Informacinis biuletenis
Ūkio subjektų priežiūra, 2012 m. rugsėjo mėn., Nr.9

Mieli, skaitytojai,
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) siunčia Jums 9ąjį 2012 m. rugsėjo mėnesio informacinio biuletenio „Ūkio subjektų priežiūra“ numerį.
Šiame biuletenio numeryje pateikiame aktualią informaciją savivaldybėms, kuri padės
savivaldybių darbuotojams, išduodantiems licencijas verstis mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais
bei tabako gaminiais, įvertinti dažniausiai šiame procese daromas klaidas bei iš jų pasimokyti.
Kviečiame visus atkreipti dėmesį į biuletenio skiltį „Lietuvos Respublikos Seime priimtų ir
įsigaliojusių teisės aktų apžvalga“ pateikiamą informaciją apie nuo 2012 m. rugsėjo 1 d.
įsigaliojusius teisės aktus.
Siekdami biuletenyje talpinti skaitytojams aktualiausią informaciją, kituose biuletenio numeriuose
planuojame naują rubriką „Klausiate – atsakome“. Visus Jums iškilusius klausimus, susijusius su
valstybės tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrole,
Alkoholio kontrolės, Tabako kontrolės ir Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų
pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymu ir pan., siųskite žemiau nurodytu elektroniniu paštu. Kas
uždavė klausimą/us neįvardinsime, o atsakymus pateiksime artimiausiame biuletenio numeryje.
Primename, kad informacinį biuletenį taip pat galite rasti Departamento svetainėje adresu
http://www.ntakd.lt/lt/naujienos/IB/. 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. rugpjūčio mėn.
Lietuvos Respublikos Seime priimtų ir įsigaliojusių teisės aktų apžvalga
Aktuali informacija
Atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų suvestinė*

2012 m. liepos 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

Kitos įstaigos, dalyvavusios
patikrinime

Sankcijos
(Lt)

2012-07-02
2012-07-03
2012-07-04
2012-07-04/25/26

Akmenės r.
Mažeikių r. sav.
Utena
Kaunas

4
4
1
7

1
2
1
4

500 Lt
1000 Lt
1000 Lt
13 750 Lt

2012-07-09
2012-07-10/11

Skuodo r. sav.
Palanga

4
14

2

1500 Lt

2012-07-12
2012-07-16/13/17/23/
24/26
2012-07-12
2012-07-16
2012-07-18

Elektrėnai
Vilnius

1
10

1
6

20 000 Lt
81 000 Lt

Klaipėda
Anykščių r. sav.
Vilniaus raj. sav.

1
1
5

1
1
1

3500 Lt
1000 Lt
2000 Lt

2 įmonės tikrintos kartu su Policijos
departamento pareigūnais
2 įmonės tikrintos su Klaipėdos apskr.
VPK
2 įmonės tikrintos kartu su Vilniaus AVPK
-

2012-07-23
2012-07-30
2012-07-31

Alytaus r.
Telšių r. sav.
Šiaulių m.
Viso

1

1

3000 Lt

2
3
58

1
1
23

10 000 Lt
1000 Lt
139250 Lt (į valstybės biudžetą 2012-09-10 sumokėta 168 500 Lt***)

________________________________________________

Sutrumpinimai:
AVPK – Apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas;
VPK – Vyriausiasis policijos komisariatas

* 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. rugpjūčio mėn. ūkio subjektuose, naudojančiuose savo veikloje narkotinių ir
psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius), atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų
suvestinė****
Data
2012-08-08
2012-08-09
2012-08-22
Iš viso:

Miestas, rajonas

Atlikta
patikrinimų

Klaipėda
Klaipėda
Šiauliai

2
2
2
6

Nustatyta pažeidimų
nenustatyta
nenustatyta
nenustatyta

Kitos įstaigos, dalyvavusios
patikrinime
nedalyvavo
nedalyvavo
nedalyvavo

________________________________________________

**** 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.

Informacija apie licencijas, leidimus ir pažymėjimus*****

Per 2012 m. rugpjūčio mėn. išduotos ir papildytos alkoholio produktų ir tabako gaminių verslo
licencijos
Data

Licencijos turėtojas

Licencijos numeris, išdavimo data
ir rūšis

Atliktas veiksmas

2012-08-06

UAB „Boslita ir Ko“, prekyba, Įm.k.
300117939, Kauno m. sav. Kauno m.
Europos pr. 40
UAB „FAIRLANE RE“, Įm.k.
302706612, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Žygio g. 91-32

Nr. 4L-153a, išduota 2009-05-25, verstis
didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

2012-08-16

UAB „FAIRLANE RE“, Įm.k.
302706612, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Žygio g. 91-32

Nr. 10 L-77t, verstis didmenine prekyba
tabako gaminiais

2012-08-27

M. Gumbrevičiaus paslaugų ir
prekybos įmonė „Gelsva“, Įm.k.
120596772, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Liepkalnio g. 97b

Nr. 4L-95a, išduota 2005-02-01, verstis
didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Licencija papildyta sandėlio adresu:
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Mainų g. 6,
patalpos pažymėjimas plane 1-8 (laikymui).
Išduota licencija.
Sandėlio adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus
m. Kalvarijų g. 125, patalpos pažymėjimas
plane 1-16.
Išduota licencija.
Sandėlio adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus
m. Kalvarijų g. 125, patalpos pažymėjimas
plane 1-15.
Licencija papildyta sandėlio adresu:
Vilniaus r. sav. Nemėžio sen. Kuprioniškių k.
Minsko pl. 55, patalpų pažymėjimas plane 170, 1-71 (laikymui).

2012-08-14

Nr. 4L-227a, verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais

____________________________________________

2012 m. rgpjūčio mėn. išduotų leidimų pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį sąrašas
Išdavimo Leidimo
data
numeris
2012-08-03 67/12N
2012-08-23 68/12N
2012-08-29 69/12N

Leidimo rūšis

Įmonės, kuriai išduotas leidimas, pavadinimas,
kodas, adresas

Etilo alkoholio
panaudojimo sritis

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

VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras,302496128,
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 231
UAB „VILNIAUS VANDENYS“, 120545849, Vilniaus
m. sav. Vilniaus m. Dominikonų g. 11
UAB „BIOK laboratorija“, 120536985, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Žarijų g. 2a

Mokslo ir tyrimo darbams
Techninėms reikmėms bei
mokslo ir tyrimo darbams
Gamybos reikmėms

____________________________________________

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

Pavadinimas

Adresas/Įm. kodas

AB „Vilkyškių pieninė"
UAB „Lukšių pieninė" Jurbarko skyrius

Pieno produktų gamyba
Pieno produktų gamyba

Vilkyškiai, Pagėgių sav., Įm. k. 7716098
Barkūnų g. 25, Jurbarkas, Įm. k. 300106070

UAB „Rūta“

Saldainių gamyba

Tilžės g. 133, LT-76349, Šiauliai, Įm. k. 144696375

UAB „Kailenos kailiai“

Kailių išdirbimas

Aerouosto g. 11, Šiauliai, Įm. k. 245843270

UAB „Šiaulių vandenys“

Vandens tiekimas, nuotekų tvarkymas

Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai, Įm. k. 144133366

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

Ūkinės veiklos rūšis

UAB ,,Aibės logistika“, įm. k.,126119728, Vilniaus m.sav., Didmeninė prekyba visų rūšių
L.Zamenhofo g. 5
alkoholiniais gėrimais bei
prekyba tabako gaminiais

Tikrinamo ūkio subjekto adresas
Taikos pr. 98, Kaunas

Licencijų išdavimo Savivaldybėse priežiūra
Savivaldybė
Rokiškio r. savivaldybė
Vilkaviškio r. savivaldybė

Adresas

Pastabos

Respublikos g. 94, Rokiškis

VTAKT tikrinta 2008 m.

S. Nėries g. 1, Vilkaviškis

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.

Lietuvos Respublikos Seime priimtų ir įsigaliojusių teisės aktų apžvalga
!!! SVARBU !!!
Akcentuojame, kad nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. naudojamės Alkoholio kontrolės įstatymo ir Tabako kontrolės įstatymo
naujomis redakcijomis (norėdami peržiūrėti naudokitės aktyviomis nuorodomis).
► 2012 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo 2012-06-21 Alkoholio kontrolės įstatymo 2, 6, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18(1), 18(2), 22, 26, 28,
29, 34, 34(1), 36, 41 straipsnių, ketvirtojo skirsnio pavadinimo bei priedo pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 18(3)
straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas Nr. XI-2103 (Žin., 2012, Nr. 78-4025).
Šio įstatymo 8 straipsnio 3 dalies nuostata, reglamentuojanti licencijų verstis sezonine mažmenine prekyba alumi, alaus
mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento,
išdavimą, 9 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 2 dalies 3 punktas, 10 straipsnio 2 dalies 2 punktas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

Susipažinkite su įsigaliojusiais pakeitimais (>>>).
► 2012 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo 2012-08-27 Valstybės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas Dėl Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 7 d. Įsakymo Nr. B1-96 „Dėl Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių
dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų parduodant, laikant ir gabenant alkoholio produktus, ir alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių
dokumentų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo.
Susipažinkite su įsigaliojusio Įsakymo tekstu (>>>).
► 2012 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo 2012-06-21 Tabako kontrolės įstatymo 2, 4, 5, 6, 8, 9(1), 11, 12, 14, 15, 17, 18, 25, 26 straipsnių
pakeitimo ir papildymo, IV skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymas Nr. XI-2100 (Žin., 2012, Nr. 78-4024).
Susipažinkite su įsigaliojusiais pakeitimais (>>>).
► Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2012 kovo 1 d., įsigaliojus LR Akcizų įstatymo 34 straipsnio pakeitimo įstatymui, Lietuvos
Respublikoje cigaretės negali būti parduodamos už didesnę kainą negu didžiausia mažmeninė kaina, nurodyta ant pakuotės.
Įsigaliojus šiam Įstatymui Lietuvos Respublikoje cigarečių kaina nurodoma ne ant banderolės, o gamykliniu būdu įspaudžiama ant
tabako pakuotės.
Susipažinkite su visu Įstatymo tekstu (>>>).

Aktuali informacija

Išduodant licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir alkoholiniais gėrimais pasitaikančios
klaidos (Savivaldybių praktika)
Departamentas, vadovaudamasis Alkoholio kontrolės įstatymo, Tabako kontrolės įstatymo nuostatomis, atlieka stebėseną ir
koordinuoja licencijų išdavimo savivaldybėse veiksmus. Įvertinęs licencijų išdavimo procese daromas klaidas, Departamentas
atkreipia dėmesį į pasitaikančius pažeidimus, kurie, Departamento nuomone, yra reikšmingi, bei siūlo į juos atsižvelgti:
- savivaldybė patikslindama ar papildydama licencijas, išduoda įmonėms naujus tuo pačiu numeriu pažymėtus licencijų
blankus. Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.
balandžio 7 d. nutarimu Nr. 383 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. sausio 7 d. nutarimo Nr. 4 redakcija) bei Didmeninės ir
mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.
gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1357 redakcija) numatyta,
kad licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, taip pat ir licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
išduodamos neterminuotam laikui. Tai reiškia, kad pagal pirminius įmonės pateiktus dokumentus išduotos licencijos blankas antrą
kartą nekeičiamas, minėtame blanke daromi visi vėlesni licencijos patikslinimai ar papildymai. Jei licencija patikslinama ar papildoma
išduodant licencijos priedus, licencijoje turi būti aiškiai pažymėta, kuris licencijos rekvizitas keičiamas (paprastai jis perbraukiamas,
tačiau turi išlikti įskaitomas) ir nurodoma, kur yra visa informacija apie patikslinimą ar papildymą (pvz.: žr. priedą Nr. 1; patikslinimai
ir papildymai nurodomi licencijos priede; licencija turi priedą; ar pan.). Jei licencija turi priedus, informacija apie juos pagrindiniame
licencijos blanke yra būtina. Taip pat turėtų būti informuojami ir licencijų turėtojai, kad licencijų priedai yra neatsiejama licencijos
dalis;
- savivaldybės patikslina išduotas licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, licencijose
vietoje vieno įmonės pavadinimo įrašydamos kitą pavadinimą, vietoje vieno įmonės kodo įrašydama kitą kodą, vietoje vieno įmonės
buveinės adreso įrašydama kitą buveinės adresą. Tuo atveju, jei licencijos turėtoja ir įmonė, kurios rekvizitai yra įrašomi į licenciją,
yra du visiškai atskiri juridiniai asmenys, licencijų tikslinimas aukščiau nurodytu būdu, Departamento nuomone, yra negalimas,
nepaisant to, kad abiejų įmonių savininkai yra tie patys asmenys;
- išduodant vienkartines licencijas renginių metu dažnai neįvertinama ta aplinkybė, ar vieta, kurioje vyksta renginys,
nepapuola į vietų, kuriose prekyba alkoholiniais gėrimais draudžiama, sąrašą. Dažniausiai tai būna įvairios ugdymo įstaigų salės,
holai, stadionai ar pan. Minėtose vietose prekyba alkoholiniais gėrimais draudžiama vienareikšmiškai, nepaisant to, kad renginys
vyksta ne ugdymo proceso metu;
- išduodant vienkartines licencijas atkreiptinas dėmesys į tai, kokią neterminuotam laikui išduotą licenciją įmonė pateikė
prašydama vienkartinės licencijos. Neterminuotam laikui išduodamos licencijos gali būti dviejų atskirų veiklos rūšių – prekybos ar
viešojo maitinimo, kadangi kiekvienai veiklos rūšiai nustatytas skirtingas prekybos alkoholiniais gėrimais režimas. Jei įmonė pateikė
licenciją, kuri suteikia teisę prekiauti alkoholiniais gėrimais vykdant viešąjį maitinimą, t.y. pilstyti alkoholinius gėrimus, tokiu atveju
renginio metu įmonei taip pat gali būti suteikta teisė pilstyti alkoholinius gėrimus (vartojimo būdas – vartoti vietoje). Tačiau jei
licencija, išduota leidžiant įmonei vykdyti mažmeninės prekybos veiklą, t.y. be teisės pilstyti alkoholinius gėrimus, o juos parduodant
tik išsinešimui, renginio metu pardavinėti alkoholinius gėrimus įmonė galėtų tik gamykliniu būdu uždarytoje pakuotėje (taroje)
(vartojimo būdas – išsinešti).
Dar kartą primename savivaldybėms, kad Departamentas ragina tiek pačias savivaldybes, tiek į savivaldybes
besikreipiančius ūkio subjektus, iškilus abejonėms ar neaiškioms situacijoms išduodant licencijas, ar jau ūkio subjektams vykdant
veiklą pagal išduotą licenciją, konsultuotis su Departamentu el. paštu: ntakd@ntakd.lt ar svetainėje nurodytais kontaktiniais
telefonais.

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

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 70 straipsniu, Departamentas teisės aktų nustatyta tvarka
atlieka institucijų, įgyvendinančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), tabako ir alkoholio valstybinę kontrolę,
veiksmų priežiūros ir koordinavimo funkcijas.
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 pusm.:
- atlikti 2894 patikrinimai;
- nustatyta 270 pažeidimų;
- ūkio subjektams paskirta 320 950 Lt sankcijų.

1 lent. Apibendrinti duomenys apie valstybės institucijų nustatytus AKĮ ir TKĮ pažeidimus per 2012 m. I pusm.
Patikrintų ūkio subjektų, kurie
verčiasi mažmenine prekyba tabako
gaminiais ir / ar alkoholiniais gėrimais,
skaičius per 2012 m. I pusm.

Nustatytų pažeidimų skaičius

Taikytų ekonominių sankcijų dydis

sausis

533

sausis

47

sausis

49 250

vasaris

518

vasaris

57

vasaris

73 750

kovas

346

kovas

57

kovas

70 500

balandis

466

balandis

46

balandis

57 250

gegužė

526

gegužė

38

gegužė

45 950

birželis

505

birželis

25

birželis

24 250

VISO:

2894

VISO:

270

VISO:

320 950

_____________________
Visą apibendrinimo medžiagą galite rasti Departamento svetainėje.

Parengtas naudoti ūkio subjektų, vykdančių veiklą su prekursoriais, kontrolinis klausimynas
Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašas, patvirtintas 2010-05-04 Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu Nr. 511. Priežiūros funkcijų optimizavimo tikslas – užtikrinti, kad priežiūros funkcijos valstybėje būtų
atliekamos efektyviai, koordinuotai, mažiausiomis sąnaudomis, kuo mažiau trikdant prižiūrimų ūkio subjektų veiklą ir veiksmingai
apsaugant įstatymų bei kitų teisės aktų ginamas teises ir teisėtus interesus.
Siekiant priežiūros funkcijų optimizavimo tikslų ir uždavinių, institucijoms atliekant ūkio subjektų veiklos priežiūrą
rekomenduojama naudoti kontrolinį klausimyną – priežiūros institucijos vadovo, jo įgalioto asmens arba reikiamus įgaliojimus
turinčios priežiūrą institucijos kolegialaus organo patvirtintą ir viešai paskelbtą dokumentą, leidžiantį patikrinti šiame dokumente
išdėstytų teisės aktų reikalavimų tam tikroje srityje laikymąsi atliekant ūkio subjekto patikrinimą.
Departamentas parengė ir patvirtino Ūkio subjektų, vykdančių veiklą su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais
(prekursoriais) kontrolinį klausimyną, kurio pagrindinė dalis yra aiškiai suformuluoti kontroliniai klausimai, atspindintys svarbiausius
teisės aktų reikalavimus, – bet kurio iš jų nesilaikymas gali padaryti reikšmingos žalos ar sukelti realų pavojų visuomenei, kitų
asmenų interesams, aplinkai. Už kitų reikalavimų (kurie neįtraukti į klausimyną) nesilaikymą tikrinamiems ūkio subjektams poveikio
priemonės netaikomos, išskyrus išimtinius atvejus, kai jos būtinos siekiant užkirsti kelią reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei ar
aplinkai atsiradimui (t. y. kai tam tikras į klausimyną neįtrauktas aspektas tam tikromis aplinkybėmis yra esminis), taip pat siekiant
užkirsti kelią ūkio subjekto elgesiui tyčia nesilaikyti teisės aktų reikalavimų, kai ūkio subjektas jau buvo įspėtas ir konsultuotas dėl jų
nesilaikymo.
Su Ūkio subjektų, vykdančių veiklą su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) kontroliniu klausimynu
galite susipažinti Departamento interneto svetainėje. Pasiūlymus ir komentarus dėl klausimyno papildymo ar keitimo prašome siųsti
elektroniniu paštu asta.janulyte@ntakd.lt.

Dėl TŪB „Penki laipsniai“ padarytų Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų
2011-11-18 Departamentas nutarimu skyrė TŪB „Penki laipsniai“ 5000 Lt baudą už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus,
nes įmonės vienoje iš patalpų, Totorių g. 20, Vilnius, prie aludės „Būsi trečias“, Totorių g. 18, Vilnius, buvo laikomi ir parduodami
alkoholiniai gėrimai neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos alkoholio produktų mažmeninės prekybos
licencijos bei neturint juridinę galią turinčių privalomų tų produktų įsigijimo arba gabenimo dokumentų.

Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatos draudžia parduoti, laikyti alkoholio produktus neturint Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos alkoholio produktų mažmeninės prekybos licencijos ir neturint juridinę galią turinčių privalomų
alkoholio produktų įsigijimo arba gabenimo dokumentų.
Be to, TŪB “Penki laipsniai” nurodytose patalpose taip pat buvo rasti laikomi ir parduodami falsifikuoti alkoholio produktai.
Tyrimo metu buvo nustatyta, kad alkoholio produktai neatitinka alkoholinių gėrimų gamintojų kokybės reikalavimų pagal jų pateiktas
atitikties deklaracijas. Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatos draudžia Lietuvos Respublikoje parduoti ir laikyti falsifikuotus alkoholio
produktus. Minėtose patalpose buvo rasti laikomi ir parduodami alkoholio produktai, kurių ženklinimas neatitinka Lietuvos
Respublikoje galiojančių reikalavimų (be lietuviško aprašymo). Alkoholio kontrolės įstatymo teisės normos draudžia Lietuvos
Respublikoje parduoti ir laikyti alkoholinius gėrimus, kurių ženklinimas neatitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių reikalavimų.
TŪB „Penki laipsniai“ aukščiau minėtą nutarimą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Vilniaus apygardos
administracinis teismas 2012 m. kovo 9 d. sprendimu pripažino įmonės atsakomybę už padarytus pažeidimus ir skundą atmetė.
Minėtą teismo sprendimą TŪB „Penki laipsniai apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas TŪB „Penki laipsniai“ apeliacinį skundą atmetė, 2012 m. rugpjūčio 20 d.
444
neskundžiama nutartimi administracinėje byloje Nr. A -2525/2012 pripažino Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą
dėl įmonei taikytos atsakomybės už Alkoholio kontrolės įstatymo reikalavimų pažeidimus, teisėtu ir pagrįstu.
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