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Mieli skaitytojai,
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) siunčia Jums 2015 metų sausio mėnesio Naujienlaiškį.
Primename, kad Naujienlaiškį taip pat galite rasti Departamento interneto
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 Naujienlaiškio
turinio, todėl Jūsų laiškai visada laukiami el. paštu biuletenis@ntakd.lt arba
prašome atsakyti į klausimus anketoje http://www.ntakd.lt/apklausa/.
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Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija
Socialinė informacinė kampanija “Vaikai seka
tėvų pavyzdžiu”
Vaikai nuo mažumės mėgdžioja vyresniuosius, ypač tėvus, kurie jiems yra geriausi suaugusio asmens elgesio pavyzdžiai. 2015 m. Departamentas kartu su
Europos Tarybos Pompidou grupe įgyvendina socialinę informacinę kampaniją,
skirtą tėvams „Vaikai seka tėvų pavyzdžiu“.
Įgyvendinant šią socialinę informacinę kampaniją Departamentas parengė ir
išleido tėvams skirtą informacinį leidinį “Vaikai seka tėvų pavyzdžiu”. Leidinyje
pateikiama tėvams aktuali informacija apie psichoaktyviąsias medžiagas, elektronines cigaretes bei energinius gėrimus, jų poveikį, vartojimo žalą ir pasekmes. Tėvai leidinyje ras ne tik naudingos informacijos, bet ir vertingų patarimų,
kaip kalbėti su vaikais apie psichoaktyviąsias medžiagas.
Minėtos kampanijos dalis yra ir vaizdo klipas tuo pačiu pavadinimu, kurį kviečiame pažiūrėti Departamento youtube paskyroje.
Elkimės atsakingai ir rodykime gerą pavyzdį savo vaikams!

© Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, 2014

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija
Rekomenduojame drausti mokyklose ir jų teritorijose vartoti, turėti ar kitaip perduoti energinius gėrimus
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas), atsižvelgdamas į Lietuvoje nuo 2014 m.
lapkričio 1 d. įsigaliojusį draudimą jaunesniems kaip 18 metų asmenims parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti energinius gėrimus, siūlo mokykloms į mokyklos vidaus tvarkos dokumentus bei mokymo sutartis įtraukti draudimą vartoti energinius gėrimus bei jų turėti ar kitaip perduoti mokykloje ir jos teritorijoje. Taip pat tikslinga informuoti ir mokinių tėvus
apie energinių gėrimų vartojimo keliamą pavojų vaikų sveikatai.
Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 2 straipsnio 20 punkte apibrėžta, kad
energinis gėrimas – tai nealkoholinis gėrimas, kuriame yra daugiau kaip 150
mg/l kofeino, nesvarbu, iš kokio šaltinio, arba kuriame yra daugiau kaip 150
mg/l kofeino ir vienos ar kelių kitų centrinę nervų sistemą stimuliuojančių
medžiagų (gliukurono laktono, inozitolio, guaranino, ginsenozidų, ginkmedžių
ekstrakto, taurino ar kt.).
Energiniai gėrimai yra pavojingi dėl didelės kofeino, kuris yra psichoaktyvioji medžiaga, koncentracijos. Suvartotas per didelis kofeino kiekis
gali neigiamai atsiliepti sveikatai. Vartojant kofeiną pastoviai ir didesniais
kiekiais gali išsivystyti priklausomybė, o nutraukus jo vartojimą – pasireikšti abstinencijos simptomai. Kofeino poveikiui jautresni vaikai, vyresnio
amžiaus asmenys, moterys (ypač nėščiosios), sergantieji širdies ir kraujagyslių ligomis. Suaugusiems pavojinga iš karto suvartoti daugiau nei 200–500
mg kofeino, o vaikams – daugiau nei 75 mg.
Energiniuose gėrimuose nemažai ne tik kofeino, bet ir kitų, tonizuojamuoju
poveikiu pasižyminčių sudedamųjų dalių (pvz., taurino, B grupės vitaminų,
gvaraninių paulinijų, kampuotųjų pupenių ar ženšenio ekstrakto ir kt.), kurių
kiekiai gali smarkiai viršyti rekomenduojamą dienos normą. Energiniuose
gėrimuose esančios stimuliuojančios medžiagos gali ne tik padidinti ir taip
didesnį vaikų bei paauglių aktyvumą, bet ir sukelti agresiją ar net smurto protrūkius.
JAV apsinuodijimų kontrolės centrų asociacijos duomenimis, šioje šalyje nuo
2010 m. spalio iki 2013 m. rugsėjo mėnesio buvo užfiksuoti 5156 apsinuodijimo energiniais gėrimais atvejai. Net 40 proc. apsinuodijusiųjų energiniais
gėrimais buvo vaikai iki 6 m. amžiaus. Dalis energiniais gėrimais apsinuodijusių vaikų patyrė rimtus širdies ir nervų sistemos sutrikimus.
Ypač pavojinga maišyti energinius gėrimus su alkoholiu, nes alkoholis
nervų sistemos veiklą slopina, o kofeinas – stimuliuoja. Tokiais pavojingais
mišiniais galima labai stipriai apsinuodyti, jie labai kenkia širdžiai, sutrikdo
miegą. Be to, energinių gėrimų nereikėtų maišyti su kitais kofeino turinčiais
gėrimais (pvz., kava, arbata).
2014-2015 m. Departamentas parengė ir savo interneto svetainėje patalpino
informaciją visuomenei apie energinius gėrimus „Nuo 2014-11-01 energiniai
gėrimai nepilnamečiams yra draudžiami“, informaciją jaunimui apie kofeino
poveikį sveikatai bei parengė ir išleido lipdukus dėl draudimo vartoti, turėti ar kitaip perduoti energinius gėrimus mokykloje ir jos teritorijoje.
Šiuos lipdukus rekomenduojama naudoti mokykloms, kurios į mokyklos vidaus tvarkos dokumentus / taisykles bei mokymo sutartis yra įtraukusios
minėtą draudimą. Mokyklos, pageidaujančios gauti lipdukus, turėtų kreiptis į
Departamentą.
Skatiname mokytojus pasidalinti šia informacija su mokinių tėvais per informacinę sistemą „Tavo mokykla“ („Tamo“) skiltyje
„Pranešimai“.

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursoriai: kontrolė ir licencijavimas
2014 m. lapkričio 27 d. ir gruodžio 23 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente vyko Tarpinstitucinės narkotinių
ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės veiksmų koordinavimo komisijos (toliau – Komisija) posėdžiai.
Pirmajame posėdyje buvo svarstytas Į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašo (sąrašas, kurio pagrindu būtų vykdoma į
oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų platesnė stebėsena) projektas, kuris numatytas keičiamame Narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo projekte. Posėdyje buvo siūloma į minėtą sąrašą įtraukti chemines medžiagas, kurios dažnai galimai naudojamos nelegaliai narkotikų gamybai Lietuvoje ir Europos sąjungoje. Posėdyje buvo aptartos Į oficialų sąrašą neįrauktų medžiagų sąrašo sudarymo taisyklės, galimi cheminių medžiagų įtraukimo ir išbraukimo iš jo
kriterijai.
Posėdyje buvo numatyta paruošti įtartino sandorio elektroninę pranešimo formą pagal kurią ūkio subjektai galės teikti kompetentingoms institucijoms atitinkamą informaciją.
Taip pat aptarti ir numatyti 2015 m. tarpinstitucinės veiklos prioritetai ir bendri
darbo planai vykdant prekursorių kontrolę ir gerinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei veiksmų koordinavimą.
Gruodžio 23 d. vykusiame posėdyje Komisijos nariai dar kartą peržiūrėjo ir
pakoregavo Į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašo projektą. Pakoreguotam projektui buvo pritarta. Pakoreguotam Į oficialų sąrašą neįrauktų medžiagų sąrašo sudarymo taisyklių projektui Posėdžio narių balsų dauguma
buvo pritarta.

Daugiau informacijos apie įmones,
kuriose nustatyti pažeidimai, Jums
suteiks Narkotinių ir psichotropinių
medžiagų prekursorių kontrolės ir
rizikos vertinimo skyriaus vedėja Rima Mačiūnienė tel. 8 706 680 65, el.
paštas: rima.maciuniene@ntakd.lt.

Alkoholio produktų ir tabako gaminių kontrolė bei

licencijavimas

Ūkio subjektų dėmesiui
Informuojame, kad paraiškas alkoholio produktų ir tabako gaminių didmeninės prekybos ir gamybos licencijoms bei leidimams
pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį įsigyti, galite teikti elektroniniu būdu Elektroninių valdžios vartų portale epaslaugos.lt

Patikrinimų rezultatai

Išduotos licencijos

2014 m. lapkričio-gruodžio 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:

Duomenys apie 2014 m. gruodžio mėn. išduotas, patikslintas, papildytas licencijas verstis
didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais. Licencijų sąrašas.



atlikti 61 patikrinimai,



nustatyti 29 pažeidimai,



ekonominių sankcijų nepaskirta.

Duomenys apie 2014 m. gruodžio mėn. išduotas, patikslintas, panaikintas licencijas alkoholiniais gėrimų gamybos licencijas. Licencijų sąrašas.

Į valstybės biudžetą per 2014 metus sumokėta 378 219 Lt
Daugiau informacijos galite rasti čia.

Alkoholinių gėrimų realizavimo per 2013
metus ataskaita
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas surinko ir
susistemino duomenis apie alkoholinių gėrimų realizavimą per 2013 m. iš
įmonių, turinčių licencijas verstis didmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais ir įmonių, turinčių licencijas verstis didmenine prekyba alumi,
alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos
sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento
(spausti čia).

Duomenys apie per 2014 m. gruodžio mėn.
išduotus leidimus pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį. Leidimų sąrašas

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. 8 706 680 91, el. paštas:
violeta.verseckiene@ntakd.lt

Pristatyta Alkoholio ir tabako kontrolės priemonių įgyvendinimo savivaldybėse apžvalga
Departamentas 2014 m. atliko Lietuvos Respublikos savivaldybių apklausą apie alkoholio ir tabako kontrolės priemonių įgyvendinimą, šios apklausos tikslas - objektyviai įvertinti šiuo metu Lietuvoje susidariusią tabako ir alkoholio kontrolės situaciją ir palyginti gautus duomenis su 2013 m. atlikta analogiška apklausa, bei įvertinti per metus 5
įvykusius pokyčius analizuojamais klausimais. Apžvalgą galite rasti čia.

Dėl mažareikšmių pažeidimų alkoholio ir tabako kontrolės veiklos srityje
Departamentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 369 straipsnio 2 dalimi nustatė alkoholio ir tabako kontrolės veiklos srities teisės aktų pažeidimai, kurie gali būti
laikomi mažareikšmiai. Išsamiau spauskite čia.

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.

Dėl esminių tabako kontrolės įstatymo pakeitimų, įsigaliosiančių nuo 2015
m. Gegužės 1 d.
2015 m. sausio 7 d. Teisės aktų registre (TAR, 2015-01-06, Nr. 98) paskelbtas Lietuvos Respublikos tabako
kontrolės įstatymo pakeitimas. Nuo 2015 m. gegužės 1 d. keičiamas Tabako kontrolės įstatymo pavadinimas į
Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymą, taip pat papildomos šiame įstatyme
vartojamos sąvokos ir pateikiamos jų reikšmės (pvz., „elektroninė cigaretė“, „su tabako gaminiais susiję gaminiai“,
„tarpvalstybinė nuotolinė prekyba“), tuo pačiu nustatomi Lietuvos Respublikoje tokie draudimai, susiję su elektroninių cigarečių ir jų pildomųjų talpyklų apyvarta:
1) draudžiama parduoti elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas asmenims iki 18 metų; 2) draudžiama asmenims iki 18 metų rūkyti (vartoti) elektronines cigaretes ir turėti elektronines cigaretes ar pildomąsias talpyklas;
3) draudžiama nupirkti ar kitaip perduoti elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas asmenims iki 18 metų; 4)
draudžiama vidaus ir tarpvalstybinė nuotolinė prekyba elektroninėmis cigaretėmis ir pildomosiomis talpyklomis; 5) draudžiama bet kokia elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų reklama; 6) draudžiamas bet kokio pobūdžio viešas ar privatus radijo programų rėmimas, bei renginių, veiklos ar atskirų asmenų rėmimas, kuris susijęs su
keliomis Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėmis ar vykdomas keliose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse, ar turintis kitokį tarpvalstybinį poveikį, ar tiesiogiai ar netiesiogiai skatinantis naudoti elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas; 7) draudžiami su elektroninėmis cigaretėmis ir pildomosiomis talpyklomis
susiję komerciniai audiovizualiniai pranešimai, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas.
Juridiniai asmenys, pažeidę nustatytus šiame įstatyme reikalavimus dėl elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų
apyvartos, bus baudžiami ekonominėmis sankcijomis. Išsamiau susipažinti su šiuo įstatyme galima 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

mais: 8 706 68094
Prekursorių kontrolės klausimais:
8 706 63192
Informaciją žiniasklaidai teikia:
Licencijavimo klausimais:
Jonas Žala
8 706 68090
tel. 8 706 68064
Alkoholio ir tabako kontrolės klausiel. paštas: jonas.zala@ntakd.lt

