Informacinis biuletenis
Ūkio subjektų priežiūra, 2012 m. kovo mėn., Nr.3

Mieli, skaitytojai,
Kovo mėnesio informacinio biuletenio „Ūkio subjektų priežiūra“ numeryje Nr.3 be nuolatinės
informacijos pateikiame Departamento ir kitų kontroliuojančių institucijų per 2012 m. sausio mėn.
atliktų patikrinimų, siekiant įvertinti, kaip ūkio subjektai laikosi naujų Alkoholio kontrolės įstatymo
reikalavimų, rezultatus.
Departamento svetainėje adresu http://www.ntakd.lt/anketa prašome užpildyti trumpą apklausą
apie Departamento teikiamas paslaugas. Jūsų nuoširdūs atsakymai padės mums tobulinti paslaugas.
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.
Sveikiname Jus su atėjusiu pavasariu.
Nuoširdžiai,
Departamentas

Šiame numeryje:





Atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų suvestinė
Informacija apie licencijas, leidimus ir pažymėjimus
Informacija apie planinius patikrinimus 2012 m. kovo mėn.
Aktuali informacija
Atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų suvestinė*

2011 m. sausio 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
2012-01 03/06/
09/10/12/13/27/28/30/31

Miestas,
rajonas

Atlikta
Nustatyta
patikrinimų pažeidimų

Sankcijos

Vilnius

29

13

13 750 Lt

2012-01-05
2012-01-10
2012-01-16

Marijampolė
Vilniaus raj.
Plungė

3
5
8

1
1

1000 Lt.
10 000 Lt

2012-01-17
2012-01-18
2012-01-18
2012-01-20
2012-01-26
Viso per 2012 m. sausio mėn.

Rietavo sav.
Kaunas
Mažeikiai
Trakų raj.
Utena

8
7
1
4
3
68

2
2
1
20

1500 Lt
1000 Lt
3000 Lt
44 250 Lt

Kitos įstaigos, dalyvavusios
patikrinime
4 patikrinimai atlikti drauge su PD
prie VRM; 3 patikrinimai atlikti
drauge su VMVT ir PD prie VRM

Telšių apskrities VPS Plungės r. VTS
Prevencijos poskyris

________________________________________________

* 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. vasario mėn. ūkio subjektuose, naudojančiuose savo veikloje narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pirmtakus (prekursorius), atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų suvestinė***
Data
2012-02-07
2012-02-09
2012-02-09
2012-02-21
2012-02-23

Miestas,
rajonas
Vilnius
Švenčionėliai
Švenčionys
Kėdainiai
Pasvalys

Atlikta
patikrinimų
2

Nustatyta pažeidimų

Pažeidimas

nenustatyta

-

Kitos įstaigos, dalyvavusios
patikrinime
nedalyvavo

1
1
2

nenustatyta
nenustatyta
nenustatyta

-

nedalyvavo
nedalyvavo
nedalyvavo

2

nenustatyta

-

nedalyvavo

Iš viso:

8
________________________________________________

*** 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;
PD prie VRM - Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;
VPS – Vyriausiasis policijos komisariatas;
VTS – Viešosios tvarkos skyrius.

Informacija apie licencijas, leidimus ir pažymėjimus****

Per 2012 m. vasario mėn. išduotos, patikslintos ir papildytos alkoholio produktų verslo licencijos
Data

Licencijos turėtojas

Licencijos numeris, išdavimo data ir
rūšis

2012-02-09 UAB „Alaus klubas”, kodas
Nr. 6L-100c, išduota 2010-04-21, verstis
302315994, Vilniaus m. sav. Vilniaus didmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su
m. Rolando Jankausko g. 6D
nealkoholiniais gėrimais, natūralios
fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 8,5 procento
2012-02-15 UAB „Osama”, kodas 134993481,
Nr. 4L-213a, išduota 2011-11-22, verstis
Kauno m. sav. Kauno m.
didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
Energetikų g. 29
2012-02-24 UAB „SVEKO”, kodas 110815883, Nr. 4L-218a verstis didmenine prekyba
Vilniaus m. sav. Vilniaus m.
alkoholiniais gėrimais
Vilkpėdės g. 8

Atliktas veiksmas
Iš licencijos išbrauktas sandėlio adresas:
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. V.A.
Graičiūno g. 38, patalpos pažymėjimas
plane 1-55.
Llicencija papildyta sandėlio adresu:
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Kėdainių
g. 25, patalpos pažymėjimas plane 1-25.
Išduota licencija. Sandėlio adresas:
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr.
174A, patalpos pažymėjimas plane 1-16.

____________________________________________

Per 2012 m. vasario mėn. išduotos tabako gaminių licencijos
Data

Licencijos turėtojas

Licencijos numeris, išdavimo data ir rūšis

Atliktas veiksmas

2012-02-27 UAB „Vilgardas“, kodas 302606366, Nr. 10 L-72t verstis didmenine prekyba tabako gaminiais Išduota licencija, verstis didmenine
Adutiškio g. 3-3, Vilnius
prekyba tabako gaminiais
____________________________________________

2012 m. vasario mėnesį išduotų leidimų pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį sąrašas
Išdavimo
data

Leidimo
numeris

2012-02-02

20/12N

2012-02-02

21/12N

2012-02-03

08/12D

2012-02-03

22/12N

2012-02-03

23/12N

2012-02-06

24/12N

2012-02-07

25/12N

2012-02-07

26/12N

Leidimo rūšis

Įmonės, kuriai išduotas leidimas, pavadinimas,
kodas, adresas

Etilo alkoholio
panaudojimo sritis

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 nedenatūruoto
etilo alkoholio
2012 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio
2012 m. pirkti nedenatūruoto

UAB „Lukšių pieninė“, 300106070, Šakių r. sav. Lukšių
mstl. A. Tatarės g. 54
AB „Panevėžio energija“, 147248313, Panevėžio m. sav.
Panevėžio m. Senamiesčio g. 113
Vilniaus universitetas, 211950810, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas, 211950810, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Universiteto g. 3
AB „Kraft Foods Lietuva“, 110567217, Kauno m. sav.
Kauno m. Taikos pr. 88
UAB „Rokiškio pienas“, 300561844, Utenos r. sav.
Utenos m. Pramonės g. 8
UAB „Euromediena“, 242139510, Kaišiadorių r. sav.
Triliškių k.
Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras,

Mokslo ir tyrimo darbams
Mokslo ir tyrimo darbams
Mokslo ir tyrimo darbams
Mokslo ir tyrimo darbams
Gamybos reikmėms
Mokslo ir tyrimo darbams
Mokslo ir tyrimo darbams
Mokslo ir tyrimo darbams

2012-02-08
2012-02-08
2012-02-09
2012-02-09
2012-02-09
2012-02-09
2012-02-17
2012-02-22
2012-02-27

etilo alkoholio
2012 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio
28/12N 2012 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio
29/12N 2012 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio
30/12N 2012 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio
09/12D 2012 m. pirkti ir naudoti
denatūruotą etilo alkoholį
31/12N 2012 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio
03/12Dn 2012 m. naudoti denatūruotą
etilo alkoholį
32/12N 2012 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio
33/12N 2012 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio
27/12N

188785313, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepyno g. 11A
UAB „Medelkom“, 120030087, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. V. A. Graičiūno g. 10
ABF „Šilutės Rambynas“, 277141670, Šilutės r. sav.
Šilutės m. Klaipėdos g. 3
Lietuvos nacionalinis muziejus, 190756849, Vilniaus m.
sav. Vilniaus m. Arsenalo g. 1
AB „Lietuvos geležinkeliai“, 110053842, Vilniaus m.
sav. Vilniaus m. Mindaugo g. 12/14
UAB „Vilniaus viešasis transportas“, 302683277,
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 15
UAB „Vilniaus viešasis transportas“, 302683277,
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 15
UAB „Ruvera“, 144951363, Šiaulių m. sav. Šiaulių m.
Žemaitės g. 145
UAB „Viltechmeda“, 110517680, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Mokslininkų g. 6
AB „Naujoji Rūta“, 144788770, Šiaulių m. sav. Šiaulių
m. V. Bielskio g. 15

Gamybos reikmėms
Mokslo ir tyrimo darbams
Techninėms reikmėms bei
mokslo ir tyrimo darbams
Techninėms reikmėms
Techninėms reikmėms
Techninėms reikmėms
Gamybos reikmėms
Techninėms reikmėms
Techninėms reikmėms bei
mokslo ir tyrimo darbams

____________________________________________

**** 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. kovo mėn.
Ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), planinių
patikrinimų planas
Pavadinimas

Ūkio subjekto veiklos pobūdis

Adresas

AB „Higėja“

Buitinės chemijos produktų gamyba

Savanorių pr. 339A, Kaunas, Įm.k. 133807283

UAB „Plastmė“

Metalo apdirbimas. Metalinės baldinės furnitūros
gamyba. Baldų iš metalo gamyba
Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas
Didmeninė prekyba vaistinėmis medžiagomis, bei
farmacine tara
Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir
statybinėmis medžiagomis
Elektros energijos gamyba

Draugystės g. 19, Kaunas, Įm.k. 234937220

UAB „Lietlinen“
UAB „Vitmeda“

Gintaro Vincevičiaus
įmonė
AB „Lietuvos Energija“,
Lietuvos Elektrinė
UAB „Esspo“
Didmeninė prekyba cheminėmis medžiagomis
UAB „Anykščių vandenys“ Vandens tiekimas

Draugystės g. 16, Kaunas, Įm.k. 111717036
Parko g.66, Ramučiai, Kauno raj.,
Įm.k. 124082373
Partizanų g. 81b, Kaunas, Įm.k. 133239585
Elektrinės g. 21, Elektrėnai, Įm.k. 302648707
J.Biliūno g. 10-1, Anykščiai, Įm.k. 154167210
Liudiškių g. 28, Anykščiai, Įm.k. 154138664

Licencijų išdavimo Savivaldybėse priežiūra
Savivaldybė
Druskininkų savivaldybė
Elektrėnų savivaldybė

Adresas
Vilniaus al. 18, 66119 Druskininkai
Elektrinės g. 8, 26108 Elektrėnai

Pastabos
Paskutinį kartą tikrinta 2007 m.
Paskutinį kartą tikrinta 2007 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 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.

Aktuali informacija

Didžiausias prioritetas - pažeidimų prevencija
Departamentas, apibendrindamas 2011 m. metų veiklą, džiaugiasi, kad tabako ir alkoholio kontrolės srityje, nepaisant
vykusio reorganizavimo, pavyko užtikrinti nenutrūkstamą kontrolės funkcijų atlikimą – tiek pažeidimų prevencijos, tiek kontrolės
srityje veikti kokybiškai ir nepertraukiamai. Didžiausias dėmesys 2011 m. buvo skirtas pažeidimų prevencijai. Be to, Departamentas
papildomai pradėjo koordinuoti kitų kontroliuojančių institucijų, (Policijos departamento, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos,
Ne maisto produktų inspekcijos) dirbančių šioje srityje, veiklą.
„Departamentas niekuomet neturėjo siekio bausti kuo daugiau ūkio subjektų ir taikyti kuo didesnes sankcijas. Prioritetu darbe
laikome pažeidimų prevenciją ir konsultavimą. Viešoje erdvėje paprastai eskaluojama, kad kontroliuojančios institucijos vaikosi
mažareikšmių pažeidimų. Tokie teiginiai neturi jokio pagrindo“, – teigia Departamento direktorius Zenius Martinkus. Jo
teigimu, didžiausias dėmesys skiriamas ūkio subjektų konsultavimui. „Metodinė pagalba, padedanti užtikrinanti tinkamą teisės aktų
reikalavimų laikymąsi ir mažinanti galimų pažeidimų skaičių, teikiama nenutrūkstamai. Vien 2011 m. gauta apie 200 elektroninių
informacinių paklausimų, nuolat vyko susitikimai su ūkio subjektais dėl alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių reklamos“, - tęsia
Departamento direktorius. Plačiau apie 2011 m. departamento veiklą bei 2012 m. prioritetus.
2011 m. buvo atlikti 632 patikrinimai, nustatyta 140 pažeidimų (22 proc. nuo visų patikrinimų skaičiaus). 2011 m.
Departamentas priėmė 136 nutarimus skirti ekonomines sankcijas ir administracines baudas, iš kurių 34 proc. buvo apskųsta
teismams. Teismai pernai išnagrinėjo 10 nutarimų ir 9 Departamento nutarimus paliko galioti. Departamentas LR Seimo prašė
inicijuoti Tabako kontrolės įstatymo pakeitimus, įtraukiant naują sąvoką tabako gaminių pakaitalai, kurios apibrėžimas leistų riboti
tabako gaminių pakaitalų, tokių kaip elektroninės cigaretės (e-cigaretės), pardavimą Lietuvoje. Vis sparčiau populiarėjančio
produkto, kuris kelia grėsmę žmogaus sveikatai ir saugumui, prekyba ir reklama iki šiol nėra reglamentuota.
2012 m. Departamentas, vykdydamas tabako ir alkoholio kontrolę, prioritetu laikys 2012 m. sausio 1 d. įsigaliojusių Alkoholio
kontrolės įstatymo nuostatų įgyvendinimo užtikrinimą.Šiais metais didelis dėmesys bus skiriamas prekybai alkoholiniais gėrimais
nuo 22 iki 8 valandos, taip pat prekybai alkoholiniais gėrimais degalinėse. Prioritetai, kaip ir pernai, taip ir 2012 m. bus
teikiami pažeidimų prevencijai ir kitų kontroliuojančių institucijų koordinavimui (>>>).
2012 m. sausio mėn. atliktų tikslinių patikrinimų apibendrinimas
1

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 70 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.
Departamentas kreipėsi į Policijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PD prie VRM), Valstybinę maisto ir
veterinarijos tarnybą (toliau – VMVT), Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI
prie LR FM), prašydamas pateikti informaciją apie atliktus tikslinius patikrinimus bei nustatytus pažeidimus, atliktus siekiant įvertinti,
kaip ūkio subjektai laikosi 2011 m. gruodžio 23 d. priimtų LR alkoholio kontrolės įstatymo 2, 3, 18, 22, 34 straipsnių pakeitimo ir
papildymo įstatymo (Nr. XI-1911) nuostatų, įsigaliojusių 2012 m. sausio 1 d.
Gauti duomenys. VMI prie LR FM informavo, kad per 2012 m. sausio mėn. atliko 41 patikrinimą ūkio subjektuose, kurie
verčiasi mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tačiau pažeidimų neužfiksavo. VMVT informavo, kad 2011-2012 m. vykdydama
valstybinę maisto kontrolę ūkio subjektuose, nėra nustačiusi teisės aktų reikalavimų pažeidimų ir taikiusi ekonominių sankcijų šalies
ūkio subjektams. 2012 m. sausio – vasario mėn. VMVT atliko 102 patikrinimus viešojo maitinimo įmonėse (nustatyti 9 AKĮ
pažeidimai); taip pat patikrino 44 kioskus (nustatyti 3 AKĮ pažeidimai). PD prie VRM kreipėsi į Teritorines policijos įstaigas,
prašydamas pateikti nurodytą informaciją. Apibendrinant Lietuvos policijos komisariatų pateiktus duomenis per 2012 m. sausio
mėn., buvo atlikti 378 patikrinimai ir nustatyta 16 pažeidimų.
2012 m. sausio mėn. Departamentas atliko 68 patikrinimus, siekiant išsiaiškinti, kaip laikomasi naujai įsigaliojusių įstatymo
nuostatų, ir nustatė 20 pažeidimų. 12 patikrinimų vykdyta kartu su kitų kontroliuojančių įstaigų pareigūnais Vilniuje, Plungėje, Kaune,
Utenoje, Mažeikiuose, Rietave, Marijampolėje, Trakuose.
Apibendrinant visų kontroliuojančių institucijų pateiktus duomenis apie nustatytus AKĮ nuostatų, įsigaliojusių 2012
m. sausio 1 d., pažeidimus per 2012 m. sausio mėn., matyti, kad Lietuvoje buvo atlikti 487 patikrinimai, iš kurių 36 atvejais
1
(7,4 proc.) nustatyti AKĮ pažeidimai.
2012 m. sausio mėn. kontroliuojančios įstaigos ir institucijos daugiausiai dėmesio skyrė naktinei prekybai, t.y. dažniausiai
tikrino, ar viešojo maitinimo įmonės, turinčios licencijas mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais, nuo 22 iki 8 val. alkoholinius
gėrimus parduoda tik vartojimui vietoje ir tik atidarytoje pakuotėje (18 str. 3 d. 12 p.). 2012 m. sausio mėn. atlikta 30 patikrinimų,
siekiant išsiaiškinti, ar alkoholiniais gėrimais degalinėse prekiaujama tik vykdant mažmeninės prekybos veiklą (18 str. 1 d. 1 p.).
patikrinimų metu nustatytas 1 pažeidimas.

1

Į šiuos duomenis neįtraukiama VMVT pateikta informacija apie 2012 m. sausio mėn. atliktus patikrinimus, kadangi informaciją jie pateikė už
sausio-vasario mėn. Susumuoti Depertamento, policijos ir VMI atlikti patikrinimai ir nustatyti pažeidimai.

Dėl UAB „Klaipėdos mėsinė“ taikytos 3 000 Lt baudos
Departamentas 2011 m. rugsėjo 29 d. UAB „Klaipėdos mėsinė“ atžvilgiu priėmė nutarimą taikyti 3 000 Lt baudą už Tabako
kontrolės įstatymo 18 str. 1 d. 8 p. pažeidimą. Departamento surinkta medžiaga buvo nustatyta, kad UAB „Klaipėdos mėsinė“
gamina ir parduoda dešreles „Čempionų mėsos cigarai“, kurių dizainas imituoja tabako gaminius – cigarus. Dešrelių pateikimas –
gaminio pavadinimas „Čempionų mėsos cigarai“, peršviečiamoje priekinėje įpakavimo dalyje matomos tamsios spalvos rūkytos
dešrelės, galinėje įpakavimo dalyje matomos dešrelės, kurių vienas galas nupjautas, yra cigarų imitacija. Tabako kontrolės įstatymo
18 str. 1 d. 8 p. Lietuvos Respublikoje draudžia gaminti ir (ar) parduoti žaislus, maisto produktus ir kitas prekes, kurių dizainas
imituoja tabako gaminius ar jų pakuotes.
UAB „Klaipėdos mėsinė“ Departamento priimtą nutarimą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui. 2012 m.
vasario 9 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-1229-580/2012 Vilniaus apygardos administracinis teismas įmonės skundą
atmetė kaip nepagrįstą. Teismas konstatavo, kad Departamentas teisingai nustatė, kad dešrelės dėl jų pailgos formos, kontūrų ir
spalvos, panašios į tabako gaminį. Sudėtinių dalių visuma, t.y. gaminys ir jo pakuotė, pripažintina cigaro imitacija. Teismas
konstatavo, kad pagal įstatymą draudimas gaminti maisto produktus ir kitas prekes, kurių dizainas imituoja tabako gaminius ar jų
pakuotes, taikomas ne patiems tabako gaminiams, o kitų naudojimo paskirčių gaminiams. Nurodė, kad daiktą galima pripažinti
tabako gaminio imitacija ir tada, kai pirkėjas neturi pagrindo jo supainioti su tikru tabako gaminiu, t.y. naudoti rūkymui.

Dėl UAB „ITALIANA LT“ taikytos 10 000 Lt baudos už pažeidimus
Departamentas 2011 m. spalio 6 d. UAB „ITALIANA LT“ atžvilgiu priėmė nutarimą taikyti 10 000 Lt baudą už Alkoholio
kontrolės įstatymo 29 str. 1 d. 4, 6, 11 p. pažeidimus. Departamento surinkta medžiaga buvo nustatyta, kad UAB „ITALIANA
LT“ gaminamo putojančio vyno „Italiana Prestige“ dienraščio „Lietuvos rytas“ savaitiniame žurnale „Stilius“ pateikė draudžiamą
alkoholio reklamą. Minėto dienraščio savaitiniame žurnale „Stilius“ pateiktoje reklamoje pavaizduotas alkoholinio gėrimo butelio
vaizdas ir reklaminis užrašas „Atlaisvink korsetą“, siejantis alkoholinio gėrimo vartojimą su fizinės būklės ir psichinės veiklos
pagerėjimu, pateikiantis neteisingą ir klaidinančią informaciją apie alkoholinius gėrimus. Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 1 d. 4, 6,
11 p. Lietuvos Respublikoje draudžia visų formų alkoholio reklamą, siejančią alkoholio vartojimą su fizinės būklės pagerėjimu, su
psichinės veiklos pagerėjimu, pateikiančią neteisingą ir (ar) klaidinančią informaciją apie alkoholinius gėrimus.
UAB „ITALIANA LT“ Departamento priimtą nutarimą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui. 2012 m. sausio
30 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-1285562/2012 Vilniaus apygardos administracinis teismas įmonės skundą atmetė kaip
nepagrįstą. Teismas konstatavo, kad Departamentas teisingai nustatė, kad savaitiniame žurnale įmonės pateiktos alkoholinio
gėrimo putojančio vyno „Italiana Prestige“ reklamos visas turinys (vaizdai, užrašas ir kt.) sieja alkoholinių gėrimų vartojimą su
psichinės veiklos ir fizinės būklės pagerėjimu, teigiamais pojūčiais, taip formuojant palankų požiūrį į alkoholį. Taip pat Teismas
konstatavo, kad teiginiai, leidžiantys suprasti, kad alkoholio vartojimas turi minėtą teigiamą poveikį žmogaus savijautai, fizinei būklei,
yra vertintini kaip klaidinanti reklama minėtų Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatų prasme.
Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas neįsiteisėjęs.

Papildyta dažniausiai užduodamų klausimų( D.U.K ) skiltis
Departamento svetainėje adresu www.ntakd.lt/lt/duk/ galite rasti Departamento specialistų parengtus atsakymus į aktualius
klausimus. Rubrika papildyta trimis naujais klausimais:
• Kokia alkoholinių gėrimų prekybos tvarka degalinėse nuo 2012 m. sausio 1 d.?
• Kaip prekiauti alkoholiniais gėrimais viešojo maitinimo vietose po 22 valandos?
• Ar reikia paženklinti butelius, jei parduodamas pilstomas alus išsinešimui?
(Norėdami peržvelgti atsakymais spustelkite ant klausimo).
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