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Lietuvos Respublikos 

alkoholio kontrolės įstatymas
 16 straipsnis. Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais

licencijos

3. Maţmenine prekyba alkoholiniais gėrimais leidţiama verstis tik turint licenciją
verstis maţmenine prekyba alkoholiniais gėrimais. Licencijas ir jų dublikatus
išduoda, papildo, rekvizitus patikslina atitinkamos savivaldybės vykdomoji
institucija.

 24 straipsnis. Alkoholio kontrolės priemonių planavimas

Savivaldybių institucijos, siekdamos įgyvendinti šio Įstatymo tikslus, alkoholio
kontrolės priemones numato savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės
strateginiame veiklos planuose.

 25 straipsnis. Blaivybės organizacijų veiklos programų rėmimas

Blaivybės organizacijų veiklos programos nustatyta tvarka remiamos:

1) iš valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų lėšų;

 29 straipsnis. Alkoholio reklamos ribojimas

7. Kaip laikomasi šio straipsnio reikalavimų, kontroliuoja Narkotikų, tabako ir
alkoholio kontrolės departamentas, savivaldybių institucijos (išorinės reklamos
draudimo pažeidimus).



Lietuvos Respublikos 

alkoholio kontrolės įstatymas

 34 straipsnis. Ekonominių sankcijų už šio Įstatymo pažeidimus taikymas

1. Uţ šio Įstatymo paţeidimus baudas įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir
jų filialams, uţsienio juridinių asmenų atstovybėms Lietuvos Respublikoje pagal savo
kompetenciją turi teisę skirti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamentas, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė mokesčių
inspekcija, institucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota išduoti ţemės ūkio
kilmės etilo alkoholio importo licencijas, savivaldybių institucijos ir policija.

2. Uţ alkoholio produktų, neatitinkančių Lietuvos Respublikoje galiojančių saugos
ar kokybės reikalavimų, gaminimą ir pardavimą, ţemės ūkio kilmės etilo alkoholio
importą, alkoholio produktų gaminimą, laikymą, gabenimą ir pardavimą neturint šiai
veiklai atitinkamos licencijos, šio Įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje, 17 straipsnio 1 dalies
2–11 punktuose, 2 dalies 2–9 punktuose, 5–11 ir 13 dalyse nustatytų reikalavimų
nesilaikymą, taip pat už savivaldybių tarybų nustatytų prekybos alkoholiniais
gėrimais švenčių ir masinių renginių dienomis ribojimų ar draudimų pažeidimą
įmonės, Europos juridiniai asmenys ir jų filialai, uţsienio juridinių asmenų atstovybės
Lietuvos Respublikoje baudţiami nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų iki
keturiolikos tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt vieno euro bauda.



Lietuvos Respublikos 

alkoholio kontrolės įstatymo suteiktos teisės 

savivaldybių taryboms

 18 straipsnis. Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais tvarka

3. Lietuvos Respublikoje prekiauti alkoholiniais gėrimais draudţiama:

1) laisvės atėmimo, karinėse ir sukarintos tarnybos, policijos ir kitose
statutinėse, sveikatos prieţiūros, ugdymo įstaigose ir jų teritorijose, taip pat prie šių
įstaigų ir maldos namų (atstumu, kurį nustato savivaldybės taryba, suderinusi
atitinkamai su šių įstaigų vadovais ir religinėmis bendruomenėmis);

8. Savivaldybių tarybos turi teisę riboti ar uždrausti prekybą alkoholiniais gėrimais
švenčių, masinių renginių, parodų, koncertų, teatro spektaklių, cirko ir kitų
renginių metu.

9. Savivaldybių tarybos, atsiţvelgdamos į prekybos alkoholiniais gėrimais
vietą, gyventojų, bendrijų, bendruomenių ar jų atstovų, visuomeninių organizacijų ar
kitų institucijų raštu pareikštą nuomonę, policijos komisariatų pasiūlymus, turi teisę
riboti laiką, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, neišduoti licencijos
verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.



Gyventojų skaičius tenkantis vienai licencijai verstis 

maţmenine prekyba alkoholiniais gėrimais 

savivaldybėse, 

NTAKD 2014-07-01 duomenys



Išduotos licencijos, leidţiančios prekiauti 

alkoholiu Kaišiadorių rajono savivaldybės 

seniūnijose

Prekyba Viešasis maitinimas Iš viso:

Kaišiadorių m. seniūnija 30 21 51

Kaišiadorių apylinkės seniūnija 11 7 18

Ţieţmarių seniūnija 15 5 20

Ţieţmarių apylinkės seniūnija 12 6 18

Kruonio seniūnija 19 0 19

Rumšiškių seniūnija 18 8 26

Palomenės seniūnija 12 0 12

Paparčių seniūnija 5 0 5

Nemaitonių seniūnija 3 0 3

Ţaslių seniūnija 10 2 12

Pravieniškių seniūnija 4 5 9

Iš viso 139 54 193

Iš viso su autoparduotuvėmis 142 196

3 licencijos - autoparduotuvėms



Išduotos licencijos, leidţiančios 

prekiauti alkoholiu seniūnijose
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Alkoholinių gėrimų 

prieinamumas, vertinant, kiek 1 licencijai 

tenka gyventojų, 2015-07-01

Kaišiadorių rajono savivaldybėje viena 

licencija 2015 m. liepos 1 d. „aptarnavo“ 168 

gyventojus.

2014 m. liepos 1 d. šis rodiklis buvo 

149 gyventojai



Kiek gyventojų „aptarnavo“ 1 licencija 

Kaišiadorių rajono savivaldybės 

seniūnijose, 2015-07-01
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Kaip galėtumėme sumaţinti alkoholio 

prieinamumą?

1. Alkoholinių gėrimų prekybos licencijavimas;

2. Alkoholinių gėrimų pardavimo laiko ribojimas;

3. Nustatymas vietų (atstumo), kuriose draudţiama 

prekiauti alkoholiniais gėrimais;

4. Draudimas vartoti alkoholinius gėrimus masinių 

renginių metu;

5. Alkoholinių gėrimų reklamos paţeidimų kontrolė.



???


