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BENDRA INFORMACIJA

Gaminti alkoholio produktus leidžiama tik įmonėms, turinčioms licenciją gaminti šiuos produktus.
Licencijas ir jų dublikatus išduoda, papildo, rekvizitus patikslina Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamentas (toliau – Departamentas).
Alkoholio produktų gamybos licencijos išduodamos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje
įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams (toliau – įmonės).
Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2001 m. sausio 22 d. nutarimu Nr.67 „Dėl alkoholio produktų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“,
reglamentuoja alkoholio produktų – nedenatūruoto ir denatūruoto (įskaitant dehidratuotą ir denatūruotą) žemės
ūkio kilmės ir ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholio (toliau – etilo alkoholis), alkoholinių gėrimų, maistinių ir
nemaistinių alkoholinių tirpalų su kvapiųjų medžiagų priedais (toliau – alkoholiniai tirpalai), etilo alkoholio
turinčių žaliavų (toliau – žaliavos) gamybos licencijavimą.
Nustatomos šių rūšių alkoholio produktų gamybos licencijos (toliau – licencijos):
- alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių (kodai pagal Europos Bendrijos kombinuotąją
nomenklatūrą, patvirtintą 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės
nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382) su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. vasario 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr.
155/2012 (OL 2012, L 50, p. 1) (toliau – EB kombinuotoji nomenklatūra), – 2203 00, ex2206 00 39, ex2206 00
59, ex2206 00 89);
-. alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija
22 procentų (kodai pagal EB kombinuotąją nomenklatūrą – 2103 90 90, 2106 90 20, 2203 00, 22 04, 2205, 2206
00, 2207 20 00, 2208 70, 2208 90, 3302 10 10, 3302 10 40, 3302 10 90, 3302 90 10);
- alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus (kodai pagal EB kombinuotąją nomenklatūrą –
2103 90 90, 2106 90 20, 2203 00, 2204, 2205, 2206 00, 22 07, 22 08, 3302 10 10, 3302 10 40, 3302 10 90, 3302
90 10).
Už licencijos ar jos dublikato išdavimą, licencijos papildymą, patikslinimą mokama valstybės rinkliava
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo nustatyta tvarka.

Valstybės rinkliava mokama į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų
ministerijos
(įmonės
kodas
188659752)
biudžeto
pajamų
surenkamąją
sąskaitą
(http://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita), įmokos kodas 5753.
Duomenis apie sumokėtą rinkliavą Departamentas gauna, naudodamasis mokesčių inspekcijos
duomenų baze, todėl įmonėms pateikti mokėjimo pavedimo kopijos nereikia.
Visos įmonės, turinčios alkoholinių gėrimų gamybos licencijas, privalo:
- ne vėliau kaip iki kito mėnesio 20 dienos pateikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamentui ir Žemės ūkio ministerijai mėnesio duomenis apie alkoholio produktų gamybą ir realizavimą
pagal Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nustatytą ir su Statistikos departamentu suderintą
formą;
- ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo naujo vadovo darbo pradžios pranešti Narkotikų, tabako ir
alkoholio kontrolės departamentui raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per
kontaktinį centrą apie pasikeitusį įmonės vadovą, nurodydamos naujo įmonės vadovo vardą, pavardę ir asmens
kodą.
Kiekviena Lietuvos Respublikoje pagaminta alkoholio produktų partija privalo turėti Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka ir nustatyto pavyzdžio šių produktų atitiktį patvirtinantį
dokumentą. Atitiktį patvirtinantį dokumentą išduoda tik Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintos
laboratorijos, turinčios teisę išduoti tokius dokumentus
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Informaciją apie licencijų išdavimą, jų patikslinimą, papildymą, jų galiojimo panaikinimą Narkotikų,
tabako ir alkoholio kontrolės departamentas skelbia savo interneto svetainėje www.ntakd.lt, skyriuje
„Paslaugos“/“Viešosios paslaugos“/“Alkoholio produktų gamybos licencijų išdavimas“.
Pagrindiniai teisės aktai, nustatantys licencijų išdavimo tvarką:

1. Lietuvos Respublikos Alkoholio kontrolės įstatymas
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d nutarimas Nr. 67 „Dėl Alkoholio
produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo.
3. Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m.
birželio 30 d. įsakymas Nr. B1-617 „Dėl laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį
patvirtinančius dokumentus, sąrašo patvirtinimo“.
4. Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m.
rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 408 „Dėl alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos
reikalavimų patvirtinimo”
5. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 329 „Dėl
alkoholinių gėrimų klasifikavimo”
6. Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m.
vasario 7 d. įsakymas Nr. B1-96 „Dėl alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo
taisyklių, taikomų parduodant, laikant ir gabenant alkoholio produktus, ir alkoholio produktų atitiktį
patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų patvirtinimo”
7. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl
konkrečių valstybės rinkliavų dydžių ir šios rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo
taisyklių patvirtinimo“
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Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų gamybos licencijos išdavimas
. Įmonė, norinti gauti alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licenciją, Departamentui
raštu (adresu Vilnius, Šv. Stepono g. 27) ar elektroninėmis priemonėmis ntakd@ntakd.lt (patvirtinus saugiu
elektroniniu parašu) ar elektroninėmis priemonėmis
per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą
(www.verslovartai.lt) pateikia:
1. paraišką dėl licencijos išdavimo (toliau – paraiška), kurioje nurodomi šie duomenys:
norimos gauti licencijos rūšis ir numatomų gaminti alkoholinių gėrimų grupės, jų kodai pagal EB
kombinuotąją nomenklatūrą;(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d.

įsakymas Nr. 329 „Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo):
įmonės kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinė, telefono numeris, elektroninio pašto (jeigu įmonė jį
turi) adresas, gamybos vietos adresas (jeigu gaminama ne toje vietoje, kurioje įregistruota įmonė) ar adresai,
sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus realizuojami alkoholiniai gėrimai, adresai (jeigu yra akcizais
apmokestinamų prekių sandėlių, nurodomas ir jų atpažinties numeris), įmonės vadovo vardas, pavardė, asmens
kodas, informacija, kokiu būdu (tiesiogiai Departamente ar registruotu laišku įmonė norėtų gauti licenciją
(Paraiškos pavyzdys)
2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtinimą (pažymą), kad:
- paraiškoje nurodytų alkoholinių gėrimų gamybos techninės sąlygos (įranga) ir patalpos, alkoholinių
gėrimų kokybės tyrimo laboratorijos įranga ir patalpos atitinka normatyvinių dokumentų ir teisės aktų
reikalavimus, o įmonė turi šios tarnybos nustatyta tvarka išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo
pažymėjimą,
- gaminamų arba numatomų gaminti alkoholinių gėrimų rodikliai, nurodomi įmonės norminiuose
dokumentuose, atitinka teisės aktuose nustatytus saugos ir kokybės rodiklius;
3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka atliktos alkoholio produktų kokybės
tyrimo laboratorijos atestacijos pažymą. Įmonės, gaminančios per metus iki 5 000 hektolitrų alaus ir neturinčios
galimybės įsirengti nuosavos laboratorijos, pateikia alkoholio produktų kokybės tyrimo sutarties, sudarytos su
nustatyta tvarka atestuotos kitos institucijos ar įmonės maisto produktų kokybės tyrimo laboratorija, kopiją;
4. dokumentus, patvirtinančius, kad alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijų ir gamybos
personalo kvalifikacija atitinka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus alkoholio produktų
gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimus. (Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir

veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 408 „Dėl alkoholio produktų
gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimų patvirtinimo”
Departamentas alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licenciją išduoda ne vėliau kaip
per 30 kalendorinių dienų nuo tinkamai įformintų dokumentų. Jeigu buvo pateikti ne visi dokumentai, terminas
skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.
Valstybės rinkliava už alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencijos išdavimą 724 Eur.

Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencijos dublikato išdavimas
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Licencijos turėtojas praradęs alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licenciją, kreipiasi į
Departamentą dėl licencijos dublikato išdavimo.
Licenciją praradusi įmonė, Departamentui raštu (adresu Vilnius, Šv. Stepono g. 27) ar elektroninėmis
priemonėmis ntakd@ntakd.lt (patvirtinus saugiu elektroniniu parašu) ar elektroninėmis priemonėmis per
Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt) pateikia paraišką.
Paraiškoje nurodoma: įmonės kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinė, telefono numeris,
elektroninio pašto (jeigu įmonė jį turi) adresas, licencijos numeris, rūšis ir išdavimo data, priežastis, kodėl
prašoma išduoti licencijos dublikatą, taip pat nurodo, kokiu būdu (Departamente ar registruotu laišku) ji norėtų
jį gauti, Paraiškos pavyzdys.
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas išduoda licencijos dublikatą su žyma
„Dublikatas“.
Sprendimą dėl licencijos dublikato išdavimo Departamentas priima ne vėliau kaip per 5 darbo dienas
nuo paraiškos gavimo. Jeigu paraiška nevisiškai ar neteisingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys,
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo paraiškos gavimo
raštu ar elektroninėmis priemonėmis turi pranešti apie tai įmonei. Įmonė, norinti gauti licencijos dublikatą, ne
vėliau kaip per 15 darbo dienų gali ištaisyti trūkumus ir pateikti patikslintą ir (ar) papildytą paraišką. Šiuo atveju
terminas priimti sprendimą dėl licencijos dublikato išdavimo skaičiuojamas nuo tinkamai užpildytos paraiškos
Departamente gavimo.
Valstybės rinkliava už alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencijos dublikato
išdavimą 86 Eur.
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Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencijos papildymas
Licencijos turėtojas gali papildyti licenciją šiais atvejais:
1. Įmonei įsigijus, išsinuomojus ar kitais pagrindais naudojantis naujais sandėliais, kuriuose laikomi
alkoholio produktai ar iš kurių šie produktai realizuojami, licencija įmonės prašymu papildoma naujais sandėlių
adresais. Tikiu atveju įmonė pateikia Paraišką. Paraiškoje nurodoma: įmonės kodas, pavadinimas, teisinė
forma, buveinė, telefono numeris, elektroninio pašto (jeigu įmonė jį turi) adresas, licencijos numeris, rūšis ir
išdavimo data. Paraiškos pavyzdys

Valstybės rinkliava už alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencijos papildymą 86,89 Eur

7

8
2. Jeigu įmonė numato gaminti alkoholio produktus kitose vietose, negu nurodyta licencijoje, licencija
įmonės prašymu papildoma naujais gamybos vietos adresais.
Tokiais atvejais licencijos turėtojas Departamentui raštu (adresu Vilnius, Šv. Stepono g. 27) ar elektroninėmis
priemonėmis ntakd@ntakd.lt (patvirtinus saugiu elektroniniu parašu) ar elektroninėmis priemonėmis per
Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt) pateikia:
- paraišką. Paraiškoje nurodoma: įmonės kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinė, telefono numeris,
elektroninio pašto (jeigu įmonė jį turi) adresas, licencijos numeris, rūšis ir išdavimo data Paraiškos pavyzdys.
- Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtinimą (pažymą), kad: paraiškoje
nurodytų
alkoholinių
gėrimų
gamybos
techninės
sąlygos
(įranga)
ir
patalpos,
alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos įranga ir patalpos atitinka normatyvinių dokumentų ir teisės
aktų reikalavimus, o įmonė turi šios tarnybos nustatyta tvarka išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo
pažymėjimą gaminamų arba numatomų gaminti alkoholio produktų rodikliai, nurodomi įmonės norminiuose
dokumentuose, atitinka teisės aktuose nustatytus saugos ir kokybės rodiklius;
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka atliktos alkoholio produktų kokybės
tyrimo laboratorijos atestacijos pažymą. Įmonės, gaminančios per metus iki 5 000 hektolitrų alaus, ir
neturinčios galimybės įsirengti nuosavos laboratorijos, pateikia alkoholio produktų kokybės tyrimo sutarties,
sudarytos su nustatyta tvarka atestuotos kitos institucijos ar įmonės maisto produktų kokybės tyrimo
laboratorija, kopiją;
dokumentus, patvirtinančius, kad alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijų ir gamybos
personalo kvalifikacija atitinka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus alkoholio produktų
gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimus.
Valstybės rinkliava už alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencijos papildymą 86,89 Eur.
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3. Jeigu įmonė numato gaminti alkoholio produktus, kurių kodai pagal EB kombinuotąją nomenklatūrą
neįrašyti į jos turimą licenciją, tačiau numatyti atitinkamos rūšies licencijoje, įmonės prašymu papildomos
naujais kodais.
Tokiais atvejais įmonė pateikia Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui Tokiais atvejais
licencijos turėtojas Departamentui raštu (adresu Vilnius, Šv. Stepono g. 27) ar elektroninėmis priemonėmis
ntakd@ntakd.lt (patvirtinus saugiu elektroniniu parašu) ar elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių
kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt) pateikia:
- paraišką. Paraiškoje nurodoma: įmonės kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinė, telefono numeris,
elektroninio pašto (jeigu įmonė jį turi) adresas, licencijos numeris, rūšis ir išdavimo data. Numatomų gaminti
naujų alkoholinių gėrimų grupė, kategorija, kodas pagal EB KN. Paraiškos pavyzdys.
- Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtinimą (pažymą), kad: paraiškoje
nurodytų
alkoholinių
gėrimų
gamybos
techninės
sąlygos
(įranga)
ir
patalpos,
alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos įranga ir patalpos atitinka normatyvinių dokumentų ir teisės
aktų reikalavimus, o įmonė turi šios tarnybos nustatyta tvarka išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo
pažymėjimą gaminamų arba numatomų gaminti alkoholio produktų rodikliai, nurodomi įmonės norminiuose
dokumentuose, atitinka teisės aktuose nustatytus saugos ir kokybės rodiklius;
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka atliktos alkoholio produktų kokybės
tyrimo laboratorijos atestacijos pažymą. Įmonės, gaminančios per metus iki 5 000 hektolitrų alaus, ir
neturinčios galimybės įsirengti nuosavos laboratorijos, pateikia alkoholio produktų kokybės tyrimo sutarties,
sudarytos su nustatyta tvarka atestuotos kitos institucijos ar įmonės maisto produktų kokybės tyrimo
laboratorija, kopiją.
Departamentas sprendimą dėl licencijos papildymo turi priimti per 15 darbo dienų nuo paraiškos ir
dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti ar patikslinti, gavimo. Jeigu buvo pateikti ne visi dokumentai,
terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.
Valstybės rinkliava už alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencijos papildymą 86,89 Eur.
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Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencijos patikslinimas
Licencijos turėtojas gali patikslinti licenciją šiais atvejais:
- keičiant įmonės rekvizitus ( buveinės adresą, teisinę formą, pavadinimą, įmonės kodą). Tokiu atveju įmonė
pateikia paraišką ir dokumentus, patvirtinančius duomenų pasikeitimą. Paraiškos pavyzdys.
Svarbu Licencijos turėtojas apie pasikeitusį pavadinimą, teisinę formą, buveinę, pakeistą įmonės kodą (suteiktą
naują kodą) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų, taip pat steigimo dokumentų pakeitimo
įregistravimo Juridinių asmenų registre privalo pranešti licenciją išdavusiai institucijai.
- išbraukiant sandėlio, kuriame buvo laikomi ir iš kurio buvo realizuojami alkoholiniai gėrimai, adresą.
Tokiu atveju įmonė pateikia paraišką. Paraiškos pavyzdys.
- išbraukiant alkoholinių gėrimų gamybos vietos adresą. Tokiu atveju įmonė pateikia paraišką. Paraiškos
pavyzdys
Departamentas sprendimą dėl licencijos patikslinimo turi priimti per 15 darbo dienų nuo paraiškos ir
dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo. Jeigu buvo pateikta paraiška nevisiškai ar neteisingai
užpildyta, arba joje pateikti neteisingi duomenys, arba pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo
visų dokumentų pateikimo dienos.
Valstybės rinkliava už alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencijos patikslinimą 86 Eur.
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Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija
neviršija 22 procentų, gamybos licencijos išdavimas
Įmonė, norinti gauti alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licenciją, Departamentui raštu (adresu Vilnius, Šv. Stepono g. 27)
ar elektroninėmis priemonėmis ntakd@ntakd.lt (patvirtinus saugiu elektroniniu parašu) ar elektroninėmis
priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt) pateikia:
1 - paraišką dėl licencijos išdavimo (toliau – paraiška), kurioje nurodomi šie duomenys
norimos gauti licencijos rūšis ir numatomų gaminti alkoholinių gėrimų grupės, kategorijos ir jų kodai
pagal EB kombinuotąją nomenklatūrą;(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30

d. įsakymas Nr. 329 „Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo),
įmonės kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinė, telefono numeris, elektroninio pašto (jeigu įmonė jį
turi) adresas, gamybos vietos adresas (jeigu gaminama ne toje vietoje, kurioje įregistruota įmonė) ar adresai,
sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus realizuojami alkoholio produktai, adresai (jeigu yra akcizais
apmokestinamų prekių sandėlių, nurodomas ir jų atpažinties numeris), įmonės vadovo vardas, pavardė, asmens
kodas, informacija, kokiu būdu (tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente ar registruotu
laišku) įmonė norėtų gauti licenciją (Paraiškos pavyzdys)
2 - Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtinimą (pažymą), kad:
- paraiškoje nurodytų alkoholio produktų gamybos techninės sąlygos (įranga) ir patalpos, alkoholio
produktų kokybės tyrimo laboratorijos įranga ir patalpos atitinka normatyvinių dokumentų ir teisės aktų
reikalavimus, o įmonė turi šios tarnybos nustatyta tvarka išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo
pažymėjimą. Reikalavimas turėti šį pažymėjimą netaikomas įmonėms, norinčioms gaminti tik nedenatūruotą
dehidratuotą ir denatūruotą dehidratuotą etilo alkoholį, skirtą naudoti biodegalų arba degalų mišinių,
atitinkančių standartus ar teisės aktų nustatytus reikalavimus, gamybai;
- gaminamų arba numatomų gaminti alkoholio produktų rodikliai, nurodomi įmonės norminiuose
dokumentuose, atitinka teisės aktuose nustatytus saugos ir kokybės rodiklius;
3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka atliktos alkoholio produktų kokybės
tyrimo laboratorijos atestacijos pažymą. Įmonės, gaminančios per metus iki 5 000 hektolitrų alaus, iki 100
hektolitrų natūralios fermentacijos midaus ar vaisių vyno ir neturinčios galimybės įsirengti nuosavos
laboratorijos, pateikia alkoholio produktų kokybės tyrimo sutarties, sudarytos su nustatyta tvarka atestuotos
kitos institucijos ar įmonės maisto produktų kokybės tyrimo laboratorija, kopiją;
4. dokumentus, patvirtinančius, kad alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijų ir gamybos
personalo kvalifikacija atitinka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus alkoholio produktų
gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimus. (Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir

veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 408 „Dėl alkoholio produktų
gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimų patvirtinimo”)
Departamentas alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licenciją išduoda ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, Jeigu
pateikta paraiška nevisiškai ar neteisingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys ar buvo pateikti ne
visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.
Valstybės rinkliava už alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licencijos išdavimą 1158 Eur.
.
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Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licencijos dublikato išdavimas
Licencijos turėtojas praradęs alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė
etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licenciją, kreipiasi į Departamentą dėl
licencijos dublikato išdavimo.
Licenciją praradusi įmonė, Departamentui raštu (adresu Vilnius, Šv. Stepono g. 27) ar
elektroninėmis priemonėmis ntakd@ntakd.lt (patvirtinus saugiu elektroniniu parašu) ar elektroninėmis
priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt) pateikia paraišką.
Paraiškoje nurodoma: įmonės kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinė, telefono numeris,
elektroninio pašto (jeigu įmonė jį turi) adresas, licencijos numeris, rūšis ir išdavimo data, priežastis,
kodėl prašoma išduoti licencijos dublikatą, taip pat nurodo, kokiu būdu (Departamente ar registruotu
laišku) ji norėtų jį gauti, Paraiškos pavyzdys.
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas išduoda licencijos dublikatą su
žyma „Dublikatas“.
Sprendimą dėl licencijos dublikato išdavimo Departamentas priima ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas nuo paraiškos gavimo. Jeigu paraiška nevisiškai ar neteisingai užpildyta arba joje pateikti
neteisingi duomenys, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas ne vėliau kaip per 2
darbo dienas nuo paraiškos gavimo raštu ar elektroninėmis priemonėmis turi pranešti apie tai įmonei.
Įmonė, norinti gauti licencijos dublikatą, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų gali ištaisyti trūkumus ir
pateikti patikslintą ir (ar) papildytą paraišką. Šiuo atveju terminas priimti sprendimą dėl licencijos
dublikato išdavimo skaičiuojamas nuo tinkamai užpildytos paraiškos Departamente gavimo.
Valstybės rinkliava už alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo
alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų. gamybos licencijos dublikato išdavimą 86 Eur
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Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licencijos papildymas
Licencijos turėtojas gali papildyti licenciją šiais atvejais:
1. Įmonei įsigijus, išsinuomojus ar kitais pagrindais naudojantis naujais sandėliais, kuriuose
laikomi alkoholio produktai ar iš kurių šie produktai realizuojami, licencija įmonės prašymu
papildoma naujais sandėlių adresais. Tikiu atveju įmonė pateikia Paraišką. Paraiškoje nurodoma:
įmonės kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinė, telefono numeris, elektroninio pašto (jeigu įmonė
jį turi) adresas, licencijos numeris, rūšis ir išdavimo data. Paraiškos pavyzdys.
Departamentas sprendimą dėl licencijos papildymo turi priimti per 15 darbo dienų nuo
paraiškos ir dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti ar patikslinti, gavimo. Jeigu buvo pateikti ne
visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.
Valstybės rinkliava už alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licencijos papildymą 86 Eur.
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2. Jeigu įmonė numato gaminti alkoholio produktus kitose vietose, negu nurodyta licencijoje,
licencija įmonės prašymu papildoma naujais gamybos vietos adresais.
Tokiais atvejais licencijos turėtojas Departamentui raštu (adresu Vilnius, Šv. Stepono g. 27) ar
elektroninėmis priemonėmis ntakd@ntakd.lt (patvirtinus saugiu elektroniniu parašu) ar elektroninėmis
priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt) pateikia:
- Paraišką. Paraiškoje nurodoma: įmonės kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinė,
telefono numeris, elektroninio pašto (jeigu įmonė jį turi) adresas, licencijos numeris, rūšis ir išdavimo
data Paraiškos pavyzdys.
- Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtinimą (pažymą), kad: paraiškoje
nurodytų
alkoholinių
gėrimų
gamybos
techninės
sąlygos
(įranga)
ir
patalpos,
alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos įranga ir patalpos atitinka normatyvinių dokumentų ir
teisės aktų reikalavimus, o įmonė turi šios tarnybos nustatyta tvarka išduotą maisto tvarkymo subjekto
patvirtinimo pažymėjimą gaminamų arba numatomų gaminti alkoholio produktų rodikliai, nurodomi
įmonės norminiuose dokumentuose, atitinka teisės aktuose nustatytus saugos ir kokybės rodiklius;
- Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka atliktos alkoholio
produktų kokybės tyrimo laboratorijos atestacijos pažymą. Įmonės, gaminančios per metus iki 5
000 hektolitrų alaus, iki 100 hektolitrų natūralios fermentacijos midaus ar vaisių vyno ir neturinčios
galimybės įsirengti nuosavos laboratorijos, pateikia alkoholio produktų kokybės tyrimo sutarties,
sudarytos su nustatyta tvarka atestuotos kitos institucijos ar įmonės maisto produktų kokybės tyrimo
laboratorija, kopiją;
- dokumentus, patvirtinančius, kad alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijų ir
gamybos personalo kvalifikacija atitinka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus
alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimus.

Valstybės rinkliava už alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencijos papildymą 86
Eur
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3. Jeigu įmonė numato gaminti alkoholio produktus, kurių kodai pagal EB kombinuotąją
nomenklatūrą neįrašyti į jos turimą licenciją, tačiau numatyti atitinkamos rūšies licencijoje, įmonės
prašymu papildomos naujais kodais.
Tokiais atvejais licencijos turėtojas Departamentui raštu (adresu Vilnius, Šv. Stepono g. 27) ar
elektroninėmis priemonėmis ntakd@ntakd.lt (patvirtinus saugiu elektroniniu parašu) ar elektroninėmis
priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt) pateikia:
- paraišką. Paraiškoje nurodoma: įmonės kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinė,
telefono numeris, elektroninio pašto (jeigu įmonė jį turi) adresas, licencijos numeris, rūšis ir išdavimo
data. Numatomų gaminti naujų alkoholinių gėrimų grupė, kategorija, kodas pagal EB KN. Paraiškos
pavyzdys.
- Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtinimą (pažymą), kad: paraiškoje
nurodytų
alkoholinių
gėrimų
gamybos
techninės
sąlygos
(įranga)
ir
patalpos,
alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos įranga ir patalpos atitinka normatyvinių dokumentų ir
teisės aktų reikalavimus, o įmonė turi šios tarnybos nustatyta tvarka išduotą maisto tvarkymo subjekto
patvirtinimo pažymėjimą gaminamų arba numatomų gaminti alkoholio produktų rodikliai, nurodomi
įmonės norminiuose dokumentuose, atitinka teisės aktuose nustatytus saugos ir kokybės rodiklius;
- Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka atliktos alkoholio
produktų kokybės tyrimo laboratorijos atestacijos pažymą. Įmonės, gaminančios per metus iki 5
000 hektolitrų alaus, iki 100 hektolitrų natūralios fermentacijos midaus ar vaisių vyno ir neturinčios
galimybės įsirengti nuosavos laboratorijos, pateikia alkoholio produktų kokybės tyrimo sutarties,
sudarytos su nustatyta tvarka atestuotos kitos institucijos ar įmonės maisto produktų kokybės tyrimo
laboratorija, kopiją;
Departamentas sprendimą dėl licencijos papildymo turi priimti per 15 darbo dienų nuo
paraiškos ir dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti ar patikslinti, gavimo. Jeigu buvo pateikti ne
visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.
Valstybės rinkliava už alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licencijos papildymą 86 Eur.
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Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių etilo alkoholio
koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licencijos patikslinimas
Licencijos turėtojas gali patikslinti licenciją šiais atvejais:
- keičiant įmonės rekvizitus ( buveinės adresą, teisinę formą, pavadinimą, įmonės kodą). Tokiu
atveju įmonė pateikia paraišką ir dokumentus, patvirtinančius duomenų pasikeitimą. Paraiškos
pavyzdys.
Svarbu Licencijos turėtojas apie pasikeitusį pavadinimą, teisinę formą, buveinę, pakeistą įmonės
kodą (suteiktą naują kodą) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų, taip pat steigimo
dokumentų pakeitimo įregistravimo Juridinių asmenų registre privalo pranešti licenciją išdavusiai
institucijai.
- išbraukiant sandėlio, kuriame buvo laikomi ir iš kurio buvo realizuojami alkoholiniai
gėrimai, adresą. Tokiu atveju įmonė pateikia paraišką. Paraiškos pavyzdys.
- išbraukiant alkoholinių gėrimų gamybos vietos adresą. Tokiu atveju įmonė pateikia paraišką.
Paraiškos pavyzdys
Departamentas sprendimą dėl licencijos patikslinimo turi priimti per 15 darbo dienų nuo
paraiškos ir dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo. Jeigu buvo pateikta paraiška
nevisiškai ar neteisingai užpildyta, arba joje pateikti neteisingi duomenys, arba pateikti ne visi
dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.
Valstybės rinkliava už alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licencijos patikslinimą 86Eur.
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Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, gamybos licencijos išdavimas
Įmonė, norinti gauti alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, gamybos licenciją,
Departamentui raštu (adresu Vilnius, Šv. Stepono g. 27) ar elektroninėmis priemonėmis
ntakd@ntakd.lt (patvirtinus saugiu elektroniniu parašu) ar elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų
ir gaminių kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt) pateikia:
1 – paraišką, kurioje nurodoma norimos gauti licencijos rūšis ir numatomų gaminti
alkoholinių gėrimų grupės, kategorijos ir jų kodai pagal EB kombinuotąją nomenklatūrą;(Lietuvos

Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 329 „Dėl alkoholinių
gėrimų klasifikavimo dėl licencijos išdavimo (toliau – paraiška),
- įmonės kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinė, telefono numeris, elektroninio pašto
(jeigu įmonė jį turi) adresas, gamybos vietos adresas (jeigu gaminama ne toje vietoje, kurioje
įregistruota įmonė) ar adresai, sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus realizuojami alkoholio
produktai, adresai (jeigu yra akcizais apmokestinamų prekių sandėlių, nurodomas ir jų atpažinties
numeris), įmonės vadovo vardas, pavardė, asmens kodas, informacija, kokiu būdu (tiesiogiai
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente ar registruotu laišku) įmonė norėtų gauti
licenciją. Paraiškos pavyzdys.
2 - Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtinimą (pažymą), kad:
- paraiškoje nurodytų alkoholio produktų gamybos techninės sąlygos (įranga) ir patalpos,
alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos įranga ir patalpos atitinka normatyvinių dokumentų ir
teisės aktų reikalavimus, o įmonė turi šios tarnybos nustatyta tvarka išduotą maisto tvarkymo subjekto
patvirtinimo pažymėjimą. Reikalavimas turėti šį pažymėjimą netaikomas įmonėms, norinčioms
gaminti tik nedenatūruotą dehidratuotą ir denatūruotą dehidratuotą etilo alkoholį, skirtą naudoti
biodegalų arba degalų mišinių, atitinkančių standartus ar teisės aktų nustatytus reikalavimus, gamybai;
- gaminamų arba numatomų gaminti alkoholio produktų rodikliai, nurodomi įmonės
norminiuose dokumentuose, atitinka teisės aktuose nustatytus saugos ir kokybės rodiklius;
3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka atliktos alkoholio produktų
kokybės tyrimo laboratorijos atestacijos pažymą. Įmonės, gaminančios per metus iki 5 000 hektolitrų
alaus, iki 100 hektolitrų natūralios fermentacijos midaus ar vaisių vyno ir neturinčios galimybės
įsirengti nuosavos laboratorijos, pateikia alkoholio produktų kokybės tyrimo sutarties, sudarytos su
nustatyta tvarka atestuotos kitos institucijos ar įmonės maisto produktų kokybės tyrimo laboratorija,
kopiją;
4. dokumentus, patvirtinančius, kad alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijų ir
gamybos personalo kvalifikacija atitinka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus
alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimus. (Lietuvos Respublikos

valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr.
408 „Dėl alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimų
patvirtinimo”)
Departamentas alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, gamybos licenciją išduoda
ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, Jeigu pateikta paraiška nevisiškai ar neteisingai užpildyta
arba joje pateikti neteisingi duomenys ar buvo pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas
nuo visų dokumentų pateikimo dienos.
Valstybės rinkliava už alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, gamybos licencijos
išdavimą 1158 Eur.
.
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Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, gamybos licencijos dublikato
išdavimas
Licencijos turėtojas praradęs alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, gamybos
licenciją, kreipiasi į Departamentą dėl licencijos dublikato išdavimo.
Licenciją praradusi įmonė, Departamentui raštu (adresu Vilnius, Šv. Stepono g. 27) ar
elektroninėmis priemonėmis ntakd@ntakd.lt (patvirtinus saugiu elektroniniu parašu) ar elektroninėmis
priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt) pateikia paraišką.
Paraiškoje nurodoma: įmonės kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinė, telefono numeris,
elektroninio pašto (jeigu įmonė jį turi) adresas, licencijos numeris, rūšis ir išdavimo data, priežastis,
kodėl prašoma išduoti licencijos dublikatą, taip pat nurodo, kokiu būdu (Departamente ar registruotu
laišku) ji norėtų jį gauti, Paraiškos pavyzdys.
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas išduoda licencijos dublikatą su
žyma „Dublikatas“.
Sprendimą dėl licencijos dublikato išdavimo Departamentas priima ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas nuo paraiškos gavimo. Jeigu paraiška nevisiškai ar neteisingai užpildyta arba joje pateikti
neteisingi duomenys, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas ne vėliau kaip per 2
darbo dienas nuo paraiškos gavimo raštu ar elektroninėmis priemonėmis turi pranešti apie tai įmonei.
Įmonė, norinti gauti licencijos dublikatą, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų gali ištaisyti trūkumus ir
pateikti patikslintą ir (ar) papildytą paraišką. Šiuo atveju terminas priimti sprendimą dėl licencijos
dublikato išdavimo skaičiuojamas nuo tinkamai užpildytos paraiškos Departamente gavimo.
Valstybės rinkliava už alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, gamybos licencijos
dublikato išdavimą 86 Eur.
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Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, gamybos licencijos
papildymas
Licencijos turėtojas gali papildyti licenciją šiais atvejais:
1. Įmonei įsigijus, išsinuomojus ar kitais pagrindais naudojantis naujais sandėliais, kuriuose
laikomi alkoholio produktai ar iš kurių šie produktai realizuojami, licencija įmonės prašymu
papildoma naujais sandėlių adresais. Tikiu atveju įmonė pateikia Paraišką. Paraiškoje nurodoma:
įmonės kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinė, telefono numeris, elektroninio pašto (jeigu įmonė
jį turi) adresas, licencijos numeris, rūšis ir išdavimo data. Paraiškos pavyzdys.
Departamentas sprendimą dėl licencijos papildymo turi priimti per 15 darbo dienų nuo
paraiškos ir dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti ar patikslinti, gavimo. Jeigu buvo pateikti ne
visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.
Valstybės rinkliava už alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licencijos papildymą 86 Eur.
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2. Jeigu įmonė numato gaminti alkoholio produktus kitose vietose, negu nurodyta licencijoje,
licencija įmonės prašymu papildoma naujais gamybos vietos adresais.
Tokiais atvejais licencijos turėtojas Departamentui raštu (adresu Vilnius, Šv. Stepono g. 27) ar
elektroninėmis priemonėmis ntakd@ntakd.lt (patvirtinus saugiu elektroniniu parašu) ar elektroninėmis
priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt) pateikia:
- Paraišką. Paraiškoje nurodoma: įmonės kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinė,
telefono numeris, elektroninio pašto (jeigu įmonė jį turi) adresas, licencijos numeris, rūšis ir išdavimo
data. Paraiškos pavyzdys.
- Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtinimą (pažymą), kad: paraiškoje
nurodytų
alkoholinių
gėrimų
gamybos
techninės
sąlygos
(įranga)
ir
patalpos,
alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos įranga ir patalpos atitinka normatyvinių dokumentų ir
teisės aktų reikalavimus, o įmonė turi šios tarnybos nustatyta tvarka išduotą maisto tvarkymo subjekto
patvirtinimo pažymėjimą gaminamų arba numatomų gaminti alkoholio produktų rodikliai, nurodomi
įmonės norminiuose dokumentuose, atitinka teisės aktuose nustatytus saugos ir kokybės rodiklius;
- Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka atliktos alkoholio
produktų kokybės tyrimo laboratorijos atestacijos pažymą. Įmonės, gaminančios per metus iki 5
000 hektolitrų alaus, iki 100 hektolitrų natūralios fermentacijos midaus ar vaisių vyno ir neturinčios
galimybės įsirengti nuosavos laboratorijos, pateikia alkoholio produktų kokybės tyrimo sutarties,
sudarytos su nustatyta tvarka atestuotos kitos institucijos ar įmonės maisto produktų kokybės tyrimo
laboratorija, kopiją;
- dokumentus, patvirtinančius, kad alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijų ir
gamybos personalo kvalifikacija atitinka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus
alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimus.

Departamentas sprendimą dėl licencijos papildymo turi priimti per 15 darbo dienų nuo
paraiškos ir dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti ar patikslinti, gavimo. Jeigu buvo pateikti ne
visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.
Valstybės rinkliava už alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licencijos papildymą 86,89 Eur.

20

21
3. Jeigu įmonė numato gaminti alkoholio produktus, kurių kodai pagal EB kombinuotąją
nomenklatūrą neįrašyti į jos turimą licenciją, tačiau numatyti atitinkamos rūšies licencijoje, įmonės
prašymu papildomos naujais kodais.
Tokiais atvejais licencijos turėtojas Departamentui raštu (adresu Vilnius, Šv. Stepono g. 27) ar
elektroninėmis priemonėmis ntakd@ntakd.lt (patvirtinus saugiu elektroniniu parašu) ar elektroninėmis
priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt) pateikia:
- paraišką. Paraiškoje nurodoma: įmonės kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinė,
telefono numeris, elektroninio pašto (jeigu įmonė jį turi) adresas, licencijos numeris, rūšis ir išdavimo
data. Numatomų gaminti naujų alkoholinių gėrimų grupė, kategorija, kodas pagal EB KN. Paraiškos
pavyzdys.
- Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtinimą (pažymą), kad: paraiškoje
nurodytų
alkoholinių
gėrimų
gamybos
techninės
sąlygos
(įranga)
ir
patalpos,
alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos įranga ir patalpos atitinka normatyvinių dokumentų ir
teisės aktų reikalavimus, o įmonė turi šios tarnybos nustatyta tvarka išduotą maisto tvarkymo subjekto
patvirtinimo pažymėjimą gaminamų arba numatomų gaminti alkoholio produktų rodikliai, nurodomi
įmonės norminiuose dokumentuose, atitinka teisės aktuose nustatytus saugos ir kokybės rodiklius;
- Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka atliktos alkoholio
produktų kokybės tyrimo laboratorijos atestacijos pažymą. Įmonės, gaminančios per metus iki 5
000 hektolitrų alaus, iki 100 hektolitrų natūralios fermentacijos midaus ar vaisių vyno ir neturinčios
galimybės įsirengti nuosavos laboratorijos, pateikia alkoholio produktų kokybės tyrimo sutarties,
sudarytos su nustatyta tvarka atestuotos kitos institucijos ar įmonės maisto produktų kokybės tyrimo
laboratorija, kopiją;
Departamentas sprendimą dėl licencijos papildymo turi priimti per 15 darbo dienų nuo
paraiškos ir dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti ar patikslinti, gavimo. Jeigu buvo pateikti ne
visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.
Valstybės rinkliava už alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licencijos papildymą 86 Eur.
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Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, gamybos licencijos
patikslinimas
Licencijos turėtojas gali patikslinti licenciją šiais atvejais:
- keičiant įmonės rekvizitus ( buveinės adresą, teisinę formą, pavadinimą, įmonės kodą). Tokiu
atveju įmonė pateikia paraišką ir dokumentus, patvirtinančius duomenų pasikeitimą. Paraiškos
pavyzdys.
Svarbu Licencijos turėtojas apie pasikeitusį pavadinimą, teisinę formą, buveinę, pakeistą įmonės
kodą (suteiktą naują kodą) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų, taip pat steigimo
dokumentų pakeitimo įregistravimo Juridinių asmenų registre privalo pranešti licenciją išdavusiai
institucijai.
- išbraukiant sandėlio, kuriame buvo laikomi ir iš kurio buvo realizuojami alkoholiniai
gėrimai, adresą. Tokiu atveju įmonė pateikia paraišką. Paraiškos pavyzdys.
- išbraukiant alkoholinių gėrimų gamybos vietos adresą. Tokiu atveju įmonė pateikia paraišką.
Paraiškos pavyzdys
Departamentas sprendimą dėl licencijos patikslinimo turi priimti per 15 darbo dienų nuo
paraiškos ir dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo. Jeigu buvo pateikta paraiška
nevisiškai ar neteisingai užpildyta, arba joje pateikti neteisingi duomenys, arba pateikti ne visi
dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.
Valstybės rinkliava už alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licencijos patikslinimą 86 Eur.
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LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS
Įmonių, turinčių alkoholio produktų gamybos licencijas, veiklą, taip pat kaip jos laikosi tos
veiklos sąlygų, pagal kompetenciją prižiūri Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas,
Žemės ūkio ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė
maisto ir veterinarijos tarnyba, policijos įstaigos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus
reikalų ministerijos (toliau – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba), Muitinės departamentas prie
Finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas), kitos valstybės priežiūros ir teisėsaugos
institucijos.
Licencijų turėtojai privalo vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius alkoholio produktų gamybą ir jų
pardavimą, aplinkos apsaugos, higienos normų, darbo saugos, priešgaisrinių ir kitų techninių bei šių
taisyklių reikalavimus, mokėti mokesčius.
. Visos įmonės, turinčios licencijas, privalo:
- ne vėliau kaip iki kito mėnesio 20 dienos pateikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamentui ir Žemės ūkio ministerijai mėnesio duomenis apie alkoholio produktų gamybą ir
realizavimą pagal Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nustatytą ir su Statistikos
departamentu suderintą formą;
- . ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo naujo vadovo darbo pradžios pranešti Narkotikų,
tabako ir alkoholio kontrolės departamentui raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą,
tiesiogiai arba per kontaktinį centrą apie pasikeitusį įmonės vadovą, nurodydamos naujo įmonės
vadovo vardą, pavardę ir asmens kodą.
Kiekviena Lietuvos Respublikoje pagaminta alkoholio produktų partija privalo turėti
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka ir nustatyto pavyzdžio šių produktų
atitiktį patvirtinantį dokumentą. Atitiktį patvirtinantį dokumentą išduoda tik Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos patvirtintos laboratorijos, turinčios teisę išduoti tokius dokumentus.
Alaus gamybos įmonės, neturinčios galimybės įsirengti nuosavos laboratorijos ir Narkotikų,
tabako ir alkoholio kontrolės departamentui pateikusios alkoholio produktų kokybės tyrimo sutarties,
sudarytos su nustatyta tvarka atestuotos kitos institucijos ar įmonės maisto produktų kokybės tyrimo
laboratorija, kopiją, per metus gali pagaminti iki 5 000 hektolitrų alaus. Įmonės, gaminančios natūralios
fermentacijos midų ar vaisių vyną, neturinčios galimybės įsirengti nuosavos laboratorijos ir Narkotikų,
tabako ir alkoholio kontrolės departamentui pateikusios alkoholio produktų kokybės tyrimo sutarties,
sudarytos su nustatyta tvarka atestuotos kitos institucijos ar įmonės maisto produktų kokybės tyrimo
laboratorija, kopiją, per metus gali pagaminti iki 100 hektolitrų natūralios fermentacijos midaus ar
vaisių vyno.
Įmonėms, turinčioms licencijas gaminti alkoholio produktus, draudžiama įgalioti kitus
asmenis verstis licencijoje nurodyta veikla ar pagal sutartį perduoti šią teisę kitiems asmenims.
Įmonės, turinčios gamybos licencijas, gali laikyti ir parduoti produkciją tik iš tų sandėlių,
kurių adresai nurodyti licencijoje.
Įmonės, turinčios licencijas gaminti alkoholinius gėrimus, gali juos parduoti Alkoholio
kontrolės įstatymo 17 straipsnio 8 dalyje išvardytiems subjektams.
Alkoholinių gėrimų gamybos įmonės, parduodamos juos įmonėms, turinčioms licencijas
verstis didmenine ar mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, juridinę galią turinčiuose prekių
tiekimo dokumentuose nurodo turimos licencijos numerį ir išdavimo datą, sandėlio, iš kurio jie
parduodami, adresą, alkoholinių gėrimų pirkėjų licencijos numerį ir išdavimo datą.
Įmonės, turinčios licencijas gaminti:
etilo alkoholį, gali jį parduoti Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 9 dalyje išvardytiems
subjektams;
žaliavas, gali jas parduoti Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 10 dalyje išvardytiems
subjektams;
alkoholinius tirpalus, gali juos (supilstytus į didesnę kaip 20 mililitrų vienkartinę tarą)
parduoti Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 11 dalyje išvardytiems subjektams.
Įmonėms, turinčioms licencijas gaminti alkoholio produktus, leidžiama šiuos produktus
eksportuoti Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 12 dalyje nustatyta tvarka.
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LICENCIJOS TURĖTOJO TEISĖS
Įmonė, turinti licenciją, gali:
verstis licencijoje nurodyta veikla;
reikalauti paaiškinimų, kai atsisakoma patikslinti arba papildyti licenciją ar jos galiojimas
panaikinamas;
pareigūnų sprendimus dėl licencijos galiojimo panaikinimo, atsisakymo patikslinti ar papildyti
licenciją Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka apskųsti teismui.
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