Informacinis biuletenis
Ūkio subjektų priežiūra, 2013 m. sausio mėn., Nr.1

Mieli, skaitytojai,
Sveikindami Jus ir Jūsų kolegas su atėjusiais Naujaisiais metais, linkime sėkmingų darbo rezultatų
ir gerovės bei nuoširdžiai dėkojame už Jūsų bendradarbiavimą vykdant ūkio subjektų veiklos priežiūrą.
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) siunčia Jums
pirmąjį 2013 m. sausio mėnesio informacinio biuletenio „Ūkio subjektų priežiūra“ numerį.
Šiais metais Biuletenyje rasite įprastas informacijos skiltis: Atliktų patikrinimų ir nustatytų
pažeidimų suvestinė; Informacija apie licencijas, leidimus ir pažymėjimus; Informacija apie planinius
patikrinimus; LR Seime priimtų ir įsigaliojusių teisės aktų apžvalga; Aktuali informacija. Taip pat
kviečiame visus bendradarbiauti kuriant šį Informacijos biuletenį ir 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 kt., siųsti žemiau
nurodytu elektroniniu paštu. Atsakymai į Jūsų pateiktus klausimus bus talpinami rubrikoje „Klausiate
– atsakome“.
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.
Darnių ir energingų visiems 2013-ųjų!

TURINYS:











Nuoširdžiai,
Departamentas

Lietuvos Respublikos Seime priimtų ir įsigaliojusių teisės aktų apžvalga
Aktuali informacija
Informacija apie planinius patikrinimus 2013 m. sausio mėn.
Atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų suvestinė
Informacija apie licencijas, leidimus ir pažymėjimus

Lietuvos Respublikos Seime priimtų ir įsigaliojusių teisės aktų apžvalga

► Nuo 2013 m. ribojama prekyba alkoholiniais gėrimais
2012 m. gruodţio 21 d. (Vilnius). Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau- Departamentas) primena,
kad nuo 2013 m. sausio 1 d., įsigalioja draudimas Lietuvos Respublikoje parduoti alų, sidrą, alaus mišinius su nealkoholiniais
gėrimais, alkoholinius kokteilius, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija yra didesnė kaip 7,5 procento bei alų, sidrą, alaus mišinius
su nealkoholiniais gėrimais, alkoholinius kokteilius, išpilstytus į didesnę negu vieno litro tarą, maţmeninės prekybos vietose.
Jei įmonė turi maţmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licenciją, kurioje nurodyta įmonės veiklos rūšis – viešasis
maitinimas ir prekybos būdas - „vartoti vietoje ir išsinešti“, gali prekiauti alkoholiniais gėrimais, išpilstytais į nedidesnę nei 1 litro tarą.
Departamentas, pareikšdamas šią nuomonę, vadovaujasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 17 d.
nutartimi administracinėje byloje Nr. A858-3139/2011 ir 2012 m. lapkričio 8 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A525-2684/2012,
kurios akcentuojama, kad „Byloje nėra ginčo dėl to, kad alus buvo pilstomas produkto pardavimo vietoje, t. y. kavinėje. Taip pat nėra
ginčo dėl to, kad alus buvo supakuotas (t. y. įpiltas į butelį) vartotojo prašymu. Teisėjų kolegija taip pat paţymi, kad nors pareiškėjas
pilstė ir pardavinėjo alų kavinėje, faktiškai jis veikė kaip maţmeninės prekybos įmonė, nes alus buvo parduodamas ne vartojimui
vietoje, o išsinešimui. <...> Kadangi pareiškėjas, parduodamas alų išsinešimui, faktiškai vertėsi maţmenine prekyba, byloje

vertinamu atveju reikšmingos 2001 m. birţelio 11 d. nutarimu Nr. 697 patvirtintos Maţmeninės prekybos taisyklės. Paţymėtina ir tai,
kad teisė verstis maţmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5
procentų pareiškėjui numatyta <...> išduotoje licencijoje Nr. 379. Apeliacinio skundo argumentai, kad šiuo atveju vertinant, ar įmonė
veikia kaip kavinė (baras) ar kaip maţmeninės prekybos įmonė, priklauso išimtinai nuo pirkėjo ir toks vertinimas prieštarauja teisės
principams, vertintini kaip nepagrįsti. <...>“.
► Energinių gėrimų klausimas atidėtas
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos siūlymu iš 2012-12-20 LR Seimo rytinio plenarinio posėdţio darbotvarkės
išbrauktas Maisto įstatymo 2 straipsnio papildymo ir papildymo 6(1) straipsniu įstatymo projektas Nr. XIP-1733(2). Šiuo Įstatymo
projektu apibrėţiama energinio gėrimo sąvoka, įvedamas draudimas parduoti energinius gėrimus asmenims, jaunesniems kaip 18
metų. Šios nuostatos turėjo įsigalioti nuo 2013-01-01.

Aktuali informacija

Licencijų išdavimo veiksmų stebėsenos, atliktos savivaldybėse 2012 metais, apibendrinimas
Alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje, Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 5 dalyje, nustatyta, kad licencijų
išdavimo savivaldybėse veiksmus koordinuoja ir jų stebėseną atlieka Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau
– Departamentas). Vykdydamas minėtas teisės aktų nuostatas, Departamentas 2012 metais atliko 21 savivaldybės administracijos
veiklos išduodant licencijas verstis maţmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais teisėtumo ir pagrįstumo
uţtikrinimo įvertinimą.
Patikrintos buvo Akmenės rajono, Alytaus rajono, Birštono, Druskininkų, Elektrėnų, Joniškio rajono, Kalvarijos, Kauno
miesto, Kelmės rajono, Klaipėdos rajono, Lazdijų rajono, Marijampolės, Panevėţio miesto, Panevėţio rajono, Plungės rajono,
Rietavo, Rokiškio rajono, Skuodo rajono, Šiaulių rajono, Telšių rajono, Vilkaviškio rajono savivaldybių administracijos.
Nustatyta, kad savivaldybių administracijos, išduodamos licencijas verstis maţmenine prekyba tabako gaminiais bei
licencijas verstis maţmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iš esmės laikosi Didmeninės ir maţmeninės prekybos tabako gaminiais
licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodţio 5 d. nutarimu Nr. 1450, bei Didmeninės ir
maţmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. geguţės
20 d. nutarimu Nr. 618 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodţio 24 d. nutarimo Nr. 1357 redakcija), įmonių pateikti
dokumentai licencijoms gauti tvarkomi, apskaitomi ir saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.
Atlikus patikrinimus, 5-iose savivaldybėse paţeidimų nenustatyta. Likusiose pastebėta nesikartojančių, įvairaus pobūdţio
paţeidimų, kaip antai:
- netiksliai nurodyta licencijos rūšis;
- saugomos ne visos išduotų licencijų kopijos;
- išduodami licencijų priedai apie tai nenurodant pagrindiniame licencijos blanke;
- papildomi reikalavimai licencijos dublikato išdavimui;
- nurodomi alkoholinių gėrimų kodai;
- apie išduotas licencijas nebuvo pranešta Juridinių asmenų registrui;
- išduotos licencijos nenustačius, ar įmonė neturi mokestinių nepriemokų ar skolų, ir kt.
Paţymėtina, kad nustatyta ir keliose savivaldybėse pasikartojančių paţeidimų:
- nenurodytos arba nurodytos netinkamos alkoholinių gėrimų grupės (8 savivaldybėse);
- nurodomi ne visi rekvizitai vienkartinėse licencijose (8 savivaldybėse);
- licencijų registravimo ţurnalo pildymo trūkumai (6 savivaldybėse);
- nepilnai uţpildytos įmonių paraiškos (5 savivaldybėse);
- netinkamai įvertintos Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo paţymėjimuose nustatytos sąlygos (5 savivaldybėse);
- veiklos rūšies ir alkoholinių gėrimų pardavimo būdo neatitikimas (4 savivaldybėse).
Ypatingai norisi akcentuoti tokius paţeidimus, kurie, nors ir nedaţni, tačiau liudija akivaizdų prieštaravimą Alkoholio kontrolės
įstatymo tikslui – maţinti bendrąjį alkoholio suvartojimą, jo prieinamumą, ypač nepilnamečiams. Kelia nerimą tai, kad 2
savivaldybėse išduotos vienkartinės licencijos ugdymo įstaigos teritorijoje. Taip pat tikslinant ir papildant licencijas išduodamas
naujas licencijos blankas (2 savivaldybėse) – paţeidţiamas licencijų išdavimo neterminuotam laikui reikalavimas. Minėtas
paţeidimas fiksuojamas jau kelinti metai ir šiuo klausimu nuolat teikiamos konsultacijos.
Paminėtina, kad savivaldybių tikrinimo metu teikiamos ir įvairaus pobūdţio ţodinės konsultacijos, aptariami licencijų išdavimo
atvejai bei Alkoholio kontrolės įstatymo, Tabako kontrolės įstatymo reikalavimai bei būsimi alkoholio ir tabako verslo reglamentavimo
pasikeitimai. Didţiausią sumaištį savivaldybių specialistams, išduodantiems licencijas, sukelia neaiškus ir daţnai dviprasmiškas
licencijavimo reglamentavimas. Todėl Departamento patarimai, konsultacijos ir rekomendacijos minėtais klausimais yra labai
vertinamos.

Tabako gaminių direktyva bus svarstoma iš naujo
2012 m. gruodţio 19 d. Europos Komisija priėmė pasiūlymą persvarstyti Europos Sąjungos Tabako gaminių direktyvą
(2001/37/EC) (Direktyva).

Direktyvoje numatyta, kad visos tabako pakuotės ES šalyse privalės būti pažymėtos įspėjimais apie sveikatai gresiantį
pavojų, kurie užims 75 proc. tabako paviršiaus abejose pakuotės pusėse. Įspėjamai susidės iš vaizdinės ir tekstinės informacijos bei
negalės būti uţdengiami ar kitais būdais slepiami nuo pirkėjų prekybos vietose.
Moksliniai tyrimai rodo, kad dideli grafiniai įspėjimai ant tabako pakuočių yra efektyvi priemonė siekiant sumaţinti tabako
gaminių pakuočių efektyvumą, ypatingai moterims ir vaikams. 2012 m. Eurobarometro apklausos rezultatai rodo, kad 73 proc.
Europos gyventojų palaiko vaizdinių įspėjimų atsiradimą ant tabako gaminių pakuočių. Lietuvoje šią priemonę palaiko 78 proc.
gyventojų.
Priėmus Direktyvą ES nebeliks įvairių skonių (mėtų, šokolado, vaisių ir kt.) tabako gaminių bei nebebus galima specialiais
priedais reguliuoti skonio ar jų intensyvumo. Be to, bus draudţiama tabako gaminių sudėtį papildyti vitaminais, taurinu ar
daţomosiomis medţiagomis.
Mokslininkų įrodyta, kad tokie tabako produktų priedai turi didesnį toksinį poveikį bei didina priklausomybę. Ne paslaptis, kad
įvairių skonių tabako gaminiai, parduodami išradingai apipavidalintose pakuotėse, ypatingai patrauklūs vaikams.
Didelis dėmesys Direktyvoje skiriamas tabako gaminių sekimo mechanizmams tobulinti siekiant išvengti kontrabandinių gaminių
vartojimo ir palengvinti rinkos prieţiūrą. Planuojama visas tabako pakuotes ženklinti nepašalinamais unikaliais identifikaciniais
ženklais, identifikuojančiais pagaminimo datą, vietą, įrangą, prekės aprašymą, numatytą rinką, importuotoją ir kitą informaciją.
Ne tabako produktai, kuriuose yra nikotino, priėmus Direktyvą, bus kontroliuojami pagal medicinos produktų direktyvą, jei
nikotino kiekis viršys minėtoje direktyvoje numatytą skaičių. Ant šių gaminių taip pat privalės būti įspėjamasis tekstas. Šios taisyklės
bus taikomos ir elektroninėms cigaretėms. Tokiu būdu siekiama laiku informuoti vartotojus apie galimą priklausomybę nuo nikotino.
Tabako direktyvos laukia sudėtinga Europos Sąjungos (ES) teisės aktų priėmimo procedūra. Galutinį sprendimą dėl
Direktyvos priims Europos Sąjungos Taryba ir Europos Parlamentas.
Plačiau apie tai Departamento pranešime spaudai.

Dėl UAB „Italiana Lt ” pateiktos alkoholio reklamos
2011-10-06 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) nutarimu skyrė UAB „Italiana
Lt“ 10 000 Lt baudą uţ Alkoholio kontrolės įstatymo paţeidimus, nes bendrovė dienraščio „Lietuvos rytas“ savaitiniame ţurnale
,,Stilius” pateikė draudţiamą alkoholio reklamą ir taip paţeidė Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 1 d. 4, 6 ir 11 p.
Alkoholinio gėrimo – putojančio vyno „Italiana Prestige“ reklamoje pavaizduota: rusvame su burbuliukais fone pavaizduotos
moters rankos, laikančios putojančio vyno „Italiana Prestige“ butelį, viršuje pavaizduota kitos moters ranka, atkemšanti šio gėrimo
butelį, nuplėšiant imituojančią „korseto“ juostelę, bei gelsvos spalvos pilna putojančio vyno taurė su burbuliukais ir rašytinėmis
raidėmis netvarkingai uţrašyta: „Atlaisvink korsetą“ ir „ITALIANA PRESTIGE. PUTOJANTIS VYNAS KIEKVIENAI MERGINŲ
ŠVENTEI“.
UAB „Italiana Lt“ minėtą Departamento nutarimą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Šiam teismui
patvirtinus Departamento nustatytus Alkoholio kontrolės įstatymo paţeidimus ir atmetus bendrovės skundą, UAB „Italiana Lt”
pateikė apeliacinį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo panaikinimo.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas UAB „Italiana Lt“ apeliacinį skundą atmetė 2012 m. gruodţio 19 d.
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neskundţiama nutartimi administracinėje byloje Nr. A -2194/2012, pripaţindamas bendrovę paţeidusią Alkoholio kontrolės
įstatymo 29 str. 1 d. 4, 6 ir 11 p. reikalavimus.
Teismas savo sprendime paţymėjo, kad „konkrečios alkoholio reklamos ir jos keliamų asociacijų vertinimas teismo turi būti
atliktas „vidutinio vartotojo akimis“. Vertinant konkrečią alkoholio reklamą, taip pat turi būti taikomas „pirmojo įspūdţio“ (pirmųjų
asociacijų) efektas. Toks alkoholio reklamos vertinimo kriterijus turi būti taikomas, atsiţvelgiant į tai, kad paprastai reklaminė
informacija yra pateikiama glaustai, ryškiai, siekiant maksimalaus efekto per trumpiausią susipaţinimo su ja laiką."
Teisėjų kolegija, sutikdama su pirmosios instancijos teismo išvada dėl paţeidimų kvalifikavimo, konstatavo, kad „ţodţių
derinys „atlaisvink korsetą“ ryškiai akcentuoto atkemšamo putojančio vyno butelio ir taurės su vynu fone pirmiausia ir ryškiausiai
asocijuojamas su tam tikrų nepatogumų ir suvarţymų (perkeltine prasme fizinių ir psichinių suvarţymų) atsikratymo būdu – šio vyno
pavartojimu“.

2013-ieji - Sveikatingumo metai
LR Seimas 2012 m. birţelio 12 d. priėmė Seimo nutarimą Nr. XI-2067 „Dėl 2013 metų paskelbimo Sveikatingumo metais“,
kuriuo nutarė 2013-uosius paskelbti Sveikatingumo metais. Šį sprendimą parlamentas priėmė atsiţvelgdamas į Jungtinių Tautų
Pasaulinės sveikatos organizacijos ir Europos Sąjungos raginimą kovoti su lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, akcentuodamas
visuomenės sveikos gyvensenos skatinimą, sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą kaip vieną iš valstybės prioritetų.
2012 m. spalio 24 d. priimtas LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1305 „Dėl sveikatingumo metų visuomenės sveikatos stiprinimo
priemonių plano patvirtinimo“ kuris patvirtina Sveikatingumo metų visuomenės sveikatos stiprinimo priemonių planą. Su šiuo planu
galite susipaţinti čia.

2012 m. gruodžio 14 d. Tarptautinės konferencijos „Naujos tendencijos psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo prevencijos bei kontrolės srityje“ medžiaga
Spaudos konferencijos garso įrašas
Konfrerencijos vaizdo įrašas
Pranešimai pdf formatu:
„Naujos tendencijos psichoaktyviųjų medţiagų vartojimo prevencijos bei kontrolės srityje“
Dr. Zenius Martinkus, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius
Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro Metinė ataskaita 2012 m.: narkotikų problema Europoje
Ilze Jekabsone, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro, REITOX ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus,
Kompetencijos ugdymo specialistė
„Kaip reguliuoti reklamą, kuri skatina alkoholinių gėrimų vartojimą Europos Sąjungoje? Pastaruoju metu atliktų tyrimų rezultatai”
Wim van Dalen, Olandijos alkoholio politikos institutas
„Alkoholis Europos Sąjungoje“
Lars Moeller, Pasaulio Sveikatos Organizacija
„Mokinių rūkymas 1980 – 2013 metais ir profilaktikos perspektyva“
Profesorius Antanas Goštautas, VDU Socialinių mokslų fakulteto Teorinės psichologijos katedra
„Tabako gaminių direktyva: pagrindiniai prioritetai, iššūkiai ir galimybės Lietuvos pirmininkavimo ES metu“
Florence Berteletti Kemp, Organizacijos „Partnerystė be dūmų“ direktorė
„Interneto keliamos grėsmės ir teikiamos galimybės vykdyti psichoaktyviųjų medţiagų vartojimo prevenciją”
Antti Jarventaus, Pompidou Group
Prevencijos programos „Gyvai“ efektyvumo vertinimo rezultatai
Bernadeta Laţauninkaitė, Asociacijos „Mentor Lietuva“ vadovė
„Ar blaivios pramogos turi perspektyvą Lietuvoje?"
Gintarė Nekrošiūtė ir Paulius Mikšys, „Yoga Rave“ Lietuva atstovai

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 prieţiūra”.

Informacija apie planinius patikrinimus 2013 m. sausio mėn.

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

Ūkio subjekto veiklos pobūdis

Adresas/Įm. kodas

UAB „Riposantas“
UAB „Raleksas“

Didmeninė prekyba cheminėmis medţiagomis
Didmeninė prekyba cheminėmis medţiagomis

Kirtimų 55, Vilnius, Įm. k. 124941319
Šeškinės g. 59A, Vilnius, Įm. k. 222039940

UAB „Eurochemicals“
UAB „Eksparas“

Didmeninė prekyba cheminėmis medţiagomis
Didmeninė prekyba cheminėmis medţiagomis

Minsko plentas 53, LT02121 Vilnius, Įm. k. 302424417
Liudvinavo g. 1E, LT-02242 Vilnius, Įm. k. 123219417

UAB „Vildoma“

Laboratorinė įranga, cheminiai reagentai

Ţirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Įm. k. 110736215

UAB „Armila“

Vaistų tiekimas

Ateities 10, LT-08303 Vilnius, Įm. k. 123813957

Ūkio subjektų, vykdančių veiklą su tabaku ir alkoholiu, planiniai patikrinimai
Ūkio subjekto pavadinimas
UAB ,,Belvedere prekyba“, 125032487,

Ūkinės veiklos rūšis
Didmeninė prekyba visų rūšių

Tikrinamo ūkio subjekto adresas
Panerių g. 47/Smolensko g. 2, Vilnius (1-9, 1-11, 1-12,

Panerių g. 47/ Smolensko g. 2, Vilnius

alkoholiniais gėrimais

1-15, 1-5, 1-6, 1-7)

UAB ,,Norfos mažmena”
Verkių g. 29, Vilnius
UAB ,,Palink“, 110193723, Lentvario g.
33, Vilnius
UAB ,,Forumo rūmai”
Konstitucijos pr. 26, Vilnius

Maţmeninė prekyba tabako gaminiais ir
alkoholiniais gėrimais
Maţmeninė prekyba tabako gaminiais ir
alkoholiniais gėrimais
Maţmeninė prekyba tabako gaminiais ir
alkoholiniais gėrimais

UAB ,,Palink“, 110193723, Lentvario g.
33, Vilnius

Didmeninė prekyba tabako gaminiais
Didmeninė prekyba visais alkoholiniais
gėrimais
Didmeninė prekyba visais alkoholiniais
gėrimais
Maţmeninė prekyba tabako gaminiais ir
alkoholiniais gėrimais

Parduotuvė Švitrigailos g. 40/Marijampolės g. 8,
Vilnius
Parduotuvė Kalvarijų g. 3/A.Juozapavičiaus g. 1,
Vilnius
Maţmeninė prekyba tabako gaminiais ir alkoholiniais
gėrimais prekybos vietose, adresu Konstitucijos pr. 26,
VilniusLentvario g. 33, Vilnius (inv. 1-30, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 127, 1-40, 1-50, 1-61, 1-85) Vilniuje
Lentvario g. 33, Vilnius (inv. 1-45, 1-84) Vilniuje
Vilnius, Liepkalnio g. 97b (inv. Nr. 1-1, 1-21, 1-22, 131, 1-34)
Parduotuvė ir baras Jeruzalės g. 4, Vilnius

M.Gumbrevičiaus IĮ ,Gelsva“,
120596772, Liepkalnio g. 97B, Vilnius
UAB ,,Fair 1 trade”, Ukmergės g. 315B,
Vilnius

Licencijų išdavimo Savivaldybėse priežiūra
Savivaldybė
Molėtų r. sav.
Vilniaus r. sav.

Adresas
Vilniaus g. 44, 33140 Molėtai, el. p. Info@moletai.lt
Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius, el. p. Vrsa@vilniaus-r.lt

Pastabos
VTAKT tikrinta 2010 m.
VTAKT tikrinta 2010 m.

____________________________________________

Kontrolės skyriaus savivaldybių administracijų planinių patikrinimų planas 2013 m.
Molėtų r. sav.
Vilniaus r. sav.
Radviliškio r. sav.
Šiaulių miesto sav.
Šilalės r. sav.
Raseinių r. sav.
Anykščių r. sav.
Kupiškio r. sav.
Ignalinos r. sav.
Švenčionių r. sav.
Visagino sav.
Zarasų r. sav.
Birţų r. sav.
Pasvalio r. sav.
Vilniaus miesto sav.
Šakių r. sav.
Prienų r. sav.
Alytaus miesto sav.
Jonavos r. sav.
Kaišiadorių r. sav.
Trakų r. sav.
Ukmergės r. sav.
Kėdainių r. sav.
Varėnos r. sav.

Vilniaus g. 44, 33140 Molėtai, el. p. info@moletai.lt
Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius, el. p. vrsa@vilniaus-r.lt
Aušros a. 10, 82001 Radviliškis, el. p. meras@radviliskis.lt
Vasario 16-os g. 62, 76295 Šiauliai, el. p. rastine@siauliai.lt
J. Basanavičiaus g. 2/1, 75136 Šilalė, el. p. savivalda@silale.lt
V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai, el. p. meras@raseiniai.lt
J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, el. p. anyk.info@is.lt
Vytauto g. 2, 40115 Kupiškis, el. p. info@kupiskis.lt
Laisvės a. 70, 30122 Ignalina, info@ignalina.lt
Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys, el. p. savivaldybe@svencionys.lt
Parko g. 14, 31139 Visaginas, el. p. meras@visaginas.lt
Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, el. p. info@zarasai.lt
Vytauto g. 38, 41143 Birţai, el. p. savivaldybe@birzai.lt
Vytauto Didţiojo a. 1, 39143 Pasvalys,el. p. meras@pasvalys.lt
Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, el. p. savivaldybe@vilnius.lt
Baţnyčios g. 4, 71120 Šakiai, el. p. sakiai.sav@is.lt
Laisvės a. 12, 59126 Prienai, el. p. meras@prienai.lt
Rotušės a. 4, 62504 Alytus, el.p. alytus@ams.lt
Ţeimių g. 13, 55158 Jonava, el. p. savivaldybe@jonava.lt
Baţnyčios g. 4, 56121 Kaišiadorys, el. p. meras@kaisiadorys.lt
Vytauto g. 33, 21106 Trakai, el. p. meras@trakai.lt
Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė, el. p. meras@ukmerge.lt
J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai, el. p. info@kedainiai.lt
Vytauto g. 12, 65184 Varėna, el. p. meras@varena.lt

VTAKT tikrinta 2010 m.
VTAKT tikrinta 2010 m.
VTAKT tikrinta 2009 m.
VTAKT tikrinta 2010 m.
VTAKT tikrinta 2009 m.
VTAKT tikrinta 2010 m.
VTAKT tikrinta 2010 m.
VTAKT tikrinta 2009 m.
VTAKT tikrinta 2010 m.
VTAKT tikrinta 2010 m.
VTAKT tikrinta 2009 m.
VTAKT tikrinta 2009 m.
VTAKT tikrinta 2009 m.
VTAKT tikrinta 2009 m.
VTAKT tikrinta 2010 m.
VTAKT tikrinta 2009 m.
VTAKT tikrinta 2010 m.
VTAKT tikrinta 2010 m.
VTAKT tikrinta 2009 m.
VTAKT tikrinta 2009 m.
VTAKT tikrinta 2010 m.
VTAKT tikrinta 2010 m.
VTAKT tikrinta 2010 m.
VTAKT tikrinta 2010 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 paţeidimams nustatyti. Dėl
bendradabiavimo atliekant bendrus patikrinimus kontaktuokite su Departamento direktoriaus pavaduotoja Graţina 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.

Atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų suvestinė*

2012 m. lapkričio 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
Sankcijos (Lt)
Kitos įstaigos,
patikrinimų
pažeidimų
dalyvavusios
patikrinime
2012-11-05/20/21/26/30

Vilnius

17

5

12 750Lt

2012-11-06/30
2012-11-06/19
2012-11-07
2012-11-09
2012-11-12
2012-11-13

Panevėţys
Klaipėda
Utena
Kaišiadorių raj.
Alytus
Pakruojo raj.

2
3
4
4
6
1

2
3
1
0
0
1

6000 Lt
15 000 Lt
1000 Lt
10 000 Lt

2012-11-13
2012-11-13
2012-11-14
2012-11-14
2012-11-15/16/21/22/30

Kelmės raj.
Trakų raj.
Ukmergė
Radviliškis
Kaunas

1
4
4
1
11

1
0

10 000 Lt
-

9

6000 Lt

Marijampolė
Širvintos
Viso

7
2
67

3
2
27

2012-11-20/29
2012-11-23

-

-

Kauno AVPK VPV
Prevencijos skyrius

12 000 Lt
1500 Lt
74 250 Lt (į valstybės biudţetą 2013-01-03
sumokėta 206 000 Lt***)

________________________________________________

* Informaciniuose biuleteniuose pateikiama informacija apie prieš du mėnesius ar prieš mėnesį atliktus patikrinimus ir nustatytus
paţeidimus, sąryšyje su ilgai trunkančiu paţeidimo nustatymo bei nagrinėjimo procesu.
** Daugiau informacijos apie įmones, kuriose nustatyti paţeidimai, Jums suteiks direktoriaus pavaduotoja Graţina 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 biudţetą.

2012 m. gruodžio mėn. ūkio subjektuose, naudojančiuose savo veikloje narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pirmtakus (prekursorius), atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų suvestinė****
Data
Miestas, rajonas
Atlikta
Nustatyta pažeidimų
Kitos įstaigos, dalyvavusios
patikrinimų
patikrinime
2012-12-03

Vilnius

2

Nenustatyta

Nedalyvavo

2012-12-05
2012-12-10
Iš viso:

Vilnius
Vilnius

2
2

Nenustatyta
Nenustatyta

Nedalyvavo
Nedalyvavo

________________________________________________

**** Daugiau informacijos apie įmones, kuriose nustatyti paţeidimai, 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:
AVPK – Apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas
VPV – Viešosios policijos valdyba

Informacija apie licencijas, leidimus ir pažymėjimus*****
Per 2012 m. gruodžio mėn. patikslintos ir panaikintos tabako gaminių verslo licencijos
Atlikto
veiksmo
data

Licencijos turėtojas

Licencijos numeris, išdavimo data ir
rūšis

Atliktas veiksmas

2012-12-18

UAB „Sanitex“, įm.k.
110443493, Kauno m.
Raudondvario pl. 131

Nr. 10t, verstis didmenine prekyba tabako
gaminiais, išduota 1998 m. balandţio 6 d.

2012-12-18

UAB „Sanitex“, įm.k.
110443493, Kauno m.
Raudondvario pl. 131

Nr. 10t, verstis didmenine prekyba tabako
gaminiais, išduota 1998 m. balandţio 6 d.

2012-12-20

AB „Lietuvos spauda“,
Nr. 39t, verstis didmenine prekyba tabako
įm.k.122616992 (buvęs
gaminiais, išduota 2001 m. vasario 15 d.
kodas 2261699), Vilniaus
m. Laisvės pr. 58

Licencijoje patikslintas sandėlio adresas: iš Utenos r.
sav. Utenos m. Pramonės g. 5 –
(patalpų paţymėjimas plane 1-28) į Utenos r. sav. Utenos
m. Pramonės g. 5A – (patalpų paţymėjimas plane 1-28).
Licencijoje patikslintas sandėlio adresas: iš Klaipėdos r.
sav. Sudmantų k. – (patalpų paţymėjimas plane 1-36; 144) į Klaipėdos r. sav. Sendvario sen. Sudmantų k.
Palangos pl. 16 – (patalpų paţymėjimas plane 1-36;1-44).
Nuo 2012 m. gruodžio 21 d. panaikintas licencijos
galiojimas

________________________________________________

2012 m. gruodžio mėn. išduotos, papildytos ir patikslintos alkoholio produktų verslo licencijos
Atlikto
veiksmo
data
2012-12-06

2012-12-06

Licencijos turėtojas

Baltic Business Force, UAB,
įm.k. 302846870, Vilniaus m.
Filaretų g. 99A
UAB „EMILSTA“, įm.k.
300527678, Vilniaus m.
Architektų g. 41-66

2012-12-06

UAB „EMILSTA“, įm.k.
300527678, Vilniaus m.
Architektų g. 41-66

2012-12-18

UAB „Sanitex”, įm.k.
110443493, Kauno m.
Raudondvario pl. 131
UAB „Sanitex”, įm.k.
110443493, Kauno m.
Raudondvario pl. 131

2012-12-18

2012-12-19

2012-12-19

Licencijos numeris, išdavimo data ir rūšis

Nr. 4L-237a, verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais
Nr. 6L-99c, išduota 2010-04-20, verstis
didmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su
nealkoholiniais gėrimais, natūralios
fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo
alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento
Nr. 6L-99c, išduota 2010-04-20, verstis
didmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su
nealkoholiniais gėrimais, natūralios
fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo
alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento
Nr. 4L-78a, išduota 2004-06-03, verstis
didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
Nr. 4L-78a, išduota 2004-06-03, verstis
didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

UAB „Gelsva“, įm.k.
120596772, Vilniaus m.
Liepkalnio g. 97b
UAB „Sūkuriškės“, įm.k.
172259596, Raseinių r. sav.
Gabšių k. Karpynės g. 2

4L-95a, išduota 2005-02-01, verstis
didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių
gamybos licencija Nr. 12L-209.
Leidţiama veikla - alaus (kodas pagal
Europos Bendrijos Kombinuotąją
nomenklatūrą – 2203 00) gamyba.

Atliktas veiksmas
Išduota licencija. Sandėlio adresas: Šiaulių m. sav.
Šiaulių m. Purienų g. 57, patalpų paţymėjimas
plane 1-30, 1-31, 1-32, 1-33
Licencijoje pakeistas įmonės buveinės adresas iš
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ţirmūnų g. 20-101 į
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Architektų g. 41-66
Licencija papildyta sandėlio adresu: Vilniaus m.
sav. Vilniaus m. Ukmergės g. 281, patalpos
paţymėjimas plane 1-13 (laikymui).
Licencijoje pakeistas sandėlio adresas iš
Pramonės g. 5, Utena (inv. Nr. 1-6) į Utenos r.
sav. Utenos m. Pramonės g. 5A, (inv. Nr. 1-6).
Licencijoje pakeistas sandėlio adresas iš
Klaipėdos r. sav. Sudmantų k. (patalpų
paţymėjimas plane 1-35, 1-43) į Klaipėdos r. sav.
Sendvario sen. Sudmantų k. Palangos pl. 16
(patalpų paţymėjimas plane 1-35, 1-43).
Licencija papildyta sandėlio adresu: Šiaulių m.
sav. Šiaulių m. V Bielskio g.18, patalpos
paţymėjimas plane 1-1.
Išduota licencija. Gamybos vietos ir sandėlio
adresas - Raseinių r. sav. Gabšių k. Karpynės g. 2

____________________________________________

2012 m. gruodžio mėnesį išduotų leidimų pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį sąrašas
Leidimo rūšis

Įmonės, kuriai išduotas leidimas,
pavadinimas, kodas, adresas

Išdavimo
data

Leidimo
numeris

Etilo alkoholio
panaudojimo sritis

2012-12-10

6/13N

2013 m. pirkti nedenatūruoto etilo
alkoholio

Akcinė bendrovė „Vilniaus pergalė“,
222262320, Vilniaus m. V. A. Graičiūno g. 26

Gamybos reikmėms

2012-12-18

77/12N
7/13N

2012-12-27

78/12N

2012-12-27

01/13D

UAB „Coca-Cola HBC Lietuva“, 111484678,
Vilniaus m. Šeimyniškių g. 21B
Valstybės įmonė „Pieno tyrimai“, 233816290,
Kauno m. Radvilų Dvaro g. 31
Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus,
Kauno m. Laisvės al. 106
UAB „LIETPAK“, 125261991, Vilniaus r. sav.
Čekoniškių k. A. Mickevičiaus g. 165

Mokslo ir tyrimo darbams

2012-12-21

2012 m. pirkti nedenatūruoto etilo
alkoholio
2013 m. pirkti nedenatūruoto etilo
alkoholio
2012 m. pirkti nedenatūruoto etilo
alkoholio
2013 m. pirkti ir naudoti
denatūruotą etilo alkoholį

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

____________________________________________

Per 2012 m. gruodžio mėn. išduoti veiklos vietos registracijos pažymėjimai
Atlikto
veiksmo

Pažymėjimo/licencijos
turėtojas

Pažymėjimo/licencijos numeris, išdavimo
data ir rūšis

Atliktas veiksmas

data
2012-12-04 UAB „Darom AS“, įm.k.
300105926, Vilniaus m.
Lazdynų g. 21

Veiklos vietos registracijos paţymėjimas Nr. L
2-51. Veiklos, kuri vykdoma registruojamoje
veiklos vietoje, rūšis: antros ir (arba) trečios
kategorijos narkotinių ir psichotropinių
medţiagų pirmtakių (prekursorių) laikymas bei
naudojimas aromatizuojančių maisto papildų
gamyboje.

Išduotas veiklos vietos registracijos pažymėjimas.
Registruojamos veiklos vietos adresas: Vilniaus r.
sav. Nemėţio sen. Skaidiškių k. Rudaminos g. 1A

________________________________________________

► 2012 m. lapkričio 21 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente vyko Tarpinstitucinės veiklos,
susijusios su narkotinių ir psichotropinių medţiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo ir registravimo komisijos,
sudarytos Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. birţelio 16 d. įsakymu Nr. T1-159
(Ţin., 2011, Nr. 76-3704) posėdis. Posėdţio metu buvo svarstomi UAB „Darom AS“ (kodas 300105926) pateiktas
prašymas. Tarpinstitucinė komisija nusprendė siūlyti Departamentui išduoti UAB „Darom AS” veiklos vietos
registracijos paţymėjimą.
***** 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.

© Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, 2013

