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DĖL LICENCIJOS IŠDAVIMO

Gerb. Paulina Grite,
Informuojame, kad Licencijavimo ir leidimų skyrius (toliau – skyrius) 2018-10-30 gavo UAB
„Inrama“ prašymą išduoti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė
etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 proc. kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu
(žiemos sezono laikotarpiu) bare „Pervaža“ Salininkų g. 101, Vilniuje ir institucijų 2018-11-06
pasiūlymą bei 2018-11-08 prašymą neišduoti licencijos Salininkų g. 101, Vilniuje.
Alkoholio kontrolės įstatymo 18 str. 9 dalis nustato, kad savivaldybių tarybos, siekdamos
užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės saugumą ir įvertinusios prekybos alkoholiniais gėrimais
vietą, gyventojų, bendrijų, bendruomenių ar jų atstovų, asociacijų ar kitų institucijų raštu pareikštą
nuomonę, policijos komisariatų pasiūlymus, turi teisę riboti laiką, kuriuo leidžiama prekiauti
alkoholiniais gėrimais, neišduoti licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.
Šiai įstatymo nuostatai įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2012 m. kovo 21 d.
sprendimu Nr. 1-506 patvirtino Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo taisykles
(toliau-taisyklės).
Pagal taisyklių 4.2 punktą, gavus įmonės prašymą išduoti licenciją ir asmens skundą
neišduoti licencijos, pradedamos licencijų išdavimo (neišdavimo) procedūros. Vadovaudamiesi šių
taisyklių 4, 6 ir 9 punktais, išsiuntėme raštus institucijoms dėl informacijos ir pasiūlymų pateikimo.
Gavę atsakymus iš institucijų, rengsime medžiagą (į ją įtrauksime ir Jūsų prašymą) Mažmeninės
prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijos posėdžiui, kuriame bus svarstoma, ar teikti
Tarybai svarstyti klausimą dėl licencijos UAB „Inrama“ neišdavimo. Posėdį ketinama surengti
2018-12-04, pradžia 10 val. 216 kabinete. Į šį posėdį kviesime Vilniaus miesto Salininkų
bendruomenės, Salininkų bendruomenės asociacijos ir UAB „Inrama“ atstovus. Jei ir Jūs norėsite
dalyvauti, prašome pranešti šio rašto rengėjai.
Šis atsakymas gali būti skundžiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
direktoriui, Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus
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apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos
ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai
(Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta
tvarka.
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