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Ūkio subjektų, kuriems 2013 metais buvo išduoti leidimai pirkti ir (ar)
naudoti etilo alkoholį, išsidėstymas Lietuvos teritorijoje
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas atliko ūkio subjektų, kuriems
2013 metais buvo išduoti leidimai pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį, išsidėstymo tyrimą, kurio
tikslas buvo įvertinti ūkio subjektų, kurie 2013 metais pirko nedenatūruoto etilo alkoholio bei pirko
ir (ar) naudojo denatūruotą etilo alkoholį gamybos reikmėms, techninėms reikmėms bei mokslo ir
tyrimo darbams, pasiskirstymą pagal apskritis ir etilo alkoholio panaudojimo sritį.
Tyrimas parengtas įvertinant Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento
surinktus duomenis apie 2013 metais išduotų leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimų
pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį bei leidimų naudoti denatūruotą etilo alkoholį skaičių,
ūkio subjektų, kuriems išduoti minėti leidimai, veiklos vietą ir etilo alkoholio panaudojimo sritį.
2013 metais buvo išduoti 76 leidimai pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, 12 leidimų
pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį bei 4 leidimai naudoti denatūruotą etilo alkoholį.
Duomenys apie nedenatūruoto etilo alkoholio ir denatūruoto etilo alkoholio leidimų skaičiaus
išsidėstymą pagal apskritis, atsižvelgiant į ūkio subjektų, kuriems šie leidimai buvo išduoti, veiklos
vietą, pateikti 1 lentelėje.
1 lentelė. Leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio bei leidimų pirkti ir (ar) naudoti
denatūruotą etilo alkoholį skaičiaus pasiskirstymas pagal apskritis.
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Vertinant bendrai visų išduotų leidimų skaičių (1 paveikslas) matyti, kad didžiausia
dalis leidimų buvo išduota ūkio subjektams, vykdantiems veiklą Vilniaus ir Kauno apskrityse:
atitinkamai 36 ir 20 leidimų. Kitose apskrityse leidimų išduota gerokai mažiau: Klaipėdos ir Šiaulių
apskrityse po 7, Panevėžio apskrityje – 6, Utenos – 5, Telšių - 4, Alytaus ir Marijampolės – po 3,
tuo tarpu Tauragės apskrityje tik 1.

1 paveikslas. Ūkio subjektų, kuriems 2013 metais buvo išduoti leidimai pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio ir pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį gamybos reikmėms,
techninėms reikmės ar mokslo ir tyrimo darbams, išsidėstymas pagal apskritis
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Ūkio subjektų, kuriems 2013 metais buvo išduoti leidimai pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio, išsidėstymas Lietuvos teritorijoje

Vertinant 2013 metais išduotų leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio skaičių (2 paveikslas)
matyti, kad didžiausias skaičius ūkio subjektų, gavusių šį leidimą, vykdo veiklą Vilniaus ir Kauno
apskrityse. Mažiausiai – tik 1 ūkio subjektui – leidimų išduota Tauragės apskrityje.
2 paveikslas. 2013 metais išduotų leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio skaičius pagal
apskritis.
Telšių, 4
Tauragės, 1
M arijampolės, 3
Alytaus, 2
Utenos, 5
Vilniaus, 28

Panevėžio, 6

Šiaulių, 6

Klaipėdos, 5
Kauno, 16

Vertinant išduotų leidimų skaičių pagal panaudojimo sritį matyti (3 paveikslas), kad daugiausia
ūkio subjektų (36) pageidavo pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio mokslo ir tyrimo darbams. Tai
mokslo ir švietimo įstaigos, įmonių laboratorijos. Nemaža dalis ūkio subjektų (28) nedenatūruotą
etilo alkoholį naudoja techninėms reikmės gamybos proceso metu. Gamybos reikmėms, kaip
sudėtinę produkto dalį, nedenatūruotą etilo alkoholį pirko 12 ūkio subjektų. Tai maisto pramonės,
kosmetikos ir parfumerijos, vaistinių preparatų gamybos įmonės.
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3 paveikslas. Leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio skaičius pagal panaudojimo sritį
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Gamybos reikmėms

Techninėms reikmėms

Mokslo ir tyrimo darbams

Mokslo ir tyrimo darbams nedenatūruotą etilo alkoholį naudoja aukštosios mokyklos, bibliotekos,
mokslo institutai, vandens tyrimo laboratorijos, farmacijos, maisto pramonės įmonių laboratorijos,
kurių dauguma susitelkusios didžiuosiuose miestuose. Dėl šios priežasties didelis leidimų pirkti
nedenatūruoto etilo alkoholio skaičius išduotas būtent ūkio subjektams, vykdantiems veiklą Vilniuje
ir Kaune.
Techninėms reikmėms nedenatūruotą etilo alkoholį pirko šilumos, elektros tiekimo įmonės, įvairios
gamybos įmonės, naudojančios nedenatūruotą etilo alkoholį techninėms reikmėms gamybos
proceso metu. Didžiausias skaičius tokių įmonių taip pat išlieka Vilniaus apskrityje – 11 leidimų,
Kauno apskrityje - 5. Kitose apskrityse išduota po 1-3 leidimus.
Gamybos reikmėms kaip produkto sudėtinę dalį nedenatūruoto etilo alkoholio pirko 12 įmonių. Tai
konditerijos, parfumerijos, medicininių preparatų gamybos įmonės. Iš 12 leidimų net 6 išduoti
Vilniaus apskrityje veikiančioms įmonėms, 3 leidimai – Šiaulių, 2 – Kauno ir 1 Alytaus apskrityje.
Ūkio subjektų, kuriems 2013 metais buvo išduoti leidimai pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio
gamybos reikmėms, techninėms reikmės bei mokslo ir tyrimo darbams, pasiskirstymas pagal
apskritis ir etilo alkoholio panaudojimo sritį pateiktas 4 paveiksle.
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4 paveikslas. Ūkio subjektų, kuriems 21013 metais išduoti leidimai pirkti nedenatūruoto etilo
alkoholio, pasiskirstymas pagal apskritis ir panaudojimo sritį.
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Ūkio subjektų, kuriems 2013 metais buvo išduoti leidimai pirkti ir (ar) naudoti
denatūruotą etilo alkoholį, išsidėstymas Lietuvos teritorijoje
2013 metais buvo išduota 16 leidimų pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį. Iš jų 4 leidimai
išduoti naudoti denatūruotą etilo alkoholį. Šis leidimas išduodamas ūkio subjektams, kurie patys
gamina denatūruotą etilo alkoholį ar jį perka ne Lietuvoje. Du leidimai buvo išduoti ūkio
subjektams, kurie naudoja savo pačių pagamintą denatūruotą etilo alkoholį, kiti du šį produktą pirko
Latvijoje ir Švedijoje. 12 ūkio subjektų, kurie pageidavo denatūruotą etilo alkoholį pirkti Lietuvoje,
buvo išduoti leidimai pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį. Ūkio subjektų, kuriems 2013
metais buvo išduoti minėti leidimai, pasiskirstymas pagal apskritis pateiktas 5 paveiksle.
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5 paveikslas. Ūkio subjektų, kuriems 2013 metais buvo išduoti leidimai pirkti ir (ar) naudoti
denatūruotą etilo alkoholį, pasiskirstymas pagal apskritis.

Alytaus 1
Šiaulių 1

Klaipėdos 2

Vilniaus 8

Kauno 4

Vertinant išduotų leidimų skaičių pagal panaudojimo sritį (6 paveikslas) matome, kad mokslo ir
tyrimo darbams denatūruoto etilo alkoholio pirko tik vienas ūkio subjektas – muziejus, kuris
produktą naudojo biologinių preparatų ruošimui. Techninėms reikmėms taip pat etilo alkoholį pirko
tik vienas ūkio subjektas – transporto įmonė. Didžioji dalis ūkio subjektų denatūruotą etilo alkoholį
naudojo gamybos reikmėms: fleksografinės spaudos dažų, putplasčio, kosmetikos ir parfumerijos
gaminių, repelentų, buitinės chemijos prekių gamybai.
6 paveikslas. Leidimų pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį skaičius pagal
panaudojimo sritį.
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Ūkio subjektų, kuriems 2013 metais buvo išduoti leidimai pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo
alkoholį gamybos reikmėms, techninėms reikmės bei mokslo ir tyrimo darbams, pasiskirstymas
pagal apskritis ir etilo alkoholio panaudojimo sritį pateiktas 7 paveiksle.
7 paveikslas. Ūkio subjektų, kuriems 2013 metais išduoti leidimai pirkti ir (ar) naudoti
denatūruoto etilo alkoholio, pasiskirstymas pagal apskritis ir panaudojimo sritį.
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