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Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Nr.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – Vidaus reikalų ministerija),
vykdydama Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavedimą, įformintą Lietuvos Respublikos
Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) kanclerio 2019 m. birželio 27 d. rezoliucija Nr. S-2241, parengė
ir teikia Vyriausybei Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su
jaus susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.
XIIIP-815(3)“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).
Nutarimo projektu teikiama Vyriausybės išvada dėl Lietuvos Respublikos Seimo (toliau –
Seimas) narių Tomo Tomilino, Antano Vinkaus ir kitų Seimo narių parengto Lietuvos Respublikos
tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 19 straipsnio
pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-815(3) projekto (toliau – Įstatymo projektas).
Įstatymo projekto tikslas – uždrausti rūkyti daugiabučių namų balkonuose ir terasose, jeigu
bent vienas namo gyventojas prieštarauja rūkymui, dengtose viešojo transporto stotelių vietose
(paviljonuose), vaikų žaidimo aikštelėse bei tose vietose, kuriose teikiamos viešojo maitinimo
paslaugos, aptarnaujant pirkėjus lauko sąlygomis (prie lauke esančių stalų, pavėsinėse, kituose
lauko įrenginiuose), išskyrus rūkymui skirtose vietose, laisvalaikio praleidimo vietose lauke,
kuriose vyksta sporto varžybos ar kiti renginiai.
Įstatymo projekte taip pat siūloma taikyti tą patį reguliavimą bedūmiams naujoviškiems
tabako gaminiams, taip pat nustatyti pareigą juridiniam ar fiziniam asmeniui, kuris atsakingas už
pastato, kuriame yra rūkoma, priežiūrą, užtikrinti, kad tabako dūmų iš patalpos, kurioje yra rūkoma,
nepatektų į kitas patalpas.
Išvadoms gauti teikiamame Nutarimo projekte siūloma pritarti Įstatymo projekto tikslui
išplėsti nerūkymo zonas, apimant daugiau viešųjų erdvių, tačiau Įstatymo projektui nepritarti
dėl Nutarimo projekte nurodytų priežasčių.
Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma nerengta vadovaujantis
Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Vyriausybės 2003 m.
vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos
patvirtinimo“, 4 punktu.
Nutarimo projektas skelbiamas Seimo Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).
Nutarimo projektas buvo derintas su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
(toliau – Sveikatos apsaugos ministerija). Šios ministerijos pozicija yra priešinga siūlomam
Nutarimo projektui. Sveikatos apsaugos ministerija siūlo pritarti Seimo narių siūlomam Įstatymo
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projektui su keliais Įstatymo projekto pakeitimais (pozicija dėl Seimo narių teikiamo Įstatymo
projekto yra išdėstyta Vyriausybei 2019 m. gegužės 27 d. pateiktame Nutarimo projekte (TAIS Nr.
19-06569). Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos pozicijos parengta derinimo pažyma. Pasitarimas
dėl nesuderintų pozicijų derinimo nebuvo rengtas atsižvelgiant į trumpą Vyriausybės kanclerio
pavedimo įvykdymo terminą, taip pat įvertinant, kad vėluojama Seimui pateikti Vyriausybės išvadą,
dėl nesuderintų pozicijų buvo rengti tiek oficialūs, tiek neformalūs suinteresuotų institucijų
pasitarimai ir nebuvo pasiektas tikslas suderinti skirtingas suinteresuotų institucijų pozicijas.
Nutarimo projektas, įvertinus Vyriausybės kanclerio pavedimo įvykdymo terminą,
pakartotinai nebuvo derintas su kitomis suinteresuotomis institucijomis. Suinteresuotų institucijų
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos, Lietuvos verslo konfederacijos, UAB „Philips Morris“, Lietuvos laisvosios rinkos
instituto) pozicijos, gautos derinant Sveikatos apsaugos ministerijos parengtą ankstesnę
Vyriausybės išvadą, buvo įvertintos rengiant Nutarimo projektą. Nutarimo projektu sujungiama
visų suinteresuotų institucijų esminė pozicija, kad Įstatymo projektui nepritartina, nes
Įstatymo projektu siūlomo draudimo rūkyti daugiabučių namų balkonuose ir terasose kontrolė
nebūtų efektyvi (išlieka galimybė rūkyti pro atvirus langus, ventiliacijos angas, įrodinėjimo
procesas administracinėje teisenoje reikalautų neginčijamų įrodymų, reikia cigarečių gaminius
atriboti nuo bedūmių bei elektroninių cigarečių garų gaminių, sudėtingas daugiabučių gyventojų
prieštaravimo pareiškimo mechanizmas, filmuojant ir fotografuojant rūkantį asmenį būtų pažeista
asmens teisė į privatumą), todėl nebūtų pasiektas tikslas saugoti nerūkančių asmenų sveikatą.
Nutarimo projektą parengė Vidaus reikalų ministerijos patarėja Indrė Gasperė, tel. 271
8500, el. p. indre.gaspere@vrm.lt.
PRIDEDAMA:
1.
Nutarimo projektas, 1 lapas.
2.
Derinimo pažyma, 2 lapai.

Vidaus reikalų ministras

Indrė Gasperė, tel. (8 5) 271 8500 el. p. indre.gaspere@vrm.lt

Eimutis Misiūnas

