……………………………………….......................................................................
(įmonės pavadinimas, teisinė forma)

……………………………………….......................................................................
(įmonės kodas)

……………………………………….......................................................................
(buveinės adresas, telefono Nr.)

(steigėjų vardai, pavardės ir a.k.)

(vadovo (administracijos vadovo) vardas, pavardė ir a.k.)
(adresas, tel. Nr.)

Kalvarijos savivaldybės administracijos
Ekonominės plėtros ir investicijų skyriui
PARAIŠKA
DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
.............................................
(data)

Kalvarija
Prašau išduoti licenciją verstis mažmenine ...................................................................................................................................................
(komercinės ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis)

...................................................................................................................................................................................................................................... prekyba.
Įmonės veiklos rūšis ..........................................................................................................................................................................................................
(prekyba ar viešasis maitinimas)

Prekybos vieta, pavadinimas ......................................................................................................................................................................................
(parduotuvė, baras, restoranas, kavinė, paviljonas, kioskas, specializuotas alkoholinių gėrimų skyrius ar kt.)

Prekybos adresas .................................................................................................................................................................................................................
Prekybos alkoholiniais gėrimais laikas ..............................................................................................................................................................
Alkoholinių gėrimų pardavimo būdas .................................................................................................................................................................
(vartoti vietoje ar (ir) išsinešti)

Sandėlio, kuriame bus laikomi alkoholiniai gėrimai, adresas ..........................................................................................................
Nurodyti, ar prekybos vieta nėra įrengta laisvės atėmimo, karinėse ir sukarintos tarnybos, policijos ir kitose statutinėse, sveikatos
priežiūros,
ugdymo
įstaigose
ir
jų
teritorijose,
taip
pat
prie
šių
įstaigų
ir
maldos
namų
......................................................................................................................

Nurodyti, ar įmonei, įmonės administracijos vadovui ar kitiems darbuotojams nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis,
įsiteisėjęs teismo nutarimas, sprendimas, įsiteisėjęs muitinės, mokesčių inspekcijos, policijos ar Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės
tarnybos nutarimas dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą
laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą
............................................................................

PRIDEDAMA:
1. Įmonės registravimo pažymėjimo kopija, …….. lapas (-ai);
2. Pastato teisinės registracijos dokumentų kopijos, …… lapas (-ai);
3. Laikinojo prekybos paviljono (kiosko) pripažinimas, kad laikinasis statinys pastatytas pagal suderintą projektą (jeigu veikla
vykdoma nestacionariame pastate), ……..lapas (-ai);
4. Patalpų nuomos sutarties kopija (jei prekybos vieta yra ne įmonei nuosavybės teise priklausančiose patalpose), …..lapas (-ai);
5. Daugiabučio gyvenamo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba, jeigu ši bendrija neįsteigta ar bendrija valdo
daugiau kaip vieną daugiabutį gyvenamąjį namą, gyvenamo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos
sutikimas (jeigu įmonė įrengta gyvenamajame name ir anksčiau neturėjo licencijos verstis mažmenine alkoholinių gėrimų
prekyba), ......... lapas (-ai);
6. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopija, ……..lapas (-ai);
7. Sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus paskirstomi alkoholiniai gėrimai, teisinės registracijos dokumentų kopijos ir
sandėlių nuomos (jei patalpos nuomojamos) sutarčių kopijos (jei prekybos vietos adresas nesutampa su sandėlio adresu),...lapas(ai);
8. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava
(pateikti priėmus sprendimą išduoti licenciją).
Pateikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu.

Vadovas
A.V.

(parašas)

(vardas, pavardė)

