Informacinis biuletenis
Ūkio subjektų priežiūra, 2012 m. balandžio mėn., Nr.4

Mieli, skaitytojai,
Balandžio mėnesio informacinio biuletenio „Ūkio subjektų priežiūra“ numeryje Nr.4 kviečiame
susipažinti su informacija pateikta tarptautinėse konferencijose „Pictorial health warnings and
standartised packaging for tobacco products“ bei „Alkoholis Europos Sąjungoje 2012“.
Primename, kad Departamentas visuomet laukia pasiūlymų dėl šio informacinio leidinio
tobulinimo, kad jis taptų maksimaliai naudingas visiems jo skaitytojams.
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. balandžio mėn.
Aktuali informacija
Atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų suvestinė*

2012 m. vasario 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
2012-02 01/02/
08/13/17/20
2012-02-02
2012-02-14

2012-02-24
2012-02-06
2012-02-22/23/29
2012-02-08
2012-02-09
2012-02-10
2012-02-20
2012-02-21
2012-02-22
2012-02-23
2012-02-27
2012-02-28
Viso per 2012 m.
vasario mėn.

Miestas, rajonas

Atlikta
Nustatyta
patikrinimų pažeidimų

Sankcijos

Vilnius

17

4

16 750 Lt

Klaipėda
Vilniaus raj.

1
1

1
1

Surašytas ATPK
500 Lt

2
5
3
1
4
1
1
4
2
4
6
9
61

2
1
3
1
1
2
1
2
19

Klaipėdos r.
Lazdijų r.sav.
Kaunas
Marijampolė
Švenčionių r. sav.
Joniškio r. sav.
Telšiai
Kėdainių r. sav.
Alytus
Pasvalio r.
Kelmės r. sav.
Šilalės r. sav.

Kitos įstaigos, dalyvavusios
patikrinime

Vilniaus rajono PK Rudaminos PN
pareigūnai ir Vilniaus raj.
savivaldybės specialistai

1000 Lt
1000 Lt
13 500 Lt
500 Lt
1000 Lt
1000 Lt
10 000 Lt
1000 Lt
46 250 Lt (į valstybės biudžetą 2012-04-26 sumokėta
31500 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.
*** Suvestinėje pateikta informacija apie nuo 2012-01-01 sumokėtas sankcijas, kurios pateko į valstybės biudžetą.

2012 m. kovo mėn. ūkio subjektuose, naudojančiuose savo veikloje narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pirmtakus (prekursorius), atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų suvestinė****
Data
2012-03-05/07/14
2012-03-20
2012-03-22

Miestas,
rajonas

Atlikta
patikrinimų

Nustatyta pažeidimų

6
1
2

nenustatyta
nenustatyta
nenustatyta

Kaunas
Elektrėnai
Anykščiai

Iš viso:

Pažeidimas

Kitos įstaigos, dalyvavusios
patikrinime
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:
ATPK – Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodeksas;
PK – policijos komisariatas;
PN – policijos nuovada.

Informacija apie licencijas, leidimus ir pažymėjimus****
Per 2012 m. kovo mėn. išduotos, patikslintos, papildytos ir panaikintos alkoholio produktų verslo
licencijos
Data

Licencijos turėtojas

Licencijos numeris, išdavimo data ir
rūšis

Atliktas veiksmas

Nr. 6L-100c, išduota 2010-04-21, verstis
2012-03-06 UAB “Alaus klubas”, kodas
302315994, Vilniaus m. sav. Vilniaus didmenine prekyba alumi, alaus mišiniais
m. Rolando Jankausko g. 6D
su nealkoholiniais gėrimais, natūralios
fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo
alkoholio koncentracija neviršija 8,5 proc.
Nr. 4L-219a verstis didmenine prekyba
2012-03-09 UAB “Vynų paletė”, kodas
302543243, Šiaulių m. sav. Šiaulių m. alkoholiniais gėrimais
Vytauto g. 107A
Nr. 4L-220a verstis didmenine prekyba
2012-03-13 UAB „VinoVintana“, kodas
302694487, Kauno m. sav. Kauno m. alkoholiniais gėrimais
Kiškių g. 24-14
2012-03-19 UAB “Pasvalio gėrimai”, kodas
Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų
169232226, Pasvalio r. sav.
mišinių gamybos licencija Nr. 96, išduota
Pasvalio m. Geležinkeliečių g. 11
1999-07-07
2012-03-20 UAB „Vilnis ir Baltijos gintarai“,
Nr. 23c, išduota 1997-07-03, verstis
kodas 152402026, Palangos m. sav.
didmenine prekyba alumi
Palangos m. Ronžės g. 12A (buvę
įmonės rekvizitai: S. Mažeikienės
turistinė įmonė „Vilnis“, kodas
5240202, Sodų g. 28-8, Palanga)
2012-03-20 MAXIMA LT, UAB, kodas
Nr. 4L-75a, išduota 2003-09-19, verstis
123033512, Vilniaus m. sav. Vilniaus didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
m. Savanorių pr. 247
2012-03-26 UAB ALKONETA, kodas 302710870, Nr. 4L-221a, verstis didmenine prekyba
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ramybės alkoholiniais gėrimais
g. 4-70

Iš licencijos išbrauktas sandėlio adresas:
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. V.A. Graičiūno g.
38, patalpos pažymėjimas plane 2-32.

2012-03-26 UAB „SANITEX“, kodas 110443493, Nr. 4L-78a, išduota 2004-06-03, verstis
Kauno m. sav. Kauno m.
didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
Raudondvario pl. 131

Licencijoje patikslintas sandėlio adresas
iš Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kirtimų g. 49,
(patalpos pažymėjimas plane 1-32) į Vilniaus
m. sav. Vilniaus m. Kirtimų g. 49-102,
(patalpos pažymėjimas plane 1-32).
Licencijoje patikslintas sandėlio adresas
iš Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kirtimų g. 49,
(patalpos pažymėjimas plane 4-15) į Vilniaus
m. sav. Vilniaus m. Kirtimų g. 49-103,
(patalpos pažymėjimas plane 4-15).
Licencija papildyta sandėlio adresu:
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Metalo g. 2,

2012-03-26 UAB „SANITEX“, kodas 110443493, Nr. 4L-78a, išduota 2004-06-03, verstis
Kauno m. sav. Kauno m.
didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
Raudondvario pl. 131

2012-03-27 UAB “Bennet distributors”, kodas
110365450, Vilniaus m. sav. Vilniaus

Nr. 4L-81a, išduota 2004-06-09, verstis
didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Išduota licencija. Sandėlio adresas:
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Ragainės g. 82,
(patalpų pažymėjimas plane 1-32, 1-33).
Išduota licencija. Sandėlio adresas:
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Graičiūno g.
38 (patalpos pažymėjimas plane 2-32).
Nuo 2012-03-21 panaikintas licencijos
galiojimas
Nuo 2012-03-22 panaikintas licencijos
galiojimas

Licencija papildyta sandėlio adresu:
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Tilžės g. 225,
(patalpos pažymėjimas plane 1-333).
Išduota licencija. Sandėlio adresas:
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šilutės pl. 9,
(patalpų pažymėjimas plane 2-10, 2-11).

m. Metalo g. 2B
2012-03-30 AB „Volfas Engelman“, kodas
133990589, Kauno m. sav. Kauno m.
Kaunakiemio g. 2
2012-03-30 AB „Volfas Engelman“, kodas
133990589, Kauno m. sav. Kauno m.
Kaunakiemio g. 2
2012-03-30 AB „Volfas Engelman“, kodas
133990589, Kauno m. sav. Kauno m.
Kaunakiemio g. 2

2012-03-30 AB „Volfas Engelman“, kodas
133990589, Kauno m. sav. Kauno m.
Kaunakiemio g. 2

Nr. 4L-90a, išduota 2004-10-01, verstis
didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
Nr. 6L-80c, išduota 2004-06-29,
verstis didmenine prekyba alumi
Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius
gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 22 procentų,
gamybos licencija Nr. 156, išduota 200103-16
Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų
mišinių gamybos licencija Nr. 92, išduota
1999-06-30

(patalpų pažymėjimas plane 1-10, 1-12).
Licencija papildyta sandėlio adresu:
Jonavos r. sav. Jonavos m. Ruklos g. 12C,
(patalpų pažymėjimas plane 1-16, 1-17, 1-18).
Licencija papildyta sandėlio adresu:
Jonavos r. sav. Jonavos m. Ruklos g. 12C,
(patalpų pažymėjimas plane 1-16, 1-17, 1-18).
Licencija papildyta sandėlio adresu:
Jonavos r. sav. Jonavos m. Ruklos g. 12C,
(patalpų pažymėjimas plane 1-16, 1-17, 1-18).

Licencija papildyta sandėlio adresu:
Jonavos r. sav. Jonavos m. Ruklos g. 12C,
(patalpų pažymėjimas plane 1-16, 1-17, 1-18).

____________________________________________

Per 2012 m. kovo mėn. išduotos, patikslintos ir papildytos tabako gaminių licencijos ir patikslintas
veiklos vietos registracijos pažymėjimas
Data

Licencijos turėtojas

2012-03-12

UAB „Vynų paletė“, kodas
302543243, Vytauto g. 107A,
Šiauliai
UAB „Gestina“, kodas 142139858,
Kretingos g. 57-77, Palanga
UAB „ALVUM“, kodas
302663189,
Vytauto g. 107A, Šiauliai
MAXIMA LT, UAB, kodas
123033512, Savanorių pr. 247,
Vilnius
UAB „Sanitex“, kodas 110443493,
Raudondvario pl. 131, Kaunas

2012-03-12
2012-03-12

2012-03-20

2012-03-26

Licencijos numeris, išdavimo data ir rūšis

Išduota licencija verstis didmenine
prekyba tabako gaminiais

Nr. 10 L-74t
verstis didmenine prekyba tabako gaminiais
Nr. 10 L-75t
verstis didmenine prekyba tabako gaminiais

Išduota licencija verstis didmenine
prekyba tabako gaminiais
Išduota licencija verstis didmenine
prekyba tabako gaminiais

Nr. 42t
verstis didmenine prekyba tabako gaminiais

Licencija papildyta nauju sandėlio
adresu: Šiaulių m. sav. Šiaulių m.
Tilžės g. 225 (1-334)
Licencija papildyta nauju sandėlio
adresu: Panevėžio m. sav. Panevėžio
m. Tiekimo g. 4 (1-7)
Licencija patikslinta pakeičiant
sandėlio adresą iš Vilniaus m. Kirtimų
g. 49 (1-31) į Vilniaus m. Kirtimų 49102, (1-31)
Licencija patikslinta pakeičiant
sandėlio adresą iš Vilniaus m. Kirtimų
g. 49 (4-17) į Vilniaus m. Kirtimų 49103, (4-17)
Išduota licencija verstis didmenine
prekyba tabako gaminiais

Nr. 10t
verstis didmenine prekyba tabako gaminiais

2012-03-26

UAB „Sanitex“, kodas 110443493,
Raudondvario pl. 131, Kaunas

Nr. 10t
verstis didmenine prekyba tabako gaminiais

2012-03-26

UAB „Sanitex“, kodas 110443493,
Raudondvario pl. 131, Kaunas

Nr. 10t
verstis didmenine prekyba tabako gaminiais

2012-03-30

UAB „Garant Supply“, kodas
302108593, Dubysos g. 27A,
Klaipėda
UAB „LitCon“, kodas 123228761,
Islandijos g. 4, Vilnius

Nr. 10 L-76t
verstis didmenine prekyba tabako gaminiais

2012-03-22

Atliktas veiksmas

Nr. 10 L-73t
verstis didmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. L2-48
prekyba antros ir trečios kategorijos narkotinių ir
psichotropinių medžiagų pirmtakais
(prekursoriais) (vandens valymo sistemų
pardavimas ir priežiūra)

Patikslintas veiklos vietos registracijos
pažymėjimas pakeičiant įmonės
pavadinimą iš UAB „Pireka“ į UAB
„LitCon“

____________________________________________

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

Leidimo rūšis

Įmonės, kuriai išduotas leidimas, pavadinimas,
kodas, adresas

Etilo alkoholio
panaudojimo sritis

UAB Biotechnologinės farmacijos centras
„Biotechpharma“, 300041719, Vilniaus m. sav. Vilniaus
m. S. Žukausko g. 21
VĮ „VISAGINO ENERGIJA“, 110087517, Visagino sav.
Visagino m. Taikos pr. 26A
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, 302471203,
Kėdainių r. sav. Akademijos mstl. Instituto al. 1
UAB „Labtarna“, 123647492, Vilniaus m. sav. Vilniaus m.
Kauno g. 1A
Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras,
188785313, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepyno g. 11A
AB „Snaigė“, 249664610, Alytaus m. sav. Alytaus m.
Pramonės g. 6

Mokslo ir tyrimo darbams

2012-03-02

34/12N

2012 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio

2012-03-02

35/12N

2012-03-06

36/12N

2012-03-13

37/12N

2012-03-15

38/12N

2012-03-16

39/12N

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
etilo alkoholio

Techninėms reikmėms
Mokslo ir tyrimo darbams
Mokslo ir tyrimo darbams
Mokslo ir tyrimo darbams
Techninėms reikmėms

2012-03-16

40/12N

2012-03-26

41/12N

2012-03-26

42/12N

2012-03-27

43/12N

2012-03-29

44/12N

2012-03-30

45/12N

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
etilo alkoholio
2012 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio

Vytauto Didžiojo universitetas, 111950396, Kauno m. sav.
Kauno m. K. Donelaičio g. 58
UAB „VILNIAUS ENERGIJA“, 111760831, Vilniaus m.
sav. Vilniaus m. Jočionių g. 13
UAB „Kalnapilio – Tauro grupė“, 121958128, Panevėžio
m. sav. Panevėžio m. Taikos al. 1
AB „LIFOSA“, 161110455, Kėdainių r. sav. Kėdainių m.
Juodkiškio g. 50
AB Vievio paukštynas, 181257637, Elektrėnų sav.
Ausieniškių k.
AB „Gubernija“, 144715765, Šiaulių m. sav. Šiaulių m.
Dvaro g. 179

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

Ūkio subjekto veiklos pobūdis

AB „Panevėžio energija“

Šilumos, karšto vandens gamyba ir tiekimas

Biržų AB „Siūlas“

Lininių siūlų ir audinių gamyba

Čygo-Kalkio KŪB „Rinkuškiai“

Alaus gamyba

UAB „Marijampolės pieno
konservai”
UAB „Arvi cukrus“

Pieno produktų gamyba
Cukraus gamyba

AB „Rokiškio sūris“

Pieno produktų gamyba

AB „Panevėžio energija“
Rokiškio šilumos tinklai
AB „Kauno alus“

Šilumos, karšo vandens gamyba bei tiekimas

UAB „Virenda“

Mašinų ir įrangos prekyba bei remontas

Alaus gamyba

Adresas/Įm.kodas
Senamiesčio g. 113, LT-35114,
Panevėžys, Įm.k. 147248313
Astravo g. 17, Biržai LT-41190
Įm. k. 154756041
Alyvų g. 8, Biržų k., LT-41180 Biržų raj.
Įm.k. 254701430
Kauno g. 114, LT-68108, Marijampolė
Įm. k. 151453167
P. Armino g. 65, LT-68127, Marijampolė
Įm. k. 151004254
Pramonės g. 3, LT-42150, Rokiškis
Įm. k. 173057512
Pramonės g. 7, LT-42150 Rokiškis
Įm. k. 147248313
Savanorių pr. 7, Kaunas
Įm. k. 133698115
Draugystės g. 19, Kaunas
Įm. k. 134174959

Ūkio subjektų, vykdančių veiklą su tabaku ir alkoholiu, planiniai patikrinimai
Ūkio subjekto pavadinimas
AB ,,Volfas Engelman“, įm. k.
133990589, Kaunakiemio g. 2,
Kaunas
UAB ,,Liviko“, įm. k. 124088789,
Laisvės pr. 125, Vilnius
UAB ,,Taura“, įm. k. 247323770,
Senamiesčio g. 29, Panevėžys

Ūkinės veiklos rūšis
Alkoholio gamyba. Didmeninė prekyba etilo alkoholio
turinčiomis medžiagomis. Didmeninė prekyba
maistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų
priedais. Didmeninė prekyba visų rūšių alkoholiniais
gėrimais
Didmeninė prekyba visų rūšių alkoholiniais gėrimais
Alaus gamyba

Tikrinamo ūkio subjekto
adresas
Kaunakiemio g. 2, Kaunas

Vilniaus r. sav., kupriioniškių
k., Minsko pl.55
Senamiesčio g. 29, Panevėžys

Licencijų išdavimo Savivaldybėse priežiūra
Savivaldybė

Adresas

Pastabos

Alytaus rajono savivaldybė

Pulko g. 21, 62133 Alytus

VTAKT tikrinta 2006 m.

Panevėžio miesto savivaldybė

Laisvės al. 20, 35200 Panevėžys

VTAKT 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

Įvyko Tarpinstitucinis posėdis narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės
klausimais
Departamentas kovo 20 d. organizavo tarpinstitucinio narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (toliau prekursoriai) kontrolės posėdį. Šis posėdis organizuotas siekiant įgyvendinti prekursorių kontrolės reikalavimus bei plėtoti
kompetentingų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų tarpusavio bendradarbiavimą ir veiklos koordinavimą įgyvendinant
narkotinių ir psichotropinių medžiagų pasiūlos mažinimo priemones.
Tarpsinstituciniame posėdyje buvo aptarti pagrindiniai prekursorių stebėsenos ir kontrolės aspektai, ūkio subjektų, kurių
veikla susijusi su prekursorių teisėta apyvarta, veiklos priežiūros rezultatai, nustatyti pažeidimai bei trūkumai; į oficialų prekursorių
sąrašą neįtrauktų medžiagų („pre-prekursorių“) naudojimas neteisėtoje narkotinių medžiagų gamyboje bei šios problemos
sprendimo būdai kitose ES valstybėse narėse; papildomų kontrolės priemonių taikymo „pre-prekursoriams“ galimybės
nacionalinės teisės pagrindu. Posėdyje dalyvaujančios institucijos pasisakė apie atliktus ir planuojamus atlikti darbus, iškylančias
problemas ir pasiekimus, įgyvendinant teisėtos prekursorių apyvartos kontrolę.
Posėdyje nutarta: 1) parengti ir pateikti derinimui duomenų teikimo formą apie pradėtus ikiteisminius tyrimus dėl neteisėto
disponavimo prekursoriais; 2) plėtojant kompetentingų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų tarpusavio bendradarbiavimą ir
veiklos koordinavimą įgyvendinant narkotinių ir psichotropinių medžiagų pasiūlos mažinimo priemones, organizuoti muitinės
specialistų, aplinkos apsaugos inspektorių bei kitų prekursorių kontrolę vykdančių institucijų atstovų mokymus cheminių medžiagų
teisinio reguliavimo ir praktinio taikymo klausimais; 3) Dalyvauti Muitinės departamento sudarytoje darbo grupėje, nustatant
pagrindinius rizikos profilius, atliekant krovinių su cheminėmis medžiagomis, gabenamų per Lietuvos Respublikos pasienį, atranką
fiziniam patikrinimui; 4) Siekiant išsiaiškinti pagrindines kylančias problemas, įgyvendinant prekursorių kontrolės reikalavimus bei
pasidalinti naujausia informacija, periodiškai organizuoti tarpinstitucinius posėdžius prekursorių kontrolės klausimais.

Duomenys apie per 2010, 2011, 2012 metus realizuotus tabako gaminius įmonėms turinčioms mažmeninės
prekybos licencijas Lietuvoje ir tabako vartojimo paplitimą
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.

Gaminys
Cigaretės ( vnt.)

2010 metai***

2011 metai

2012 metai I
ketvirtis

3.034.515.700

3.190.562.944

680.954.320,00

Cigarai (vnt.)

21.322.456

14.173.561

5.683.974,00

Tabakas (kg.)

26.664,95

44.462,21

16.299,02

3.286.800,00

3.199.288,00

3.199.288,00

923
46

989
49

213
10,6

1.285.117.398,95 Lt

1.351.203.406,78 Lt

295.874.652,04 Lt

Vidutinis gyventojų skaičius
Cigaretės vienam gyventojui ( vnt.)
Cigarečių pakeliai, kurie tenka vienam gyventojui ( 20 vnt.)
Iš viso, išleista pinigų cigaretėms*:

*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
**Preliminarūs Lietuvos statistikos departamento duomenys.
***Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos duomenys.

2011 m. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliko Tabako, alkoholio ir kanapių vartojimo paplitimo tarp
suaugusių (18 -64 m.) Lietuvos gyventojų. Tyrimo duomenimis šiuo metu Lietuvoje rūko beveik trečdalis gyventojų (31 proc.) - 48
proc. vyrų ir 15 proc. moterų. Statistiškai reikšmingai dažniau rūko vyrai, vidutinio amžiaus respondentai (26-35 m.), darbininkai,
techniniai darbuotojai, smulkūs verslininkai ir ūkininkai bei nesusituokę tyrimo dalyviai. Neigiamai į šį klausimą dažniau atsakė
moterys, jauniausi (18-25 m.) ir vyriausi apklaustieji (virš 56 m.), pensininkai ir namų šeimininkės.

Dėl AB „Kalnapilio-Tauro grupė“ pateiktos alkoholio reklamos
2011-03-17 buvusi Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie LRV (teisių perėmėjas Narkotikų, tabako ir alkoholio
kontrolės departamentas) nutarimu skyrė AB „Kalnapilio-Tauro grupė“ 10 000 Lt baudą už Alkoholio kontrolės įstatymo
pažeidimus, nes bendrovė, vykdydama reklaminę akciją, visuomenės informavimo priemonėse bei reklaminiuose stovuose pateikė
draudžiamą alkoholio reklamą, siejančią alkoholio vartojimą su socialine sėkme ir kurioje pateikiama neteisinga ir klaidinanti
informacija apie alkoholinius gėrimus, t. y. pateikė vaizdinę ir žodinę informaciją: frazę „TAPK MATOMIAUSIU KREPŠINIO
SIRGALIUMI“ ir šalia pavaizduota alaus „Kalnapilis Original“ skardinė su išspausdintomis skirtingų žmonių nuotraukomis.
Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 1 d. 8 p. draudžia alkoholio reklamą, siejančią alkoholio vartojimą su socialine sėkme, šio
įstatymo 29 str. 1 d. 11 p. draudžia alkoholio reklamą, pateikiant neteisingą ir klaidingą informaciją.
AB „Kalnapilio-Tauro grupė“ minėtą Tarnybos nutarimą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Šiam
teismui patvirtinus Tarnybos nustatytus Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus ir atmetus bendrovės skundą, AB „KalnapilioTauro grupė ” pateikė apeliacinį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo
panaikinimo.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas AB „Kalnapilio-Tauro grupė“ apeliacinį skundą atmetė 2012 m. kovo 19 d.
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neskundžiama nutartimi administracinėje byloje Nr. A -388/2012 pripažindamas bendrovę pažeidusią Alkoholio kontrolės įstatymo
29 str. 1 d. 8 p. ir 11 p. reikalavimus. Teismas konstatavo, kad apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su pirmosios
instancijos teismo išvada dėl pažeidimų kvalifikavimo, pirmosios instancijos teismas vertindamas padarytų pažeidimų aplinkybes
išskleidė jų turinį, tuo visapusiškai ir objektyviai ištirdamas šios bylos aplinkybes bei pagrįstai pripažino, kad nutarimas buvo priimtas
teisėtai ir pagrįstai.

Vaizdiniai įspėjimai apie žalą sveikatai ir bendrinė pakuotė (informacija iš konferencijos)
2012 m. vasario 29 d. Europos Parlamente vyko aukšto lygio konferencija „Pictorial health warnings and standartised
packaging for tobacco products“ (toliau – Konferencija), skirta vaizdiniams sveikatos įspėjimams ant tabako pakuočių bei bendrinei
(standartizuotai) pakuotei aptarti.
Atsižvelgiant į vis didėjantį pakuočių, kaip reklamos priemonių, vaidmenį Konferencijoje buvo pristatytos pagrindinės gairės,
susijusios su tabako gaminių pakuočių ženklinimu: pakuotės formuoja vartotojų elgseną; bendrinė pakuotė sumažins prekių
ženklų patrauklumą bei peršamą kokybę tabako gaminių; bendrinę pakuotę sumažina pozityvias asociacijas ir neleidžia nukreipti
tabako gaminius į konkrečių vartotojų grupę; bendrinė pakuotė sumažina klaidingus įsitikinimus apie rūkymo poveikį sveikatai;
bendrinė pakuotė padidina žinias apie rūkymo žalą.
Šiuo metu vyksta Tabako produktų direktyvos (2001/37/EC), kuri buvo priimta iki ES ratifikavo Pasaulio Sveikatos
Organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvenciją, peržiūra. Todėl atsirado unikali galimybė ES suderinti Direktyvos nuostatas su
Konvencijos 11 ir 13 straipsniais ir įvesti didelius vaizdinius įspėjimus ant abiejų pakelio pusių bei standartizuotą bendrinę pakuotę.
Tokių priemonių įgyvendinimas ES mastu įpareigotų 27 valstybes nares ir jos atsidurtų kartu su 41 valstybe, kurios jau yra įvedusios
vaizdinius įspėjimus. Europos Komisaras atkreipė dėmesį į tai, kad nors daugelis ES valstybių yra ratifikavusios Konvenciją, tačiau
europinių mastu nėra harmonizuota valstybių narių teisė šioje srityje. Tikimasi revizuotą Direktyvą priimti 2014 m.
Konferencijoje buvo pristatyti tyrimai, įrodantys, kad labiausiai bendrinė pakuotė veikia jaunimą. 43 proc. Jungtinės
Karalystės gyventojų pareiškė, kad įspėjimai apie rūkymo žalą sveikatai juos sustabdė nuo rūkymo. 34 proc. rūkančiųjų Australijos
gyventojų pareiškė, kad tokie įspėjimai padėjo jiems apsispręsti mesti rūkyti. Kanadoje atlikti tyrimai parodė, kad daugiau nei 90
proc. jaunų žmonių pareiškė, kad įspėjamieji paveikslai suteikia daugiau informacijos apie rūkymo žalą ir patį rūkymą daro mažiau
patraukliu. Taip pat yra įrodymai, kad tokių paveikslų pateikimas abiejose pakelio pusėse yra žymiai efektyvesnis. Vaizdiniai
įspėjimai nereikalauja valstybės išlaidų, o išsaugo milijonų gyventojų gyvybes.
Vienas įdomiausių teisiniu požiūriu buvo Celine Brassart, teisės ekspertės, pranešimas apie teisinį bendrinės pakuotės
reglamentavimą. Pranešimo metu buvo pateikiami tabako pramonės naudojami argumentai dėl bendrinės pakuotės įteisinimo
negalimumo: intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas bei tarptautinės prekybos teisės pažeidimas.
Intelektinės nuosavybės teisė garantuoja tam tikrą apsaugą: apsaugo prekių ženklus tam, kad vartotojai galėtų atskirti
prekes; teisė registruoti prekės ženklą ir turėti išskirtines savininko teises į prekės ženklą; apsauga nuo trečiųjų asmenų neteisėto
prekės ženklo naudojimo. Analizuojant šias visas apsaugas darytina išvada, kad bendrinės pakuotės įvedimas neprieštarauja
intelektinės nuosavybės teisei. Prekių ženklo savininkas, įregistravęs savo prekės ženklą, turi visas išimtines teises naudoti
prekės ženklą, jis yra apsaugotas nuo trečiųjų asmenų, o vartotojas gali atskirti prekes. Pažymėtina, kad prekės ženklo naudojimas
yra privilegija, o ne išimtinė teisė. Prekių ženklo naudojimas gali būti teisiškai apribotas, jei tai daroma visuomenės sveikatos
apsaugos sumetimais. Toks apribojimas neprieštarauja tarptautinėms teisės aktams bei susitarimams intelektinės nuosavybės
apsaugos srityje. Beje, Europoje jau yra tokių precedentų. Tarptautinės prekybos teisės tikslas – laisvas prekių judėjimas tarp
valstybių (importas ir eksportas). Tai reiškia kuo mažesnį reguliavimą bei apribojimą ir vienodo prekių traktavimą nepriklausomai nuo
kilmės šalies. Galimos išimtys iš tokio reglamentavimo, jei šios išimtys atitinka šiuos kriterijus (pavyzdžiai pagal GATT): būtinybė
apsaugoti visuomenės sveikatą, nėra pasirinktinis (visiems taikomas vienodai), neįteisina diskriminavimo tarp valstybių, nėra
užslėptas tarptautinės prekybos apribojimas.
Luk Joossens, nelegalios prekybos tabako gaminiais ir tabako kontrolės tarptautinis ekspertas, pranešime pateikė
priežastis dėl kurių atsiranda nelegali prekyba tabako gaminiais: nelegalių tabako gaminių kaina, kuri mažesnė už parduodamas
legalioje rinkoje, ir kita priežastis – tabako pramonės, kuri vaikosi didesnio pelno, tiek legalių, tiek nelegalių tabako gaminių tiekimas
tose valstybėse, kur yra korupcija, egzistuoja kriminalinis tinklas ir silpnos vyriausybių pastangos. Pagrindinė priežastis, dėl kurios
nelegalūs tabako gaminiai turi paklausą yra jų kaina, o ne jų įpakavimas. Vienas iš tabako pramonės argumentų yra teiginiai,
kad bendrinė pakuotė padidins prekybą falsifikuotais (padirbtais) tabako gaminiais. Tačiau bendrinė pakuotė turi vaizdinius grafinius

įspėjimus apie rūkymo žalą sveikatai. Taigi, jokių objektyvių įrodymų, kad dideli įspėjamieji paveikslai ir bendrinė pakuotė padidins
prekybą nelegaliais tabako gaminiais nėra.
Siūlome susipažinti su susitikime pateikta informacija (>>>).

Alkoholis Europos Sąjungoje 2012 (informacija iš konferencijos)
2012 m. kovo 27 d. Kopenhagoje įvyko PSO Europos biuro, Europos Komisijos, Nacionalinės Danijos sveikatos tarybos,
Organizacijos Alcohol & Society, organizuota konferencija „Alcohol in the European union 2012” (toliau – Konferencija).
Konferencijos metu buvo pristatytas naujausias PSO leidinys „Alcohol in the European Union. Consumption, harm and policy
approaches“.
Prof. Jurgen Rehm Konferencijoje pristatydamas Europos alkoholio vartojimo statistiką akcentavo, kad alkoholio vartojimas
Europoje yra stabilus, tačiau labai aukštame lygyje. Tai, kad Europa turi Alkoholio strategiją ir kai kuriose šalyse alkoholio vartojimas
šiek tiek sumažėjo, nereiškia, kad Europa gali atsipalaiduoti. Nereikia pamiršti, kad ES suvartojama dvigubai daugiau alkoholio
nei yra pasaulio vidurkis.
Toronto Priklausomybių ir psichinės sveikatos centro Socialinių ir epidemiologinių tyrimų departamento vadovo teigimu,
pasaulyje suvartojama apie 30% nelegalaus alkoholio. Europoje, tuo tarpu, šis skaičius palyginti mažas: tik 1,6 litro iš 12,4 litrų
laikomas nelegaliu. Daugiausiai nelegalaus alkoholio suvartojama Centrinėje ir Rytų Europoje, kur iš 14,5 litro grynojo alkoholio
nelegalus sudaro 2,5 litro. Tiesa, profesorius remiasi 2004-2005 metų statistika.
Pasak dr. D. Sethi, 43500 žmonių kiekvienais metais miršta Europos keliuose. Yra žinoma, kad alkoholio vartojimas bet
kokiu kiekiu padidina nelaimingo įvykio riziką, todėl alkoholio vartojimas nulemia visų transporto priemonių ir visų eismo dalyvių
saugumą. Dėl alkoholio vartojimo Europoje įvyksta 33 proc. kelių eismo įvykių tarp vyrų ir 11 proc. tarp moterų. Keliuose
dažniau žūsta neblaivūs pėstieji vyrai (40 proc.) nei moterys (17 proc.). 2009 m. duomenimis, Europoje pagal mirčių avarijose dėl
alkoholio vartojimo skaičių pirmauja Estija, Slovėnija, Airija. Lietuva iš 21 tyrime dalyvavusios šalies yra 15-oje vietoje.
Siekiant sumažinti mirčių dėl alkoholio vartojimo skaičių kelyje, ekspertų teigimu, reikalinga mažinti leistiną AKK,
rengti blaivumo patikrinimo postus ir atsitiktinius patikrinimus alkotesteriu. Taip pat įrodyta, kad situaciją keliuose gerina itin mažo
arba nulinio leistino AKK nustatymas naujiems vairuotojams, vairuotojo teisių sustabdymas, nusižengusių vairuotojų konsultavimas
ir gydymas bei taip vadinamos alkoholio spynos (alcohol locks). Kalbant apie ekonominį šių priemonių efektyvumą, galima paminėti,
kad, mokslininkų skaičiavimais, 1 euras investuotas į atsitiktinius blaivumo patikrinimo reidus gali sutaupyti 36 eurus.
Visų Europos šalių įstatyminėje bazėje yra numatytas draudimus vairuoti neblaiviems asmenims, tačiau tik 4 šalyse leistinos
AKK yra 0 promilių. Reikia paminėti, kad dvejose Europos šalyse leistina AKK vis dar yra 0,8 prom. Kaip rodo Konferencijos metu
pateikti duomenys, pusė Europos šalių yra nustačiusios 0,2 prom. leistiną AKK naujiems vairuotojams. Dr. D. Sethi pabrėžė, kad
tik 7 šalys Europoje yra uždraudę prekybą alkoholiniais gėrimais degalinėse.
Apibendrindamas pranešimą profesorius atkreipė susirinkusiųjų dėmesį, kad kiekviena šalis, kurioje leistina AKK yra didesnė
nei 0,5 prom. turėtų sumažinti ją iki 0,5 prom., šalys turinčios 0,5 prom. leistiną AKK sumažintų ją iki 0,2 prom., o likusios
siektų 0 prom. Naujiems vairuotojams leistina AKK turėtų būti 0,2 prom. arba mažiau.
Esa Osterberg, Suomijos Nacionalinio sveikatos ir socialinės gerovės instituto mokslininkas, kalbėdamas apie alkoholio
prieinamumo mažinimą, išskyrė du būdus: galimybės fiziškai įsigyti alkoholinių gėrimų mažinimą (prekybos taškų skaičius, prekybos
laikos ribojimas, mažmeninės prekybos monopolizavimas, pardavimo nepilnamečiams draudimo užtikrinimas ir kt.) ir kainos
didinimą. Žvelgiant į akcizo mokesčio pokyčius 1995-2010 m. tarp 15 Europos šalių matyti, kad labiausiai šiuo laikotarpiu alkoholis
brango Graikijoje ir Italijoje, pigo Danijoje, Suomijoje, Švedijoje, Kipre, Maltoje.
Kainos didinimas, pasak mokslininko, šiai dienai laikomas efektyviausia prieinamumo mažinimo priemone, kuri gali
būti pasiekta didinant alkoholinių gėrimų akcizą arba papildomai apmokestinant šiuos gaminius. Be šių priemonių taip pat
alkoholiniams gėrimams galima nustatyti minimalią kainą, kuri neleistų pardavinėti alkoholio pigiau nei numato šalies įstatymai,
arba taikyti draudimą prekiauti alkoholiniais gėrimais su nuolaida. Būtina siekti, kad alkoholinių gėrimų kaina šalyje didėtų, nes tai
ekonomiškai efektyviausias būdas sumažinti alkoholio vartojimą. Siekiant šio tikslo būtina akcentuoti, kad nuo to nelegalių gaminių
vartojimas neišaugs (arba išaugs nežymiai). Be to, reikalinga nuolat pabrėžti, kad nelegalus alkoholis sukelia tiek pat žalos,
kiek legalus ir nėra pasaulyje jokių mokslinių tyrimų, kurie tai paneigtų.
Siūlome susipažinti visa su konferencijoje pateikta informacija (>>>).

Įvykę posėdžiai
• 2012 m. kovo 9 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. T1158 (Žin., 2011, Nr. 76-3704), posėdis. Posėdžio metu buvo svarstomas UAB „LitCon“ pateiktas prašymas. Tarpinstitucinė
komisija nusprendė siūlyti Departamentui tikslinti UAB „LitCon“ veiklos vietos registracijos pažymėjimą.
• 2012 m. kovo 26 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, kurio metu
buvo svarstomi naujų psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų darinių aprašai.
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