Informacinis biuletenis
Ūkio subjektų priežiūra, 2012 m. liepos mėn., Nr.7

Mieli, skaitytojai,
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) siunčia Jums 7ąjį 2012 m. liepos 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. Dėkojame visiems jau užpildžiusiems trumpą
klausimyną.
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.
Visiems linkime nuotaikingos vasaros bei gero poilsio.
Nuoširdžiai,
Departamentas

Šiame numeryje:





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

2012 m. gegužės 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)

2012-05-02
2012-05-03
2012-05-04
2012-05-07/24
2012-05-08/18/23/25
2012-05-08
2012-05-09
2012-05-10
2012-05-14
2012-05-16
2012-05-21
2012-05-21

Alytus
Joniškio r. s.s
N.Akmenės r.s.
Kaunas
Vilnius
Kelmės r. s.
Visaginas
Kretingos r.s.
Raseinių r. s.
Kėdainių r. s
Panevėžys
Panevėžio r,

1
5
5
5
17
1
4
1
4
4
1
3

1
1
1
1
1
1
-

3000
1250
1250
3000
500
4000
-

2012-05-28
2012-05-28/29/30

Utena
Klaipėda

1
22
74

1
9
16

1000
20750
34750,00

________________________________________________

Kitos įstaigos, dalyvavusios
patikrinime

1 patikrinimas atliktas kartu su policija

5 įmonės- su policija

* 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. birželio 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

2012-06-07
2012-06-13
2012-06-20
2012-06-27

Alytus
Panevėžys
Kaunas
Šilutė

2
2
1
1

Nenustatyta
Nenustatyta
Nenustatyta
Nenustatyta

Nedalyvavo
Nedalyvavo
Nedalyvavo
Nedalyvavo

2012-06-28

Kretinga

3

Nenustatyta

Nedalyvavo

Iš viso:

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;
AVPK – Apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas

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

Licencijos turėtojas

2012-06-04

UAB „Mediato”, kodas 300126728,
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J.
Dobkevičiaus g. 8

Nr. 4L-104a, išduota 2005-09-02,
verstis didmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais

2012-06-07

UAB „TAURA”, kodas 247323770,
Panevėžio m. sav. Panevėžio m.
Senamiesčio g. 29

2012-06-08

UAB „LINASTRA”, kodas
301119626, Kauno m. sav. Kauno
m. Vilkaviškio g. 11
UAB „LINASTRA”, kodas
301119626, Kauno m. sav. Kauno
m. Vilkaviškio g. 11
UAB „AŠTRŪS SPRENDIMAI”,
kodas 302328529, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. J. Rygos g. 6-86

Nr. 6L-109c verstis didmenine prekyba
alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais
gėrimais, natūralios fermentacijos sidru,
kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija
neviršija 8,5 procento
Nr. 4L-150a, išduota 2009-04-22,
verstis didmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais
Nr. 4L-150a, išduota 2009-04-22,
verstis didmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais
Nr. 4L-216a, išduota 2012-01-07,
verstis didmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais

2012-06-08

2012-06-11

Licencijos numeris, išdavimo data
ir rūšis

Atliktas veiksmas
Licencija papildyta sandėlio adresu:
Vilniaus r. sav. Nemėžio sen. Kuprioniškių k.
Minsko pl. 55, patalpų pažymėjimas plane 170, 1-71 (laikymui).
Išduota licencija. Sandėlio adresas:
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Senamiesčio
g. 29, patalpos pažymėjimas plane 1-7.
Licencija papildyta sandėlio adresu:
Alytaus m. sav. Alytaus m. Putino g. 23,
patalpos pažymėjimas plane 18.
Iš licencijos išbrauktas sandėlio adresas:
Kauno m. sav. Kauno m. Europos pr. 38,
patalpos pažymėjimas plane 1-24.
Licencija papildyta sandėlio adresu:
Vilniaus r. sav. Nemėžio sen. Kuprioniškių k.
Minsko pl. 55, patalpų pažymėjimas plane 170, 1-71 (laikymui).
Išduota licencija. Sandėlio adresas:
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Dariaus ir Girėno
g. 40, patalpos pažymėjimas plane 1-57.

2012-06-14

UAB „ALORLIT”, kodas
302574071, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Šeimyniškių g. 21

Nr. 4L-225a verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais

2012-06-21

UAB „SD Italian Trade”, kodas
302671314, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Panerių g. 11

Nr. 4L-226a verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais

Išduota licencija. Sandėlio adresas:
Kauno m. sav. Kauno m. Pramonės pr. 14,
patalpos pažymėjimas plane 1-138.

2012-06-26

UAB „Butautų dvaro bravoras”,
kodas 148081479, Panevėžio m.
sav. Panevėžio m. Savanorių a. 4a

Nr. 6L-106c, išduota 2011-11-07,
verstis didmenine prekyba alumi, alaus
mišiniais su nealkoholiniais gėrimais,
natūralios fermentacijos sidru, kurio
tūrinė etilo alkoholio koncentracija
neviršija 8,5 procento

Licencija papildyta sandėlio adresu:
Panevėžio r. sav. Raguvos sen. Fermos k.
Taikos g. 31, patalpų pažymėjimas plane
1-6, 1-8, 1-21, 1-26.

2012-06-27

UAB „CI Import”, kodas
Nr. 4L-195a, išduota 2011-02-04,
302544637, Vilniaus m. sav. Vilniaus verstis didmenine prekyba alkoholiniais
m. Tilto g. 10/K. Sirvydo g. 8
gėrimais

Licencija papildyta sandėlio adresu:
Vilniaus r. sav. Nemėžio sen. Kuprioniškių k.
Minsko pl. 55, patalpų pažymėjimas plane170, 1-71 (laikymui).

____________________________________________

2012 m. birželio mėn. 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

2012-06-11 55/12N

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

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 302536989,
Kauno m. sav. Kauno m. A.Mickevičiaus g. 9
UAB „PALANGOS VANDENYS“, 152447391,
Palangos m. sav. Palangos m. Austėjos g. 36
UAB „Tauragės vandenys“, 179249836, Tauragės r. sav.
Tauragės m. Šlaito g. 2

Mokslo ir tyrimo darbams

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

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 111950243,
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Saulėtekio al. 11
AB „ORLEN Lietuva“, 166451720, Mažeikių r. sav.
Juodeikių k.

Techninėms reikmėms bei
mokslo ir tyrimo darbams
Techninėms reikmėms bei
mokslo ir tyrimo darbams

2012-06-12 56/12N
2012-06-18 57/12N
2012-06-18 58/12N
2012-06-29 59/12N

Mokslo ir tyrimo darbams
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. liepos mėn.
Ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), planinių
patikrinimų planas
Ūkio subjekto veiklos pobūdis

Pavadinimas
A.Mikelskio individuali įmonė

Sagų gamyba

AB „Akmenės cementas“

Cemento gamyba

AB „Orlen Lietuva“

Naftos perdirbimas

UAB „Srava“

Prekyba laboratoriniais baldais, reagentais,
įranga ir laboratoriniais reikmenimis
Pieno produktų gamyba
Kailių išdirbimas
Alaus gamyba

AB "Žemaitijos pienas"
UAB „Kailenos kailiai“
AB „Gubernija“

Adresas/Įm.kodas
Statybininkų g. 5, LT-85305, Venta, Akmenės r., Įm. k.
153243833
J. Dalinkevičiaus g. 2 LT-85118, Naujoji Akmenė, Įm.k.
153009143
Mažeikių g.75, Juodeikiai, LT-89467, Mažeikių raj.,
Įm.k. 166451720
Sedos g. 37, Telšiai, Įm. k. 300670772
Sedos g. 35, LT- 87101 Telšiai, Įm. k. 180240752
Aerouosto g. 11, Šiauliai, Įm. k. 245843270
Dvaro g. 179 LT-76176, Šiauliai, Įm. k. 144715765

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

Ūkinės veiklos rūšis

R. Strolienės individuali įmonė, įm.k. 122534214,
Tuskulėnų g. 11-39, Vilnius

Didmeninė
gaminiais

prekyba

tabako

Tikrinamo ūkio subjekto adresas
Ateities g. 21B, Vilnius

Licencijų išdavimo Savivaldybėse priežiūra
Savivaldybė
Skuodo r. savivaldybė

Adresas
Vilniaus g. 13, 98112 Skuodas
tel. (8-440) 73932

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 „Thomas Philips Baltex” pateiktos alkoholio reklamos
2012-02-02 Departamentas nutarimu skyrė UAB „Thomas Philipps Baltex“ 10 000 Lt baudą už Alkoholio kontrolės
įstatymo 29 str. 1 d. 1 p. ir 11 p. pažeidimus, nes bendrovė ant platinamo Lietuvos rinkoje vaikų gėrimo etiketės pateikė alkoholinių
gėrimų reklamą, t.y. etiketėje lietuvių kalba nurodant, kad „Kinder-Punsch“ vaikiškas punšo skonio gėrimas su 6 vaisių rūšių
koncentruotomis sultimis <...>,etiketėje vokiečių kalba – <...> pavaizduotas Sniego senis su šluota ir bokalu rankose <...>.
Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 1 d. 1 p. ir 11 p. nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje draudžiama visų formų alkoholio reklamą,
kuri skirta vaikams ir paaugliams iki 18 metų, taip pat alkoholio reklama, pateikianti neteisingą ir (ar) klaidinančią informaciją apie
alkoholinius gėrimus.
UAB „Thomas Philipps Baltex“ minėtą Departamento nutarimą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Šis
teismas atmetė bendrovės skundą ir Departamento nutarimu paskirtą 10 000 Lt baudą pripažino teisėta ir pagrįsta.
Teismas pažymėjo, kad „<...> nagrinėjamu atveju ant vaikams skirto gėrimo etiketės patrauklia forma pateikiamas prekės ženklas
netiesiogiai skatina alkoholio vartojimą, netiesioginės naudos turi alkoholį gaminančios, juo prekiaujančios įmonės. Pažymėtina, kad
atitinkamą teigiamą alkoholinio gėrimo įvaizdį šiuo atveju formuoja visuma detalių ir tai sukelia tam tikras emocijas skatinančias
vartoti alkoholinį gėrimą. Toks informacijos turinys, kai kuriama loginė sąsaja tarp alkoholio ir vartotojo – vaiko, prieštarauja tiek
Įstatymo siekiamiems tikslas, tiek jo 29 str. 1 d. 1 p.“.
Šis teismo sprendimas neįsiteisėjęs.

Pasaulis pasitiko Tarptautinę kovos su narkomanija dieną
Didžioji pasaulio gyventojų dalis (95,2 proc.) Tarptautinę kovos su narkomanija dieną (birželio 26-ąją) pasitiko be narkotikų –
skelbia Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuras (UNODC). Prieš metus pristatytoje ataskaitoje „World Drug Report 2011“
buvo skelbiama, kad visame pasaulyje apie 210 mln. žmonių (4,8 proc.) 15-64 m. amžiaus bent kartą per pastaruosius 12 mėnesių
yra piktnaudžiavę narkotikais ir šis įprotis per metus sukelia apie 200 000 asmenų mirčių. Deja, narkotikų vartojimo statistiniai
duomenys augo ir tai vertė tiek kiekvienoje šalyje individualiai, tiek tarptautiniu mastu ieškoti priemonių, galinčių pakeisti tokią
situaciją pasaulyje.
„Europos mokyklų tyrimų projektas apie alkoholį ir kitus narkotikus (ESPAD)“ skelbia, kad narkotikų vartojimas tarp 15-16
metų amžiaus moksleivių, atrodo, stabilizavosi atsižvelgiant į naujausius tyrimus šioje amžiaus grupėje. ESPAD tyrimo ataskaita,
parengta 2011 m. apklausus respondentus 36 Europos šalyse. Tyrime pabrėžiami šalių skirtumai bei būtinybė išlikti budriems
valstybėse , kuriose augo kanapių, inhalantų ir tabako vartojimas.
Remiantis Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2011 m. statistinio biuletenio duomenimis, kanapes bent
kartą gyvenime vartojo 23,2 proc. 15-64 metų amžiaus europiečių (tai sudaro apie 78 mln. Europos gyventojų). Per pastaruosius 12
mėnesių kanapes vartojo apie 6,7 proc., per paskutiniąsias 30 dienų – apie 3,6 proc. 15-64 metų amžiaus europiečių.
Lietuvoje labiausiai tarp narkotinių ir psichotropinių medžiagų yra paplitęs kanapių vartojimas: bent kartą gyvenime kanapes
yra vartoję 11,9 proc., per pastaruosius 12 mėnesių – 5,6 proc., per paskutiniąsias 30 dienų – 1,2 proc. gyventojų. Tačiau lyginant
kanapių vartojimo paplitimą Lietuvoje ir Europoje, galima pabrėžti, kad Lietuvoje vartojimo bent kartą gyvenime paplitimas beveik 2
kartus mažesnis nei Europoje.
Plačiau apie visa tai skaitykite pranešime spaudai.

NTAKD organizavo seminarą užsienio svečiams
Departamentas bendradarbiaudamas su Vokietijos tarptautinio bendradarbiavimo kompanija (Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit GmbH) ir Čekijos mokslinių tyrimų ir plėtros bendrove ResAd s.r.o dalyvavo įgyvendinant ES
finansuojamos Centrinės Azijos narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos veiksmų programos (CADAP) Narkomanijos
epidemiologijos duomenų rinkimo ir duomenų bazių tobulinimo (DAMOS) komponento veiklas.
CADAP projekto DAMOS komponento rėmuose 2012 m. birželio mėn. 12-15 d. Vilniuje buvo organizuojamas mokomasis
seminaras „Lietuvos patirtis vykdant narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių
medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos stebėseną“, kuriame dalyvavo kviestiniai svečiai - valstybinių institucijų darbuotojai
iš Kirgizijos ir Uzbekistano Respublikų, dirbantys narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos srityje. Atvykę svečiai vizito
Lietuvoje metu apsilankė Departamente, kuriame buvo supažindinti su Lietuvos politika ir įgyta patirtimi narkotikų kontrolės ir
narkomanijos prevencijos srityse. Taip pat jiems buvo pristatyta Lietuvoje veikianti duomenų rinkimo ir stebėsenos sistema, vykdyti
tyrimai, šios srities geroji praktika, aptarti tolimesnio bendradarbiavimo klausimai.

© Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, 2012

