
2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Seimo priimti Alkoholio kontrolės 

įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimai, kuriais siekiama mažinti alkoholinių gėrimų prieinamumą 

ir vartojimą: 

1) Sutrumpintas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas mažmeninės prekybos vietose – jose 

leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais pirmadienį – šeštadienį nuo 10 val. iki 20 val., 

sekmadieniais – nuo 10 val. iki 15 val.;  

2) Pakeista mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais viešojo maitinimo vietose tvarka – 

viešojo maitinimo vietose pirmadienį – šeštadienį nuo 20 val. iki 10 val., o sekmadieniais – iki 10 ir 

nuo 15 val. negalima prekiauti alkoholiniais gėrimais atidarytoje pakuotėje (pvz., parduoti butelius 

be kamštelių, atidarytas skardines ir pan.), visi alkoholiniai gėrimai nurodytu paros laiku gali būti 

parduodami tik išpilstyti į vartojimui vietoje pritaikytą tarą (taures, bokalus, grafinus ir pan.) bei 

užtikrinamas jų vartojimas vietoje, taip pat alkoholinių gėrimų pirkėjams minėtu paros laiku 

draudžiama išsinešti įsigytus alkoholinius gėrimus iš viešojo maitinimo vietų; 

3) Nuo 18 iki 20 metų padidintas amžius, nuo kurio leidžiama parduoti, įsigyti, vartoti ar 

turėti alkoholinius gėrimus. Siekiant išvengti pardavėjų apsirikimo dėl pirkėjo amžiaus, 

prekybininkams nustatyta pareiga tikrinti kiekvieno, jaunesnio negu 25 metai, alkoholio pirkėjo 

tapatybę liudijantį dokumentą, o jo nepateikus – nustatyta pareiga alkoholio neparduoti; 

4) Viešojo maitinimo vietų (barų, užkandinių, kavinių, restoranų, klubų ir pan.) 

administracijos privalo užtikrinti, kad jų valdomose viešojo maitinimo vietose, asmenys jaunesni 

negu 20 metų nevartotų alkoholinių gėrimų; 

5) Uždrausta alkoholio reklama (išskyrus Įstatymo 29 str. 2 d. nustatytą leistiną informaciją 

prekybos alkoholiniais gėrimais vietose ir alkoholio verslu užsiimančių įmonių interneto svetainėse, 

taip pat ant šių įmonių pastatų, valdomo transporto ir kt.). 

Jei turite papildomų klausimų dėl naujų Įstatymo reikalavimų, administracinės atsakomybės 

taikymo praktikos ar kt. kviečiame kreiptis į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 

Tabako ir alkoholio kontrolės skyrių (tel. Nr. 8 706 68094, 8 706 68066 arba elektroniniu paštu 

ntakd@ntakd.lt). 

Informuojame, kad Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas yra parengęs ir 

savo interneto svetainėje paskelbęs pagrindinę aktualią informaciją apie minėtus pakeitimus bei jų 

taikymą
1
. Taip pat yra sukurti du animaciniai vaizdo klipai

2
 skirti visuomenei ir ūkio subjektams

3
, 

minėti vaizdo klipai taip pat yra paskelbti socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje „Narkotikų, 

tabako ir alkoholio kontrolės departamentas“
4
. 

 

                                                 
1
 http://ntakd.lrv.lt/lt/subjektu-veiklos-prieziura/prekyba-alkoholiu-nuo-2018-m-sausio-1-d 

2
 https://www.youtube.com/watch?v=dboiZWUY34w 

3
 https://www.youtube.com/watch?v=8TijohpOlFM 

4
 https://www.facebook.com/ntakd/ 

mailto:ntakd@ntakd.lt

