Informacinis biuletenis
Ūkio subjektų priežiūra, 2013 m. balandžio mėn., Nr. 4

Mieli, skaitytojai,
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) siunčia Jums
ketvirtąjį 2013 m. balandžio mėnesio informacinio biuletenio „Ūkio subjektų priežiūra“ numerį.
Šiame numeryje pateiksime ypač daug informacijos susijusios su psichoaktyviomis medžiagomis, taip
pat pateiksime informaciją apie alkoholio produktų importą per 2012 metus.
Primename, kad informacinį biuletenį taip pat galite rasti Departamento svetainėje adresu
http://www.ntakd.lt/biuletenis. Jei norite pasiūlyti adresatą, kuriam ši informacija būtų naudinga ir įdomi,
įrašykite jo elektroninio pašto adresą www.ntakd.lt interneto svetainėje, po užrašu – informacinis
biuletenis, jei norite atsisakyti šio Informacinio biuletenio rašykite el.paštu biuletenis@ntakd.lt.
Departamentas visada laukia Jūsų nuomonės ir pasiūlymų dėl Informacinio biuletenio turinio, todėl
Jūsų laiškai visada laukiami el.paštu biuletenis@ntakd.lt.
Nuoširdžiai,
Departamentas
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Informacija apie planinius patikrinimus 2013 m. balandžio mėn.

Aktuali informacija

Atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų suvestinė
Informacija apie licencijas, leidimus ir pažymėjimus

Lietuvos Respublikos Seime teisės aktų projektų apžvalga

Po pateikimo pritarta Alkoholio kontrolės įstatymo pataisoms
Lietuvos Respublikos Seimui pateiktas Alkoholio kontrolės įstatymo 5 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-298.
Teikiamomis pataisomis siūloma uždrausti iš automobilių, stoginėse, kioskuose, paviljonuose, kituose laikinuosiuose statiniuose arba ne
patalpose įrengtuose laikinuose prekybos įrenginiuose (prekystaliuose, vežimėliuose) parduoti skysčius (technologinius, parfumerijos,
kosmetikos, buitinės chemijos pramonės gaminius ir kt.), kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija yra didesnė kaip 20 procentų.
Projektui po pateikimo pritarė 42, prieš buvo 2, susilaikė 18 Seimo narių. Pagrindiniu šio klausimo svarstyme paskirtas Sveikatos
reikalų komitetas, numatoma svarstymo plenariniame posėdyje data – gegužės 23 d.

Po pateikimo pritarta Baudžiamojo kodekso pataisoms
Lietuvos Respublikos Seimui pateiktas Baudžiamojo kodekso papildymo 265(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIIP-270),
kuriuo siūloma papildyti BK nauju straipsniu, kuris nustatytų baudžiamąją atsakomybę už neteisėtą disponavimą Psilocybe genties grybų
sporomis ir grybiena (nevertinus šių medžiagų kiekybinės išraiškos) tiek turint tikslą jas platinti, tiek neturint šio tikslo, taip pat už šiuos
neteisėtus veiksmus būtų traukiamas ir juridinis asmuo.

Projektui po pateikimo pritarė už 42, prieš 3, susilaikė 24 Seimo narių. Sveikatos reikalų komitetas 2013 m. kovo 27 d. posėdyje
bendru sutarimu pritarė pataisoms.

Aktuali informacija
Departamente vyko susitikimas su PSO atstovu
2013 m. kovo 26 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente (toliau – Departamentas) vyko susitikimas su
Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos (FCTC) sekretoriato vadovu dr. Haiku Nikogosianu.
Garbingą svečią šiltai priėmė Departamento direktorius Zenius Martinkus ir Departamento direktoriaus pavaduotoja Gražina
Belian. Susitikime taip pat dalyvavo Pasaulio sveikatos organizacijos biuro Lietuvoje vadovas – Robertas Petkevičius, Sveikatos
apsaugos ministerijos Europos Sąjungos reikalų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjas Kęstutis Miškinis bei Vytauto Didžiojo universiteto
Socialinių mokslų fakulteto Teorinės psichologijos katedros profesorius Antanas Goštautas. Susitikimo metu buvo aptariamas Tabako
kontrolės pagrindų konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje klausimas. Vyko diskusijos dėl Tabako produktų direktyvos peržiūros: atitikimo
Tabako kontrolės pagrindų konvencijai ir Protokolui dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais. Galiausias buvo aptartas Protokolo dėl
neteisėtos prekybos tabako gaminiais ratifikavimo klausimas.
Vizito Lietuvoje metu dr. Haikas Nikogosianas taip pat dalyvavo susitikimuose Sveikatos apsaugos ir Užsienio reikalų
ministerijose, bei Lietuvos Respublikos Seime.

Kovo mėnesio aktualijos
2013 m. kovo 6 d. UAB „Bioeksma“ vyko kompleksiniai mokymai – konsultacijos (toliau – mokymai) pardavimo vadybininkams
bei kitam personalui, kurių veikla gali būti susijusi su cheminių medžiagų pirkimais, pardavimais, sandėliavimu ir kita veikla, apie įtartinus
sandorius bei privalomos dokumentacijos tvarkymą.
Mokymuose dalyvavo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja Rima
Mačiūnienė, vyr. specialistė A. Vaitkevičienė, Lietuvos kriminalinės policijos biuro Organizuoto nusikalstamumo tyrimo 3-iosios valdybos
1- ojo skyriaus viršininkas Nerijus Banys ir vyriausiasis tyrėjas Dainius Burauskas, Muitinės kriminalinės tarnybos Narkotikų kontrolės
skyriaus viršininko pavaduotojas Arūnas Ivoška.
Kompleksiniai mokymai – konsultacijos vykdomos įmonėms pageidaujant ir įmonės, norinčios pagilinti žinas apie įtartinus
sandorius, privalomos dokumentacijos tvarkymą bei kitais klausimais, kviečiamos kreiptis į Narkotikų, tabako ir alkoholio konrolės
departamentą.
2013 m. kovo 4 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, įgyvendindamas narkotinių ir psichotropinių medžiagų
pasiūlos mažinimo priemones bei plėtojant kompetentingų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų tarpusavio bendradarbiavimą,
veiklos koordinavimą bei veiksmų derinimą narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės srityje, organizavo
Tarpinstitucinės narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės veiksmų koordinavimo komisijos (toliau –
Komisija), sudarytos Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2013 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. T1-39, posėdį.
Posėdžio metu buvo nagrinėjami šie klausimai: APAAN (Phenylacetoacetonitrile (CAS Nr. 4468-48-8)), problemos mastas ir
galimi sprendimo būdai, įtartino sandorio apibrėžimo koncepcija bei jos integravimas į cheminių medžiagų apyvartos reguliavimo teisės
aktus, cheminių medžiagų pardavimas fiziniams asmenims, kontrolė ir problemos, cheminių medžiagų platinimas internetinėse
parduotuvėse.
2013 m. kovo 18 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente įvyko Tarpžinybinės naujų psichoaktyvų efektą
sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos posėdis. Posėdžio metu svarstyti klausimai, susiję su narkotinių ir psichotropinių
medžiagų darinių grupių papildymu bei pakeitimu, kontrolės priemonių konkrečioms cheminėms medžiagoms, kurių vartojimas kelia
grėsmę sveikatai, taikymo galimybe. Taip pat komisijos nariai aptarė kitus aktualius klausimus, susijusius su psichoaktyviomis
medžiagomis, kurių detalus svarstymas numatytas kito posėdžio metu.
2013 m. kovo 25 d. Klaipėdoje vyko seminaras muitinės pareigūnams „Pagrindiniai narkotinių ir psichotropinių medžiagų
pirmtakų (prekursorių) kontrolės aspektai“, kurį organizavo NTAKD ir Muitinės mokymo centras.
Mokymų tikslas – įgyvendinant narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (toliau – Pirmtakai) kontrolės
reikalavimus bei plėtojant kompetentingų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų tarpusavio bendradarbiavimą ir veiklos
koordinavimą įgyvendinant narkotinių ir psichotropinių medžiagų pasiūlos mažinimo priemones, pagilinti mokymo dalyvių žinias Pirmtakų
kontrolės srityje, siekiant užkirsti kelią Pirmtakų, pirminių Pirmtakų bei kitų neteisėtai narkotinių bei psichotropinių medžiagų gaminimui
naudojamų cheminių medžiagų patekimui iš teisėtos prekybos į neteisėtą rinką patekimui.
Mokymo dalyviams buvo suteiktos žinios apie Pirmtakus bei kitas chemines medžiagas, kurios nėra įtrauktos į oficialų Pirmtakų
sąrašą (dažnai vadinami pirminiais Pirmtakais), bet gali būti naudojamos narkotinių ir psichotropinių medžiagų gaminimui, minėtų
medžiagų teisinį reguliavimą, galimas teisėtas ir neteisėtas jų naudojimo sritis, naujas minėtų medžiagų prekybos tendencijas Bendrijos
rinkoje bei su tuo atsiradusias problemas. Muitinės pareigūnai supažindinti su pagrindiniais dokumentais, nustatančiais Pirmtakų

apyvartos kontrolę, importo/eksporto reikalavimus Pirmtakams, pirminiams Pirmtakams bei kitoms cheminėms medžiagoms, vaistams
bei vaistiniams preparatams, kurių sudėtyje yra narkotinių ir psichotropinių medžiagų arba/bei jų Pirmtakų, supažindinti su dažniausiai
pasitaikančiais nustatytais neatitikimais klastojant Pirmtakų ženklinimą bei sandorių dokumentaciją, su galimų įtartinų sandorių
atpažinimo požymiais.

Priimti teismų spendimai dėl Departamento nutarimų
2012 m. kovo 22 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) nutarimu skyrė UAB „JTI
Baltic” 10 000 Lt baudą už Tabako kontrolės įstatymo 17 str. 1 ir 5 dalių (tabako gaminių reklamos) pažeidimus.
Plačiau apie tai Departamento pranešime spaudai.
2012 m. balandžio 16 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas nutarimu skyrė UAB „Samsonas“ 10 000 Lt
baudą už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus, nes įmonė importavo ir išleido į laisvą apyvartą degtinę „Svadebnaja“, kurios vienoje
iš etikečių pavaizduoti du vestuviniai žiedai ir pateikti užrašai, išvertus iš rusų į lietuvių kalbą: „Vestuvinė/ Būkit sveiki ir turtingi!/ Degtinė“,
t. y. alkoholinio gėrimo etiketėje pateiktas užrašo turinys vertinamas kaip draudžiama alkoholio reklama, siejanti alkoholio vartojimą su
fizinės būklės pagerėjimu, gydomosiomis savybėmis, socialine sėkme ir be kitą ko pateikiantis neteisingą ir (ar) klaidinančią informaciją
apie alkoholinius gėrimus., taip pažeidė Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 4, 7, 8, 11 punktus.
Plačiau apie tai Departamento pranešime spaudai.
2012 m. gegužės 9 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) nutarimu skyrė AB „Volfas
Engelman“ 10 000 Lt baudą už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimą, nes bendrovė, jai priklausančioje teritorijoje, reklaminiame lauko
stende pateikė alkoholio (alaus) reklamą be įspėjamojo teksto apie žalingą poveikį sveikatai ir taip pažeidė Alkoholio kontro lės įstatymo
29 str. 5 d.
AB „Volfas Engelman“ aukščiau minėtą nutarimą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Vilniaus apygardos
administracinis teismas 2012 m. rugsėjo 3 d. sprendimu pripažino įmonės atsakomybę už padarytą pažeidimą ir skundą atmetė. Minėtą
teismo sprendimą AB „Volfas Engelman“ apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas AB „Volfas Engelman“ apeliacinį skundą atmetė, 2013 m. kovo 26 d. neskundžiama
nutartimi administracinėje byloje Nr. A858-358/2013 ir pripažino Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą dėl įmonei taikytos
atsakomybės už Alkoholio kontrolės įstatymo reikalavimų pažeidimą, teisėtu ir pagrįstu.
Plačiau apie tai Departamento pranešime spaudai.

Dėl krizės auga ES neteisėtų narkotikų rinka
2013 m. Kovo 13 d. Europos Komisijos paskelbto tyrimo duomenimis, manoma, kad ekonomikos krizė turės didelės įtakos
narkotikų rinkai, pvz., didės neteisėtų narkotikų paklausa. Tyrimo duomenimis, taip pat manoma, kad daugiau jaunimo parduos ir net
gamins narkotikus (visų pirma namuose užaugintas kanapes), kad užsidirbtų. Tačiau taip pat manoma, kad dėl ekonomikos krizės bus
mažiau skiriama biudžeto lėšų kovos su narkotikais politikai, visų pirma gydymo ir žalos mažinimo priemonėms.
Plačiau apie tai Departamento pranešime spaudai.

Maisto ir gėrimų pramonė kerta sveiko gyvenimo metus
Danijos žiniasklaida paskelbė grėsmingą žinią – dėl pernelyg didelio alkoholio ir nesveiko maisto vartojimo Danijos gyventojų
numatomas sveiko gyvenimo metų skaičius gerokai sutrumpėjo. Naujoje mokslo studijoje palyginus 19 šalių Danija atsidūrė
priešpaskutinėje - 18 vietoje.
Plačiau apie tai Departamento pranešime spaudai.

Alkoholio reklamos išnykimas – (ne)įmanoma misija?
Žiūrovų svajonės matyti televiziją be reklamų pajudėjo iš mirties taško. Praėjusį mėnesį Vyriausybės pasitarime buvo svarstomos
Alkoholio kontrolės įstatymo pataisos. Panašu, kad Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija taps pirmuoju kanalu Lietuvoje, kuriame
nebeišvysime reklamos. Alkoholio reklamos, kurią šiuo metu leidžiama transliuoti tik po 23 val.
Plačiau apie tai Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos pranešime spaudai.
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Informacija apie alkoholinių gėrimų importą į Lietuvos Respubliką 2012 m. pagal alkoholinių gėrimų grupes
(parengta pagal Muitinės departamento duomenis)

Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Alkoholinių gėrimų
grupė
Alus (2203 00)
Vynas (2204 ir 2205)
Fermentuoti gėrimai ir
sidras (2206)
Iš viso

Kiekis
tūkst.l.
26275,8
2797,4
191,2

% bendroje
dalyje
89,79
9,56
0,65

30000,0

29264,3

100,00

5000,0

26275,8

25000,0
20000,0
15000,0
10000,0
2797,4

191,2

0,0
Alus (2203 00)

Vynas (2204 ir
2205)

Fermentuoti gėrimai
ir sidras (2208)

Informacija apie stipriųjų alkoholinių gėrimų (kodas pagal EB KN 2208) ir etilo alkoholio turinčių žaliavų
(kodas pagal EB KN 2208) importą į Lietuvos Respubliką 2012 metais (parengta pagal Muitinės departamento
duomenis)

Eil.
Nr.
1.
2.

Pavadinimas
Stiprieji alkoholiniai
gėrimai (2208)
Etilo alkoholio turinčios
žaliavos (2208)
Iš viso

Kiekis tūkst.
l.a.a.
2184,2

% bendroje
dalyje
40,6

3189,1

59,4

4000,0
3189,1
3000,0
2184,2
2000,0

5373,3

100,0
1000,0
0,0
Stiprieji alkoholiniai gėrimai
(2206)

Etilo alkoholio turinčios
žaliavos (2208)

Informacija apie alkoholio produktų importą į Lietuvos Respubliką 2012 metais (parengta pagal Muitinės
departamento duomenis)
2012 metais į Lietuvos Respubliką importuota 5373,00 tūkst. l a.a. alkoholio produktų (išskyrus alų). Didžiausią importuotų
alkoholio produktų (išskyrus alų) dalį − 3690,00 tūkst. l a.a. sudaro importas iš Baltarusijos Respublikos
Eil.
Nr.

Šalis

1.

Baltarusijos Respublika

2.
3.
4.

Kiekis tūkst.
l.a.a.

% bendroje
dalyje

3690,00

68,68

Rusijos Federacija

916,00

17,05

Ukrainos Respublika

445,00

8,28

Kitos šalys
Iš viso

322,00

5,99

5373,00

100,00

4000,00

3690,00

3000,00

2000,00
916,00

1000,00

445,00

322,00

Ukrainos
Respublika

Kitos šalys

0,00
Baltarusijos
Respublika

Rusijos
Federacija

Informacija apie alaus importą (kodas pagal EB KN 2203 00) į Lietuvos Respubliką 2012 metais (parengta
pagal Muitinės departamento duomenis)
2012 metais į Lietuvos Respubliką importuota 26275,8 tūkst. l alaus. Daugiausia alaus importuota iš Baltarusijos Respublikos 21680 tūkst .l. arba 82,5 proc. bendro importuoto kiekio.
25000,00

21680,00

% bendroje
dalyje
82,5

Rusijos Federacija

2871,00

10,9

15000,00

3.

Ukrainos Respublika

1356,00

5,2

4.

Kitos šalys

368,80

1,4

Iš viso

21680,00

82,5

Eil.
Nr.
1.

Šalis

Kiekis tūkst. l.

Baltarusijos Respublika

2.

21680,00

20000,00

10000,00
5000,00

2871,00

1356,00

368,80

0,00
Baltarusijos
Respublika

Rusijos
Federacija

Ukrainos
Respublika

Kitos šalys

Informacija apie planinius patikrinimus 2013 m. balandžio mėn.
Ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais),
planinių patikrinimų planas
Pavadinimas

Ūkio subjekto veiklos pobūdis
Didmeninė prekyba cheminėmis medžiagomis
Cheminių medžiagų importas/prekyba
Didmeninė prekyba cheminėmis medžiagomis
Prekyba cheminėmis medžiagomis
Didmeninė prekyba cheminėmis medžiagomis
Didmeninė prekyba cheminėmis medžiagomis

UAB „Ekochema“
UAB „Fortera“
UAB „Vainesa“
UAB „Benvita“
UAB „Mavis“
UAB „FasChem“

Adresas/Įm. kodas
Europos pr. 124, Kaunas/ Biochemijos, Kėdainiai
Josvainių g. 26, Kėdainiai
Beržų g. 8, Panevėžys
Klaipėdos 44d, Panevėžys
Metalo g. 29, Vilnius
Metalo g. 29, Vilnius

Ūkio subjektų, vykdančių veiklą su tabaku ir alkoholiu, planiniai patikrinimai
Ūkio subjekto pavadinimas
UAB „VINOPHILIA“
UAB ,,Jargala“
UAB „VAIKOMA“
UAB „Nendrė vėjyje“
UAB „Alika“
AB ,,Anykščių vynas“

M.Gumbrevičiaus IĮ „Gelsva“
UAB ,,Alaton“,
UAB „Gedimino smuklė”
UAB „Naminė pelėda”
UAB „PNP“

Ūkinės veiklos rūšis
Didmeninė prekyba visais alkoholiniais gėrimais
Didmeninė prekyba visais alkoholiniais gėrimais
Mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais
Mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais
Mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais
Spiritinių gėrimų gamyba, Didmeninė prekyba visais
alkoholiniais gėrimais, Didmeninė prekyba etilo alkoholio
turinčiomis žaliavomis, Didmeninė prekyba maistiniais
alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais, Didmeninė
pr. neden. etilo alkoholiu
Mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais
Mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais
Mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais
Mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais
Mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais

Tikrinamo ūkio subjekto adresas
Kauno m. sav. Kauno m. Tilžės g. 41
Žemaičių pl. 67, Kaunas
Marijonų g.41, Panevėžys,
Klaipėdos g. 14, Panevėžys
Marijonų g. 17“-5, Panevėžys,
Dariaus ir Girėno g. 8, Anykščiai

Liepkalnio g. 97B, Vilnius
Vilniaus g. 25, Vilnius
Tverečiaus g. 12-13, Vilnius
Elniakampio k., Sudervės sen., Vilniaus r.
Beržų g. 54, Panevėžys

Licencijų išdavimo Savivaldybėse priežiūra
Savivaldybė
ANYKŠČIŲ R. SAV.
KUPIŠKIO R. SAV.

Adresas
J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai el. p. anyk.info@is.lt
Vytauto g. 2, 40115 Kupiškis el. p. info@kupiskis.lt

Pastabos
VTAKT tikrinta 2010
VTAKT tikrinta 2009

► 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 kontrolės 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.

Atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų suvestinė*
2013 m. vasario 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 patikrinimų Nustatyta pažeidimų

2013-02-01
2013-02-01
2013-02-04
2013-02-07
2013-02-08
2013-02-11
2013-02-12
2013-02-13
2013-02-13
2013-02-14
naktis

Vilnius
Kaunas
Kaunas
Vilnius
Vilnius
Vilnius
Varėna
Panevėžys
Kaunas
Vilniaus r.

4
1
5
8
2
5
1
1
5
3

1
2
1
1
-

2013-02-18
2013-02-19
2013-02-20`
2013-02-21
2013-02-22
2013-02-22
2013-02-25
2013-02-25
2013-02-25
2013-02-26
2013-02-27
2013-02-27

Vilnius
Radviliškio r. sav.
Šiaulių m. sav.
Kaunas
Kaunas
Vilnius
Kaunas
Visaginas
Joniškis
Joniškis
Klaipėda
Vilnius
Viso

1
6
7
3
1
3
3
1
1
1
1
5

1
3
1
1
1
1
68

1250
500; 10 000
500
10 000
-
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Kitos įstaigos, dalyvavusios
patikrinime

Sankcijos (Lt)
-

Kartu su Vilniaus rajono VPK ir
Vilniaus
r.
savivaldybės
specialiste
10 000
3500; 1000; 1250 -`
1000
500
500
3000
43 000 Lt (į valstybės biudžetą 2013-03-07
sumokėta 30200 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. (85) 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 2013-01-04 sumokėtas sankcijas, kurios pateko į valstybės biudžetą.

2013 m. kovo mėn. ūkio subjektuose, naudojančiuose savo veikloje narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pirmtakus (prekursorius), atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų suvestinė****
Miestas, rajonas
Data

2013-03-12

Vilnius

Atlikta
patikrinimų

Nustatyta pažeidimų

2

nenustatyta

Pažeidimas

Kitos įstaigos, dalyvavusios
patikrinime

nedalyvavo

2013-03-18
2
nenustatyta
nedalyvavo
Vilnius
2013-03-26
1
nenustatyta
nedalyvavo
Vilnius
2013-03-28
1
nenustatyta
nedalyvavo
Vilnius
Iš viso:
6
**** Daugiau informacijos apie įmones, kuriose nustatyti pažeidimai, Jums suteiks 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*****
2013 m. vasario mėn. išduotos, papildytos, patikslintos ir panaikintos alkoholio produktų ir tabako
gaminių verslo licencijos
Atlikto
veiksmo
data
2013-03-12

2013-03-12

2013-03-15

2013-03-19

2013-03-21

Licencijos turėtojas

UAB Travel Retail Vilnius,
kodas 300940552,
Vilniaus m. sav. Vilniaus m.
Didžioji g. 25
UAB Travel Retail Vilnius,
kodas 300940552,
Vilniaus m. sav. Vilniaus m.
Didžioji g. 25
UAB „Gėrimų namai LT”,
kodas 302486970,
Vilniaus m. sav. Vilniaus m.
Didžioji g. 30
UAB „Osama“,
kodas 134993481,
Kauno m. sav. Kauno m.
Energetikų g. 29
UAB „VATL Group“,
kodas 302554058,
Vilniaus m. sav. Vilniaus m.
J. Franko g. 12-11

Licencijos numeris,
išdavimo data ir rūšis
Nr. 4L-148a,
išduota 2009-03-27,
verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais
Nr. 10L-68t,
išduota 2010-11-02,
verstis didmenine prekyba
tabako gaminiais
Nr. 4L-180a,
išduota 2010-05-12,
verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais
Nr. 4L-213a,
išduota 2011-11-22,
verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais
Nr. 4L-241a
verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais

Atliktas veiksmas

Licencija papildyta sandėlio adresu:
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Rodūnios kel. 2, patalpos
pažymėjimas plane 1-2.
Licencija papildyta sandėlio adresu:
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Rodūnios kel. 2, patalpos
pažymėjimas plane 1-1.
Išbrauktas sandėlio adresas:
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. V. A. Graičiūno g. 38, patalpų
pažymėjimas plane 2-53.
Išbrauktas sandėlio adresas:
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Kėdainių g. 25, patalpų
pažymėjimas plane 1-25.
Išduota licencija.
Sandėlio, iš kurio bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholiniais
gėrimais ir (ar) kuriame šie gėrimai bus laikomi, adresas:
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. V. A. Graičiūno g. 38, patalpų
pažymėjimas plane 2-53.

2013 m. kovo mėnesį išduotų leidimų pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį sąrašas
Išdavimo
data

Leidimo
numeris

Leidimo rūšis

Įmonės, kuriai išduotas leidimas, pavadinimas, kodas,
adresas

2013-03-04

35/13N

2013-03-08

36/13N

2013-03-14

05/13D

2013-03-18

37/13N

2013-03-19

38/13N

2013-03-25

39/13N

2013-03-29

40/13N

2013-03-29

41/13N

2013-03-04

35/13N

2013-03-08

36/13N

2013-03-14

05/13D

2013-03-18

37/13N

2013-03-19

38/13N

2013-03-25

39/13N

2013-03-29

40/13N

2013-03-29

41/13N

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

Valstybės įmonė „VISAGINO ENERGIJA“, 110087517,
Visagino sav. Visagino m. Taikos pr. 26A
Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras,
188785313, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepyno g. 11A
UAB „BIOK laboratorija“, 120536985, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Žarijų g. 2A
Uždaroji akcinė bendrovė „MEDELKOM“, 120030087,
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. V. A. Graičiūno g. 10
Uždaroji akcinė bendrovė „Kalnapilio – Tauro grupė“,
121958128, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Taikos al. 1
Lietuvos kariuomenė, 188732677, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Šv. Ignoto g. 8
Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“, 144133366,
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Vytauto g. 103
Akcinė bendrovė „Kauno energija“, 235014830, Kauno m.
sav. Kauno m. Raudondvario pl. 84
Valstybės įmonė „VISAGINO ENERGIJA“, 110087517,
Visagino sav. Visagino m. Taikos pr. 26A
Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras,
188785313, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepyno g. 11A
UAB „BIOK laboratorija“, 120536985, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Žarijų g. 2A
Uždaroji akcinė bendrovė „MEDELKOM“, 120030087,
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. V. A. Graičiūno g. 10
Uždaroji akcinė bendrovė „Kalnapilio – Tauro grupė“,
121958128, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Taikos al. 1
Lietuvos kariuomenė, 188732677, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Šv. Ignoto g. 8
Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“, 144133366,
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Vytauto g. 103
Akcinė bendrovė „Kauno energija“, 235014830, Kauno m.
sav. Kauno m. Raudondvario pl. 84

Etilo alkoholio
panaudojimo
sritis
Techninėms
reikmėms
Mokslo ir tyrimo
darbams
Gamybos
reikmėms
Gamybos
reikmėms
Mokslo ir tyrimo
darbams
Techninėms
reikmėms
Techninėms
reikmėms
Techninėms
reikmėms
Techninėms
reikmėms
Mokslo ir tyrimo
darbams
Gamybos
reikmėms
Gamybos
reikmėms
Mokslo ir tyrimo
darbams
Techninėms
reikmėms
Techninėms
reikmėms
Techninėms
reikmėms

2013 m. kovo mėnesį išduoti veiklos vietos registracijos pažymėjimai
ATLIKTO
VEIKSMO
DATA
2013-03-18

PAŽYMĖJIMO/
LICENCIJOS
TURĖTOJAS
UAB „Overlack“,
kodas 166102551,
S. Daukanto g. 19,
LT-69430 Kazlų
Rūda, Lietuva

PAŽYMĖJIMO/LICENCIJOS NUMERIS,
IŠDAVIMO DATA IR RŪŠIS
Veiklos vietos registracijos pažymėjimas Nr. L 2-52.
Veiklos, kuri vykdoma registruojamoje veiklos vietoje,
rūšis: antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir
psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)
laikymas bei naudojimas didmeninei prekybai

ATLIKTAS VEIKSMAS

Patikslintas veiklos vietos registracijos
pažymėjimas.
Tikslinamas veiklos vietos adresas:
Kazlų Rūdos sav., Kazlų Rūdos sen.,
Kajackiškės k. 9

_______________________________________________

***** Daugiau informacijos apie išduotus, papildytus, patikslintus ir panaikintus licencijas, pažymėjimus bei leidimus 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

