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2021 m. lapkričio 3 d. LR Vyriausybė pritarė dalies Seimo narių siūlomiems
Alkoholio kontrolės įstatymo (toliau - Įstatymas) pakeitimams, kuriais būtų numatytas šiuo
metu galiojančių alkoholio reklamos ir pardavimo ribojimų švelninimas. Griežtai pasisakome
prieš šiuos Įstatymo pakeitimus, pabrėždami, kad šiuo projektu ignoruojami mokslo
įrodymai, šios srities ekspertų nuomonė, tarptautinį ir nacionalinį Lietuvos sveikatos interesą
atstovaujančių organizacijų pozicija. 1

Jau kuris laikas stebime alkoholio kontrolės liberalizacijos šalininkų siekius sukelti
abejones dėl šiuo metu taikomų ribojimų, ypač dėl minimalaus legalaus alkoholio vartojimo
amžiaus, pardavimo laiko trumpinimo ir alkoholinių gėrimų reklamos draudimų. Visgi tokios
abejonės iki šiol nėra pagrįstos patikimais mokslo įrodymais. Apmaudu, kad Įstatymo
korekcijos siūlomos nesulaukus Lietuvoje vykdomų mokslinių tyrimų, vertinančių šių
priemonių efektyvumą, galutinių rezultatų, nors dabartinės politinės kadencijos pradžioje
buvo žadėta į tai atsižvelgti. Iki šių tyrimų rezultatų teigti, kad dabar Lietuvoje taikomos
alkoholio kontrolės priemonės yra „nepasiteisinusios“, „nereikšmingos“ ar „neveiksmingos” -
neprofesionalu ir neatsakinga.

Jau keletą metų Lietuva nuosekliai taiko tris mokslu pagrįstas, ekonomiškai
efektyviausias Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau - PSO) rekomenduojamas alkoholio
kontrolės politikos priemones: didina alkoholinių gėrimų akcizus, mažina alkoholinių gėrimų
fizinį prieinamumą ir draudžia alkoholio reklamą. Per šį laikotarpį, PSO duomenimis,
bendras alkoholio vartojimas sumažėjo nuo daugiau nei 15 litrų2 absoliutaus alkoholio,
tenkančio vienam vyresniam nei 15 metų Lietuvos gyventojui, iki 12,8 litrų3, nors rodiklis ir
išlieka didesnis už Europos regiono vidurkį - 9,5 litro. Nuo 2016 m. iki 2020 m. alkoholinių
psichozių atveju sumažėjo 31,4 proc., o priklausomybės alkoholiui atvejų - 9,4 proc.4



Reikšmingai mažėja alkoholio vartojimas ir paauglių amžiuje.5 Lietuva patenka į didžiausią
pažangą alkoholio kontrolės srityje padariusių šalių penketuką.6

Nepaisant jau pasiekto progreso, kova su alkoholio vartojimo problemomis ir
prevencinė veikla turi išlikti vienu iš valstybės prioritetų. Lietuva šiuo metu užima 5 vietą
tarp daugiausiai alkoholio suvartojančių šalių pasaulyje.7 Iki šiol su alkoholio vartojimu
susiję net 24 proc. mirčių Lietuvoje (Europos sąjungos vidurkis - 10,1 proc.).8 Alkoholio
vartojimas lemia 50 priešlaikinių mirčių, tenkančių 100 000 gyventojų Lietuvoje kasmet.9 Be
to, alkoholio vartojimo sukeltos problemos Lietuvai kasmet kainuoja 4,2 proc. PSDF
(atitinkamai 4 % Lietuvos BVP). Tai - didžiausias rodiklis OECD šalyse.9

Ypatingą dėmesį norime atkreipti į siūlomų Įstatymo pakeitimų įtaką jaunimui,
atliepiant į siekį mažinti minimalų alkoholio vartojimo amžių. Žmogaus organizmas ir
psichologija formuojasi maždaug 25 gyvenimo metus. Iki tol jaunas žmogus yra lengviau
paveikiamas žalingos informacijos srauto ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo. To įrodymus
matome įvairiuose tyrimuose:

- Lietuvoje padidinus minimalų legalų alkoholio vartojimo amžių, statistiškai
reikšmingai sumažėjo mirtingumo rodikliai, susiję su alkoholio vartojimu
(tyčiniai/netyčiniai sužalojimai, autoįvykiai, kitos mirtys) 18-19 ir 20-22
amžiaus grupėse.10

- JAV atliktuose tyrimuose pastebėta, kad padidinus minimalų legalų alkoholio
vartojimo amžių iki 21 metų, kasmet išgelbėjama 700 - 1000 gyvybių.11

- R. W. Hingson et al. atliktas tyrimas rodo, jog kuo jaunesniame amžiuje
pradedama vartoti alkoholį, tuo didesnė tikimybė per 10 metų nuo vartojimo
pradžios išsivystyti priklausomybei nuo alkoholio.12

Skaičiai aiškiai rodo, kad alkoholio vartojimo amžiaus ribojimai - vienas svarbiausių ir
efektyviausių įrankių apsaugoti jautriausią visuomenės dalį nuo alkoholio vartojimo
sukeliamos žalos.

Taip pat daugiau dėmesio reikalauja siekis didinti alkoholio reklamos ribojimų
mastus. 2019 m. Hessari et al. atlikta studija nuodugniai apžvelgia daugiau nei 40 skirtingų
poveikio vartotojui mechanizmų, pabrėžiant reklamos įtaką naujų alkoholio vartotojų
pritraukimui, ypač tarp jauno amžiaus žmonių13. PSO Europos padalinys, atlikęs Europos
šalyse taikomos politikos ir mokslo straipsnių analizę, rekomenduoja priimti griežčiausius
įmanomus alkoholio reklamos ribojimus, atkreipdamas dėmesį į reklamos valdymo
sunkumus, kylančius dėl sparčiai besivystančių socialinių tinklų - šalia jau išbandytų ribojimų
būtina ieškoti naujų būdų apsaugoti visuomenę nuo alkoholio reklamos įtakos14.

Pabrėžiame, kad siūlomiems Įstatymo pakeitimams šiuo metu nepritaria ir Lietuvos
gyventojai15. Remiantis 2021 m. BNS užsakymu atliktos apklausos duomenimis, didžioji
dalis gyventojų nepalaiko alkoholio prekybos ir reklamos ribojimų peržiūrėjimo, amžiaus,
nuo kurio būtų galima įsigyti alkoholio, jauninimo (tarp labiau nepritariančių - ir tie asmenys,
kurie negali įsigyti alkoholio dėl amžiaus), taip pat - pardavimo valandų ilginimo. Matant
tokius apklausos duomenis, lieka neaišku, ką iš tiesų gina Seimo nariai ir Vyriausybė -
Lietuvos piliečių ar alkoholio pramonės interesus.



Atkreipiame dėmesį ir į tai, kad pandeminiu laikotarpiu alkoholio vartojimas tampa
papildomu faktoriumi, skatinančiu SARS-CoV-2 viruso plitimą ir sunkinančiu sveikatos
apsaugos sistemos naštą. Tarptautinių ekspertų grupė dar 2021 m. pradžioje nurodė, kad
alkoholio vartojimas yra COVID-19 plitimą ir komplikacijų riziką didinantis veiksnys,
lemiantis ir kitas sveikatos bei socialines problemas, apsunkinančias visą sveikatos priežiūros
sistemą16. Tarp tyrėjų grupės rekomenduojamų problemos valdymo priemonių  yra:

- alkoholio kontrolės politikos priemonių išlaikymas ir griežtinimas;
- alkoholio prieinamumo ir įperkamumo mažinimas;
- alkoholio vartojimo uždraudimas viešose vietose, pavyzdžiui, paplūdimiuose.

Remiantis ekspertinėmis rekomendacijomis, galima daryti prielaidą, kad šiuo metu siūlomas
alkoholio kontrolės politikos priemonių švelninimas galimai trukdytų pandemijos valdymui17.

Dėl aukščiau išvardintų priežasčių prašome LR Vyriausybės persvarstyti sprendimą
palaikyti Įstatymo pakeitimus, LR Sveikatos apsaugos ministeriją ir ministrą raginame
išreikšti aiškią ir tvirtą poziciją Lietuvos žmonių sveikatos labui, o LR Seimo narius
skatiname nepritarti siūlomiems Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimams, taip užtikrinant
apčiuopiamų rezultatų duodančios alkoholio kontrolės politikos tęstinumą. Lietuvos
visuomenė neturi mokėti suinteresuotų asmenų pataikavimo alkoholio pramonei kainos.
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