Informacinis biuletenis
Ūkio subjektų priežiūra, 2012 m. gegužės mėn., Nr.5

Mieli, skaitytojai,
Gegužės mėnesio informacinio biuletenio „Ūkio subjektų priežiūra“ numeryje Nr.5 be jau įprastos
informacijos pateikiame institucijų, įgyvendinančių tabako ir alkoholio valstybinę kontrolę, 2012 m. I
ketv. atliktų patikrinimų apžvalgą bei duomenis apie per 2012 m. I ketv. parduoto denatūruoto ir
nedenatūruoto etilo alkoholio kiekį.
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. gegužės mėn.
Aktuali informacija
Atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų suvestinė*

2012 m. kovo mėn. įmonėse, turinčiose licencijas verstis didmenine ir mažmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais, alkoholio produktais; gaminti alkoholinius gėrimus, alkoholio produktus;
verstis didmenine ir mažmenine prekyba tabako gaminiais; gaminti tabako gaminius, atliktų
patikrinimų ir nustatytų pažeidimų suvestinė**
Data

Miestas,
rajonas

2012-03Vilnius
01/07/09/13/15/21/22/30
2012-03-02/20
Šiauliai
2012-03-02/19/23
Marijampolė
2012-03Kaunas
05/07/14/15/16/19/27

Atlikta
patikrinimų

Nustatyta
pažeidimų

19

10

2
3
25

2
2
14

2012-03-20
2012-03-22
2012-03-23/27

Elektrėnai
Anykščiai
Jonava

2
4
4

4

2012-03-23
2012-03-26
2012-03-28/29
2012-03-30

Kauno r.
Raseiniai
Druskininkai
Mažeikiai

1
1
14
1
76

1
1
1
35

Sankcijos

Kitos įstaigos,
dalyvavusios patikrinime

23 500 Lt

3 iš jų kartu su Vilniaus miesto
VMVT specialistais

10 000 Lt
1250 Lt
25 000 Lt

2500 Lt

5 iš jų kartu su Kauno
apskrities vyriausiojo policijos
komisariato Viešosios tvarkos
valdybos Prevencijos skyriaus
specialistais
3 iš kartu su Kauno apskrities
VPK Jonavos PK PP
specialistais
-

500 Lt
1000 Lt
500 Lt
64250 Lt (į valstybės biudžetą 2012-05-10 sumokėta
107 500 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. balandžio 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

Kitos įstaigos, dalyvavusios
patikrinime

2012-04-04
2012-04-05
2012-04-11
2012-04-13

Rokiškis
Biržai
Kaunas
Vilnius

2
2
2
1

nenustatyta
nenustatyta
nenustatyta
nenustatyta

nedalyvavo
nedalyvavo
nedalyvavo
nedalyvavo

2012-04-19

Jonava

1

nenustatyta

2012-04-26

Marijampolė

2

nenustatyta

Muitinės kriminalinė tarnyba ir
Aplinkos apsaugos agentūra
nedalyvavo

Iš viso:

10
________________________________________________

**** 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;
PP – prevencijos poskyris;
VMVT – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;
VPK – Vyriausias policijos komisariatas.

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

Licencijos turėtojas

Licencijos numeris, išdavimo data ir
rūšis

Atliktas veiksmas

2012-04-02

UAB “Alsteka”, kodas 302721767,
Pasvalio r. sav. Papyvesių k. Smėlio
g. 13

Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių
gamybos licencija Nr. 12L-206

Išduota licencija. Gamybos vietos ir sandėlio
adresas: Pasvalio r. sav. Pasvalio m.
Geležinkeliečių g. 11.

2012-04-04

UAB VinoEra, kodas 302694487,
Vilniaus m. sav. Vilniaus m.
Šeimyniškių g. 21

Nr. 4L-220a, išduota 2012-03-13, verstis
didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

2012-04-13

UAB „Vienas pasaulis”, kodas
Nr. 4L-86a, išduota 2004-07-23, verstis
125371014, Vilniaus m. sav. Vilniaus didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
m. J. Jasinskio g. 17-72

Licencijoje patikslinta:
- įmonės pavadinimas iš UAB “VinoVintana” į
UAB VinoEra.
- buveinės adresas iš Kauno m. sav. Kauno m.
Kiškių g. 24-14 į Vilniaus m. sav. Vilniaus m.
Šeimyniškių g. 21
Licencija papildyta sandėlio adresu: Vilniaus
m. sav. Vilniaus m. Kirtimų g. 51A, patalpų
pažymėjimas plane 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6.

2012-04-13

UAB „AMKA”, kodas 300119502,
Vilniaus m. sav. Vilniaus m.
Bernardinų g. 6-1/Šiltadaržių g. 5-1

Licencija papildyta sandėlio adresu: Vilniaus
m. sav. Vilniaus m. J. Dobkevičiaus g. 10,
patalpų pažymėjimas plane 1-24.

2012-04-16

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

Licencija papildyta sandėlio adresu: Šiaulių m.
sav. Šiaulių m. Karaliaučiaus g. 41, patalpos
pažymėjimas plane 1-39.

2012-04-16

UAB „AMKA”, kodas 300119502,
Vilniaus m. sav. Vilniaus m.
Bernardinų g. 6-1/Šiltadaržių g. 5-1

Nr. 4L-118a, išduota 2006-12-15, verstis
didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Išbrauktas sandėlio adresas: Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Savanorių pr. 176, patalpų
pažymėjimas plane 1-11.

2012-04-20

UAB „GRIDA”, kodas 121464065,
Vilniaus r. sav. Didžiosios Riešės k.
Molėtų g. 16

Nr. 20L-53, verstis didmenine prekyba
nedenatūruotu etilo alkoholiu

Išduota licencija. Sandėlio adresas: Vilniaus r.
sav. Didžiosios Riešės k. Molėtų g. 16,
patalpos pažymėjimas plane 1-15.

Nr. 4L-118a, išduota 2006-12-15, verstis
didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

2012-04-24

UAB „Dreana”, kodas 302684468,
Palangos m. sav. Palangos m. Sodų
g. 34-37

Nr. 4L-222a, verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais

Išduota licencija. Sandėlio adresas: Kretingos
r. sav. Kretingos m. Tiekėjų g.41, patalpos
pažymėjimas plane 1-18.

2012-04-24

Uždaroji akcinė bendrovė “TEMPO
LIBERO”, kodas 211683510,
Pamėnkalnio g. 25-4, Vilnius

Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius
Nuo 2012-04-26 panaikintas licencijos
gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio
galiojimas.
koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos
licencija Nr. 12L-184, išduota 2005-08-01

____________________________________________

Per 2012 m. balandžio mėn. papildyta tabako gaminių licencija
Licencijos turėtojas

Data

Licencijos numeris,
išdavimo data ir rūšis

2012-04-16 UAB „Sanitex“, kodas 110443493,
Raudondvario pl. 131, Kaunas

Atliktas veiksmas
Licencija papildyta nauju sandėlio adresu:
sav. Šiaulių m. Karaliaučiaus g. 41, (1-42)

Nr. 10t, verstis didmenine
prekyba tabako gaminiais

Šiaulių m.

____________________________________________

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

Leidimo rūšis

Įmonės, kuriai išduotas leidimas, pavadinimas,
kodas, adresas

2012-04-04 46/12N

2012 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio

UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“, 147104754,
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Velžio kel. 13

Techninėms reikmėms bei
mokslo ir tyrimo darbams

2012-04-05 47/12N

2012 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio

UAB „ŠVYTURYS – UTENOS ALUS“, 110796493,
Utenos r. sav. Utenos m. Pramonės g. 12

Techninėms reikmėms

2012-04-06 48/12N

2012 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 302536989,
Kauno m. sav. Kauno m. A.Mickevičiaus g. 9

Mokslo ir tyrimo darbams

2012-04-06 10/12D

2012 m. pirkti ir naudoti
denatūruotą etilo alkoholį

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 302536989,
Kauno m. sav. Kauno m. A.Mickevičiaus g. 9

Mokslo ir tyrimo darbams

2012-04-11 49/12N

2012 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio

UAB „MEDICATA FILIA“, 123432212, Vilniaus m.
sav. Vilniaus m. Žarijų g. 2B

Gamybos reikmėms

2012-04-17 11/12D

2012 m. pirkti ir naudoti
denatūruotą etilo alkoholį

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 302536989,
Kauno m. sav. Kauno m. A.Mickevičiaus g. 9

Mokslo ir tyrimo darbams

2012-04-17 12/12D

2012 m. pirkti ir naudoti
denatūruotą etilo alkoholį

Bendra Lietuvos – Danijos įmonė UAB „PANODEN“,
110564826

Techninėms reikmėms

2012-04-24 13/12D

2012 m. pirkti ir naudoti
denatūruotą etilo alkoholį

UAB „VILASTA“, 123631164, Šalčininkų r. sav.
Baltosios Vokės m. Geležinkelio g. 51

Gamybos reikmėms

2012-04-27 50/12N

2012 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio

Kauno technologijos universitetas, 111950581, Kauno m.
sav. Kauno m. K. Donelaičio g. 73

Mokslo ir tyrimo darbams

Etilo alkoholio
panaudojimo sritis

____________________________________________

Pažyma apie 2012 metų I ketvirtį parduoto denatūruoto etilo alkoholio kiekį
Įmoniųpirkėjų
skaičius

Leistas pirkti
kiekis (l a.a.)

Pagal leidimus

12

1.629.791,52

Be leidimų (iki 10 l)

1

9,28

0,0002

4

5.198.591,50

96,50

17

5.387.164,41

100,0

Be leidimų (biodegalams)
Iš viso

Parduota (l a.a.)

Parduoto kiekio (pagal
leidimus ir be jų) dalis %

Nupirkta dalis
% iš leisto
pirkti kiekio

3,50

11,6

188.563,64

____________________________________________

Pagal Departamento išduotus leidimus per 2012 metų 3 mėnesius denatūruoto etilo alkoholio pirko 17 ūkio subjektų. Iš viso pagal
Departamento išduotus leidimus įsigyta 188563,64 litro denatūruoto etilo alkoholio, tai sudaro 11,6 proc. leisto pirkti per metus
kiekio. Be leidimų (iki 10 litrų) denatūruoto etilo alkoholio įsigijo 1 ūkio subjektas, iš viso 9,28 litro. Biodegalų gamybai (be leidimų)
parduota 5198591,5 litro denatūruoto etilo alkoholio. Žemiau diagramoje pateikiama parduoto kiekio dalis procentais.

Parduoto kiekio ( pagal leidimus ir be jų) dalis %
96,50
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
3,50

0,0002

10,00
0,00

Pagal leidim us

Be leidim ų (iki 10 l)

Be leidim ų
(biodegalam s)

____________________________________________

Pažyma apie 2012 metų I ketvirtį parduoto nedenatūruoto etilo alkoholio kiekį
Įmoniųpirkėjų
skaičius

Leistas pirkti
kiekis (l a.a.)
45

Pagal leidimus
Be leidimų (gamybai)

Parduotas kiekis
(l a.a.)

51.331,68

5

Be leidimų (iki 10 l)

9.476,89

8,75

98.474,21

90,90

60

Iš viso

110

Parduoto kiekio (pagal
leidimus ir be jų) dalis %

377,60
51.331,68

Nupirkta dalis %
iš leisto pirkti
kiekio
18,46

0,35
100,00

108.328,70

Pagal Departamento išduotus leidimus per 2012 metų 3 mėnesius nedenatūruoto etilo alkoholio pirko 110 ūkio subjektų. Iš viso
pagal Departamento išduotus leidimus įsigyta 9476,89 litro nedenatūruoto etilo alkoholio, tai sudaro 18,46 proc. leisto pirkti per
metus kiekio. Be leidimų (iki 10 litrų) nedenatūruoto etilo alkoholio įsigijo 60 ūkio subjektų, iš viso 377,6 litro. Gamybai (be leidimų)
parduota 98474,21 litro nedenatūruoto etilo alkoholio. Žemiau diagramoje pateikiama parduoto kiekio dalis procentais.

Parduoto kiekio (pagal leidimus ir be jų) dalis %
90,90
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***** 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. gegužės mėn.
Ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), planinių
patikrinimų planas
Pavadinimas

Ūkio subjekto veiklos pobūdis

Adresas/Įm.kodas

UAB „Skorgenes“

Laivų remontas, statyba

Žemaičių g. 30, Ariogala, LT-60255 Raseinių r.,
Įm.k. 111733236

UAB „Raseinių šilumos tinklai“

Šilumos tiekimas

Pieninės g. 2, LT-60133 Raseiniai, Įm. k. 172412113

O. Žuravliovo IĮ „Avsista“

Cheminių reagentų tiekimas

Karlų k., Visaginas, Įm. k. 155525379

E.Stričkienės įmonė

Didmeninė prekyba cheminėmis
medžiagomis

Nevėžio g. 65, Vilainių k., Vilainių sen.,
Kėdainių r. sav., Įm. k. 161445813

UAB „Kėdainių oda“

Odos išdirbimas

Biochemikų g. 7, LT-57234, Kėdainiai,
Įm. k. 302190537

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

Ūkinės veiklos rūšis

Tikrinamo ūkio subjekto adresas

UAB ,,Butautų dvaro bravoras“, įm. k.
Alaus gamyba
148081479, Panevėžio m. sav., Savanorių a., 4A
UAB ,,Miežiškių bravoras“, įm. k.
Alaus gamyba
16896644,
Trakiškių k., Panevėžio r., Taikos g. 51

Fermos k., Raguvos sen. Panevėžio r.,
Trakiškių k., Panevėžio r., Taikos g. 51

Licencijų išdavimo Savivaldybėse priežiūra
Savivaldybė

Adresas

Pastabos

Akmenės r. savivaldybė

L. Petravičiaus a. 2, 85132 Akmenė

VTAKT tikrinta 2008 m.

Joniškio r. savivaldybė

Livonijos g. 4, 84124 Joniškis

VTAKT tikrinta 2008 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

Institucijų, įgyvendinančių tabako ir alkoholio valstybinę kontrolę, 2012 m. I ketv. atliktų patikrinimų apžvalga
1

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 70 straipsniu, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamentas (toliau – Departamentas) teisės aktų nustatyta tvarka atlieka institucijų, įgyvendinančių narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pirmtakų (prekursorių), tabako ir alkoholio valstybinę kontrolę, veiksmų priežiūros ir koordinavimo funkcijas.
2012 m. balandžio 3 d. Departamentas raštu Nr. S-(4.3-3)-1095 „Dėl informacijos pateikimo“ kreipėsi į Policijos
departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PD), Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (toliau – VMVT), Valstybinę
mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI), Valstybinę visuomenės sveikatos priežiūros
tarnybą prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - VVSPT), Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą
(toliau – VVTAT), Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos (toliau – Inspekcija), Muitinės departamentą prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – LRM) prašydamas pateikti informaciją apie valstybės institucijų, nustatytus
Alkoholio kontrolės įstatymo ir Tabako kontrolės įstatymo (toliau –TKĮ ir/ar AKĮ) pažeidimus per 2012 m. I ketv.
Apibendrinant visų kontroliuojančių institucijų pateiktus duomenis (žr. 1 lent.) apie nustatytus AKĮ ir TKĮ pažeidimus už
kuriuos juridiniams subjektams buvo taikytos ekonominės sankcijos, matyti, kad per 2012 m. I ketv.:
-atlikti 1397 patikrinimai;
-nustatyta 161 pažeidimas;
-ūkio subjektams paskirta 193 500 lt sankcijų.

2 lent. Apibendrinti duomenys apie valstybės institucijų nustatytus AKĮ ir TKĮ pažeidimus per 2012 m. I ketv.

VISO:

1397

VISO:

sausis

47

sausis

49 250

57

vasaris

73 750

57

kovas

346

Taikytų ekonominių sankcijų dydis

vasaris

vasaris

518

Nustatytų pažeidimų skaičius

kovas

sausis

533

kovas

Patikrintų ūkio subjektų, kurie
verčiasi mažmenine prekyba
tabako gaminiais ir / ar
alkoholiniais gėrimais, skaičius per
2012 m. I ketv.

70 500

161

VISO:

193 500 lt

_____________________
Visą apibendrinimo medžiagą galite rasti Departamento svetainėje.

Departamentas parengė ir platina leidinį „Pagrindiniai reikalavimai veiklai su narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pirmtakais (prekursoriais)“
Leidinys „Pagrindiniai reikalavimai veiklai su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais)“ skirtas ūkio
subjektams, kurie užsiima veikla su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais). Leidinyje pateikiama
informacija apie prekursorius ir jų patekimą į rinką, ūkio subjektų veiklai su šiomis medžiagomis taikomus reikalavimus
(dokumentaciją, atsakingo asmens skyrimą, ženklinimo reikalavimus ir kt.), taip pat informacija apie įtartinų sandorių išaiškinimą,
chemijos pramonės įmonių ir kompetentingų valstybės institucijų ir įstaigų bendradarbiavimo įtaką stabdant ir efektyviai kovojant su
nusikaltimus darančiais asmenimis.
Departamentas šį leidinį platins įmonėms, kurios savo veikloje naudoja prekursorius, tam tikroms valstybės įstaigoms ir
institucijoms, kurios vykdo ūkio subjektų veiklos priežiūrą. Leidinys bus pristatytas 2012 gegužės mėn. 15 d. Baltijos aplinkos
forumo bei Aplinkos Apsaugos agentūros organizuotame praktiniame seminare „Cheminių medžiagų klasifikavimas ir ženklinimas
pagal Reglamento (EB)1272/2008 (CLP) reikalavimus“.
Departamento internetinėje svetainėje skelbiama leidinio elektroninė versija.

Pasirašytas Memorandumas
Oficialaus Ukrainos premjero Mykola Azarovo vizito Lietuvoje metu buvo pasirašytas Memorandumas dėl
bendradarbiavimo psichoaktyviųjų medžiagų kontrolės srityje tarp Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento ir Ukrainos
valstybinės narkotikų kontrolės tarnybos.
Ukrainos valstybinė narkotikų kontrolės tarnyba ir Departamentas pripažindami, jog psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas
ir jo daroma žala žmonijai tapo pasaulinio masto problema, kurios sprendimas yra viena prioritetinių visos pasaulinės bendruomenės
sričių, vadovavosi 1961 metų Bendrąja narkotinių medžiagų konvencija, pataisyta pagal 1972 metų Protokolą, 1971 metų
Psichotropinių medžiagų konvencija, 1988 metų Jungtinių Tautų konvencija dėl kovos su neteisėta narkotinių ir psichotropinių
medžiagų apyvarta; ketindami stiprinti ir plėtoti draugiškus abiejų valstybinių institucijų tarpusavio santykius, abipusiškai naudingą
bendradarbiavimą psichoaktyviųjų medžiagų kontrolės ir jų nemedicininio vartojimo prevencijos srityse; įsitikinę, kad
bendradarbiavimas didins psichoaktyvių medžiagų pasiūlos ir paklausos mažinimo priemonių efektyvumą; vadovaudamiesi
tarptautinės teisės principais ir normomis, bei vadovaudamiesi ir laikydamiesi kiekvienoje valstybėje galiojančios teisės, sutarė:







Skatinti abiems pusėms naudingą bendradarbiavimą, apsikeičiant statistine ir analitine informacija apie vykdomos
psichoaktyviųjų medžiagų kontrolės ir jų vartojimo prevencijos būklę.
Praturtinant savo patirtį, remti šias bendradarbiavimo formas: konferencijas, seminarus, ekspertų vizitus, kitas
bendradarbiavimo formas.
Įgyvendinti bendrus mokslinius tiriamuosius projektus, keistis mokslo bei teisine informacija psichoaktyviųjų medžiagų
kontrolės bei jų vartojimo prevencijos srityse.
Teikti konsultacijas dėl tarptautinių norminių teisės dokumentų nuostatų psichoaktyvių medžiagų ir prekursorių kontrolės
srityje įgyvendinimo.
Tobulinti bendradarbiavimo sutartinį teisinį pagrindą narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei prekursorių kontrolės srityje.
Visas Memorandumo tekstas

ES šalys raginamos kovoti su neblaiviais vairuotojais
Departamentas informuoja, kad vairavimas apsvaigus nuo alkoholio išlieka vienu iš trijų pagrindinių „žudikų“ Europos
keliuose. Konferencijoje ,,Apsaugant gyvybes iki 2020: veikti kartu, kovojant su vairavimu, apsvaigus nuo alkoholio“, vykusioje 2012
m. balandžio 24 d. Briuselyje, akcentuota, kad visos Europos Sąjungos (ES) šalys nedelsiant turi imtis veiksmų, kad tokio
neatsakingo vairuotojų elgesio atvejų keliuose mažėtų.
Apytikriai skaičiuojama, kad ES su neleistina alkoholio koncentracija kraujyje (AKK) yra nuvažiuota 2% visų kilometrų
skaičiaus. 2010 metais ES beveik 31 000 žmonių žuvo avarijose. Europos Komisijos duomenimis, 25 proc. visų žuvusiųjų keliuose
mirties priežastis buvo tiesiogiai susijusi su vairavimu išgėrus. Jei visi vairuotojai laikytųsi nacionalinių taisyklių dėl AKK, vien 2010
m. būtų pavykę išvengti 6500 mirčių. 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.
Tyrimais nustatyta, kad rizika sukelti ar patekti į autoįvykį neblaiviems asmenims didėja proporcingai didėjant AKK.
Apskaičiuota, kad 0.8 g/l AKK padidina avarijos riziką 2,7 karto, palyginti su nuline AKK. Kai vairuotojo AKK yra 1.5 g/l avarijos
tikimybė yra 22 kartų didesnė, nei blaivaus vairuotojo. Didėjant AKK išauga ne tik avarijos tikimybė, bet ir pasekmių sunkumo
laipsnis. Mirtimi pasibaigusių avarijų, kai AKK 1.5 g/l, tikimybė yra apie 200 kartų didesnė, palyginti su blaiviais vairuotojais.
ES valstybės narės mažindamos mirčių dėl vairavimo išgėrus skaičių, padarė nemenką pažangą. Nulinė tolerancija visiems
vairuotojams jau daugiau nei dešimtmetį nustatyta Čekijos Respublikoje, Vengrijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje. Slovėnija, Vokietija ir
Italija yra nustačiusios 0,0 AKK ribą pradedantiesiems ir profesionaliems vairuotojams, visiems kitiems eismo dalyviams 0,5 g/l
AKK. Tuo tarpu Italijoje, Kipre ir Portugalijoje žuvusiųjų keliuose skaičius per laikotarpį nuo 2001 m. iki 2010 m. išaugo. Pažymima,
kad tik 7 šalys Europoje yra uždraudę prekybą alkoholiniais gėrimais degalinėse.
Tarp efektyviausių priemonių kovoje su neblaiviais vairuotojais paminėtos: nulinė AKK visiems vairuotojams; įstatymų
nuostatų, susijusių su vairuotojų apsvaigimo patikrinimais, griežtinimas; sistemingų iškvėpiamojo oro patikrinimų visuose policijos
reiduose, susijusiuose su vairuotojo elgsena, įvedimas; reabilitacijos programų ir didesnių baudų pakartotiniais vairavimo apsvaigus
nuo alkoholio atvejais įvedimas; alkoholio blokuojančių užraktų naudojimas tam tikrų kategorijų vairuotojams (pvz., laivų, autobusų,
vežančių vaikus, vairuotojams, ar profesionaliems vairuotojams); reguliarių kampanijų, didinančių visuomenės supratimą apie
alkoholio vartojimą ir vairavimą, organizavimas.
Plačiau apie tai pranešime spaudai.

74 proc. gyventojų nori vaizdinių įspėjimų ant tabako pakuočių
Vaizdiniai įspėjimai ant tabako pakuočių laikomi viena efektyviausių tabako kontrolės priemonių pasaulyje. Tokiu būdu
siekiama sumažinti tabako gaminių patrauklumą, susilpninti sąsajas tarp prekės ženklo ir tabako pakelio, padidinti sveikatos
perspėjimų veiksmingumą, įsiminimą, jų patikimumo suvokimą. Dar 2009 m. atlikto Eurobarometer tyrimo duomenys atskleidė, kad
57 proc. Lietuvos respondentų mano, kad vaizdiniai spalvoti įspėjimai yra efektyvūs (ES vidurkis – 55 proc.), 74 proc. gyventojų
pritarė siūlymams ženklinti cigarečių pakuotes vaizdiniais įspėjimais. Tokią priemonę palaiko ir 75 proc. ES gyventojų.
2004 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo Pasaulio Sveikatos Organizacijos Tabako kontrolės
pagrindų konvenciją (toliau - Konvencija) ir ji tapo Lietuvos teisinės sistemos dalimi. Konvencijos 13 straipsnio 2 dalis skelbia, kad
kiekviena Šalis, vadovaudamasi savo Konstitucija ir konstituciniais principais, įsipareigoja visiškai uždrausti bet kokią tabako
reklamą, pardavimo skatinimą ir rėmimą.
Mažinant pakelio patrauklumą, mažėja teigiamas pakuotės suvokimas, kartu stiprėja atstumiamoji perspėjimų dėl rūkymo
žalos sveikatai galia. 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. 58 proc. rūkančiųjų vertindami spalvotu
paveikslus ant pakelių jaučia pasibjaurėjimą, o 44 proc. – nerimą. Brazilijoje 67 proc. rūkančiųjų teigė, kad įspėjimai paskatino juos
mesti rūkyti, o 54 proc. paskatino pakeisti nuomonę apie rūkymo pasekmes.
Taip pat yra įrodymų, kad tokių paveikslų pateikimas abiejose pakelio pusėse yra žymiai efektyvesnis. Vaizdiniai įspėjimai
nereikalauja valstybės išlaidų, o išsaugo milijonų gyventojų gyvybes.
Plačiau apie tai pranešime spaudai.

Dėl UAB „Lukoil Baltija“ padarytų Alkoholio kontrolės ir Tabako kontrolės įstatymų pažeidimų
2011-03-10 buvusi Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie LRV (teisių perėmėjas Narkotikų, tabako ir
alkoholio kontrolės departamentas) nutarimais skyrė UAB „Lukoil Baltija“ 5 000 ir 10 000 Lt baudas už Alkoholio kontrolės įstatymo
ir Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus. Ši bendrovė, laikinai autopriekaboje, esančioje šalia bendrovei priklausančios degalinės
parduotuvės, vykdė mažmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais neturint licencijos verstis mažmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais.
Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 11 punkte nustatyta, kad „Lietuvos Respublikoje parduoti draudžiama
alkoholio produktus neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos“, šio įstatymo 17 straipsnio 2
dalies 9 punkte numatyta, kad „juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams bei atstovybėms laikyti, gabenti Lietuvos
Respublikoje draudžiama alkoholio produktus, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos alkoholio
produktų gamybos, importo, didmeninės ar mažmeninės prekybos licencijos, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nustatytus atvejus“ bei
šio įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 6 punkte nustatyta, kad „Lietuvos Respublikoje prekiauti alkoholiniais gėrimais draudžiama
nestacionariose mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse. <...>“.

Tabako kontrolės įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „Lietuvos Respublikoje verstis tabako auginimu, tabako
gaminių gamyba, didmenine ir mažmenine prekyba leidžiama tik turint nustatyta tvarka išduotas licencijas“ ir šio įstatymo14
straipsnio 1 dalyje numatyta, kad „Lietuvos Respublikoje draudžiama juridiniams asmenims <...> parduoti, laikyti tabako gaminius
neturint licencijos verstis tabako gaminių gamyba, didmenine ar mažmenine prekyba tabako gaminiais, išskyrus šio straipsnio 2
dalyje nustatytus atvejus. Atitinkamos licencijos kopija turi būti visose tabako gaminių pardavimo ir (ar) laikymo vietose“.
UAB „Lukoil Baltija“ minėtus Tarnybos nutarimus apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Šiam teismui
patvirtinus Tarnybos nustatytus Alkoholio kontrolės įstatymo ir Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus bei atmetus bendrovės
skundą, UAB „Lukoil Baltija“ pateikė apeliacinį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui dėl pirmosios instancijos
teismo sprendimo panaikinimo.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas UAB „Lukoil Baltija“ apeliacinį skundą atmetė 2012 m. kovo 6 d.
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neskundžiama nutartimi administracinėje byloje Nr. A -1173/2012 pripažindamas bendrovę pažeidusią Alkoholio kontrolės
įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 11 punkto, 17 straipsnio 2 dalies 9 punkto ir 18 straipsnio 3 dalies 6 punkto bei Tabako kontrolės
įstatymo 10 straipsnio 1 dalies ir 14 straipsnio 1 dalies reikalavimus. Apeliacinis teismas konstatavo, kad Tarnyba teisingai ir
pagrįstai konstatavo, kad, prekiaudama alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais autopriekaboje ir neturėdama tam atitinkamos
licencijos, bendrovė pažeidė atitinkamus Alkoholio kontrolės ir Tabako kontrolės įstatymų nustatytus draudimus ir pagrįstai buvo
nubausta ekonominėmis sankcijomis.

Dėl UAB „Ekspress leidyba“, „Boslita“ ir Ko alkoholio reklamos
Departamentas 2011-05-18 ir 2011-06-02 nutarimais skyrė UAB „Ekspress leidyba“ ir UAB „Boslita“ ir Ko po 10 000 Lt
baudas už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus, nes bendrovės leidžiamame žurnale paaugliams „Panelė“ pateikta alkoholio
reklama.
Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad alkoholio reklama draudžiama vaikams ir
paaugliams skirtuose laikraščiuose, žurnaluose, knygose, televizijos ir radijo programose.
UAB „Ekspress leidyba“ ir UAB „Boslita“ ir Ko minėtus Departamento nutarimus apskundė Vilniaus apygardos
administraciniam teismui. Šiam teismui patvirtinus Departamento nustatytus Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus ir atmetus šių
bendrovių skundus, UAB „Ekspress leidyba“ ir UAB „Boslita“ ir Ko pateikė apeliacinius skundus Lietuvos vyriausiajam
administraciniam teismui dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų panaikinimo.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas UAB „Ekspress leidyba“ apeliacinį skundą atmetė 2012 m. balandžio 20 d.
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neskundžiama nutartimi administracinėje byloje Nr. A -1254/2012 pripažindamas bendrovę pažeidusią Alkoholio kontrolės
įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte reikalavimus. Teismas konstatavo, kad <...> teisėjų kolegija, atsižvelgusi į byloje nustatytas
faktines aplinkybes, konkrečiai, paties pareiškėjo nurodytą žurnalo auditoriją, taip pat ginčo žurnalo numeriuose paminėtų skaitytojų
amžių, atlikto tyrimo duomenis bei visuomenėje nusistovėjusią nuomonę apie tai, kad žurnalas skirtas ir paaugliams, t. y. tai, kad
reikšmingą dalį tikslinės žurnalo auditorijos sudaro vaikai ir paaugliai, daro išvadą, kad Departamentas pagrįstai nusprendė, jog
pareiškėjas pažeidė Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatas <...>.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas UAB „Boslita“ ir Ko apeliacinį skundą atmetė 2012 m. balandžio 20 d.
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neskundžiama nutartimi administracinėje byloje Nr.A -1360/2012 pripažindamas bendrovę pažeidusią Alkoholio kontrolės įstatymo
29 straipsnio 2 dalies 2 punkte reikalavimus. Teismas konstatavo, kad <...> atsižvelgiant į pateiktus Alkoholio kontrolės įstatymo 29
straipsnio 2 dalies aiškinimo argumentus, pakanka padaryti išvadą, kad žurnalas „Panelė“, kaip periodinis leidinys, Alkoholio
kontrolės įstatymo 29 straipsnio 2 dalies taikymo prasme laikytinas leidiniu, skirtu vaikams ir paaugliams. Pažymėtina ir tai, kad, kaip
teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, byloje esančių žurnalo numerių turinys patvirtina paminėtą (paties leidėjo nurodytą)
jo paskirtį. <...> Kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad pareiškėjas, veikdamas pakankamai
rūpestingai ir apdairiai, turėjo suprasti, kad jo užsakyta alkoholio gaminio reklama neabejotinai pasieks nepilnamečius asmenis. <...>
konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas yra pagrįstas.

Paaiškėjo konkurso „Blaivi klasė 2011“ laimėtojai
Šiais metais Lietuvoje antrąjį kartą vyko nacionalinis konkursas „Blaivi klasė”. Jo metu geriausiai pasirodę moksleiviai iš
visos Lietuvos gegužės 5-ąją susirungė finale nuotykių parke „Lokės pėda“. Kauno jaunimo narkologijos pagalbos centro
organizuojamame „Blaivios klasės” konkurse, kurio metodinis konsultantas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
(Departamentas), šiais metais dalyvavo beveik 3300 aštuntokų iš 162 klasių, kurie 6 mėnesius trukusiame konkurse propagavo
blaivios klasės idėją.
Blaivi klasė - tai klasė, kurioje mokosi sveiki, pozityviai mąstantys, jokių kvaišalų nevartojantys moksleiviai. Blaivus
moksleivis - tai nei tabako, nei alkoholio, nei narkotinių medžiagų nevartojantis jaunuolis, kuris tausoja sveikatą ir savo pavyzdžiu
skatina taip elgtis aplinkinius. Šiais metais konkurso finale dalyvavo 430 mokinių iš 21 Lietuvos mokyklos, kurie į finalą pateko po
savivaldybėse surengtų atrankinių konkursų.
Antrus metus iš eilės projekto nugalėtojais tapo panevėžiečiai. „Blaivios klasės 2011“ titulas šiais metais atiteko
Panevėžio rajono „Ramygalos” gimnazijos 8b klasei. Antrosios vietos laimėtojais pripažinti Klaipėdos raj. Priekulės Ievos
Simonaitytės gimnazijos moksleiviai, trečiosios – Kėdainių raj. Krakių M. Katkaus gimnazijos moksleiviai. Laimėtojams įteiktas
konkurso organizatoriaus įsteigtas 1000 lt vertės kuponas pasirinktai dovanai įsigyti.
Kviečiame susipažinti su šio renginio akimirkomis.

Įvykę posėdžiai
2012 m. balandžio 26 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 svarstomi VšĮ Vilniaus universiteto ir Čygo-Kalkio TŪB „Rinkuškiai“ pateikti prašymai. Tarpinstitucinė komisija
nusprendė siūlyti Departamentui tikslinti VšĮ Vilniaus universiteto veiklos vietos registracijos pažymėjimą bei išduoti įmonei ČygoKalkio TŪB „Rinkuškiai“ veiklos vietos registracijos pažymėjimą.
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