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Mieli skaitytojai,  

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas)  

siunčia Jums 2015 metų birželio mėnesio Naujienlaiškį. 

Šiame Naujienlaiškyje rasite aktualią informaciją apie priklausomybę sukelian-

čias medžiagas, jų prevenciją ir kontrolę. 

2015 m. birželio mėn.   Nr.  6 

            © Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, 2015   

Primename, kad Naujienlaiškį taip pat galite rasti Departamento interneto svetai-

nėje adresu http://www.ntakd.lt/biuletenis. Jei norite pasiūlyti adresatą, kuriam ši 

informacija būtų naudinga ir įdomi, įrašykite jo elektroninio pašto adresą interne-

to svetainėje www.ntakd.lt , 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,  el. paštu biuletenis@ntakd.lt. Savo nuomonę taip pat galite išreikšti ir 

atsakydami į klausimus anketoje http://www.ntakd.lt/apklausa/. 

Nuoširdžiai, 

Departamentas  

Pristatyta Europos 2015 m. narkotikų vartojimo paplitimo ataskaita  
2015 m. birželio 4 d. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras pristatė naujausią savo metinę narkotinių ir psichot-

ropinių medžiagų vartojimo paplitimo bei esamos situacijos Europoje apžvalgą „Europos 2015 m. narkotikų vartojimo paplitimo 

ataskaita. Tendencijos ir pokyčiai“ bei su šiuo leidiniu susijusią informacinę medžiagą. Apžvalgoje gausu lentelių ir diagramų, 

pateikiamos apibendrintos 28 Europos Sąjungos šalių, o taip pat Norvegijos ir Turkijos narkotikų kontrolės ir narkomanijos pre-

vencijos srities naujovės ir tendencijos. Apžvalgą, interaktyvius žemėlapius, diagramas, vaizdo ir garso medžiagą bei kitą su 

šiuo leidiniu susijusią informacinę medžiagą galima rasti Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras interneto svetai-

nėje adresu: www.emcdda.europa.eu/edr2015. 

Šių metų Apžvalgoje dėmesys atkreiptas į aukštą kanapių vartojimo paplitimą ir su tuo augantį gydymo paslaugų poreikį, naujus 

hepatito C gydymo metodus, neteisėto benzodiazepinų vartojimo paplitimą tarp didelės rizikos narkotikų vartotojų, heroino kont-

rabandą iš Azijos į Europą, taikomas psichosocialines intervencijos priemones, didėjančią naujų psichoaktyvių medžiagų pasiūlą 

ir jų kontrolės užtikrinimą Europoje. 

Daugiau informacijos 
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Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija  

Diskusijoje aptarti tabako gaminių, su jais susijusių gaminių bei alkoholio 
draudimų nepilnamečiams asmenims įgyvendinimo užtikrinimo klausimai 
Gegužės 22 dieną Departamento kvietimu vyko diskusija aptarti narkotikų, taba-

ko ir alkoholio vartojimo problemas ir LR įstatymuose numatytų tabako gaminių, 

su jais susijusių gaminių bei alkoholio draudimų turėti, vartoti bei parduoti šias 

medžiagas nepilnamečiams įgyvendinimo užtikrinimas. Diskusijoje dalyvavo 

Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo ministerijų, Vilniaus miesto savivaldy-

bės, Vilniaus visuomenės sveikatos biuro, Ugdymo plėtotės centro, Lietuvos 

mokinių parlamento, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, nevyriau-

sybinių organizacijų atstovai.  Diskusijoje pranešimus skaitė Departamento di-

rektorė Inga Juozapavičienė, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 

Viešosios tvarkos valdybos Prevencijos skyriaus vyresnioji specialistė Rūta Jo-

navičienė. Diskusijoje dalyvavo ir alkoholio, tabako bei elektroninių cigarečių 

vartojimo problemą iš mokinių perspektyvos pristatė Lietuvos mokinių parlamen-

to Sveikatos apsaugos komiteto pirmininko pavaduotoja Jovita Burokaitė. 

Startavo mokomoji internetinė programa paauglių tėvams 
2015 m. gegužės mėn. startavo vienintelė Lietuvoje paauglius auginantiems tėvams skirta moko-

moji internetinė programa „Ką veikia vaikai?“. Asociacijos „Mentor Lietuva“ sukurtos mokomosios 

internetinės programos tikslas – padėti tėvams geriau suprasti paauglystę išgyvenančias atžalas, 

stiprinti tarpusavio santykius, keisti įsisenėjusius stereotipus apie psichoaktyviųjų medžiagų var-

tojimo prevenciją bei suteikti reikalingų žinių apie sveiką gyvenimo būdą. 

Apsilankę interneto svetainėje www.kaveikiavaikai.lt, tėvai ras pamokas įvairiomis temomis – apie paauglių elgseną, ryšio su 

vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją. Šios pamokos bus nuolat papildomos naujomis temomis. 

Kiekvieną pamoką sudaro 5 dalys: faktai, patarimai, užduotys, testas ir vaizdo medžiaga, kurioje savo įžvalgomis ir patirtimi dali-

nasi specialistai bei įžymūs žmonės. Departamentas 2014 m. rugpjūčio 21 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį su asociacija 

„Mentor Lietuva“ dėl mokomosios internetinės programos „Ką veikia vaikai?“ kūrimo ir viešinimo. 

Saugiose darbo vietose stresas yra valdomas 
2015-05-26 Departamento Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo skyriaus vyr. specialistė Rūta Gedmi-

nienė dalyvavo ir skaitė pranešimą seminare „Saugiose darbo vietose stresas yra valdomas“, Utenoje. Seminarą organizavo VšĮ 

Technikos priežiūros tarnyba, vykdydama ES saugos ir sveikatos darbe agentūros (EU-OSHA) informacinę kampaniją. Seminare 

pranešimus taip pat skaitė prof. Dr. G. Navaitis, Higienos instituto atstovė dr. B. Pajarskienė ir EU-OSHA Lietuvos nacionalinio 

ryšių punkto atstovas D. Bitaitis. Departamento atstovė seminaro dalyviams pristatė darbe patiriamo streso sąsajas su psichoak-

tyviųjų medžiagų vartojimu, darbuotojų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo situaciją, kylančias problemas bei psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo prevencijos darbo vietose galimybes. 

Pasveikinti Pasaulinę dieną be tabako gimę naujagimiai 
2015 m. gegužės 31 d. pasaulis jau 26-ąjį kartą minėjo Pasaulinę dieną be tabako. Šia 

proga Kauno jaunimo narkologijos pagalbos centro iniciatyva birželio 1 dieną visoje Lietu-

voje įvyko jau ne pirmus metus organizuojama akcija „Gimiau nerūkantis“. Akcijos metu 

marškinėliais su užrašu „Gimiau nerūkantis“ bei atminimo pažymėjimais buvo apdovanoti 

gegužės 31 d. gimę naujagimiai. Akcija vyko daugiau nei dvidešimtyje Lietuvos miestų 

esančiuose gimdymo namuose. Departamento direktorė Inga Juozapavičienė kartu su 

Sveikatos apsaugos viceministre Jadvyga Zinkevičiūte lankėsi Vilniaus universiteto ligoni-

nės Santariškių klinikų Akušerijos ir ginekologijos centre bei Vilniaus miesto klinikinės 

ligoninės Akušerijos ir ginekologijos klinikoje.   

http://www.kaveikiavaikai.lt


Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija  

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ankstyvosios intervencijos mokymai 

Departamentas 2015 m. gegužės 28 – 29 dienomis kartu su Specialiosios pedagogikos ir 

psichologijos centru organizavo „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ankstyvosios intervenci-

jos programos įgyvendinimo“ mokymus, kuriuose dalyvavo 29 socializacijos centrų bei peda-

goginių psichologinių tarnybų specialistai.  

Ankstyvosios intervencijos programa yra pagrįsta nuostata, kad pastebėjus psichoaktyviąsias 

medžiagas vartojantį asmenį, svarbu laiku reaguoti, t.y. pasiūlyti jam ankstyvosios intervenci-

jos paslaugas, nukreipti dalyvauti ankstyvosios intervencijos programoje. Ši programa padeda 

pakeisti jaunų žmonių požiūrį į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą. 

Departamentas, siekdamas, kad ankstyvosios intervencijos priemonių taikymas būtų kryptingas ir nuoseklus bei 

vadovaudamasis 17 Europos šalių įgyvendinto projekto „FreD goes net“ metu parengtu vadovu „Early intervention 

for young drug users“, 2011 metais adaptavo ir išleido leidinį „Ankstyvosios intervencijos vadovas“, skirtą specialis-

tams, teikiantiems ankstyvosios intervencijos paslaugas jauniems asmenims nuo 14 iki 21 m. amžiaus.  

Gegužės 31-oji – Pasaulinė diena be tabako 

2015 m. gegužės 31 d. pasaulis jau 26-ąjį kartą minėjo Pasaulinę dieną be tabako. Pagrindinis šios dienos tikslas 

yra apsaugoti dabartinę ir būsimas kartas nuo tabako vartojimo sukeliamų sveikatos, socialinių, aplinkos ir ekono-

minių problemų bei priverstinio kvėpavimo tabako dūmais užterštu oru (pasyvaus rūkymo). 

Skaityti daugiau 

Teisės aktų ir teisės aktų projektų apžvalga  
2015-05-21 Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 16, 18 

ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymą, kuriuo siekiama suvienodinti Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatas, kurios buvo 

priimtos skirtingais Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymais, t.y. leisti vykdyti mažmeninę prekybą natūra-

lios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, masiniuose 

renginiuose ir mugėse bei uždrausti vartoti natūralios fermentacijos alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio 

koncentracija viršija 13 procentų, parodose, ir natūralios fermentacijos alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alko-

holio koncentracija viršija 7,5 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse. 

2015-05-21 Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Alkoholio kontrolės įstatymo 18 ir 22 straipsnių pakeitimo ir papil-

dymo įstatymo projektą, kuriuo siūloma Savivaldybių taryboms suteikti teisę riboti ar uždrausti prekybą alkoholiniais 

gėrimais ne tik švenčių ir masinių renginių dienomis, bet ir visuose renginiuose. 

2015-05-21 Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 17 

straipsnio pakeitimo įstatymo bei Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 14 straipsnio pakeitimo 

įstatymo projektai, kuriais siekiama sumažinti kontrabandos ir nelegalių alkoholinių gėrimų bei tabako gaminių pre-

kybos mastus, nustatant atsakomybę už akcizais apmokestinamų prekių (išskyrus energinius produktus ir elektros 

energiją) įsigijimą pažeidžiant nustatytą tvarką. 

2015-05-18 pateikti Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 34 straipsnio pakeitimo įstatymo, ir Tabako kontrolės įsta-

tymo Nr. I-1143 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projektai, kuriais siūloma padidinti ekonomines sankcijas už šių 

įstatymų reikalavimų nesilaikymą kasininkei – pardavėjai, kuri būtų baudžiama nuo dvidešimties iki keturiasdešim-

ties eurų bauda, už šio draudimo pažeidimą, padarytą toje pačioje prekybos vietoje pakartotinai per trejus metus 

nuo baudos paskyrimo kasininkė – pardavėja baudžiama nuo keturiasdešimties iki šešiasdešimties eurų bauda. 

http://ntakd.lt/index.php/naujienos/pranesimai-spaudai/1518-geguzes-31-oji-pasauline-diena-be-tabako


Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursoriai: kontrolė ir li-

cencijavimas  

Patikrinimų rezultatai 

2015 m. gegužės mėn. ūkio subjektuose, naudojančiuose 

savo veikloje narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmta-

kus (prekursorius): atlikti 6 patikrinimai, pažeidimų nebuvo 

nustatyta. Daugiau informacijos čia.      

Daugiau informacijos apie įmones, kuriose nu-

statyti pažeidimai, Jums suteiks Narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir 

rizikos vertinimo skyriaus vedėja Rima Mačiū-

nienė tel. 8 706 680 65, el. paštas: ri-

ma.maciuniene@ntakd.lt. 

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. 

Išduotos licencijos 

Duomenys apie 2015 m. gegužės mėn. 

išduotas, patikslintas, papildytas licenci-

jas verstis didmenine prekyba alkoholi-

niais gėrimais. Licencijų sąrašas. 

Duomenys apie per 2015 m. gegužės 

mėn. išduotus leidimus pirkti ir (ar) nau-

doti etilo alkoholį.  Leidimų sąrašas 

Duomenys apie 2015 m. gegužės mėn. 

išduotas, patikslintas, papildytas licenci-

jas gaminti alkoholinius gėrimus. Licenci-

jų sąrašas. 

Duomenys apie 2015 m. gegužės mėn. 

išduotas, patikslintas, papildytas licenci-

jas verstis didmenine prekyba tabako 

gaminiais. Licencijų sąrašas. 

Daugiau informacijos apie išduotas, papil-

dytas, patikslintas ir panaikintas licenci-

jas, pažymėjimus bei leidimus Jums su-

teiks  

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotro-

pinių medžiagų prekursorių licencijų sky-

riaus vedėja Violeta Verseckienė tel. 8 

706 680 91, el. paštas: viole-

ta.verseckiene@ntakd.lt 

Alkoholio produktų ir tabako gaminių kontrolė bei  licencijavimas  

Patikrinimų rezultatai 

2015 m. gegužės mėn. įmonėse, turinčiose licencijas verstis didmeni-

ne ir / ar mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, alkoholio pro-

duktais; gaminti alkoholinius gėrimus, alkoholio produktus; verstis 

didmenine ir / ar mažmenine prekyba tabako gaminiais; gaminti taba-

ko gaminius, buvo: 

atlikti 39 patikrinimai,  

nustatyti 12 pažeidimai,  

Į valstybės biudžetą iki 2015-06-02 sumokėta 45 940 EUR 

Daugiau informacijos galite rasti čia.  

Įvyko susitikimas su Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos atstovais 

Departamentas įgyvendindamas 2015 m. balandžio 27 d. pasirašytą „Susitarimą dėl bendradarbiavimo cheminių 

medžiagų ir preparatų tvarkymo valstybinės kontrolės srityje Nr. T15-5“ tarp Departamento ir Valstybinės aplinkos 

apsaugos tarnybos 2015 m. birželio 5 d. organizavo Susitarimo šalių susitikimą, kurio metu aptartos numatytas 

bendradarbiavimo priemonės. 

Stipriųjų alkoholinių gėrimų iš Rusijos im-
portuota 2,5 karto mažiau 

Stipriųjų alkoholinių gėrimų į Lietuvos Respubliką 2015 m. I-ąjį ketvir-

tį importuota 284,1 tūkst. l.a.a. o 2014 m. I-ąjį ketvirtį – 424,5 tūkst. 

l.a.a. Stipriųjų alkoholinių gėrimų importas 2015 m. I-ąjį ketvirtį, lygi-

nant su 2014 m. I-ju ketvirčiu, sumažėjo 1,5 karto. Iš Rusijos Federa-

cinės Respublikos stipriųjų alkoholinių gėrimų importas 2015 m. I-ąjį 

ketvirtį lyginant su 2014 m. I-ju ketvirčiu, sumažėjo net 2,5 karto. 

Daugiau informacijos 
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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, kon-

sultacijoms 
 

Licencijavimo klausimais:  

8 706 68090 
 

Alkoholio ir tabako kontrolės klausi-

mais: 8 706 68094 

Prekursorių kontrolės klausimais: 

8 706 63192 

Informaciją žiniasklaidai teikia: 

Jonas Žala  

tel. 8 706 68064 

el. paštas: jonas.zala@ntakd.lt 

Naujienų srautas 

Dėl UAB ,,Maxima LT“ padaryto Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimo 
2015 m. gegužės 4 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė UAB „Maxima LT“ apeliacinį skun-

dą  neskundžiama nutartimi administracinėje byloje Nr. A913-858/2015 ir paliko galioti 2013 m. spalio 24 d. Narkoti-

kų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) nutarimą, kuriuo Departamentas skyrė 

UAB ,,Maxima LT“ 1250 Lt (362 Eur) baudą už Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 4 dalies 2 punkto pažeidi-

mą, nes įmonei priklausančioje parduotuvėje buvo parduoti alkoholiniai gėrimai neblaiviam asmeniui, kuriam nusta-

tytas 2,67 promilės girtumas. 

Skaityti daugiau 

Diskusijoje aptartos alkoholio ir tabako vartojimo ankstyvame amžiuje 
bei šių medžiagų prieinamumo problemos 
Gegužės 22 d. įvyko Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (NTAKD) organizuota diskusija, kurioje 

dalyvavo Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo ministerijų, Vilniaus miesto savivaldybės, Vilniaus visuomenės 

sveikatos biuro, Ugdymo plėtotės centro, Lietuvos mokinių parlamento, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos 

centro, nevyriausybinių organizacijų atstovai.   

Skaityti daugiau 

Dėl UAB ,,Romnesa“ padaryto Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimo 
2015 m. gegužės 11 d.  Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas neskundžiama nutartimi atmetė UAB 

„Romnesa“ apeliacinį skundą administracinėje byloje Nr. A281-261/2015 ir paliko galioti 2013 m. spalio 3 

d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) nutarimą, kuriame Departamen-

tas skyrė UAB ,,Romnesa“ 1000 Lt (289 Eur) baudą už Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 

17 straipsnio 2 dalies 2 punkto pažeidimus, nes įmonei priklausančioje kavinėje buvo laikomi ir parduodami alkoho-

liniai gėrimai be juridinę galią turinčių įsigijimo arba gabenimo dokumentų. 

Skaityti daugiau 

Susitikimas su koalicijos „Galiu gyventi“ atstovais 
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorė Inga Juozapavičienė 2015 m. gegužės 11 d. susiti-

ko su koalicijos „Galiu gyventi“ tarybos pirmininke Raminta Štuikyte, administracijos vadove Jurgita Poškevičiūte ir 

advokacijos vadovu Girvydu Duobliu. 

Skaityti daugiau 

Vyriausybėje įvyko konferencija „Psichoaktyviosios medžiagos: naujos 
tendencijos ir politiniai sprendimai“ 
Gegužės 27 d.  Lietuvos Respublikos Vyriausybėje įvyko metinė, aktualiausioms temoms skirta, mokslinė – prakti-

nė konferencija „Psichoaktyviosios medžiagos: naujos tendencijos ir politiniai sprendimai“. Konferencija Lietuvoje 

rengiama nuo 2005-ųjų metų. Kasmetinėje konferencijoje dalyvavo tarptautinių organizacijų, Lietuvos institucijų ir 

nevyriausybinių organizacijų, akademinės visuomenės atstovai.   

Skaityti daugiau 
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