
PREKYBOS  ALKOHOLIU  DEGALINĖSE  DRAUDIMO  REGLAMENTAVIMO
CHRONOLOGIJA 2011-2015 m.  

2011 m. gruodžio 23 d.   LR Seimas priima LR alkoholio kontrolės įstatymo 2, 3, 18, 22, 34
straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą   Nr. XI-1911, kuris uždraudžia prekybą alkoholiu
degalinėse nuo 2016 m. sausio 1 d.   Svarbiausias motyvas – mažinti mirtis keliuose, atsieti
alkoholio vartojimą nuo vairavimo. Šią įstatymo pataisą teikia A. Matulas, kartu su dar   24
parlamentarais. 

2014 m. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) ataskaitoje draudimas prekiauti  alkoholiu
degalinėse įtraukiamas prie Lietuvoje jau įgyvendinamų priemonių.

2015 m. kovo 17 d.  LR Seimo nariai  A.  Palionis,  E.  Šablinskas  ir  J.  Požela  įregistruoja
pataisą   Nr. XIIP-2825 nukelti draudimo galiojimą iki 2019 m. sausio 1 d.

2015 m. kovo 19 d. LR Seimo nariai A. Matulas, V. M. Čigriejienė, K. Masiulis, A. Dumčius,
K.  Kuzminskas,  V. V. Margevičienė  įregistruoja  naują  projektą  Nr.  XIIP-2836,  kuriame
siūloma, kad stipresniu nei 15 proc. alkoholiu būtų galima prekiauti tik Alkoholinių gėrimų
parduotuvėse, o parduotuvių alkoholinių gėrimų skyriuose - iki 15 proc., taip pat siūloma
ilginti  draudimo  prekiauti  alkoholiu  paros  laiką  nuo  21  val.  iki  10  val.,  suteikti  teisę
savivaldybėms  spręsti  dėl  teritorijų,  kuriose  draudžiama  prekiauti  alkoholiniais  gėrimais,
siūloma uždrausti reklamą prekybos vietoje.

2015 m. kovo 19 d. LR Seimo nariai A. Matulas, V. M. Čigriejienė, K. Masiulis, A. Dumčius,
K.  Kuzminskas,  V. V. Margevičienė  įregistruoja  naują  projektą   Nr.  XIIP-2837,  kuriame
siūloma, kad degalinėse būtų prekiaujama alkoholiu iki 15 proc. nuo 2018 m. sausio 1 d.

2015 m. balandžio 17-19 paviešinamas eksperimentas kaip  nepilnamečiui pardavė alkoholį
degalinėse. 

2015 m. balandžio mėn. žiniasklaidoje J. Požela tvirtina, kad atšauks savo parašą įstatymo
projekte  Nr.  XIIP-2825,  tačiau  to  nepadaro  ir  nėra  nurodoma  įstatymo  projekte,  kuris
svarstytas SRK 2015-09-21.  

2015 m. rugsėjo 4 d. Jauną policininkę pražudė šešis kartus baustas girtas vilkiko vairuotojas.

2015 m. rugsėjo 21 d. Vyriausybė pasisako už tai, kad prekybos alkoholiu draudimas nebūtų
atidėtas. 

2015 m. rugsėjo 21 d. LRS Sveikatos reikalų komiteto (SRK) posėdyje svarstoma XIIP-2825,
XIIP-2836 ir  XIIP-2837 Dalyvaujančios  NVO pasisako  už  tai,  kad  alkoholiu  degalinėse
nebūtų prekiaujama. Nors SRK posėdyje svarstyti trys įstatymo projektai, išvada parengta tik
dėl  XIIP-2825, ir tik 2015 lapkričio 3 d., prieš pat naują SRK posėdį. Neaišku, kada buvo
balsuota dėl šios pataisos. Posėdžio įrašas nepaviešintas.  

2015 m. spalio mėn. 26 d. paskelbiama lapkričio 4 d. SRK posėdžio darbotvarkė (svarstomi
projektai XIIP-2836 ir XIIP-2837), ankstesnio posėdžio išvados nėra,   XIIP-2825 projekto
darbotvarkėje nėra. 
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2015  m.  lapkričio  2-4  d.  Kražiuose  nužudytos  4  moterys.  Žudikas  nuo  alkoholio
priklausomas to  paties  kaimo gyventojas.  Stipri  visuomenės,  spaudos ir  politikų  reakcija,
reikalavimai griežtinti alkoholio kontrolę. 

2015 lapkričio 3 d. data parengta SRK išvada vienu atskiru klausimu, dėl pataisos XIIP-2825,
bet ne dėl kitų, kurios svarstytos 2015-10-21 SRK posėdyje. Šitai paaiškėja tik po kitą dieną
įvykusio SRK posėdžio.   

2015 m. lapkričio 4 d. LRS Sveikatos reikalų komiteto posėdyje atvykusiems NVO atstovams
paskelbiama, kad Alkoholio kontrolės įstatymo projektai svarstomi nebus, o   išvada jau yra
parengta (2015-11-03) – nepritarti draudimo nukėlimui (5 „už“, 3 „prieš“). Iš trijų svarstytų
susijusių projektų išvada parengta tik apie vieną. 

2015  m.  lapkričio  4-9  d.  skelbiami  straipsniai,  gauti  Lietuvos  bei  tarptautinių  NVO
palaikymo  laiškai,  įsitraukia  Lietuvos  medicinos  studentų  asociacija  (LiMSA)
https://m.facebook.com/189895934366611/posts/1022895931066603/,  tarptautininės
organizacijos  (Eurocare,  NordAN,  APYN)  -  visi  palaiko  prekybos  alkoholiu  degalinėse
draudimą.

2015 m. lapkričio 10 d. draudimo nukėlimo klausimas jau įtrauktas LR Seimo plenariniame
posėdyje  –   Alkoholio  kontrolės  įstatymo  Nr.  I-857  18  straipsnio  pakeitimo  ĮSTATYMO
PROJEKTAS (Nr. XIIP-2825). Formuluotė: dėl pagrindinio komiteto pasiūlymo atmesti šį
projektą. Balsavo 75 iš  141 Seimo narių, už – 50, prieš – 9, susilaikė – 16. Pritarta atmesti
siūlomas pataisas ir  palikti  esamą įstatymą, turintį  įsigalioti  2016 sausio 1 d.  A. Matulas
nebalsuoja, nors yra pranešėjas ir posėdyje dalyvauja.

2015  m.  lapkričio  16  d.  išplatinamas  viešas  NTAKK  laiškas  http://www.ntakk.lt/viesas-
laiskas-seimo-nariams/,  prašant  visų  teikusiųjų  projektus  XIIP-2836 ir  XIIP-2837 Seimo
narių atsiimti  pateiktas pataisas,  nes jomis būtų sugrąžintas alkoholis  į  degalines. Laiškas
ignoruojamas.  Neatsiima  nei  vienas  pasirašęs  konservatorių  narys.  Kreipiamasi  į  juos
asmeniškai, informuojami kiti TS-LKD nariai.

2015 m. lapkričio 19 d. įregistruojama nauja LR Seimo nario R. Žemaitaičio pataisa, kad būtų
sugrąžinta  galimybė  prekiauti  alkoholiu  iki  15  proc.  degalinėse,  bet  joje  išbrauktas
įsigaliojimo laikas. Šiuo atveju siūloma pataisa turėtų įsigalioti 2016-01-01. 

2015 m. lapkričio 25 d. LRS Sveikatos reikalų komitete skubiai svarstomos 2 pataisos:

XIIP-2836 (2) patobulintas variantas: svarstoma pataisa sutrumpinamas prekybos alkoholiu
laikas,  savivaldybėms  suteikiama  teisė  nustatyti  vietas,  kuriose  draudžiama  prekiauti
alkoholiu ir uždraudžiama reklama prekybos vietose (žr. komentarą žemiau*).  Pasiūlymas
adaptuotas pagal E. Šablinsko, A. Palionio ir R. Markausko pateiktus siūlymus šiam įstatymo
projektui. Jame nebėra degalinių, nebėra specializuotų parduotuvių, kurios buvo reklamuotos
kaip svarbiausios pirminiame kovo 19 d. variante. Posėdyje dalyvavusių liudijimu pirmasis
pasiūlymas  buvo  akivaizdžiai  suderintas  iš  anksčiau,  jam  pritarta  bendru  sutarimu,  be
diskusijos. 

XIIP-2837 (2) patobulintas variantas tiesiog sugrąžina alkoholį į degalines nuo 2016-01-01.
Pirminis  XIIP-2837  pasiūlymas  turėjo  įsigaliojimo  datą  nuo  2018  m.,  o  Žemaitaičio
pasiūlyme  tai  pačiai  pataisai  išbraukta  data.  Siūlomam  projektui  nepritarė  NVO,
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Ekonomikos  komitetas,  Teisės  departamentas  ir  Vyriausybė.  SRK  projektui  grąžinti
prekybą alkoholiu iki 15 proc. į degalines nuo 2016 sausio 1d. pritarė 5 balsais „už“ ir 3
„prieš“. Prieš balsuoja V. M. Čigriejienė, K. Kuzminskas, J. Požela. 

Kuzminskas  po  balsavimo  pareiškia,  kad  jį  apgavo,  vėliau  tą  pačią  dieną  (2015-11-25)
atšaukia  savo parašą.  A.  Dumčius  atšaukia  savo parašą  po  įstatymo projektu  dieną  prieš
komiteto posėdį (2015-11-24). V. M. Čigriejienė teikė šį projektą ir pati prieš jį balsavo. 

2015  m.  lapkričio  26  d.  įregistruotas alternatyvus  R.  Baškienės  pasiūlymas  nepritarti
prekybos alkoholiu degalinėse gražinimui.

2015 m. gruodžio 1 d. LR Seimo plenarinio posėdžio darbotvarkėje jau įtrauktas klausimas
dėl  įstatymo  projektų  XIIP-2836  (2)  ir  XIIP-2837  (2)  svarstymo.  Prekybą  alkoholiu  į
degalines gražinančio projekto teikėjas - A. Matulas. 

Apibendrinimas:  praėjus  trejiems  metams  po  Alkoholio  kontrolės  įstatymo  pataisų
priėmimo ir  likus simboliniams 9 mėnesiams iki prekybos alkoholiu degalinėse draudimo
įsigaliojimo skirtingų partijų nariai beveik vienu metu pateikia 3 projektus, kurie užtikrintų,
kad alkoholiu degalinėse būtų prekiaujama po 2016-01-01. Lietuvos socialdemokratų partijos
nariai  teikia  siūlymą draudimo įsigaliojimą „nukelti“,  o TS-LKD narių grupė vieną dieną
užregistruoja 2 beveik identiškus projektus,  leidžiančius prekiauti  alkoholiu (iki  15 proc.)
degalinėse.  TS-LKD  pirmajame  projekte  be  grąžinimo  numatytos  papildomos  kontrolės
priemonės, antrajame tiesiog siūloma grąžinti alkoholį į degalines po dviejų metų. A. Matulas
teikė projektus ir uždrausti prekybą alkoholiu, ir ją sugrąžinti. LR Seimo Sveikatos reikalų
komitete (SRK) šie projektai nėra svarstomi iki rugsėjo mėnesio. Dabartinė SRK pirmininkė
D. Mikutienė 2001 m. inicijavo alkoholio prekybos degalinėse atnaujinimą, o 2015 m. valdo
projektų svarstymo ir išvadų rengimo SRK procesus. Svarstymuose SRK manipuliuoja trimis
susijusiais ir labai panašiais projektais, jiems teikiamos papildomi LR Seimo narių siūlymai,
tačiau išvados pateikiamos etapais.  SRK du kartus į darbotvarkę įtraukia projektų XIIP-2836
ir XIIP-2837 svarstymą, tačiau išvados dėl jų nėra rengiamos tol, kol balsavimu LR Seime
neatmetamas  XIIP-2825 projektas.  LR  Seimui  atmetus  „prekybos  draudimo  atidėjimo“
projektą, ignoruojami vieši raginimai atsiimti kitus projektus, kurių teikėjai yra SRK nariai.
2015-11-25  skubos  tvarka  SRK  dar  kartą  apsvarsto  patobulintus  TS-LKD  projektus  ir
nusprendžia jiems pritarti. Projekto XIIP-2837   pavadinime tebėra nurodoma, kad keičiami
 AKĮ 2, 3, 18, 22, 34 straipsniai, bet vienintelis pakeitimas - prekybos alkoholiu gražinimas į
degalines  nuo 2016-01-01.  SRK išvada  yra  priešinga  prieš  2  savaites  jų  pačių  priimtam
sprendimui. 2015 m. gruodžio 1 d. klausimas jau įtrauktas į plenarinio posėdžio darbotvarkę.

*Siūlomos priemonės yra neveiksmingos ir menkavertės, sukeliančios administracinę naštą ir
verslo  priešiškumą:  veiksmingas  yra  didelę  aprėptį  turinčios  reklamos  draudimas,
pirmiausiai TV, žiniasklaidoje, internete ir tt. Net ir tabako reklama iki šiol išliko prekybos
vietose  ir  ant  pakuotės  (tai  vėliausi  draudimai,  kuriuos  pradeda taikyti  ES šalys).  Laiko
sutrumpinimas  ryte  yra  mažiau  vertingas,  negu  vakare,  nes  alkoholio  ryte  nuperkama
mažiau.  O  savivaldybės  ir  pagal  esamus  įstatymus  turi  galimybę  nustatyti  atstumus  ir
renginius, kuriuose draudžiama prekiauti alkoholiu.   
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