Informacinis biuletenis
Ūkio subjektų priežiūra, 2013 m. gegužės mėn., Nr. 5

Mieli, skaitytojai,
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) siunčia Jums
penktąjį 2013 m. gegužės mėnesio informacinio biuletenio „Ūkio subjektų priežiūra“ numerį.
Šiame numeryje pateiksime 2013 m. I ketv. atliktų patikrinimų apžvalgą bei duomenis apie 2013 m.
I ketv. parduoto denatūruoto ir nedenatūruoto etilo alkoholio kiekį.
Primename, kad informacinį biuletenį taip pat galite rasti Departamento svetainėje adresu
http://www.ntakd.lt/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.
Departamentas visada laukia Jūsų nuomonės ir pasiūlymų dėl Informacinio biuletenio turinio, todėl
Jūsų laiškai visada laukiami el.paštu biuletenis@ntakd.lt.
Nuoširdžiai,
Departamentas

TURINYS:




Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų ir teisės aktų projektų apžvalga







Informacija apie planinius patikrinimus 2013 m. gegužės mėn.

Aktuali informacija

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

Lietuvos Respublikos Seime teisės aktų projektų apžvalga

Priimtos Alkoholio kontrolės įstatymo pataisos
Lietuvos Respublikos Seime priimtas Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-264 (Žin.,
2013, Nr. Nr. 46-2254), kuris įsigaliojo nuo 2013 m. gegužės 7 d. Šis įstatymo pakeitimas nustatė I) mažmeninės prekybos vietose
draudimą parduoti sidrą, alaus mišinius su nealkoholiniais gėrimais, alaus ir alkoholinių kokteilių grupėms priklausančius alkoholinius
gėrimus, išpilstytus į didesnę negu vieno litro tarą, išskyrus išpilstytus į stiklinę, keraminę, medinę ar metalinę tarą (AKĮ 18 str. 4 d. 4 p.);
bei II) draudimą parduoti sidrą, alaus mišinius su nealkoholiniais gėrimais, alaus ir alkoholinių kokteilių grupėms priklausančius
alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija yra didesnė kaip 7,5 procento, išpilstytus į didesnes nei 0,5 litro pakuotes,
išskyrus išpilstytus į stiklinę, keraminę, medinę ar metalinę tarą (AKĮ 18 str. 4 d. 5 p.).
Tuo pačiu, šis įstatymas nuo 2013 m. spalio 26 d. nustatė tokius prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos apribojimus: I)
mažmeninės prekybos vietose draudimą parduoti alaus, fermentuotų gėrimų, alkoholinių kokteilių grupėms priklausančius alkoholinius
gėrimus, išpilstytus į didesnę negu vieno litro tarą, išskyrus išpilstytus į stiklinę, keraminę, medinę ar metalinę tarą (AKĮ 18 str. 4 d. 4 p.),
bei II) draudimą parduoti alaus, fermentuotų gėrimų, alkoholinių kokteilių grupėms priklausančius alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo
alkoholio koncentracija yra didesnė kaip 7,5 procento, išpilstytus į didesnes nei 0,5 litro pakuotes, išskyrus išpilstytus į stiklinę, keraminę,
medinę ar metalinę tarą (AKĮ 18 str. 4 d. 5 p.).
Alaus, fermentuotų gėrimų, alkoholinių kokteilių grupėms priklausančius alkoholinius gėrimus rasite čia.

Aktuali informacija
Priimti teismų spendimai dėl Departamento nutarimų
2012 m. kovo 7 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) nutarimu skyrė UAB
„Konversas“ 500 Lt baudą už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimą, nes bendrovė jai priklausančioje kavinėje-bare, esančiame,
Telšiuose, pardavė alkoholinį gėrimą neblaiviam asmeniui. Alkotesteriu Alcotest 7410 alkoholinio gėrimo pirkėjui buvo nustatytas 1,44
promilės girtumas. Tokiais veiksmais UAB „Konversas“ pažeidė Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 4 dalies 2 punktą.
Plačiau apie tai Departamento pranešime spaudai.
2012 m. birželio 7 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) nutarimu skyrė UAB
„Alauša“ 1 250 Lt baudą už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimą, nes bendrovė jai priklausančioje degalinėje, įrengtoje kavinėje,
adresu Kalvarijų g. 204G, Vilnius, prekiavo alkoholiniais gėrimais.
Plačiau apie tai Departamento pranešime spaudai.
2012 m. birželio 21 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) nutarimu skyrė Henriko
Šimonio firmai 1250 Lt baudą už Alkoholio kontrolės įstatymo 18 str. 3 d. 12 p. (nuo 2012-09-01 13 p.) pažeidimą, nes firmos baras
prekiavo alkoholiniais gėrimais po 22 valandos išsinešimui, tokiu būdu įmonė nesilaikė reikalavimo, kad prekiauti nuo 22 iki 8 valandos
alkoholiniais gėrimais viešojo maitinimo vietose, turinčiose licencijas mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais, draudžiama.
Plačiau apie tai Departamento pranešime spaudai.

Balandžio mėnesio aktualijos
2013 m. balandžio 4 d. UAB „Labochema“ vyko kompleksiniai mokymai – konsultacijos (toliau – mokymai) pardavimo
vadybininkams bei kitam personalui, kurių veikla gali būti susijusi su cheminių medžiagų pirkimais, pardavimais, sandėliavimu ir kita
veikla, apie įtartinus sandorius bei privalomos dokumentacijos tvarkymą.
Mokymuose dalyvavo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja Rima
Mačiūnienė, vyr. specialistė A. Vaitkevičienė, Lietuvos kriminalinės policijos biuro Organizuoto nusikalstamumo tyrimo 3-iosios valdybos
1- ojo skyriaus vyriausiasis tyrėjas Dainius Burauskas, Muitinės kriminalinės tarnybos Narkotikų kontrolės skyriaus viršininko
pavaduotojas Arūnas Ivoška.
Kompleksiniai mokymai – konsultacijos vykdomos įmonėms pageidaujant ir įmonės, norinčios pagilinti žinias apie įtartinus
sandorius, privalomos dokumentacijos tvarkymą bei kitais klausimais, kviečiamos kreiptis į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamentą.
2013 m. balandžio 19 d. UAB „Eksparas“ ir 2013 m. balandžio 24 d. O. Žuravliovo IĮ „Avsista“ vyko kompleksiniai mokymai –
konsultacijos (toliau – mokymai) pardavimo vadybininkams bei kitam personalui, kurių veikla gali būti susijusi su cheminių medžiagų
pirkimais, pardavimais, sandėliavimu ir kita veikla, apie įtartinus sandorius bei privalomos dokumentacijos tvarkymą.
Mokymuose dalyvavo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja Rima
Mačiūnienė, vyr. specialistės A. Vaitkevičienė ir A.Janulytė, Lietuvos kriminalinės policijos biuro Organizuoto nusikalstamumo tyrimo 3iosios valdybos 1- ojo skyriaus viršininkas Nerijus Banys, Muitinės kriminalinės tarnybos Narkotikų kontrolės skyriaus viršininko
pavaduotojas Arūnas Ivoška.
Kompleksiniai mokymai – konsultacijos vykdomos įmonėms pageidaujant ir įmonės, norinčios pagilinti žinias apie įtartinus
sandorius, privalomos dokumentacijos tvarkymą bei kitais klausimais, kviečiamos kreiptis į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamentą.
2013 m. balandžio 17 d. Kaune vyko seminaras muitinės pareigūnams „Pagrindiniai narkotinių ir psichotropinių medžiagų
pirmtakų (prekursorių) kontrolės aspektai“, kurį organizavo NTAKD ir Muitinės mokymo centras.
Mokymų tikslas – įgyvendinant narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (toliau – Pirmtakai) kontrolės
reikalavimus bei plėtojant kompetentingų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų tarpusavio bendradarbiavimą ir veiklos
koordinavimą įgyvendinant narkotinių ir psichotropinių medžiagų pasiūlos mažinimo priemones, pagilinti mokymo dalyvių žinias Pirmtakų
kontrolės srityje, siekiant užkirsti kelią Pirmtakų, pirminių Pirmtakų bei kitų neteisėtai narkotinių bei psichotropinių medžiagų gaminimui
naudojamų cheminių medžiagų patekimui iš teisėtos prekybos į neteisėtą rinką patekimui.
Mokymo dalyviams buvo suteiktos žinios apie Pirmtakus bei kitas chemines medžiagas, kurios nėra įtrauktos į oficialų Pirmtakų
sąrašą (dažnai vadinami pirminiais Pirmtakais), bet gali būti naudojamos narkotinių ir psichotropinių medžiagų gaminimui, minėtų
medžiagų teisinį reguliavimą, galimas teisėtas ir neteisėtas jų naudojimo sritis, naujas minėtų medžiagų prekybos tendencijas Bendrijos
rinkoje bei su tuo atsiradusias problemas. Muitinės pareigūnai supažindinti su pagrindiniais dokumentais, nustatančiais Pirmtakų
apyvartos kontrolę, importo/eksporto reikalavimus Pirmtakams, pirminiams Pirmtakams bei kitoms cheminėms medžiagoms, vaistams
bei vaistiniams preparatams, kurių sudėtyje yra narkotinių ir psichotropinių medžiagų arba/bei jų Pirmtakų, supažindinti su dažniausiai
pasitaikančiais nustatytais neatitikimais klastojant Pirmtakų ženklinimą bei sandorių dokumentaciją, su galimų įtartinų sandorių
atpažinimo požymiais.

Informacija apie įvykusį Tarpinstitucinės komisijos posėdį

2013 m. balandžio 25 d. Departamente įvyko Tarpinstitucinės veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų
pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo ir registravimo komisijos posėdis. Svarstytos UAB „Selita“ ir KO (įmonės kodas 135774259) bei
TŪB „Repulsus“ (įmonės kodas 151310219) paraiškos gauti veiklos, susijusios su antros ir (arba) trečios narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pirmtakais (prekursoriais), vietos registracijos pažymėjimus.
Komisija, atsižvelgdama į UAB „Selita“ ir KO bei TŪB „Repulsus“ pateiktas paraiškas, pasiūlė Departamentui išduoti UAB„Selita“ ir
KO bei TŪB „Repulsus“ veiklos, susijusios su antros ir (arba) trečios narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais),
vietos registracijos pažymėjimus.

Informacija apie naujas psichoaktyvias medžiagas
Iš Europos ankstyvojo reagavimo sistemos (EWS) sausio-balandžio mėn. gauta penkiolika pranešimų iš Suomijos, Vengrijos,
Latvijos, Švedijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Olandijos, Lenkijos dėl trisdešimt psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų.
Europos ankstyvojo reagavimo sistemai (EWS) pateikta pusmečio ataskaita dėl Lietuvoje aptiktų naujų psichoaktyvių medžiagų.
Europos narkotikų ir narkomanijos centrui pateikti du patvirtinimai dėl šešių naujų psichoaktyvių medžiagų rastų Lietuvoje bei
informacinis pranešimas dėl vaistinių preparatų, savo sudėtyje turinčių efedrino, vartojimo Lietuvoje.

Informacija apie naujų psichoaktyvių medžiagų įtraukimą į kontroliuojamų medžiagų sąrašą
2013 m. balandžio 15 d. pateiktas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamentui
Tarpžinybinės naujų psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos pasiūlymas dėl 58-ių naujų psichoaktyvų
efektą sukeliančių medžiagų įtraukimo į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 patvirtintą
Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą, papildant darinių grupes konkrečiais cheminės struktūros keitimais.

Institucijų, įgyvendinančių tabako ir alkoholio valstybinę kontrolę, 2013 m. I ketv. atliktų patikrinimų
apžvalga
1

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 70 straipsniu, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamentas (toliau – Departamentas) teisės aktų nustatyta tvarka atlieka institucijų, įgyvendinančių tabako ir alkoholio valstybinę
kontrolę, veiksmų priežiūros ir koordinavimo funkcijas.
Apibendrinus visų kontroliuojančių ūkio subjektus institucijų pateiktus duomenis apie 2013 m. 1 ketv. Atliktus ūkio subjektų
patikrinimus ir nustatytus pažeidimus, matyti, kad:
2750
108
146.620,00 Lt

atlikti
nustatyta
ūkio subjektams paskirta

patikrinimai;
pažeidimas;
sankcijų.

1 lent. Apibendrinti duomenys apie valstybės institucijų nustatytus AKĮ ir TKĮ pažeidimus per 2013 m. I ketv.

Mėnuo

Patikrintų ūkio subjektų, kurie
verčiasi mažmenine prekyba
tabako gaminiais ir / ar
alkoholiniais gėrimais, skaičius per
I ketvirtį

Nustatytų pažeidimų skaičius

Taikytų ekonominių sankcijų dydis

2013 m.
I ketv.

2012 m.
I ketv.

Pokytis (2013
- 2012 m. I
ketvirtis)

2013 m.
I ketv.

2012 m.
I ketv.

Pokytis (2013
- 2012 m. I
ketvirtis)

2013 m. I
ketv.

2012 m. I
ketv.

Pokytis (2013
- 2012 m. I
ketvirtis)

Sausis

764

533

231

20

47

-27

38.050,00 Lt

49.250,00 Lt

-11.200,00 Lt

Vasaris

1007

518

489

40

57

-17

46.570,00 Lt

73.750,00 Lt

-27.180,00 Lt

Kovas

979

346

633

48

57

-9

62.000,00 Lt

70.500,00 Lt

-8.500,00 Lt

VISO:

2750

1397

1353

108

161

-53

146.620,00 Lt

193.500,00 Lt

-46.880,00 Lt

Visą apibendrinimo medžiagą galite rasti Departamento svetainėje.
Informacija apie planinius patikrinimus 2013 m. gegužės mėn.
Ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais),
planinių patikrinimų planas
Pavadinimas
Fisher Scientific UK Ltd. Lietuvos
filialas
UAB „Margūnas“

Ūkio subjekto veiklos pobūdis

Adresas/Įm. kodas

Prekyba cheminėmis medžiagomis

V. A. Graičiūno g. 8, Vilnius

Cheminių medžiagų didmeninė prekyba/importas

Ringuvos g. 53, 45245 Kaunas

UAB „Jurby Water Tech“
AB „Lietkabelis“
UAB „Dangų emulsija“

Vandens paruošimas
Gamyba
Bituminės emulsijos gamyba

Europos pr. 23, Kaunas
J. Janonio g. 4, 35101 Panevėžys
Tiekimo g.14, Panevėžys

Ūkio subjektų, vykdančių veiklą su tabaku ir alkoholiu, planiniai patikrinimai
Ūkio subjekto pavadinimas
,,Eugenijos svetainė“
,,Delano”
,,Kino rožė”
UAB ,,Emsi“
,,Čia Market”
,,Pavilnys”
,,Smulkus urmas”
UAB „Vekšis“
UAB „Vox optima“
UAB „Pliusata“
UAB ,,Noktūra“
UAB ,,Armeniukas“,

Ūkinės veiklos rūšis
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
Mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais
Mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais
Mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais
Didmeninė prekyba alumi, alaus mišiniais su nealk. gėrimais, nat.
Ferm. sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio konc. neviršia 8,5 proc.
Alkoholio produktų gamyba

Tikrinamo ūkio subjekto adresas
Dūkštų g. 16-94, Vilnius
Ozo g. 25, Vilnius
Algirdo g. 51A, Vilnius
Savanorių pr. 225, Vilnius
Sedos g. 35A, Telšiai
Džiaugsmo g. 28A, Vilnius
Ukmergės g. 126, Vilnius
Kaunas, Savanorių pr. 375
Kaunas, Trakų g. 4-1
Kaunas, Perkūno al. 5
Netičkampio k. Liudvunavo sen. ,
Marijampolės r.
Klausučių k., Seredžiaus sen., Jurbarko r.

Licencijų išdavimo Savivaldybėse priežiūra
Savivaldybė

Adresas

Pastabos

Laisvės a. 70, 30122 Ignalina
VTAKT tikrinta 2010
IGNALINOS R. SAV.
Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys
VTAKT tikrinta 2010
ŠVENČIONIŲ R. SAV.
► 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 kontrolės 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. kovo 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**
Miestas, rajonas
Atlikta patikrinimų
Nustatyta pažeidimų
Sankcijos (Lt)
Šilalė
6
Raseiniai
6
1
1000
Šiauliai
2
2
500
Vilnius
29
6
23250
Kaunas
15
8
10750
Visaginas
1
1
500
Marijampolė
1
1
3500
Radviliškio r.
1
1
3000
Kretingos r.
1
1
3000
Panevėžio r.
2
2
11000
56 500 Lt (į valstybės biudžetą 2013-03Viso
64
23
07 sumokėta 46000 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. balandžio mėn. ūkio subjektuose, naudojančiuose savo veikloje narkotinių ir
psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius), atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų
suvestinė****
Miestas, rajonas
Data

2013-04-10
2013-04-11
2013-04-22
2013-04-30
Iš viso:

Kaunas, Kėdainiai
Kaunas, Marijampolė
Panevėžys
Vilnius

Atlikta
patikrinimų

Nustatyta pažeidimų

2

nenustatyta

nedalyvavo

2
2
2
8

nenustatyta
nenustatyta
nenustatyta

nedalyvavo
nedalyvavo
Aplinkos apsaugos agentūra

Pažeidimas

Kitos įstaigos, dalyvavusios
patikrinime

**** Daugiau informacijos apie įmones, kuriose nustatyti pažeidimai, Jums suteiks Kontrolės skyriaus vedėjos pavaduotoja Rima Mačiūnienė tel.
(8 5) 266 80 65, el.paštas rima.maciuniene@ntakd.lt.

Informacija apie licencijas, leidimus ir pažymėjimus*****
2013 m. balandžio mėn. išduotos, papildytos, patikslintos ir panaikintos alkoholio produktų verslo
licencijos
Atlikto
veiksmo
data
2013-04-04

2013-04-08

2013-04-08

2013-04-09

2013-04-17

2013-04-19

2013-04-24

2013-04-29

Licencijos turėtojas

UAB „Gėrimų birža“,
kodas 302646026,
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. S.
Moniuškos g. 9-1
UAB „Viksas”, kodas 300861553,
Vilniaus r. sav. Gineitiškių k.
Sembų g. 20
UAB „Smulkus urmas”, kodas
221412030, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Ukmergės g. 126
AIRIMPEX,UAB, kodas
302552527, Kauno m. sav. Kauno
m. Europos pr. 36
UAB „Baltic Trading Direct”,
kodas 302555509, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Paberžės g. 18-33
UAB „TRIDENS LT“, kodas
302949938, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Panerių g. 26
UAB „Jargala“, kodas 159592425,
Kauno m. sav. Kauno m. Žemaičių
pl. 67
UAB „Sakalas“, kodas 120423642,
Vilniaus m. sav. Vilniaus m.
Liepkalnio g. 148

2013-04-30

UAB „Vilniaus alus“, kodas
124688862, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Arimų g. 29

2013-04-04

UAB „Gėrimų birža“,
kodas 302646026,
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. S.
Moniuškos g. 9-1

Licencijos numeris, išdavimo
data ir rūšis
Nr. 6L-105c, išduota 2011-10-20,
verstis didmenine prekyba alumi,
alaus mišiniais su nealkoholiniais
gėrimais, natūralios fermentacijos
sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 8,5 procento
Nr. 4L-130a,išduota 2007-12-12,
verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais
Nr. 4L-134a,išduota 2008-03-28,
verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais
Nr. 4L-242a verstis didmenine
prekyba alkoholiniais gėrimais
Nr. 4L-191a, išduota 2010-11-22,
verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais
Nr. 4L-243a verstis didmenine
prekyba alkoholiniais gėrimais
Nr. 24a, išduota 1997-06-30,
verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais
Nr. 4L-244a
verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais
Alaus, alaus ir nealkoholinių
gėrimų mišinių gamybos licencija
Nr. 169, išduota 2002-05-31
Nr. 6L-105c, išduota 2011-10-20,
verstis didmenine prekyba alumi,
alaus mišiniais su nealkoholiniais
gėrimais, natūralios fermentacijos
sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 8,5 procento

Atliktas veiksmas

Licencija papildyta sandėlio adresu:
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 22,
patalpos pažymėjimas plane R-12.

Licencija papildyta sandėlio adresu:
Vilniaus r. sav. Nemėžio sen. Kuprioniškių k.,
patalpos pažymėjimas plane 1-6.
Pakeistas įmonės pavadinimas iš UAB Smulkus
urmas“ į UAB PONTEM.
Išduota licencija.
Sandėlio adresas: Kauno m. sav. Kauno m.
Europos pr. 38, patalpos pažymėjimas plane 1-23.
Licencija papildyta sandėlio adresu:
Vilniaus r. sav. Nemėžio sen. Kuprioniškių k.,
patalpos pažymėjimas plane 1-13 (laikymui).
Išduota licencija.
Sandėlio adresas: Vilniaus r. sav. Nemėžio sen.
Kuprioniškių k., patalpos pažymėjimas plane 1-2.
Išbrauktas sandėlio adresas:
Kauno m. sav. Kauno m. Žemaičių pl. 67, patalpų
pažymėjimas plane 1-4, 1-5, pastatas 3F1p.
Išduota licencija.
Sandėlio adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m.
Kirtimų g. 47, patalpų pažymėjimas plane 1-1, 14, 1-5, 1-6, 1-20.
Licencija papildyta
kodu pagal Europos Bendrijos kombinuotąją
nomenklatūrą: ex 2206 00 39, leidžiant gaminti
alaus kokteilius (alkoholinių gėrimų grupė - alus)
Licencija papildyta sandėlio adresu:
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 22,
patalpos pažymėjimas plane R-12.

2013 m. balandžio mėnesį išduotų leidimų pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį sąrašas
Išdavimo
data
2013-04-12

Leidimo
numeris
42/13N

2013-04-12

43/13N

2013-04-15

44/13N

Leidimo rūšis
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 sveikatos mokslų universitetas, 302536989,
Kauno m. sav. Kauno m. A. Mickevičiaus g. 9
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 302536989,
Kauno m. sav. Kauno m. A. Mickevičiaus g. 9
VALSTYBĖS ĮMONĖ IGNALINOS ATOMINĖ
ELEKTRINĖ, 255450080, Visagino sav. Drūkšinių k.

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

Pažyma apie 2013 metų I ketvirtį parduoto denatūruoto etilo alkoholio kiekį
Įmonių-pirkėjų skaičius
Pagal leidimus
Be leidimų (iki 10 l)
Be leidimų
(biodegalams)

14
1

Leistas pirkti
kiekis (l a.a.)

Parduota
(l a.a.)

Parduoto kiekio ( pagal
leidimus ir be jų) dalis %

Nupirkta dalis %
iš leisto pirkti kiekio

1.767.599,54

220.225,23
-

4,03
0,00

12,5

5.250.191,46

95,97

4

Pažyma apie 2013 metų I ketvirtį parduoto nedenatūruoto etilo alkoholio kiekį
Eil. nr.
Pagal leidimus
Be leidimų (gamybai)
Be leidimų (iki 10 l)

Įmonių– pirkėjų
skaičius
40
9
74

Leistas pirkti
kiekis (l a.a.)
121.587,24

Parduotas
kiekis
(l a.a.)
7.586,41
930.097,90
458,82

Parduoto kiekio
(pagal leidimus ir
be jų) dalis %
0,81
99,14
0,05

Nupirkta dalis %
iš leisto pirkti
kiekio
6,24

***** Daugiau informacijos apie išduotus, papildytus, patikslintus ir panaikintus licencijas, pažymėjimus bei leidimus Jums suteiks
Licencijų skyriaus vedėja Violeta Verseckienė tel. (8-5) 266 80 91, el. paštas violeta.verseckiene@ntakd.lt.

© Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, 2013

