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LR Seimo Sveikatos reikalų komitetui                                                                                     2018 m. sausio 30 d. 

LR Seimo Ekonomikos komitetui                                                                                                                      Vilnius 

           

 

Dėl Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-

1143 papildymo 111 straipsniu ir 2, 11, 12, 14, 25 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. 

XIIIP-1034 

Asociacija „Investors‘ Forum“ susipažino ir palaiko Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais 

susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 papildymo 111 straipsniu ir 2, 11, 12, 14, 25 ir 26 straipsnių 

pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-1034.  

 

1. Dėl kontrolės užtikrinimo 

LR Vyriausybė LR Seimui pateiktoje išvadoje nurodo, kad įgyvendinus įstatymo projekte Nr. XIIIP-1034 

(toliau – Įstatymo projektas) siūlomą tabako gaminių pardavimo pasitelkiant trečiuosius asmenis modelį, 

būtų iškreipta licencijavimo esmė, sudarytos palankesnės sąlygos realizuoti kontrabandinius ir nelegaliai 

įsigytus gaminius. Toks vertinimas, mūsų manymu, yra nepagrįstas. 

Pirmiausia, atsižvelgiant į ypatingą valstybinį prekybos tabako gaminiais reglamentavimą, nemažinant 

tokios veiklos kontrolės griežtumo ir aukštų atsakomybės reikalavimų, projektu Nr.XIIIP-1034 siūlomas 

modelis numato reikalavimą, kad ne bet kokie tretieji asmenys galės būti pasitelkiami, bet tik tie, kurie 

atitiks įstatymo reikalavimus, keliamus juridiniams asmenims, pageidaujantiems verstis mažmenine 

prekyba tabako gaminiais.  

Antra, pagal įstatymo projekte siūlomą modelį toks tretysis asmuo kartu su licencijos turėtoju būtų 

nurodytas toje pačioje licencijoje. Šis mechanizmas leis tabako sektorių kontroliuojančioms institucijoms 

turėti visą informaciją apie trečiuosius asmenis kurie papildomai įrašyti į licenciją, taip pat juos kontroliuoti 

bei, atitinkamai, nustatyti pažeidimus, jei tokių būtų. 
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Užtikrinant aukštus atsakomybės ir kontrolės standartus numatoma, kad už trečiojo asmens, kuris įrašytas 

į licenciją, padarytus pažeidimus yra atsakingas būtent licencijos verstis mažmenine prekyba tabako 

gaminiais turėtojas, kuris tretįjį asmenį pasitelkia prekybai prisiimdamas pilną riziką bei atsakomybę.   

Manome, kad įgyvendinus siūlomą modelį nebūtų sudarytos palankesnės sąlygos realizuoti 

kontrabandinius ar nelegaliai įsigytus gaminius ir keliama rizika yra nepagrįsta. Jokie kiti, šiuo metu 

galiojantys, reikalavimai nėra keičiami ar  švelninami, pvz., Įstatymo 14 str. 3 d. 1 -3 p. įtvirtinti draudimai 

parduoti, laikyti, gabenti tabako gaminius be įsigijimą ar gabenimą patvirtinančių dokumentų, 

falsifikuotus, kontrabandinius tabako gaminius, ar 8 p. numatytas draudimas prekiauti tabako gaminiais 

neturint tabako gaminių pardavimo ir  (ar) laikymo vietoje ar jų gabenimo metu juridinę galią turinčių 

privalomų tų gaminių įsigijimą ar gabenimą patvirtinančių dokumentų egzemplioriaus. Svarbu tai, kad 

pagal siūlomą modelį visais atvejais visos prekės – tabako gaminiai – yra ir lieka licencijos turėtojo 

nuosavybe, būtent jis laikomas asmeniu, parduodančiu tabako gaminius. Todėl kaip ir anksčiau, taip ir 

pagal siūlomą modelį licencijos turėtojui išlieka pareiga užtikrinti, kad jo pardavimo vietose būtų griežtai 

laikomasi prekybos tabako gaminiais reikalavimų, nebūtų laikoma, parduodama nelegaliai įsigytų, 

kontrabandinių  ir pan. gaminių, o jei nustatomi pažeidimai licencijos turėtojas baudžiamas teisės aktuose 

nustatyta tvarka (neatsižvelgiant į tai, ar atskiras užduotis atlieka licencijos turėtojo darbuotojai, ar pagal 

siūlomą modelį pasitelkti tretieji asmenys). 

 

3. Dėl licencijos paskirties ir tikslo 

Manome, jog licencijos paskirtis ir tikslas nebūtų paneigiami, nes licencijuojamą veiklą ir toliau vykdytų ir 

už ją atsakingu būtų būtent licencijos turėtojas. Trečiasis asmuo, teikdamas prekybos vietos(-ų) 

eksploatavimo ir (ar) administravimo paslaugas pagal sutartį, sudarytą su licencijos turėtoju, be atskiros 

mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijos atitinkamoje prekybos vietoje nurodytos veiklos atliktų 

tik su prekybos vietos valdymu ir eksploatavimu susijusius veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant, prekių 

priėmimo, apskaitos ir sandėliavimo, prekių išdavimo pirkėjui licencijos turėtojo vardu, įplaukų priėmimo 

ir apskaitos veiksmus, ir kt., licencijos turėtojo vardu. Visais atvejais visos prekės – tabako gaminiai – yra 

ir lieka licencijos turėtojo nuosavybe, būtent jis laikomas asmeniu, parduodančiu tabako gaminius.  

Pažymėtina, kad visais atvejais tretysis asmuo privalo atitikti reikalavimus, kurie yra keliami licencijos 

turėtojui, taip pat – toks tretysis asmuo privalomai yra įrašomas į licencijos turėtojo licenciją ir paslaugas 

gali teikti tik toje prekybos vietoje, į kurios licenciją jis yra įrašytas. Tokiu būdu išlaikoma licencijavimo 

esmė ir kontrolė.  
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3. Dėl atsakomybės paskirstymo 

LR Vyriausybės išvadose keliama abejonė, kad įstatymo projekte Nr. XIIIP-1034 numatytas atsakomybės 

paskirstymas, kai licencijos turėtojas atsako už trečiojo asmens padarytus licencijuojamos veiklos 

pažeidimus, prieštarauja bendriesiems teisės principams. Manytume, kad toks vertinimas neturi pagrindo.  

Pirmiausia, pagal siūlomą teisinį reguliavimą už nustatytus teisės pažeidimus būtų baudžiamas tik vienas 

ūkio subjektas ir tik vieną kartą – t.y. licencijos turėtojas. Įstatymo projekte nėra numatoma, kad už 

licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimą atsakytų ir tretysis asmuo kaip juridinis asmuo. Įstatymo projekte 

(6 straipsnis) nurodyta, kad „už šio Įstatymo pažeidimus, padarytus trečiojo asmens, nurodyto 

mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijoje, atsako juridinis asmuo arba užsienio filialas, kurių 

prašymu trečiasis asmuo buvo įrašytas į mažmeninės prekybos tabako gaminiais licenciją“. Tokiu būdu 

aiškiai atskiriama, kuriam iš subjektų yra taikoma atsakomybė ir kaip būtų išvengiama sankcijos 

dubliavimo.  

Teisės doktrinos požiūriu „dvigubu nubaudimu“ nebūtų laikomi atvejai, kai už tą pačią veiką baudžiami 

skirtingi subjektai, jei kiekvieno jų veiksmuose yra savarankiška atitinkamo pažeidimo sudėtis („dvigubu 

nubaudimu“ laikoma situacija, kai už tą pačią veiką antrą kartą baudžiamas tas pats subjektas). Pavyzdžiui, 

dvigubo nubaudimo atvejais nėra laikoma, kai už tabako prekybos pažeidimus (pvz., gaminių pardavimą 

nepilnamečiui) administracinė atsakomybė yra taikoma fiziniam asmeniui (prekybos vietos pardavėjui) 

pagal ANK 170 str., ir už tą patį pardavimą atsakomybė taikoma atitinkamos prekybos vietos valdytojui – 

juridiniam asmeniui. Šiuo metu galiojančio įstatymo redakcijos 25 str.  2 d. nustatyta, kad „fiziniai asmenys 

už šio Įstatymo pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse (toliau – 

Administracinių nusižengimų kodeksas) ir Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (toliau – 

Baudžiamasis kodeksas) nustatyta tvarka. 

Siekiant didesnio aiškumo šiuo metu galiojantis įstatymas (25 straipsnis) galėtų būti papildytas, nurodant, 

kad veikimas pagal Prekybos vietos(-ų) eksploatavimo ir (ar) administravimo paslaugų sutartį su 

mažmeninės prekybos tabako gaminių licencijos turėtoju  neatleidžia fizinio asmens nuo atsakomybės 

nustatytos šio Įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje. 

Kad būtų išvengta galimų teisinių ginčų motyvuojant teisėtų lūkesčių aspektu, siūlytina papildomai aiškiai 

įvardinti, kad tais atvejais, kai licencijos turėtojo licencija yra sustabdoma arba panaikinama, atitinkamai 

stabdoma arba panaikinama trečiojo asmens teisė vykdyti licencijuojamą veiklą prekyboje sutarties su 

licencijos turėtoju pagrindu. Šiuo atveju tai rizika, kurią prisiima trečiasis asmuo, pasirinkdamas veikti tokiu 

veiklos modeliu, o ne savarankiškai siekti licencijos turėtojo statuso.  
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4. Dėl licencijų išdavimo modelio „D“ taikymo 

Keliamas nuogąstavimas, kad jeigu būtų pritarta Įstatymo projekte Nr. XIIIP-1034 siūlomam modeliui, 

kuomet tabako gaminių mažmeninei prekybai yra pasitelkiami tretieji asmenys, esant licencijų išdavimo 

modeliui „D“, tabako gaminių prekybos kontrolė taptų itin sudėtinga. Manoma, jog galėtų susidaryti 

situacija, kai tam tikrą laikotarpį, galimai Tabako kontrolės įstatyme nustatytų reikalavimų neatitinkantys 

tretieji asmenys, kuriuos pagal Įstatymo projekte Nr. XIIIP-1034 siūlomą modelį pasitelkia licencijos 

turėtojas, vykdytų tabako gaminių prekybą.  

Tačiau licencijų išdavimo modelis „D“ yra taikomas ir dabar. Pagal Licencijavimo pagrindų aprašo 8.2 p., 

Modelis „D“ taikomas, kai ūkio subjekto atitiktį teisės aktuose nustatytiems reikalavimams gali patvirtinti 

ne tik informacija ir (ar) dokumentai, nurodyti Aprašo 8.1 punkte, bet ir paties ūkio subjekto pateikti 

duomenys, kurių kita institucija ar įstaiga nėra patikrinusi. Jeigu taikant modelį „D“, nustatoma, kad ūkio 

subjekto pateikta deklaracija (patikinimas) neatitinka tikros padėties, bet neatitikimai nereikšmingi, jam 

turi būti suteikta teisė per nustatytą protingą terminą trūkumus pašalinti. Ši nuostata neturi įtakos 

išduotos licencijos galiojimui. Tuo atveju, kai ūkio subjektas, siekiantis gauti licenciją, pateikia netikslius 

ar neišsamius duomenis ir per nustatytą terminą jų nepatikslina ar nepapildo, taip pat kai pateikia aiškiai 

klaidingus duomenis ar nutyli faktus, dėl kurių būtų pripažinta, kad ūkio subjektas negali verstis 

licencijuojama veikla, jis netenka teisės verstis licencijuojama veikla, o už bet kokią atsiradusią žalą atsako 

įstatymų nustatyta tvarka (Aprašo 8.2 p.).  

Pagal šiuo metu galiojančio įstatymo redakciją nėra kontrolės mechanizmo, kuris užtikrintų, kad prašymo 

išduoti licenciją pateikimo dieną mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijos turėtojas neabejotinai 

atitinka licencijos gavėjui keliamus reikalavimus, todėl egzistuoja tokia pati rizika dėl to, kad tam tikrą laiką 

prekybą vykdytų įstatyme nustatytų reikalavimų neatitinkantis juridinis asmuo. Įstatymo leidėjas, 

įtvirtindamas tokį licencijos išdavimo modelį, pripažino, kad toks modelis nekelia pavojaus tinkamam 

tabako gaminių prekybos kontrolės užtikrinimui. 

 

5. Dėl siūlomo reguliavimo aktualumo 

Manome, jog netikslu teigti, kad teisės aktai būtų keičiami ir pritaikomi iš esmės vienam ūkio subjektui.  

Toks prekybos modelis iki šiol buvo nepatrauklus dėl nepalankaus teisinio reglamentavimo. Pasikeitus 

teisiniam reglamentavimui ir įgalinus plačiau taikyti trečiojo asmens modelį, jis taptų patrauklesnis bei 

paskatintų verslumą, kuomet gyventojai galėtų steigti juridinius asmenis ir kurti sau bei kitiems darbo 

vietas.  Toks modelis prisidėtų prie šalies verslo ir ekonominių rodiklių gerėjimo. Esant palankiai teisinei 

bazei siūlomas modelis neabejotinai turėtų būti plačiau taikomas, nes licencijos turėtojams tai leistų 

efektyviau valdyti savo žmogiškuosius ir finansinius išteklius bei geriau organizuoti darbą į verslo vystymą 

įtraukiant darbuotojus. 
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Atsižvelgdami ir įvertindami LR Vyriausybės išvados, Europos teisės departamento prie Teisingumo 

ministerijos, Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas teikiame siūlymus dėl Lietuvos 

Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 papildymo 

111 straipsniu ir 2, 11, 12, 14, 25 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1034 tobulinimo.  

 

Siūloma keisti 

Pasiūlymo turinys 
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   Argumentai: Vadovaujantis Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 25 d. įsakymu Nr. 1R-298 

(toliau – Rekomendacijos) 88.1 papunkčiu - keičiant įstatymą nurodomas visas keičiamo 

įstatymo pavadinimas, įstatymą priėmusio subjekto suteiktas numeris (numeris 

nenurodomas keičiant Lietuvos Respublikos Konstituciją ir Lietuvos Respublikos 

kodeksus) ir visi keičiami ar pildomi straipsniai, nauji straipsniai, kuriais pildomas 

įstatymas, taip pat straipsniai, kurie pripažįstami netekusiais galios. 

 

Pasiūlymas: 

Teikiamo įstatymo pavadinimą išdėstyti taip:  

„LIETUVOS RESPUBLIKOS 

TABAKO, TABAKO GAMINIŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ GAMINIŲ KONTROLĖS 

ĮSTATYMO NR. I-1143 PAPILDYMO 111 STRAIPSNU  

IR 2, 11, 12, 14, 25 IR 26 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 111 

STRAIPSNU ĮSTATYMAS“ 

   Argumentai: Atsižvelgiant į tai, aktualią keičiamos Įstatymo 2 straipsnio redakciją (nuo 

2016-07-01), pateiktas pastabas ir laikantis terminų dėstymo eiliškumo abėcėlės tvarka 
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taisyklių, Įstatymo 2 straipsnis turėtų būti papildytas ne 47, bet 501 dalimi. Reikalavimą 

terminus straipsnyje išdėstyti abėcėlės tvarka nustato Rekomendacijų 63 punktas. 

Taip pat Pagal šiuo metu galiojančio Įstatymo nuostatas, užsienio juridinių asmenų filialai 
gali būti visos licencijuotos veiklos (įskaitant mažmeninę prekybą tabako gaminiais) 
subjektais. Todėl tikslinga minėtus subjektus įtraukti ir į „trečiojo asmens“ sąvoką. 
Pagrindų riboti užsienio juridinių asmenų filialų galimybę vykdyti dalį licencijuotos veiklos 
kartu su licencijos verstis mažmeninės  prekybos turėtoju nėra.  
Be to siūloma patikslinti sąvoką, nes pagal VLKK taisyklinga vienaskaitos vardininko forma 

yra trečiasis (ne tretysis) asmuo. 

 

Pasiūlymas: 

Patikslinti įstatymo 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 
„1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas 

Papildyti Įstatymo 2 straipsnį nauja 47 501 dalimi ir ją išdėstyti taip: 

„47501. Tretysis Trečiasis asmuo – Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, ar 

užsienio juridinio asmens filialas, kuris yra sudaręs prekybos vietos(-ų) eksploatavimo ir 

(ar) administravimo paslaugų sutartį(-is) su licencijos verstis mažmenine prekyba tabako 

gaminiais turėtoju ir yra nurodytas mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijoje 

kartu su licencijos turėtoju.“ 

3   Argumentai: Atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabą patikslini 
siūloma reguliavimą. 
 

Pasiūlymas: 

Patikslinti įstatymo 111 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 
„3. Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijos turėtojas, sudaręs, pakeitęs (jeigu 

pakeitimas susijęs su licencijuojamos veiklos apimtimi ir/ar trečiojo asmens duomenų 

pasikeitimu) ar nutraukęs sutartį(-is) su trečiaisiais asmenimis, privalo pateikti paraišką 

patikslinti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės patvirtintomis licencijavimo taisyklėmis. Kartu su paraiška 

mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijos turėtojas pateikia dokumentus, 

įrodančius trečiojo asmens atitikimą šio Įstatymo 11 straipsnio 2 dalies reikalavimams, 

kai prašoma patikslinti licencijos duomenis dėl trečiojo asmens  įrašymo į licenciją“. 
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3   Argumentai: Siekiant užtikrinti kontrolę siūloma patikslinti siūlomo reguliavimo 

formuluotę.  

 

Pasiūlymas: 

Pakoreguoti įstatymo 111 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip: 
„5. Kompetentingos institucijos turi teisę atlikti trečiųjų asmenų patikrinimus dėl 

veiksmų, susijusių su mažmenine prekyba tabako gaminiais Veiklos, susijusios su tabako 

gaminiais, priežiūrą vykdančios institucijos pagal priskirtą kompetenciją turi teisę 

vykdyti trečiojo asmens veiklos, susijusios su tabako gaminiais, priežiūrą.“. 

4   Argumentai: Aiškumo (teisinio apibrėžtumo) tikslu aktualu būtų apibrėžti, kokius 

veiksmus, kurie gali būti priskirtini licencijuojamai veiklai, galima pavesti trečiajam 

asmeniui,  nenustatant baigtinio sąrašo. 

 

Papildyti Įstatymo 12 straipsnį nauja 10 dalimi: 

 „10. Trečiasis asmuo, nurodytas mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijoje, 

teikdamas prekybos vietos(-ų) eksploatavimo ir (ar) administravimo paslaugas pagal 

sutartį, sudarytą su licencijos turėtoju, be atskiros mažmeninės prekybos tabako 

gaminiais licencijos turi teisę atitinkamoje prekybos vietoje atlikti visus su prekybos 

vietos valdymu ir eksploatavimu susijusius veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant, 

prekių priėmimo, apskaitos ir sandėliavimo, prekių išdavimo pirkėjui licencijos turėtojo 

vardu, įplaukų priėmimo ir apskaitymo veiksmus, ir kt., neatsižvelgiant į tai, ar tokie 

veiksmai pripažįstami licencijuojamais veiksmais (prekių laikymas, pardavimas)“. 

6   Argumentai: Siekiant užtikrinti kontrolę siūloma numatyti papildomą saugiklį 

atsakomybei išvengti.  

 

Pasiūlymas: 

Papildyti įstatymo 25 straipsnio 6 dalimi ir ją išdėstyti taip: 
„Veikimas pagal Prekybos vietos(-ų) eksploatavimo ir (ar) administravimo paslaugų 

sutartį su mažmeninės prekybos tabako gaminių licencijos turėtoju neatleidžia fizinio 

asmens nuo atsakomybės nustatytos šio Įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje.“. 
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7   Argumentai: Atsižvelgiant į tai, kad keičiamo įstatymo 111 straipsnio 2-3 dalyse 

suformuluoti reikalavimai ir įpareigojimai mažmeninės prekybos tabako gaminiais 

licencijos turėtojui, kurių minėtas subjektas privalo laikytis, keičiamo įstatymo 26 

straipsnio 3 dalis turėtų būti patikslinta, minėtam subjektui nustatant atsakomybę ir už 

keičiamo įstatymo 111 2-3 dalyse nustatytų reikalavimų nevykdymą. 

Projekto 111 str. 4 dalyje mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijos turėtojui 
reikalavimai nėra nustatyti, o reglamentuojama jo teisė kreiptis dėl trečiojo asmens 
nurodymo mažmeninės prekybos licencijoje. Projekto 111 str. 5 d. reglamentuojama 
kompetentingų institucijų, o ne mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijos 
turėtojo, teisė atlikti trečiųjų asmenų patikrinimą dėl veiksmų, susijusių su mažmenine 
prekyba tabako gaminiais. 
Atsižvelgiant į tai, kad  keičiamo įstatymo 111 str. 4-5 dalyje reikalavimai mažmeninės 
prekybos tabako gaminiais licencijos turėtojui(-ams) nenustatyti, nėra pagrindo minėtam 
subjektui taikyti atsakomybės.    
Taip pat atsižvelgti į Seimo kanceliarijos Teisės departamento 8 ir 9 pastabas siūloma 
patikslini pateiktą reguliavimą. 
 
Pasiūlymas: 

Patikslinti įstatymo 26 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 
„1. Pakeisti Įstatymo 26 straipsnio 3 dalį ir išdėstyti ją taip: 
„3. Už šio Įstatymo 111 straipsnio 1, 2, 3 dalyse dalyje numatyto nustatytų reikalavimo 
reikalavimų nurodyti trečiąjį asmenį mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijoje 
pažeidimus pažeidimą, 12 straipsnio 1 dalyje nustatyto draudimo įgalioti ar pagal sutartį 
perduoti kitiems asmenims teisę verstis turimose licencijose nurodyta veikla pažeidimą, 
už šio Įstatymo 12 straipsnio 3, 4 ar 5 dalyje nustatytų tabako gaminių įsigijimo, tabako 
gaminių ar tabako pardavimo reikalavimų pažeidimą, už šio Įstatymo 14 straipsnio 3 
dalies 6, ar 7 ar 9 punkte nustatytų tabako gaminių pardavimo, laikymo ar gabenimo 
draudimų pažeidimą, už šio Įstatymo 14 straipsnio 8 ar 9 dalyje nustatytų reikalavimų 
pažeidimą juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo aštuonių 
šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt 
aštuonių eurų bauda. Už šių draudimų ir reikalavimų pažeidimą, padarytą pakartotinai 
per vienerius metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų 
filialai baudžiami nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų iki 
dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų bauda.““. 
 
Pasiūlymas: 

Patikslinti įstatymo 26 straipsnio 13 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip: 
„2. Pakeisti Įstatymo 26 straipsnio 13 dalies 1 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„1) Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas – už 41 straipsnio, 87 
straipsnio, 9 straipsnio 1, 2, 4, 10 dalių, 93 ir 96 straipsnių, 99, 910, 911 straipsnių, 10 
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straipsnio 1 dalies, 111 straipsnio 1, 2, 3 dalių, 12 straipsnio 1, 3, 4 ir 5 dalių, 13 straipsnio, 
14 straipsnio 1 dalies, 14 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3, 4, 6, 8 ir 9 punktų, 14 straipsnio 5 ir 8 
dalių, 141 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalių, 15 ir 16 straipsnių, 161 straipsnio 1 dalies, 162 
straipsnio, 17 straipsnio 1, 4 ir 5 dalių, 171 ir 18 straipsnių, 19 straipsnio 1 dalies 5 punkto 
nuostatų pažeidimus;“.“ 

8   Argumentai: Numatomus keisti teisės aktus yra priėmusi tik Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė, todėl tikslinga pakoreguoti siūlomą reguliavimą, taip pat patiksinti Įstatymo 

įsigaliojimo datą bei atsižvelgti į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas Nr. 

10 ir 11. 

 

Pasiūlymas: 

Patikslinti įstatymo 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 
„8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas  

1. Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2018 2019 m. sausio 1 d. 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir kitos pagal savo kompetencija institucijos iki 2017 

2018 m. gruodžio 31 d. pakeičia teisės aktus, būtinus priima teisės aktus šio įstatymo 

įgyvendinimui.  

 

 
 
Pagarbiai, 
 
 

 

 

Vykdomoji direktorė          Rūta Skyrienė 
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