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Jūsų Ekscelencija,
Mums, t.y. šį raštą pasirašiusioms Lietuvos nevyriausybinėms organizacijoms, kelia
didelį susirūpinimą tai, kad LR Seime, priiminėjant įstatymo pataisas dėl alkoholio
reklamos draudimo atšaukimo, buvo padaryta daug šiurkščių demokratinio proceso
pažeidimų. Aptarinėjant alkoholio reklamos tęstinumo klausimą, buvo ribojamas
visuomeninių organizacijų dalyvavimas. Nei viena LR Seimo frakcija neatsiliepė į
Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos (NTAKK) kvietimą diskutuoti šiuo
klausimu. Didelė dalis LR Seimo narių iš esmės ignoravo mūsų kolegų visuomenininkų
įrodymus, paremtus seniai pasaulyje pripažintais moksliniais argumentais. Yra rimto
pagrindo manyti, kad 10 LR Seimo narių, balsavusių už tolesnį alkoholio reklamos
galiojimą, turi ryšių su alkoholio verslu. Nenusišalindami nuo balsavimo, jie sąmoningai
supainiojo viešus ir privačius interesus. Pabrėžtinai šališka buvo ir komercinė žiniasklaida:
ji ne tik palaikė alkoholio pramonės interesus, bet ir blokavo visuomenininkų teikiamą
informaciją.
Esame įsitikinę, kad nevaržomas ir neatsakingas alkoholio propagavimas
yra
neprastai pavojingas ilgalaikiams jau ir taip „išsivaikščiojančios Lietuvos“ interesams, jos
kūrybingumui, verslumui ir socialiniam aktyvumui. Jos pačios istorija akivaizdžiai liudija,
kad tais etapais, kai tauta prablaivėdavo, žymiai suaktyvėdavo ir jos pilietinė veikla.
Stabdydami gyventojų viliojimą išgerti kuo daugiau alkoholio, mes galime sustiprinti jos
gyvybingumą ir paskatinti sveiką šalies raidą. Būtų didelis laimėjimas, jeigu sugebėtume
bent šiuo atžvilgiu prisijungti prie žymiai progresyvesnio Skandinavijos regiono. Juk
būtent skandinavų patirtis geriausiai rodo, kaip alkoholio kontrolės priemonės gali
prisidėti prie visuomenės autodisciplinos, darbo kokybės, atsakomybės, ūkio augimo ir
bendros šalies kultūros.
Mes, žemiau pasirašiusios nevyriausybinės organizacijos, raginame Jus paremti
viešojo intereso gynimą ir vetuoti Alkoholio kontrolės įstatymo 18, 29 ir 34 straipsnių
pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ir 4 straipsnio pripažinimo netekusiu galios
įstatymą Nr. XIP-3188(2).
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Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija
Lietuvos mokinių parlamentas
Lietuvos blaivybės fondas
Nacionalinė vartotojų konfederacija
Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija
Akademinė vadybos ir administravimo asociacija
Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis"
Aktyvių vilniečių sąjunga
Lietuvos tėvų forumas
Všį „Kauno jėzuitų gimnazija"
Všį „Lietuvos šeimos centras"
VšĮ Pischologinių idėjų namai
Kauno miesto ugdymo įstaigų socialinių pedagogų metodinis būrelis

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Lietuvos sveikuolių sąjunga
Panevėžio rajono bendruomenių sąjunga
Zapyškio bendruomenės centras
Eičiūnų kaimo vaikų ir jaunimo užimtumo centras
VŠĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centras
VšĮ Sotas
Kauno bendruomenės centras „Dainava"
Aplinkosaugos informacijos centras
Asociacija „Atviras kodas Lietuvai"
Šiaulių vartotojų federacija
Nacionalinė namų ūkio ir vartotojų ugdymo asociacija
Kupiškio rajono kaimo bendruomenių asociacija
Edukacinis-kultūrinis centras „Metidė"
Lietuvai pagrąžinti draugija
Lietuvos piliečių sąjunga
Labdaros ir paramos fondas „Krizių prevencijų centras“
Kauno Socialinės veiklos asociacija „Šviesos kampelis"
LELB Žukų/Lauksargių/Skaudvilės/Piktupėnų parapijos
VšĮ „Balsių darželis"
Kauno jungtinis demokratinis judėjimas
VšĮ „Teisių gynimo centras“
LF Lekėčių bendruomenės centras
Asociacija Vilniaus dianetikos centras
VšĮ „PoliPRO"
VšĮ „Pradžių pradžia"
Pasvalio raj. Švobiškio ir Plinkinių kaimų bendruomenė
Asociacija „Pozityvus gyvenimas"
VšĮ „Imode"
Agentūros „Visos Lietuvos vaikai“ Klaipėdos fondas
Šviecarijos kaimo bendruomenė
VšĮ Geros valios projektai
VšĮ Naturaliosios terapijos centras
VšĮ „Gimnazistai“
VšĮ Miško savininkų konsultacijų centras
Lietuvos skautijos padalinys - tuntas "Pilėnai"
Lietuvos medicinos studentų asociacija
VšĮ „Jaunųjų verslininkų ir ekonomistų klubas"
Asociacija „Stasio Vainiūno namai-muziejus"
VšĮ „KULTUR"
LSS Akademinio skautų sąjūdis
VšĮ „Kitas variantas“
Krikščioniškos kultūros tyrimų centras
VšĮ „Ateities leidybos centras“
Šiaulių bitininkų draugija „Spiečius"
Konfederacija Lietuvos Jungtinis demokratinis judėjimas
Kelmės krašto bendruomenių sąjunga
Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubas „Diabitė plius"
VšĮ „Teisingas sprendimas“
Lietuvos ūkininkų sąjungos Pasvalio skyrius
Všį „Krikščionybės žiniasklaidos tarnyba“
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VšĮ Marijonų talkininkų centras
SHANTI jogos centras
Labdaros ir paramos fondas „Vilties šaltinis"
VšĮ „Sevilis“
VO Kabelių kaimo bendruomenė
VšĮ „Menų ir mokymo namai"
Lietuvos kultūros kongreso taryba
Všį „Mažieji šnekoriai“
VšĮ „Kūrybinių galimybių centras" (Sveikatos radijas)
Kiauklių bendruomenė;
VšĮ „Flamenco akademija"
Asociacijos „Idėjų upė"
Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė
VšĮ Dailininko prof. Kazimiero Žoromskio fondas
Sandrauga „Sinus Sensus”
Viešoji įstaiga „Tranzito verslas”
Asociacija „Naujoji valstybė“
VšĮ „Audimo manufaktūra“
Labdaros ir paramos fondas Zigmo Katiliaus vardo fondas
Kaimo bendruomenė „Gegužraibė“ Marijampolės sav. Šunskų sen.
Anykščių rajono Viešintų bendruomenė
Asociacija „Intelektinio Kapitalo Ugdymas“
VšĮ „Alternatyvus verslas”
Lietuvos neįgaliųjų verslininkų asociacija
Kauno krikščioniška gausių šeimų bendrija „Ateitis“
VŠĮ „Konsvila"
Biržų jungtinė metodistų bažnyčia
VšĮ „Arlanė“
Krašto apsaugos oro erdvės kontrolės sistemos veteranų klubas
Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė
VšĮ „Šiaulių šeimos studijų centras“
Valakupių bendruomenės asociacija
Kauno Vokiečių kultūros centras „KULTURVERBAND“
Labdaros fondo „Vienybė“
VšĮ „LISP Centre“
VšĮ Paparčių šv.Juozapo vaikų globos namai
Daugiabučių namų savininkų bendrija „Trinytis"
„Budžio“ klubas
Domeikavos Lietuvos kankinių parapija
VšĮ „Anglų kalbos mokymo centras“
Motinos ir vaiko paramos fondas „Aušta“
Asociacija „Echolita“
Lietuvos vaikų pulmonologų draugija
Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjunga
Asociacija „Dingusių žmonių šeimų paramos centras“
Asociacijos „Belarus Watch”
Lietuvos pediatrų draugija
Lietuvos Respublikos ERS (European Respiratory Society) narių asociacija
Asociacija „Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras“
VŠĮ „Bendrosios kompetencijos ugdymo centras“
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Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjunga
Vilniaus apskrities totorių bendruomenė
Lietuvos gyvūnų globos draugija
Marijampolės moterų verslininkių ir vadybininkių klubas
Gedminų bendruomenė
Septintosios Dienos Adventistų Bažnyčios Tauragės bendruomenė
Pasvalio rajono bendruomenių sąjunga
Mosėdžio Valančiukų kuopa
Ukmergės sveikuolių klubas
Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija „Sveikatos želmenėliai"
Lietuvos saulės energetikos asociacija
VO Pašešuvio kaimo bendruomenė
Rėkyvos gyvenvietės bendruomenė
Krinčino krašto bendruomenė
Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga
Lietuvos Sąjudžio Vilniaus skyriaus taryba
Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga
Sporto klubo „Stoikas“
NVO Klaipėdos Krizių įveikimo centro
Liūdynės kaimo bendruomenė
VšĮ „Vizuali idėja“
Lietuvos agentūros „SOS vaikai’’ Panevėžio skyrius
VšĮ „Informacijos ir paramos gausiai šeimai centras“
Kauno rajono vietos veiklos grupė
Lietuvos soroptimisčių klubų sąjunga
Lietuvos higienistų ir epidemiologų sąjunga
Klaipėdos rajono katalikių moterų draugija
Adomo Mickevičiaus Lietuvos ir Lenkijos santykių rėmimo fondas
Ekologiškos kultūros asociacija (ekologiškos kultūros žurnalas „Green‘as“)
AB „Klaipėdos energija“ profesinė sąjunga
VšĮ „Abigailė“
Kražių bendruomenė
Adakavo pagrindinė mokykla ir Adakavo bendruomenė
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė
VšĮ „Lietuviškos pirties akademija“
Kaltinėnų parapijos senelių globos namai
VšĮ „Inkocentras“
Socialinės adaptacijos asociacija
Nacionalinė elektros technikos verslo asociacija
VŠĮ „Egomuzika“
Inkūniečių bendrija
UAB „Vilniaus troleibusai“ nepriklausoma darbuotojų profesinė sąjunga
VšĮ „Lietuva ant delno"
Lietuvos jaunimo pastoracijos centras
Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacija
VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė
Telšių SŠK „Vėlunga"
VšĮ „Agroanalitinis centras"
VšĮ Šiaulių odontologijos poliklinika
Mažeikių rajono ligonių astmos klubas
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Mažeikių rajono katalikių moterų draugija
VšĮ Vilniaus Pal.J. Matulaičio šeimos pagalbos centras
VO „Gelbėkit vaikus“ Kelmės skyrius
Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga
Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centras
Asociacija Žiežmarių aktyvaus jaunimo klubas
Jaunimo Asociacija „COFA“
Grūžių krašto kaimo bendruomenė
VšĮ Visuomenės specialaus mokymo ir konsultavimo centras
461-oji daugiabučių namų savininkų bendrija
Marijampolės savivaldybės bendruomenių asociacija
Asociacija „Kauno vežėjų klubas“
Paaluonio bendruomenės centras
VŠĮ „HABITAS“
Samdomų darbuotojų profesinė sąjunga
VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninė
VšĮ „Pakruojo vaikų ir jaunimo klubas“ prie Pakruojo rajono policijos komisariato
VšĮ „Transporto muziejus” Kaunas
Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė"
Ukmergės krašto bendruomenių sąjunga
Panevėžio rajono Ramygalos bendruomenė
Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga
Tradicinė religinė bendrija Lietuvos Caritas
Klaipėdos miesto socialinių pedagogų metodinis būrelis
Sodininkų bendrija „Poilsis"
Šiaulių miesto neįgaliųjų draugija
VšĮ „Socialiniai paramos projektai“
Rokiškio rajono kaimo bendruomenė
Asociacija „Karinio paveldo tyrimų kolegija“
Aleksoto katalikų moterų draugija
VšĮ „Sostinės krepšinio mokykla"
Nukentėjusiųjų nuo bankų asociacija
Asociacija „Tautos ateities forumas"
Lietuvos mokslininkų sąjunga
VšĮ „A Propos" studija
Jurbarko rajono bendruomenių sąjunga
Sedos Vytauto Mačernio gimnazija
VšĮ „Irklakojis“
VšĮ Kauno Centro poliklinikos Psichikos sveikatos centras
VšĮ „Lietuvos pilates asociacija“
VšĮ „Jaunimo mainų agentūra“
VšĮ „Šv. Juozapo brolija"
Prienų rajono vietos veiklos grupė
Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija
VšĮ „Modernaus dainavimo studija“
VšĮ „Aušrinės rytmetis“
VšĮ„Daigstas“
VšĮ „Mažutėliams“
Jaunimo laisvalaikio centras
Klaipėdos rajono bendruomeninių organizacijų susivienijimas
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Švenčionių krašto kaimo bendruomenių asociacija
Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla
VšĮ „Amžinoji uola“
Mindūnų kaimo bendruomenė
VšĮ „Kauno moterų linija“
VšĮ „Harmonija“
Mažeikių rajono kaimo bendruomenių sąjunga
Asociacija „Šiaulių universiteto studentų" atstovybė
UAB „Palink" dirbančiųjų prekybininkų profesinė sąjunga
UAB „Lelija" darbuotojų profesinė sąjunga
Šiaulių vyskupijos Jaunimo centras
Šakių rajono bendruomenių centrų asociacija
Pensijų fondų dalyvių asociacija
Asociacija „Mentor Lietuva"
VšĮ „Psichologinė parama ir konsultavimas"
Kauno Šančių sporto ir sveikatingumo centras
Adventistų Bažnyčios Panevėžio bendruomenė
Kauno „Nemuno krantų“ bendruomenė
Tauragės rajono vietos veiklos grupė
VšĮ „Miegantys drambliai“
VšĮ „Pasaulio vaikai"
ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija
Šilutės rajono vietos veiklos grupė
VŠĮ „Septintas rytas“
Šilalės rajono kaimo bendruomenių koordinacinis centras
Alzheimerio globos ir slaugos įstaigų asociacija
939-oji daugiabučių namų savininkų bendrija Pašilaičiai
826-oji daugiabučių namų savininkų bendrija
Lietuvių jaunimo bendrijos „Lituanica"
Viešoji įstaiga „Nidos vėtrungė"
Klaipėdos miesto autoklubas
Orientavimosi sporto klubas „Arboro"
Lietuvių kalbos gynėjų sąjunga
Lietuvos moterų lyga
Lietuvos žmogaus teisių asociacija
Radviliškio Švč. M. Marijos Gimimo parapija
Garliavos Švč. Trejybės parapija
Klaipėdos miesto gausių šeimų bendrija „Šeimyna"
Akademinio jaunimo mokslinė draugija „Modusas"
Kauno Alzheimerio klubas
Asociacija Squadra Unica
Lietuvos žmogaus genetikos draugija
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrija

PRIDEDAMA: ankstesnis Lietuvos nevyriausybinių organizacijų kreipimasis dėl alkoholio
reklamos draudimo išsaugojimo.

