10 000
3000

20 000
5

34 000 Lt (į valstybės biudžetą 2013-03-07 sumokėta
6500 Lt***)

* Informaciniuose biuleteniuose pateikiama informacija apie prieš du mėnesius ar prieš mėnesį atliktus patikrinimus ir
nustatytus pažeidimus, sąryšyje su ilgai trunkančiu pažeidimo nustatymo bei nagrinėjimo procesu.
** Daugiau informacijos apie įmones, kuriose nustatyti pažeidimai, Jums suteiks direktoriaus pavaduotoja Gražina Belian tel.
(8-5) 266 80 68, el. paštas grazina.belian@ntakd.lt, Kontrolės skyriaus vedėja Egle Latauskienė tel. (8 5) 266 80 67, el.paštas
egle.latauskiene@ntakd.lt.
*** Suvestinėje pateikta informacija apie nuo 2013-01-04 sumokėtas sankcijas, kurios pateko į valstybės biudžetą.

2013 m. sausio mėn. ūkio subjektuose, naudojančiuose savo veikloje narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pirmtakus (prekursorius), atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų suvestinė****
Miestas, rajonas
Atlikta
Nustatyta pažeidimų
Kitos įstaigos, dalyvavusios
Data
patikrinimų
Pažeidimas
patikrinime
2013-02-04
Kaunas
2
Nenustatyta
nedalyvavo
2013-02-13
Kaunas
2
Nenustatyta
nedalyvavo
2013-02-21
Kaunas
1
Nenustatyta
nedalyvavo
2013-02-25
Kaunas
2
Nenustatyta
nedalyvavo
Iš viso:
7
**** Daugiau informacijos apie įmones, kuriose nustatyti pažeidimai, Jums suteiks Kontrolės skyriaus vedėja Eglė
Latauskienė tel. (8 5) 266 80 67, el.paštas egle.latauskiene@ntakd.lt, Kontrolės skyriaus vedėjos pavaduotoja Rima Mačiūnienė tel.
(8 5) 266 80 61, el.paštas rima.maciuniene@ntakd.lt.
Sutrumpinimai:
AVPK – Apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas
VPV – Viešosios policijos valdyba

Informacija apie licencijas, leidimus ir pažymėjimus*****
2013 m. vasario mėn. išduotos, papildytos, patikslintos ir panaikintos alkoholio produktų ir tabako
gaminių verslo licencijos
Atlikto
veiksmo
data
2013-02-01

Licencijos turėtojas

Licencijos numeris,
išdavimo data ir rūšis

UAB „Barbacana“, kodas 300564324,
Akmenės r. sav. Naujosios Akmenės
m. L. Petravičiaus a. 3

2013-02-25

UAB „GIEDRIJA“, kodas 0724775,
Pramonės g. 7, Utena

2013-02-25

UAB „Agro Neveronys“, kodas
134146066, Neveronių k. Kauno r.

2013-02-28

Uždaroji akcinė bendrovė
„NOWACO LIETUVA“, kodas
134048864, Kauno m. sav. Kauno m.
Palemono g. 171

Nr. 4L-231a, išduota
2012-10-23, verstis
didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais
Alaus, kurio tūrinė etilo
alkoholio koncentracija
neviršija 9,5 procento,
gamybos licencija Nr.
137, išduota 2000-07-17
Nr. 4L-79a, išduota 200406-03, verstis didmenine
prekyba alkoholiniais
gėrimais
Nr. 4L-205a, išduota
2011-08-26, verstis
didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais

2013-02-28

AB „Klaipėdos pienas“,
kodas 240026930,
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m.
Šilutės pl. 33/Vilniaus pl. 1

Nr. 72a, išduota 2001-1019,verstis didmenine
prekyba alkoholiniais
gėrimais

Atliktas veiksmas

Licencija papildyta sandėlio adresu:
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Kupiškio g. 7, patalpos
pažymėjimas plane 9-1.
Nuo 2013-02-25 panaikintas licencijos galiojimas.

Pakeistas įmonės kodas iš 3414606 į 134146066.

Licencijoje patikslinta:
- įmonės pavadinimas iš Uždaroji akcinė bendrovė
“NOWACO LIETUVA” į Uždaroji akcinė bendrovė
“Bidvest Lietuva”;
- buveinės adresas iš Kauno m. sav. Kauno m. Palemono
g. 171 į Kauno m. sav. Kauno m. Taikos pr. 96.
Licencijoje patikslinta:
- įmonės kodas iš 4002693 į 240026930;
- buveinės adresas iš Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m.
Šilutės pl. 33/Vilniaus pl. 1 į Klaipėdos m. sav. Klaipėdos
m. Šilutės pl. 33

2013-02-28

UAB „Sanitex”, kodas
110443493, Kauno m. sav.
Kauno m. Raudondvario pl. 131

2013-02-28

UAB „Sanitex“, kodas 110443496,
Kauno m. sav. Kauno m.
Raudondvario pl. 131

Nr. 4L-78a, išduota 200406-03, verstis didmenine
prekyba alkoholiniais
gėrimais
Nr. 10t, išduota 1998-0406, verstis didmenine
prekyba tabako gaminiais

Išbrauktas sandėlio adresas:
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Pramonės g. 26, patalpų
pažymėjimas plane 2-5.
Išbrauktas sandėlio adresas:
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Pramonės g. 26, patalpų
pažymėjimas plane 2-39.

2013 m. vasario mėnesį išduotų leidimų pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį sąrašas
Leidimo rūšis

Išdavimo
data
2013-02-01

Leidimo
numeris
22/13N

2013-02-01

03/13D

2013-02-08

04/13Dn

2013-02-08

23/13N

2013 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio

2013-02-08

24/13N

2013 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio

2013-02-11

25/13N

2013-02-12

26/13N

2013 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio
2013 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio

2013-02-13

04/13D

2013-02-13

27/13N

2013-02-14

28/13N

2013-02-18

29/13N

2013-02-21

30/13N

2013-02-22

31/13N

2013-02-25

32/13N

2013 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio

2013-02-26

33/13N

2013 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio

2013-02-28

34/13N

2013 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio

2013 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio
2013 m. pirkti ir naudoti
denatūruotą etilo alkoholį
2013 m. naudoti denatūruotą
etilo alkoholį

2013 m. pirkti ir naudoti
denatūruotą etilo alkoholį
2013 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio
2013 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio
2013 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio
2013 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio
2013 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio

Įmonės, kuriai išduotas leidimas, pavadinimas,
kodas, adresas
Lietuvos nacionalinis muziejus, 190756849,
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Arsenalo g. 1
Uždaroji akcinė bendrovė „Aurika“, 132878726,
Kauno m. sav. Kauno m. Taikos pr. 129A
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „RUVERA“,
144951363, Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Žemaitės g.
145
Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS ENERGIJA“,
140249252, Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Danės
g. 8
Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS
VANDENYS“, 120545849, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Dominikonų g. 11
UAB „Rokiškio pienas“, 300561844, Utenos r. sav.
Utenos m. Pramonės g. 8
UAB „LIETUVOS MONETŲ KALYKLA“,
110052936, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Eigulių g.
4
UAB „Finnfoam“, 300642584, Kauno r. sav.
Biruliškių k. Kokybės g. 5
Uždaroji akcinė bendrovė „EUROMEDIENA“,
242139510, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. S.
Daukanto a. 2
Akcinė bendrovė „LIFOSA“, 161110455, Kėdainių
r. sav. Kėdainių m. Juodkiškio g. 50
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras,
302471203, Kėdainių r. sav. Akademijos mstl.
Instituto al. 1
Akcinė bendrovė „Snaigė“, 249664610, Alytaus m.
sav. Alytaus m. Pramonės g. 6
Uždaroji akcinė bendrovė „AUKŠTAITIJOS
VANDENYS“, 147104754, Panevėžio m. sav.
Panevėžio m. Velžio kel. 13
Uždaroji akcinė bendrovė „VILTECHMEDA“,
110517680, Vilniaus m. sav. Vilniaus m.
Mokslininkų g. 6
Uždaroji akcinė bendrovė „Rokiškio pragiedruliai“,
173220062, Rokiškio r. sav. Rokiškio m.
Nepriklausomybės a. 22
Uždaroji akcinė bendrovė „MEDICATA FILIA“,
123432212, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žarijų g.
2B

Etilo alkoholio
panaudojimo sritis
Techninėms reikmėms bei
mokslo ir tyrimo darbams
Gamybos reikmėms
Gamybos reikmėms

Mokslo ir tyrimo darbams

Techninėms reikmėms bei
mokslo ir tyrimo darbams
Mokslo ir tyrimo darbams
Techninėms reikmėms

Techninėms reikmėms
Mokslo ir tyrimo darbams

Techninėms reikmėms bei
mokslo ir tyrimo darbams
Mokslo ir tyrimo darbams

Techninėms reikmėms
Techninėms reikmėms bei
mokslo ir tyrimo darbams
Techninėms reikmėms

Gamybos reikmėms bei
mokslo ir tyrimo darbams
Gamybos reikmėms

________________________________________________

***** Daugiau informacijos apie išduotas, papildytas, patikslintas ir panaikintas licencijas bei leidimus pirkti ir (ar) naudoti etilo
alkoholį Jums suteiks Licencijų skyriaus vedėja Violeta Verseckienė tel. (8-5) 266 80 91, el. paštas violeta.verseckiene@ntakd.lt.
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