Informacinis biuletenis
Ūkio subjektų priežiūra, 2012 m. vasario mėn., Nr.2

Mieli, skaitytojai,
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau - Departamentas) siunčia Jums
2-ąjį Informacinio biuletenio „Ūkio subjektų priežiūra“ numerį.
Šiame numeryje pateikiame 2011 m. atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų apibendrinimą,
taip pat informaciją apie 2011 metais išduotus leidimus, licencijas ir pažymėjimus, 2011 m. duomenis
apie denatūruoto ir nedenatūruoto etilo alkoholio pardavimą ir panaudojimą.
Atkreipiame dėmesį, kad biuletenyje nurodytais kontaktais galite sužinoti daugiau informacijos
apie konkrečiuose ūkio subjektuose įvykdytus patikrinimus ir nustatytus pažeidimus. Tikimės, kad
mūsų suteikta informacija padės Jūsų darbe.
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.
2011 m. metų veiklos apžvalga
Aktuali informacija
Atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų suvestinė*

2011 m. gruodžio 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**
Sankcijos

Kitos įstaigos,
dalyvavusios
patikrinime

500 Lt

4 įmonės tikrintos
kartu su Pasvalio VPK
-

1 (ATPK)
1
3

17500 Lt
500 Lt.
2 atvejais bylos dar nenagrinėtos
Bausta pagal ATPK 173-12 str.
10 000 Lt
11000 Lt.

3

2

11 000 Lt.

-

1
1
47

1
15

1250 Lt.
51 750 Lt

-

Data

Miestas,
rajonas

Atlikta
Nustatyta
patikrinimų pažeidimų

2011-12-01

Pasvalio r.

12

2011-12-02
2011-12-06

Pasvalio r.
Vilnius

11
8

3
3

2011-12-12
2011-12-13
2011-12-14
2012-12-14

Vilnius
Anykščių r.
Vilnius
Kaunas

1
4
1
5

2012-12-16

Vilnius

2011-12-19
2011-12-19
Iš viso:

Vilniaus r.
Vilnius

1

________________________________________________

-

* 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.

2012 m. sausio mėn. ūkio subjektuose, naudojančiuose savo veikloje narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pirmtakus (prekursorius), atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų suvestinė***
Data

Miestas,
rajonas

Atlikta
patikrinimų

Nustatyta pažeidimų

2012-01-05
2012-01-19
2012-01-24
2012-01-26
2012-01-31

Marijampolė
Vilnius
Kaunas
Utena
Vilnius

1
2
2
2
2

nenustatyta
nenustatyta
nenustatyta
nenustatyta
nenustatyta

Iš viso:

Pažeidimas

Kitos įstaigos, dalyvavusios
patikrinime
nedalyvavo
nedalyvavo
nedalyvavo
nedalyvavo
nedalyvavo

-

9
________________________________________________

*** 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:
VPK – Vyriausias policijos komisariatas
ATPK – Lietuvos Respublikos administracinių teisių pažeidimo protokolas.

Informacija apie licencijas, leidimus ir pažymėjimus****

Per 2012 m. sausio mėn. išduotos, patikslintos ir panaikintos alkoholio produktų verslo licencijos
Data

Licencijos turėtojas

Licencijos numeris, išdavimo
data ir rūšis

2012-01-04 UAB „Druskininkų Rasa”, kodas
252143350, Druskininkų sav.
Druskininkų m., Baravykų g. 3
2012-01-04 Individuali P. Verkelio įmonė,
kodas 254831160, Kilučių k. Biržų r.
2012-01-04 D. Majurienės įmonė, kodas 277173860
(buvęs kodas 7717386), Šilutės r. sav.
Šilutės m. Jaunimo al. 8-25
2012-01-09 UAB „Baltic Pack”, kodas 300072846,
Kauno m. sav. Kauno m. Ateities pl. 40

Nr. 4L-214a verstis didmenine
prekyba alkoholiniais gėrimais
Alaus, kurio tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 9,5
procento, gamybos licencija Nr. 88,
išduota 1999-06-24
Nr. 22c, išduota 1997-07-03,
verstis didmenine prekyba alumi
Nr. 4L-215a verstis didmenine
prekyba alkoholiniais gėrimais

2012-01-17 UAB „AŠTRŪS SPRENDIMAI”,
kodas 302328529, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Rygos g. 6-86

Nr. 4L-216a verstis didmenine
prekyba alkoholiniais gėrimais

2012-01-19 UAB “Dūda ir kompanija”, kodas
300039255, Elniakampio k. Sudervės
sen. Vilniaus r.
2012-01-24 UAB „SANITEX“, kodas 110443493,
Kauno m. sav. Kauno m. Raudondvario
pl. 131

Nr. 4L-92a, išduota 2004-10-06,
verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais
Nr. 4L-78a, išduota 2004-06-03,
verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais

2012-01-25 UAB „Krymo vynai”, kodas 302602791, Nr. 4L-217a verstis didmenine
Kauno r. sav. Šakių k. Tvenkinių g. 8A
prekyba alkoholiniais gėrimais
2012-01-31 UAB Astravo, kodas 154710250, Biržų
r. sav. Biržų m. Plento g. 39

Alaus, alaus ir nealkoholinių
gėrimų mišinių gamybos licencija
Nr. 86, išduota 1999-06-15

Atliktas veiksmas
Išduota licencija. Sandėlio adresas: Kauno m. sav.
Kauno m. V. Krėvės pr. 118, patalpos
pažymėjimas plane 1-92.
Nuo 2012-01-09 panaikintas licencijos galiojimas.

Nuo 2012-01-09 panaikintas licencijos galiojimas.

Išduota licencija. Sandėlio adresas: Kauno m. sav.
Kauno m. Ateities pl. 40, patalpos pažymėjimas
plane 1-20.
Išduota licencija. Sandėlių adresai:
1. Vilniaus r. sav. Avižienių k. Sudervės g. 17,
patalpos pažymėjimas plane 1-26.
2. Vilniaus r. sav. Kuprioniškių k. , patalpos
pažymėjimas plane 1-12 (laikymui).
Iš licencijos išbrauktas sandėlio adresas: Vilniaus
m. sav. Vilniaus m. Lukšio g. 19, patalpos
pažymėjimas plane 1-4.
Licencijoje patikslintas įmonės pavadinimas iš
„Bendra Lietuvos – JAV įmonė uždaroji akcinė
bendrovė „Sanitex“ į UAB „SANITEX“.
Išduota licencija. Sandėlio adresas: Vilniaus m.
sav. Vilniaus m. J. Dobkevičiaus g. 7, patalpos
pažymėjimas plane 1-5.
Licencijoje patikslintas įmonės pavadinimas iš
„Uždaroji akcinė bendrovė „Ponoras“ į UAB
Astravo.

____________________________________________

Duomenys apie papildytas, patikslintas licencijas, specialiąsias licencijas ir išduotą importo leidimą
per 2012 m. sausio mėnesį
Data

Licencijos turėtojas

Licencijos numeris, išdavimo
data ir rūšis

2012-01-06 Valstybinė teismo medicinos tarnyba Specialioji licencija Nr. L1-7 veiklai su
prie TM, kodas 191351330,
pirmos kategorijos narkotinių ir
Didlaukio g. 86E, Vilnius
psichotropinių medžiagų pirmtakais
(prekursoriais)
2012-01-09 UAB „Grida“, kodas 121464065,
Importo leidimas L 4-3
Molėtų g. 16, D.Riešė, Vilniaus raj.
2012-01-24 UAB „Sanitex“, kodas 110443493,
Raudondvario pl. 131, Kaunas

Nr. 10t verstis didmenine prekyba
tabako gaminiais

Atliktas veiksmas
Išduota patikslinta Specialioji licencija Nr. L1-7,
patikslinus Specialiąją licenciją Nr. L1-4, įtraukiant
į ją papildomus pirmos kategorijos narkotinių ir
psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius)
Išduotas pirmos kategorijos narkotinių ir
psichotropinių medžiagų pirmtako (prekursoriaus)
importo iš Šveicarijos leidimas
Licencijoje patikslintas įmonės pavadinimas
pakeičiant įmonės pavadinimą iš Bendra Lietuvos –
JAV įmonė uždaroji akcinė bendrovė „Sanitex“ į
UAB „Sanitex“

____________________________________________

2012 m. sausio mėnesį išduotų leidimų pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį sąrašas
Išdavimo Leidimo
data
numeris
2012-01-02

03/12D

2012-01-03

09/12N

2012-01-05

10/12N

2012-01-05

04/12D

2012-01-06

05/12D

2012-01-10

02/12Dn

2012-01-13

11/12N

2012-01-13

12/12N

2012-01-16

13/12N

2012-01-19

14/12N

2012-01-19

15/12N

2012-01-20

16/12N

2012-01-25

17/12N

2012-01-25

06/12D

2012-01-26

18/12N

2012-01-27

19/12N

2012-01-30

07/12D

Leidimo rūšis

Įmonės, kuriai išduotas leidimas, pavadinimas,
kodas, adresas

Etilo alkoholio
panaudojimo sritis

2012 m. pirkti ir naudoti
denatūruotą etilo alkoholį
2012 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio
2012 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio
2012 m. pirkti ir naudoti
denatūruotą etilo alkoholį
2012 m. pirkti ir naudoti
denatūruotą etilo alkoholį
2012 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. pirkti ir naudoti
denatūruotą etilo alkoholį
2012 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio
2012 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio
2012 m. pirkti ir naudoti
denatūruotą etilo alkoholį

UAB „Lietpak“, 125261991, Vilniaus r. sav. Čekoniškių k.

Gamybos reikmėms

UAB „Kauno vandenys“, 132751369, Kauno m. sav. Kauno
m. Aukštaičių g. 43
UAB „Marijampolės pieno konservai“, 151453167,
Marijampolės sav. Marijampolės m. Kauno g. 114
UAB „Intersurgical“, 111502432, Švenčionių r. sav.
Pabradės m. Arnionių g. 60
AB „Lietuvos geležinkeliai“, 110053842, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Mindaugo g. 12/14
UAB „Aerosol Baltija“, 111832597, Viliaus m. sav. Vilniaus
m. Kirtimų g. 47
AB Kaišiadorių paukštynas, 158891218, Kaišiadorių r. sav.
Kaišiadorių m. Paukštininkų g. 15
UAB „Fermentas“, 122351387, Vilniaus m. sav. Vilniaus m.
V. A. Graičiūno g. 8
UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, 166901968, Mažeikių r.
sav. Mažeikių m. Montuotojų g. 10
AB „Pieno žvaigždės“, 124665536, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Perkūnkiemio g. 3
UAB „Vilniaus Ventos puslaidininkiai“, 125166080,
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ateities g. 10
Lietuvos energija, AB, 302648707, Elektrėnų sav. Elektrėnų
m. Elektrinės g. 21
AB „Rokiškio sūris“, 173057512, Rokiškio r. sav. Rokiškio
m. Pramonės g. 3
UAB „Finnfoam“, 300642584, Kauno r. sav. Biruliškių k.
Kokybės g. 5
AB „Achema“, 156667399, Jonavos r. sav. Jonalaukio k.
UAB „Lietuvos monetų kalykla“, 110052936,
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Eigulių g. 4
Br. Juodpalio įmonė „Kermeta“, 271205760, Radviliškio r.
sav. Radviliškio m. S. Daukanto g. 45A

Techninėms reikmėms
Techninėms reikmėms
Gamybos reikmėms
Techninėms reikmėms
Gamybos reikmėms
Techninėms reikmėms bei
mokslo ir tyrimo darbams
Techninėms reikmėms
Techninėms reikmėms
Techninėms reikmėms bei
mokslo ir tyrimo darbams
Techninėms reikmėms
Techninėms reikmėms bei
mokslo ir tyrimo darbams
Techninėms reikmėms
Techninėms reikmėms
Techninėms reikmėms bei
mokslo ir tyrimo darbams
Techninėms 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. vasario mėn.
Ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), planinių
patikrinimų planas
Ūkio subjekto veiklos pobūdis

Pavadinimas

Adresas

UAB „Inlook Vilnius“

Aliuminio gaminių miltelinis dažymas

Lentvario g. 7, Vilnius, Įm.k 111750723

UAB „Pireka“

Filtrų gamyba, pardavimas, montavimas,
statybos darbai, švaros ir higienos prekės
Salyklo gamyba
Vandens tiekimas, nuotekų šalinimas

Islandijos g.4, Vilnius, Įm.k. 123228761

Cukraus gamyba
Azoto-fosforo trąšų gamyba
Bioetanolio ir biodujų gamyba
Pieno produktų gamyba

Pramonės g. 6, Kėdainiai, Įm.k. 161111219
Juodkiškio g. 50, Kėdainiai, Įm.k. 161110455
Mūšos g. 19, Pasvalys, Įm.k. 300092090
Mūšos g. 14, Pasvalys, Įm.k. 169261263

UAB „Maltosa“
UAB „Vilniaus vandenys“
Švenčionių raj. skyrius
AB „Nordic Sugar Kėdainiai“
UAB „Lifosa“
UAB „Kurana“
AB Pieno žvaigždės filialas
„Pasvalio sūrinė“

Slėnio g. 9a, Švenčionėliai, Įm.k. 2582914
Vidžių g. 7, Švenčionys, Įm.k. 120545849

Ūkio subjektų, vykdančių veiklą su tabaku ir alkoholiu, planiniai patikrinimai
Ūkio subjekto pavadinimas
J. Kiaulakio ind. įm., įm. k. 162425870,
Skogalio k., Tytuvėnų sėn., Kelmės r.

Ūkinės veiklos rūšis
Alaus gamyba

Tikrinamo ūkio subjekto adresas
Skogalio k., Tytuvėnų sėn., Kelmės r.

Licencijų išdavimo Savivaldybėse priežiūra
Savivaldybė

Adresas

Pastabos

Lazdijų r. savivaldybė

Vilniaus g. 2, 67106 Lazdijai

-

Kelmės r. savivaldybė

Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė

-

____________________________________________

► 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.

2011 m. metų veiklos apžvalga
Licencijų skyriaus 2011 m. veiklos informacija
2011 metų sausio 1 d. galiojo Departamento išduotos: 167 licencijos verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, 34
licencijos verstis didmenine prekyba tabako gaminiais, 97 alkoholio produktų gamybos licencijos (iš jų 72 licencijos gaminti alų), 3
licencijos gaminti tabako gaminius, 50 licencijų verstis didmenine prekyba alkoholio produktais (išskyrus alkoholinius gėrimus), 47
veiklos, susijusios su II ir III kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), vietos registracijos
pažymėjimai, 1 licencija ir 4 specialiosios licencijos veiklai su I kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais
(prekursoriais) ir 1 importo leidimas.
Per 2011 m. buvo išduota 70 leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, 19 leidimų pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį,
6 leidimai naudoti denatūruotą etilo alkoholį. Įmonių prašymu buvo panaikintos 6 licencijos, iš jų 4 licencijos verstis didmenine
prekyba alkoholiniais gėrimais, 1 licencija verstis didmenine prekyba tabako gaminiais ir 1 alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų
mišinių gamybos licencija.
Surinkta 172,24 tūkst. Lt valstybės rinkliavos už licencijų, leidimų, pažymėjimų išdavimą, patikslinimą ir papildymą.

Išduotų alkoholio ir tabako verslo licencijų skaičius 2001
- 2011 m.
Licencijos gaminti
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2011 metais licencijos, leidimai ir pažymėjimai buvo išduodami teisės aktuose nustatytu laiku ir tvarka.
Nuo 2005 metų valstybės rinkliavos surinkimas už alkoholio ir tabako verslo licencijų išdavimą, papildymą, patikslinimą ir
leidimų pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį išdavimą sumažėjo ir stabilizavosi, kadangi nuo 2004 metų, Lietuvai įstojus į Europos
Sąjungą, buvo atsisakyta licencijų importuoti alkoholio produktus ir tabako gaminius, nuo 2002 metų atsisakyta kasmetinio licencijų
perregistravimo, už kurį buvo mokama valstybės rinkliava, taip pat sumažėjo valstybės rinkliavos dydžiai už alkoholio ir tabako
verslo licencijų išdavimą.
Valstybės rinkliava už išduotas, papildytas ir patikslintas alkoholio produktų ir tabako gaminių verslo licencijas ir išduotus
leidimus per 2001 m. – 2011 metus
Valstybės rinkliava (Lt)
Už licencijų išdavimą, papildymą ir
patikslinimą
1612960
1074800
396000
478400
193300
183900
133800
149800
187300
167200
149500

Metai
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Iš viso

Už leidimų
išdavimą
7410
10210
12240
39400
38000
37100
32800
30700
26400
26200
21600

1620370
1085010
408240
517800
231300
221000
166600
180500
213700
193400
171100

Valstybės rinkliava už išduotas, papildytas ir patikslintas alkoholio produktų
ir tabako gaminių verslo licenijas ir leidimus (iš viso) pagal metus
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Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 589 „Dėl nedenatūruoto ir denatūruoto etilo
alkoholio pardavimo ir leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimų pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimo
taisyklių patvirtinimo“ nustatytą tvarką, per 2011 metus nedenatūruoto etilo alkoholio pirko 303 ūkio subjektai. Iš viso pagal
Departamento išduotus leidimus įsigyta 38.592,58 litrai (a.a.) nedenatūruoto etilo alkoholio, tai sudaro 76,2 % leisto pirkti per
metus kiekio. Be leidimų (iki 10 litrų) nedenatūruoto etilo alkoholio įsigijo 226 ūkio subjektai, iš viso 1596,67 litro. Gamybai (be
leidimų) parduota 221901,16 litrų a.a. nedenatūruoto etilo alkoholio. Žemiau diagramoje pateikiama parduoto nedenatūruoto etilo
alkoholio kiekio dalis procentais.

Pagal Departamento išduotus leidimus denatūruoto etilo alkoholio per 2011 metus pirko 19 ūkio subjektų. Iš viso pagal
Departamento išduotus leidimus įsigyta 847129,18 litro denatūruoto etilo alkoholio, tai sudaro 47,1 proc. leisto pirkti per metus
kiekio. Be leidimų (iki 10 litrų) denatūruoto etilo alkoholio įsigijo 15 ūkio subjektų, iš viso 132,09 litro. Biodegalų gamybai (be leidimų)
parduota 17828909,65 litro denatūruoto etilo alkoholio. Žemiau diagramoje pateikiama parduoto kiekio dalis procentais.

2011 m. liepos 1 d. duomenimis galiojo 18,55 tūkst. savivaldybių išduotų licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais. Departamentas vertino alkoholinių gėrimų prieinamumą pagal miestus bei rajonus. Vidutiniškai Lietuvoje 1 prekybos
alkoholiniais gėrimais vieta aptarnauja 172 gyventojus. Miestuose vidutiniškai 1 prekybos vieta aptarnauja 153 gyventojus,
rajonuose – 183 gyventojus. Didžiausias alkoholinių gėrimų prieinamumas pastebimas Marijampolės mieste (1 prekybos vieta
aptarnauja 115 gyventojų), Trakų rajone (1 licencija aptarnauja 120 gyventoją); Kupiškio rajone (1 prekybos vieta aptarnauja 112
gyventojų), Pasvalio rajone (1 prekybos vieta aptarnauja 128 gyventojus). Priėmus dėmesin neterminuotas sezonines licencijas
verstis alkoholio verslu, labiausiai prieinamas alkoholis yra Neringoje (1 prekybos vieta aptarnauja 26 gyventojus), Palangoje (1
prekybos vieta aptarnauja 34 gyventojus), Druskininkai (1 prekybos vieta aptarnauja 74 gyventojus).
Vertinant licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais išdavimą savivaldybėse, kiekvienais
metais pastebima augimo tendencija. Lentelėse ir diagramose pateikiami licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
ir tabako gaminiais išdavimo duomenys nuo 2001 iki 2011 metų.

Savivaldybių išduotos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholio gaminiais
Metai

2001

2002

2003

2004

2005

2007

2008

2009

2010
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Galioja
licencijų

12446

13281

14210

15056

15354

16429

16791

16992

17748

18550

Savivaldybių išduotos licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais
Metai

2001

2002

2003

2004

2005
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2008

2009
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2011

Galioja
licencijų

13225

14462

14625

15280

15457

16214

16371

16358

16637

16943

Galiojančios licencijos verstis mažmenine prekyba tabako
gaminiais pagal metus
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2011 metais buvo teikti pasiūlymai dėl alkoholio produktų, tabako gaminių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų
(prekursorių) licencijavimo tvarkos tobulinimo:
1. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai pateiktas siūlymas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 14 d. nutarimu
Nr. 589 (Žin., 2004, Nr. 82-2946; 2011, Nr. 39-1872) patvirtintų Nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir leidimų
pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimų pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimo taisyklių 4 p. pakeitimo, tikslinant
nuostatą dėl ataskaitų pateikimo.
2. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai ir Savivaldybių asociacijai pateiktas siūlymas inicijuoti vieningos interneto svetainės
sukūrimą, kurioje būtų talpinama informacija apie savivaldybių išduotas ir galiojančias licencijas verstis mažmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais ir licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais.
3. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijai siūlyta suvienodinti vaisių vyno sąvokos vartojimą Alkoholio kontrolės įstatymo 12
str. ir kituose poįstatyminiuose teisės aktuose.

4. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai siūlyta inicijuoti Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimą, kad įmonės, vartojančios
alkoholinius gėrimus kaip maisto produktų žaliavą, galėtų juos įsigyti ne tik iš įmonių alkoholinių gėrimų gamintojų, tačiau ir iš įmonių,
turinčių licencijas verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.
5. Atsižvelgiant į nūdienos aktualijas ir ypatingai sparčiai plintančią tendenciją naudoti pre-prekursorius neteisėtai psichotropinių ir
narkotinių medžiagų gamybai, kreiptasi į Europos Komisiją ir Europos teisės departamentą dėl galimybės nacionaliniu lygmeniu
reglamentuoti pre-prekursorius, t.y. medžiagas įtrauktas į savanorišką stebėjimo sąrašą, įteisinant leidimų sistemą.
Siekiant verslo subjektams palengvinti galimybę įsigyti licencijas, leidimus ar pažymėjimus (toliau-licencijos), Departamento
interneto svetainėje pateikta susisteminta informacija apie licencijų išdavimą, papildymą, patikslinimą, jų dublikatų išdavimą,
valstybės rinkliavos dydį už licencijų išdavimą, informacija apie licencijų išdavimo terminus, pateikti paraiškų įsigyti licencijas pildymo
pavyzdžiai ir kt. Tuo pačiu tikslu Departamentas yra sudaręs sutartį su VšĮ „Versli Lietuva“ Paslaugų ir gaminių kontaktiniu centru,
kurio interneto svetainėje talpinama informacija apie Departamento išduodamas licencijas ir nurodyta su šiomis procedūromis
susijusių veiksmų eiga, sudaryta galimybė verslo subjektams per Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro pranešimų dėžutę
elektroniniu būdu teikti Departamentui dokumentus dėl licencijų įsigijimo.

2011 m. realizuoti tabako gaminiai
Departamento duomenimis, per 2011 m. tabako gaminių, realizuotų įmonėms turinčioms mažmeninės prekybos licencijas,
padaugėjo 156.047.244 vienetais, cigarų 14.698.132, tabako 17.797 kilogramais. 2010 m. vienam gyventojui teko 923 cigaretės, tuo
tarpu 2011 m. – 989. Iš viso 2011 m. Lietuvos gyventojai cigaretėms įsigyti išleido 1.351.203.406 Lt. t.y. 66 milijonais litų daugiau nei
2010 m. Departamento nuomone, išaugęs tabako gaminių realizavimo skaičius, gali būti susijęs su kontrabandinių prekių
prieinamumo sumažėjimu.

Departamento duomenys apie per 2011 m.realizuotus tabako gaminius įmonėms turinčioms mažmeninės prekybos licencijas
Metai
Gaminys
2010 metai*
Cigaretės ( vnt.)
3.034.515.700
Cigarai (vnt.)
21.322.456
Tabakas (kg.)
26.664,95
Vidutinis gyventojų skaičius
3.286.800,00
Cigaretės vienam gyventojui ( vnt.)
923
Cigarečių pakeliai, kurie tenka vienam gyventojui (20 vnt.)
46
1.285.117.398,95 Lt
Iš viso, išleista pinigų cigaretėms***:

2011 metai
3.190.562.944
36.020.588
44.462,21
3.222.973,00**
989
49
1.351.203.406,78 Lt

Palyginimas
156.047.244
14.698.132
17.797
-63.827
66
3
66.086.007,83 Lt

* Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos duomenys;
**Preliminarūs Lietuvos statistikos departamento duomenys;
***Lietuvos Statistikos departamento duomenimis 2010 metais vidutinė cigarečių pakelio kaina Lietuvoje buvo 8,47 Lt, o 2011 m. pagal Lietuvos
statistikos departamento paskelbtus 2011 m. gruodžio mėn. dažniausiai įsigyjamų vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčius vidutinė cigarečių
kaina 8,69 Lt.

Kontrolės skyriaus 2011 m. veiklos apibendrinimas
Nuo 2011 m. balandžio 1 d. įsikūrusio Departamento, perėmusio reorganizuotų Valstybinės tabako ir alkoholio tarnybos prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, žmogiškųjų išteklių
stoka, iš dalies pasikeitusi teismų praktika (tabako reklamos srityje) lėmė patikrinimų ir nustatytų pažeidimų skaičiaus santykį (žr. 1 ir
2 pav.). 2011 metais buvo planuojama atlikti 700 patikrinimų, buvo atlikti 632 patikrinimai. Atlikti patikrinimai buvo sudėtingi,
kompleksiniai, tikrinant įmones, buvo panaudotos profesinės žinios bei sukaupta ekspertinė patirtis.
1 pav. 2001- 2011 m. nustatyti pažeidimai
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835

90 0

733

80 0

i
a
im
d
i
e
ž
a
P

70 0
60 0

595
490

550

520

50 0

434

397

40 0

285
30 0

188
140

20 0
10 0
0
2 001

20 02

200 3

2 004

20 05

200 6

Met ai

200 7

2 008

20 09

201 0

2 011

2 pav. 2011m. atliktų patikrinimų ir nustatytų AKĮ ir TKĮ pažeidimų skaičius
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Įmonėse, turinčiose Įmonėse, turinčiose Įmonėse, turinčiose Įmonėse, kurioms Įmonėse, turinčiose Kiti ūkio subjektai
licencijas verstis
licencijas gaminti licencijas verstis
leidžiama įsigyti
licencijas verstis
didmenine prekyba
alkoholinius
mažmenine prekyba nedenatūruotą ir/ar didmenine prekyba
alkoholiniais
produktus
alkoholiniais
denatūruotą etilo tabako gaminiais
produktais
gėrimais ir/ar
alkoholį
ar juos gaminti
tabako gaminiais

Pažymėtina, kad ūkio subjektų veiklos priežiūra bei kontrolė dažniausiai yra skirtinga, priklausomai nuo kontrolės dalyko
(pvz., tabako gaminių ir alkoholio nepilnamečiams pardavimo kontrolės veiksmai skiriasi nuo įmonės mokestinių dokumentų
patikrinimo), todėl ne visada galima standartizuoti bei unifikuoti patikrinimų atlikimą. Patikrinimų trukmė priklausė nuo nustatomų
pažeidimų pobūdžio, tačiau preliminariai ji trunka apie 1,5-2 val.
2011 m. patikrinimų objektais-prioritetais buvo pasirinkti (taikyti ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimo veiksniai) tokie ūkio
subjektai, kurie:
1) pagal ūkio subjektų veiklos pobūdį verčiasi didmenine alkoholinių gėrimų prekyba ar juos gamina;
2) nuo paskutinio patikrinimo buvo tikrinti vidutiniškai prieš 2-3 metus;
3) kreipėsi su paraiška patikslinti licencijas, išduotas verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ar jų gamyba;
4) buvo tikrinami neplanine tvarka, gautos iš kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų informacijos patikrinimui bei
patikslinimui.
5) verčiasi mažmenine prekyba alkoholiniais produktais rizikingiausiose Lietuvos teritorijose alkoholinių gėrimų
kontrabandos atvejais (Marijampolės, Kybartų, Tauragės, Šalčininkų raj.).
Pateikiama lyginamoji nustatytų pažeidimų 2010 ir 2011 metais analizė (3-4 pav.)
3 pav. 2010 m. pažeidimų struktūra

4 pav. 2011 m. pažeidimų struktūra

2011 metais patikrinimai buvo atlikti 37 savivaldybėms priskirtoje administracinėje teritorijoje (buvo planuojama 40
savivaldybėms priskirtoje teritorijoje) (žr. 5 pav.).
5 pav. Atlikti ūkio subjektų patikrinimai pagal Lietuvos savivaldybes 2010–2011 m.

1

2010 m. – 2*
2011 m. – 32**
2010 m. – 33*
2011 m. – 45**

2010 m. – 37*
2011 m. –14**
2010 m. – 48*
2011 m. – 56**

2010 m. – 51*
2011 m. – 47**

2010 m. – 0*
2011 m. – 24**
2010 m. – 125*
2011 m. – 52**

2010 m. – 663*
2011 m. – 290**

2010 m. – 27*
2011 m. – 41**
2010 m. – 39*
2011 m. – 31**

4

Departamentas, vadovaudamasis Viešojo administravimo įstatymo 36 str. „Ūkio subjektų veiklos patikrinimai“ 10 dalies
nuostatomis, numatančiomis, kad „<...> Priežiūrą atliekantys subjektai, kurių priežiūros dalykas ir forma yra tarpusavyje susiję, gali
atlikti bendrą dviejų ar daugiau priežiūrą atliekančių subjektų planinį patikrinimą, jeigu taip sumažėja priežiūros našta ūkio subjektui“,
organizavo ir atliko 5 bendrus ir kompleksinius (kartu su policijos įstaigų pareigūnais ir savivaldybių administracijų darbuotojais) ūkio
subjektų patikrinimus Vilniaus m. ir raj., Pasvalio raj., kurių metu buvo patikrinta 16 ūkio subjektų.
2011 m. Departamento Kontrolės skyriaus specialistai nuolat vykdė internetinių svetainių stebėseną ir tuo pačiu ūkio subjektų
tiesioginį konsultavimą. Dėl lengvai ir greitai atnaujinamos bei talpinamos informacijos interneto erdvė tampa puikia vieta komercinei
informacijai platinti. Departamento specialistai svetainėse aptikdavo informaciją, prieštaraujančią Alkoholio kontrolės įstatymo
nuostatoms (pvz., įmonės, prekiaujančios alkoholiniais gėrimais, talpino informaciją apie nuolaidas alkoholiniams gėrimams,
suteikiamas pagal kuponus, nemokamą alkoholio dalijimą ar dovanų čekius, taip pat informaciją, pažeidžiančią įstatymų
reikalavimus. Visi galimi pažeidėjai buvo prevencine tvarka raštiškai įspėjami dėl galimai neteisėtos veiklos ir buvo siūloma pašalinti

1

* atlikti patikrinimai Tarnyboje; ** atlikti patikrinimai Departamente.

Alkoholio kontrolės įstatymo reikalavimų pažeidimus. Dauguma pažeidėjų tinkamai sureaguodavo į tokį įspėjimą ir pažeidimai
nedelsiant buvo pašalinami iš internetinių svetainių.
1
Departamentas, vadovaudamasis Viešojo administravimo įstatymo 36 str. „Ūkio subjektų veiklos priežiūra“, numatančiomis,
kad „<...>ūkio subjektų veiklos priežiūra – šio įstatymo nustatyta tvarka įgaliotų atlikti šio straipsnio 2 dalyje nurodytus veiksmus
viešojo administravimo subjektų veikla, skirta teikti metodinę pagalbą ūkio subjektams, prižiūrėti, kaip ūkio subjektai laikosi
įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, kontroliuoti, ar tinkamai tuos reikalavimus vykdo, ir įgyvendinti kitas
priemones, užtikrinančias tinkamą teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir mažinančias galimų pažeidimų skaičių“, vykdė ūkio subjektų
konsultavimą: gauta apie 200 elektroninių informacinių paklausimų, įvyko 5 susitikimai su ūkio subjektais dėl alkoholio gėrimų ir
tabako gaminių reklamos.
Be ūkio subjektų veiklos priežiūros Departamentas atlieka ir savivaldybių administracijų verstis mažmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais licencijų išdavimo kontrolę. 2011 metais Departamentas atliko 16 savivaldybių
patikrinimus. Daugiau informacijos apie savivaldybes galite rasti 2011 m. gruodžio mėn. Informaciniame biuletenyje Nr.3 (nuoroda:
http://www.ntakd.lt/files/Naujienos/biuletenis/2011/2011-12.pdf)
2011 m. Lietuvos savivaldybėms parengtas ir išplatintas „Savivaldybių alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių
medžiagų prevencijos ir kontrolės teisės aktų ir kompetencijų sąrašas“, kuriame pateikiama detali informacija apie savivaldybių
teises ir pareigas (žr. http://www.ntakd.lt/files/kontrole/TAN_prevenc_saviv.pdf ).
Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai) (toliau – prekursoriai) – tai cheminės medžiagos, šių medžiagų
druskos, mišiniai ir natūralūs produktai, kurių sudėtyje yra šių medžiagų, dažnai naudojami neteisėtai narkotinių ir psichotropinių
medžiagų gamybai.
Lietuvoje yra virš tūkstančio įmonių, kurios savo veikloje naudoja chemines medžiagas ir preparatus: platina, gamina, saugo
ar naudoja jas gaminant kitas chemines medžiagas ir preparatus, bei teikiant paslaugas ar gaminant įvairios paskirties prekes.
Daugiau kaip 240 iš jų naudoja chemines medžiagas, kurios yra įtrauktos į narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų
(prekursorių) sąrašą ir kurioms yra teisės aktais nustatytas griežtesnis, nei daugeliui kitų cheminių medžiagų, reguliavimas.
2011 m. buvo atlikta 49 ūkio subjektų, vykdančių veiklą su prekursoriais, priežiūra ir surašyti 55 patikrinimo aktai. Patikrinimų
metu buvo nustatyti 3 pažeidimai, susiję su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) disponavimu ir surinkta
medžiaga perduota Policijos departamentui prie VRM administracinei teisenai pradėti. Patikrinimų tikslas – nustatyti kaip subjektai
laikosi teisės aktų, reglamentuojančių veiklą, susijusią su prekursoriais, reikalavimų. Tuo tikslu atliekamas subjektų veiklos vietos
(veiklai naudojamos patalpos, veikloje naudojamos medžiagos, įrenginiai, įranga, atsargos, saugojimo sąlygos) bei dokumentacijos
patikrinimas (sandorių dokumentai, apskaita ir kt.) (žr. 6 pav.).
6 pav. Atlikti ūkio subjektų patikrinimai pagal Lietuvos savivaldybes 2010–2011 m.

2011 m. patikrinimų objektais buvo pasirinkti (taikyti ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimo veiksniai) tokie ūkio subjektai,
kurie:
1) pagal ūkio subjektų veiklos pobūdį verčiasi didmenine cheminių medžiagų (įskaitant prekursorius) prekyba;
2) buvo pirmą kartą tikrinti 2008-2009 m. (p.s. Narkotikų kontrolės departamentas prie LRV pagal kompetenciją pradėjo
vykdyti jų veiklos priežiūrą);
3) kreipėsi su paraiška išduoti Veiklos vietos registracijos pažymėjimus;
4) buvo tikrinami neplanine tvarka gautos informacijos patikrinimui.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo 2, 3, 4, 8
straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 3(1) straipsniu įstatymo nuostatas, buvo parengtas ir Departamento
direktoriaus 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. T1-358 patvirtintas Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) laikymo
ir saugojimo sąlygų aprašas, (>>>) kurio tikslas – nustatyti minimalius saugos nuo įsilaužimo, pašalinių asmenų patekimo bei
eksploatavimo reikalavimus patalpoms, kuriose subjektai vykdo veiklą, susijusią su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų
(prekursorių) bei jų preparatų pateikimu į rinką.

Kontrolės skyrius teikė tokius alkoholio, tabako bei narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) teisinio
reguliavimo tobulinimo pasiūlymus arba dalyvavo jų rengime:
(1)
1. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 6, 110, 161, 161 ir 162 straipsnių pakeitimo ir Kodekso
(2)
(6)
papildymo 161 ir 185 straipsniais įstatymo projektui;
2. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 2, 6, 10, 12, 13, 14, 16, 17 18, 18¹, 18², 22, 26, 28, 29, 34, 34¹, 36, 41
straipsnių, ketvirtojo skirsnio pavadinimo bei priedo pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 183 straipsniu ir 15 straipsnio
pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui;
3. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9¹, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 25 ir 26 straipsnių
pakeitimo, III ir IV skyrių pavadinimų pakeitimo įstatymo projektui;
4. Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo 2, 3, 4 ir 8 straipsnių
pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 3¹ straipsniu įstatymo projektui;
5. Tabako gaminių atitiktų patvirtinančių dokumentų pateikimo ir įforminimo reikalavimų tvarkos aprašo projektui,
tvirtinamam Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos viršininko įsakymu.
Kontrolės skyrius 2012 m. teiks tokius pasiūlymus dėl teisės aktų parengimo ar jų tobulinimo:
1

1. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 259 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą - siekiant
įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 70 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 70¹
straipsniu įstatymo bei Departamento nuostatų teisines nuostatas, susijusias su Departamentui pavestų funkcijų realizavimu
narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės priemonių įgyvendinimo, institucijų veiksmų šioje srityje
priežiūros ir koordinavimo srityse;
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių),
tabako ir alkoholio valstybinės kontrolės ir veiksmų priežiūros ir koordinavimo tvarkos patvirtinimo“.

Aktuali informacija
Departamentas siūlys uždrausti prekybą alkoholiniais gėrimais internetu
Departamentas siūlys Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas, kurios užkirstų kelią vykdyti prekybą alkoholiniais gėrimais
naudojant elektroninio ryšio priemones (įskaitant internetą), vykdant mažmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais ne konkrečiose
prekybos vietose, įrašytose į licencijas.
Tuomet, kai prekės užsakomos į namus, apmokėjimas dažniausiai vykdomas internetu ir tiesioginio kontakto su pirkėju
nebelieka. Dėl šios priežasties nebeįmanoma užtikrinti Alkoholio kontrolės įstatyme numatytų draudimų: parduoti alkoholinius
gėrimus asmenims, jaunesniems kaip 18 metų, neblaiviems asmenims, draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo 22 iki 8
valandos. Alkoholinių gėrimų prekyba tokiu būdu gali būti realizuojama neaiškios kokybės produkcija, neapskaitomos pajamos iš
tokios veiklos, nemokami mokesčiai valstybei. Toks alkoholinių gėrimų pardavimas bei pristatymas didina alkoholio prieinamumą, o
tai prieštarauja Alkoholio kontrolės įstatyme nurodytiems valstybės alkoholio kontrolės politikos principams.
Alkoholinius gėrimus įsigyjant internetu ar už įsigytas prekes sumokant tuomet, kai jos pristatomos į namus, gali būti
pažeistas vienas iš alkoholinių gėrimų pardavimo skatinimo ribojimų – alkoholinius gėrimus duoti kaip premiją, kaip prekės priedą ar
dovanoti. Jei būtų priimtos Alkoholio kontrolės įstatymo pataisos, draudžiančios prekybą alkoholiniais gėrimais internetu, sumažėtų
alkoholio prieinamumas. Be to, uždraudus pardavinėti alkoholinius gėrimus elektroninių ryšių priemonių pagalba be tiesioginio
kontakto prekybos vietoje su pirkėju, būtų geriau apsaugomi nepilnamečių interesai. Jie nebeturėtų galimybės įsigyti alkoholinių
gėrimų internetu.
Analogiška nuostata, draudžianti prekiauti tabako gaminiais, naudojant ryšio priemones, numatyta į Tabako kontrolės
įstatymo 15 straipsnio 2 punkte. Tiek etilo alkoholis, tiek nikotinas yra žalingos, pripratimą bei priklausomybę lemiančios medžiagos,
todėl jų pardavimui siūloma taikyti panašų reglamentavimą.

Teikiamos konsultacijos dėl naujų Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatų
Įsigaliojus 2011 m. gruodžio 23 d. priimtoms Alkoholio kontrolės įstatymo pataisoms, sugriežtinusioms alkoholio prekybos
reguliavimą, Departamentas konsultuoja ūkio subjektus, savivaldybių darbuotojus bei kitus suinteresuotus asmenis ar įstaigas dėl
įsigaliojusių pakeitimų reguliavimo ir kontrolės.
Departamentas operatyviai organizavo dalykinius susitikimus su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Policijos
departamento prie VRM atstovais dėl būsimų bendrų veiksmų, vieningos Įstatymo reikalavimų užtikrinimo praktikos ir tarpusavio
veiksmų koordinavimo. Taip pat įvyko susitikimas su Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos bei „Siemens“ pramogų arenos
atstovais. Departamento duomenimis, Policijos departamentas ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lietuvos teritorinėms
įstaigoms yra išplatinusi rašytinius nurodymus ir rekomendacijas dėl naujai įsigaliojusių Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatų
taikymo.
Visi turintys papildomų klausimų, susijusių su naujai įsigaliojusių nuostatų taikymu, gali rašyti elektroniniu paštu
ntakd@ntakd.lt arba skambinti šiais telefonai: (8-5) 266 80 67, (8-5) 266 80 66, (8-5) 266 80 62, (8-5) 266 80 93.

Rekomendacijos sporto arenoms bei viešojo maitinimo įmonėms
►Nuo 2012 m. sausio 1 d. įsigaliojo draudimas alkoholinius gėrimus vartoti sporto renginių metu salėse, kuriose jie vyksta.
Tokios įstatymo nuostatos priimtos, siekiant panaikinti sąsajas tarp fizinio žmogaus aktyvumo, sveiko gyvenimo būdo ir
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo.

Departamento nuomone, atsakomybę už Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatų vykdymą turėtų prisiimti ir sporto renginių
organizatoriai, todėl apie įsigaliojusį draudimą sporto arenoms rekomenduojama žiūrovus informuoti įspėjamaisiais ženklais,
žodiniais perspėjimais. Turint technines galimybes rekomenduojama prieš sporto renginius transliuoti informacinius garso įrašus,
o saugos paslaugas teikiančių įmonių darbuotojams priskirti šio draudimo kontrolės funkciją, apie nustatytus pažeidimus pranešant
policijai, kuri sporto renginio metu atlieka teisės aktais pavestas funkcijas.
►Nuo 2012 m. sausio 1 d. įsigaliojo draudimas prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo 22 iki 8 valandos viešojo maitinimo
vietose, turinčiose licencijas mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais. 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.
Siekiant viešojo maitinimo įmonėse užtikrinti naujai įsigaliojusių įstatymo nuostatų įgyvendinimą bei išvengti nemalonių
situacijų su klientais, Departamentas siūlo imtis visų būtinų įstatymo laikymosi užtikrinimo priemonių: informuoti klientus apie
įsigaliojusius pakeitimus rašytiniais įspėjimais ar žodine informacija kliento aptarnavimo metu, kiekvienu atskiru atveju tinkamai
įvertinti pirkėjo nusiteikimą vartoti vietoje, alkoholinius gėrimus pilstyti, jų kamštelių neduoti pirkėjui ir kt.
Atkreipiame dėmesį, kad už šių reikalavimų nevykdymą juridiniai asmenys baudžiami nuo penkių šimtų litų iki dviejų
tūkstančių litų bauda, o už šių reikalavimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per dvejus metus nuo baudos paskyrimo, - nuo dviejų
tūkstančių litų iki penkių tūkstančių litų bauda. Taip pat Departamentas informaciją apie juridinius asmenis, kurie nesilaikė nustatytų
reikalavimų, pateikia savivaldybėms, rekomenduodamas sutrumpinti jų prekybos alkoholiu laiką.

Dėl AB „Gubernija“ taikytos 10 000 Lt baudos už pažeidimą
AB „Gubernija“ taikyta 10 000 Lt bauda už Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 1 d. 11 p. pažeidimą. Departamento surinkta
medžiaga, buvo nustatyta, kad AB „Gubernija“ gaminamo ir parduodamo alaus „Žalgirio“ butelių etiketėse ir ant skardinių pateikė
draudžiamą alkoholio reklamą. Minėto alaus „Žalgirio“ butelio etiketėse ir ant skardinių pateikti reklaminiai užrašai - „Kalaviju
grūdintas alus“, yra neteisinga ir klaidinanti informacija apie alkoholinius gėrimus. Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 1 d. 11 p.
Lietuvos Respublikoje draudžia visų formų alkoholio reklamą, pateikiančią neteisingą ir (ar) klaidinančią informaciją apie alkoholinius
gėrimus. AB „Gubernija“ Departamento priimą nutarimą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui. 2012 m. sausio 9 d.
sprendimu administracinėje byloje Nr. 1160-244/2012 Vilniaus apygardos administracinis teismas įmonės skundą atmetė kaip
nepagrįstą. Teismas konstatavo, kad Departamentas teisingai įmonės pateiktą reklaminę informaciją vertino kaip klaidinančią
alkoholinių gėrimų reklamą Alkoholio kontrolės įstatymo prasme.

Įvykę posėdžiai
2012 m. sausio 25 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente vyko Tarpinstitucinės veiklos, susijusios su
narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo ir registravimo komisijos, sudarytos Narkotikų, tabako
ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. T1-158 (Žin., 2011, Nr. 76-3704) posėdis.
Posėdžio metu buvo svarstomas R.Jonikaičio ir A.Montvilos TŪB „Repulsus“ pateiktas prašymas. Vadovaujantis Veiklos, susijusios
su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų
išdavimo ir šios veiklos kontrolės vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr.
221 (Žin., 2006, Nr. 29-985; 2009, Nr. 22-849; 2011, Nr. 105-4926), 53.2 punktu, Tarpinstitucinė komisija nusprendė siūlyti
Departamentui neišduoti R.Jonikaičio ir A.Montvilos TŪB „Repulsus“ Veiklos vietos registracijos pažymėjimo iki nesueis metai nuo
pažeidimo nustatymo dienos.

Įsigaliojo Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) laikymo ir saugojimo sąlygų aprašas
2012 m. sausio 1 d. įsigaliojo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gruodžio 28 d.
įsakymas Nr. T1-358 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) laikymo ir saugojimo sąlygų aprašo
patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 162-7726) (toliau – Aprašas).
Aprašas nustato Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) laikymo ir saugojimo sąlygas t.y. minimalius
saugos nuo įsilaužimo, pašalinių asmenų patekimo bei eksploatavimo reikalavimus patalpoms, kuriose subjektai vykdo veiklą,
susijusią su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) bei jų preparatų pateikimu į rinką.
Vadovaujantis 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių ir
psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), „pateikimas į rinką“ yra bet koks į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų tiekimas
Bendrijoje už užmokestį arba nemokamai; arba tokių medžiagų saugojimas, gaminimas, gamyba, perdirbimas, prekyba, platinimas
arba tarpininko veikla, kurios tikslas yra tiekimas Bendrijoje.
I kategorijos prekursorių laikymui ir saugojimui taikomi pagrindiniai reikalavimai:
Veiklos vieta turi būti visą parą saugoma.
Patalpa, kurioje laikomi ir saugomi prekursoriai:
1. turi turėti ne mažiau, kaip dviejų ruožų apsauginę įsilaužimo signalizaciją;
2. turėti ne mažiau kaip 180 mm storio gelžbetonines išorines sienas arba 250 mm storio mūrines sienas. Vidines sienas: ne
mažesnes kaip 120 mm storio gelžbetonines arba ne mažesnes kaip 120mm storio mūrines, armuotas metaliniu tinklu;
3. turėti duris, atitinkančias II-o saugumo klasės durims nustatytus reikalavimus (nurodytus Reikalavimuose, keliamuose
patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtintuose Lietuvos policijos generalinio komisaro
2011 m. kovo 3d. įsakymu Nr. 5-V-180 (Žin., Nr.30-1427);

4. į ją negali laisvai patekti pašaliniai asmenys, ji turi būti užrakinta.
Ant langų turi būti uždėtos apsauginės grotos. Vietoj apsauginių grotų gali būti įrengiamos apsauginės žaliuzės. Šiuo atveju tarp
lango stiklo ir apsauginių žaliuzių turi būti įrengti judesio jutikliai su užuolaidos tipo linzėmis. Apsauginės žaliuzės turi būti
blokuojamos atidarant.
II kategorijos prekursorių laikymui ir saugojimui taikomi pagrindiniai reikalavimai:
1. veiklos vieta turi būti aptverta, visą parą saugoma;
2. patalpa, kurioje laikomi ir saugomi prekursoriai, turi turėti ne mažiau, kaip pirmo ruožo apsauginę įsilaužimo signalizaciją;
3. į patalpą negali laisvai patekti pašaliniai asmenys, ji turi būti užrakinta.
III kategorijos prekursorių laikymui ir saugojimui taikomi pagrindiniai reikalavimai:
1. veiklos vieta turi būti aptverta, ne darbo metu saugoma;
2. į patalpą, kurioje laikomi ir saugomi prekursoriai, negali laisvai patekti pašaliniai asmenys, ji turi būti užrakinta.
Subjektai, kurių veikla susijusi su narkotinių psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) bei jų preparatų pateikimu į rinką,
patalpas pagal aprašą turi pertvarkyti iki 2013 m. sausio 1 d.
Departamentas, atsižvelgęs į pateiktus motyvuotus subjektų prašymus, gali leisti laikyti bei saugoti prekursorius patalpose,
kuriose tokia pati arba griežtesnius reikalavimus turinti apsauga užtikrinama kitokiomis, nei nurodyta aukščiau techninėmis
priemonėmis.
Plačiau apie aprašą (>>>).
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