Informacinis biuletenis
Ūkio subjektų priežiūra, 2012 m. spalio mėn., Nr.10

Mieli, skaitytojai,
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) siunčia Jums 10ąjį 2012 m. rugsėjo mėnesio informacinio biuletenio „Ūkio subjektų priežiūra“ numerį.
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, ūkio
subjektų veiklos priežiūra, 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. spalio mėn.
Aktuali informacija
Atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų suvestinė*

2012 m. rugpjūčio 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

2012-08-02

Vilniaus r.

4

2012-08-08
2012-08-14
2012-08-13
2012-08-17/28/30
2012-08-22

Klaipėda
Kauno r.
Kaunas
Vilnius
Šiauliai
Viso

3
1
3
10
3
24

Sankcijos
(Lt)

Kitos įstaigos, dalyvavusios
patikrinime

1

500

1

500

1

1000

3

2000 Lt (į valstybės biudžetą 2012-10-09 sumokėta 152 370 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. rugsėjo mėn. ūkio subjektuose, naudojančiuose savo veikloje narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pirmtakus (prekursorius), atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų suvestinė****
Data
2012-09-12
2012-09-12
2012-09-19
Iš viso:

Miestas, rajonas

Atlikta
patikrinimų

Nustatyta pažeidimų

Kitos įstaigos, dalyvavusios
patikrinime

Vilkyškiai, Pagėgių sav.
Jurbarkas
Šiauliai

1
1
3
5

nenustatyta
nenustatyta
nenustatyta

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. rugsėjo mėn. išduotos, papildytos ir patikslintos alkoholio produktų verslo licencijos
Data

Licencijos turėtojas

Licencijos numeris, išdavimo data
ir rūšis

2012-09-03 UAB „Boslita ir Ko“ prekyba, kodas
300117939, Kauno m. sav. Kauno m.
Europos pr. 40

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

2012-09-10 UAB „Selita“ ir Ko, kodas 135774259, Alkoholio produktų, įskaitant
Kauno m. sav. Kauno m. V.Krėvės
alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo
pr. 118
alkoholio koncentracija neviršija 22
procentų, gamybos licencija Nr. 12L-197,
išduota 2009-08-28

2012-09-12 UAB “Respublikinis veterinarijos
aprūpinimo centras”, kodas
122249763, Vilniaus m. sav. Vilniaus
m. J. Dobkevičiaus g. 6a
2012-09-12 UAB “Respublikinis veterinarijos
aprūpinimo centras”, kodas
122249763, Vilniaus m. sav. Vilniaus
m. J. Dobkevičiaus g. 6a

Nr. 4d, išduota 1997-12-10 verstis
didmenine prekyba nedenatūruotu etilo
alkoholiu
Nr. 4d, išduota 1997-12-10 verstis
didmenine prekyba nedenatūruotu etilo
alkoholiu

2012-09-19 UAB Astravo, kodas 154710250,
Biržų r. sav. Biržų m. Plento g. 49

Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų
mišinių gamybos licencija Nr. 86, išduota
1999-06-15

2012-09-24 UAB „SGCON“, kodas 302681194,
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šaltinių
g. 22-33

Nr. 4L-228a verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais

Atliktas veiksmas
Iš licencijos išbrauktas sandėlio adresas:
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šilutės pl. 9,
patalpų pažymėjimas plane 2-6, 2-7.
Licencija papildyta kodais pagal EB
kombinuotąją nomenklatūrą, leidžiant
gaminti fermentuotus gėrimus –
sidrą/kriaušių sidrą (2206 00), vaisių vyną
(2206 00), kitus fermentuotus gėrimus (2206
00), fermentuotų gėrimų mišinius (2206 00),
fermentuotų ir nealkoholinių gėrimų mišinius
(2206 00) ir alkoholinius kokteilius (2206 00,
2208 90).
Licencijoje patikslintas įmonės kodas iš
2224976 į 122249763.

Iš licencijos išbraukti sandėlių adresai:
1. Jotvingių g. 5, 4580 Alytus (Alytaus
veterinarijos vaistinė).
2. Raudonė, 4433 Jurbarko rajonas (Raudonės
veterinarijos vaistinė).
3. Dvaro g. 140, 4000 Šiauliai (Šiaulių
veterinarijos vaistinė).
Licencijoje patikslinta:
- buveinės adresas iš Biržų r. sav. Biržų m.
Plento g. 39 į Biržų r. sav. Biržų m. Plento g.
49;
- sandėlio, kuriame laikomas ir realizuojamas
alus, adresas iš Biržų r. sav. Biržų m. Plento
g. 39 į Biržų r. sav. Biržų m. Plento g. 49.
Išduota licencija. Sandėlio adresas:
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. V.A. Graičiūno
g. 38, patalpos pažymėjimas plane 1-48.

____________________________________________

2012 m. rugsėjo mėn. išduotų leidimų pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį sąrašas
Išdavimo Leidimo
data
numeris
2012-09-17

70/12N

2012-09-19

71/12N

Leidimo rūšis

Įmonės, kuriai išduotas leidimas, pavadinimas,
kodas, adresas

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

Uždaroji akcinė bendrovė „Rūta“, 144696375, Šiaulių m.
sav. Šiaulių m. Tilžės g. 133
Uždaroji akcinė bendrovė „SKAIDULA“, 120537172,
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Naugarduko g. 68B

Etilo alkoholio
panaudojimo sritis
Gamybos reikmėms
Techninėms reikmėms

2012-09-19

72/12N

2012 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio

Gamtos tyrimų centras, 302470603, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Akademijos g. 2

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

Pavadinimas

Adresas/Įm. kodas

AB „Alytaus chemija“
UAB „Koslita“

Buitinės chemijos gaminių gamyba
Buitinės chemijos produktų gamyba

Sakų g. 3, LT-62201, Alytus, Įm. k. 149692740
Pievų g. 11b/Pramonės g. 8b, Alytus, Įm. k. 149562782

UAB „Knortas“

Prekyba dažais

Taikos pr. 92-503, Kaunas, Įm. k. 234906470

UAB „Gerovė“

Polietileno plėvelės gamyba

Draugystės g. 19, LT-51230, Kaunas, Įm. k. 132756868

AB „Liteksas“

Vilnonių pledų gamyba

Draugystės g. 16, LT-51258, Kaunas, Įm. k. 110544229

UAB „Lietvilna“

Vilnonių verpalų gamyba

Draugystės g. 16, LT-51258, Kaunas, Įm. k. 300070877

UAB „Limedika“

Didmeninė prekyba vaistais

Gedimino g. 13, LT-44318 Kaunas, Įm. k. 134056779

UAB „Nemuno vaistinė“

Prekyba vaistais

Taikos pr. 104D, LT-51198 Kaunas, Įm. k. 134778482

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

Ūkinės veiklos rūšis

Bendra Lietuvos – JAV įmonė ,,Sanitex“, įm. k.
110443493, Raudondvario pl. 131, Kaunas

Tikrinamo ūkio subjekto adresas

UAB ,,Belvedere prekyba“, įm.k., 125032487,
Panerių g. 47/ Smolensko g. 2, Vilnius

Didmeninė prekyba visų rūšių alkoholiniais
gėrimais
Didmeninė prekyba tabako gaminiais
Didmeninė prekyba visų rūšių alkoholiniais
gėrimais

UAB „Norfos mažmena“, įm.k., 110778328,
Savanorių per. 156, Vilnius

Mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir
tabako gaminiais

Klaipėdos g. 153B, Panevėžys

Europos pr. 73, Kaunas
Savanorių per. 176 Vilnius
Verkių g. 29, Vilnius

Licencijų išdavimo Savivaldybėse priežiūra
Savivaldybė

Adresas

Pastabos

Birštono savivaldybė

Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

VTAKT tikrinta 2008 m.

Panevėžio r. savivaldybė

Vasario 16-os g. 27, 35185 Panevėžys

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

! SVARBU! Dėl licencijų galiojimo panaikinimo
Departamentas informuoja, kad 2012 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Alkoholio kontrolės įstatymo (toliau – Įstatymas) 34, 41
straipsnio pakeitimai:
•
Įstatymo 34 straipsnio 22 dalis numato, kad licencijos ir leidimo galiojimą panaikina juos išdavusi institucija;
•
Įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreipimasis į teismą sustabdo Įstatymo 34 straipsnio 22 dalyje nurodytų
institucijų nutarimų (sprendimų) dėl ekonominių sankcijų taikymo vykdymą;
•
Įstatymo 41 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad skundą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į padaryto teisės pažeidimo
pobūdį, mastą, atsakomybę lengvinančias ir kitas reikšmingas aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo ir protingumo
principais, turi teisę nuspręsti, kad už teisės pažeidimus licencijos ar leidimo galiojimas nepanaikinamas, jeigu dėl tam tikrų

reikšmingų aplinkybių ekonominė sankcija – licencijos ar leidimo galiojimo panaikinimas – būtų akivaizdžiai per didelė ir
neproporcinga (neadekvati) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisinga.
Atsižvelgus į nurodytą reglamentavimą, tuo atveju, jei savivaldybės vykdomoji institucija priima sprendimą panaikinti licencijos
galiojimą ir sprendimas yra apskundžiamas, apskundimas sustabdo minėto sprendimo vykdymą, t.y. teisminių ginčių metu įmonė
gali tęsti savo veiklą pagal turimą licenciją iki įsiteisės teismo priimtas sprendimas.

Parengti naudoti ūkio subjektų, vykdančių mažmeninę ir didmeninę prekybą bei gamybą alkoholiniais gėrimais
ir tabako gaminiais, kontroliniai klausimynai
Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių apraše, patvirtintame 2010-05-04 Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu Nr. 511, numatytas 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 šiuos kontrolinius klausimynus:
•
•
•
•
•
•
•

Ūkio subjektų, vykdančių alkoholio produktų didmeninės prekybos veiklą kontrolinį klausimyną;
Ūkio subjektų, vykdančių alkoholio produktų gamybos veiklą kontrolinis klausimynas;
Ūkio subjektų, vykdančių alkoholio produktų mažmeninės prekybos veiklą kontrolinį klausimyną;
Ūkio subjektų, prekiaujančiais alkoholiniais gėrimais viešojo maitinimo įmonėse kontrolinį klausimyną;
Ūkio subjektų, vykdančių tabako produktų didmeninės prekybos veiklą kontrolinį klausimyną;
Ūkio subjektų, vykdančių tabako produktų gamybos veiklą kontrolinį klausimyną;
Ūkio subjektų, vykdančių tabako produktų mažmeninės prekybos veiklą kontrolinį klausimyną.

Šių klausimynų 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 aukščiau išvardintais klausimynais galite susipažinti Departamento interneto svetainėje arba naudodamiesi aukščiau
esančiomis tiesioginėmis nuorodomis. Pasiūlymus ir komentarus dėl klausimyno papildymo ar keitimo prašome siųsti elektroniniu
paštu egle.latauskiene@ntakd.lt.

Griežtesnė metamfetamino ir heroino pirmtakų (prekursorių) ES lygmens kontrolė
2012 m. rugsėjo 27 d. Komisija pasiūlė griežčiau kontroliuoti narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius),
naudojamus metamfetaminui ir heroinui gaminti. Priimtais dviem pasiūlymais siekiama panaikinti narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pirmtakus (prekursorius) reglamentuojančių teisės aktų spragas, kuriomis gali pasinaudoti neteisėta narkotinių ir
psichotropinių medžiagų gamyba užsiimantys asmenys. Europos Sąjungos vidaus rinkoje ir pasienio muitinėse bus sustiprinta
konkrečių cheminių medžiagų kontrolė. Taigi, siūlomomis naujomis taisyklėmis bus galima vykdyti išankstinę neteisėtos narkotinių ir
psichotropinių medžiagų gamybos prevenciją – tai svarbus Europos Sąjungos kovos su narkotikais strategijos principas.
Pagal pirmą pasiūlymą bus sustiprinta muitinėse vykdoma dviejų narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų
(prekursorių), efedrino ir pseudoefedrino, kontrolė. Šios cheminės medžiagos naudojamos vaistams nuo gripo ir alergijos gaminti,
bet iš jų taip pat neteisėtai gaminamas metamfetaminas (dar vadinamas amfa, ledu, spydu ar kreku). Efedrino ir pseudoefedrino
kontrolė vykdoma ir Europos Sąjungos, ir tarptautiniu lygiu, tačiau vaistų, kurių sudėtyje yra šių medžiagų, prekyba
nekontroliuojama. Todėl narkotikų prekeivių žvilgsnis dažnai krypsta link lengvai prieinamo metamfetamino pirmtako
(prekursoriaus) šaltinio – legalių vaistų. Norint panaikinti šią teisinę spragą, siūloma muitinėms suteikti įgaliojimus konfiskuoti
efedrino ar pseudoefedrino turinčius vaistus, jeigu joms kyla pagrįstas įtarimas, kad jie gali būti panaudoti neteisėtais tikslais.
Pagal antrą pasiūlymą bus sugriežtintos taisyklės, kuriomis reguliuojama Europos Sąjungoje acto rūgšties anhidridą – iš jo
gaminamas heroinas – naudojančių įmonių veikla. Šiuo metu acto rūgšties anhidridą gaminančios ar juo prekiaujančios Europos
Sąjungos įmonės privalo kreiptis į nacionalines valdžios institucijas ir užsiregistruoti. Taip siekiama, kad ši medžiaga iš teisėtai
veiklą vykdančių įmonių nepatektų į narkotikų prekeivių rankas. Remiantis Europos Komisijos pasiūlymu, pramoniniu būdu acto
rūgšties anhidridą naudojančios įmonės, laboratorijos (dar kitaip vadinamos galutiniai naudotojai) taip pat privalės turėti veiklos
vietos registracijos pažymėjimus. Galiausiai, pasiūlymu siekiama sukurti Europos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų
(prekursorių) duomenų bazę, kad būtų paprasčiau rinkti duomenis apie konfiskuotas ir sulaikytas siuntas ir būtų sudarytas licenciją
turinčių ir užregistruotų Europos Sąjungos įmonių sąrašas.

Pradėjus taikyti šias priemones narkotikų gamintojai negalės gauti reikiamų cheminių medžiagų, o teisėtai veiklą vykdančios
Europos Sąjungos įmonės bus geriau apsaugotos teisiškai. Dabar abu pasiūlymus turės priimti Europos Parlamentas ir Taryba.
Daugiau informacijos rasite MEMO/12/715.

Verslo ir valstybės institucijų konferencija „Rinkodara ir įstatymas: ne viskas, kas efektyvu, yra teisėta!"
Rugsėjo mėnesį vyko verslo ir valstybės institucijų konferencija „Rinkodara ir įstatymas: ne viskas, kas efektyvu, yra teisėta!".
Šios konferencijos metu tiek verslo, tiek teisines paslaugas teikiantis asmenys, tiek valstybės institucijos, vykdančios ūkio subjektų
priežiūrą, skaitė pranešimus ir diskutavo rinkodaros, reklamos ir pan. klausimais.
Pagrindiniai šios konferencijos akcentai:
1. Asmenys, kuriantys, organizuojantys ir užsakantys rinkodaros procesus turi glaudžiai bendradarbiauti tiek tarpusavyje,
tiek išnaudoti valstybės institucijų teikiamas konsultacijas, vykdant ūkio subjektų priežiūrą;
2. Svarstytinas klausimas dėl reklamos savireguliacijos proceso tikslingumo;
3. Rinkodaros veiksmai (reklama) griežtai reguliuojamuose – maisto produktų, alkoholio produktų, tabako gaminių ir
azartinių lošimų - savaime nereikš įstatymų pažeidimų ir neužtrauks atsakomybės, jeigu ūkio sektorius įvertins galimas teisines
pasekmes, atsižvelgdamas į suformuotą teismų praktiką bei valstybės institucijos konsultavimą reklamos klausimais;
4. Tikslinga didinti ir plėtoti verslo sektoriaus ir valstybės institucijų pasitikėjimą.

Dėl UAB „SEIBA“ padarytų Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų
2011-09-08 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas nutarimu skyrė UAB „Seiba“ 3000 Lt baudą už Alkoholio
kontrolės įstatymo pažeidimus, nes įmonės viešojo maitinimo vienoje iš patalpų, esančių Rinktinės g. 24-2, Vilnius, buvo laikomas ir
parduodamas alkoholinis gėrimas nepaženklintas Lietuvos Respublikos nustatyta tvarka, be lietuviškos banderolės ir neturint
juridinę galią turinčių privalomų minimo alkoholinio gėrimo įsigijimo arba gabenimo dokumentų.
Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatos draudžia parduoti, laikyti alkoholio produktus, kurių ženklinimas neatitinka Lietuvos
Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų bei neturint juridinę galią turinčių privalomų alkoholio produktų įsigijimo arba
gabenimo dokumentų.
UAB „Seiba“ aukščiau minėtą nutarimą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Vilniaus apygardos
administracinis teismas 2012 m. vasario 15 d. sprendimu pripažino įmonės atsakomybę už padarytus pažeidimus ir skundą atmetė.
Minėtą teismo sprendimą UAB „Seiba“ apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Viena iš pagrindinių ginčo
aplinkybių buvo ta, kad įmonė ginčijo pardavimo faktus ir kad aptiktas alkoholinis gėrimas nepriklausė bendrovei, o jos darbuotojai.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas UAB „Seiba“ apeliacinį skundą atmetė, 2012 m. rugsėjo 12 d. neskundžiama nutartimi
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administracinėje byloje Nr. A -2241/2012 pripažino Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą dėl įmonei taikytos
atsakomybės už Alkoholio kontrolės įstatymo reikalavimų pažeidimus, teisėtu ir pagrįstu. Teisėjų kolegija, atmesdama apeliacinį
skundą, pažymėjo, kad „<...> LVAT praktikoje laikomasi nuostatos, jog alkoholinių produktų laikymo turint tikslą juos parduoti
prasmė (tuo atveju, kai šie produktai gauti ir laikomi prekybos vietos) AKĮ taikymo prasme sutampa su tokių produktų laikymu, todėl
konkrečiu atveju nebūtina nustatyti prekių pardavimo faktą.<...>“. Bei „<...> ūkio subjektas yra atsakingas už atitinkamų teisės aktų
laikymąsi prekybos vietoje, o tai reiškia, kad ūkio subjekto darbuotojų veiksmai AKĮ požiūriu laikytini paties šio ūkio subjekto
(pareiškėjo) veiksmais <...>“.

Ūkio subjektų konsultavimas
Departamentas primena, kad su Departamento specialistais ūkio subjektai visuomet galite konsultuotis visais su Alkoholio
kontrolės ir Tabako kontrolės įstatymais susijusiais klausimais el.paštu ntakd@ntakd.lt ar Departamento svetainėje adresu
http://www.ntakd.lt/lt/struktura-kontaktai/ nurodytais kontaktiniais telefonais.
Departamento konsultavimo formos:
A) elektroninio ryšio priemonėmis: telefonu, el. paštu, paštu;
B) tiesioginiai susitikimai NTAKD arba ūkio subjekto veiklos vietoje;
C) Informacinis biuletenis „Ūkio subjektų priežiūra”.
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