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Biržai

Eil.
Pavadinimas
Nr.
1.
Administracinės paslaugos
pavadinimas

Nr. APA-44

Aprašymo turinys
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais papildymas
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais patikslinimas
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais dublikato išdavimas

2.
3.

Administracinės paslaugos
versija
Administracinės paslaugos
apibūdinimas

2
Licencija gali būti papildoma, jeigu įmonė pakeičia
arba papildo sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių
paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, orlaivių
pavadinimus ir registravimo numerius, pakeičia
prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, prekybos vietos
pavadinimą ar adresą, viešbučių kambarių, kuriuose
įrengti minibarai, numerius, įrengia viešbučio
kambariuose minibarus.
Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais gali būti patikslinta, kai įmonė keičia
licencijoje nurodytą buveinę, teisinę formą ar
pavadinimą, kai keičiamas įmonės kodas (suteikiamas
naujas kodas), jeigu nesikeičia kiti įmonę
identifikuojantys duomenys, kai įmonė
reorganizuojama ir dėl to keičiami licencijoje nurodyti
duomenys, taip pat kai keičiasi licencijos rekvizitai,
tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės, kai įmonė prašo
išbraukti sandėlių, kuriuose laikomi ir (ar) iš kurių
paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, viešbučių

2

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numerius,
automobilinių parduotuvių, orlaivių pavadinimus ir
registravimo numerius.
Licencijos turėtojas privalo informuoti savivaldybės
administraciją apie pasikeitusius įmonės 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.
Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais patikslinama ir tais atvejais, kai savivaldybės
taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
alkoholio kontrolės įstatymų, apriboja įmonės
prekybos alkoholiniais gėrimais laiką.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos
teikimą

5.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

Licencijos dublikatas išduodamas, kai įmonė praranda
ar sugadina licencijos originalą.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės
20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir
mažmeninės
prekybos
alkoholio
produktais
licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos
alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo
įmonėse taisyklių patvirtinimo“ (žr. Galiojanti
suvestinė redakcija).
1. Licencijos papildymo atveju:
1.1. Paraiška, kurioje nurodoma įmonės rekvizitai,
licencijos, kurią prašoma papildyti, numeris, rūšis ir
išdavimo data, priežastis, dėl kurios prašoma licenciją
papildyti,
1.2. Licencijos originalas,
1.3. Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų
bendrijos susirinkimo (valdybos) arba, jei ši bendrija
neįsteigta ar bendrija valdo daugiau kaip vieną
daugiabutį gyvenamąjį namą, gyvenamojo namo
patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų
daugumos sutikimas (kuriame jį parašę asmenys gali
nurodyti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką), jeigu
alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama gyvenamajame
name (keičiant prekybos vietą),
1.4. Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko
išrašas, patvirtinantis, kad statiniai (patalpos), kuriuose
bus prekiaujama alkoholiniais gėrimais, atitinka
naudojimo paskirtį (pateikia įmonės, jeigu jos nori
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
įsigyti licencijas prekiauti alkoholiniais gėrimais, kurių
mažmeninė prekyba pagal priimtus teisės aktus
leidžiama tik stacionarinėse prekybos ir viešojo
maitinimo įmonėse), (keičiant prekybos vietą).
2. Licencijos patikslinimo atveju:
2.1. Paraiška, kurioje nurodoma įmonės rekvizitai,
licencijos, kurią prašoma patikslinti, numeris, rūšis ir
išdavimo data, priežastis, dėl kurios prašoma licenciją
patikslinti,
2. 2. Licencijos originalas,
2.3. Dokumentai, patvirtinantys pasikeitusius įmonės
duomenis.
3. Licencijos dublikato išdavimo atveju:
3.1. Paraiška, kurioje nurodoma įmonės rekvizitai,
licencijos numeris, rūšis ir išdavimo data, priežastis,
dėl kurios prašoma išduoti licencijos dublikatą, ir
kokiu būdu (tiesiogiai licenciją išduodančioje
institucijoje ar registruotu laišku) ji norėtų jį gauti,
3.2. Licencijos originalas (sugadinimo atveju).

6.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi gauti institucija
(prašymą nagrinėjantis
tarnautojas)

1.
Patikrinti
pareiškėjo
registravimo
faktą
patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis
Juridinių asmenų registro tvarkymo interneto
svetainėje.
2. Nustatyti, ar įmonei išduotas maisto tvarkymo
subjekto pažymėjimas (keičiant prekybos vietą).
3. Patikrinti valstybės rinkliavos sumokėjimo faktą.

7.

Administracinės paslaugos
teikėjas

8.

Administracinės paslaugos
vadovas

9.

Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė

Biržų rajono savivaldybės administracijos Strateginio
planavimo ir turto valdymo skyriaus vyriausioji
specialistė Aldona Jurkštaitė,
tel. (8 450) 43 144, 8 618 02 568,
el. p. aldona.jurkstaite@birzai.lt
Biržų rajono savivaldybės administracijos Strateginio
planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja
Zita Marcinkevičiūtė,
tel. (8 450) 43 122, 8 698 75 411,
el. p. zita.marcinkeviciute@birzai.lt
15 darbo dienų nuo paraiškos ir dokumentų gavimo
(papildymo atveju).
3 darbo dienos nuo paraiškos ir dokumentų gavimo
(patikslinimo atveju).
5 darbo dienos nuo paraiškos gavimo (dublikato
išdavimo atveju)
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

10.

Administracinės paslaugos
suteikimo kaina (jei
paslauga teikiama
atlygintinai)

11.

Prašymo forma, pildymo
pavyzdys ir prašymo
turinys
Informacinės ir ryšių
technologijos, naudojamos
teikiant administracinę
paslaugą
Administracinės paslaugos
teikimo ypatumai
Administracinių paslaugų
teikimo aprašymų
įtraukimas į dokumentų
apskaitą

12.

13.
14.

Aprašymo turinys

86 Eur
Įmokos kodas 52336
Gavėjas:
Valstybinė mokesčių inspekcija
Sąskaita LT247300010112394300

Paslaugą
galima
užsisakyti
elektroninėmis
priemonėmis, naudojantis elektroninių valdžios vartų
portalu https://www.epaslaugos.lt/portal/.

Aprašymas užregistruojamas Bendrajame skyriuje
esančiame Administracinių paslaugų aprašymų
registre.

Strateginio planavimo ir turto valdymo
skyriaus vedėja

Zita Marcinkevičiūtė

5
(įmonės pavadinimas)

(teisinė forma, kodas)

(buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefonas)

PARAIŠKA
DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS
PATIKSLINIMO IR (AR) PAPILDYMO

(data)

Turimos licencijos rūšis
Licencijos, kurią prašoma
papildyti ir (ar) patikslinti numeris
Licencijos, kurią prašoma
papildyti ir (ar) patikslinti
išdavimo data
Priežastis, dėl kurios prašoma
patikslinti ar papildyti licenciją

Papildomi ir (ar) patikslinami
duomenys, kurie turi būti nurodyti
licencijoje ir (ar) kurie iš jos turi
būti išbraukti

PRIDEDAMA:
1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
Įmonės vadovas

__________________ _________________________
(parašas)

A. V.

(vardas, pavardė)

