Informacinis biuletenis
Ūkio subjektų priežiūra, 2012 m. rugpjūčio mėn., Nr.8

Mieli, skaitytojai,
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) siunčia Jums 7ąjį 2012 m. rugpjūčio mėnesio informacinio biuletenio „Ūkio subjektų priežiūra“.
Dėkojame visiems jau užpildžiusiems klausimyną apie šį informacinį biuletenį. Jūsų pateikta
nuomonė pagelbės mums tobulinti šį leidinį ir tapti praktiškesniais.
Primename, kad informacinį biuletenį taip pat galite rasti Departamento svetainėje adresu
www.ntakd.lt. Jei norite pasiūlyti adresatą, kuriam ši informacija būtų naudinga ir įdomi, ar nenorite
gauti šio Informacinio biuletenio rašykite el.paštu vaida.liutkute@ntakd.lt.
Visiems linkime nuotaikingų vasaros dienų 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. rugpjūčio mėn.
Aktuali informacija
Atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų suvestinė*

2012 m. birželio 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

2012-06-01/06/08/12/
14/15/16/19/21
2012-06-01
2012-06-04
2012-06-05/20
2012-06-07
2012-06-11
2012-06-11
2012-06-13
2012-06-13
2012-06-14
2012-06-18
2012-06-25

Vilnius

2012-06-26
2012-06-27
2012-06-27

Utena
Šilutės r.
Kretingos r.

Marijampolės r.
Kalvarijos r.
Kaunas
Alytus
Biržų r.
Pakruojo r.
Panevėžio r.
Panevėžys
Zarasai
Raseinių r.
Vilniaus r.

Atlikta
Nustatyta
patikrinimų pažeidimų
15

5

1
4
4
4
4
4
2
3
4
3
4
1
4
4
61

1
2
3
1
1
2
15

Sankcijos
(Lt)
8000 Lt

Kitos įstaigos, dalyvavusios
patikrinime
2 patikrinimai vykdyti drauge su Vilniaus
m. VPK
-

2000 Lt
4000 Lt
4250 Lt
1000 Lt
1000 Lt
2000 Lt
22 250 Lt (į valstybės biudžetą 2012-08-10 sumokėta 121 500 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. liepos mėn. ūkio subjektuose, naudojančiuose savo veikloje narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pirmtakus (prekursorius), atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų suvestinė****
Miestas, rajonas

Atlikta
patikrinimų

Nustatyta pažeidimų

Kitos įstaigos, dalyvavusios
patikrinime

1
1
1

Nenustatyta
Nenustatyta
Nenustatyta

-

2012-07-30

Venta, Akmenės raj.
Naujoji Akmenė
Juodeikiai,
Mažeikių raj.
Telšiai

2

Nenustatyta

-

2012-07-31

Šiauliai

1

Nenustatyta

-

Data
2012-07-02
2012-07-02
2012-07-03

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:
VPK – Apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas

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

Licencijos turėtojas

Licencijos numeris, išdavimo data
ir rūšis

Atliktas veiksmas

2012-07-13

UAB “Drink Outlet”, kodas
302529489, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Aguonų g. 20-55

Nr. 4L-193a, išduota 2010-12-14, 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).

2012-07-13

UAB “Klein Brewing Company”,
kodas 302668535, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Vytauto g. 28-15

Nr. 6L-110c, verstis didmenine prekyba
alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais
gėrimais, natūralios fermentacijos sidru,
kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija
neviršija 8,5 procento

Išduota licencija.
Sandėlio adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus
m. Verkių g. 29, patalpos pažymėjimas plane
1-32.

2012-07-17

UAB „Kalnapilio - Tauro grupė”,
kodas 121958128, Panevėžio m.
sav. Panevėžio m. Taikos al. 1

Nr. 66c, išduota 2002-02-12, verstis
didmenine prekyba alumi

Licencija papildyta sandėlio adresu: Klaipėdos
m. sav. Klaipėdos m. Dubysos g. 31, patalpų
pažymėjimas plane 1-10, 1-11, 1-15.

2012-07-17

UAB „Kalnapilio - Tauro grupė”,
kodas 121958128, Panevėžio m.
sav. Panevėžio m. Taikos al. 1

Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų
mišinių gamybos licencija Nr. 23, išduota
1997-12-16

Licencija papildyta sandėlio adresu: Klaipėdos
m. sav. Klaipėdos m. Dubysos g. 31, patalpų
pažymėjimas plane 1-10, 1-11, 1-15.

2012-07-17

UAB „Kalnapilio - Tauro grupė”,
kodas 121958128, Panevėžio m.
sav. Panevėžio m. Taikos al. 1

Alkoholio produktų, įskaitant
alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo
alkoholio koncentracija neviršija 22
procentų, gamybos licencija Nr. 12L-194,
išduota 2009-02-21

Licencija papildyta sandėlio adresu: Klaipėdos
m. sav. Klaipėdos m. Dubysos g. 31, patalpų
pažymėjimas plane 1-10, 1-11, 1-15.

____________________________________________

2012 m. liepos mėn. išduotų leidimų pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį sąrašas
Įmonės, kuriai išduotas leidimas, pavadinimas,
kodas, adresas

Išdavimo Leidimo
data
numeris

Leidimo rūšis

Etilo alkoholio
panaudojimo sritis

2012-07-11 60/12N

2012 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio

UAB „PRECIZIKA METROLOGY“, 210017950,
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 139

Techninėms reikmėms

2012-07-13 61/12N

2012 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio

Lietuvos dailės muziejus, 190756087, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Bokšto g. 5

Mokslo ir tyrimo darbams

2012-07-13 62/12N

2012 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio

UAB „PHILIP MORRIS LIETUVA“, 110506132,
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Vilniaus pl. 16

Mokslo ir tyrimo darbams

2012-07-16 63/12N

2012 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio

Techninėms reikmėms

2012-07-23 64/12N

2012 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio
2012 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio
2012 m. pirkti ir naudoti
denatūruotą etilo alkoholį
2012 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio

Akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras,
120505210, Vilniaus m. sav. Vilniaus m.
Sausio 13-osios g. 10
UAB „Sūduvos vandenys“, 151104226, Marijampolės
sav. Marijampolės m. Vasaros g. 7
Aleksandro Stulginskio universitetas, 111950962, Kauno
r. sav. Akademijos mstl. Studentų g. 11
UAB „Aurika“, 132878726, Kauno m. sav. Kauno m.
Taikos pr. 129A
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM,
302526112, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 4A

2012-07-23 65/12N
2012-07-30 15/12D
2012-07-31 66/12N

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

____________________________________________

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

Leistas pirkti
kiekis (l a.a.)

Parduota (l a.a.)

Parduoto kiekio (pagal
leidimus ir be jų) dalis %

Nupirkta dalis
% iš leisto
pirkti kiekio

Pagal leidimus

14

1.691.013,72

454.382,84

4,71

26,9

Be leidimų (iki 10 l)

1

9,28

0,0001

Be leidimų (biodegalams)

4

9.189.175,54

95,29

9.643.567,65

100,0

Iš viso

19

____________________________________________

Pagal Departamento išduotus leidimus per 2012 metų I pusmetį denatūruoto etilo alkoholio pirko 19 ūkio subjektų. Iš viso
pagal Departamento išduotus leidimus įsigyta 454.382,84 litro denatūruoto etilo alkoholio, tai sudaro 26,9 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 9.189.175,54 litro denatūruoto etilo alkoholio. Žemiau diagramoje pateikiama parduoto kiekio dalis procentais.

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

Leistas pirkti
kiekis (l a.a.)
58

Pagal leidimus
Be leidimų (gamybai)
Be leidimų (iki 10 l)
Iš viso

54.886,48

6
110
174

Parduotas kiekis
(l a.a.)

Parduoto kiekio (pagal
leidimus ir be jų) dalis %

15.535,03

8,10

175.645,81

91,55

681,62
54.886,48

191.862,47

____________________________________________

0,35
100,00

Nupirkta dalis %
iš leisto pirkti
kiekio
28,30

Pagal Departamento išduotus leidimus per 2012 metų I pusmetį nedenatūruoto etilo alkoholio pirko 174 ūkio subjektai. Iš viso
pagal Departamento išduotus leidimus įsigyta 15535,03 litro nedenatūruoto etilo alkoholio, tai sudaro 28,3 proc. leisto pirkti per
metus kiekio. Be leidimų (iki 10 litrų) nedenatūruoto etilo alkoholio įsigijo 110 ūkio subjektų, iš viso 681,62 litro. Gamybai (be leidimų)
parduota 175.645,81 litro nedenatūruoto etilo alkoholio. Žemiau diagramoje pateikiama parduoto kiekio dalis procentais.

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

Pavadinimas

Adresas/Įm.kodas

UAB „TDL oda“

Oda ir jos gaminiai

Elnio g. 2, LT-76247, Šiauliai, Įm. k. 145420718

ŽŪB „Delikatesas“

Mėsos gaminių gamyba

V. Kudirkos g. 2, LT-84132 Joniškis, Įm. k. 157547221

AB "Klaipėdos energija"

Šilumos tiekimas

Danės g. 8, LT-92109 Klaipėda, Įm. k. 140249252

UAB „Lindstrom“

Tekstilės nuomos paslaugos

Pramonės g.7, LT-94102, Klaipėda, Įm. k. 111618732

UAB „Neo group“

Plastikai ir plastiko gaminiai

Rimkų k., Dovilų sen., Klaipėdos r., Įm. k. 126142011

Medienos apdirbimas

Liepų g. 68, LT-92100 Klaipėda, Įm. k. 240616710

UAB „Klaipėdos mediena“

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

Ūkinės veiklos rūšis

Tikrinamo ūkio subjekto adresas

UAB ,,Baltijos bretlingis“, įm. k. 110717396, Klaipėdos
m. sav., Dubysos g. 31A

Didmeninė prekyba visų rūšių
alkoholiais gėrimais

Klaipėdos m. sav., Šilutės pl. 23

UAB ,,Respublikinis veterinarijos aprūpinimo centras“,
įm.k., 122249763, J. Dobkevičiaus g. 6A, Vilnius

Didmeninė prekyba
nedenatūruotu etilo alkoholiu

Dvaro g. 140, Šiauliai

Licencijų išdavimo Savivaldybėse priežiūra
Savivaldybė
Klaipėdos r. savivaldybė

Adresas
Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai

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

Įvyko tarpinstitucinis posėdis dėl darbo su ūkio subjektais, kurie savo veikloje naudoja chemines medžiagas
2012-07-05 Departamente įvyko tarpinstitucinis posėdis „Kaip dirbti su ūkio subjektais, kurie savo veikloje naudoja
chemines medžiagas, siekiant ugdyti jų sąmoningumą bei norą bendradarbiauti su kompetentingomis institucijomis“. Posėdžio metu
institucijų atstovai teikė savo nuomonę aukščiau minėta tema, nustatė pagrindines problemas, derino tolesnės tarpinstitucinės
veiklos gerinimo priemones.
Posėdyje dalyvavo Lietuvos kriminalinės policijos biuro Organizuoto nusikalstamų tyrimų 3-sios valdybos 1-ojo skyriaus,
Muitinės kriminalinės tarnybos narkotikų kontrolės skyriaus, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro Kriminalistinių tyrimų
valdybos Cheminių tyrimų skyriaus, Valstybinė vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Narkotikų skyriaus bei
Departamento atstovai.
Apibendrinant įvykusį posėdį, galima paminėti, kad Departamentas siekia įgyvendinti narkotinių ir psichotropinių medžiagų
pirmtakų (prekursorių) (toliau - prekursoriai) kontrolės reikalavimus bei plėtoja kompetentingų valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų, asociacijų, bendruomenių ir verslo subjektų tarpusavio bendradarbiavimą ir veiklos koordinavimą, įgyvendinant narkotinių ir
psichotropinių medžiagų pasiūlos mažinimo priemones. Tuo tikslu, yra svarbu apibrėžti iškylančias problemas bei naujus šios
veiklos srities aspektus.
Įgyvendinant veiklos, susijusios su prekursorių apyvartos kontrole, reikalavimus, pasiekti neblogi rezultatai: didžioji dalis
Lietuvoje įsisteigusių ūkio subjektų, kurių veikla susijusi su cheminių medžiagų apyvarta, yra supažindinti su šiai veiklai keliamais
reikalavimais, galimomis rizikomis. Ūkio subjektai, kaip to reikalauja atitinkami teisės aktai, turi reikalingus leidimus veiklai su
prekursoriais, teikia būtiną informaciją kompetentingoms institucijoms apie prekursorių apyvartą įmonėse bei valstybinių įstaigų
laboratorijose, yra apmokyti pagal ES paruoštą elektroninį mokymo modulį, paruoštas, išleistas bei išplatintas leidinukas, skirtas
ūkio subjektams „Pagrindiniai reikalavimai veiklai su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais)“, pastoviai
dalyvaujama mokymuose , seminaruose, skirtuose ūkio subjektams, supažindinant juos su naujais teisės aktų reikalavimais, veiklos
aspektais.
Ūkio subjektai vis aktyviau pradeda teikti informaciją apie galimai įtartinus sandorius atsakingoms institucijoms ir tai, kaip
pripažino visi posėdžio dalyviai, yra atlikto didelio darbo rezultatas.
Tačiau Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, narkotikų gamybai pradėtos naudoti netradicinės cheminės medžiagos, kurioms
nėra nustatytas kontrolės rėžimas ir kurios laisvai platinamos rinkoje.
Dauguma tokių medžiagų yra įtrauktos į savanoriškos stebėsenos sąrašus, kurioms netaikomas rinkos ribojimas. Tačiau,
kaip teigė posėdžio dalyviai, pastaruoju metu narkotikams gaminti naudojamos cheminės medžiagos, kurios nėra įtrauktos į jokius
kontroliuojamus sąrašus, dažnai įvežamos kontrabandos būdu, klastojant ženklinimą, dokumentaciją ir kt. Dar vienas svarbus
aspektas yra tai, kad Lietuva turi bendras sienas su ne Europos Sąjungos valstybėmis, ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl
kontrabandos keliavimas per Lietuvos muitų teritoriją tapo dažnas atvejis.
Posėdžio metu iškeltos sekančios problemos:
1. Ūkio subjektai nežino kaip ir kokiu patikimai saugiu būdu perduoti turimą informaciją apie įtartinus užsakymus, yra
baimė dėl pasekmių perdavus panašaus turinio informaciją.
2. Trūksta informacijos iš užsienio cheminių medžiagų gamintojų apie įvykdytus sandorius su Lietuvos platintojais bei
naudotojais;
3. Nėra informacijos apie pradėtus ikiteisminius tyrimus, susijusius su neteisėtu prekursorių disponavimu, kas padėtų už
prekursorių apyvartos kontrolę atsakingoms institucijoms susidaryti pilną informacijos paketą apie esamą situaciją, kai prekursoriai
patenka iš galimai teisėtos apyvartos į neteisėtą veiką. Neturime informacijos apie baudžiamosiose bylose nagrinėtus prekursorių
tiekimo, pardavimo, įsigijimo, naudojimo atvejus, nėra baudžiamųjų bylų analizės.
4. Per Lietuvos teritoriją į Europą keliauja didžioji dalis neteisėtai narkotikų gamybai naudojamų cheminių medžiagų. Tačiau
kontrolę vykdančioms valstybinėms institucijoms trūksta žmogiškųjų resursų darbui su prekursoriai ar kitomis cheminėmis
medžiagomis, dažnai vadinamomis pre-prekursoriais, tam, kad būtų galima atlikti išsamią viso proceso analizę, pradedant nuo
duomenų analizės apie sulaikytų cheminių medžiagų kilmę, pardavimo taškus, gabenimo būdus bei baigiant baudžiamųjų procesų
rezultatų analize.
5. Teisės aktuose nėra numatyta ekonominių sankcijų už neinformavimą apie galimai įtartinus sandorius, taip pat nėra
numatyta galimybių skatinti sąmoningas įmones ar fizinius asmenis už aktyvų bendradarbiavimą su atsakingomis institucijomis.
6. Ūkio subjektų, kurių veikla susijusi su prekursorių apyvarta, mokymuose (organizuotuose 2009-2011 metais)
dalyvaudavo vos po vieną įmonės atstovą. Nors pagrindinius cheminių medžiagų pardavimus vykdo vadybininkai, mokymų
medžiaga ne visada pasiekdavo reikiamą asmenį. Nepaliestos veiklos sritys: logistika, vežėjai, muitinės tarpininkai. Šių veiklos
sričių ūkio subjektams dažnai teisės aktuose taikomos išimtys, nėra numatytos pareigos. Tačiau jų vaidmuo vykdant cheminių
medžiagų tiekimą į rinką yra pakankamai didelis.
7. Atsakingos institucijos nėra oficialiai paskirusios atsakingo asmens/ kontaktinio asmens, nuolat dirbančius šioje
prekursorių kontrolės srityje. Nėra nuolatinės koordinacinės ar darbinės komisijos prekursorių kontrolės srityje iškilusiems
klausimams operatyviai spręsti.

Posėdyje nutarta:
1. Plėtojant kompetentingų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų tarpusavio bendradarbiavimą ir veiklos
koordinavimą įgyvendinant narkotinių ir psichotropinių medžiagų pasiūlos mažinimo priemones, organizuoti susitikimą įmonių, kurios
tiekia į rinką chemines medžiagas, vadovams su Lietuvos kriminalinės policijos biuro, Muitinės kriminalinės tarnybos, Lietuvos
policijos kriminalistinių tyrimų centro Kriminalistinių tyrimų valdybos, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento
specialistais. Susitikimo metu aptarti iškilusias problemas, suplanuoti pagal poreikius išvažiuojamuosius kompleksinius susitikimusmokymus įmonių veiklos vietose įmonių vadybininkams, siekiant surasti glaudesnius kontaktus, įgauti pasitikėjimo bei didinti žmonių
sąmoningumą, kovojant su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamyba bei jų platinimu .
2. Pateikti užklausą Policijos departamento analizės skyriui, suformuluojant užduotį dėl duomenų apie narkotikų gaminimui
naudojamas (dominuojančias) chemines medžiagas, gaminimo metodus, įtartinų sandorių būdus.
3. Organizuoti išvažiuojamąjį posėdį į muitinės postą, pagal galimybes atliekant chemines medžiagas gabenančių
transporto priemonių bendrą patikrinimą.
4. Kreiptis į valstybių narių atsakingas institucijas dėl informacijos apie jų šalyje įsisteigusių cheminių medžiagų gamintojų
veiklą, gaminamas chemines medžiagas, distributorius, siekiant gauti informaciją kas, kokius ir kaip dažnai perka prekursorius.
5. Inicijuoti Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo papildymą dėl informavimo apie
įtartinus sandorius, numatant sankcijas už reikalavimo nevykdymą. Taip pat įstatyme numatyti galimybę (gali būti atskiras sąrašas
cheminių medžiagų) skubos tvarka uždrausti ar riboti tiekimą cheminių medžiagų, naudojamų narkotikų gamybai, kai tai kelia didelę
grėsme visuomenės sveikatai bei nacionaliniam saugumui.
6. Sukurti pastovią Prekursorių kontrolės komisiją iš atsakingų institucijų specialistų, kuri analizuos informaciją bei teiks siūlymus
veiklos, susijusios su prekursorių kontrole, gerinimui .
7. Siekiant išsiaiškinti pagrindines kylančias problemas, įgyvendinant prekursorių kontrolės reikalavimus bei pasidalinti
naujausia informacija, periodiškai organizuoti tarpinstitucinius posėdžius prekursorių kontrolės klausimais.

Savivaldybių pateiktos informacijos apie prekybą alkoholiu kioskuose apibendrinimas
2012 m. sausio 1 d. įsigaliojo Alkoholio kontrolės įstatymo (toliau – Įstatymas) 18 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatos,
draudžiančios kioskuose prekiauti natūralios fermentacijos sidru (kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento),
alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais.
Departamentas apklausė savivaldybes, prašydamas pateikti informaciją, apie susidariusią padėtį įsigaliojus Įstatymo 18
straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatai. Departamentui informaciją pateikė 57 savivaldybės iš 60.
Departamentas klausė:
1) kiek licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kioskuose buvo išduota kiekvienoje savivaldybėje iki 2011
m. gruodžio 31 d. Susumavus duomenis paaiškėjo, kad iš viso Lietuvos Respublikos teritorijoje buvo išduota 2518 licencijų.
Daugiausia – Vilniuje (1318), Kaune (295), Vilniaus rajone (138);
2) ar per 2011 ir 2012 metus (iki gegužės 31 d.) buvo įmonių, turinčių teisę prekiauti alkoholiniais gėrimais kioskuose, kurioms
pačių įmonių iniciatyva buvo panaikintos minėtos licencijos (nutraukė prekybą alkoholiniais gėrimais kioskuose). Paaiškėjo, kad iš
viso buvo panaikinta 16 licencijų. Departamento nuomone, Įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatos, draudžiančios
kioskuose prekiauti natūralios fermentacijos sidru (kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento), alumi ir alaus
mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, nelėmė licencijų galiojimo panaikinimo įmonių iniciatyva, kadangi licencijos yra išduotos
neterminuotam laikui, ir įmonė, turinti tokią licenciją, gali keisti prekybos vietą iš kiosko į kokią kitą, kurioje leidžiama prekyba
licencijoje nurodytais alkoholiniais gėrimais.
11 savivaldybių pažymėjo, kad socialinė, kriminogeninė aplinka įsigaliojus Įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 punkto
nuostatai pagerėjo – sumažėjo galimybė įsigyti alkoholinių gėrimų nepilnamečiams, prie kioskų nebekeliamas triukšmas,
neteršiama aplinka, nebeliko konfliktinių situacijų, sumažėjo skundų dėl viešosios rimties trikdymo, alkoholinių gėrimų
vartojimo viešose vietose, tuo mažiau neigiamai veikiami nepilnamečiai, sumažėjo sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, kitų
nusikalstamų veikų, nesibūriuoja apsvaigę asmenys, dėl ko žmonės jaučiasi saugesni.
Atsižvelgiant į įsigaliojusią nuo 2012 m. sausio 1 d. prekybos alkoholiniais gėrimais tvarką, aktualus klausimas buvo dėl to,
kiek licencijų per 2011 ir 2012 metus (iki gegužės 31 d.) buvo papildytos pakeičiant prekybos vietą iš „kioskas“ į „paviljonas“. Tokių
licencijų iš viso yra 145. Daugiausia Vilniuje (57), Vilniaus rajone (15), Šalčininkų rajone (8), Rietavo savivaldybėje (8), Klaipėdos
rajone (8), Telšių rajone (5). Įvertinus išduotų licencijų kioskams ir vėliau papildytų licencijų, pakeičiant prekybos vietą iš „kioskas“ į
„paviljonas“, santykį, didžiausias jis yra Birštono savivaldybėje – vienintelė kiosko licencija buvo pakeista į paviljono. Toliau seka
Jurbarko rajonas – 40 % (4 iš 10), Kazlų Rūdos savivaldybė 33 % (1 iš 3), Kelmės rajonas – 33 % (2 iš 6), Šiaulių rajonas – 33 % (3
iš 9), Šilalės rajonas – 33 % (1 iš 3), Rokiškio rajonas – 29 % (2 iš 7). Vilniuje šis santykis sudaro 4 %. Nepaisant to, paviljonų
(buvusių kioskų) padėtis Vilniuje kelia nerimą, kadangi tam tikrais atvejais galima įžvelgti piktnaudžiavimo apraiškų – didelė dalis
kioskų tiesiog įsimontavo duris, įsirengė nedidelį prieangį, atitvėrė prekystalį stikline pertvara su aptarnavimui skirta anga, tokiu būdu
gavo paviljono statusą ir tęsia prekybą alkoholiniais gėrimais. Vilniaus savivaldybė nurodo, kad atsiradus paviljonams, prasidėjo
gyventojų nusiskundimai, nes prie paviljonų renkasi asocialūs asmenys, kelia triukšmą, viešoje vietoje vartoja alkoholinius gėrimus,
šiukšlina aplinką, šlapinasi viešoje vietoje ir prie gyvenamųjų namų.
Prekybos vietos keitimas licencijoje galimas tik gavus Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, kurį, įvertinusi
naujos prekybos vietos atitikimą teisės aktų reikalavimams, išduoda Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT).
Departamentas apie atvejus, kai buvo licencijose pakeistos prekybos vietos iš „kiosko“ į „paviljoną“, tačiau realus prekybos vietos
(paviljono) atitikimas teisės aktų reikalavimams kelia tam tikrų abejonių, pranešė VMVT. VMVT informavo, kad atlieka nurodytų ir
kitų įmonių patikrinimus ir nurodė, kad yra atvejų, kai prekyba alkoholiniais gėrimais vykdoma paviljonuose per paviljono prieangyje
įrengtą langelį, nustačius pažeidimus stabdoma įmonių paviljonų veikla. VMVT informavo, kad vykdydama valstybinę maisto

kontrolę, VMVT „susiduria su tam tikromis alkoholio kontrolės teisinio reglamentavimo spragomis – nėra nustatyti specialieji
reikalavimai paviljonui. VMVT teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos neturi teisinio pagrindo juridiniams asmenims
drausti alkoholinių gėrimų prekybos paviljonuose per prieangyje įrengtą langelį“. VMVT taip pat atkreipė dėmesį, kad „Vilniaus
miesto savivaldybės administracija informavo Vilniaus mažosios prekybos asociaciją, kad siekdama sudaryti sąlygas įmonėms toliau
prekiauti alkoholiniais gėrimais, pritaria pasiūlymui laikinai leisti pertvarkyti kioskus į paviljonus nedidinant jų ploto“.

Plungės rajone įvyko renginio „Kai mūsų širdys plaka išvien“ finalinis etapas
Liepos 27 d. Plungės rajono Žemaičių Kalvarijoje ir Plateliuose įvyko nacionalinio krepšinio turnyro vaikams „Kai mūsų širdys
plaka išvien“ finalas. Antrą karta vaikų krepšinio turnyrą ir renginį inicijavo Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo
prevencijos komisija, Sveikatos apsaugos ministerija, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, savivaldybių
Visuomenės sveikatos biurai, Krašto apsaugos ministerija, Kūno kultūros ir sporto departamentas, Policijos departamentas bei
Lietuvos futbolo federacija.
Po pirmojo etapo kuriame rungėsi apie 4000 vaikų iš 57 savivaldybių, 460 stipriausiųjų jaunųjų sportininkų vyko į Žemaitiją,
Plungės rajoną kovoti dėl aukščiausių pozicijų ir apdovanojimų. Finalinis turnyras Žemaičių Kalvarijoje prasidėjo iškilminga eisena
nuo miesto centro iki vietos mokyklos stadiono. Plačiau apie tai skaitykite čia.
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