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LR Prezidentui
LR Seimo pirmininkui
LR Seimo seniūnų sueigai
LR Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komitetui
LR Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetui
LR Seimo sveikatos reikalų komitetui
LR Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisijai
LR Vyriausybei
LR Švietimo ir mokslo ministerijai
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
LR Sveikatos apsaugos ministerijai
Visuomenės sveikatos departamentui prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos
Valstybės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai
Narkotikų kontrolės departamentui
Informacija:
Jaunimo reikalų departamentui prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

REZOLIUCIJA
DĖL VALSTYBĖS ALKOHOLIO KONTROLĖS POLITIKOS
Priimta 22-ojoje (neeilinėje) LiJOT Asamblėjoje, 2007 m. spalio 27-28 d.
Mes pripažįstame alkoholizmą esant opia Lietuvos visuomenės yda, todėl remiame iniciatyvas,
kurios mažintų alkoholio vartojimą ir kovotų su besaikio alkoholio vartojimo priežastimis ir
pasekmėmis. Esame įsitikinę, kad alkoholizmo problemą reikia spręsti iš esmės. Tam reikalinga
ilgalaikė, nuosekli programa, kuri apsiribotų ne vien draudimais, bet ir ugdytų sąmoningą vartotoją
bei numatytų priemones, šalinančias alkoholizmo priežastis. Kviečiame atsakingas valstybės
institucijas: LR Seimą, LR Vyriausybę, Visuomenės sveikatos departamentą prie LR Sveikatos
apsaugos ministerijos, Valstybės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybą, Narkotikų kontrolės
departamentą imtis tokios programos kūrimo ir įgyvendinimo.
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Alkoholio reklama kuria alkoholį vartojančio žmogaus įvaizdį ir daro ypatingai žalingą poveikį
jaunimui ir nepilnamečiams. Manome, kad alkoholio reklama turėtų būti griežtai kontroliuojama ir
pasisakome už visišką alkoholio reklamos ne prekybos vietose draudimą.
Tam, kad alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo projekte siūlomi griežtesni prekybos alkoholiu
apribojimai pasiektų norimų rezultatų, reikia užtikrinti efektyvų įstatymo įgyvendinimą. Ypatingai
svarbu užtikrinti jau galiojančių alkoholio įsigijimo ir vartojimo apribojimų veikimą bei jų kontrolę.
Manome, kad turėtų būti skiriamas didesnis dėmesys saikingo alkoholio vartojimo kultūros
ugdymui. Draudimai neturėtų likti vienintele kovos su alkoholiu priemone. Ypatingai svarbu skatinti
ir remti programas, padedančias nepilnamečiams turiningai leisti laisvalaikį be alkoholio.
Nenorime likti pasyviais kovos su alkoholizmu programos stebėtojais, todėl siūlome jaunimo
organizacijų paramą įgyvendinant būsimos programos nuostatas.

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos
Šarūnas Frolenko

Prezidentas
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