TVIRTINU
Rietavo savivaldyb÷s administracijos
direktorius
Vytautas Dičiūnas

RIETAVO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJA
ADMINISTRACINöS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil.
Nr.

Pavadinimas

1.

Administracin÷s
kodas

paslaugos

2.

Administracin÷s
versija

paslaugos 1
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4.
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Aprašymo turinys

paslaugos Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba natūralios
fermentacijos alkoholiniais g÷rimais, kurių tūrin÷ etilo
alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose
renginiuose ir mug÷se išdavimas.
Administracin÷s paslaugos Vienkartin÷s licencijos gali būti išduodamos tik įmon÷ms,
apibūdinimas
turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba atitinkamų
grupių alkoholiniais g÷rimais, tai pat įmon÷ms, turinčioms
licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais g÷rimais
kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu.
Vienkartin÷s licencijos išduodamos ne ilgesniam kaip
renginio trukm÷s laikui.
Įmon÷, norinti įsigyti licenciją, raštu ar elektronin÷mis
priemon÷mis (patvirtinus elektroniniu parašu) per atstumą,
tiesiogiai arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą
pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus.
Licencija įmonei išduodama paraiškoje nurodytu būdu:
originalas įteikiamas įmon÷s atstovui atvykus į instituciją
arba išsiunčiamas registruotu laišku.
Teis÷s aktai, reguliuojantys
Lietuvos Respublikos alkoholio kontrol÷s įstatymas (Žin.,
administracin÷s paslaugos
1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548);
teikimą
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2004 m. geguž÷s 20 d.
nutarimas Nr. 618 „D÷l didmenin÷s ir mažmenin÷s
prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir
mažmenin÷s prekybos alkoholiniais g÷rimais prekybos ir
viešojo maitinimo įmon÷se taisyklių patvirtinimo“ (Žin.,
2004, Nr. 84-3050; 2011, Nr. 39-869);
Rietavo savivaldyb÷s tarybos 2011-10-20 sprendimas Nr.
T1-189 „D÷l mažmenin÷s prekybos alkoholiniais g÷rimais
prekybos ir viešojo maitinimo įmon÷se licencijų išdavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (Žin., 2000, Nr.
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Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi gauti institucija
(prašymą nagrin÷jantis
tarnautojas)

Aprašymo turinys
52-1484);
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2000 m. gruodžio 15 d.
nutarimas Nr. 1458 „D÷l konkrečių valstyb÷s rinkliavos
dydžių ir šios rinkliavos mok÷jimo ir grąžinimo taisyklių
patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 361285).
Įmon÷, norinti įsigyti vienkartinę licenciją Savivaldyb÷s
administracijai pateikia:
1. motyvuotą paraišką;
2. renginio, parodos ar mug÷s organizatorių sutikimą;
3. licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
g÷rimais, kopiją, patvirtintą įmon÷s antspaudu ir vadovo
parašu;
4. teis÷s aktų nustatyta tvarka išduoto maisto tvarkymo
subjekto patvirtinto pažym÷jimo kopiją, patvirtintą įmon÷s
vadovo parašu ir antspaudu.
5. Mok÷jimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas,
patvirtinantis, kad sumok÷ta valstyb÷s rinkliava
(pateikiama, pri÷mus sprendimą d÷l licencijos išdavimo).

Būtina patikrinti besikreipiančios įmon÷s registravimo faktą
patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis valstyb÷s
įmon÷s Registrų centro Juridinių asmenų registro interneto
svetain÷je (www.registrucentras.lt).
Administracin÷s paslaugos Vanda Galdikien÷
teik÷jas
Teis÷s ir finansų skyriaus vyriausioji specialist÷
tel. 8 (448) 73 216,
el. p. v.galdikiene@rietavas.lt
Administracin÷s paslaugos Vytautas Dičiūnas
vadovas
Savivaldyb÷s administracijos direktorius
tel. 8 (448) 73 202, el. p. a.direktorius@rietavas.lt
Administracin÷s paslaugos Licencija išduodama per 30 kalendorinių dienų nuo
suteikimo trukm÷
dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo. Jeigu
pateikiami ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo
visų dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas
laikotarpis, per kurį įmon÷ pateikia papildomus ar
patikslintus dokumentus).
Administracin÷s paslaugos Už licencijos išdavimą nustatyta valstyb÷s rinkliava - 60 Lt.
suteikimo
kaina
(jeigu Rinkliavos gav÷jas – Valstybin÷ mokesčių inspekcija prie
paslauga
teikiama Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (į. k.
atlygintinai)
188659752),
gav÷jo bankas AB „Swedbank“,
sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,
įmokos kodas 52374,
įmokos pavadinimas – valstyb÷s rinkliava už licencijos
verstis mažmenine prekyba alkoholiniais g÷rimais
išdavimą.
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Aprašymo turinys

Prašymo forma, pildymo Paraiškoje turi būti nurodomi šie duomenys:
pavyzdys, prašymo turinys
1.1. įmon÷s pavadinimas, teisin÷ forma, kodas, buvein÷ ir
telefono numeris;
1.1.2. numatomas prekybos alkoholiniais g÷rimais laikas ir
vieta;
1.1.3. pagrindin÷s (turimos) licencijos numeris;
1.1.4. sand÷lio, kuriame laikomi ir iš kurio paskirstomi
alkoholiniai g÷rimai, adresas.
Administracin÷s paslaugos Informacinis lygis
teikimo ypatumai
Informacin÷s
ir
ryšių
technologijos, naudojamos
teikiant
administracinę
paslaugą
Administracinių paslaugų
teikimo į dokumentų
įtraukimas apskaitą pagal
institucijoje nurodytą
dokumentų valdymo tvarką
Administracin÷s paslaugos
teikimo schema

Paslauga yra galutin÷.

Bylos indeksas 11.1

Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba natūralios
fermentacijos alkoholiniais g÷rimais, kurių tūrin÷ etilo
alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose
renginiuose ir mug÷se išdavimo paslaugos teikimo sekos
schema.

Licencijų verstis mažmenine
prekyba alkoholiniais g÷rimais
išdavimo
administracin÷s
paslaugos teikimo
aprašymo
priedas
BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ, SEKOS
SCHEMA
Jeigu gauti dokumentai neatitinka
reikalavimų ar nepakanka pateiktos
informacijos, pareišk÷jas
informuojamas apie trūkumus ir
nurodoma, kaip juos ištaisyti

Asmuo
(pareišk÷jas
ar licencijos
tur÷tojas)

Teis÷s ir finansų skyriaus
specialistas
(toliau – specialistas)
priima, registruoja prašymą,
patikrina
pateiktus dokumentus.
Specialistas informuoja
asmenį apie priimtą
sprendimą prašyme
nurodytu informavimo būdu

Administracijos direktorius
pasirašo įsakymą ir licenciją

Jeigu teisingai užpildytas
prašymas ir pridedami
dokumentai atitinka
reikalavimus, pareišk÷jas
informuojamas, kada bus
išduota licencija

Specialistas parengia
administracijos
direktoriaus įsakymo
projektą ir licenciją

Įsakymo projektą
derina specialistas ir
juristas

