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Mieli, skaitytojai,
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) siunčia Jums
aštuntąjį 2013 m. rugsėjo 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.
Kadangi vasaros metu nebuvo daug įvykių, kurie būtų naudingi mūsų skaitytojams, siunčiame
išsamų rugsėjo mėnesio biuletenį, kuriame pateikta daug naujienų apie teisės aktų projektus bei įvairias
aktualijas, kurios bus naudingos Jūsų veiklai.
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



Aktuali informacija







Informacija apie planinius patikrinimus 2013 m. spalio mėn.
Atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų suvestinė
Informacija apie licencijas, leidimus ir pažymėjimus

Lietuvos Respublikos Seime teisės aktų projektų apžvalga

2013-10-26 įsigalios nuostatos reglamentuojančios draudimą mažmeninės prekybos vietose parduoti fermentuotų
gėrimų grupei priklausančius alkoholinius gėrimus, išpilstytus į didesnę negu vieno litro tarą, išskyrus atvejus, kai šie
gėrimai išpilstyti į stiklinę, keraminę, medinę ar metalinę tarą ir draudimą parduoti fermentuotų gėrimų grupei
priklausančius alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija yra didesnė kaip 7,5 procento, išpilstytus į
didesnę negu 0,5 litro tarą, išskyrus atvejus, kai šie gėrimai išpilstyti į stiklinę, keraminę, medinę ar metalinę tarą.
2013-09-26 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija parengė ir pateikė derinti suinteresuotoms
institucijoms ir visuomenei Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio pakeitimo įstatymą (TAIS Nr.
13-2909-01), kuriuo siekiant mažinti bendrąjį alkoholio suvartojimą, jo prieinamumą, ypač nepilnamečiams,
piktnaudžiavimą alkoholiu, jo daromą žalą sveikatai ir ūkiui, Alkoholio reklamos apribojimu, visų pirma, siekiama sumažinti
alkoholio reklamos įtaką nepilnamečiams, jų pasirinkimui gyventi be alkoholio ar pradėti jį vartoti kuo vėliau. Projektu iš
esmės bus uždrausta alkoholio išorinė reklama, t. y. bus panaikintos alkoholio reklamos išimtys, kuriomis leidžiama alaus,
alaus mišinių su nealkoholiniais gėrimais bei natūralios fermentacijos vyno ir sidro išorinė reklama. Alkoholio reklama
laikraščių ir jų savarankiškų priedų, žurnalų bei knygų vidiniuose puslapiuose bei visuomenės informavimo priemonėse
esančiose internete nebus leidžiama.

Įstatymo projekto priėmimas turės teigiamos įtakos nepilnamečiams pasirenkant sveikesnį gyvenimo būdą ir
sumažins alkoholio vartojimo žalą jų fizinei ir psichikos sveikatai, atsiras papildomų prielaidų nepilnamečių interesų
visuomenės informavimo srityje apsaugai užtikrinti ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo
neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 91-3890; 2009, Nr. 86-3637) nuostatoms. Taip pat
atsiras papildomų prielaidų socialinei aplinkai be alkoholio kurti.
2013-09-13 Seime įregistruoti: Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 ir 22 straipsnių pakeitimo
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įstatymo projektas (Nr. XIIP‑978) ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 180
straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIIP‑979), kuriais siūloma:
1. Drausti parduoti alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija viršija 15 procentų, asmenims,
jaunesniems kaip 20 metų.
2. Licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais turinčioms įmonėms, Europos juridiniams
asmenims ir jų filialams, vykdantiems viešojo maitinimo veiklą, užtikrinti, kad prekybos alkoholiniais gėrimais vietose
asmenys iki 20 metų nevartotų alkoholinių gėrimų, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija viršija 15 procentų.
3. Numatyti administracinę atsakomybę asmenims, kurie nupirktų ar kitaip perduotų jaunesniems kaip dvidešimt
metų asmenims alkoholinių gėrimų, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija viršija 15 procentų.
Aiškinamajame rašte taip pat pabrėžiama, kad dėl šių įstatymų priėmimo teisinis reguliavimas taptų efektyvesnis,
turintis didesnį prevencinį poveikį stiprių alkoholinių gėrimų prieinamumui bei vartojimui vaikų ir jaunimo tarpe.
2013-09-09 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija parengė ir pateikė derinti Lietuvos Respublikos alkoholio
kontrolės įstatymo 16, 18, 29, 34, 35, 37, 38, 40 straipsnių pakeitimo ir III skyriaus antrojo skirsnio pavadinimo pakeitimo
įstatymo projektą (Nr. 13-1999-03), kuriuo siūloma nustatyti, kad licencijos verstis sezonine mažmenine prekyba alumi,
alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija
neviršija 7,5 procento, ir alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortuose
ir kitose savivaldybių tarybų nustatytose poilsio ir turizmo teritorijose išduodamos ne tik Lietuvoje įsteigtoms įmonėms, bet
ir Europos juridiniams asmenims ir jų filialams, neįsisteigusiems Lietuvoje.
Taip pat įstatymo projekte siūloma pakeisti Alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 4 dalį ir nustatyti, kad
licencijai gauti mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose įrengtose
mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose turi būti pateiktas daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos
susirinkimo (valdybos) arba, jeigu tokia bendrija neįsteigta ar ji valdo daugiau kaip vieną daugiabutį, gyvenamojo namo
gyvenamųjų patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimas.
Atsižvelgiant į Poveikio priemonių taikymo ūkio subjektams pagrindinių nuostatų koncepcijos patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1304 (Žin., Nr. 127-6403) nuostatas, Įstatymo projekte yra
siūloma papildyti minėtus Alkoholio kontrolės įstatymo straipsnius, kuriuose reguliuojamas poveikio priemonių ūkio
subjektams taikymo procesas – nustatyti teisę ūkio subjektams teikti paaiškinimus per ne trumpesnį kaip keturiolikos
darbo dienų terminą, įtvirtinti nuostatą, kad bylos nagrinėjamos viešai (išskyrus tam tikrus atvejus, kai siekiama apsaugoti
valstybės, tarnybos ar ūkio subjekto komercinę paslaptį), taip pat įtvirtinti įstatymo pažeidimu įtariamo asmens teisę
apklausti procese dalyvaujančius liudytojus ir siūlyti savo liudytojus, teikti kitus įrodymus, nustatyti, kas yra laikoma
tinkamu pranešimu apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, įpareigoti priežiūros institucijas per nustatytą terminą informuoti
asmenis, įtariamus pažeidus įstatymą, apie tyrimo (pažeidimo procedūros) pradėjimą ir kita. Taip pat atkreiptinas
dėmesys, kad Įstatymo projekte vietoj dabar nustatyto bylos nagrinėjimo laiko – vieno mėnesio, siūloma nustatyti ilgesnį –
dviejų mėnesių terminą. Tokia nuostata siūloma atsižvelgiant į tai, kad, nustačius ūkio subjekto teisę teikti paaiškinimus
per ne trumpesnį kaip keturiolikos darbo dienų terminą, pažeidimą tiriančioms institucijoms reikės daugiau laiko bylai
nagrinėti (iki šiol praktikoje ūkio subjektams buvo suteikiamas trumpesnis laikas paaiškinimams teikti).
2013-09-09 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija parengė ir pateikė derinti Lietuvos Respublikos tabako kontrolės
įstatymo 11, 26, 27, 29, 30, 31, 32 ir 33 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą (TAIS, Nr. 13-1994-03), kuriuo
siūloma, kad licencijos verstis sezonine mažmenine prekyba tabako gaminiais kurortuose ir kitose savivaldybių tarybų
nustatytose poilsio ir turizmo teritorijose išduodamos ne tik Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir
užsienio juridinių asmenų filialams, kaip nustatyta šiuo metu galiojančiame Tabako kontrolės įstatyme, bet ir kitose
Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų
filialams, kad skundą nagrinėjantis teismas turi teisę nuspręsti, kad dėl tam tikrų itin svarbių aplinkybių teisės pažeidėjui
ekonominė sankcija – licencijos galiojimo panaikinimas neturėtų būti taikomas, išsamiau reglamentuojamos teisės
pažeidimo nagrinėjimo ir su tuo susijusios procedūros: nustatomas minimalus 14 darbo dienų terminas, per kurį ūkio
subjektas turi teisę pateikti paaiškinimus teisės pažeidimo bylą nagrinėjančiai institucijai dėl galimai padaryto pažeidimo;
taip pat, kad apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką galimam teisės pažeidėjui turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš 10 darbo

dienų iki posėdžio pradžios; nustatoma trejų metų sankcijų skyrimo už tabako kontrolės įstatymo pažeidimus senatis;
įtvirtinamos nuostatos, kad bylos nagrinėjamos viešai, tačiau, proceso šalims prašant, gali būti skelbiamas uždaras
posėdis; asmeniui, kuris įtariamas padaręs įstatymo pažeidimą, suteikiama teisė apklausti liudytojus, teikti kitus įrodymus
ir kt. Kartu atkreiptinas dėmesys, kad Įstatymo projekte vietoj dabar nustatyto bylos nagrinėjimo laiko – vieno mėnesio,
siūloma nustatyti ilgesnį – dviejų mėnesių terminą. Tokia nuostata siūloma atsižvelgiant į tai, kad, nustačius ūkio subjekto
teisę teikti paaiškinimus per ne trumpesnį kaip keturiolikos darbo dienų terminą, pažeidimą tiriančioms institucijoms reikės
daugiau laiko bylai nagrinėti (iki šiol praktikoje ūkio subjektams buvo suteikiamas trumpesnis laikas paaiškinimams teikti).
2013-09-03 Seime įregistruoti: Alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIP944) ir Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, kuriais siekiama
sugriežtinti atsakomybę už alkoholio ir tabako pardavimą nepilnamečiams bei užtikrinti nepilnamečių teisėtus interesus,
taip įgyvendinant Alkoholio kontrolės įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje numatytą tikslą - mažinti bendrąjį alkoholio
suvartojimą, jo prieinamumą, ypač nepilnamečiams, piktnaudžiavimą alkoholiu, jo daromą žalą sveikatai ir ūkiui, <...> bei
Tabako kontrolės įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje numatytą tikslą - <...> mažinti tabako gaminių vartojimą, jų prieinamumą
(ypač nepilnamečiams asmenims) ir dėl tabako gaminių vartojimo atsiradusius neigiamus padarinius gyventojų sveikatai ir
ūkiui. Šiais projektais siūloma įteisinti, kad:
1. Už Tabako kontrolės įstatyme nustatyto tabako gaminių pardavimo nepilnamečiams draudimo pažeidimą
juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo trijų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų bauda ir
panaikinamas licencijos galiojimas toje prekybos vietoje, kurioje nustatytas pažeidimas.
2. Licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais turinčioms įmonėms, Europos juridiniams
asmenims ir jų filialams (išskyrus turinčius vienkartines licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
masiniuose renginiuose, parodose ir mugėse), pažeidusiems reikalavimą neparduoti alkoholio nepilnamečiams,
panaikinamas licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais toje prekybos vietoje, kurioje nustatyti
pažeidimai, galiojimas ir nauja licencija neišduodama vienus metus nuo licencijos galiojimo panaikinimo dienos.
Aiškinamajame rašte taip pat pabrėžiama, kad paskirta sankcija taptų efektyvesnė, turinti didesnį prevencinį poveikį
kovai su žalingais įpročiais, ypač nepilnamečių tarpe.
2013-08-28 Seime įregistruotas Alkoholio kontrolės įstatymo 18 ir 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo
projektas (Nr. XIIP-934), kuriuo siekiama sumažinti alkoholio vartojimą nepilnamečių tarpe, sudaroma daugiau galimybių
organizuoti renginius, kuriuose, dalyvaujant jaunesniems nei 18 metų asmenims, nebūtų vartojamas alkoholis. Įstatymo
projektu siūloma Savivaldybių taryboms suteikti teisę riboti ar uždrausti prekybą alkoholiniais gėrimais ne tik švenčių ir
masinių renginių dienomis, bet ir visuose renginiuose, kuriuose dalyvauja jaunesni nei 18 metų asmenys (18 straipsnio
pakeitimas). Taip pat įstatymo projektu siūloma drausti vartoti alkoholinius gėrimus renginiuose, kuriuose dalyvauja
jaunesni nei 18 metų asmenys, kai yra priimtas atitinkamas Savivaldybės tarybos sprendimas (22 straipsnio pakeitimas).
Aiškinamajame rašte pabrėžiama, kad priėmus įstatymo projektą sumažės alkoholinių gėrimų vartojimas, apsinuodijimų
nuo alkoholio bei neblaivių asmenų padarytų nusikaltimų skaičius. Gerės renginių kokybė, jų įvaizdis ir patrauklumas.
Savivaldybių tarybos skatinamos tapti aktyvesnėmis blaivybės puoselėtojomis, apsaugant nepilnamečius nuo viešai
demonstruojamo alkoholio vartojimo.
2013-08-28 Seime įregistruotas Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIP933), kuriuo siūloma pakeisti draudimą prekiauti alkoholiniais gėrimais kiekvienų metų rugsėjo 1 d. į draudimą prekiauti
kiekvienų metų rugsėjo 1 dieną išskyrus, atvejus, jei rugsėjo 1 diena yra sekmadienis ir yra priimtas sprendimas perkelti
pirmąją mokslo metų dieną į kitą dieną.
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2013-07-01 Seimui pateikti: Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 163 straipsnio
pakeitimo ir papildymo įstatymo, Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymo, Tabako kontrolės įstatymo
14 straipsnio pakeitimo įstatymų projektai, kuriais siekiama sumažinti kontrabandos ir nelegalių alkoholinių gėrimų bei
tabako gaminių prekybos mastus, projektais siūloma nustatyti administracinę atsakomybę už akcizais apmokestinamų
prekių (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją) įsigijimą pažeidžiant nustatytą tvarką.

Aktuali informacija

Priimti teismų sprendimai dėl Departamento nutarimų
Dėl UAB ,,PRESS EXPRESS“ pateiktos tabako reklamos
2012 m. birželio 28 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) nutarimu
skyrė UAB ,,Press Express“ 5 000 Lt baudą už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimą, nes bendrovė pateikė draudžiamą
tabako gaminių reklamą: bendrovė Lietuvoje platiname žurnale „GLAMOUR“ (rusų k.) pateikė informaciją apie tabako
gaminius, kuri yra tabako gaminių reklama, kurios paskirtis – didinti konkrečių tabako gaminių pardavimus.
Plačiau apie tai Departamento pranešime spaudai.
Liepos-Spalio mėnesio aktualijos
Dėl alkoholio reklamos ribojimų
Vaikai yra paveikiami įvairių rizikos veiksnių, kurie gali juos paskatinti vartoti alkoholį. Moksliniai tyrimai rodo, kad
vienas iš rizikos veiksnių, įtakojančių sprendimą vartoti alkoholį, yra jo reklama, kuri keičia vaikų požiūrį į alkoholio
vartojimą ir jo pasekmes. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 2 str. 4 d. įtvirtina, kad alkoholio reklama – tai
bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su įmonių komercine, ūkine bei finansine
veikla, skatinanti įsigyti ar vartoti alkoholio produktus.
Plačiau apie tai Departamento pranešime spaudai.
Seime diskutavo sveikos gyvensenos puoselėtojai
Lietuvos visuomeninių organizacijų, dirbančių sveikos gyvensenos srityje, Lietuvos sveikatos centrų atstovai bei kiti
suinteresuoti asmenys Seime diskutavo spalio 30 dieną surengtoje konferencijoje „Lietuvos sveikatos politika skatinant
gyvenseną. Visuomenės požiūris“.
Plačiau apie tai Departamento pranešime spaudai.
Informacija apie įvykusį Tarpinstitucinės komisijos posėdį
2013 m. rugpjūčio 30 d. Departamente įvyko Tarpinstitucinės veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo ir registravimo komisijos posėdis. Svarstyta UAB „Infes“ (įmonės kodas
302947360) paraiška gauti veiklos, susijusios su antros ir (arba) trečios narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais
(prekursoriais), vietos registracijos pažymėjimus.
Komisija, atsižvelgdama į UAB „Infes“ pateiktą paraišką, pasiūlė Departamentui išduoti UAB„Infes“ veiklos,
susijusios su antros ir (arba) trečios narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), vietos registracijos
pažymėjimą.
Informacija apie naujas psichoaktyvias medžiagas
Iš Europos ankstyvojo reagavimo sistemos (EWS) liepos mėn. gauta vienuolika pranešimų iš Italijos, Prancūzijos,
Belgijos, Danijos, Švedijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Čekijos, dėl aštuoniolikos psichoaktyvų efektą sukeliančių
medžiagų.
Iš Europos ankstyvojo reagavimo sistemos (EWS) rugpjūčio mėn. gauti šeši pranešimai iš Vokietijos, Švedijos,
Ispanijos ir Lenkijos dėl penkių psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų bei papildomo tyrimo užklausimą dėl dešimties
psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų.
Europos narkotikų ir narkomanijos centrui pateiktas patvirtinimas dėl dviejų naujų psichoaktyvių medžiagų rastų
Lietuvoje bei pranešimas dėl naujos psichoaktyvios medžiagos, fiksavimo Lietuvoje.
Iš Europos ankstyvojo reagavimo sistemos (EWS) rugsėjo mėn. gauti aštuoni pranešimai iš Suomijos, Lenkijos,
Jungtinės Karalystės, Norvegijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dėl dvylikos naujų psichoaktyvų efektą sukeliančių
medžiagų.

Europos narkotikų ir narkomanijos centrui pateiktas pranešimas dėl Lietuvoje aptiktos LY2183240 psichoaktyvios
medžiagos.
Europos narkotikų ir narkomanijos centrui pateiktas patvirtinimas dėl dviejų naujų psichoaktyvių medžiagų rastų
Lietuvoje bei pranešimas dėl naujos psichoaktyvios medžiagos, fiksavimo Lietuvoje.
Nacionalinių narkotikų koordinatorių susitikimas
Šių metų rugsėjo 18-19 dienomis Vilniuje vyko Nacionalinių narkotikų koordinatorių susitikimas. Tai yra tradicinis
visų 28 Europos Sąjungos valstybių narių vadinamųjų narkotikų koordinatorių susitikimas, vykstantis kas pusę metų. Jį
organizuoja ES Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė, kurios tikslas - pristatyti savo pirmininkavimo prioritetus narkotikų
pasiūlos ir paklausos mažinimo srityje, aptarti šios srities aktualijas ir problemas.
Plačiau apie tai Departamento pranešime spaudai.

Informacija apie planinius patikrinimus 2013 m. spalio mėn.
Ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), planinių patikrinimų planas
Pavadinimas
UAB „Algol Chemicals“

Ūkio subjekto veiklos pobūdis
Prekyba cheminėmis medžiagomis

UAB „Autosabina logistics“

Prekyba cheminėmis medžiagomis

UAB „Savingė“

Preparatų gamyba/prekyba

UAB „Kaišiadorių vandenys“

Vandens tiekimas/nuotekų valymas

UAB „Binčis“
AB „Achema“

Prekyba cheminėmis medžiagomis
Cheminių medžiagų, trąšų gamyba

Adresas/Įm. kodas
Veiverių g. 150, LT-46391 Kaunas
Įm. k. 111582599
Veiverių g. 150, LT-46491 Kaunas
Įm. k. 302298922
Gedimino g. 42, LT-56126 Kaišiadorys /
Kiemelių g. 9, Stasiūnai, Kaišiadorių raj.
Įm. k.158834911
Gedimino g. 137, LT-56173 Kaišiadorys
Įm. k. 158834726
Dzūkų g. 25, Jonava, Įm. k. 157027046
Jonalaukio k., Ruklos sen. Jonavos r.
Įm. k. 156667399

Ūkio subjektų, vykdančių veiklą su tabaku ir alkoholiu, planiniai patikrinimai
Ūkio subjekto pavadinimas

Tikrinamo ūkio subjekto
adresas
Laisvės al. 80, Kaunas

Ūkinės veiklos rūšis

Bendra Lietuvos-Bulgarijos įmonė, UAB
,,Filipopolis“
UAB „SALMA“
UAB ,,SIČUAN“
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Didmeninė prekyba visais alkoholiniais gėrimais

Reginos Rukienės įmonė

Mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais
Mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais
Išduotas leidimas pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį
pagal denatūravimo formulę Nr. 1 ir Nr. 9 ir leidimas pirkti
nedenatūruoto etilo alkoholio
Mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais

UAB ,,Jerubėlė“

Mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais

UAB ,,Mineraliniai vandenys”
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais
Išduotas leidimas pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį
pagal denatūravimo formulę Nr. 1 ir Nr. 9 ir leidimas pirkti
nedenatūruoto etilo alkoholio

Kaunas, Darbėnų g. 6-1
Kaunas, Laisvės al. 51
A.Mickevičiaus g. 9, Kaunas

Kauno r., Domeikavos k.,
Aušros g. 21
Kaunas, Kartono g. 12/Kovo 11osios g. 5
J. Jasinskio g. 16, Vilnius,
A.Mickevičiaus g. 9, Kaunas

Licencijų išdavimo Savivaldybėse priežiūra
Savivaldybė
Kaišiadorių rajono savivaldybė
Jonavos rajono savivaldybė

Adresas
Bažnyčios g. 4, 56121 Kaišiadorys
Žeimių g. 13, 55158 Jonava

Pastabos
Paskutinį kartą tikrinta VTAKT 2009
Paskutinį kartą tikrinta VTAKT 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. birželio-rugpjūčio 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)
2
2
6000
Alytus
4
Biržų r.s.
11
1
1000
Druskininkai
2
0
Ignalinos raj.
6
Kaunas
18
4
4500
Klaipėda
1
1
10000
Palanga
3
2
50500
Panevėžys
9
1
500
Pasvalio r.s.
6
1
2000
Šakių r. sav.
1
Šalčininkų r.s.
1
1
10000
Šiauliai
4
0
Šiaulių raj
4
1
500
Tauragės r. sav.
4
0
Telšių r.
1
1
2000
Utena
2
2
50000
Utenos
38
11
39500
Vilnius
6
3
4000
Visagino raj.
1
1
3000
Zarasų r. sav.
183 500 Lt (į valstybės biudžetą 2013Viso
124
32
08-28 sumokėta 173 000 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. liepos-rugsėjo mėn. ūkio subjektuose, naudojančiuose savo veikloje narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus
(prekursorius), atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų suvestinė****
Miestas, rajonas
Data
2013-07-03
2013-07-04
2013-07-10
2013-08-21
2013-09-16
2013-09-18
2013-09-23
2013-09-25
Iš viso:

Klaipėda
Klaipėda
Kaunas
Tauragė
Vilnius
Ignalina
Alytus
Visaginas

Atlikta
patikrinimų
2
2
2
2
2
2
2
1
15

Nustatyta pažeidimų
Pažeidimas
nenustatyta
nenustatyta
nenustatyta
nenustatyta
nenustatyta
nenustatyta
nenustatyta
nenustatyta

Kitos įstaigos, dalyvavusios
patikrinime
nedalyvavo
nedalyvavo
nedalyvavo
nedalyvavo
nedalyvavo
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. liepos-rugsėjo mėn. išduotos, papildytos, patikslintos ir panaikintos licencijos verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais
Atlikto
Licencijos turėtojas
Licencijos numeris, išdavimo
Atliktas veiksmas
veiksmo
data ir rūšis
data
2013-07-15 UAB „Gelsva“,
Nr. 4L-95a, išduota 2005-02-01,
Iš licencijos išbraukti sandėlių adresai: 1. Domeikavos
kodas 120596772,
verstis didmenine prekyba
k. Vandžiogalos pl. 110b, Kauno r. sav. (inv. Nr. 1-1,
Vilniaus m. sav. Vilniaus m.
alkoholiniais gėrimais
pastatas 1F1g). 2. Tilžės g. 52, Klaipėda (inv. Nr. 1-1,
Liepkalnio g. 97b
pastatas 17P1g). 3. Ramygalos g. 151, Panevėžys,
patalpų pažymėjimas plane 1-2, 1-3, 1-4.

2013-07-15

UAB „Sakalas“,
kodas 120423642,
Vilniaus m. sav. Vilniaus m.
Liepkalnio g. 148

Nr. 4L-244a,
išduota 2013-04-29,
verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais

2013-07-23

UAB „BBG Baltic“, kodas
301534661, Kuprioniškių k.
Nemėžio sen. Vilniaus r.

2013-07-23

UAB „BBG Baltic“, kodas
301534661, Kuprioniškių k.
Nemėžio sen. Vilniaus r.

2013-07-25

UPULUPU UAB,
kodas 303049767, Panevėžio
m. sav. Panevėžio m. Ukmergės
g. 26
UAB „Eugesta“, kodas
121539735, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Vilijos g. 2
V. Golubovskio individuali
įmonė, kodas 300002666,
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m.
Laukininkų g. 40-48
UAB „Baltic Trading Direct“,
kodas 302555509,
Vilniaus m. sav. Vilniaus m.
Paberžės g. 18-33
UAB „Boslita ir Ko“ prekyba,
kodas 300117939, Kauno m.
sav. Kauno m. Europos pr. 40
UAB „Boslita ir Ko“ prekyba,
kodas 300117939, Kauno m.
sav. Kauno m. Europos pr. 40
UAB „Cristal vigor“,
kodas 302346559, Vilniaus m.
sav. Vilniaus m. Kirtimų g. 61

Nr. 6L-87c, išduota 2008-05-07,
verstis didmenine prekyba alumi,
alaus mišiniais su nealkoholiniais
gėrimais, natūralios fermentacijos
sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 8,5 procento
Nr. 6L-87c, išduota 2008-05-07,
verstis didmenine prekyba alumi,
alaus mišiniais su nealkoholiniais
gėrimais, natūralios fermentacijos
sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 8,5 procento
Nr. 4L-251a verstis didmenine
prekyba alkoholiniais gėrimais

2013-07-29

2013-08-05

2013-08-05

2013-08-14

2013-08-14

2013-08-16

2013-08-27

2013-09-02

2013-09-11

2013-09-11

2013-09-12

2013-09-12

2013-09-16

UAB „Vilniaus alus“,
kodas 124688862, Vilniaus m.
sav. Vilniaus m. Arimų g. 29
UAB „Bennet distributors“,
kodas 110365450,
Vilniaus m. sav. Vilniaus m.
Metalo g. 2b
UAB MAGAZIN LT,kodas
303053491, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. K. Donelaičio g.
15-10
UAB „Šiaulių tara“, kodas
244712460, Šiaulių m. sav.
Šiaulių m. Liejyklos g. 4
UAB „Vienas pasaulis“,
kodas 125371014,
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J.
Jasinskio g. 17-72
UAB “HARBOUR
ENTERPRISE”, kodas
300657974,Klaipėdos m. sav.
Klaipėdos m. Minijos g. 149-1
UAB „Entera LT“, kodas
303109673, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Medeinos g. 15-53

Licencija papildyta sandėlių adresai:
1. Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Tilžės g. 52F,
patalpos pažymėjimas plane 1-1.
2. Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Ramygalos g. 151,
patalpų pažymėjimas plane 1-2, 1-3, 1-4.
3. Kauno r. sav. Domeikava Muitinės g. 2A, patalpos
pažymėjimas plane 1-1.
Licencija papildyta sandėlio adresu:
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Metalo g. 2B, patalpos
pažymėjimas plane 1-92.

Iš licencijos išbrauktas sandėlio adresas:
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Metalo g. 2B, patalpos
pažymėjimas plane 1-105.

Išduota licencija. Sandėlio adresas:
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. J. Janonio g. 3,
patalpos pažymėjimas plane 4, 5, 6.

Nr. 4L-77a, išduota 2004-06-02,
verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais
Nr. 4L-111a, išduota 2006-05-31,
verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais

Pakeistas įmonės buveinės ir sandėlio adresas iš
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Vilijos g. 2 į Vilniaus m.
sav. Vilniaus m. Kibirkšties g. 8.
Pakeistas įmonės pavadinimas iš V. Golubovskio
individuali įmonė į UAB „JPS Ships Supply Service“.

Nr. 4L-191a, išduota 2010-11-22,
verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais
Nr. 4L-153a, išduota 2009-05-25,
verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais
Nr. 4L-153a, išduota 2009-05-25,
verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais
Nr. 4L-252a
verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais

Pakeistas įmonės pavadinimas iš UAB „Baltic Trading
Direct“ į UAB „Baltic XL“ ir buveinės adresas iš
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Paberžės g. 18-33 į
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pramonės g. 97.
Iš licencijos išbrauktas sandėlio adresas: Klaipėdos m.
sav. Klaipėdos m. Mainų g. 6, patalpos pažymėjimas
plane 1-8.
Llicencija papildyta sandėlio adresu: Klaipėdos m. sav.
Klaipėdos m. Nemuno g. 151, patalpų pažymėjimas
plane 1-24, 1-25.
Išduota licencija. Sandėlio adresas:
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kirtimų g. 61, patalpos
pažymėjimas plane 1-5.

Nr. 4L-113a, išduota 2006-07-13,
verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais
Nr. 4L-81a, išduota 2004-06-09,
verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais

Llicencija papildyta sandėlio adresu:
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Arimų g. 29, patalpos
pažymėjimas plane 1-1.
Licencija papildyta sandėlio adresu:
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Metalo g. 2b, patalpos
pažymėjimas plane 1-105.

Nr. 4L-253a verstis didmenine
prekyba alkoholiniais gėrimais

Išduota licencija.Sandėlio adresai: Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Juozapavičiaus g. 13, patalpos
pažymėjimas plane 1-2.

Nr. 16a, išduota 1997-06-30, verstis
didmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais
Nr. 4L-86a,
išduota 2004-07-23,
verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais
Nr. 4L-182a, išduota 2010-06-23,
verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais
Nr. 4L-254a, verstis didmenine
prekyba alkoholiniais gėrimais

Licencija papildyta sandėlio adresu:
Vilniaus r. sav. Nemėžio sen. Kuprijoniškių k. Minsko
pl. 55, patalpų pažymėjimas plane 1-70, 1-71
(laikymui).
Licencijoje pakeistas sandėlio adresas iš Kauno m. sav.
Kauno m. Draugystės g. 19 į Kauno m. sav. Kauno m.
Technikos g. 18P.
Nuo 2013-09-16 panaikintas licencijos galiojimas.

Išduota licencija. Sandėlių adresai: 1. Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. V. A. Graičiūno g. 38, patalpos
pažymėjimas plane 2-34. 2. Vilniaus m. sav. Vilniaus
m. V. A. Graičiūno g. 38, patalpos pažymėjimas plane

1-55 (laikymui).
2013-09-30

UAB „GRIDA“, kodas
121464065, Vilniaus r. sav.
Didžiosios Riešės k. Molėtų g.
16

Nr. 20L-57, verstis didmenine
prekyba denatūruotu etilo alkoholiu

Išduota licencija.
Sandėlio adresas: Vilniaus r. sav. Didžiosios Riešės k.
Molėtų g. 16, patalpos pažymėjimas plane 1-15.

2013 m. liepos-rugsėjo mėnesį išduotų leidimų pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį sąrašas
Išdavimo
data
2013-07-10

Leidimo
numeris
07/13D

2013-07-10

08/13D

2013-07-10

64/13N

2013-07-24

65/13N

2013-08-09

66/13N

2013-08-12

67/13N

2013-08-19

68/13N

2013-08-22

69/13N

2013-08-26

09/13D

2013-08-26

10/13D

2013-09-03

70/13N

2013-09-17

71/13N

2013-09-18

01/14Dn

2013-09-18

02/14Dn

Leidimo rūšis
2013 m. pirkti ir 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
2013 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio
2013 m. pirkti ir naudoti
denatūruotą etilo alkoholį
2013 m. pirkti ir naudoti
denatūruotą etilo alkoholį
2013 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio
2013 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio
2014 m. naudoti denatūruotą
etilo alkoholį
2014 m. naudoti denatūruotą
etilo alkoholį

Įmonės, kuriai išduotas leidimas, pavadinimas, kodas,
adresas
Uždaroji akcinė bendrovė firma „KOSLITA“, 149562782,
Alytaus m. sav. Alytaus m. Pievų g. 9
UAB „Aromika“, 300011010, Kauno m. sav. Kauno m. P.
Vaičaičio g. 21-1
Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno energetikos remontas“,
135617795, Kauno m. sav. Kauno m. Chemijos g. 17
AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“, 147248313, Panevėžio
m. sav. Panevėžio m. Senamiesčio g. 113
UAB „Coca-Cola HBC Lietuva“, 111484678, Vilniaus m.
sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 21B
Aleksandro Stulginskio universitetas, 111950962, Kauno r.
sav. Akademijos mstl. Studentų g. 11
UAB „Kvapų namai“, 301732173, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Žemynos g. 31-6
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir
technologijos mokslų centras, 302496128, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Savanorių pr. 231
Uždaroji akcinė bendrovė „LESTA“, 121135536, Vilniaus
r. sav. Skaidiškių k. Rudaminos g. 1
Uždaroji akcinė bendrovė „LESTA“, 121135536, Vilniaus
r. sav. Skaidiškių k. Rudaminos g. 1
UAB „Tauragės vandenys“, 179249836, Tauragės r. sav.
Tauragės m. Šlaito g. 2
Gamtos tyrimų centras, 302470603, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Akademijos g. 2
Akcinė bendrovė „Biofuture“, 300515042, Šilutės r. sav.
Šilutės m. Šilo g. 4
Akcinė bendrovė „Biofuture“, 300515042, Šilutės r. sav.
Šilutės m. Šilo g. 4

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

2013 m. liepos-rugsėjo mėn. išduotos alkoholio produktų gamybos licencijos
Atlikto
veiksmo
data
2013-07-30

2013-08-19

2013-08-28

Licencijos turėtojas

Licencijos numeris, išdavimo data ir
rūšis

Atliktas veiksmas

UAB „GMP Group“ įm. kodas
302996852, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Gurių g.10
UAB „Selita ir Ko“
kodas 135774259
Kauno m. sav. Kauno m.
Kidulių k. V.Krėvės pr..118
UAB „Vilkenta“
kodas 174395940,
Šakių raj. sav. Kidulių k. Sodų
g.26

Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų
mišinių gamybos licencija Nr. 12L-211.

Išduota licencija. Gamybos vietos ir sandėlio
adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gurių g.
10.
Licencija papildyta kodais pagal Europos
Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą – 2204 ir
2205 leidžiant gaminti vyną.

Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius
gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 22 procentų,
gamybos licencija Nr. 12L-197.
Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius
gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 22 procentų,
gamybos licencija Nr. 12L-212.

Išduota licencija. Gamybos vietos ir sandėlio
adresas: Šakių raj. sav. Kidulių k. Sodų g. 26.

2013 m. liepos-rugsėjo mėn. patikslintos, papildytos, panaikintos licencijos verstis didmenine prekyba tabako
gaminiais
Atlikto
veiksmo
data
2013-07-01

Licencijos turėtojas

UAB „BRITISH AMERICAN TOBACCO
LIETUVA“ kodas 111530225, Vilniaus m.
sav. Vilniaus m. Olimpiečių g.1A-19

Licencijos numeris,
išdavimo data ir rūšis
Nr. 10L-49t, išduota 200405-14, verstis didmenine
prekyba tabako gaminiais

Atliktas veiksmas

Nuo 2013-07-01 panaikintas licencijos
galiojimas.

2013-07-04

2013-07-29

UAB „MINERALINIAI VANDENYS“
kodas 121702328, Vilniaus m. sav. Vilniaus
m. Jasinskio g..16
UAB „Eugesta“ kodas 121539735, Vilniaus
m. sav. Vilniaus m. Vilijos g. 2

Nr. 33t, išduota 2000-02-15,
verstis didmenine prekyba
tabako gaminiais
Nr. 10L-47t, išduota 200405-11, verstis didmenine
prekyba tabako gaminiais

Licencija papildyta sandėlio adresu: Vilniaus m.
sav. Vilniaus m. V.A. Graičiūno g., 38, patalpos
pažymėjimas plane 1-49.
Licencijoje patikslintas įmonės buveinės adresas
iš Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Vilijos g. 2 į
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kibirkšties g. 8.

2013 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. patikslintos, papildytos, panaikintos licencijos verstis didmenine prekyba tabako
gaminiais
2013-08-05

2013-08-27

2013-09-17

V. Golubovskio individuali įmonė
kodas 300002666, Klaipėdos m.sav.
Klaipėdos m. Laukininkų g. 40-48
UAB „Garant Supply“ kodas
302108593, Klaipėdos m. sav.
Klaipėdos m. Dubysos g. 27A
UAB „HARBOUR ENTERPRISE“
kodas 300657974,Klaipėdos m. sav.
Klaipėdos m. Minijos g. 149-1

Nr. 10L-57t, išduota 2006-05-31,
verstis didmenine prekyba tabako
gaminiais
Nr. 10L-76t, išduota 2012-03-30,
verstis didmenine prekyba tabako
gaminiais
Nr. 10L-66t, išduota 2010-06-23,
verstis didmenine prekyba tabako
gaminiais

Patikslinta licencija, pakeičiant joje įmonės
pavadinimą iš V. Golubovskio individuali įmonė į
UAB „JPS Ships Supply Service“
Licencija papildyta sandėlio adresu: Klaipėdos m.
sav. Klaipėdos m. Dubysos g., 27A, patalpos
pažymėjimas plane 1-1.
Panaikintas licencijos galiojimas nuo 2013-09-16

2013 m. rugsėjo mėn. išduotas veiklos vietos registracijos pažymėjimas
Atlikto
veiksmo
data
2013-09-09

Pažymėjimo/
Licencijos
turėtojas
UAB „Infes“ kodas
302947360,
Islandijos g. 4-11,
Vilniaus m.

Licencijos numeris, išdavimo data ir rūšis

Veiklos vietos registracijos pažymėjimas Nr. L 2-55.
Veiklos, kuri vykdoma registruojamoje veiklos vietoje, rūšis: antros ir
(arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų
(prekursorių) naudojimas vandens valymo sistemų atnaujinimui.

Atliktas veiksmas

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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