POLICIJOS INFORMACIJA
2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo LIETUVOS RESPUBLIKOS ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO
(1995 m. balandžio 18 d. Nr. I-857) (toliau - AKĮ) pakeitimai :
18 straipsnis. (Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais tvarka) 4 d. (Lietuvos Respublikoje draudžiama
parduoti) 3 p. numatyta, kad alkoholinius gėrimus draudžiama parduoti asmenims, jaunesniems kaip 20 metų.
Alkoholinių gėrimų pardavėjai turi teisę iš visų alkoholinius gėrimus perkančių asmenų reikalauti pateikti asmens
tapatybę liudijantį dokumentą, o kai yra abejonių, kad asmuo yra jaunesnis negu 25 metų, privalo iš perkančio alkoholinius gėrimus asmens reikalauti
pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Jeigu toks asmuo nepateikia jo tapatybę liudijančio dokumento, alkoholinių gėrimų pardavėjai privalo
atsisakyti parduoti jam alkoholinius gėrimus. (AKĮ 18 str. 5 d.)
Alkoholio kontrolės įstatyme 22 str. (Alkoholinių gėrimų vartojimo ribojimas) 1 d. (Lietuvos Respublikoje vartoti alkoholinius gėrimus
draudžiama) 2 dalis numato, kad Lietuvos Respublikoje draudžiama asmenims iki 20 metų vartoti alkoholinius gėrimus ar jų turėti. Draudimas turėti
alkoholinių gėrimų netaikomas asmenims nuo 18 metų, jeigu alkoholinių gėrimų turėjimas yra tokių asmenų darbo veiklos (pobūdžio) dalis darbo
vietoje ir darbo metu.
Už šio ribojimo nesilaikymą Lietuvos Respublikos administracinių teisės nusižengimo kodekso 485 str. (Alkoholinių gėrimų
vartojimas ar turėjimas, kai tai daro jaunesni negu dvidešimt metų asmenys) numato :
1. Alkoholinių gėrimų ir kitų naudojant spiritą pagamintų svaigalų vartojimas ar turėjimas, kai tai daro ne jaunesni negu šešiolikos, bet jaunesni
negu dvidešimt metų asmenys, užtraukia baudą nuo dešimt iki keturiolikos eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų.
3. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas
dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais
tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose).
4. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus, padarytus viešojoje vietoje vykstančiame renginyje, gali būti
skiriamas draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose nuo vieno mėnesio iki vienų metų.

Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. (Alkoholio produktų pardavimo, įsigijimo, laikymo ir gabenimo reikalavimai) 4 d. (Fiziniams asmenims
draudžiama Lietuvos Respublikoje įsigyti alkoholinius gėrimus, teisės aktų nustatyta tvarka nepaženklintus specialiais ženklais – banderolėmis.)
numatyta, kad fiziniams asmenims draudžiama vartoti, laikyti ir gabenti alkoholio produktus atidarytoje pakuotėje automobilių salonuose, išskyrus
autotransporto priemones, kurių salonas yra stacionariai atskirtas nuo vairuotojo vietos.
Lietuvos Respublikos administracinių teisės nusižengimo kodekso 484 straipsnis. (Alkoholinių gėrimų gėrimas viešosiose vietose arba
neblaivaus asmens pasirodymas viešosiose vietose) numatyta
1. Alkoholinių gėrimų ir kitų naudojant spiritą pagamintų svaigalų gėrimas gatvėse, stadionuose, skveruose, parkuose, visų rūšių viešajame
transporte, automobilių salonuose, išskyrus autotransporto priemones, kurių salonas yra stacionariai atskirtas nuo vairuotojo vietos, parodose, mugėse
ir masiniuose renginiuose, kuriuose savivaldybių tarybų nustatyta tvarka įmonėms, Europos juridiniams asmenims ar jų filialams yra išduotos
licencijos prekiauti alkoholiniais gėrimais, sporto varžybų metu salėse ir kitose vietose, išskyrus mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietas,
kuriose savivaldybių tarybų ar savivaldybių administracijų direktorių leista pardavinėti alkoholinius gėrimus išpilstant, neblaivaus asmens pasirodymas
viešosiose vietose įžeidžiant žmogaus orumą ir dorovę užtraukia baudą nuo dvidešimt iki vieno šimto eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno šimto iki dviejų šimtų
eurų.
3. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas
dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais
tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose).
4. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus, padarytus viešojoje vietoje vykstančiame renginyje, gali būti
skiriamas draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose nuo vieno mėnesio iki vienų metų.

