
 
 
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas visiems elektroninių cigarečių 
pardavėjams norėtų priminti, kad nuo šių metų gegužės 20 d. pateikiamos rinkai elektroninės 
cigaretės ir elektroninių cigarečių pildyklės turi atitikti šiuos reikalavimus: 
1) skystis, kuriame yra nikotino, pateikiamas rinkai tik tam skirtose elektroninių cigarečių 
pildyklėse, kurių tūris yra ne didesnis kaip 10 mililitrų, vienkartinėse elektroninėse cigaretėse 
arba vienkartinėse kapsulėse ar rezervuaruose, o kapsulių ar rezervuarų tūris yra ne 
didesnis kaip 2 mililitrai; 
2) nikotino turinčiame skystyje nikotino yra ne daugiau kaip 20 miligramų viename mililitre 
skysčio; 
3) gaminant nikotino turintį skystį naudotos tik tokios sudedamosios dalys, kurios jas 
kaitinant arba jų nekaitinant nėra pavojingos žmogaus sveikatai, išskyrus nikotiną; 
4) nikotino kiekis įprastomis vartojimo sąlygomis nuosekliai dozuojamas elektroninėmis 
cigaretėmis; 
5) elektroninės cigaretės ir elektroninių cigarečių pildyklės turi sustiprintą apsaugą nuo vaikų 
(įskaitant įspėjimus apie elektroninių cigarečių keliamą grėsmę vaikams ar būtinybę jas 
saugoti nuo vaikų, sudėtingesnį įjungimo mechanizmą ar kitas priemones, ribojančias vaikų 
galimybes naudoti elektronines cigaretes ir kt.) ir yra apsaugotos nuo sugadinimo, įskilimo 
bei pralaidumo ir turi mechanizmą, kuris užtikrina, kad jas pildant neištekėtų skystis. Pildymo 
mechanizmas turi atitikti reikalavimus, nustatytus 2016 m. balandžio 14 d. Komisijos 
įgyvendinimo sprendime (ES) 2016/586 dėl elektroninių cigarečių pildymo mechanizmo 
techninių standartų. 
Taip pat Departamentas primena, kad draudžiama pateikti rinkai elektronines cigaretes ir 
elektroninių cigarečių pildykles, jeigu nikotino turinčiame skystyje yra šių priedų: 
1) vitaminų arba kitų priedų, kurie sudaro įspūdį, kad elektroninės cigaretės ir elektroninių 
cigarečių pildyklės yra naudingos ar mažiau kenksmingos sveikatai; 
2) kofeino arba taurino, arba kitų priedų ir stimuliuojamųjų junginių, kurie siejami su energi ja 
ir gyvybingumu; 
3) priedų, nudažančių išsiskiriančias medžiagas; 
4) priedų, kurie nesudeginto pavidalo turi KMR savybių. 



Nuo šių metų gegužės 20 d. elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių 
vienetiniuose pakeliuose turi būti pateikiamas lapelis, kuriame nurodoma: 
1) informacija apie gaminio vartojimą ir saugojimą, įskaitant nuorodą, kad gaminio 
nerekomenduojama vartoti jaunimui ir nerūkantiesiems; 
2) kontraindikacijos; 
3) įspėjimai konkrečioms gyventojų rizikos grupėms; 
4) galimas nepageidaujamas poveikis; 
5) priklausomybės sukėlimo geba bei toksiškumas ir 
6) gamintojo ar importuotojo ir kontaktinio juridinio ar fizinio asmens Europos Sąjungoje 
kontaktiniai duomenys. 
  
Elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių vienetiniuose pakeliuose ar bet 
kokioje išorinėje pakuotėje turi būti pateikiamas visų gaminyje esančių cheminių medžiagų 
sąrašas (mažėjimo tvarka pagal svorį), nurodytas nikotino kiekis gaminyje ir iš vienos dozės 
gaunamas nikotino kiekis, gamybos serijos numeris ir rekomendacija laikyti gaminį vaikams 
nepasiekiamoje vietoje. 
Elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių vienetiniuose pakeliuose ar bet 
kokioje išorinėje pakuotėje neturi būti jokių elementų ar požymių, kurie: 
1) skatina pirkti šiuos gaminius ar juos vartoti sudarant klaidingą įspūdį apie jų savybes, 
poveikį sveikatai, riziką ar išsiskiriančias medžiagas; 
2) sudaro įspūdį, kad gaminys yra mažiau kenksmingas negu kiti gaminiai arba turi 
gyvybingumo suteikiančių, energinių, gydomųjų, jauninamųjų, natūralių, ekologinių savybių 
ar daro kitokį teigiamą poveikį sveikatai ar gyvenimo būdui; 
3) nurodo skonį ar kitus priedus arba jų nebuvimą; 
4) turi panašumo į maisto ar kosmetikos produktą; 
5) sudaro įspūdį, kad gaminio biologinis skaidumas yra didesnis arba jis turi kitų ekologinių 
pranašumų. 
Taip pat Departamentas primena, kad: 

 Vienetiniai pakeliai ir bet kokia išorinė pakuotė neturi sudaryti įspūdžio, kad suteikiama 
ekonominės naudos, todėl joje draudžiama pateikti spausdintinius kuponus, siūlyti nuolaidas, 
nemokamą platinimą, du gaminius už vieno kainą ar teikti kitus panašius pasiūlymus. 

 Ant elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių vienetinių pakelių ar bet kokios 
išorinės pakuotės turi būti šis įspėjimas apie galimą žalą sveikatai: „Šiame gaminyje yra 
nikotino, kuris yra itin didelę priklausomybę sukelianti medžiaga. Jo nerekomenduojama 
vartoti nerūkantiesiems“. 

 Lietuvoje draudžiama elektroninių cigarečių, elektroninių cigarečių pildyklių ir rūkomųjų 
žolinių gaminių reklama, taip pat paslėpta elektroninių cigarečių, elektroninių cigarečių 
pildyklių ir rūkomųjų žolinių gaminių reklama. 

 Lietuvoje draudžiama parduoti elektronines cigaretes ir elektroninių cigarečių pildykles 
asmenims iki 18 metų bei draudžiama vidaus ir tarpvalstybinė nuotolinė prekyba 
elektroninėmis cigaretėmis ir elektroninių cigarečių pildyklėmis. 
Daugiau apie naujus reikalavimus galite rasti šioje nuorodoje https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F8090E375DA0/itOCmmFriO 
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