Informacinis biuletenis
Ūkio subjektų priežiūra, 2013 m. lapkričio mėn., Nr. 9

Mieli, skaitytojai,
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) siunčia Jums
devintąjį 2013 m. lapkričio 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



Aktuali informacija







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

Lietuvos Respublikos Seime teisės aktų projektų apžvalga
2013-10-03 Seime įregistruotas Alkoholio kontrolės įstatymo 16, 18, 29, 34, 35, 37, 38, 40 straipsnių pakeitimo ir
III skyriaus antrojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIP-1060). Įstatymo projekte yra 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 Koncepcijos 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).
Išsamesnis poveikio priemonių taikymo proceso reglamentavimas ūkio subjektams suteiktų daugiau aiškumo, jiems
būtų lengviau pasinaudoti savo teisėmis, pats poveikio priemonių taikymo procesas taptų konkretesnis ir aiškesnis.
Be to, atsižvelgiant į tai, kad Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtinta pareiga
savivaldybių taryboms nustatyti, kokiu atstumu nuo švietimo, ugdymo ir kitų įstaigų teritorijų draudžiama prekiauti
alkoholiniais gėrimais, yra sunkiai įgyvendinama praktikoje didžiuosiuose miestuose (dauguma įstaigų, prie kurių turėtų
būti draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, yra pačiame miestų centre, kur didžiausias kavinių, restoranų, viešbučių
skaičius), Įstatymo projekte siūloma nustatyti, kad savivaldybių tarybos turi teisę nustatyti minėtą atstumą,
atsižvelgdamos į raštišką minėtų įstaigų vadovų nuomonę. Toks reguliavimas nepanaikintų savivaldybių tarybų teisės
prireikus nustatyti, kokiu atstumu draudžiama prekiauti alkoholiu prie tam tikrų įstaigų, tačiau ir neįpareigotų jų imtis
nepagrįstų draudimų, jei alkoholinių gėrimų prekybos vietos laikosi visų įstatymo reikalavimų ir nekelia problemų.
2013-10-23 Seimo Sveikatos reikalų komitetas pritarė patobulintam Įstatymo projektui Nr. XIIP-298(3), kuriuo
siūloma uždrausti nuo laikinųjų prekybos įrenginių (prekystalių, vežimėlių), iš automobilių, stoginėse, kioskuose,
paviljonuose, kituose laikinuosiuose statiniuose pardavinėti produktus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija yra
didesnė kaip 20 procentų, taip apribojant didžiąją dalį jų pasiūlos ir apsaugant nepilnamečių interesus bei mažinant žalą
žmonių sveikatai ir ūkiui dėl šių alkoholinių gėrimų pakaitalų vartojimo susidariusių padarinių.

Aktuali informacija

Spalio mėnesio aktualijos
Dėl UAB „URBISTA“ pateiktos alkoholio reklamos

2012-07-11 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau –Departamentas) nutarimu UAB
„URBISTA“ skyrė 10 000 Lt baudą už Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 4 ir 5 dalių reikalavimų pažeidimus,
nes ant UAB „Urbista” priklausančio naktinio baro–klubo „Pušku Pušku“, esančio Vilniuje, pakabintas išorinės alkoholio
reklamos stendas ir iškabos.
Plačiau apie tai Departamento pranešime spaudai.
Dėl MAXIMA LT, UAB pateiktos alkoholio reklamos

2012-08-02 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) nutarimu MAXIMA
LT, UAB skyrė 10 000 Lt baudą už Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 3, 4, 6, 7 ir 11 punktų bei 29
straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimų pažeidimus, nes bendrovės išleistos visuomenės informavimo priemonės –
leidinio „Gardus alus“ (toliau – Leidinys) išoriniame puslapyje pateikta alaus „Estrella Damm Barcelona“ reklama,
kurioje pateikti sportininkų atvaizdai, t. y. pavaizduota džiaugsminga futbolo varžybų akimirka, vaizduojanti energingus,
fiziškai aktyvius futbolo žaidėjus, toks alaus pateikimas suponuoja idėją, kad vartojant alkoholinius gėrimus žmogaus
kūnas bus atletiškas, tvirtas ir pan.
Plačiau apie tai Departamento pranešime spaudai.

Konferencija „Rinkodara ir įstatymas: reklamos virtualioje erdvėje iššūkiai ir pavojai“

2013 m. spalio 4 d. Lietuvos verslo konfederacija ir Advokatų profesinės bendrijos MAQS organizavo konferenciją
„Rinkodara ir įstatymas: reklamos virtualioje erdvėje iššūkiai ir pavojai“. Jos metu pranešimus skaitė įvairūs ūkio
subjektai, valstybės institucijų atstovai, buvo diskutuota aktualiausiais rinkodaros internete teisiniais aspektais,
pagrindiniai iššūkiais, kaip išvengti prekybos internetu ir kitų pažeidimų. Išsamiau
Dėl UAB „PHILIP MORRIS BALTIC” pateiktos tabako reklamos

2012-01-26 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) nutarimu skyrė UAB
„PHILIP MORRIS BALTIC”7 500 Lt baudą už Tabako kontrolės įstatymo 17 str. 1 ir 5 dalių (tabako gaminių reklamos)
pažeidimus.
Plačiau apie tai Departamento pranešime spaudai.
Informacija apie naujas psichoaktyvias medžiagas

Iš Europos ankstyvojo reagavimo sistemos (EWS) spalio mėn. gauta vienuolika pranešimų iš Vengrijos, Švedijos,
Belgijos, Jungtinės Karalystės, Austrijos, Danijos, ir Olandijos dėl trylikos psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų bei
papildomo tyrimo užklausimą dėl aštuonių psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų.
Europos narkotikų ir narkomanijos centrui pateiktas patvirtinimas dėl trijų psichoaktyvų poveikį sukeliančių
medžiagų, esančių Lietuvoje registruotų vaistinių preparatų sudėtyje.
Europos narkotikų ir narkomanijos centrui pateikti pranešimai dėl dviejų naujų psichoaktyvių medžiagų fiksavimo
atvejų Lietuvoje.

Tarpinstitucinės narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės veiksmų
koordinavimo komisijos posėdis

2013 m. spalio 22 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente vyko Tarpinstitucinės narkotinių ir
psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės veiksmų koordinavimo komisijos posėdis. Posėdyje dalyvavo
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, Policijos departamento, Muitinės departamento, Sveikatos
apsaugos ministerijos bei Aplinkos apsaugos agentūros atstovai.
Posėdžio metu numatyta organizuoti susitikimą su chemijos pramonės ūkio subjektų atsakingais asmenimis ir
priežiūros institucijomis. Susitikimo metu planuojama pristatyti ūkio subjektams „Elgesio kodeksą nustačius įtartinus
sandorius“ parengtą pagal 2013 m. gegužės 14 d. „Susitarimą dėl bendradarbiavimo Nr. T15-2/5IN-2/11B416/6B18/19/31TP-2013-8“, įteikti „Susitarimo dėl bendradarbiavimo deklaracijas” ir paskaityti pranešimus temomis –
“Naujos psichoaktyvios medžiagos” ir “Įtartini sandoriai”.
Buvo pristatyti numatomi Reglamentų 273/2004 ir 111/2005 pakeitimai bei aptarti 2014 m. veiklos prioritetai ir
bendri planai įgyvendinant narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolę ir gerinant
tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei veiksmų koordinavimą.
Institucijų, įgyvendinančių tabako ir alkoholio valstybinę kontrolę, 2013 m. III ketv. atliktų patikrinimų
apžvalga

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 701 straipsniu, Narkotikų, tabako ir alkoholio
kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) teisės aktų nustatyta tvarka atlieka institucijų, įgyvendinančių
narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), tabako ir alkoholio valstybinę kontrolę, veiksmų priežiūros
ir koordinavimo funkcijas.

Gavus duomenis pagal Departamento direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. T1-323. Informaciją apie
2013 m. III ketvirtį atliktus patikrinimus ir nustatytus pažeidimus pateikiama lentelėje (žr. 1 lent.).
1 lent. Apibendrinti duomenys apie valstybės institucijų nustatytus AKĮ ir TKĮ pažeidimus per 2013 m. I pusm.

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.
III ketv.

2012 m.
III ketv.

Pokytis
(2013 - 2012
m. III ketv.)

2013 m.
III ketv.

2012
m. III
ketv.

Pokytis
(2013 2012 m.
III ketv.)

2013 m. III
ketv.

2012 m. III
ketv.

Pokytis (2013
- 2012 m. III
ketv.)

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

Balandis

1016

466

550

57

46

11

122.250,00 Lt

57.250,00 Lt

65.000,00 Lt

Gegužė

920

526

394

36

38

-2

131.300,00 Lt

45.950,00 Lt

85.350,00 Lt

Birželis

850

505

345

21

25

-4

121.500,00 Lt

24.250,00 Lt

97.250,00 Lt

Liepa

1021

703

318

31

29

2

82.050,00 Lt

142.000,00 Lt

-59.950,00 Lt

Rugpjūtis

846

651

195

26

11

15

57.500,00 Lt

9.500,00 Lt

48.000,00 Lt

Rugsėjis

763

503

260

34

33

1

113.500,00 Lt

43.000,00 Lt

70.500,00 Lt

VISO:

8166

4751

3415

313

343

-30

774720

515450

259.270,00 Lt

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2013 m. 9 mėnesių duomenys apie tabako produktų
realizavimą įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Lietuvos Respublikoje

2012 metų 9
mėnesiai

Rodiklis
Cigaretės ( vnt.)

2013 metų 9
mėnesiai*

2.108.494.837

1.971.555.733

Cigarai (vnt.)

20.725.978

16.117.968

Tabakas (kg.)

42.586,68

39.526,63

Vidutinis gyventojų skaičius (spalio mėn.
pradžioje)

2.979.692

2.950.685

708

668

35

33

896.110.305,73

837.911.186,53

Cigaretės vienam gyventojui ( vnt.)**
Cigarečių pakeliai vienam gyventojui ( 20 vnt.)
Lietuvos gyventojai išlaidos cigaretėms
(litais)***

*Preliminarūs Departamento duomenys.
**Preliminarūs Lietuvos statistikos departamento
duomenys.
***Lietuvos statistikos departamento duomenimis,
2011 m. pagal Lietuvos statistikos departamento
paskelbtus 2012 m. gruodžio mėn. dažniausiai
įsigyjamų vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčius
vidutinė cigarečių kaina 8,5 Lt. Daroma prielaida, kad
patekusios į mažmeninės prekybos įmones cigaretės
yra iš karto parduodamos ir surūkomos.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento duomenys apie tabako produktų gamybą Lietuvos
Respublikoje
2013 metai*
I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
I pusmetis:

Cigarai (vnt.)

Cigaretės (vnt.)

51.170.680,00
27.986.420,00
43.278.940,00
122.436.040,00

5.810.705.663,00
6.024.624.809,00
5.770.145.082,00
17.605.475.554,00

Tabakas
(kg.)
1.853.270,00
1.058.742,00
1.517.937,00
4.429.949,00

Pažyma apie per 2013 metų 3 ketvirčius parduoto denatūruoto etilo alkoholio kiekį
Įmoniųpirkėjų
skaičius

Leistas pirkti
kiekis (l a.a.)

Parduota
(l a.a.)

Parduoto kiekio
(pagal leidimus ir
be jų) dalis %

Nupirkta dalis %
iš leisto pirkti
kiekio

3.767.424,74

1.017.794,54
-

8,94
0,0000

27,00

Pagal leidimus
Be leidimų (iki 10 l)

10
0

Be leidimų (biodegalams)

3

10.365.916,92

91,06

13

11.383.711,46

100,0

Iš viso

Parduoto denatūruoto etilo alkoholio kiekio
( pagal leidimus ir be jų) dalis %
91,06

100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
8,94

20,00

0,0000

10,00
0,00

Be leidimų (iki 10 l)

Pagal leidimus

Be leidimų
(biodegalams)

Pažyma apie per 2013 metų 3 ketvirčius parduoto nedenatūruoto etilo alkoholio, skirto gamybos,
techninėms reikmėms bei mokslo ir tyrimo darbams, kiekį

Parduoto kiekio
( pagal leidimus
ir be jų) dalis %

Nupirkta dalis
%
iš leisto pirkti
kiekio

27.712,54

1,05

18,03

10

2.621.053,19

98,91

187

1.214,17

0,05

Įmoniųpirkėjų
skaičius

Leistas pirkti
kiekis (l a.a.)

Pagal leidimus

71

153.699,47

Be leidimų (gamybai)
Be leidimų (iki 10 l)

Eil.
nr.

Iš viso

268

153.699,47

Parduotas
kiekis (l a.a.)

2.649.979,90

100,00

Parduoto kiekio (pagal leidimus ir be jų) dalis %
98,91
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00

1,05

0,05

0,00
Pagal leidimus

Be leidimų (gamybai)

Be leidimų (iki 10 l)

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

Ūkio subjekto veiklos pobūdis
Cheminių medžiagų importas/eksportas

UAB „Aqua Bona“

Cheminių medžiagų importas/eksportas

Adresas/Įm. kodas
Konstitucijos pr. 4A, Vilnius
Įm. k. 302453479
Šiaurės g. 37, Vilnius
Įm. k. 302315752

Ūkio subjektų, vykdančių veiklą su tabaku ir alkoholiu, planiniai patikrinimai
Pavadinimas
UAB „Grida“
UAB „Bioeksma“
UAB „Darom AS“

Ūkio subjekto veiklos pobūdis
Prekyba cheminėmis medžiagomis
Prekyba cheminėmis medžiagomis
Kvapų gamyba

UAB „Galvanta“
UAB „Labochema“

Galvanika
Prekyba reagentais/įranga

UAB „V&D group“

Prekyba reagentais

Adresas/Įm. kodas
Molėtų g. 16, D.Riešė, Įm. k. 121464065
Mokslininkų g. 11, Vilnius, Įm. k. 300096612
Laisvės pr. 125-501 Vilnius/Rudaminos g. 1a,
Skaidiškės, Vilniaus raj. Įm. k. 300105926
Dūmų g. 3, Vilnius Įm. k. 224555980
Vilkpėdės 22, Vilnius
Įm. k. 124255779
Ramybės 4-70, Vilnius
Įm. k. 302698756

Licencijų išdavimo Savivaldybėse priežiūra
Savivaldybė
Varėnos rajono

Adresas

Pastabos
Paskutinį kartą tikrinta VTAKT 2010

Vytauto g. 12, Varėna

► 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. rugsėjo-spalio 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)

Prienai
Elektrėnų sav.
Ignalina
Alytus
Vilnius
Kaišiadorys
Panevėžys
Kaunas
Marijampolės sav.
Visaginas
Jonavos r. sav.

8
1
4
2
42
4
23
8
1
1
2

2
1
1
13
2
11
1
1
1

2000
30000
1000

Viso

96

33

118500
11250
59000
2000
10000
2000
235 750 Lt (į valstybės biudžetą
2013-11-25 sumokėta 232 250 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. spalio mėn. ūkio subjektuose, naudojančiuose savo veikloje narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius),
atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų suvestinė****
Miestas, rajonas
Data
2013-10-09
2013-10-14
2013-10-16
Iš viso:

Kaunas
Kaišiadorys
Jonava

Atlikta
patikrinimų
2
2
2
6

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. spalio 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
2013-10-03 UAB „TERRA Trading“,
Nr. 4L-255a,
Išduota licencija.
kodas 302629532, Vilniaus
verstis didmenine prekyba
Sandėlių adresai: 1. Vilniaus m. sav. Vilniaus m. V. A.
m. sav. Vilniaus m. Polocko
alkoholiniais gėrimais
Graičiūno g. 38, patalpos pažymėjimas plane 2-44. 2.
g. 35
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. V. A. Graičiūno g. 38, patalpos
pažymėjimas plane 1-55 (laikymui).
2013-10-09 UAB „Viskio jūra“, kodas
Nr. 4L-229a, išduota 2012-10Licencija papildyta sandėlio adresu:
302803680, Kauno m. sav.
05, verstis didmenine prekyba
Kauno m. sav. Kauno m. Taikos pr. 98, patalpos
Kauno m. Aušros g. 20-59
alkoholiniais gėrimais
pažymėjimas plane 1-54.
2013-10-10

2013-10-18

2013-10-14

2013-10-24

2013-10-29

2013-10-30

UAB “Harbour Enterprise
Klaipėda”, kodas 302806484,
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos
m. Minijos g. 169F
UAB „Kalnapilio-Tauro“
grupė“, kodas 121958128,
Panevėžio m. sav. Panevėžio
m. Taikos al. 1
UAB „Viskio jūra“, kodas
302803680, Kauno m. sav.
Kauno m. Aušros g. 20-59
UAB “Ridbela”,
kodas 301619542,
Marijampolės sav.
Marijampolės m. Sporto g. 50
UAB „Butautų dvaro
bravoras“,
kodas 148081479, Panevėžio
m. sav. Panevėžio m.
Savanorių a. 4A

UAB „Taruškų alaus
bravoras“,
kodas 248097840, Panevėžio
r. sav. Trakiškio k. Taikos g.
51

Nr. 4L-256a
verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais

Išduota licencija. Sandėlio adresas: Klaipėdos m. sav.
Klaipėdos m. Sandėlių g. 68, patalpos pažymėjimas plane 113.

Nr. 66c, išduota 2002-02-12,
verstis didmenine prekyba
alumi

Išbrauktas sandėlio adresas: Elektrėnų sav. Vievio m. Kauno
g. 55, patalpos pažymėjimas plane 1-31.

Nr. 4L-229a, išduota 2012-1005, verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais

Nr. 4L-257a
verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais
Nr. 6L-106c, išduota 2011-1107, verstis didmenine prekyba
alumi, alaus mišiniais su
nealkoholiniais gėrimais,
natūralios fermentacijos sidru,
kurio tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 8,5
procento
Nr. 6L-112c verstis didmenine
prekyba alumi, alaus mišiniais
su nealkoholiniais gėrimais,
natūralios fermentacijos sidru,
kurio tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 8,5
procento

Išbraukti sandėlių adresai:
1. Vilniaus m. sav. Vilniaus m. V. A. Graičiūno g. 38,
patalpos pažymėjimas plane 2-31.
2. Vilniaus m. sav. Vilniaus m. V. A. Graičiūno g. 38,
patalpos pažymėjimas plane 1-55 (laikymui).
Išduota licencija.
Sandėlio adresas:
Marijampolės sav. Marijampolės m. Sporto g. 50, patalpos
pažymėjimas plane 1-3.
Išbrauktas sandėlio adresas:
Panevėžio r. sav. Raguvos sen. Fermos k. Taikos g. 31,
patalpų pažymėjimas plane 1-6, 1-8, 1-21, 1-26.

Išduota licencija.
Sandėlio adresas:
Panevėžio r. sav. Raguvos sen. Fermos k. Taikos g. 31,
patalpų pažymėjimas plane 1-6, 1-8, 1-21, 1-26.

2013 m. rugsėjo-spalio mėnesį išduotų leidimų pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį sąrašas
Išdavimo
data
2013-09-03

Leidimo
Leidimo rūšis
numeris
70/13N 2013 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio

Įmonės, kuriai išduotas leidimas, pavadinimas, kodas,
adresas
UAB „Tauragės vandenys“, 179249836, Tauragės r. sav.
Tauragės m. Šlaito g. 2

Etilo alkoholio
panaudojimo sritis
Mokslo ir tyrimo
darbams

2013-09-17

71/13N

2013-09-18

01/14Dn

2013-09-18

02/14Dn

2013-10-03

72/13N

2013-10-04

73/13N

2013-10-03

72/13N

2013 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio
2014 m. naudoti denatūruotą
etilo alkoholį
2014 m. naudoti denatūruotą
etilo alkoholį
2013 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio
2013 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio
2013 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio

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
Uždaroji akcinė bendrovė „SKAIDULA“, 120537172,
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Naugarduko g. 68B
Uždaroji akcinė bendrovė „LOKMIS“, 123011245,
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Visorių g. 2
Uždaroji akcinė bendrovė „SKAIDULA“, 120537172,
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Naugarduko g. 68B

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

2013 m. spalio mėn. patikslintos alkoholio produktų gamybos licencijos
Atlikto
veiksmo
data
2013-10-18

2013-10-18

2013-10-18

Licencijos turėtojas

Licencijos numeris, išdavimo data ir
rūšis

Atliktas veiksmas

UAB „Kalnapilio – Tauro
grupė“ kodas 121958128
Panevėžio m. sav. Panevėžio m.
Taikos al.1
UAB „Kalnapilio – Tauro
grupė“kodas 121958128
Panevėžio m. sav. Panevėžio m.
Taikos al.1
UAB „Kalnapilio – Tauro
grupė“kodas 121958128
Panevėžio m. sav. Panevėžio m.
Taikos al.1

Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius
gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 22 procentų,
gamybos licencija Nr. 12L-194.
Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų
mišinių gamybos licencija Nr.23.

Patikslinta licencija, išbraukiant sandėlio adresą
Elektrėnų sav. Vievio m. Kauno g. 55 (patalpos
pažymėjimas plane 1-31).

Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius
gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 22 procentų,
gamybos licencija Nr. 12L-194.

Patikslinta licencija, išbraukiant sandėlio adresą
Elektrėnų sav. Vievio m. Kauno g. 55 (patalpos
pažymėjimas plane 1-31).

Patikslinta licencija, išbraukiant sandėlio adresą
Elektrėnų sav. Vievio m. Kauno g. 55 (patalpos
pažymėjimas plane 1-31).

2013 m. spalio mėn. išduotos licencijos verstis didmenine prekyba tabako gaminiais
Atlikto
veiksmo
data
2013-10-10

Licencijos turėtojas

UAB „Harbour Enterprise
Klaipėda“ kodas 302806484,
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m.
Minijos g.169F

Licencijos numeris,
išdavimo data ir rūšis

Atliktas veiksmas

Nr. 10L-80t, išduota
2013-10-10,verstis
didmenine prekyba
tabako gaminiais

Išduota licencija.Sandėlio, iš kurio bus vykdoma didmeninė
prekyba tabako gaminiais ir (ar) kuriame šie gaminiai bus
laikomi, adresas ir patalpos pažymėjimas plane – Klaipėdos m.
sav. Klaipėdos m. Sandėlių g. 68 (1-15).

***** 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

