Alkoholio kontrolės įstatymo (toliau – Įstatymas) 18 str. 8 d. savivaldybių taryboms suteikia teisę riboti ar uždrausti prekybą
alkoholiniais gėrimais švenčių, parodų, koncertų, teatro spektaklių, cirko ir kitų masinių renginių metu. Departamentas rinko duomenis iš 60
savivaldybių apie tai, ar savivaldybė naudojasi šia Įstatymo suteikta teise.
Susumavus gautus duomenis paaiškėjo, kad 34 savivaldybės šia teise pasinaudojo ir priėmė sprendimus dėl prekybos alkoholinia is
gėrimais ribojimo ar uždraudimo. 26 savivaldybės švenčių, parodų, koncertų, teatro spektaklių, cirko ir kitų masinių renginių metu prekybos
alkoholiniais gėrimais neribojo.
Pagal tai, kokio turinio apribojimus yra priėmusios savivaldybės, galima išskirti tokias grupes:
-

Ribojimai dėl prekybos alkoholiniais gėrimais renginiuose laiko – 8 savivaldybėse;
Ribojimai dėl prekybos alkoholiniais gėrimais teritorijos – 6 savivaldybėse;
Draudimai, taikomi prekybai alkoholiniais gėrimais tam tikruose renginiuose – 30 savivaldybių.

Atkreiptinas dėmesys, kad renginiuose, skirtuose mokslo metų pradžiai paminėti, sprendimus dėl draudimo prekiauti alkoholinia is
gėrimais yra priėmusios 6 savivaldybės.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas 2008 m. sausio 21 d. nutarime byloje Nr. 02/06-23/06-37/06-50/06-31/07 pažymėjo, kad
įstatymų leidėjas, ypač atsižvelgdamas į inter alia visiems žinomus neigiamus padarinius, kuriuos alkoholio vartojimas gali sukelti žmonių
sveikatai, viešajai tvarkai ir visuomenės narių saugumui, kitoms teisės saugomoms vertybėms, taip pat į tai, kad šiai veiklos sričiai pagrįstai yra
taikomas ypatingas valstybinio reglamentavimo režimas, gali įstatymu nustatyti savivaldybių tarybų įgaliojimus dalyvauti formuoja nt,
koordinuojant valstybės alkoholio kontrolės politiką ir ją įgyvendinant, inter alia įgaliojimus riboti ar uždrausti oficialių švenčių ir masinių
renginių, kurie, kaip žinoma, yra susiję su padidėjusiu socialinio gyvenimo intensyvumu ir aktyvumu, dienomis prekybą alkoholiniais gėrimais
tos savivaldybės teritorijoje (taip pat ir mažmeninės prekybos, viešojo maitinimo įmonėse), kai tai būtina siekiant pozityvių, visuomeniška i
svarbių tikslų, inter alia apsaugoti kitų asmenų teises ir laisves, kitas teisės saugomas ir ginamas vertybes.
Atsižvelgęs į esamą padėtį savivaldybėse, Departamentas siūlo savivaldybėms pasinaudoti kitų savivaldybių gerąja praktika ir savo
teise uždrausti prekybą alkoholiniais gėrimais švenčių, parodų, koncertų, teatro spektaklių, cirko ir kitų masinių renginių metu, naudotis ryžtingia u,
aktyviais veiksmais prisidėti prie bendrojo alkoholio suvartojimo, jo prieinamumo, ypač nepilnamečiams, piktnaudžiavimo alkoholiu, jo daromos
žalos sveikatai ir ūkiui mažinimo, prisidėti prie gyventojų sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, laisvos nuo alkoholio gyvenamosios ir socialinė s
aplinkos kūrimo.

1. Absoliučiai riboti savivaldybės teritorijoje masinių renginių metu prekybą alkoholiniais gėrimais (tą padariusios net 9
savivaldybės).
2. Atsisakius absoliutaus ribojimo masinių renginių metu, rekomenduojame uždrausti prekybą alkoholiniais gėrimais:
- Savivaldybės organizuojamuose renginiuose, siekiant remti socialinės aplinkos be alkoholio kūrimą;
- Mokslo metų pradžios šventės dieną (kadangi rugsėjo 1 d. ne visada sutampa su Mokslo metų pradžios švente),
- Sporto renginių metu, kadangi sveika gyvensena yra nesuderinama su alkoholio vartojimu,
- Nustatyti prekybos alkoholiniais gėrimais laiko ribojimus masiniuose renginiuose.
- Nustatyti teritorinius prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimus (pvz. reprezentacinėse savivaldybės vietose, vietose prie
vandens telkinių, poilsio ir ramybės zonose (parkuose) ir pan.)
3. Paskelbti apie priimtus ribojimus ir išplatinti regioninėse visuomenės informavimo priemonėse (pvz. laikraščiai, savivaldybės
internetinė svetainė, socialiniai tinklai ir pan.)

Savivaldybių apklausa dėl prekybos alkoholiniais gėrimais švenčių, parodų, koncertų, teatro spektaklių, cirko ir kitų masinių renginių metu
ribojimo ar uždraudimo.
Eil.
Nr.

Savivaldybė

1

Akmenės r.

2

Alytaus m.

3

Alytaus r.

4

Anykščių r.

5

Birštono

6

Biržų r.

7

Druskininkų

8

Elektrėnų

9

Ignalinos r.

Ribota ar
uždrausta
prekyba

Apribojimų
prekybai nėra

Sprendimas
neišduoti
vienkartinių
licencijų

Apribojimai
dėl prekybos
laiko

Apribojimai
dėl prekybos
teritorijos

Apribojimai
tam tikriems
renginiams

Mokslo
metų
pradžios
renginys

10

Jonavos r.

11

Joniškio r.

12

Jurbarko r.

13

Kaišiadorių r.

14

Kalvarijos

15

Kauno m.

16

Kauno r.

17

Kazlų Rūdos

18

Kelmės r.

19

Kėdainių r.

20

Klaipėdos m.

21

Klaipėdos r.

22

Kretingos r.

23

Kupiškio r.

24

Lazdijų r.

25

Marijampolės

26

Mažeikių r.

27

Molėtų r.

28

Neringos

29

Pagėgių

30

Pakruojo r.

31

Palangos m.

32

Panevėžio m.

33

Panevėžio r.

34

Pasvalio r.

35

Plungės r.

36

Prienų r.

37

Radviliškio r.

38

Raseinių r.

39

Rietavo

40

Rokiškio r.

41

Skuodo r.

42

Šakių r.

43

Šalčininkų r.

44

Šiaulių m.

45

Šiaulių r.

46

Šilalės r.

47

Šilutės r.

48

Širvintų r.

49

Švenčionių r.

50

Tauragės r.

51

Telšių r.

52

Trakų r.

53

Ukmergės r.

54

Utenos r.

55

Varėnos r.

56

Vilkaviškio r.

57

Vilniaus m.

58

Vilniaus r.

59

Visagino m.

60

Zarasų r.

Raudona spalva pažymėti savivaldybėse taikomi ribojimai ar draudimai.

