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DĖL ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ NR. XIIP-4096 IR NR. XIIP-4098 

 

 

Susipažinusi ir išnagrinėjusi pateiktus Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 

Nr. I-857 2, 16(1), 18, 22, 28, 29, 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 

16(2) straipsniu įstatymo projektą Nr. XIIP-4096 ir Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos 

įstatymo Nr. I-552 38(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP-4098, kuriais siekiama 

alkoholio prieinamumą ribojančiomis priemonėmis sumažinti alkoholio vartojimą bei sustiprinti 

vaikų ir jaunimo apsaugą nuo neigiamos socialinės aplinkos, alkoholinių gėrimų vartojimo, vaiko 

teisių apsaugos kontrolierė iš esmės pritaria siūlomo teisinio reguliavimo įtvirtinimui, tačiau kartu 

atkreipia dėmesį, jog realūs teigiami pokyčiai šioje srityje tikėtini užtikrinus tinkamą teisinio 

reglamentavimo įgyvendinimą, vykdant aktyvią priežiūrą ir kontrolę. 

Analizuojant įstatymo projekto Nr. XIIP-4096 nuostatas, atkreiptas dėmesys, jog teikiamo 

įstatymo 16(2) straipsnio 1 ir 2 dalyje siūloma numatyti specialius reikalavimus alkoholinių gėrimų 

parduotuvėms ir alkoholinių gėrimų skyriams, vienas iš jų – reikalavimas įrengti skaitmeninio 

vaizdo įrašymo sistemą ir kt. Atsižvelgiant į tai, kad alkoholiniais gėrimais yra ir bus leidžiama 

prekiauti ne tik stacionariose alkoholinių gėrimų parduotuvėse ir stacionarių parduotuvių 

alkoholinių gėrimų skyriuose, bet ir (be kitų konkrečių vietų) kaimo gyvenamosiose vietovėse 

esančių stacionarių parduotuvių nespecializuotuose skyriuose, siūlytina svarstyti galimybę 

reikalavimą dėl skaitmeninio vaizdo įrašymo sistemos įrengimo, įrašų saugojimo ir kt. nustatyti ir 

kaimo gyvenamosiose vietovėse esančių stacionarių parduotuvių nespecializuotiems skyriams 

(Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 1 punktas). 

Teikiamo įstatymo 16(2) straipsnio 4 dalyje siūloma įtvirtinti draudimą alkoholinių gėrimų 

parduotuvę įrengti globos, slaugos įstaigose ir jų teritorijose, tačiau, siekiant teisinio 

reglamentavimo aiškumo, manytina, jog šias nuostatas būtų tikslinga suderinti su galiojančio 

Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 1 punktu, kuriame šiuo metu nėra įtvirtinto 

draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais globos, slaugos įstaigose ar jų teritorijose. Taip pat 

siūlytina suvienodinti vartojamas sąvokas – globos, slaugos įstaigos (teikiamo įstatymo 16(2) 

straipsnio 4 dalis), socialinių paslaugų įstaigos (teikiamo įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 5 punktas). 

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė neturi pastabų įstatymo projektui Nr. XIIP-4098.  
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