Informacinis biuletenis
Ūkio subjektų priežiūra, 2012 m. birželio mėn., Nr.6

Mieli, skaitytojai,
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) siunčia Jums 6ąjį 2012 m. birželio mėnesio informacinio biuletenio „Ūkio subjektų priežiūra“.
Siekdami padaryti šį informacinį leidinį kuo naudingesnį visoms bendradarbiaujančioms
institucijoms bei kitiems suinteresuotiems asmenims ar įstaigoms, prašome Jūsų užpildyti trumpą
anoniminę elektroninę apklausą, kuri padės pagerinti biuletenio turinio kokybę. Nuoroda: http://www.eapklausa.lt/apklausa/pbr2m3cy095gazk1hnfvw647.
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. balandžio 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

Atlikta
Nustatyta
patikrinimų pažeidimų

Sankcijos
(Lt)

Kitos įstaigos, dalyvavusios
patikrinime

2012-04-02/11/25

Kaunas

14

1

10 000

-

2012-04-03/06
2012-04-03
2012-04-04
2012-04-05
2012-04-06/12/16
2012-0411/13/16/20/23/27

Kėdainių r. sav.
Telšių r. sav.
Rokiškio r. sav.
Biržų r. sav.
Utena
Vilnius

2
1
4
4
3
10

2
1
3
3

750
500
15 000
6500

Panevėžys

14

9

2012-04-19

Mažeikiai

2

2

2012-04-23
2012-04-24
2012-04-26

Klaipėda
Alytus
Marijampolė

1
6
4

1
-

1) Bus baudžiama pagal
ATPK
2) 14 500
1) 1000
2) Perduota papildomam
tyrimui
1250
-

1 patikrinimas vykdytas su Vilniaus AVPK
Viešosios tvarkos valdybos ekologijos ir
teisės pažeidimų prevencijos skyriaus
pareigūnai
4 patikrinimai vykdyti su Panevėžio
apskrities Panevėžio miesto PK Viešosios
tvarkos skyriaus pareigūnai
-

2012-04-17/18/23

65

22

49 500 Lt (į valstybės biudžetą 2012-06-07 sumokėta 81 500 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. gegužės mėn. ūkio subjektuose, naudojančiuose savo veikloje narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pirmtakus (prekursorius), atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų suvestinė****
Data
2012-05-09
2012-05-14
2012-05-16
2012-05-31

Miestas, rajonas

Atlikta
patikrinimų

Nustatyta pažeidimų

Kitos įstaigos, dalyvavusios
patikrinime

1
2
2
1

nenustatyta
nenustatyta
nenustatyta
nenustatyta

nedalyvavo
nedalyvavo
nedalyvavo
nedalyvavo

Visaginas
Raseiniai
Kėdainiai
Vilnius

Iš viso:

6
________________________________________________

**** 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;
AVPK – Apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas

Informacija apie licencijas, leidimus ir pažymėjimus*****
Per 2012 m. gegužės mėn. išduotos, papildytos, patikslintos ir panaikintos alkoholio produktų
verslo licencijos
Data
2012-05-02

2012-05-02

2012-05-08

Licencijos turėtojas
Burbulio vyninė, UAB, kodas
302464949, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Smėlio g. 29-40
UAB „Osama”, kodas 134993481,
Kauno m. sav. Kauno m.
Energetikų g. 29

Licencijos numeris, išdavimo data ir
rūšis
Nr. 4L-174a, išduota 2010-03-15, verstis
didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
Nr. 4L-213a, išduota 2011-11-22, verstis
didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Atliktas veiksmas
Licencija papildyta sandėlio adresu:
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kareivių g.
19, patalpos pažymėjimas plane R-58.
Licencija papildyta sandėlio adresu:
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. V.A.
Graičiūno g. 30, patalpų pažymėjimas
plane 1-1, 1-3.
Išduota licencija. Sandėlio adresas:
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gedimino
pr. 28, patalpos pažymėjimas plane R-37.

UAB „Prowine export”, kodas
302716784, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. L. Stuokos-Gucevičiaus
g. 9-10
UAB „Osama”, kodas 134993481,
Kauno m. sav. Kauno m.
Energetikų g. 29

Nr. 4L-223a , verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais

Nr. 4L-213a, išduota 2011-11-22, verstis
didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Licencija papildyta sandėlio adresu:
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Mainų g.
19, patalpos pažymėjimas plane 1-8.

2012-05-14

UAB „Pernod Ricard Lietuva”,
kodas 300107973, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Laisvės pr. 77b

Nr. 4L-102a, išduota 2005-06-21, verstis
didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

2012-05-16

UAB „Gourmet Lounge Services”,
kodas 302652157, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. K. Ladygos g. 1
UAB “3B solutions”, kodas
302310253, Vilniaus r. sav.
Klevinės vs. Linų g. 8

Nr. 4L-224a, verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais

Licencija papildyta sandėlio adresu:
Vilniaus r. sav. Nemėžio sen.
Kuprioniškių k. Minsko pl. 55, patalpų
pažymėjimas plane 1-70, 1-71 (laikymui).
Išduota licencija. Sandėlio adresas:
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Rodūnios
kel. 2, patalpos pažymėjimas plane 1-16.
Licencija papildyta sandėlio adresu:
Vilniaus r. sav. Nemėžio sen.
Kuprioniškių k. Minsko pl. 55, patalpų
pažymėjimas plane1-70, 1-71 (laikymui).

2012-05-09

2012-05-16

2012-05-18

UAB „Pernod Ricard Lietuva”,
kodas 300107973, Vilniaus m. sav.

Nr. 6L-96c, išduota 2009-11-13, verstis
didmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su
nealkoholiniais gėrimais, natūralios
fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo
alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento
Nr. 4L-102a, išduota 2005-06-21, verstis
didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Licencijoje patikslintas įmonės buveinės
adresas iš Vilniaus m. sav. Vilniaus m.

Vilniaus m. Mėnulio g. 7

Laisvės pr. 77b į Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Mėnulio g. 7.
Licencija papildyta sandėlio adresu:
Vilniaus r. sav. Nemėžio sen.
Kuprioniškių k. Minsko pl. 55, patalpų
pažymėjimas plane1-70, 1-71 (laikymui).
Licencija papildyta sandėlio adresu:
Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Kauno g.
63, patalpų pažymėjimas plane 1-10.
Licencija papildyta sandėlio adresu:
Vilniaus r. sav. Nemėžio sen.
Kuprioniškių k. Minsko pl. 55, patalpų
pažymėjimas plane1-70, 1-71 (laikymui).
Licencija papildyta sandėlio adresu:
Vilniaus r. sav. Nemėžio sen.
Kuprioniškių k. Minsko pl. 55, patalpų
pažymėjimas plane1-70, 1-71 (laikymui).
Išduota licencija. Gamybos vietos ir
sandėlio adresas: Panevėžio m. sav.
Panevėžio m. Kęstučio g. 33a.

2012-05-21

UAB „VIKSAS”, kodas
300861553, Vilniaus r. sav.
Gineitiškių k. Sembų g. 20

Nr. 4L-130a, išduota 2007-12-12, verstis
didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

2012-05-22

UAB „TREVORS LT”, kodas
302331703, Ukmergės r. sav.
Ukmergės m. Kauno g. 63
UAB „Baltic Wine &Spirits”,
kodas 301628541, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Kareivių g. 19

Nr. 4L-154a, išduota 2009-05-28, verstis
didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

2012-05-24

UAB „Gėrimų namai LT”, kodas
302486970, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Didžioji g. 30

Nr. 4L-180a, išduota 2010-05-12, verstis
didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

2012-05-28

UAB „Alaus manufaktūra”, kodas
302620501, Panevėžio m. sav.
Panevėžio m. Klaipėdos g. 132-36

Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių
gamybos licencija Nr. 12L-207

2012-05-29

UAB „Širvėnos bravoras”,kodas
302490214, Panevėžio m. sav.
Panevėžio m. S. Kerbedžio g. 21

Išduota licencija. Sandėlio adresas:
Biržų r. sav. Širvėnos sen. Čepukų k.,
patalpų pažymėjimas plane 31, 32.

2012-05-30

„Aukštaitijos bravorai”, UAB,
kodas 300084994, Kupiškio r. sav.
Kupiškio m. Slavinčiškio g. 1B

Nr. 6L-108c, verstis didmenine prekyba
alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais
gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio
tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija
8,5 procento
Nr. 4L-147a, išduota 2009-02-13, verstis
didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

2012-05-30

„Baltic breweries”, UAB, kodas
302646624, Panevėžio m. sav.
Panevėžio m. Savanorių a. 12

Nr. 4L-206a, išduota 2011-08-26, verstis
didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nuo 2012-06-04 panaikintas licencijos
galiojimas.

2012-05-23

Nr. 4L-137a, išduota 2008-05-23, verstis
didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nuo 2012-06-04 panaikintas licencijos
galiojimas.

____________________________________________

Per 2012 m. gegužės mėn. išduoti veiklos vietos registracijos pažymėjimai ir patikslinta tabako
gaminių licencija
Data
2012-05-10
2012-05-10
2012-05-31

Licencijos turėtojas

Licencijos numeris,
išdavimo data ir rūšis

VšĮ Vilniaus universitetas, kodas 211950810,
Universiteto g. 3, Vilnius
Čygo-Kalkio TŪB „Rinkuškiai“, kodas
254701430, Biržų k Alyvų g. 8, Biržų raj.
UAB „Philip Morris Baltic“, kodas 300570640,
Jogailos g. 4, Vilnius

Veiklos vietos registracijos
pažymėjimas Nr. L2-49
Veiklos vietos registracijos
pažymėjimas Nr. L2-50
Nr. 10L-58t verstis didmenine
prekyba tabako gaminiais

Atliktas veiksmas
Išduotas veiklos vietos registracijos
pažymėjimas
Išduotas veiklos vietos registracijos
pažymėjimas
Licencijoje patikslintas sandėlio adresas:
Kauno r. sav. Alšėnų sen. Kampiškių k.
Alšėnų g. 8, (1-63)

____________________________________________

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

Leidimo
numeris

2012-05-02

51/12N

2012-05-10

52/12N

2012-05-10

53/12N

2012-05-14

14/12D

2012-05-15

04/12Dn

2012-05-29

54/12D

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

Įmonės, kuriai išduotas leidimas, pavadinimas,
kodas, adresas

Etilo alkoholio
panaudojimo sritis

UAB „VILTECHMEDA“, 110517680, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Mokslininkų g. 6
UAB „Kuršėnų vandenys“, 301507301, Šiaulių r. sav.
Kuršėnų m. Gergždelių g. 44
AB „KLAIPĖDOS VANDUO“, 140089260, Klaipėdos
m. sav. Klaipėdos m. Ryšininkų g. 11
UAB firma „Koslita“, 149562782, Alytaus m. sav.
Alytaus m. Pievų g. 9
AB „Biofuture“, 300515042, Šilutės r. sav. Šilutės m.
Šilo g. 4
VĮ IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ, 255450080,
Visagino sav. Drūkšinių k.

Techninėms reikmėms

____________________________________________

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

Ūkio subjekto veiklos pobūdis

Adresas/Įm.kodas

UAB „Saltoro“

Prekyba buitine chemija

Miškininkų g. 3, LT-62201, Alytus, Įm.k. 300015083

UAB “Coca-Cola Hbc Lietuva”
Alytaus gamykla
AB „Panevėžio energija“

Gaiviųjų gėrimų gamyba

Miškininkų g.19, LT-62200, Alytus, Įm.k. 111484678

Šilumos, karšto vandens gamyba ir tiekimas

AB „Naujoji ringuva“

Buitinės chemijos produktų gamyba

Senamiesčio g. 113, LT-35114, Panevėžys, Įm.k.
147248313
Staniūnų g. 1, LT – 35179 Panevėžys, Įm.k. 133643122

UAB „Kretingos vetteikimas“

Prekyba pašarais

Geležinkelio g.19, LT-97121, Kretinga, Įm. k. 164122669

AB „Biofuture“

Etanolio gamyba

Šilo g. 4, LT-99149, Šilutė, Įm. k. 300515042

UAB „Labtesta“

Grūdų, pašarų, žaliavų kokybės analizė, testai,
konsultacijos

Tiekėjų g. 41, Kretinga, Įm. k. 161741431

UAB „BS Chemical“

Profesionali ir buitinė chemija, plovikliai gamyba, didmeninė prekyba

Tiekėjų g. 31A , Kretinga, Įm. k. 302410129

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

Ūkinės veiklos rūšis

Tikrinamo ūkio subjekto adresas

UAB ,,Su puta“, įm. k. 168488190, Žemdirbių g. 14,
Paliūniškis, Karsakiškio a., Panevėžio r.
Čygo- Kalkio TŪB ,,Rinkuškiai“, įm.k. 254701430,
Alyvų g. 8, Biržų k. , Širvėnos sen., Biržų r.

Alaus gamyba
Alaus gamyba

Žemdirbių g. 14, Paliūniškis, Karsakiškio ap.,
Panevėžio r.
Rotušės g. 22, Biržai

AB ,,Biofuture“, įm k., 300515042, Šilo g. 4, Šilutė

Nedenatūruoto etilo alkoholio ir
denatūruoto etilo alkoholio gamyba

Šilo g. 4, Šilutė
Šilo g. 2A, Šilutė

Licencijų išdavimo Savivaldybėse priežiūra
Savivaldybė
Kalvarijos savivaldybė

Adresas
Laisvės g. 2, 69214 Kalvarija tel.
(8-343) 23144, faks. (8-343) 23894

Pastabos
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
Dėl UAB „Horo.lt” pateiktos alkoholio reklamos
2011-07-20 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas nutarimu skyrė UAB „Horo.lt“ 10 000 Lt baudą už
Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus, nes įmonė jai priklausančioje internetinėje svetainėje www.mokslon.lt adresu
http://www.mokslon.lt/alkoholis-padeda-prisiminti-mokytis pateikė straipsnį „Alkoholis padeda prisiminti – mokytis“. Minėtame
straipsnyje teigiama: „Išgėrus alkoholio į darbą paleidžiamos tam tikros smegenų sritys padedančios geriau įsiminti ir išmokti
<...> tiesą sakant alkoholis gali padidinti mokymosi pajėgumą ar to lygio gebėjimus <...> Kai žmogus išgeria alkoholio (suleidžia
dozę heroino, įkvepia kokaino ar išgeria amfetamino), mūsų pasąmonė išmoksta priimti daugiau. Bet ne tik tai. Mes tampame
imlesni pasąmonės atsiminimams ir įpročiams gerbti maistą, muziką ar net žmones ir socialines situacijas“, <...> alkoholikai nėra
priklausomi nuo malonumo ir atsipalaidavimo, kuris atsiranda suvartojus tam tikrą kiekį alkoholio. Jie yra priklausomi nuo aplinkos,
elgesio ir psichologinių veiksnių visumos, kuri yra papildoma alkoholio sukeliamu dopamino išskyrimu smegenyse“, <...> alkoholis
yra įgalintojas. Jis užgrobia dopaminerginę sistemą ir mūsų smegenis praneša, kad viskas, ką mes dabar darome yra gerai ir savo
veiksmus verta kartoti“.
Tokiu būdu įmonė internetinėje svetainėje pateikė informaciją apie alkoholį, kuri prieštarauja Alkoholio kontrolės įstatymo 29
str. 1 d. 6, 7, 11 p. reikalavimams.
Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 1 d. 6, 7, 11 p. įtvirtinta, kad Lietuvos Respublikoje draudžiama alkoholio reklama, siejanti
alkoholio vartojimą su psichinės veiklos pagerėjimu, su stimuliuojančiomis savybėmis, pateikianti neteisingą ir (ar) klaidinančią
informaciją apie alkoholinius gėrimus.
UAB “Horo.lt” aukščiau minėtą nutarimą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Vilniaus apygardos
administracinis teismas 2011 m. spalio 26 d. sprendimu pripažino įmonės atsakomybę už pateiktą draudžiamą alkoholio reklamą.
Minėtą teismo sprendimą UAB „Horo.lt“ apskundė.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas UAB „Horo.lt“ apeliacinį skundą atmetė, 2012 m. gegužės 15 d. neskundžiama
nutartimi administracinėje byloje Nr. A143-1567/2012 pripažino Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą dėl bendrovei
taikytos atsakomybės už pateiktą draudžiamą alkoholio reklamą, teisėtu ir pagrįstu.

Dėl UAB “Švyturys – Utenos alus” pateiktos alkoholio reklamos
2012-04-30 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau –Departamentas) nutarimu skyrė UAB „Švyturys –
Utenos alus“ 10 000 Lt baudą už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus, nes bendrovė reklaminiuose lauko plakatuose, įmonės
internetinėje svetainėje www.svyturys.lt, televizijos kanalų BTV, Lietuvos rytas.tv, LNK, TV 1, TV 3, TV 6 programose ir žurnale
,,Žmonės” pateikė draudžiamą alkoholio reklamą ir taip pažeidė Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 1 d. 11 p.
Reklaminiuose lauko plakatuose ir kt. vietose pavaizduotas jūros ir paplūdimio fone gulintis, mėlynais marškiniais apsirengęs
vyras, dešinėje rankoje laikantis gaublį. Plakatų kairėje pusėje pavaizduotas butelis alaus „Švyturys Švyturio“ bei geltoname fone
pateikti užrašai „PASAULIS LAIKOSI / ANT VYRŲ“ ir „VYRIŠKA KALBA“, dešiniame, apatiniame kampe - figūrinis prekės ženklas
„Švyturys 1784“.
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. Pateikta informacija yra klaidinanti ir neteisinga, kadangi
negalima patvirtinti pateiktos informacijos, jog tik vartojant šios rūšies alų vyrai gali atlaikyti pasaulio sunkumus, tapti fiziškai ir
psichologiškai stipresniais, lengvai – viena ranka, laikyti ir valdyti pasaulį, taip pat leidžiant suprasti, kad, vartojant alų „Švyturys
Švyturio“, pasaulis laikysis ant vyrų, kaip teisingos. Minėta informacija yra neteisinga ir klaidinanti Alkoholio kontrolės įstatymo 29
str. 1 d. 11 p. prasme. Tokia informacija neatitinka teisingos reklamos reikalavimų.
UAB „Švyturys – Utenos alus“ sumokėjo jai paskirtą baudą 10 000 Lt, pripažindama nustatytą ir konstatuotą Alkoholio
kontrolės įstatymo pažeidimą. Šis Departamento sprendimas – įsiteisėjęs.

Dėl UAB “IEVA leidiniai” pateiktos alkoholio reklamos
2011-02-24 buvusi Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie LRV (toliau – Tarnyba) (teisių perėmėjas - Narkotikų,
tabako ir alkoholio kontrolės departamentas)nutarimu skyrė UAB „IEVA leidiniai“ 10 000 Lt baudą už Alkoholio kontrolės įstatymo 29
str. 1 d. 6 p., 7 p., 11 p. pažeidimus, nes bendrovė leidžiamame žurnale „IEVA“ patalpino reklamos užsakovų alkoholinių gėrimų
„Italiana prestige“ ir „Vana Tallinn Cream“ reklamą, siejančią alkoholio vartojimą su psichinės veiklos pagerėjimu, su
stimuliuojančiomis savybėmis, pateikiančią neteisingą ir (ar) klaidinančią informaciją apie alkoholio gėrimą.
Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 1 d. 6 p., 7 p., 11 p. draudžia visų formų alkoholio reklamą, siejančią alkoholio vartojimą
su psichinės veiklos pagerėjimu, su stimuliuojančiomis savybėmis, pateikiančią neteisingą ir (ar) klaidinančią informaciją apie
alkoholinius gėrimus.
UAB „IEVA leidiniai“ minėtą Tarnybos nutarimą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Šis teismas iš dalies
tenkino bendrovės skundą ir Tarnybos paskirtą 10 000 Lt baudą sumažino iki 5 000 Lt. UAB „IEVA leidiniai“ pateikė apeliacinį
skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo pakeitimo.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas UAB „IEVA leidiniai“ apeliacinį skundąatmetė 2012 m. birželio 1 d.
neskundžiama nutartimi administracinėje byloje Nr.A525-410/2012. Teismas konstatavo, kad „<...> teisėjų kolegija, įvertinusi bylos
medžiagą, nustatytas faktines aplinkybes ir taikytinas teisės aktų nuostatas, sprendžia, jog nagrinėjamu atveju nėra pagrindo
papildomai mažinti pareiškėjui skirtą baudą. <...> Paskirta bauda atitinka padaryto pažeidimo pobūdį, ji vertintina kaip proporcinga
bei atitinkanti tiek AKĮ nuostatas, įstatyme įtvirtintus tikslus, tiek ir teisingumo ir protingumo principus.“

Kas dešimtoje patikrintoje įmonėje per 2012 m. I ketv. rasta pažeidimų
Nuo 2011 m. balandžio 1 d. Departamentas teisės aktų nustatyta tvarka atlieka institucijų, įgyvendinančių tabako ir alkoholio
valstybinę kontrolę, veiksmų priežiūros ir koordinavimo funkcijas šioje srityje. Apžvelgus 2012 m. I ketv. atliktų ūkio subjektų
patikrinimų duomenis, matyti, kad 11,5 proc. patikrintų įmonių yra pažeidę Alkoholio kontrolės ar Tabako kontrolės įstatymus.
Apibendrinant visų kontroliuojančių institucijų pateiktus duomenis apie nustatytus Alkoholio kontrolės įstatymo ir Tabako
kontrolės įstatymo pažeidimus, už kuriuos juridiniams asmenims buvo taikytos ekonominės sankcijos, matyti, kad per 2012 m. I ketv.
iš viso buvo atlikti 1397 patikrinimai. 24 iš šių patikrinimų buvo kompleksiniai: juos vykdė Departamento specialistai, savivaldybių,
policijos pareigūnai ir/ar Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai. Daugiausiai ūkio subjektų, kurie verčiasi
mažmenine prekyba tabako gaminiais ir alkoholiniais gėrimais patikrinimų atlikta sausio mėn. (533 patikrinimai), kiek mažiau vasario
mėn. (518 patikrinimai) ir kovo mėn. (346 patikrinimai).
Per 2012 m. I ketv. nustatytas 161 pažeidimas, o ūkio subjektams paskirta 193 500 litų ekonominių sankcijų. Vidutiniškai ūkio
subjektams taikytos ekonominės sankcijos siekia 1200 litų.
Dažniausiai (81,4 proc.) ūkio subjektai nesilaikė Alkoholio kontrolės įstatyme numatytų reikalavimų. Tarp pastarųjų
dažniausiai fiksuotas pažeidimas – prekyba alkoholiniais gėrimais išsinešimui po 22 val. viešojo maitinimo įmonėse, turinčiose
mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijas.

Įvyko pasitarimas su Policijos departamentu prie VRM
Š.m. gegužės 3 d. Policijos departamente prie VRM vyko pasitarimas, kuriame buvo aptarti bendradarbiavimo su policijos
pareigūnais klausimai. Pasitarime buvo akcentuojamas policijos pareigūnų kompetencijų stiprinimas, užtikrinant Alkoholio kontrolės
įstatymo reikalavimus ir atliekant ūkio subjektų pažeidimų tyrimus.
Šio pasitarimo metu buvo aptarti policijos pareigūnų mokymai, jų organizavimo klausimai, kurie turėtų vykti visose apskrityse.

Paminėta Pasaulinė diena be tabako
Gegužės 31-ąją kasmet minima Pasaulinė diena be tabako. Pasaulinei dienai be tabako paminėti Lietuvoje organizuojamos
dvi akcijos „Gėlė vietoj cigaretės“ ir „Gimiau nerūkantis“. Plačiau apie šias akcijas, tabako vartojimo situaciją Lietuvoje, tabako
kontrolės tendencijas rasite čia:
Departamento pranešimuose spaudai: „Lietuvoje minima Pasaulinė diena be tabako“, „Pasaulinę dieną be tabako gimę
mažyliai ir jų mamos“.
Spaudos konferencijos įrašas

Dažniausiai užduodami klausimai
Departamento svetainėje www.ntakd.lt, adresu http://www.ntakd.lt/lt/duk/ pateikiami dažniausiai užduodami klausimai D.U.K.,
kuriuose pateikiama naudinga informacija tiek ūkio subjektams, tiek kontroliuojančioms institucijoms, tiek piliečiams. Siūlome
susipažinti su Departamento pateikiamomis konsultacijomis ir siūlome pasinaudoti šiuo gerosios praktikos pavyzdžiu.
(Norėdami susipažinti su atsakymais į pateiktus klausimus, spustelkite ant kiekvieno iš jų).
• Kaimynai rūko tiek namų laiptinėje, tiek balkone. Ar galima imtis kažkokių priemonių?
• Kokie reikalavimai taikomi išorinei alkoholio produktų reklamai? Ar visada privalomas įspėjamasis tekstas? Koks jis turi būti?
• Ar gali būti išduota licencija verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais užsienyje įregistruotai įmonei?
• Kuo skiriasi alkoholinių gėrimų importas nuo alkoholinių gėrimų įvežimo?
• Ar prekybos centrų informacinių reklaminių leidinių (prekių katalogų) viršeliuose galima alkoholio reklama?
• Ar įmonė, norinti importuoti degtinę į Lietuvą, privalo turėti importo licenciją?
• Ar juridinis asmuo gali laikyti alkoholinius gėrimus, jei juos naudoja reprezentacinėms reikmėms?
• Ar pirmuosiuose žurnalų bei laikraščių puslapiuose leidžiama reklamuoti alkoholinius gėrimus?
• Vasaros sezono metu kavinėje, kurioje prekiaujama alkoholiu ir tabaku, dirbti norėčiau priimti 17 metų darbuotoją? Ar šiuo savo
elgesiu nepažeisiu jokių įstatymų?
• Ar galima alkoholinių gėrimų reklama ant visuomeninio transporto išorinių priemonių dalių?
• Ar galima alkoholio reklama radijo eteryje?
• Alkoholio reklamos internete su kiekviena diena pastebiu vis daugiau. Ar jai taikomi kažkokie ribojimai ar kontroliuojamas tik jos
turinys?
• Kiek laiko galioja licencija verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais?
• Kas išduoda licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais?
• Kiek kainuoja alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencija?
• Ar Lietuvoje galima prekiauti elektroninėmis cigaretėmis? Ar jų reklama Lietuvoje kaip nors ribojama?
• Ar galima į viešojo maitinimo įmonėse (restoranuose, kavinėse, baruose ar pan.) rengiamas šventes, pobūvius atsinešti su savimi
alkoholinių gėrimų?
• 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?
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