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J. E. LR Prezidentui
LR Ministrui pirmininkui
LR Vyriausybei
LR Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijai
LR Seimo pirmininkui
LR Seimui
LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui
LR Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijai
LRS Darbo partijos frakcijai
LRS Liberalų demokratų frakcijai
LRS Liberalų frakcijai
LRS Liberalų ir centro sąjungos frakcijai
LRS Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijai
LRS Naujosios Sąjungos frakcijai
LRS T÷vyn÷s Sąjungos frakcija
LRS Valstiečių ir Naujosios demokratijos frakcijai
LRS Mišriai Seimo narių grupei
Valstybinei jaunimo reikalų tarybai

Asambl÷ja Nr. 17
REZOLIUCIJA
DöL RŪKYMO VIEŠOSE VIETOSE

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Asambl÷jos, vykusios š.m. lapkričio 12 – 13 d. Vilniuje,
dalyviai yra susirūpinę LR Seimo nutarimu atid÷ti įstatymo pataisų d÷l draudimo rūkyti viešose
vietose pri÷mimą.
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, atsižvelgdama į tai, jog didžioji visuomen÷s dalis – 74
proc. sąmoningai pasisako už draudimą rūkyti viešose vietose ir akcentuodama siūlomų pataisų
tikslą - mažinti tabako vartojimą, priverstinį kv÷pavimą tabako dūmais bei apsaugoti dabartinę ir
būsimąsias kartas nuo kenksmingo tabako poveikio sveikatai ir aplinkai bei neigiamų socialinių
ir ekonominių padarinių, pritaria draudimui rūkyti restoranuose, kavin÷se, baruose, klubuose,
diskotekose ir kitose žmon÷ms aptarnauti skirtose patalpose, išskyrus specialiai rūkantiems
asmenims įrengtas atskiras patalpas (vietas).
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Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, jauno amžiaus rūkančiųjų skaičius pastaruoju metu ženkliai
išaugo. 89 procentai 15 metų berniukų ir 73 procentai 15 metų mergaičių teigia, jog yra bandę
rūkyti. 27 procentai šio amžiaus berniukų ir 11 procentų mergaičių teigia, jog rūko kasdien.
Keturi penktadaliai rūkalių teigia, jog prad÷jo rūkyti nesulaukę 18 - 20 metų.
Daugelyje pasaulio valstybių skirtingo pobūdžio draudimai rūkyti viešose vietose galioja jau
gana ilgą laiką.
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba kviečia LR Seimo narius sveikos bei pilnavert÷s
visuomen÷s prioritetui skirti ypatingą d÷mesį bei aktyviau spręsti rūkymo viešose vietose
problemą.
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