Informacinis biuletenis
Ūkio subjektų priežiūra, 2012 m. lapkričio mėn., Nr.11

Mieli, skaitytojai,
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) siunčia Jums 11ąjį 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. lapkričio mėn.
Lietuvos Respublikos Seime priimtų ir įsigaliojusių teisės aktų apžvalga
Aktuali informacija
Atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų suvestinė*

2012 m. rugsėjo 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
2012-0901/03/07/26
2012-09-04-05
2012-09-06
2012-09-07
2012-09-12
2012-09-12
2012-09-13/26
2012-09-19/26
2012-09-19
2012-09-24
2012-09-27
2012-09-27

Miestas, rajonas

Atlikta
patikrinimų

Nustatyta
pažeidimų

Sankcijos (Lt)

Vilnius

23

5

12 500 Lt

Vilkaviškio r.
Šilalė
Telšiai
Pagėgiai
Jurbarko r.
Kaunas

13
1
1
2
2
4

1
1
1
2

500 Lt
1250 Lt
1000 Lt
4250 Lt

Šiauliai
Utena
Rokiškio r. s.
Kauno r.s.
Elektrėnai
Viso

6
1
5
1
1
60

2
1
1
1
15

Kitos įstaigos, dalyvavusios
patikrinime

Su Marijampolės apskr. VPK

10 500 Lt
1000 Lt
2000 Lt
3000 Lt
36 000 Lt (į valstybės biudžetą 2012-11-05 sumokėta 182
000 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. spalio 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

2012-10-08

Alytus

2

Nenustatyta

nedalyvavo

2012-10-10
2012-10-17
2012-09-31
Iš viso:

Kaunas
Kaunas
Kaunas

2
2
2
8

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*****

2012 m. spalio mėn. išduotų leidimų pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį sąrašas
Išdavimo Leidimo
data
numeris
2012-10-02

73/12N

2012-10-15

74/12N

2012-10-31

1/13N

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

Kauno technologijos universitetas, 111950581, Kauno m.
K. Donelaičio g. 73
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmai, 302297628, Vilniaus m.
Katedros a. 4
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka,
290757560, Vilniaus m. Gedimino pr. 51

Mokslo ir tyrimo darbams

2013 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio

Mokslo ir tyrimo darbams
Techninėms reikmėms

____________________________________________

Per 2012 m. spalio mėn. išduotos, papildytos, patikslintos ir panaikintos alkoholio produktų ir
tabako gaminių verso licencijos
Licencijos turėtojas

Licencijos numeris, išdavimo
data ir rūšis

UAB „Gourmet Lounge Services“, Įm.
k. 302652157, Vilniaus m.
K. Ladygos g. 1
UAB „Viskio jūra“, Įm.k. 302803680,
Kauno m. Aušros g. 20-59

Nr. 10L-78t, verstis didmenine prekyba
tabako gaminiais

UAB ISTVESTAS, Įm.k. 302303579,
Vilniaus m. Lūšių g. 25-4

Nr. 4L-149a, išduota 2009-04-01,
verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais

2012-10-10

UAB „Genba Food“, Įm.k.
302206532, Kauno m. Alšėnų g. 2A

2012-10-17

UAB „Klaipėdos alus“, Įm.k.
302554948, Klaipėdos m. Alksnynės
g. 15B-18

Nr. 20L-54, verstis didmenine prekyba
maistiniais alkoholiniais tirpalais su
kvapiųjų medžiagų priedais
Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų
mišinių gamybos licencija Nr.12L-208,
išduota 2012-10-17

Data
2012-10-04

Nr. 4L-229a, verstis didmenine
prekyba alkoholiniais gėrimais

2012-10-05

2012-10-08

Atliktas veiksmas
Išduota licencija. Sandėlio adresas:
1. Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Rodūnios kelias
11, patalpos pažymėjimas plane 1-39.
Išduota licencija. Sandėlių adresai:
1. Vilniaus m. sav. Vilniaus m. V.A. Graičiūno
g. 38, patalpos pažymėjimas plane 2-31.
2. Vilniaus m. sav. Vilniaus m. V.A. Graičiūno
g. 38, patalpos pažymėjimas plane 1-55
(laikymui).
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:
Kauno m. sav. Kauno m. Veiverių g. 150,
patalpos pažymėjimas plane 1-22.
Išduota alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų
mišinių gamybos licencija, leidžiant gaminti
alų (2203 00).
Gamybos vietos adresas – Klaipėdos m. sav.
Klaipėdos m. Svajonės g. 33; Sandėlio adresas –

Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Svajonės g. 33
UAB „CORNOVAL”, Įm.k.
302803730, Vilniaus m. Aušros Vartų
g. 19-3A
UAB „Belvedere prekyba”, Įm.k.
125032487, Vilniaus m. Panerių g. 47
/ Smolensko g. 2

Nr. 4L-230a, verstis didmenine
prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 4L-231a, verstis didmenine
prekyba alkoholiniais gėrimais

2012-10-23

UAB „Barbacana“, Įm.k. 300564324,
Naujosios Akmenės m.
L. Petravičiaus a. 3
UAB LANAJA, Įm.k. 302836890,
Kauno r. sav. Šakių k. Tvenkinių g. 8A

2012-10-25

UAB „Palermos“, Įm.k. 302740721,
Kauno r. sav. Rokelių k. 1

Nr. 4L-232a, verstis didmenine
prekyba alkoholiniais gėrimais

UAB „Selita“ ir Ko, Įm.k.135774259,
Kauno m. sav. Kauno m.
V. Krėvės pr. 118
UAB „CI Import”, Įm.k. 302544637,
Vilniaus m. Tilto g. 10/K. Sirvydo g. 8

Nr. 4L-233a, verstis didmenine
prekyba alkoholiniais gėrimais

2012-10-18

Išduota licencija. Sandėlio adresas:
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Vilkpėdės g. 10,
patalpos pažymėjimas plane 1-16.
Iš licencijos išbraukti sandėlių adresai:
1. Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Sandėlių g.
13, patalpų pažymėjimas plane 1-18, 1-19, 120, 1-21, 1-17.
2. Beržų g. 8, Raseiniai, (pastatas 3F1p, inv. Nr.
1; inv. Nr. 1-1).
3. Putinų g. 23, Alytus (inv. Nr. 21, 1-33, 10, 5,
8).
4. Europos pr. 73, Kaunas (inv. Nr. 1-8).
5. Kauno r. sav. Kauno m. Pramonės pr. 14A,
patalpos pažymėjimas plane 1-47.
Išduota licencija. Sandėlio adresas:
Vilniaus r. sav. Nemėžio sen. Kuprioniškių k.,
patalpos pažymėjimas plane 1-34.
Išduota licencija. Sandėlio adresas:
Kauno m. sav. Kauno m. Europos pr. 72,
patalpos pažymėjimas plane 3-4a.
Išduota licencija. Sandėlio adresas:
Kauno m. sav. Kauno m., Europos pr. 36,
patalpos pažymėjimas plane 1-34.
Išduota licencija. Sandėlio adresas:
Kauno m. sav. Kauno m., V. Krėvės pr. 118,
patalpos pažymėjimas plane 1-6.
Papildyta sandėlio adresu: Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. J. Dobkevičiaus g. 7, patalpų
pažymėjimas plane 1-1, 1-2 (laikymui).
Nuo 2012-10-31 panaikintas licencijos
galiojimas.

Nr. 67a, išduota 1999-12-24,
verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais

2012-10-18

2012-10-23

2012-10-26

2012-10-26

2012-10-31

UAB „Aquabaltia Group”, Įm.k.
302285572, Vilniaus m.,
Fabijoniškių g. 96

Nr. 10L-79t, verstis didmenine prekyba
tabako gaminiais

Nr. 4L-195a, išduota 2011-02-04,
verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais
Nr. 4L-146a, išduota 2009-01-26,
verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais

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

Ūkio subjekto veiklos pobūdis

Adresas/Įm. kodas

UAB „Utenos šilumos tinklai
AB "Umega"

Šilumos bei karšto vandens tiekimas
Metalo gaminių gamyba

Pramonės g. 11, LT-28216, Utena, Įm. k. 183843314
Metalo g. 5, LT-28104 Utena, Įm. k. 126334727

AB „Alita“
UAB „Lanksti linija“

Vyno gamyba
Metalo apdirbimo įmonė

Miškininkų g. 17, Alytus, Įm. k. 302444238
Pramonės g. 14, LT-62175 Alytus, Įm. k. 1501269625

UAB „Elga“

Skirstomųjų įrenginių ir sistemų gamyba

Deltuvos g. 24, Ukmergė, Įm. k. 144749778

UAB "Stansefabrikken“

Metalo apdirbimas

Pašilės g. 10, Ukmergė, Įm. k. 111798718

UAB „ Aconitum“
UAB „Filtrėja“

Vaistų ir maisto papildų gamyba.
Vandens filtrų pardavimas ir priežiūra

Inovacijų g. 4, LEZ, Kauno raj., Įm. k. 135554131
Palemono g. 2A, Kaunas, Įm. k. 135627184

Ūkio subjektų, vykdančių veiklą su tabaku ir alkoholiu, planiniai patikrinimai
Ūkio subjekto pavadinimas
AB ,,Lietuvos spauda“, įm. k.
122616992, Laisvės pr. 58, Vilnius

Ūkinės veiklos rūšis
Didmeninė prekyba tabako gaminiais

Tikrinamo ūkio subjekto adresas
Laisvės pr. 58, Vilnius

Licencijų išdavimo Savivaldybėse priežiūra
Savivaldybė
Marijampolės savivaldybė

Adresas
Basanavičiaus g. 4.1, Marijampolė

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.

► 2012 m. spalio 17 d. Seimo Sveikatos reikalų komitetas posėdyje pritarė patobulintam Reklamos įstatymo 14 straipsnio
pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui (Nr. XIP-4092), kuriuo siekiama sugriežtinti energinių gėrimų reklamos draudimą
asmenims iki 18 metų, draudžiant ją ne tik ugdymo įstaigose, bet ir koncertų, sporto, labdaros ir (ar) paramos bei kitų renginių metu,
teatro spektaklių, kino ir videofilmų demonstravimo vietose, visuomenės informavimo priemonėse bei jų reklamoje. Taip
pat numatoma, kad energinių gėrimų reklamoje, kuri skirta suaugusiems, privalo būti įrašyti žodžiai „nevartoti su alkoholiniais
gėrimais“.

Aktuali informacija

Valstybės institucijų bei chemijos pramonės įmonių vadovų ir atstovų susitikimas
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, siekdamas didinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų,
asociacijų, bendruomenių ir verslo subjektų tarpusavio bendradarbiavimą ir veiklos koordinavimą įgyvendinant narkotinių ir
psichotropinių medžiagų pasiūlos mažinimo priemones, kartu su Policijos departamentu prie VRM 2012 m. spalio 16 d. surengė
valstybės institucijų, vykdančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolę (priežiūrą) ir chemijos pramonės
įmonių susitikimą.
Posėdyje dalyvavo chemijos pramonės įmonių vadovai ir atstovai, Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacijos atstovai,
valstybės institucijų atstovai - Lietuvos kriminalinės policijos biuro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos, Lietuvos policijos
kriminalistinių tyrimų centro, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, Aplinkos apsaugos agentūros, Valstybinės vaistų
kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
Posėdžio metu aptarti galimi teisėsaugos ir kitų valstybės institucijų ir chemijos pramonės įmonių tarpusavio
bendradarbiavimo aspektai, kylančios problemos įgyvendinant narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolę
ir stebėseną, taip pat numatyta pasirašyti Susitarimą dėl bendradarbiavimo su chemijos pramonės atstovais dėl bendrų pozicijų,
įgyvendinant narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės reikalavimus.
Susitarime dėl bendradarbiavimo bus numatytos administracinės naštos mažinimo galimybės ūkio subjektams,
konsultavimas jų darbo vietose dėl esamo teisinio reglamentavimo narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)
srityje ir dėl teisinio reglamentavimo pasikeitimų, keičiamuosiuose Reglamentuose (EB) Nr. 273/2004 ir (EB) Nr. 111/2005 ir kitos
svarbios ir aktualios valstybės institucijų ir įstaigų, vykdančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų pasiūlos mažinimo priemones,
bendradarbiavimo nuostatos.

Dėl UAB „SENUKŲ PREKYBOS CENTRAS“ padarytų AKĮ pažeidimų
2011-10-13 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas nutarimu skyrė UAB „Senukų prekybos centras“ 10 000 Lt
baudą už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus, nes įmonė pardavinėjo prekes, skirtas alkoholiniams gėrimams gerti (pvz.,
stikliukai ir bokaliukai) su įvairiais reklaminiais užrašais-šūkiais, taip pažeidė Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 4, 7,
9, 11 punktus.
Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatos draudžia pateikinėti visų formų alkoholio reklamą, siejančią alkoholio vartojimą su
fizinės būklės pagerėjimu; stimuliuojančiomis, raminančiomis ir kitomis gydomosiomis savybėmis; palankiai vaizduojančią
nesaikingą alkoholinių gėrimų vartojimą ar neigiamai atsiliepiančią apie abstinenciją ir saikingumą bei pateikiant neteisingą ir
klaidingą informaciją.
UAB „Senukų prekybos centras“ 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 UAB „Senukų prekybos centras“ apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Viena
iš pagrindinių ginčo aplinkybių buvo ta, kad įmonė ginčijo parduodamų prekių – alkoholinių gėrimų stikliukų ir bokaliukų - esančios
informacijos pobūdį ir kaip šią informaciją turėjo suprasti vidutinis vartotojas.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas UAB „Senukų prekybos centras“ apeliacinį skundą atmetė, 2012 m. spalio 18 d.
261
neskundžiama nutartimi administracinėje byloje Nr. A -2644/2012 ir 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 „<...> ant pareiškėjo parduodamų indų (konkrečiai – stikliukų ir bokaliukų)
pateiktos frazės yra reklama, kadangi jos skatina vartotojus pirkti ir vartoti alkoholinius gėrimus apskritai. <...> ginčo frazėmis
formuojamas palankus alkoholinių gėrimų įvaizdis. Pateikti užrašai ir stilizuotas reklamos apipavidalinimas negali būti vertinamas per
tautosakos prizmę, o turi būti vertinamas pagal tai, kokia informacija yra pateikiama apie alkoholinius gėrimus iš esmės. Ant
pareiškėjo parduodamų indų esančia žodine informacija siekiama daryti poveikį vartotojų pasirinkimams, susijusiems su alkoholio
produktų vartojimu, skatinama pirkti alkoholinius gėrimus, kadangi neva jie suteikia atitinkamų pageidaujamų savybių, pagerina
sveikatą, garantuoja socialinę sėkmę, gerina fizinę būklę, taip pat nurodant, kad tik vartojantis alkoholinius gėrimus žmogus
laikomas tvarkingu, padoriu, būnant blaiviu kyla baimės. <...>draudžiama reklama, apimanti informaciją apie alkoholio vartojimo
sąsają su stimuliuojančiomis, raminančiomis ir kitomis gydomosiomis savybėmis, iš esmės atitinka 2006 m. gruodžio 20 d. Europos

Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1924/2006 4 straipsnio 3 dalimi draudžiamą reklamą, apimančią teiginius sveikatingumą.
<...> “.

Dėl UAB „VIČIŪNŲ RESTORANŲ GRUPĖ“ padaryto AKĮ pažeidimo
2011-10-13 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas nutarimu skyrė UAB „Vičiūnų restoranų grupė“ 1000 Lt
baudą už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimą, nes įmonė parduodama alkoholinius gėrimus, taikė fiksuotas nuolaidas
visuomenės informavimo priemonėje išspausdintų kuponų savininkams ir taip pažeidė Alkoholio kontrolės įstatymo 28 straipsnio 1
dalies 2 punktą.
Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatos draudžia įmonėms, naudoti tokius alkoholinių gėrimų pardavimo skatinimo būdus
kaip taikyti fiksuotas nuolaidas visuomenės informavimo priemonėse išspausdintų kuponų savininkams.
UAB „Vičiūnų restoranų grupė“ aukščiau minėtą nutarimą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Vilniaus
apygardos administracinis teismas 2012 m. kovo 5 d. sprendimu pripažino įmonės atsakomybę už padarytą pažeidimą ir skundą
atmetė. Minėtą teismo sprendimą UAB „Vičiūnų restoranų grupė“ apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Viena iš
pagrindinių ginčo aplinkybių buvo ta, kad įmonė ginčijo vieno iš alkoholinių gėrimų pardavimo skatinimo ribojimo- fiksuotos nuolaidos
alkoholiui taikymą pateikus išspausdintą kuponą (leidinyje „Panorama gerų pirkinių miestas“, kuris teismų sprendimu pripažintas
visuomenės informavimo priemone) - pažeidimą
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas UAB „Vičiūnų restoranų grupė“ apeliacinį skundą atmetė, 2012 m. spalio 17 d.
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neskundžiama nutartimi administracinėje byloje Nr. A -2526/2012 ir pripažino Vilniaus apygardos administracinio teismo
sprendimą dėl įmonei taikytos atsakomybės už Alkoholio kontrolės įstatymo reikalavimų pažeidimą, teisėtu ir pagrįstu. Teisėjų
kolegija, atmesdama apeliacinį skundą, pažymėjo, kad „<...> pareiškėjas savo kaltais veiksmais – fiksuotos nuolaidos alkoholiniam
gėrimui pritaikymu, pateikus visuomenės informavimo priemonėje išspausdintą kuponą – nesilaikė Įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 2
punkte numatyto alkoholinių gėrimų pardavimo skatinimo ribojimo ir jį pažeidė. Šio pažeidimo faktui konstatuoti ir Įstatymo 34
straipsnio 5 dalyje numatytos ekonominės sankcijos taikymui pakanka fakto, jog pareiškėjas, pateikus minėtame leidinyje
išspausdintą kuponą, alkoholiniam gėrimui pritaikė fiksuotą nuolaidą. <...>“.

Informacijos apibendrinimas apie kontroliuojančių institucijų atliktus patikrinimus 2012 m. I-III ketv.
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.
Pasibaigus kiekvienam metų ketvirčiui, Departamentas kreipiasi į visas ūkio subjektų priežiūrą pagal Alkoholio kontrolės
įstatymą ir Tabako kontrolės įstatymą (toliau –TKĮ ir/ar AKĮ) vykdančias institucijas dėl informacijos pateikimo apie nustatytus AKĮ ir
TKĮ pažeidimus.
Apibendrinti duomenys apie nustatytus AKĮ ir TKĮ pažeidimus per 2012 m. I-III ketv. pateikiami 1 lentelėje bei grafiškai
vaizduojami 1 pav., 2 pav., 3 pav.

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

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
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gegužė

38

gegužė

45 950

birželis

505

birželis

25

birželis

24 250

liepa

703

liepa

29

liepa

142 000

rugpjūtis

651

rugpjūtis

11

rugpjūtis

9 500

rugsėjis

503

rugsėjis

33

rugsėjis

43 000

VISO:

4161

VISO:

343

VISO:

515 450 Lt

_____________________

1 pav. Apibendrinti duomenys apie valstybės institucijų atliktų ūkio subjektų, kurie verčiasi mažmenine prekyba tabako gaminiais
ir/ar alkoholiniais gėrimais, patikrinimų skaičių per 2012 m. I-III ketv.
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Patikrintų ūkio subjektų skaičius per 2012 m. I-III ketv.

2 pav. Apibendrinti duomenys apie valstybės institucijų nustatytų pažeidimų skaičių per 2012 m. I-III ketv.
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3 pav. Apibendrinti duomenys apie valstybės institucijų nustatytų pažeidimų skaičių per 2012 m. I-III ketv. mėnesiais
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nustatytų pažeidimų skaičius per 2012 m. I-III ketv.

Toksinis alkoholio poveikis nebekelia abejonių
Europos mokslininkai praėjusią savaitę išplatintame manifeste reikalauja, kad Europoje būtų nedelsiant uždrausta bet kokia
alkoholinių gėrimų reklama, o ant alkoholinių gėrimų taros atsirastų įspėjamieji užrašai apie riziką susirgti vėžiu. Tokį prašymą
mokslininkai suformavo remdamiesi keturis metus trukusio mokslinio projekto AMPHORA rezultatais, pristatytais penktojoje Europos
alkoholio politikos konferencijoje ,,Europos debatai apie įrodymais pagrįstą alkoholio politiką”.
Mokslininkų teigimu, kiekvienais metais Europos Sąjungoje (ES) dėl alkoholio vartojimo miršta 120 tūkst. 15-64 metų
europiečių bei kyla apie 136 000 naujų vėžio atvejų. Europiečiui, vidutiniškai išgeriančiam tris alkoholinių gėrimų vienetus per dieną,
rizika susirgti vėžiu du kartus didesnė nei tam, kuris kiekvieną dieną kenčia nuo pasyvaus rūkymo. Dėl šios priežasties Europos
mokslininkai vieningai prabilo apie egzistuojantį nesuderinamumą tarp rizikos dėl alkoholio vartojimo susirgti vėžiu ir priemonių,
taikomų siekiant apsaugoti europiečių sveikatą, todėl reikalauja skubių pokyčių alkoholio kontrolės politikoje.
Plačiau apie alkoholinių gėrimų vartojimo ir rizikos susirgti vėžiu sąsajas bei mokslinio projekto AMPHORA rezultatus
skaitykite Departamento pranešime spaudai.
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