Informacinis biuletenis
Ūkio subjektų priežiūra, Nr.1, 2011 spalio mėn.

Mieli, skaitytojai,
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliauDepartamentas), siekdamas aktyviau bendradarbiauti su kitomis
kontrolės funkcijas vykdančiomis valstybės ir savivaldybių
institucijomis ir įstaigomis bei norėdamas pasidalinti gerąją praktika,
pristato Jums 1-ąjį Departamento Informacinį biuletenį Ūkio
subjektų priežiūra. Biuletenyje rasite įvairiapusišką informaciją apie
ūkio subjektų priežiūros ypatumus: atliktų patikrinimų ir nustatytų
pažeidimų mėnesinę suvestinę; informaciją apie mėnėsio planinius
patikrinimus; įvykusius teisminius procesus; išduotas, papildytas,
patikslintas
licencijas;
išduotus
leidimus
ir
registravimo
pažymėjimus bei kitą su psichoaktyviųjų medžiagų kontrole ir
stebėsena susijusią aktualią informaciją.
Nuo 2011 m. balandžio 1 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio
kontrolės departamentas tapo Valstybinės tabako ir alkoholio
kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir
Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės teisių ir pareigų perėmėju.
Departamento veiklos tikslai – dalyvauti formuojant valstybės
politiką narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir narkomanijos
prevencijos srityse bei pagal kompetenciją organizuoti politikos
įgyvendinimą ir ją įgyvendinti. Remiantis Lietuvos Respublikos
sveikatos sistemos įstatymo 701 straipsniu, Departamentas teisės
aktų nustatyta tvarka atlieka institucijų, įgyvendinančių narkotinių ir
psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), tabako ir alkoholio
valstybinę kontrolę, veiksmų priežiūros ir koordinavimo funkcijas.
Šis Informacinis biuletenis - pirmasis, todėl laukiame Jūsų
pastabų ir pasiūlymų dėl jo turinio. Tikimės, kad informacija, kuria
dalinamės, bus naudinga Jūsų darbe bei atskleis Departamento ir
Jūsų bendradarbiavimo galimybes.
Jei norite pasiūlyti adresatą, kuriam ši informacija būtų
naudinga ir įdomi, ar nenorite gauti šio Informacinio biuletenio
rašykite el.paštu vaida.liutkute@ntakd.lt.
Pabrėžiame, kad šis leidinys nėra skirtas visuomenės
informavimo priemonėms ir jį platinti be Departamento žinios
draudžiama.
Nuoširdžiai,
Departamentas

Šiame numeryje:





Atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų suvestinė
Informacija apie licencijas, leidimus ir pažymėjimus
Informacija apie planinius patikrinimus 2011 m. spalio mėn.
Aktuali informacija

Atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų suvestinė*
2011 m. rugpjūčio mėn. įmonėse, turinčiose licencijas verstis didmenine ir mažmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais, alkoholio produktais; gaminti alkoholinius gėrimus, alkoholio produktus;
verstis didmenine ir mažmenine prekyba tabako gaminiais; gaminti tabako gaminius, atliktų
patikrinimų ir nustatytų pažeidimų suvestinė**
Data

Miestas,
rajonas

Atlikta
patikrinimų

Nustatyta
pažeidimų

Sankcijos

Kitos įstaigos,
dalyvavusios patikrinime

2011.08.01-02
2011.08.08
2011.08.10-12
2011.08.16
2011.08.19; 25; 26; 29
2011.08.30
2011.08.31

Telšių r.
Vilniaus r.
Palanga
Vilniaus r.
Vilnius
Kaunas
Vilnius

18
1
21
1
17
6
7

4
1
1
1
1
1
2

VAVPK, PD prie VRM

2011.08.31
Iš viso:

Vilniaus r.

1
72

11

6500 Lt
5000 Lt
500 Lt
3000 Lt
1000 Lt
1000 Lt
1000 Lt;
Informacija perduota VMVT
18000 Lt

VAVPK, PD prie VRM

________________________________________________

2011 m. rugpjūčio mėn. ūkio subjektuose, naudojančiuose savo veikloje narkotiniųir psichotropinių
medžiagų pirmtakus (prekursorius), atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų suvestinė***
Pažeidimas

Kitos įstaigos,
dalyvavusios
patikrinime

1

Nustatyti galimi pažeidimai pagal ATPK 442 str. 1 ir 3 d.,
(pranešta PD prie VRM)

-

1

-

-

-

1
2
1

1

Nustatytas galimas pažeidimas pagal ATPK 442 str. 3 d.,
(pranešta PD prie VRM)

-

Data

Miestas,
rajonas

Atlikta
patikrinimų

Nustatyta
pažeidimų

2011.08.10
2011.08.18
2011.08.18
2011.08.24
2011-09-08

Vilnius
Panevėžys
Šiauliai
Tauragė
Vilnius

1
1
1
1
1

2011.09.13

Vilnius

2011.09.15
2011.09.20
2011-09-26

Vilnius
Kaunas
Marijampolė

Iš viso:

10

2
________________________________________________

* Informaciniuose biuleteniuose pateikiama informacija apie prieš du mėnesius ar prieš mėnesį atliktus patikrinimus ir nustatytus
pažeidimus, sąryšyje su ilgai trunkančiu pažeidimo nustatymo bei nagrinėjimo procesu.
** Daugiau informacijos apie įmones, kuriose nustatyti pažeidimai, Jums suteiks direktoriaus pavaduotoja Gražina Belian tel. (8-5)
66 80 68, el. paštas grazina.belian@ntakd.lt, Kontrolės skyriaus vedėja Egle Latauskienė tel. (8 5) 266 80 67, el.paštas
egle.latauskiene@ntakd.lt.
*** Daugiau informacijos apie įmones, kuriose nustatyti pažeidimai, Jums suteiks Kontrolės skyriaus vedėja Eglė Latauskienė tel. (8
5) 266 80 67, el.paštas egle.latauskiene@ntakd.lt, Kontrolės skyriaus vedėjos pavaduotoja Rima Mačiūnienė tel. (8 5) 266 80 61,
el.paštas rima.maciuniene@ntakd.lt.
Sutrumpinimai:
VMVT- Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;
VAVPK- Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas;
PD prie VRM - Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;
ATPK 442 str. 1 d. - narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ženklinimo, dokumentų tvarkymo, apskaitos ir kitų nustatytų
reikalavimų pažeidimas;
ATPK 442 str. 3 d. - veikla, susijusi su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) neturint
veiklos vietos registracijos pažymėjimo, importo ar eksporto leidimo, kai jie reikalingi.

Informacija apie licencijas, leidimus ir pažymėjimus
2011 m. rugsėjo mėn. išduotų, papildytų, patikslintų ir panaikintų licencijų sąrašas
Data

Licencijos turėtojas

Licencijos numeris, išdavimo data ir
rūšis

Atliktas veiksmas

2011-09-06

AB „Volfas Engelman“, kodas
133990589, Kauno m. sav.
Kauno m. Kaunakiemio g. 2

Nr. 4L-90a, išduota 2004-10-01, verstis
didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Licencija papildyta sandėlio adresu:
Kauno r. sav. Biruliškių k. Terminalo g.
10, patalpos pažymėjimas plane 1-10.

2011-09-06

AB „Volfas Engelman“, kodas
133990589, Kauno m. sav.
Kauno m. Kaunakiemio g. 2

Nr. 6L-80c, išduota 2004-06-29, verstis
didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Licencija papildyta sandėlio adresu:
Kauno r. sav. Biruliškių k. Terminalo g.
10, patalpos pažymėjimas plane 1-10.

2011-09-06

AB „Volfas Engelman“, kodas
133990589, Kauno m. sav.
Kauno m. Kaunakiemio g. 2

Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių
gamybos licencija Nr.92, išduota 1999-06-30

Licencija papildyta sandėlio adresu:
Kauno r. sav. Biruliškių k. Terminalo g.
10, patalpos pažymėjimas plane 1-10.

2011-09-06

AB „Volfas Engelman“, kodas
133990589, Kauno m. sav.
Kauno m. Kaunakiemio g. 2

Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius
gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos
licencija Nr. 156, išduota 2001-03-16

Licencija papildyta sandėlio adresu:
Kauno r. sav. Biruliškių k. Terminalo g.
10, patalpos pažymėjimas plane 1-10.

2011-09-07

UAB„DSP Baltic, kodas
302612700, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Jonažolių g. 13-123

Nr. 4L-208a, verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais

Išduota licencija. Sandėlio adresas:
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kirtimų g.
53, patalpų pažymėjimas plane 1-1, 1-4.

2011-09-13

UAB „Bonus vita” , kodas
300017981, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Galvydžio g. 3s

Nr. 6L-94c, išduota 2009-10-13 verstis
didmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su
nealkoholiniais gėrimais, natūralios
fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo
alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procentų

Iš licencijos išbrauktas sandėlio adresas:
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Laisvės pr.
60, patalpos pažymėjimas plane 1-67.

2011-09-13

UAB „Mineraliniai vandenys“,
kodas 12170228, Vilniaus m.
sav. Vilniaus m. Jasinskio g. 16

Nr. 68a, išduota 2000-02-23 verstis didmenine
prekyba alkoholiniais gėrimais

2011-09-29

UAB „Bonus vita” , kodas
300017981, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Galvydžio g. 3s

Nr. 6L-94c, išduota 2009-10-13, verstis
didmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su
nealkoholiniais gėrimais, natūralios
fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo
alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento

Licencija papildyta sandėlio adresu:
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. V.A.
Graičiūno g. 38 , patalpų pažymėjimas
plane 1-57, 1-83.
Licencija papildyta sandėlio adresu:
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Laisvės pr.
125, patalpų pažymėjimas plane 13-3,
13-7.

____________________________________________

2011 m. rugsėjo mėnesį išduotų leidimų sąrašas
Išdavimo
data

Leidimo
numeris

Leidimo rūšis

Įmonės, kuriai išduotas leidimas,
pavadinimas, kodas, adresas

2011-09-07

17/11D

Pirkti ir naudoti denatūruotą
etilo alkoholį

UAB „Intersurgical“, 111502432, Švenčionių
r. sav. Pabradės m. Arnionių g. 60

Gamybos reikmėms

2011-09-30

68/11N

Pirkti nedenatūruoto etilo
alkoholio

UAB „Ingman ledai“, 210402770, Mažeikių r.
sav. Mažeikių m. Skuodo g. 28

Mokslo ir tyrimo
darbams

Etilo alkoholio
panaudojimo sritis

____________________________________________
Informacija apie planinius patikrinimus 2011 m. spalio mėn.

Ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų primtakais (prekursoriais), planinių
patikrinimų planas
Pavadinimas

Ūkio subjekto veiklos pobūdis

Adresas

UAB „Ekochema“

Didmeninė prekyba cheminėmis medžiagomis

Europos pr. 124, Kaunas, įm. k. 135861493

UAB „Telko Lietuva“

Didmeninė prekyba cheminėmis medžiagomis

Taikos pr. 153 C, Kaunas, įm. k. 111617445

UAB „Brenntag Lietuva“

Didmeninė prekyba cheminėmis medžiagomis

Palemono g. 171D, Kaunas, įm. k. 141581460

UAB „Korelita“

Acetatinių siūlų gamyba

Pramonės pr. 4, Kaunas, įm. k. 135154525

Ūkio subjektų, vykdančių veiklą su tabaku ir alkoholiu, planiniai patikrinimai
Ūkio subjekto pavadinimas
UAB “Eugesta”, įm. k.
121539735, Vilnius

Ūkinės veiklos rūšis
Didmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais

Tikrinamo ūkio subjekto adresas
Didmeninės prekybos sandėliai (Vilijos g. 2, ir
Kampiškių k., Alšėnų sen., Kauno raj. sav.)

Licencijų išdavimo Savivaldybėse priežiūra
Savivaldybė
Jurbarko rajono savivaldybė

Adresas
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas

Pastabos
VTAKT tikrinta 2007 m. (įmonės tikrintos
2009 m.)

________________________________________________

► Departamentas kviečia visus atsakingus savivaldybių darbuotojus, policijos pareigūnus, kitų valstybės institucijų ir įstaigų
specialistus dalyvauti Departamento atliekamuose planiniuose ir neplaniniuose patikrinimuose. Savivaldybes kviečiame inicijuoti
bendrus patikrinimus, skirtus Alkoholio ir Tabako kontrolės įstatymų pažeidimams nustatyti. Dėl bendradabiavimo atliekant
bendrus patikrinimus kontaktuokite su Kontrolės skyriaus vedėja Egle Latauskiene tel. (8 5) 266 80 67, el.paštas
egle.latauskiene@ntakd.lt, Departamento direktoriaus pavaduotoja Gražina Belian tel. (8 5) 266 80 68, el. paštas
grazina.belian@ntakd.lt.

Aktuali informacija
Internetinių svetainių stebėsena
Departamento Kontrolės skyriaus specialistai nuolat atlieka internetinių svetainių stebėseną. Dėl lengvai ir greitai
atnaujinamos bei talpinamos informacijos interneto erdvė tampa puikia vieta komercinei informacijai platinti. Departamento
specialistai dažniausiai svetainėse aptinka informaciją, prieštaraujančią Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatoms. Pasitaiko, kad
įmonės, prekiaujančios alkoholiniais gėrimais, talpina informaciją apie nuolaidą alkoholiniams gėrimams, suteikiamą pagal
kuponus, nemokamą alkoholio dalijimą ar dovanų čekius, taip pat informaciją, pažeidžiančią įstatymų reikalavimus. Visi galimi
pažeidėjai įspėjami dėl galimai neteisėtos veiklos ir yra prašomi pašalinti Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus ir apie
priimtas priemones informuoti Departamentą. Dauguma pažeidėjų tinkamai sureaguoja į tokį įspėjimą ir pažeidimai nedelsiant
pašalinami iš internetinių svetainių.

Departamentas dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos Tarybos posėdyje
Departamentas, siekdamas suaktyvinti bendradarbiavimą su Lietuvos savivaldybėmis, rugsėjo 26 d. dalyvavo Lietuvos
savivaldybių asociacijos Tarybos posėdyje. Tarybos posėdyje Departamentas pristatė aktualius psichoaktyviųjų medžiagų
kontrolės klausimus bei geriau susipažino su savivaldybių poreikiais bei problemomis. Lietuvos Respublikos įstatymai
savivaldybių taryboms suteikia galimybę daugelį su tabako ir alkoholio kontrole bei narkomanijos prevencija susijusių klausimų,
spręsti savarankiškai. Miestų ir rajonų merams buvo priminta apie jų kompetencijas.
Lietuvos savivaldybių asociacija posėdžio metu Departamento atstovų prašė pateikti nuomonę dėl licencijų galiojimo
panaikinimo mažmeninės prekybos įmonėms, kai nėra nustatyta kontroliuojančių institucijų licencijuojamos veiklos pažeidimų,
tačiau įmonės veikla daro įtaką didesniam viešosios tvarkos pažeidimų skaičiui, kuria nesaugią aplinką, skatina alkoholio
vartojimą bendruomenėje. Departamento specialistai akcentavo, kad yra pasirengę drauge su savivaldybių darbuotojais daryti
reidus ir tokias vietas tikrinti, taip pat priminė, kad Savivaldybės gali ryžtingiau reaguoti į gyventojų, bendrijų, bendruomenių ar
jų atstovų, visuomeninių organizacijų ar kitų institucijų raštu pareikštą nuomonę, policijos komisariatų pasiūlymus, skundus.

Pradėtas tyrimas dėl alkoholio reklamos manodienynas.lt
Departamentas pradėjo tyrimą dėl elektroniniame dienyne manodienynas.lt aptiktos alkoholio reklamos. Alkoholio kontrolės
įstatyme numatytas visų formų alkoholio reklamos, skirtos vaikams ir paaugliams iki 18 metų, draudimas. Informacinė sistema,
keičianti įprastus popierinius dienynus, yra skirta ne tik mokytojams ir mokinių tėveliams, bet ir patiems moksleiviams, todėl
alkoholio reklama tokioje svetainėje galimai pažeidžia Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus.

Formuluotės „gyvas“ ir „šviežias“ alus neatitinka teisingos reklamos principų
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, vykdydama valstybinę maisto kontrolę, ir Departamentas, vykdydamas valstybinę
alkoholio kontrolę, kreipėsi į Lietuvos aludarių gildiją bei Lietuvos smulkiųjų aludarių asociaciją dėl netinkamo alaus ženklinimo.
Valstybės institucijos šį kartą dėmesį atkreipė į alaus gamintojų vartojamus alaus apibūdinimus „gyvas“ ir „šviežias“, kurie,
specialistų nuomone, yra neteisinga ir klaidinanti informacija.
Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme numatytas visų formų alkoholio reklamos, pateikiančios neteisingą ir (ar)
klaidinančią informaciją apie alkoholinius gėrimus, draudimas. Remiantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, alaus
etiketėje ar kitu būdu ant prekinės pakuotės taros pateikiamoje informacijoje galima pateikti papildomą informaciją tik su sąlyga,
kad toji informacija neklaidina vartotojų.

Pasitarimas dėl energinių gėrimų ir alkoholinių gėrimų mišinių draudimo
2011 m. rugsėjo 21 d. Departamente vyko pasitarimas dėl Departamento parengto sprendimo projekto dėl draudimo prekiauti
energinių gėrimų ir alkoholinių gėrimų mišiniais, taip pat alkoholiniais gėrimais, kurių sudėtyje yra tonizuojamųjų ar stimuliuojamųjų
medžiagų (kofeino, guaranino, ginsenozidų, taurino ir pan.).
Pasitarime dalyvavo Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Žmogaus ir medicininės genetikos katedros profesorius Algirdas Utkus,
knygelės „Jaunas žmogus ir energiniai gėrimai“ autorius; Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos
komisijos nariai, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovai, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto
atstovė bei Departamento specialistai.
Departamentas siūlo Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme numatyti draudimą Lietuvos Respublikoje parduoti
alkoholinių gėrimų ir energinių gėrimų mišinius, taip pat alkoholinius gėrimus, kurių sudėtyje yra tonizuojamųjų ar stimuliuojamųjų
medžiagų (kofeino, guaranino, ginsenozidų, taurino ir pan.), užtikrinti tinkamą šio draudimo priežiūrą bei įgalioti Narkotikų, tabako ir
alkoholio kontrolės departamentą bei Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą taikyti ekonomines sankcijas juridiniams asmenims,
pažeidusiems šį draudimą.

Departamento specialistai lankėsi Kauno miesto savivaldybėje
2011 m. rugsėjo 16 d. Departamento atstovai drauge su Lietuvos Respublikos Seimo nare, Narkomanijos ir alkoholizmo
prevencijos komisijos pirmininke Vince Vaidevute Margevičiene, Lietuvos mokinių parlamento atstovais, Nacionalinės tabako ir
alkoholio kontrolės koalicijos atstovais, Lietuvos Respublikos Seimo nario Eriko Tamašausko padėjėja Birute Mačiene, Kauno miesto
savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro specialistais dalyvavo susitikime su Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotoju Povilu
Mačiuliu bei Kauno miesto savivaldybės Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėju Antanu Bagdonu.
Susitikimo metu buvo aptartos psichiką veikiančių medžiagų vartojimo Kauno mieste problemos, prevencijos klausimai.
Ypatingas susirinkusiųjų dėmesys skirtas situacijai Kauno miesto mokyklose apžvelgti.
Po susitikimo Kauno miesto savivaldybės Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas Antanas Bagdonas patvirtino Savivaldybės
apsisprendimą lapkričio mėnesį organizuoti konferenciją, kurioje minėta problematika bus aptariama plačiau.

Su Valstybine ne maisto produktų inspekcija tartasi dėl elektroninių cigarečių reglamentavimo
2011 m. rugsėjo 15 d. Departamentas bei Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos (toliauInspekcija) specialistai dalyvavo pasitarime dėl elektroninių cigarečių reglamentavimo bei Tabako kontrolės įstatymo pataisų
projekto (Nr. XIP-1822), kuriame numatoma riboti tabako gaminių pakaitalų, tokių kaip elektroninės cigaretės, pardavimą Lietuvoje.
Tabako kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projekte siūloma įtraukti naują sąvoką, kuri apibrėžia, kad ,,Tabako gaminių
pakaitalai – gaminiai, kuriuose nėra tabako, ar jų dalys su nikotinu arba be jo, įskaitant elektroninius gaminius (elektronines
cigaretes, elektronines pypkes, elektroninius cigarus, elektroninius inhaliatorius ir pan.), skirti oraliniam vartojimui, kaip tabako
gaminių alternatyva.” Užregistruotame projekte nurodoma, kad tabako gaminių pakaitalus turi būti draudžiama realizuoti. Išlyga
numatoma tik gaminiams, kurie nustatyta tvarka yra įrašyti į vaistinių preparatų registrą. Pasitarimo metu Departmento ir
Inspekcijos specialistai vieningai pritarė, kad pataisos, reglamentuojančios taip vadinamas elektronines cigaretes yra būtinos.

Alkoholio kontrolė reikalauja tarpinstituticinio bendradarbiavimo
Departamento Kontrolės skyriaus specialistai 2011 m. rugpjūčio 31 ir rugsėjo 1 dienomis drauge su Vilniaus apskrities
Vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Ekologijos ir teisės pažeidimų prevencijos skyriaus pareigūnais bei
Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Viešosios policijos valdybos atstovu Vilniaus mieste vykdė patikrinimus,
skirtus mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių pažeidimų nustatymui. Vykdant reidus buvo atlikta 10 patikrinimų, iš
kurių 4-iose prekybos vietose rasti pažeidimai.
Vykdytų patikrinimų metu buvo tikrinama ar viešose vietose nėra alkoholį vartojančių asmenų, ar kavinėse alkoholinių gėrimų
nevartoja nepilnamečiai, ar parduotuvės ir kioskai rugsėjo 1-ąją neprekiauja alkoholiu.
Patikrinimų metu buvo aptikti du „pseudo“ barai - alkoholiu prekiaujančios įmonės, formaliai pakeitusios savo veiklos rūšį
įsigaliojus Alkoholio kontrolės įstatymo pataisai, draudžiančiai prekiauti alkoholiu nuo 22 val. iki 8 valandos. Tokie kavinėmis ir barais
save įvardinantys prekybos taškai jau ne kartą sukėlė gyventojų bei miesto policijos pasipiktinimą. Dėl šių atvejų kreiptasi į
Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą. Taip pat patikrinimų metu buvo nustatyta, kad dvejose tikrintose įmonėse buvo
prekiaujama alkoholiu neturint juridinę galią turinčių ir įsigijimą patvirtininčių dokumentų. Vienoje šių įmonių rastas alkoholinis
gėrimas, nepaženklintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka specialiais ženklais - banderolėmis, jo ženklinimas
neatitiko Lietuvos Respublikoje galiojančių reikalavimų.

Pasikeitė veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), taisyklės
Departamentas informuoja, kad 2011 m. rugpjūčio 24 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 917 „Dėl
Veiklos susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir
eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau- Taisyklės) (Žin., 2011 Nr.
105-4926).

Taisykėse apibrėžiami reikalavimai taikomi gero elgesio asmenims: taisyklėse numatyta, kokiems asmenims licencija
nesuteikiama. Nuo šiol subjektai, norintys gauti licenciją, specialiąją licenciją, veiklos vietos registracijos pažymėjimą, importo ir
eksporto leidimus, gali ne tik raštu, bet ir elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą Departamentui
pateikti užpildytą Departamento nustatytos formos paraišką. Ūkio subjektai, kurių apyvartoje yra I ir II kategorijos narkotinių ir
psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), kasmet iki vasario 15 d. Departmentui turi pateikti apyvartos metinę ataskaitą
pagal Departamento nustatytą formą.

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) stebėsena ir kontrolė
Lietuvoje yra virš tūkstančio įmonių, kurios savo veikloje naudoja chemines medžiagas ir jų mišinius, kurie yra platinami,
gaminami, saugomi ar naudojami gaminant kitas chemines medžiagas bei teikiant paslaugas ar gaminant įvairios paskirties prekes.
Daugiau nei 240 iš jų naudoja chemines medžiagas, kurios yra įtrauktos į prekursorių sąrašą ir kurioms yra teisės aktais nustatytas
griežtesnis, nei daugeliui kitų cheminių medžiagų, reguliavimas.
Medžiagos, kuriomis prekiaujama teisėtai, gali būti neteisėtai gautos ir panaudotos šiais dviem pagrindiniais būdais: 1) įsigyjant
iš gamintojų arba platintojų, įsikūrusių Europos Sąjungos muitų teritorijoje arba už jos ribų; 2) pavagiant iš gamintojų, platintojų ar
vežėjų patalpų arba transporto priemonių.
Prekyba prekursoriais nėra uždrausta, nes jie gali būti naudojami teisėtais tikslais. Tačiau yra nustatyti konkretūs reguliavimo
pagrindai, tam, kad būtų užkirstas kelias medžiagų, kuriomis teisėtai prekiaujama, patekimui į nelegalią rinką. Šių pagrindų tikslas –
stebėti prekybą prekursoriais ir nustatyti įtartinus sandorius. Pagrindinis stebėsenos objektas – ūkio subjektai (pvz. gamintojai,
platintojai, tarpininkai, importuotojai ir eksportuotojai, didmenininkai ir mažmenininkai).
Atliekant veiklos priežiūrą ūkio subjekto veiklos vietoje yra teikiama metodinė - mokomoji pagalba. Vykdomas ūkio subjektų
konsultavimas prekursorių teisinio reguliavimo klausimais, užtikrinant tinkamą teisės aktų reikalavimų aiškinimą ir laikymąsi, bei kitų
prevencinių veiksmų, skirtų užkirsti kelią galimiems teisės aktų pažeidimams. Nuolat atkreipiamas subjektų dėmesys į specialiuosius
reikalavimus minėtų cheminių medžiagų sandėliavimui, ženklinimui, apskaitai ir kitos dokumentacijos tvarkymui.
Ūkio subjektų priežiūros pagrindinėmis problemomis išlieka: informacijos stoka arba visiškas jos nebuvimas, skirtingas cheminių
medžiagų apyvartos teisinis reguliavimas atskirose šalyse, dokumentų klastojimas, cheminių medžiagų pirkimas - pardavimas
internetu bei didelis chemines medžiagas gaminančių įmonių tinklas trečiosiose šalyse, kur cheminių medžiagų teisinis reguliavimas
nesuderintas su ES nustatytais reikalavimais, kai pagrindinės cheminių medžiagų, tame tarpe ir prekursorių, gamintojos yra Rusija,
Kinija bei Pakistanas. Informacijos trūkumas arba pavėluotai gauta informacija sudaro sąlygas neteisėtiems sandoriams bei
diversijoms vykti.
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