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Vilniaus miesto savivaldybės taryba,  

 

Primindama tai, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigalios nauji Lietuvos Respublikos alkoholio 

kontrolės įstatymo Nr. I-857 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-394 pakeitimai, kurie apribos galimybę 

prekiauti alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, 

kurortuose ir kitose savivaldybių tarybų nustatytose poilsio bei turizmo teritorijose bei 

paplūdimiuose; 

 

Suprasdama tai, kad griežtėjanti alkoholio kontrolė daro žalą verslo plėtrai ir visiškai 

nesprendžia esminių socialinių problemų, kurios susijusios su besaikiu alkoholio vartojimu buityje 

(Vilniaus universiteto (toliau – VU) 2019 m. liepos 26 d. pristatytame tyrime apie alkoholinių gėrimų 

vartojimo įpročius teigiama, jog girtaujančių asmenų Lietuvoje yra 5 proc. (nuo visų gyventojų 

skaičiaus) ir šie asmenys išgeria net 35 proc. viso alkoholio kiekio. Dažniausiai šie asmenys 

alkoholinius gėrimus vartoja namuose, atvirose viešose vietose (parkuose, kiemuose ir pan.), kitaip 

tariant – buityje. O kavinėse, restoranuose ir baruose alkoholį dažniausiai vartoja proginiai vartotojai, 

kurių skaičiuojama 50 proc. nuo visų gyventojų. VU mokslininkų tyrimas pagrindžia išvadą, jog 

girtaujantys daug rečiau alkoholį vartoja baruose ir restoranuose, tai nėra probleminio alkoholio 

vartojimo vietos); 

 

Konstatuodama, kad tokia neproporcinga alkoholio kontrolė daro neigiamą įtaką smulkiam 

kavinių verslui, mažina verslo susidomėjimą skelbiamais savivaldybių lauko kavinių konkursais, 

menkina Vilniaus ir visos Lietuvos patrauklumą turizmo srityje, o šios įstaigos prisideda prie 

Vilniaus ir kitų miestų kultūrinio gyvenimo įvairovės užtikrinimo, organizuodamas koncertus bei 

kitus renginius. Skaičiuojama, jog Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimai   palies 30 Vilniaus 

miesto lauko kavinių. Dalis jų informavo Vilniaus miesto savivaldybę, jog ketina nutraukti veiklą, 

kita dalis – planuoja mažinti darbuotojų skaičių. Taip pat dėl šių pakeitimų nuo 2020 m. sausio 

mėnesio nebus galima prekiauti karštu vynu kalėdiniame miestelyje Katedros aikštėje; 

 

Atkreipdama dėmesį į tai, kad numatomi įsigalioti draudimai neigiamai paveiks ne tik 

Vilniaus, bet ir Kauno, Klaipėdos ir kituose miestuose veikiančias sezonines lauko kavines, kurios 

neturi stacionarios prekybos vietos, taip pat Palangoje, Neringoje ir kituose pajūrio kurortuose 

įsikūrusias paplūdimio kavines bei kai kuriuos viešbučius; 

 

K r e i p i a s i  į Lietuvos Respublikos Seimą, prašydama šį rudenį priimti įstatymo 

pakeitimus nuo 2020 m. sausio 1 d. nedrausti prekiauti alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo 

alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortuose ir kitose savivaldybių tarybų nustatytose 

poilsio bei turizmo teritorijose bei paplūdimiuose. 



 

 

 

            

 


