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Mieli skaitytojai,
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departa-

Turinys:

mentas) siunčia Jums šeštąjį 2014 metų rugpjūčio mėn. Naujienlaiškį.

Kvietimas teikti paraiškas

Primename, kad Naujienlaiškį taip pat galite rasti Departamento interneto

Alkoholio produktų ir tabako
gaminių kontrolė bei licencijavimas

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 – naujienlaiškis,
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

arba

prašome

atsakyti

į

klausimus

anketoje

http://

www.ntakd.lt/apklausa/ .

Narkotinių ir psichotropinių
medžiagų prekursoriai:
kontrolė ir licencijavimas
Informacija verslo subjektams
Psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo prevencija

Nuoširdžiai,
Departamentas

Naudinga informacija

Kvietimas teikti paraiškas
Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas ES finansinei paramai gauti vykdant projektus pagal Teisingumo programą
2014-2020. Daugiau informacijos

© Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, 2014

Alkoholio produktų ir tabako gaminių kontrolė bei
licencijavimas
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 70 1 straipsniu, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas teisės aktų nustatyta tvarka atlieka institucijų, įgyvendinančių narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pirmtakų (prekursorių), tabako ir alkoholio valstybinę kontrolę,
veiksmų priežiūros ir koordinavimo funkcijas.
Informacijos apibendrinimą apie kontroliuojančių institucijų atliktus patikrinimus 2014 m. II ketvirtį galite rasti čia.

Ūkio subjektų, vykdančių veiklą su tabaku ir alkoholiu, rugsėjo mėn. patikrinimų
planas.

Patikrinimų rezultatai
2014 m. liepos mėn. įmonėse, turinčiose licencijas verstis didmenine ir /
ar mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, alkoholio produktais; gaminti alkoholinius gėrimus, alkoholio produktus; verstis didmenine ir / ar
mažmenine prekyba tabako gaminiais; gaminti tabako gaminius, buvo:



atlikti 47 patikrinimai,



nustatyta 15 pažeidimų,



paskirta 25 500 Lt ekonominių sankcijų.

Išduotos licencijos
Duomenys apie 2014 m. liepos
mėn. išduotas, patikslintas, papildytas licencijas verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais. Licencijų sąrašas.
Duomenys apie 2014 m. liepos
mėn. išduotas, patikslintas, papildytas licencijas verstis alkoholinių gėrimų gamyba. Licencijų sąrašas.
Duomenys apie 2014 m. liepos
mėn. išduotus leidimus pirkti ir
(ar) naudoti etilo alkoholį. Leidimų sąrašas.
Duomenys apie 2014 m. liepos
mėn. išduotas, patikslintas, papildytas licencijas verstis didmenine prekyba tabako gėrimais.
Licencijų sąrašas.

Į valstybės biudžetą per 2014 m. sumokėta 267 148 Lt (iki 2014-08-20).
Daugiau informacijos galite rasti čia.

Naujausi teismų sprendimai:
 Dėl UAB “Alika” Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimo
 Dėl UAB “Gazholderis” Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimo

Daugiau informacijos apie įmones, kuriose nustatyti pažeidimai, Jums suteiks Tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus vedėja Eglė Latauskienė tel. (8 5) 266 80 65, el. paštas:
egle.latauskiene@ntakd.lt.

Daugiau informacijos apie išduotas, papildytas, patikslintas ir panaikintas licencijas, pažymėjimus
bei leidimus Jums suteiks
Tabako, alkoholio, narkotinių ir
psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja
Violeta Verseckienė
tel. (8-5) 266 80 91, el. paštas:
violeta.verseckiene@ntakd.lt

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursoriai: kontrolė ir licencijavimas

Patikrinimų rezultatai
2014 m. liepos mėn. ūkio subjektuose, naudojančiuose savo
veikloje narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus
(prekursorius): atlikti 8 patikrinimai, pažeidimų nebuvo nustatyta.
Daugiau informacijos Departamento puslapyje.

2014 m. liepos 29 d. išduotas UAB
„Ferentis“ (įmonės kodas 303055859, buveinė –
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 231)
veiklos, susijusios su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų
pirmtakais (prekursoriais), vietos registracijos
pažymėjimas Nr. L2-59.

VERSLO SUBJEKTŲ DĖMESIUI
Nuo 2014 m. rugpjūčio 22 d. iki 2015 m. birželio 30 d. verslo subjektai, vykdantys prekybą
įvairiomis prekėmis ir atliekantys paslaugas, privalo rodyti kainas litais ir eurais, o kainas perskaičiuoti pagal Euro įvedimo įstatyme nurodytas taisykles.

BŪTINA ŽINOTI:
1. Euro ir lito perskaičiavimo kursas - 3,45280 lito už 1 eurą.
2. Rekomendacijos verslui: http://www.euro.lt/lt/apie-euro-ivedima-lietuvoje/svarbiausi-teises
-aktai/rekomendacijos-verslui/.
3. Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumas: http://www.euro.lt/lt/apie-euroivedima-lietuvoje/svarbiausi-teises-aktai/geros-verslo-praktikos--ivedant-eura-memorandumas/.
4. Svarbiausi teisės aktai, kuriuose nustatyti Jums privalomi reikalavimai:


Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymas: http://www.euro.lt/lt/apie-euro-ivedimalietuvoje/svarbiausi-teises-aktai/euro-ivedimo-lietuvos-respublikoje-istatymas/.



Prekių ir paslaugų kainų nurodymo litais ir eurais, taip pat šiam nurodymui ir perskaičiavimui keliamų reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 719: https://www.etar.lt/portal/legalAct.html?documentId=bf206ca0134211e4adf3c8c5d7681e73.



Prekių ir paslaugų kainų nurodymo dvejopo kainų skelbimo laikotarpiu rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 4
-201:
http://www.euro.lt/lt/apie-euro-ivedima-lietuvoje/svarbiausi-teises-aktai/
rekomendacijos-verslui/.

5. KONSULTACIJOS verslui euro įvedimo klausimais teikiamos nemokamu telefonu 8 800
34528. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento kompetencijos klausimais konsultacijos teikiamos telefonais: 8 706 68090, 8 706 68094, 8 706 63192 ir e. paštu:
ntakd@ntakd.lt.

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija
Parengta informacinė medžiaga apie psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo pirminės prevencijos priemonių vykdymą Lietuvoje
2013-2014 metais

Departamentas surinko, išanalizavo, bei savo interneto svetainės rubrikoje „Prevencija“ patalpino informacinę medžiagą tema „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo pirminės prevencijos vykdymas Lietuvoje 20132014 metų apžvalga“. Šioje trumpoje apžvalgoje analizuojami aplinkos
prevencijos strategijų, taikomų Lietuvoje, palankūs ir nepalankūs esamos situacijos veiksniai, pristatomos bendrosios psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programų vykdymas bendrojo lavinimo
mokyklose, apžvelgiamos bendrosios psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos priemonės jaunimui bei įgyvendinamos atrankinės prevencijos priemonės laisvalaikio praleidimo vietose.

Skelbiamas geriausio žurnalistinio straipsnio, susijusio su
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo keliama žala vaikų sveikatai
ir skatinančio rinktis sveiką gyvenimo būdą be psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimo, konkursas
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas skelbia „Geriausio žurnalistinio straipsnio, susijusio su
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo keliama žala vaikų sveikatai ir skatinančio rinktis sveiką gyvenimo būdą be
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo“, konkursą.
Konkursas organizuojamas siekiant tinkamai paminėti 2014 metus – Vaikų sveikatos metus ir išrinkti geriausią
specializuotose ir populiariosiose visuomenės informavimo priemonėse parengtą straipsnį, susijusį su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo keliama žala vaikų sveikatai ir skatinančio rinktis sveiką gyvenimo būdą be
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo (toliau – Straipsnis).
Konkurse gali dalyvauti žiniasklaidos, visuomenės informavimo priemonių, nevyriausybinių organizacijų atstovai bei visi kiti norintys asmenys. Konkurso dalyviai turi pateikti Straipsnius, paskelbtus nuo 2014 m. sausio 1
d. iki 2014 m. lapkričio 14 d. lietuvių kalba specializuotose ir populiariosiose visuomenės informavimo priemonėse.
Straipsniai Konkursui siunčiami nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 14 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui el. paštu: konkursas@ntakd.lt.
Prašome visus dalyvius prieš siunčiant Straipsnius atidžiai perskaityti konkurso nuostatus.
Konkurso vykdymą koordinuoja Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Leonienė, tel. 8 7066 31 94, el. paštas: vida.leoniene@ntakd.lt.

Naujienų srautas
Girtuoklystė paplūdimyje – tolygi savižudybei
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas kartu su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
(toliau – Ministerija) perspėja gyventojus apie kylančius pavojus ir atsakomybę vartojant alkoholinius gėrimus bei kitas
psichotropines medžiagas paplūdimiuose. Departamentas ir Ministerija taip pat primena, kad girtuokliavimas paplūdimiuose yra baudžiamas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, šiemet ugniagesiai iš įvairių
vandens telkinių ištraukė 116 nuskendusių žmonių. Patirtis rodo, kad pagrindinė nelaimių priežastis – alkoholio vartojimas.
Skaityti daugiau...

NTAKD remiami projektai atnešė pirmuosius vaisius
Departamento direktoriaus 2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. T1-197 buvo skirtos lėšos įstaigų ir organizacijų projektams, laimėjusiems Pirminės psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos projektų 2014 metais atrankos konkursą. Departamentas skyrė lėšas Vyskupo Motiejaus Valančiaus Blaivystės sąjūdžio, Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungos „Žingsnis, Labdaros ir Paramos Fondas Tavo Galimybė, Viešosios įstaigos „Grijos vaikai“, Viešosios Įstaigos „Gebu“,
Visų Šventųjų šeimos paramos centro, Gabijos labdaros ir paramos fondo ir Klaipėdos jaunimo sveikatos centro
„Bendraamžiai“ įgyvendinamiems projektams.

Skaityti daugiau...

Organizuojami mokymai narkotikus vartojantiems asmenims
apie naloksoną ir darbą principu „lygus lygiam“ siekiant perteikti įrodymais paremtą praktiką sukurtoje vaizdo medžiagoje
Eurazijos žalos mažinimo tinklas (Eurasian Harm Reduction Network - EHRN) kviečia narkotikus vartojančius asmenis iš
Danijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Italijos, Estijos ir Lietuvos dalyvauti mokymuose apie palaikomąsias kampanijas
ir kurti vaizdo medžiagą. Mokymai vyks 2014 m. rugsėjo 2-5 dienomis Vilniuje, Lietuvoje.
Mokymų dalyviai bus mokomi įgyvendinti nacionalines palaikomąsias kampanijas ir tobulinti vaizdo medžiagos kūrimo įgūdžius. Mokymų tikslas – palaikomosios kampanijos, skirtos naloksono platinimui „lygus lygiam“ principu, tokiu būdu siekiant
sumažinti mirčių nuo perdozavimo skaičių Europos Sąjungoje. Mokymų metu įgyti įgūdžiai bus panaudoti organizuojant
nacionalines palaikomąsias kampanijas „Aš esu Įrodymas“ („I am the Evidence“), kurių tikslas surinkti ir išplatinti vaizdo
medžiagoje užfiksuotus įrodymus apie asmeninę patirtį vartojant naloksoną, pademonstruojant, jog naloksonas išsaugojo 6
gyvybes Europos Sąjungos šalyse: Danijoje, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Estijoje ir Lietuvoje.
Mokymai organizuojami Žalos mažinimo asociacijos įgyvendinamo tarptautinio projekto „EuroHRN II: inovatyvios narkotikų
žalos mažinimo Europoje priemonės“ rėmuose (EHRN yra šio projekto įgyvendinamasis partneris).
Daugiau informacijos apie mokymus galima rasti ir dalyvio paraišką užpildyti čia:

Kontaktai
Adresas: Šv. Stepono g. 27,
LT-01312 Vilnius
Telefonas: 8 706 68060
Faksas: 8 706 68095
El. paštas: ntakd@ntakd.lt

Įmonės kodas: 302610311
Informacija pasiteiravimui, konsultacijoms
Licencijavimo klausimais:
8 706 68090
Alkoholio ir tabako kontrolės klausimais: 8 706 68094

Prekursorių kontrolės klausimais:
8 706 63192
Informaciją žiniasklaidai teikia:
Jonas Žala
tel. 8 706 68064
el. paštas: jonas.zala@ntakd.lt

