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Druskininkai 14 

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (toliau – LiJOT), didžiausia skėtinė jaunimo organizacijų 15 

sąjunga Lietuvoje, vienijanti 70 nacionalinių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, regioninių 16 

jaunimo organizacijų sąjungų, reiškia susirūpinimą dėl išlikusio vis dar aukšto alkoholio vartojimo ir 17 

iniciatyvų keisti alkoholio prevencijos politiką Lietuvoje. Siekiant alkoholio vartojimo mažinimo, 18 

turi būti taikoma mokslu grįsta ir veiksminga alkoholio prevencija, apimanti bendrojo alkoholio 19 

vartojimo, piktnaudžiavimo alkoholiu ir alkoholio vartojimo daromos žalos mažinimą.  20 

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, pastarųjų ketverių metų alkoholio 21 

suvartojimas kito ženkliai – 2016 m. 15 metų ir vyresnis gyventojas vidutiniškai suvartojo 13,2 litrų 22 

absoliutaus (100%) alkoholio, o 2020 m. – 11,4 litrų1. Iš pateiktos statistikos galima matyti, kad 23 

 
1 Oficialiosios statistikos portalas. „Legalių alkoholinių gėrimų suvartojimas, tenkantis vienam gyventojui, Legalių 

alkoholinių gėrimų suvartojimas, tenkantis vienam 15 metų ir vyresniam gyventojui“ <https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-

rodikliu-analize?hash=a0e6602a-efa5-42ec-8422-d02f27a7c0ab#/ > [Žiūrėta 2021 07 14]  
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taikomos alkoholio vartojimo prevencijos priemonės veikia, tačiau alkoholio suvartojimas vis dar 24 

išlieka labai aukštas. 25 

Panaši alkoholio vartojimo mažėjimo tendencija gali būti matoma ir tarp moksleivių. Remiantis 26 

2019 m. Alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo Europos mokyklose tyrimo (ESPAD) 27 

duomenimis2, 15-16 metų moksleivių vartojimas nuo 2015 m. sumažėjo pagal visus tris alkoholio 28 

vartojimo rodiklius. Bent kartą gyvenime gėrusių alkoholio dalis sumažėjo nuo 87 proc. iki 79 proc., 29 

per paskutinius 12 mėnesių iki apklausos vartojusių alkoholį dalis sumažėjo nuo 69 proc. iki 62 proc., 30 

o per paskutines 30 dienų iki apklausos vartojusių alkoholį dalis sumažėjo nuo 34 proc. iki 27 proc. 31 

Taip pat 2018 m. HBSC (angl. Health Behaviour in School Aged Children) tyrimas3 parodė, kad 32 

alkoholio vartojimas tarp 11, 13 ir 15 metų paauglių irgi sumažėjo lyginant su 2014 m. duomenimis. 33 

Vartojusių alkoholį bent kartą gyvenime dalis sumažėjo nuo 51,6 proc. iki 45 proc., o per pastarąsias 34 

30 dienų vartojusių alkoholį dalis sumažėjo nuo 20,5 iki 17,6 proc. Šių tyrimų duomenys leidžia 35 

daryti išvadą, kad nuo 2016 m. Lietuvoje taikomos alkoholio vartojimo prevencijos priemonės yra 36 

veiksmingos. Vis dėlto, alkoholio vartojimas tarp moksleivių dar yra aukštas, tad būtina šias 37 

priemones išlaikyti ir tikslingai plėsti.  38 

Analizuojant ir lyginant psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant alkoholį, atvejų skaičius, 39 

matyti, jog 2016 metais užregistruotų sergančiųjų asmenų atvejų skaičius buvo gerokai didesnis 40 

(N=46661), nei 2018 metais buvusių užregistruotų atvejų (N=30096). Sergančiųjų kiekio 41 

sumažėjimas gali būti glaudžiai siejamas su 2016 metais įteisintos alkoholio prevencijos politikos 42 

efektyvumu, kadangi jokie kiti registruoti pokyčiai valstybės ekonominėje politikoje nebuvo 43 

pakankamai svarūs, jog nulemtų minėtų statistikų rezultatus. 2018 metų atvejų skaičiai išlieka 44 

mažiausi nepriklausomos Lietuvos istorijoje. 45 

 
2 ESPAD, Alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas Lietuvoje, 2019. 

https://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/ESPAD%202019%20tyrimo%20ataskaita%20LT.pdf [Žiūrėta 2021 

07 15] 
3 HBSC, Lietuvos moksleivių gyvensena ir sveikata, 2018. http://hbsc.lt/wp-content/uploads/2020/04/2018reportLT.pdf 

[Žiūrėta 2021 07 15] 
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Įvertinant įvairių alkoholio kontrolės priemonių veiksmingumą ir jų įgyvendinimo kaštus 46 

visuomenei, išskiriamos trys pagrindinės priemonių grupės, kurios kompleksiškai turi būti 47 

stiprinamos, jei valstybė susiduria su neigiamomis alkoholio vartojimo pasekmėmis4567891011: 48 

1) alkoholinių gėrimų kainos didinimas (akcizai); 49 

2) alkoholinių gėrimų reklamos draudimas; 50 

3) alkoholinių gėrimų prieinamumo mažinimas. 51 

Siekiant dar efektyviau sumažinti alkoholio vartojimą ir jo sukeliamus neigiamus padarinius, 52 

svarbu ne tik įgyvendinti šias tris pagrindines priemonių grupes, bet ir skirti daugiau dėmesio 53 

alkoholio vartojimo prevencijos priemonėms. Šiuo metu psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 54 

prevencija moksleiviams vykdoma itin maža apimtimi įtraukiant tik 6 % bendrojo ugdymo mokyklų 55 

moksleivių: 2019–2020 m. į psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos programas mokyklose buvo 56 

įtraukta tik 19315 moksleivių12, tais pačiais metais bendrojo ugdymo mokyklose mokėsi 325 677 57 

asmenys13. Be to, vykdomų prevencinių programų kokybė nėra sistemingai užtikrinama, nes nuo 58 

2016 m. diegiami psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartai nėra 59 

 
4 The AMPHORA Manifesto for effective alcohol policy in Europe. EASL < 

https://www.epicentro.iss.it/alcol/pdf/AMPHORA%20manifesto%20on%20alcohol_October%202012.pdf> [Žiūrėta 

2021-07-15]  
5 Carolin Kilian, Jakob Manthey, Jacek Moskalewicz, Janusz Sieroslawski and Jurgen Rehm. „How Attitudes toward 

Alcohol Policies Differ across European Countries: Evidence from the Standardized European Alcohol Survey 

(SEAS)“. 2019, November. <https://www.mdpi.com/1660-4601/16/22/4461> 
6 Moeller, Lars, Galea, Gauden & World Health Organization. Regional Office for Europe. „Alcohol in the European 

Union : consumption, harm and policy approaches / edited by Peter Anderson, Lars Moeller and Gauden Galea. 

Copenhagen : WHO Regional Office for Europe.“. 2012. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/107301>  
7 Babor TF. „Alcohol research and the alcoholic beverage industry: issues, concerns and conflicts of interest“. Addiction. 

2009, 104:34–47. 
8 Babor TF, Winstanley EL. „The world of drinking: national alcohol control experiences in 18 countries“. Addiction. 

2008, 103(5):721–5.  
9 Thomas Babor, Raul Caetano, Sally Casswell, Griffith Edwards, Norman Giesbrecht, Kathryn Graham, Joel Grube, 

Linda Hill, Harold Holder, Ross Homel, Michael Livingston, Esa Österberg, Jürgen Rehm, Robin Room and Ingeborg 

Rossow. „Alcohol: No Ordinary Commodity – a summary of the second edition“. 2010, April. 

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1360-0443.2010.02945.x>. 
10 Babor TF. „Alcohol-related collateral damage and the broader issue of alcohol’s social costs“. Addiction. 2011 Sep. 

106(9), 1612–3. 
11 “Best Buys” and other recommended interventions for the prevention and control of noncommunicable disease. 

<https://www.who.int/ncds/management/WHO_Appendix_BestBuys.pdf> 
12 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. „Psichoaktyviosios medžiagos: tendencijos ir pokyčiai 

2020“. 2020 

<https://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/46791%20NTAKD%20metinis%20pranesimas%20web.pdf> 

[Žiūrėta 2021 07 16] 
13 Lietuvos statistikos departamentas, Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, 2020. <https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-

rodikliu-analize?hash=e56695b5-5b50-478e-bebd-df63e605d19b#/> [Žiūrėta 2021 07 16] 
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privalomi. Taip pat psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programų kokybę neigiamai 60 

veikia ir tikslinės psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kompetencijų tobulinimo 61 

programos trūkumas. Tokia programa reikalinga siekiant užtikrinti, jog specialistai, dirbantys 62 

psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos srityje nuolat galėtų tobulinti savo kompetencijas. 63 

Tad galima matyti, jog psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programų vykdymas dar turi 64 

būti tobulinamas siekiant ir toliau tikslingai mažinti alkoholio vartojimą Lietuvoje.  65 

LiJOT ragina atsakingas institucijas nuosekliai diegti veiksmingas ir mokslu grįstas alkoholio 66 

vartojimo mažinimo priemones ir siūlo: 67 

1. Nuosekliai ir sistemingai didinti akcizo mokestį visoms alkoholinių gėrimų grupėms; 68 

2. Išlaikyti bet kurios formos ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiamą alkoholio reklamos 69 

draudimą bei visiškai uždrausti nealkoholinių gėrimų, kurie vartojami kaip alkoholinių gėrimų 70 

pakaitalas, reklamą, kuri taip pat prisideda prie didesnio alkoholio vartojimo1415; 71 

3. Toliau riboti alkoholinių gėrimų prieinamumą: 72 

3.1. Leisti prekiauti alkoholiniais gėrimais tik specializuotose parduotuvėse, atskirai nuo kitų 73 

prekių; 74 

3.2. Išlaikyti sutrumpintą prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, uždraudžiant prekybą nuo 20 75 

val. vakaro iki 10 val. ryto; 76 

3.3. Išlaikyti alkoholio įsigijimo ir vartojimo minimalų amžiaus cenzą nuo 20 metų16. 77 

4. Iki 0,00 promilių sumažinti leistiną alkoholio koncentracijos kiekį kraujyje visiems 78 

vairuotojams;  79 

5. Sureguliuoti alkoholinių gėrimų licencijavimo tvarką: didinti rinkliavą už licencijų išdavimą, 80 

licencijas padaryti terminuotas, griežtinti licencijos išdavimo sąlygas ir reikalavimus alkoholio 81 

 
14 Nason Maani Hessari, Adam Bertscher, Nathan Critchlow, Niamh Fitzgerald, Cécile Knai Martine Stead, Mark 

Petticrew Recruiting the “Heavy-Using Loyalists of Tomorrow”: An Analysis of the Aims, Effects and Mechanisms of 

Alcohol Advertising, Based on Advertising Industry Evaluations 

 <https://www.mdpi.com/1660-4601/16/21/4092/htm#B4-ijerph-16-04092> 
15 Ratchakorn Kaewpramkusol, Kate Senior, Sutham Nanthamongkolchai, Richard Chenhall Brand advertising and brand 

sharing of alcoholic and non-alcoholic products, and the effects on young Thai people's attitudes towards alcohol use: A 

qualitative focus group study. 

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dar.12910?casa_token=84kpQ8OFoxMAAAAA%3ABYQjzJPFb_0rx

gB23HP2dSGDbu1tzFOkTfjXa4GCdVHuovgs3xTBEvpVk9mGiX1m4Y9ubbXVqJoCZJU>.  
16 Traci L. Toomey, Ph.D., Carolyn Rosenfeld, M.P.H., and Alexander C. Wagenaar, Ph.D. The Minimum Legal Drinking 

Age. History, Effectiveness, and Ongoing Debate. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6876521/>  
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vartojimui pardavimo vietoje bei atsakomybę už prekybos alkoholiniais gėrimais reikalavimų 82 

pažeidimus, numatant licencijos panaikinimą po vieno ūkio subjekto nusižengimo; 83 

6. Lietuvos teisinėje bazėje apibrėžti administracinių teisės pažeidimų imitavimo sąvoką, kad 84 

atsakingų institucijų administracinių teisės pažeidimų (alkoholinių gėrimų įsigijimo nepilnamečiams) 85 

imitavimo įgyvendinimas taptų teisėtai ir nuosekliai taikoma praktika, kaip tai daroma kitose šalyse 86 

(pvz., Jungtinė Karalystė, Švedija, Vokietija, JAV); 87 

7. Įvesti alkoholinių gėrimų žymėjimą įspėjamaisiais užrašais ir paveikslais apie žalą sveikatai 88 

bei pateikti informaciją apie gėrimų sudėtį, maistinę vertę, kaloringumą ir grynojo alkoholio kiekį 89 

pakuotėje; 90 

8. Sistemingai diegti ir teikti rizikingo bei žalingo alkoholio vartojimo skriningo ir trumposios 91 

intervencijos paslaugas, apmokamas iš Valstybinio privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 92 

lėšų, pirminėje sveikatos priežiūros grandyje ir užtikrinti, kad šios paslaugos būtų prieinamos 93 

kiekvienam piliečiui nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos; 17 94 

9. Sukurti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programų švietimo sektoriuje 95 

kokybės užtikrinimo (akreditavimo) sistemą, siekiant programų mokslinio pagrįstumo ir efektyvumo; 96 

10. Sudaryti teisines ir finansines prielaidas, užtikrinančias psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 97 

prevencijos kokybišką, tęstinį vykdymą visoms amžiaus grupėms ir prevencijos veiksmingumą; 98 

11. Sudaryti teisines ir finansines prielaidas didinti bendrojo ugdymo mokyklų mokinių įtraukimą 99 

į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programas; 100 

12. Sukurti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kompetencijų tobulinimo programą, 101 

siekiant užtikrinti nuolatinį specialistų, įgyvendinančių šias programas kompetencijų kėlimą ir 102 

atnaujinimą; 103 

13. Vykdyti tyrimus, sistemiškai analizuojančius psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 104 

prevencijos programų įgyvendinimą Lietuvoje, jų kokybę,efektyvumą, skirtingų tikslinių grupių 105 

gyventojų įtraukimą ir kitas programų charakteristikas. 106 

LiJOT narės tiki, kad alkoholio kontrolės politika iš esmės Lietuvoje yra tinkama, o kai kurie 107 

ribojimai gali būti griežtinami. LiJOT narės tikisi, kad ateityje įgyvendinant alkoholio vartojimo 108 

 
17 World Health Organization Global strategy to reduce the harmful use of alcohol 

<https://www.who.int/publications/i/item/978924159993>. 
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prevencijos politiką bus laikomasi nuoseklumo, bendradarbiaujama su mokslinėmis institucijomis, 109 

sveikatos srityje dirbančiomis valstybinėmis institucijomis ir atsižvelgiama į visuomeninių 110 

organizacijų, turinčių ilgametę patirtį ir nepriekaištingą reputaciją, nuomonę. 111 

 112 

Prezidentas Lukas Kornelijus Vaičiakas 

 113 
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