Informacinis biuletenis
Ūkio subjektų priežiūra, 2012 m. sausio mėn., Nr.1

Mieli, skaitytojai,
Šiandien Jus pasiekia 2012 m. 1-asis Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento
(toliau - Departamentas) Informacinio biuletenio „Ūkio subjektų priežiūra“ numeris.
Naujaisiais 2012 metais linkime Jums sulaukti gausybės džiaugsmo akimirkų. Lai šie metai
būna kupina naujų idėjų, kurių įgyvendinimą lydės sėkmė.
Naujaisiais 2012 m. Departamentas kviečia visus atsakingus savivaldybių darbuotojus,
policijos pareigūnus, kitų valstybės institucijų ir įstaigų specialistus aktyviau dalyvauti
Departamento atliekamuose planiniuose ir neplaniniuose ūkio subjektų patikrinimuose.
Savivaldybes kviečiame inicijuoti bendrus patikrinimus, skirtus Alkoholio ir Tabako kontrolės
įstatymų pažeidimams nustatyti ar vykdyti jų prevenciją.
Šiame numeryje siūlome atkreipti dėmesį į skiltyje „Lietuvos Respublikos Seime priimtų
įstatymų projektų apžvalga“ glaustai pristatomus 2011 m. gruodžio 23 d. LR Seime priimtus
Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimus, kuriais buvo apribota prekyba alkoholiniais gėrimais.
Vasario mėnesio numeryje pateiksime nuo Departamento įsteigimo dienos, 2011 m.
balandžio 1-osios, Departamento atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų suvestinę, taip pat
informaciją apie 2011 metais išduotus leidimus, licencijas ir pažymėjimus, 2011 m. duomenis apie
denatūruoto ir nedenatūruoto etilo alkoholio pardavimą ir panaudojimą.
Primename, kad Informacinį biuletenį taip pat galite rasti Departamento svetainėje adresu
www.ntakd.lt. Jei norite pasiūlyti adresatą, kuriam ši informacija būtų naudinga ir įdomi, ar
nenorite gauti šio Informacinio biuletenio rašykite el.paštu vaida.liutkute@ntakd.lt.
Nuoširdžiai,
Departamentas

Šiame numeryje:






Atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų suvestinė
Informacija apie licencijas, leidimus ir pažymėjimus
Informacija apie planinius patikrinimus 2012 m. sausio mėn.
Lietuvos Respublikos Seime priimtų įstatymų projektų apžvalga
Aktuali informacija
Atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų suvestinė*

2011 m. lapkričio 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

2011-11-02
2011-11-04
2011-11-05
2011-11-07
2011-11-08
2011-11-10
2011-11-14

Miestas,
rajonas
Vilnius
Vilnius
Vilnius
Utena
Šiauliai
Vilnius
Vilnius

Atlikta
Nustatyta
patikrinimų pažeidimų
2
2
3
8
1
4
3

2
2
1
2

Sankcijos

20 000 Lt
2000 Lt
3000 Lt.
1000 Lt (kitu atveju už TKĮ 14 str. 3 d. 1 p. pažeidimą

Kitos įstaigos,
dalyvavusios
patikrinime
-

bausta pagal ATPK)
2011-11-15
2011-11-17
2011-11-18
2011-11-21
2011-11-22
2011-11-24
2011-11-28
Iš viso:

Molėtai
Vilnius
Vilniaus r.
Vilnius
Švenčionių r.
Kaunas
Vilnius

5
3
3
3
5
4
3
49

1
1
2
2
13

-

3000 Lt
5000 Lt
8500 Lt
6000 Lt

________________________________________________

* 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)
266 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.

2011 m. gruodžio mėn. ūkio subjektuose, naudojančiuose savo veikloje narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pirmtakus (prekursorius), atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų suvestinė***
Data
2011-12-08
2011-12-14
Iš viso:

Miestas,
rajonas
Vilnius
Kaunas

Atlikta patikrinimų

Nustatyta pažeidimų

Pažeidimas

Kitos įstaigos, dalyvavusios
patikrinime

2
2

nenustatyta
nenustatyta

-

nedalyvavo
nedalyvavo

4
________________________________________________

*** 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:
TKĮ – Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas;
ATPK – Lietuvos Respublikos administracinių teisių pažeidimo protokolas.

Informacija apie licencijas, leidimus ir pažymėjimus****

Per 2011 m. gruodžio mėn. išduotos, patikslintos ir papildytos alkoholio produktų verslo licencijos ir
tabako gaminių licencijos
Data
2011-12-01

2011-12-06

2011-12-12

2011-12-13

2011-12-20

Licencijos turėtojas

Licencijos numeris, išdavimo
data ir rūšis

Atliktas veiksmas

UAB „Vienas pasaulis“, kodas
125371014, Vilniaus m. sav. Vilniaus
m. J. Jasinskio g. 17-72
UAB „Vilniaus alus“, kodas
124688862,
Vilniaus m. sav. Vilniaus m.
Arimų g. 29

Nr. 4L-86a, išduota 2004-07-23,
verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais
alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų
mišinių gamybos licencija Nr. 169,
išduota 2002-05-31

UAB „Smulkus urmas“, kodas
221412030, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Ukmergės g. 126
V.Golubovskio individuali įmonė,
kodas 300002666, Klaipėdos m.
sav. Klaipėdos m. Laukininkų g.
40-48
UAB „NIKA LT”, kodas
302563445, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Žalioji g. 17-1

Nr. 4L-134a, išduota 2008-03-28,
verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais
Nr. 4L-111a, išduota 2006-05-31,
verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais

Licencija papildyta sandėlio adresu: Klaipėdos m.
sav. Klaipėdos m. Sandėlių g. 42, patalpų
pažymėjimas plane 1-41.
Licencijoje patikslinta alaus, kurio tūrinė etilo
alkoholio koncentracija neviršija 9,5 procento,
gamybos licencijos rūšis į alaus, alaus ir
nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencijos
rūšį.
Licencija papildyta sandėlio adresu: Vilniaus m.
sav. Vilniaus m. Ukmergės g. 126, patalpų
pažymėjimas plane 1-6.
Patikslintas įmonės buveinės adresas iš Klaipėdos
m. sav. Klaipėdos m. Šilutės pl. 79 į Klaipėdos m.
sav. Klaipėdos m. Laukininkų g. 40-48.

Išduota licencija. Sandėlio adresas: Elektrėnų sav.
Nr. 6L-107c, verstis didmenine
Vievio m. Kauno g. 53, patalpų pažymėjimas plane
prekyba alumi, alaus mišiniais su
1-151.
nealkoholiniais gėrimais, natūralios
fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo
alkoholio koncentracija neviršija 8,5
procento

2011-12-13

V.Golubovskio individuali įmonė,
kodas 3000026666,
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m.
Laukininkų g. 40-48

Nr. 10L-57t
verstis didmenine prekyba tabako
gaminiais

Licencijoje patikslintas įmonės buveinės adresas
Šilutės pl. 79, Klaipėda į Klaipėdos m. sav.
Klaipėdos m. Laukininkų g. 40-48

____________________________________________

2011 m. gruodžio mėnesį išduotų leidimų pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį sąrašas
Išdavimo Leidimo
data
numeris
2011-12-01 19/11D
2011-12-01

02/12N

2011-12-02 06/11Dn
2011-12-02

03/12N

2011-12-12

04/12N

2011-12-13

05/12N

2011-12-14

06/12N

2011-12-19

70/11N

2011-12-22

07/12N

2011-12-22

08/12N

2011-12-29 01/12Dn
2011-12-30

02/12D

Leidimo rūšis
2011 m. pirkti ir naudoti
denatūruotą etilo alkoholį
2012 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio
2011 m. naudoti denatūruotą
etilo alkoholį
2012 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio
2012 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio
2012 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio
2012 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio
2011 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio
2012 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio
2012 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio
2012 m. naudoti denatūruotą
etilo alkoholį
2012 m. pirkti ir naudoti
denatūruotą etilo alkoholį

Įmonės, kuriai išduotas leidimas,
pavadinimas, kodas, adresas
UAB firma „Koslita“, 149562782, Alytaus
m. sav. Alytaus m. Pievų g. 9
UAB „Litesko“, 110818317, Vilniaus m.
sav. Vilniaus m. A. Jakšto g. 12
AB „Biofuture“, 300515042, Šilutės r. sav.
Šilutės m. Šilo g. 4
AB „Vilniaus pergalė“, 222262320, Vilniaus
m. sav. Vilniaus m. Stirnų g. 25
VĮ „Pieno tyrimai“, 233816290, Kauno m.
sav. Kauno m. Radvilų Dvaro g. 31
AB „Šiaulių energija“, 245358580, Šiaulių
m. sav. Šiaulių m. Pramonės g. 10
UAB „Liuks farmacija“, 301537305, Kauno
m. sav. Kauno m. J. Borutos g. 21
Gamtos tyrimų centras, 302470603, Vilniaus
m. sav. Vilniaus m. Akademijos g. 2
UAB „Orion Global pet“, 111800069,
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Metalo g. 16
UAB Nepriklausoma tyrimų laboratorija,
110824551, Telšių r. sav. Telšių m.
Narutavičių g. 4
AB „Biofuture“, 300515042, Šilutės r. sav.
Šilutės m. Šilo g. 4
AB „Plasta“, 110639887, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Savanorių pr. 180

Etilo alkoholio
panaudojimo sritis
Gamybos reikmėms
Techninėms reikmėms bei
mokslo ir tyrimo darbams
Gamybos reikmėms
Gamybos reikmėms
Techninėms reikmėms bei
mokslo ir tyrimo darbams
Techninėms reikmėms
Techninėms reikmėms bei
mokslo ir tyrimo darbams
Mokslo ir tyrimo darbams
Mokslo ir tyrimo darbams
Mokslo ir tyrimo darbams

Gamybos reikmėms
Techninėms reikmėms

____________________________________________

**** Daugiau informacijos apie išduotas, papildytas, patikslintas ir panaikintas licencijas bei leidimus pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį
Jums suteiks Licencijų skyriaus vedėja Violeta Verseckienė tel. (8-5) 266 80 91, el. paštas violeta.verseckiene@ntakd.lt.

Informacija apie planinius patikrinimus 2012 m. sausio mėn.

Ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), planinių
patikrinimų planas
Pavadinimas
AB „Vilniaus energija“
UAB „Lindstrom“
UAB „G. Vaidelienė ir
partneriai“
UAB „Mechel Nemunas“
UAB „ Švyturys-Utenos alus“
AB „Rokiškio sūris“ filialas
Utenos pienas
UAB „Mavis“
UAB „Fasuotos cheminės
medžiagos“

Ūkio subjekto veiklos pobūdis

Adresas

Centralizuotas šilumos, karšto vandens tiekimas
Kilimų ir darbo drabužių nuoma, skalbimo
paslaugos
Cinkavimo, galvanizavimo darbai

Jočionių g. 13, Vilnius, Įm.k. 111760831
Savanorių pr. 183, Vilnius, Įm.k. 111618732

Vielos, vinių ir metalinio tinklo gamyba
Alaus gamyba
Pieno produktų gamyba

A. Juozapavičiaus pr. 82, Kaunas
Įm.k. 134599757
R. Kalantos, 83 Kaunas, Įm.k. 111790066
Pramonės 12, Utena, Įm.k. 110796493
Pramonės g. 8, Utena, Įm.k. 110856741

Didmeninė prekyba cheminėmis medžiagomis
Didmeninė prekyba cheminėmis medžiagomis

Metalo g. 29, Vilnius, Įm.k. 301299537
Metalo g. 29, Vilnius, Įm.k. 125546428

Ūkio subjektų, vykdančių veiklą su tabaku ir alkoholiu, planiniai patikrinimai

Ūkio subjekto pavadinimas
UAB ,,Šiaulių tara“, įm. k.
244712460, Liejyklos g. 4,
Šiauliai

Ūkinės veiklos rūšis

Tikrinamo ūkio subjekto adresas

Didmeninė prekyba visų rūšių alkoholiniais
gėrimais

Didmeninės prekybos sandėlys Eišiškių pl. 25,
Vilnius

Licencijų išdavimo Savivaldybėse priežiūra
Savivaldybė

Adresas

Pastabos

Plungės r. savivaldybė

Vytauto g. 12, 90123 Plungė

-

Rietavo r. savivaldybė

Laisvės a. 3, 90316 Rietavas

-

____________________________________________

► 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 Departamento direktoriaus pavaduotoja Gražina Belian tel. (8
5) 266 80 68, el. paštas grazina.belian@ntakd.lt, Kontrolės skyriaus vedėja Egle Latauskiene tel. (8 5) 266 80 67, el.paštas
egle.latauskiene@ntakd.lt.

Lietuvos Respublikos Seime priimtų įstatymų projektų apžvalga
► 2011 m. gruodžio 6 d. Seimo rytiniame posėdyje Nr. 388, buvo priimtas Alkoholio kontrolės įstatymo 18, 29 ir 34 straipsnių
pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ir 4 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas (Nr. XI-1799) (toliau – Įstatymas)
(Žin., 2011, Nr. 153– 7207).
Įsigaliojus šiam Įstatymui, išlieka išorinė alkoholio reklama bei alkoholio reklama visuomenės informavimo priemonėse.
Susipažinkite su visu Įstatymo tekstu (>>>).
► 2011 m. gruodžio 23 d. Seimo rytiniame posėdyje Nr. 403, buvo priimtas Alkoholio kontrolės įstatymo 2, 3, 18 ir 34 straipsnių
pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas (Nr. XI-1911) (toliau – Įstatymas) (Žin., 2011, Nr. 165 – 7859).
Įsigaliojus šiam Įstatymui:
1) panaikintas Valstybės alkoholio kontrolės politikos principas – „teikti pirmenybę natūralios fermentacijos alkoholinių gėrimų
gamybai, importui ir pardavimui”;
2) nuo 2012 m. sausio 1 d. alkoholiniais gėrimais prekiauti draudžiama viešojo maitinimo vietose, turinčiose licencijas
mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais nuo 22 iki 8 valandos. Šis draudimas netaikomas viešojo maitinimo vietose,
turinčiose licencijas mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais, parduodamiems pilstomiems alkoholiniams gėrimams ar
alkoholiniams gėrimams, parduodamiems atidarytoje pakuotėje ir tik vartoti vietoje;
3) nuo 2012 m. sausio 1 d. draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus sporto renginių metu salėse, kuriose jie vyksta;
4) nuo 2012 m. sausio 1 d. alkoholiniais gėrimais prekiauti leidžiama stacionariose degalinėse, vykdant tik mažmeninės prekybos
veiklą;
5) nuo 2013 m. sausio 1 d. bus draudžiama parduoti alų, sidrą, alaus mišinius su nealkoholiniais gėrimais, alkoholinius kokteilius,
išpilstytus į didesnę negu 1 litro tarą;
6) nuo 2013 m. sausio 1 d. bus draudžiama parduoti alų, sidrą, alaus mišinius su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo
alkoholio koncentracija yra didesnė kaip 7,5 procento.
7) nuo 2016 m. bus draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais stacionariose degalinėse.
Susipažinkite su visu Įstatymo tekstu (>>>).

Aktuali informacija
Rekomendacijos Lietuvos savivaldybėms dėl Alkoholio kontrolės įstatymo 18 str. 3 d. 1 p.
Departamentas 2011 m. spalio 6 d. raštu Nr. S-(4.3-3)-1516 „Dėl alkoholio kontrolės įstatymo 18 str. 3 dalies 1 punkto
nuostatų įgyvendinimo“ kreipėsi į Lietuvos savivaldybes, siekdamas sužinoti, kaip savivaldybėse įgyvendinama LR alkoholio
kontrolės įstatymo 18 str. 3 d. 1 p. nuostata, numatanti, kad LR prekiauti alkoholiniais gėrimais draudžiama 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 (atstumu, kurį nustato savivaldybės taryba, suderinusi atitinkamai su šių įstaigų vadovais ir religinėmis
bendruomenėmis).
Departamentas atsižvelgdamas į tai, kad Alkoholio kontrolės įstatymo 18 str. 3 d. 1 p. nuostatai įgyvendinti savivaldybės
turėjo pakankamai laiko, ragina visas savivaldybes, vadovaujantis Departamento pateikiamomis rekomendacijomis ar kitų
savivaldybių gerąja praktika, įgyvendinti aptariamą įstatymo nuostatą.
Departamento teikiamos rekomendacijos, pastabos, siūlymai:
1. Savivaldybės, nustatydamos atstumą, turi atsižvelgti į savivaldybės urbanistiką, laisvės atėmimo, karinių ir sukarintos
tarnybos, policijos ir kitų statutinių, sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigų, maldos namų vadovų bei bendruomenės nuomonę,
savivaldybės populiacijos, geografinių charakteristikų ypatumus.

2. Tais atvejais, kuomet savivaldybei nepavyksta suderinti bendro atstumo (kuris gali būti taikomas visoje savivaldybės
teritorijoje), savivaldybės taryba prieš išduodama licenciją ūkio subjektui verstis alkoholinių gėrimų mažmenine prekyba ar viešuoju
maitinimu, gali drauge su laisvės atėmimo, karinės ir sukarintos tarnybos, policijos ir kitų statutinių, sveikatos priežiūros, ugdymo
įstaigų ir maldos namų vadovais suderinti individualų atstumą.
3. Departamentas akcentuoja, kad nustatytas draudimas prekiauti alkoholiniais gėrimais yra taikomas ne tik naujai
išduodamoms licencijoms, bet ir seniau išduotų licencijų prekiauti alkoholiniais gėrimais turėtojams. Jei savivaldybė yra patvirtinusi
atstumą, kuriuo draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo laisvės atėmimo, karinių ir sukarintos tarnybos, policijos ir kitų
statutinių, sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigų ir jų teritorijų, taip pat prie šių įstaigų ir maldos namų, visi licencijų turėtojai turi būti
raštiškai informuoti apie tai, kad prekiaudami atstumu mažesniu nei yra nustačiusi savivaldybė jie pažeidžia Alkoholio kontrolės
įstatymo 18 str. 3 d. 1 p. ir tai, kad tokioje vietoje prekyba alkoholiniais gėrimais neleidžiama. Ekonomines sankcijas už minėto
Alkoholio kontrolės įstatymo straipsnio pažeidimą gali taikyti ne tik Departamentas, bet ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba,
policija. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimo pagrindas dėl minėtos nuostatos
pažeidimo Alkoholio kontrolės įstatyme nenumatytas.

Nerūkyti nieko nekainuoja
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas), artėjant 2012 m. kovo 1 d., kuomet
padidinus specifinį akcizų tarifą, cigarečių pakelis vidutiniškai turėtų pabrangti apie 30 centų, ragina rūkalius įvertinti šiam žalingam
įpročiui kasdien iššvaistomus pinigus. Interaktyvi skaičiuoklė „Nerūkyti nieko nekainuoja” leis apskaičiuoti, kiek pinigų rūkalius jau
išleido rūkydamas ir kiek išlaidų turės ateityje. Taip pat skaičiuoklė padės įvertinti, kiek gyvenimo metų rūkantysis jau prarado.
Departamentas, primindamas rūkantiesiems apie šio žalingo įpročio sukeliamą didžiulį asmeninių finansų nutekėjimą, skatina
susimąstyti apie metimo rūkyti teikiamus privalumus ir ragina Jus prisidėti prie informacijos sklaidos. Visus norinčius ir turinčius
technines galimybes informaciją apie šią interaktyvią skaičiuoklę paskleisti internetinės svetainėse ar socialiniuose tinkluose,
kviečiame naudoti nuorodą http://www.ntakd.lt/testas/index.htm arba rašyti el.paštu vaida.liutkute@ntakd.lt ir Jums bus atsiųstas
specialiai skaičiuoklei sukurtas reklaminis skydelis.

Draudimas rūkyti nepilnamečiams - įtvirtintas Tabako kontrolės įstatyme?
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. gruodžio 8 d. sprendime dėl Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje
skundo Vilniaus miesto savivaldybės tarybai dėl sprendimo uždrausti nepilnamečiams asmenims rūkyti viešose vietose panaikinimo,
pasisakė dėl sisteminio Tabako kontrolės įstatymo (toliau – TKĮ) vertinimo ir nustatyto universalaus draudimo nepilnamečiams rūkyti
bei nusprendė panaikinti skundžiamą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą.
Vilniaus apygardos administracinio teismo nuomone, „<...> sistemiškai vertinant TKĮ, matyti, kad įstatymų leidėjas siekia
įvairiomis priemonėmis mažinti Lietuvos Respublikoje tabako gaminių vartojimą, jų prieinamumą ir dėl tabako gaminių vartojimo
atsiradusius neigiamus padarinius žmonių sveikatai ir ūkiui. Tabako gaminių vartojimą siekiama riboti visiems asmenims, o ypač
nepilnamečiams. Įstatyminiu reglamentavimu draudžiama asmenims iki 18 metų parduoti, nupirkti ar kitaip parduoti tabako
gaminius, parduoti jiems prekes, skirtas tabako gaminiams rūkyti, įtraukti juos į tabako gaminių reklaminę veiklą ar kitokiais būdais
kelti ar skatinti jų norą rūkyti, vartoti tabako gaminius. Toks teisinis reguliavimas suponuoja išvadą, kad TKĮ asmenims iki 18 metų
implicitiškai (t.y. neišplėtotai, numanomai) nustatytas draudimas rūkyti, vartoti tabako gaminius“.
Vilniaus apygardos administracinis teismas, įvertinęs Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą, pasakė, kad „<...>
Vilniaus miesto savivaldybės taryba <...> nusprendė uždrausti asmenims, neturintiems 18 metų, rūkyti viešose vietose, tik pakartojo
Tabako kontrolės įstatyme įtvirtintą bendrą draudimą nepilnamečiams asmenims vartoti tabako gaminius, t.y. nustatė iš esmės
perteklinį teisinį reguliavimą, nesukuriantį asmenims jokių naujų teisių ar pareigų, kurios nebūtų numatytos įstatyme, nes, kaip
pasakyta, draudimas nepilnamečiams rūkyti viešose vietose implicitiškai nustatytas Tabako kontrolės įstatyme.<...> Atsakovė,
priimdama skundžiamą sprendimą uždrausti asmenims, neturintiems 18 metų, rūkyti viešose vietose, netinkamai realizavo Tabako
kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 dalyje jai suteiktą teisę nustatyti vietas, kuriose draudžiama rūkyti. Atsakovė nepagrįstai
vadovavosi Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 dalies nuostata, kuri skirta kitiems tikslams įgyvendinti, t.y. ne papildomai
drausti nepilnamečių rūkymą, o papildomai nustatyti vietas (parkuose, skveruose ir kitose savivaldybės valdymo kompetencijai
priklausančiose vietose), kuriose asmenims turintiems 18 metų (pilnamečiams) galima uždrausti rūkyti.
Departamento duomenimis, šis Vilniaus apygardos administracinis teismo sprendimas apskųstas apeliacine tvarka.

Įsiteisėję Departamento nutarimai dėl alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių reklamos
►Departamentas 2011 m. birželio 23 d. nutarimu „Taikyti ekonomines sankcijas už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus“
skyrė Įmonių grupei „Alita“ AB 10 000 Lt baudą už Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 2 d. 2 p. pažeidimą, nes
žurnale „Panelė“, orientuotame į paauglius ir vaikus (2011 m. balandžio mėn. Nr. 4) pateikė šios bendrovės gaminamo pusiau sauso
putojančio vyno „Alita“ reklamą.
Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 2 d. 2 p. draudžia alkoholio reklamą vaikams ir paaugliams
skirtuose laikraščiuose, žurnaluose, knygose, televizijos ir radijo programose. Įmonių grupė „Alita“ Departamento priimtą nutarimą
apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. lapkričio 24 d.
sprendimu Įmonių grupės „Alita“ AB skundą atmetė ir paliko galioti priimtą Departamento nutarimą.
Šis Departamento nutarimas įsiteisėjęs, bendrovė jai skirtą ekonominę sankciją susimokėjo.

►Departamentas 2011 m. lapkričio 10 d. nutarimu „Taikyti ekonomines sankcijas už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus“
skyrė UAB „JTI Baltic“ 7 500 litų baudą už draudžiamos informacijos apie tabako gaminius pateikimą ir tabako gaminių reklamą.
UAB „JTI Baltic” reklamos tikslais sukūrė ir pagamino reklamos priemones: Lietuvos Respublikos rinkoje parduodamų
cigarečių „Winston” Blue ir „Camel“ Filters, laikiklius ir kartoninius cigarečių įdėklus, bei pateikė į mažmeninę prekybos tabako
gaminiais rinką.
Tokia informacija apie konkrečių cigarečių pakelius buvo pateikta ne ant įrangos skirtos cigarečių pakeliams išdėstyti,
aptariamų cigarečių pakeliai yra išdėstyti nuolatinėje įrangoje skirtoje tabako gaminiams išdėstyti, o ant papildomų priemonių.
Pateiktų priemonių tikslas yra populiarinti konkrečias prekes tarp vartotojų, vystyti tabako gaminių prekybos segmentą, atlikti
reklaminę funkciją. Toks šių reklaminių priemonių pateikimas yra tabako gaminių reklama, kuri tiesiogiai skatina įsigyti ir vartoti
tabako gaminius, išskirdama vienus tabako gaminius iš kitų.
Šis Departamento nutarimas įsiteisėjęs, bendrovė jai skirtą ekonominę sankciją susimokėjo.
►Departamentas 2011 m. lapkričio 3 d. nutarimu „Taikyti ekonomines sankcijas už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus“
skyrė UAB „British American Tobacco Lietuva“ 7 500 litų baudą už draudžiamos informacijos apie tabako gaminius pateikimą ir
tabako gaminių reklamą.
UAB „British American Tobacco Lietuva“ viešojo maitinimo įmonėje pateikė reklaminę medžiagą: cigarečių vitrinoje greta
išdėstytų tabako gaminių buvo pateiktos informacinės popierinės juostelės, kuriose buvo pateiktas prekės ženklas ir juodame fone
balta, žydra spalva užrašyta „Click to Change ...Convertibles 9,35 LTL“, bei tabako gaminyje, kurį Lietuvos rinkoje platina ši
bendrovė, buvo pateikta tabako gaminio vartotojui reklaminė skrajutė: juodos, šviesiai mėlynos spalvos popierinis lapelis, kuriame
pateikti vaizdiniai ir užrašai.
Šis Departamento nutarimas įsiteisėjęs, bendrovė jai skirtą ekonominę sankciją susimokėjo.
►Departamentas 2011 m. lapkričio 3 d. nutarimu „Taikyti ekonomines sankcijas už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus“
skyrė UAB „Onrama“ 5 000 litų baudą už tabako gaminių reklamą.
UAB „Onrama“ jai priklausančioje viešojo maitinimo įmonėje pateikė reklaminę medžiagą: cigarečių vitrinoje greta išdėstytų
tabako gaminių buvo pateiktos informacinės popierinės juostelės, kuriose buvo pateiktas prekės ženklas ir juodame fone balta,
žydra spalva užrašyta „Click to Change ... Convertibles 9,35 LTL“.
Šis Departamento nutarimas įsiteisėjęs, bendrovė jai skirtą ekonominę sankciją susimokėjo.
►Departamentas 2011 m. spalio 20 d. nutarimu „Taikyti ekonomines sankcijas už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus“
skyrė UAB „Lietuvos spaudos” Vilniaus agentūrai 7 500 litų baudą už draudžiamos informacijos apie tabako gaminius pateikimą ir
tabako gaminių reklamą.
UAB „Lietuvos spaudos” Vilniaus agentūra, jai priklausančiuose spaudos kioskuose, pateikė tabako gaminių reklamą, tabako
gaminių prekybos vietose pateikė draudžiamą informaciją apie tabako gaminius; iš vidinės pusės prie lango pritvirtintas apie 29 cm x
28 cm dydžio plastikinis, peršviečiamas laikiklis su ryškiai raudonos spalvos, nuimama 2 cm pločio juostele. Laikiklio viršutinėje
dalyje, tarp dviejų laikiklio sienelių, įdėtas 9 cm x 29 cm dydžio popierinis reklaminis lapelis: lapelio kairėje pusėje, geltoname fone
pateikti užrašai „CAMEL Filters“, „2 pakeliai x“, „8.20 Lt“, dešinėje pusėje, tamsiai mėlyname fone pateikti užrašai „WINSTON Blue“,
„2 pakeliai x“, „7,80 Lt“. Žemiau reklaminio popierinio lapelio į laikiklį sudėti du kartotiniai įdėklai, atvirais šonais: į vieną įdėklą įdėti
du blokai (20 pakelių) cigarečių „Camel Filters”, į kitą – du blokai (20 pakelių) cigarečių „Winston Blue”.
Tokia informacija apie konkrečių cigarečių pakelius buvo pateikta ne ant įrangos skirtos būtent šiems cigarečių pakeliams
išdėstyti, aptariamų cigarečių pakeliai yra išdėstyti nuolatinėje įrangoje skirtoje tabako gaminiams išdėstyti, o ant papildomų
priemonių. Pateiktų priemonių tikslas yra populiarinti konkrečias prekes tarp vartotojų, vystyti tabako gaminių prekybos segmentą,
atlikti reklaminę funkciją. Toks šių reklaminių priemonių pateikimas yra tabako gaminių reklama, kuri tiesiogiai skatina įsigyti ir vartoti
tabako gaminius, išskirdama vienus tabako gaminius iš kitų.
Šis Departamento nutarimas įsiteisėjęs, bendrovė jai skirtą ekonominę sankciją susimokėjo.

Įvykę posėdžiai
►2011 m. gruodžio 5 d. Departamente vyko Tarpžinybinės naujų psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo
komisijos, sudarytos Departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. T1-90 (Žin., 2011, Nr. 62-2950), posėdis.
Departamentas vadovaudamasis Komisijos sprendimu, pasiūlė Sveikatos apsaugos ministerijai papildyti Narkotinių ir psichotropinių
medžiagų sąraše esančių sintetinių kanabinoidų darinių grupės pogrupius halogenintais dariniais ir nustatyti bk-PMMA nedidelį,
didelį ir labai didelį kiekius.
►2011 m. gruodžio 28 d. Departamente vyko Tarpinstitucinės veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų
pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo ir registravimo komisijos, sudarytos Departamento direktoriaus 2011 m. birželio 16 d.
įsakymu Nr. T1-158 (Žin., 2011, Nr. 76-3704) posėdis. Posėdžio metu buvo svarstomi UAB „Gridos“ ir Valstybinės teismo medicinos
tarnybos prie LR Teisingumo ministerijos pateikti prašymai. Tarpinstitucinė komisija nusprendė siūlyti Departamentui išduoti UAB
„Gridai“ importo leidimą ir tikslinti Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie LR Teisingumo ministerijos turimą Specialiąją licenciją.
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