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licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d.
nutarimu Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo
taisyklių patvirtinimo“, 6 punktu, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio
19 d. įsakymu Nr. AP-325 „Dėl savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų perėmimo“, UAB
„Vipolina“ 2019 m. birželio 18 d. paraiška „Dėl vienkartinės licencijos išdavimo“,
i š d u o d u UAB „Vipolina“, juridinis kodas 300147836, vienkartinę licenciją verstis
mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos
sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir
mugėse.
Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsakymo įteikimo dienos gali būti skundžiamas
Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui adresu: Laisvės al. 36, Kaunas,
arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams adresu: A. Mickevičiaus g. 8A,
Kaunas.
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PREKYBA ALUMI, ALAUS MIŠINIAIS SU NEALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS, NATŪRALIOS
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Kaunas, Skalvių g. 2

Leidžiamų parduoti alkoholinių gėrimų grupės: Alus. Fermentuoti gėrimai.
Maksimali tūrinė etilo alkoholio koncentracija, proc. iki 7,5 proc. Išpilstomi alus, alaus mišiniai su
nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidras - neviršija 7,5 proc.
Prekybos alkoholiniais gėrimais vieta: palapinė, Šakiai, J. Lingio parkas.
Prekybos alkoholiniais gėrimais laikas: 10-24 val.
parduoti išsinešimui nuo 10 val. iki 20 val.,
vartoti vietoje pilstant ir tik užtikrinant jų vartojimą vietoje nuo 10.00-24.00 val.
Įmonės veiklos rūšis (prekyba ar viešasis maitinimas): viešasis maitinimas
Pardavimo būdas (vartoti vietoje, išsinešti): vartoti vietoje ir išsinešti
Sandėlio, kuriame laikomi ir paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresas: Taikos pr. 98, Kaunas
Licencijos galiojimo laikas: 2019 m. liepos 7 d.
Turimos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, pavadinimas, išdavimo data,
išdavusi institucija: Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais Nr. 1724/1, 2009-02-13
Kauno miesto savivaldybė
Licencijos išdavimo data: 2019-06Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis administracijos direktorių
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