Informacinis biuletenis
Ūkio subjektų priežiūra, 2013 m. birželio mėn., Nr. 6

Mieli, skaitytojai,
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) siunčia Jums
šeštąjį 2013 m. birželio mėnesio informacinio biuletenio „Ūkio subjektų priežiūra“ numerį.
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. birželio mėn.

Aktuali informacija

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

Lietuvos Respublikos Seime teisės aktų projektų apžvalga

2013 m. gegužės 30 d. Seimas priėmė Administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) pataisas (projektas Nr.
XIP-1175(3), kuriomis nustatė atsakomybę asmenims, pažeidusiems pluoštinių kanapių auginimo, importo, tiekimo rinkai,
prekybos, sandėliavimo tvarkos reikalavimus (Žin., 2013, Nr. 62-3061).
Kodekse įtvirtinta, kad neteisėtas opijinių aguonų, kanapių ar kokamedžių auginimas užtraukia baudą nuo vieno
šimto iki penkių šimtų litų; pluoštinių kanapių auginimo, importo, tiekimo rinkai, sandėliavimo tvarkos pažeidimas užtraukia
įspėjimą arba baudą iki trijų šimtų litų.
Pataisos įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.
2013 m. gegužės 30 d. Seimas po svarstymo pritarė Tabako kontrolės įstatymo pataisoms (projektas Nr. XIP743(2)), kuriomis numatoma įtvirtinti draudimą asmenims iki 18 metų rūkyti (vartoti) tabako gaminius ar jų turėti.
Svarstomais pakeitimais taip pat siekiama drausti prekiauti tabako gaminiais tiesiogiai prieinamu būdu, įtvirtinti draudimą
Lietuvoje realizuoti tabako gaminių pakaitalus, išskyrus gaminius, nustatyta tvarka įrašytus į Lietuvos Respublikos
vaistinių preparatų registrą.
Siekiant skleisti kuo įvairesnių formų informaciją apie kenksmingą tabako poveikį siūloma nustatyti, kad tabako
gaminių ženklintojai ant kiekvieno vartotojui parduoti skirto tabako gaminių pakelio (pakuotės), taip pat bet kokios išorinės
tabako gaminių pakuotės be bendrųjų įspėjimų pateiktų atvaizdus, skirtus iliustruoti kenksmingą tabako poveikį, o
Vyriausybės įgaliota institucija patvirtintų tokių atvaizdų pateikimo taisykles. Pagal svarstomas naujas nuostatas bendrieji
įspėjimai turėtų būti spausdinami apatinėje geriausiai matomo (didžiausio) tabako gaminių pakelio (pakuotės) paviršiaus
dalyje ir užimti ne mažiau kaip 43 proc. šio paviršiaus ploto. Kombinuoti įspėjimai (įspėjimas, kurį sudaro fotografija ar kita
iliustracija) turėtų būti spausdinami kito nei bendrieji įspėjimai geriausiai matomo (didžiausio) tabako gaminių pakelio
(pakuotės) paviršiaus apatinėje dalyje ir užimti ne mažiau kaip 53 proc. šio paviršiaus ploto.

Už šias teisės akto pataisas po svarstymo balsavo 80 Seimo narių, prieš balsavusių nebuvo, susilaikė 5
parlamentarai. Tam, kad pakeitimai būtų priimti, Seimas turės balsuoti dar kartą.
2013 m. gegužės 23 d. Seimas priėmė Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo pataisas (Nr. XII335, Žin. 2013, Nr. 61-3024) ir Pluoštinių kanapių įstatymą (Nr. XII-336, Žin. 2013, Nr. 61-3025).
Pluoštinių kanapių įstatymu nustatyti pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir įvežamų kanapių sėklų, skirtų ir
neskirtų sėjai, licencijavimo reikalavimai, licencijų išdavimo, galiojimo stabdymo ar panaikinimo tvarka. Įstatymu įtvirtinta ir
pluoštinių kanapių sėklų, neskirtų sėjai, patvirtintųjų importuotojų pripažinimo tvarka; nustatytos institucijos, atsakingos už
pluoštinių kanapių auginimo ir importo licencijavimo priežiūrą.
Pluoštinių kanapių augintojai įpareigoti iki kiekvienų metų balandžio 1 d. deklaruoti auginamų kanapių laukus, o per
3 dienas nuo augalų žydėjimo pradžios informuoti Valstybinę augalininkystės tarnybą. Pluoštinių kanapių ir kanapių sėklų
importo į Lietuvos Respublikos teritoriją licencijų išdavimo funkciją, vykdys Nacionalinė mokėjimo agentūra.
Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo pataisomis pakeistas šio įstatymo 1 straipsnis, nurodant,
kad šis įstatymas nebus taikomas kanapėms, kultivuojamoms vien tik pramoniniams tikslams (pluoštui ir sėkloms) arba
sodininkystei ir reglamentuojamoms Pluoštinių kanapių įstatymu.

Aktuali informacija
Priimti teismų sprendimai dėl Departamento nutarimų
Dėl AB „VOLFAS ENGELMAN” pateiktos alkoholio reklamos
2012-03-07 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas nutarimu skyrė AB „Volfas Engelman“ 10 000 Lt
baudą už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimą, nes bendrovė pateikė draudžiamą alkoholinio gėrimo reklamą: ant
nealkoholinio gėrimo-giros- „SMETONIŠKA PORTERIO GIRA“ etikečių pateikė su alkoholiniu gėrimu – alumi
„PORTERIS“, siejamus užrašus, tokiu būdu pateikė neteisingą ir (ar) klaidinančią informaciją apie alkoholinius gėrimus.
AB „Volfas Engelman“ aukščiau minėtą Departamento nutarimą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam
teismui. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimu pripažino įmonės atsakomybę už
padarytą pažeidimą ir skundą atmetė. Minėtą teismo sprendimą AB „Volfas Engelman“ apskundė Lietuvos vyriausiajam
administraciniam teismui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas AB „Volfas Engelman“ apeliacinį skundą atmetė,
2013 m. gegužės 29 d. neskundžiama nutartimi.
Plačiau apie tai Departamento pranešime spaudai.
Gegužės mėnesio aktualijos
Informacija apie naujas psichoaktyvias medžiagas
Iš Europos ankstyvojo reagavimo sistemos (EWS) gegužės mėn. gauti du pranešimai iš Švedijos ir Vengrijos dėl
trijų naujų psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų.
Europos narkotikų ir narkomanojos centrui pateiktas pranešimas dėl Lietuvoje aptiktų MDA, MDMA, PMA bei
PMMA psichoaktyvių medžiagų.
Europos Komisijai ir Vokietijos federalinės kriminalinės policijos biurui pateiktas informacinis pranešimas dėl
vaistinių preparatų, savo sudėtyje turinčių pseudoefedrino, naudojimo Lietuvoje.
Jungtinių Tautų Tarptautinei Narkotikų Kontrolės Valdybai pateiktas informacinis pranešimas dėl vaistinio preparato
Zolpidem vartojimo Lietuvos Respublikoje.
Informacija apie elektroninę tabako gaminių sudėties kontrolę
Iš dvidešimt šešių tabako gaminių gamintojų ir (ar) importuotojų gautos ataskaitos apie tabako gaminių skirtų
parduoti Lietuvos Respublikoje, sudedamąsias dalis. Informacija bus patalpinta EMTOC (Elektroninio tabako gaminių
kontrolės modelio tinklalapyje).
Pasirašytas susitarimas dėl bendradarbiavimo
2013-05-14 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente (toliau - toliau Departamentas) buvo pasirašytas
Susitarimas dėl bendradarbiavimo tarp ūkio subjektų veiklos priežiūrą bei kontrolę vykdančių institucijų bei Lietuvos
Respublikos chemijos pramonės įmonių.
Plačiau apie tai Departamento pranešime spaudai.

2013-05-15 Vilniuje 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 planinius patikrinimus 2013 m. liepos mėn.
Ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), planinių
patikrinimų planas
Pavadinimas
AB „LOTOS Geonafta“
UAB „Danushis Chemicals“
UAB „Mestilla“
UAB „SGS Klaipėda Limited“
UAB „Scandye“
UAB „Žemaitijos keliai“
UAB „Chimpekas“
UAB „Odos gaminiai“ ir Ko

Ūkio subjekto veiklos pobūdis
Naftos perdirbimas
Cheminių mišinių gamyba, prekyba
Biokuro gamyba
Laboratoriniai tyrimai
Lengvoji pramonė
Kelių tiesimas ir priežiūra
Prekyba cheminėmis medžiagomis
Odos išdirbimas

Adresas/Įm. kodas
Gamyklos g. 11, LT-96155 Gargždai
Tiekėjų g. 27G, Kretinga
Kretainio g. 5, Klaipėda
Šilutės pl. 119, Klaipėda
Pramonės g. 17G, Telšiai
Statybininkų g. 7, 87101, Telšiai
Gamybos g. 4, Šiauliai
Aerouosto g. 11, Šiauliai

Ūkio subjektų, vykdančių veiklą su tabaku ir alkoholiu, planiniai patikrinimai
Ūkio subjekto pavadinimas
UAB ,,Geri želmenys“

UAB ,,Vakarų brigantina“
UAB „Grūstė“
UAB "Ardma"
UAB „BALTIC
PETROLEUM“
UAB "ATGISTA"
V. Kaušio
UAB ,,Autoaibė“
Vičiūnų restoranų grupė”
,,Samira”

Ūkinės veiklos rūšis
Didmeninė prekyba tabako gaminiais; Didmeninė prekyba alumi, alaus
mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru,
kurio tūrinė etilo alkoholio konc. neviršia 8,5 proc.
Didmeninė prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais,
natūralios fermentacijos sidru, kurio t. et. alk. konc.8,5 proc.
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

Tikrinamo ūkio subjekto adresas
Taikos pr. 80-47, Visaginas

Žardininkų 17-57, Klaipėda
Naftininkų g. 38-2, Mažeikiai
Dvaro g. 118, Šiauliai
Senasis Ukmergės kelias 4,
Užubalių k., Vilniaus r. sav.,
Didlaukio g. 80-96, Vilnius
Minijos g. 132-18, Klaipėda
Minijos g. 169, Klaipėda
V. Krėvės pr. 97, Kaunas
Nemenčinės pl. 112A, Vilnius

Licencijų išdavimo Savivaldybėse priežiūra
Savivaldybė
VISAGINO SAV.
ZARASŲ R. SAV.

Adresas
Parko g. 14, 31139 Visaginas
Sėlių a. 22, 32110 Zarasai

Pastabos
VTAKT tikrinta 2009
VTAKT tikrinta 2009

► 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. balandžio 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)
Anykščių r. sav.
9
2
2500
Joniškis
1
1
1000
Kaišiadorys
1
1
10000
Kaunas
9
4
10500
Kauno r.
1
1
2000
Kėdainių r. sav.
5
1
3500
Klaipėda
1
1
3000
Kupiškio r. sav.
5
Marijampolės sav. (kartu su
17
10
32000
Marijampolės PK)
Panevėžys
5
1
10000
Radviliškio r. sav.
1
1
1000
Šakių r. sav.
2
2
1500
Šiauliai
1
1
500
Trakų r.
4
103 500 Lt (į valstybės biudžetą 2013Viso
68
29
06-15 sumokėta 76000 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. gegužės mėn. ūkio subjektuose, naudojančiuose savo veikloje narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius),
atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų suvestinė****
Miestas, rajonas
Data
2013-05-07
2013-05-09
2013-05-16
Iš viso:

Vilnius
Kaunas
Panevėžys

Atlikta
patikrinimų
1
2
2
5

Nustatyta pažeidimų
Pažeidimas
nenustatyta
nenustatyta
nenustatyta

Kitos įstaigos, dalyvavusios
patikrinime
nedalyvavo
nedalyvavo
nedalyvavo

**** 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. gegužės mėn. išduotos, papildytos, patikslintos ir panaikintos alkoholio produktų verslo licencijos
Atlikto
veiksmo
data
2013-05-03

2013-05-03

2013-05-03

2013-05-03

2013-05-08

Licencijos turėtojas

Licencijos numeris, išdavimo
data ir rūšis

Atliktas veiksmas

UAB
„Ligmeta“,
kodas
302759579, Kauno m. sav.
Kauno m. Islandijos pl. 95-57

Nr. 6L-111c verstis didmenine
prekyba alumi, alaus mišiniais su
nealkoholiniais gėrimais, natūralios
fermentacijos sidru, kurio tūrinė
etilo
alkoholio
koncentracija
neviršija 8,5 procento
Nr. 4L-95a, išduota 2005-02-01,
verstis
didmenine
prekyba
alkoholiniais gėrimais
Nr. 4L-95a, išduota 2005-0201,verstis
didmenine
prekyba
alkoholiniais gėrimais

Išduota licencija. Sandėlio adresas: Šakių r. sav. Lekėčių
sen. Lekėčių mstl. Draugystės g. 40A, patalpos
pažymėjimas plane 1-1.

Nr. 4L-231a, išduota 2012-10-23,
verstis
didmenine
prekyba
alkoholiniais gėrimais

Licencija papildyta sandėlio adresu: Vilniaus r. sav.
Nemėžio sen. Kuprioniškių k., Minsko pl. 55, patalpų
pažymėjimas plane 1-70, 1-71 (laikymui).

Nr. 4L-125a, išduota 2007-09-07,
verstis
didmenine
prekyba
alkoholiniais gėrimais

Nuo 2013-05-13 panaikintas licencijos galiojimas.

UAB
„Gelsva”,
kodas
120596772, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Liepkalnio g. 97b
UAB
„Gelsva”,
kodas
120596772, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Liepkalnio g. 97b
UAB „Barbacana”, kodas
300564324, Akmenės r. sav.
Naujosios Akmenės m. L.
Petravičiaus a. 3
UAB „Vyno eksportas“,
kodas 300782433, Vilniaus
m.
sav.
Vilniaus
m.

Licencija papildyta sandėlio adresu: Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Ukmergės g. 246A, patalpos pažymėjimas
plane 1-2.
Licencija papildyta sandėlio adresu: Klaipėdos m. sav.
Klaipėdos m. Šilutės pl. 35, patalpos pažymėjimas plane
1-4.

Pamėnkalnio g. 5-21
2013-05-10

UAB
„FOXLIT”,
kodas
303014410, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. J. Savickio g. 4

2013-05-13

AB
“Biofuture“,
kodas
300515042, Šilutės m. sav.
Šilutės m. Šilo g. 4

2013-05-15

UAB „Šiaulių tara“, kodas
244712460, Šiaulių m. sav.
Šiaulių m. Liejyklos g. 4
UAB „Šiaulių tara“, kodas
244712460, Šiaulių m. sav.
Šiaulių m. Liejyklos g. 4

Nr. 16a, išduota 1997-06-30, verstis
didmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais
Nr. 16a, išduota 1997-06-30, verstis
didmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais

UAB „WINE &SMILE“,
kodas 302724261,
Vilniaus m. sav. Vilniaus m.
Aukštagirio g. 22-1
UAB „Ūkininko rojus“, kodas
268954290, Panevėžio r. sav.
Velžio k. Nemėžio g. 70
UAB
„Tetara“,
kodas
302987472,
Kauno m. sav. Kauno m.
Europos pr. 122
UAB
“TAURA”
kodas
247323770, Panevėžio m.
sav.
Panevėžio
m.
Senamiesčio g. 29
UAB
“TAURA”
kodas
247323770, Panevėžio m.
sav.
Panevėžio
m.
Senamiesčio g. 29

Nr. 4L-245a verstis didmenine
prekyba alkoholiniais gėrimais

2013-05-15

2013-05-21

2013-05-21

2013-05-21

2013-05-29

2013-05-29

2013-05-30

2013-05-30

2013-05-30

UAB AVERONA, kodas
302985368,Šiaulių m. sav.
Šiaulių m. Vytauto g. 65-53
UAB
„Jargala“,
kodas
159592425, Kauno m. sav.
Kauno m. Žemaičių pl. 67
UAB
„Jargala“,
kodas
159592425, Kauno m. sav.
Kauno m. Žemaičių pl. 67

Nr. 20L-56, verstis didmenine
prekyba maistiniais alkoholiniais
tirpalais su kvapiųjų medžiagų
priedais
Alkoholio
produktų,
įskaitant
alkoholinius gėrimus, gamybos
licencija Nr. 12L-186, išduota
2006-03-30

Nr. 4L-246a verstis didmenine
prekyba alkoholiniais gėrimais
Nr. 4L-247a verstis didmenine
prekyba alkoholiniais gėrimais

Alaus, alaus ir nealkoholinių
gėrimų mišinių gamybos licencija
Nr. 157,
išduota 2001-07-09
Nr. 6L-109c, išduota 2012-06-07,
verstis didmenine prekyba alumi,
alaus mišiniais su nealkoholiniais
gėrimais, natūralios fermentacijos
sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 8,5 procento
Nr. 4L-248a verstis didmenine
prekyba alkoholiniais gėrimais
Nr. 24a, išduota 1997-06-30, verstis
didmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais
Nr. 24a, išduota 1997-06-30, verstis
didmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais

Išduota licencija.
Sandėlio adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. V. A.
Graičiūno g. 30, patalpos pažymėjimas plane 1-1.
Licencija papildyta kodu pagal Europos Bendrijos
kombinuotąją nomenklatūrą -2208, leidžiant gaminti
nedenatūruotą
etilo
alkoholį,
kurio
alkoholio
koncentracija išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80
% tūrio.
Licencija papildyta sandėlio adresu: Šiaulių m. sav.
Šiaulių m. Liejyklos g. 6, patalpų pažymėjimas plane 2-2,
1-7, 4-2, 4-12, 4-8, 4-10, 4-13.
Išbraukti sandėlių adresai: 1. Kauno m. sav. Kauno m.
Vaidoto g. 1, patalpų pažymėjimas plane 1-14, 1-15,
sandėlis Nr. 4. 2. Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Liejyklos g.
4, patalpų pažymėjimas plane 3-17, 3-18, sandėlis Nr. 2.
Išduota licencija. Sandėlio adresas: Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Savanorių pr. 180, patalpos pažymėjimas
plane R-9.
Išduota licencija. Sandėlio adresas: Panevėžio m. sav.
Panevėžio m. Smėlynės g. 112, patalpų pažymėjimas
plane 4-3, 4-4.
Išduota licencija.Sandėlio adresas: Kauno m. sav. Kauno
m. Taikos pr. 116, patalpos pažymėjimas plane 1-6.

Licencijoje pakeistas įmonės pavadinimas iš Uždaroji
akcinė bendrovė „TAURA“ į UAB „Panevėžio alus“.

Licencijoje pakeistas įmonės pavadinimas iš Uždaroji
akcinė bendrovė „TAURA“ į UAB „Panevėžio alus“.

Išduota licencija. Sandėlio adresas: Šiaulių m. sav.
Šiaulių m. Ragainės g. 82G, patalpų pažymėjimas plane
3-6, 3-10.
Licencija papildyta sandėlio adresu: Kauno m. sav.
Kauno m. Žemaičių pl. 67, patalpų pažymėjimas plane 14, 1-5.
Išbrauktas sandėlio adresas: Kauno m. sav. Kauno m.
Žemaičių pl. 67, patalpų pažymėjimas plane 1-2, 1-4, 1-5,
pastatas 3F1p.

2013 m. gegužės mėnesį išduotų leidimų pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį sąrašas
Išdavimo
data
2013-05-09
2013-05-10
2013-05-13

Leidimo
Leidimo rūšis
numeris
06/13D 2013 m. pirkti ir naudoti
denatūruotą etilo alkoholį
45/13N 2013 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio
46/13N 2013 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio

2013-05-16

47/13N

2013-05-22

48/13N

2013-05-27

49/13N

2013-05-28

50/13N

2013-05-29

51/13N

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
UAB Melisa Laboratorium, 123631164, Šalčininkų r.
sav. Baltosios Vokės m. Geležinkelio g. 51
Akcinė bendrovė „NAUJOJI RINGUVA“, 133643122,
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Staniūnų g. 1
Uždaroji akcinė bendrovė „Mondelez Lietuva
Production“, 302923103, Kauno m. sav. Kauno m.
Taikos pr. 88
UAB „Labtarna“, 123647492, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Kauno g. 1A
UAB „VILNIAUS ENERGIJA“, 111760831, Vilniaus
m. sav. Vilniaus m. Jočionių g. 13
UAB „Unilever Lietuva ledų gamyba“, 210403770,
Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Skuodo g. 28
UAB „Lukšių pieninė“, 300106070, Šakių r. sav.
Lukšių mstl. A. Tatarės g. 54
UAB „Uoga Uoga“, 302642608, Varėnos r. sav.
Dargužių k. Liepto g. 5

Etilo alkoholio
panaudojimo sritis
Gamybos reikmėms
Mokslo ir tyrimo darbams
Gamybos reikmėms

Mokslo ir tyrimo darbams
Techninėms reikmėms
Mokslo ir tyrimo darbams
Mokslo ir tyrimo darbams
Gamybos reikmėms

2013-05-29

52/13N

2013-05-29

53/13N

2013-05-30

54/13N

2013-05-31

55/13N

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

Kauno technologijos universitetas, 111950581, Kauno
m. sav. Kauno m. K. Donelaičio g. 73
Akcinė bendrovė „Vilniaus pergalė“, 222262320,
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. V. A. Graičiūno g. 26
Vytauto Didžiojo universitetas, 111950396, Kauno m.
sav. Kauno m. K. Donelaičio g. 58
Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS VANDUO“,
140089260, Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Ryšininkų
g. 11

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

2013 m. gegužės mėnesį išduotų veiklos vietos registracijos pažymėjimų sąrašas
Atlikto
veiksmo
data
2013-05-07

2013-05-10

Pažymėjimo/
licencijos
turėtojas
R. Jonikaičio ir A.
Montvilos tikroji
ūkinė bendrija
„Repulsus“
Uždaroji akcinė
bendrovė „Selita“

Pažymėjimo/licencijos numeris, išdavimo data ir rūšis

Atliktas
veiksmas

Veiklos vietos registracijos pažymėjimas Nr. L 2-53. Veiklos, kuri vykdoma
registruojamoje veiklos vietoje, rūšis: didmeninė ir mažmeninė prekyba antros ir (arba)
trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) bei jų
naudojimas veterinarinėje veikloje.
Veiklos vietos registracijos pažymėjimas Nr. L 2-53. Veiklos, kuri vykdoma
registruojamoje veiklos vietoje, rūšis: antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir
psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) naudojimas vandens, išgaunamo iš
giluminio gręžinio, valymui – filtravimui.

Išduotas
veiklos vietos
registracijos
pažymėjimas.
Išduotas
veiklos vietos
registracijos
pažymėjimas.

***** 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.
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