BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
TVIRTINU
Biržų rajono savivaldybės administracijos
direktorius
Rimantas Pauža
ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS
2015 m. birželio 15 d.
Biržai
Eil.
Pavadinimas
Nr.
1.
Administracinės paslaugos
pavadinimas

Nr. APA-43
Aprašymo turinys

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais išdavimas
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija
neviršija 22 procentų, išdavimas
Licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus
mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios
fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 8,5 procento, išdavimas
Licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus
mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios
fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 7,5 procento, išdavimas
Licencijos verstis sezonine mažmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio,
poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu, išdavimas
Licencijos verstis sezonine mažmenine prekyba
alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais,
natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo
alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento,
kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu,
išdavimas

2.
3.

Administracinės paslaugos
versija
Administracinės paslaugos

2
Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
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Eil.
Nr.

Aprašymo turinys

Pavadinimas
apibūdinimas

gėrimais – dokumentas, suteikiantis teisę ūkio
subjektui verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais.
Šios rūšies licencija suteikia teisę verstis
mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
atitinkamoje savivaldybėje, leidime nurodytoje
konkrečioje prekybos vietoje.
Licencija (išskyrus sezoninę) išduodama
neterminuotam laikui.
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais išduodamos fiziniams asmenims,
turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba
Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams
asmenims, kitų valstybių narių juridiniams
asmenims ar jų filialams, įsteigtiems Lietuvos
Respublikoje.
Pareiškėjas dokumentus licencijai gauti pateikia
paštu, per kurjerį arba elektroninėmis priemonėmis,
tiesiogiai Biržų rajono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriui arba
per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą. Pateikti
pareiškėjo dokumentus gali pareiškėjo atstovas,
teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam
atstovauti ir pateikęs įgaliojimą ir asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos
teikimą

Lietuvos
Respublikos
alkoholio
kontrolės
įstatymas (žr. Galiojanti suvestinė redakcija)
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).
Biržų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario
27 d. sprendimas Nr. T-64 „Dėl licencijų verstis
mažmenine
prekyba
alkoholiniais
gėrimais
išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai,

Pareiškėjas,

siekiantis

gauti

licenciją

verstis
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

kuriuos turi pateikti asmuo

mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, pateikia
Biržų rajono savivaldybės administracijai paraišką,
kurioje nurodoma:
1. įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas,
buveinė, telefono numeris,
elektroninio pašto
adresas,
2. įmonės vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai,
juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinė (jei
steigėjas yra juridinis asmuo),
3. kokiu būdu (tiesiogiai licencijas išduodančioje
institucijoje ar registruotu laišku) įmonė norėtų
gauti licencijos originalą,
4. komercinės ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma
licencijos, rūšis,
5. prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, vieta (jos
adresas ir pavadinimas), alkoholinių gėrimų
pardavimo būdas,
6. įmonės veiklos rūšis (prekyba ar viešasis
maitinimas),
7. sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus
skirstomi alkoholiniai gėrimai adresai.
Pareiškėjas, norintis gauti licenciją verstis
mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kartu su
paraiška pateikia šiuos dokumentus:
1. 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 sutikimą (kuriame jį parašę
asmenys gali nurodyti prekybos alkoholiniais
gėrimais laiką), jeigu alkoholiniais gėrimais bus
prekiaujama gyvenamajame name.
2. Biržų rajono policijos komisariato suderinimą.
3. Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko
išrašą, patvirtinantį, kad statiniai (patalpos),
kuriuose bus prekiaujama alkoholiniais gėrimais,
atitinka naudojimo paskirtį (pateikia įmonės, jeigu
jos nori įsigyti licencijas prekiauti alkoholiniais
gėrimais, kurių mažmeninė prekyba pagal priimtus
teisės aktus leidžiama tik stacionarinėse prekybos ir
viešojo maitinimo įmonėse).
4. Seniūnijos, kurios teritorijoje bus prekiaujama,
seniūno sutikimą, nurodant sustojimo vietas
(pateikia norintys prekiauti automobiliuose –
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Eil.
Nr.

Aprašymo turinys

Pavadinimas
parduotuvėse).

6.

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

1. Duomenys apie juridinį asmenį (pavadinimas,
registracijos kodas, registracijos adresas,) gaunami
iš Juridinių asmenų registro tvarkymo interneto
svetainės.
2. Informacija dėl pareiškėjo veiklos:
2.1. Iš Valstybinės mokesčių inspekcijos - ar
įmonė neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos
Respublikos valstybės biudžetui arba savivaldybės
biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus
mokesčius administruoja valstybinė mokesčių
inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių,
delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių
mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis
ginčas), taip pat ar įmonei nėra įsiteisėjusių
Valstybinės mokesčių inspekcijos nutarimų dėl
nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų
kontrabandą, be banderolių neteisėtą laikymą,
gabenimą ar pardavimą, falsifikuotų alkoholio
produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą;
2.2. Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos Biržų skyriaus - ar įmonė nėra skolinga
Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;
2.3. Iš Informatikos ir ryšių departamento prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos –
ar įmonei ar jos vadovui ar kitiems darbuotojams
(jei jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) nėra
įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl
bausmės skyrimo, įsiteisėjęs teismo nutarimas,
nutartis, įsiteisėjęs įgalioto policijos pareigūno
priimtas nutarimas dėl nuobaudos skyrimo už
alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų
be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar
pardavimą,
falsifikuotų
alkoholio
produktų
pardavimą, gabenimą ar laikymą.
2.4. Iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos –
ar įmonei nėra įsiteisėjusių Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos nutarimų už alkoholinių
gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą
ar pardavimą;
2.5. Ar įmonei išduotas maisto tvarkymo subjekto
patvirtinimo pažymėjimas (išskyrus atvejus, kai
įmonė pateikia paraišką gauti Taisyklių 4.2 ir 4.4
papunkčiuose nurodytas licencijas);
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
2.6. Ar negauta Narkotikų, tabako ir alkoholio
kontrolės departamento, Valstybinės mokesčių
inspekcijos, Policijos komisariato, Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos, kitų valstybinės
priežiūros ir teisėsaugos institucijų pranešimų, kad
įmonė:
- pardavė, laikė ar gabeno alkoholio produktus,
kurie neįrašyti į licencijas juos parduoti, ir alkoholio
produktus neturint juridinę galią turinčių privalomų
tų produktų įsigijimo arba gabenimo dokumentų,
- pardavė, laikė ar gabeno alkoholinius gėrimus
(išskyrus alų, alaus mišinius su nealkoholiniais
gėrimais ir natūralios fermentacijos sidrą, kurio
tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5
procento), nepaženklintus Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka specialiais ženklais –
banderolėmis,
- pardavė, laikė ar gabeno alkoholinius gėrimus,
kurie pagaminti naudojant ne žemės ūkio kilmės
etilo alkoholį,
- pardavė, laikė ar gabeno falsifikuotus alkoholio
produktus,
- pardavė, laikė ar gabeno namų gamybos
alkoholinius gėrimus,
- pardavė, laikė ar gabeno kontrabandinius
alkoholio produktus,
- pardavė etilo alkoholį fiziniams asmenims,
išskyrus nedenatūruotą žemės ūkio kilmės etilo
alkoholį,
parduodamą
fiziniams
asmenims
vaistinėse Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta
tvarka,
- pardavė alkoholinius gėrimus asmenims,
jaunesniems kaip 18 metų,
savo vardu įgaliojo kitus asmenis verstis
licencijoje nurodyta veikla ar pagal sutartį perdavė
šias teises,
- vertėsi licencijoje nurodyta veikla ar laikė
alkoholio produktus kitoje, nei įrašyta licencijoje,
vietoje,
- nesilaikė licencijoje nurodyto prekybos
alkoholiniais gėrimais laiko,
- nesilaikė reikalavimo pirkti alkoholinius gėrimus
tik iš įmonių, turinčių licencijas juos gaminti arba
verstis didmenine prekyba jais, o parduoti –
fiziniams asmenims,
- neinformavo licenciją išdavusios institucijos apie
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
pasikeitusį įmonės vadovą per 10 darbo dienų nuo
jo darbo pradžios,
- gavusi savivaldybės vykdomosios institucijos
rašytinį pranešimą apie prekybos alkoholiniais
gėrimais laiko apribojimą, nesikreipė per 5 darbo
dienas dėl licencijos patikslinimo;
- įmonei ar jos vadovui ar kitiems darbuotojams (jei
jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) yra
įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis,
įsiteisėjęs teismo nutarimas, sprendimas, įsiteisėjęs
muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos,
policijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamento nutarimas dėl nuobaudos skyrimo už
alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų
be banderolių laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip
pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą,
gabenimą ar laikymą.
3.
Informacija
apie
valstybės
rinkliavos
sumokėjimo faktą tikrinama Valstybinės mokesčių
inspekcijos informacinėje sistemoje.

7.

Administracinės paslaugos
teikėjas

8.

Administracinės paslaugos
vadovas

9.

Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė

10.

Administracinės paslaugos
suteikimo kaina (jei
paslauga teikiama
atlygintinai)

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
Licencija išduodama per 30 kalendorinių dienų nuo
paraiškos išduoti licenciją ir visų tinkamai įformintų
dokumentų ir informacijos registravimo Biržų
rajono savivaldybės administracijoje dienos.
Už licencijos verstis mažmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais išdavimą, licencijos verstis
mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių
tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22
procentų, išdavimą, licencijos verstis mažmenine
prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais
gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio
tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5
procento, išdavimą, licencijos verstis mažmenine
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais
gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių
tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5
procento, išdavimą – 376 Eur; už licencijos verstis
sezonine
mažmenine prekyba
alkoholiniais
gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija
neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo
sezonų laikotarpiu, išdavimą, licencijos verstis
sezonine mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais
su
nealkoholiniais
gėrimais,
natūralios
fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 7,5 procento, kurortinio,
poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu, išdavimą –
144 Eur.
Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių
inspekcija (įm. k. 188659752),
Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitos
Nr. T247300010112394300,
Įmokos kodas 52336,
Įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už
licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais išdavimą.
Pastabos:
1. Informaciją apie įmokos kodus ir jų pavadinimus,
Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitas ir
mokėjimo vykdymo pavedimo formavimą galima
rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto
svetainėje šiais adresais:
http://www.vmi.lt/cms/imoku-kodai;
http://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamusurenkamoji-saskaita;
http://www.vmi.lt/cms/mokejimo-vykdymodokumento-formavimas.

11.

12.

13.

Prašymo forma, pildymo
pavyzdys ir prašymo
turinys
Informacinės ir ryšių
technologijos, naudojamos
teikiant administracinę
paslaugą
Administracinės paslaugos
teikimo ypatumai

Paslaugą galima užsisakyti elektroninėmis
priemonėmis, naudojantis elektroninių valdžios
vartų portalu https://www.epaslaugos.lt/portal/.
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Eil.
Pavadinimas
Nr.
14. Administracinių paslaugų
teikimo aprašymų
įtraukimas į dokumentų
apskaitą

Aprašymo turinys
Aprašymas užregistruojamas Bendrajame skyriuje
esančiame Administracinių paslaugų aprašymų
registre.

Strateginio planavimo ir turto valdymo
skyriaus vedėja

Zita Marcinkevičiūtė

9
(įmonės pavadinimas)
(teisinė forma, kodas)
(buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefonas)

PARAIŠKA
DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS
IŠDAVIMO
(data)

Įmonės steigėjų ir vadovų vardai, pavardės
ir asmens kodai; jeigu įmonės steigėjas yra
juridinis asmuo, nurodomas juridinio
asmens pavadinimas, kodas ir buveinė
Licencijos rūšis (nurodyti alkoholinių
gėrimų rūšį: visų rūšių; alkoholiniais
gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 22 proc.; alumi ir
natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė
etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5
proc. ar kita)
Prekybos vieta (adresas)
Prekybos vietos pavadinimas
(parduotuvė, restoranas, kavinė, baras,
kioskas ar kita)
Prekybos laikas
Pardavimo būdas (gerti vietoje, išsinešti)
Sandėlio, kuriame bus laikomi ir iš kurio
bus paskirstomi alkoholiniai gėrimai,
adresas
Įmonės veiklos rūšis
(prekyba, viešasis maitinimas)
Kokiu būdu (tiesiogiai licencijas išduodančioje institucijoje ar registruotu laišku)
įmonė norėtų gauti licencijos originalą
Informuoju, kad patalpos nėra (yra) policijos, sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigoje ar jų
teritorijoje.
PRIDEDAMA:
1. Maisto tvarkymo subjekto pažymėjimo patvirtinta kopija;
2. Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo arba, jei bendrija neįsteigta,
butų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimas (jei bus prekiaujama
gyvenamajame name);
3. Biržų rajono policijos komisariato suderinimas;
4. Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašas, patvirtinantis, kad patalpos, kuriose bus
prekiaujama alkoholiniais gėrimais, atitinka naudojimo paskirtį.
5. _____________________________________________________________________________
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Įmonės vadovas

__________________ _________________________
(parašas)
A. V.

(vardas, pavardė)

