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                    VVYYSSKKUUPPOO  MM..VVAALLAANNČČIIAAUUSS  

                            BBLLAAIIVVYYSSTTĖĖSS    SSĄĄJJŪŪDDIISS  
                OOrrggaanniizzaacciijjooss  kkooddaass  119900776677448822,,  ŠŠeerrkkššnnoo  gg..  1111,,  0044112266  VViillnniiuuss..  

                TTeell..    ((55))  221166  55447788,,  88  661100  7744440033..  AAddrreessaaii  llaaiišškkaammss::  VV..  UUooggeelleeii  ––  BBSS,,            

        VVyyššnniiųų  gg..  22//5522  ––  1199,,  0022117733  VViillnniiuuss;;  vvyyttaauuttaassuuooggeellee@@yyaahhoooo..ccoomm..  

                AABB  „„SSwweeddbbaannkk””  aattssiisskk..  ssąąsskk..  NNrr..  LLTT551177330000  00110000  00224455  11220011,,  bbiiuuddžž..        

        ssąąsskk..  NNrr..  LLTT8888  77330000  00110000  00224455  22337788..    

  

JJ..  EE..  LLiieettuuvvooss  RReessppuubblliikkooss  PPrreezziiddeenntteeii  pp..  DDaalliiaaii  GGrryybbaauusskkaaiitteeii,,  

LLiieettuuvvooss  RReessppuubblliikkooss  SSeeiimmoo  PPiirrmmiinniinnkkeeii  ggeerrbb..  pp..  LLoorreettaaii  GGrraauužžiinniieenneeii,,  

LLiieettuuvvooss  RReessppuubblliikkooss  SSeeiimmoo  nnaarriiaammss,,  

LLiieettuuvvooss  ppaarrttiijjoommss,,  

LLiieettuuvvooss  vviissuuoommeenneeii  

  

VVYYSSKKUUPPOO  MM..  VVAALLAANNČČIIAAUUSS  BBLLAAIIVVYYSSTTĖĖSS  SSĄĄJJŪŪDDŽŽIIOO  IIXX  KKOONNGGRREESSOO,,                                

VVYYKKUUSSIIOO  22001133  MM..  LLAAPPKKRRIIČČIIOO  3300  DD..  ŠŠIIAAUULLIIUUOOSSEE,,  

                                                                                                                RR  EE  ZZ  OO  LL  II  UU  CC  II  JJ  AA  

    

  MMeess,,  VVyysskkuuppoo  MM..  VVaallaannččiiaauuss  bbllaaiivvyyssttėėss  ssąąjjūūddžžiioo  kkoonnggrreessoo  ddaallyyvviiaaii,,  ssuussiirriinnkkęę  ŠŠiiaauulliiuuoossee,,  ššįį  

kkaarrttąą  nnoorriimmee  aattkkeeiippttii  vviissųų  jjūūssųų  ddėėmmeessįį  įį  jjaauunniimmoo  aauukkllėėjjiimmoo  bbeeii  aannkkssttyyvvooss  pprreevveenncciijjooss  ssvvaarrbbąą..  

NNeeppaassaakkyyssiimmee  nnaauujjiieennooss  tteeiiggddaammii,,  kkaadd  žžmmooggųų  rreeiikkiiaa  aauukkllėėttii  nnuuoo  mmaažžuummėėss,,  ttaaiiggii  ššeeiimmoojjee..  

AAiišškkuu,,  ddiiddžžiiaauussiiąą  rreeiikkššmmęę  vvaaiikkuuii  ttuurrii  ggeerrii  ttėėvvaaii..  BBeett,,  ddeejjaa,,  nnee  vviissii  vvaaiikkaaii  ttuurrii  llaaiimmęę  aauuggttii  

ppaavvyyzzddiinnggoossee  ššeeiimmoossee..  TTooddėėll  ddaarr  ggeellbbėėjjiimmoossii  rraattaass  yyrraa  mmūūssųų  vvaaiikkųų  ddaarržžeelliiuuoossee  bbeeii  mmookkyykklloossee  

ddiirrbbaannttyyss    aauukkllėėttoojjaaii  iirr  mmookkyyttoojjaaii,,  kkuurriiee  nnee  ttiikk  ttaalleennttiinnggaaii  mmookkyyttųų  hhuummaanniittaarriinniiųų  iirr  rreeaalliinniiųų  ddaallyykkųų,,  

bbeett  bbūūttųų  iirr  ggeerrii  aauukkllėėttoojjaaii,,  mmookkyyttoojjaaii  iiddeeaalliissttaaii..  TTooddėėll  rreeiikkiiaa  kkaarrddiinnaalliiaaii  kkeeiissttii  vvaallssttyybbiinnįį  ppoožžiiūūrrįį  įį  

ppeeddaaggooggųų  ddaarrbboo  aappmmookkėėjjiimmąą  ––  ppeeddaaggooggaaii  ttuurrii  ggaauuttii  ttookkįį  aattllyyggįį,,  kkaadd  nnee  vviieenn  mmootteerryyss,,  bbeett  iirr  vvyyrraaii  

bbūūttųų  mmoottyyvvuuoottii  ttaappttii  mmookkyyttoojjaaiiss..  ŽŽiinnoommaa,,  ttookkiiuu  aattvveejjuu  vvaallssttyybbėė  ttuurrėėttųų  rriinnkkttiiss  ggeerriiaauussiiuuss  ––  įį  

ppeeddaaggooggųų  rreennggiimmoo  iinnssttiittuucciijjaass  pprriiiimmttii  ttiikk  ppaavvyyzzddiinnggoo  eellggeessiioo  aabbiittuurriieennttuuss,,  nneerrūūkkaannččiiuuss  iirr  

nneevvaarrttoojjaannččiiuuss  aallkkoohhoolliioo..  OO  ttaaddaa  įį  ddaarrbboo  vviieettaass  ttuurrii  bbūūttii  pprriiiimmaammii  nnee  ttiikk    ggeerraaiiss  ppaažžyymmiiaaiiss  bbaaiiggęę    

mmookkyykkllųų  aabbssoollvveennttaaii,,  bbeett  iirr  ttuurriinnttyyss  ppaavvyyzzddiinnggoo  eellggeessiioo  cchhaarraakktteerriissttiikkaass..  TTuuoo  llaabbiiaauu,,  kkaadd  mmookkiinniiųų  

sskkaaiiččiiuuss  vviiss  mmaažžėėjjaa  ddėėll  ddeemmooggrraaffiinniiųų  pprriieežžaassččiiųų..  TTaaiiggii  iirr  mmookkyyttoojjųų  rreeiikkiiaa  mmaažžiiaauu..    TTooddėėll  aattėėjjoo  

llaaiikkaass  oorriieennttuuoottiiss  nnee  įį  kkiieekkyybbęę,,  oo  įį  kkookkyybbęę..  TTuurrii  ppaaddiiddėėttii  ppeeddaaggooggoo  ddaarrbboo  pprreessttiižžaass  iirr  kkookkyybbėė..  AAiišškkuu,,  

rreezzuullttaattaaii  ppaassiirrooddyyss  nnee  iišš  kkaarrttoo,,  bbeett  jjiiee  ppaaggaalliiaauu  ttuurrėėss  ppaassiirrooddyyttii..  BBeett  kkooll  ttoo  ssiiūūllyymmoo  nneepprriiiimmssiimmee,,  jjoo  

nneeįįddiieeggssiimmee,,  ttooll  vviissuuoommeennėė  ssmmuukkss  žžeemmyynn..  

OO  bbee  ššiioo  bbeennddrroo  ppaassiiūūllyymmoo,,  LLiieettuuvvooss  RReessppuubblliikkooss  SSeeiimmaass,,  VVyyrriiaauussyybbėė  iirr  vviieettooss  ssaavviivvaallddyybbiiųų  

ttaarryybbooss  ttuurrii  nnuuoosseekklliiaaii  mmaažžiinnttii  aallkkoohhoolliioo  ssuuvvaarrttoojjiimmąą    LLiieettuuvvoojjee..  TTaaii  rreeiikkiiaa  ddaarryyttii  kkoommpplleekkssiišškkaaii  ––  

kkeelliioommiiss  kkrryyppttiimmiiss..  

PPiirrmmiiaauussiiaa    nneeggaallii  bbūūttii  nneett  mmiinnttiieess,,  kkaadd  aallkkoohhoolliioo  ggaammyybbaa  iirr  pprreekkyybbaa  rreeiikkaalliinnggaa  kkrraaššttoo  

eekkoonnoommiikkooss  kkėėlliimmuuii..  UUžž  aallkkoohhoollįį  ggaauunnaammooss  ppaajjaammooss  nneeaattppeerrkkaa  ppaattiirriiaammųų  ffiinnaannssiinniiųų,,  oo  ddaarr  ssvvaarrbbiiaauu  

žžmmoonniiųų  ffiizziinniiųų  iirr  ddvvaassiinniiųų  nneetteekkččiiųų..  
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PPaallaaiikkoommee  LLiieettuuvvooss  RReessppuubblliikkooss  SSvveeiikkaattooss  aappssaauuggooss  mmiinniissttrroo  iinniicciiaattyyvvąą  ggrrįįžžttii  pprriiee  

sspprreennddiimmoo  ggaalluuttiinnaaii  uužžddrraauussttii  aallkkoohhoolliioo  rreekkllaammąą..  

BBūūttiinnaa  ssvvaarrssttyyttii  ggaalliimmyybbęę  kkuuoo  ggrreeiiččiiaauu  uužžddrraauussttii  pprreekkyybbaa  aallkkoohhoolliiuu  ddeeggaalliinnėėssee,,  nneellaauukkiiaanntt  

22001166  mmeettųų..                              

AAllkkoohhoolliioo  ggaammyybbaa  iirr  pprreekkyybbaa  ttuurrii  bbūūttii  nnuuoosseekklliiaaii  mmaažžiinnaammaa..    SSpprreennddžžiiaanntt  ššįį  kkllaauussiimmąą  

ssiiūūlloommee  pprriiiimmttii  sspprreennddiimmąą  vviieennuu  mmeettuu  vviissoojjee  LLiieettuuvvoojjee  nnaaiikkiinnttii  vviissaass  ggaalliioojjaannččiiaass  aallkkoohhoolliioo  

pprreekkyybbooss  lliicceenncciijjaass  iirr  iišš  nnaauujjoo  iiššdduuoottii  ttiikk  rriibboottąą  tteerrmmiinnąą  ttuurriinnččiiaass  iirr  nnuuoollaattiinniioo  pprraattęęssiimmoo  

rreeiikkaallaauujjaannččiiaass  lliicceenncciijjaass..  BBee  ttoo  ssiiūūlloommee  jjaass  iiššdduuoottii  ttiikk  ppaažžeeiiddiimmųų  ppeerr  ppaassttaarruuoossiiuuss  1100  mmeettųų  

nneeppaaddaarriiuussiioommss  įįmmoonnėėmmss..  TTaaiipp  ppaatt  ssiiūūlloommee  iišš  nnaauujjoo  ssvvaarrssttyyttii  ggaalliimmyybbęę  ttaass  lliicceenncciijjaass  iiššdduuoottii  ttiikk  

ssppeecciiaalliizzuuoottoommss  ppaarrdduuoottuuvvėėmmss,,  aattiittiinnkkaannččiioommss  vvaallssttyybbėėss  nnuussttaattyyttuuss  rreeiikkaallaavviimmuuss..  RReeiikkaallaauujjaammee,,  

kkaadd  lliicceenncciijjųų  sskkaaiiččiiuuss  ssaavviivvaallddyybbėėssee  bbūūttųų  ssiieejjaammaass  ssuu  ggyyvveennttoojjųų  sskkaaiiččiiuummii  iirr  nneeggaallėėttųų  vviirrššyyttii  

nnuussttaattyyttooss  rriibbooss..    

PPrriivvaalloommaa  kkaassmmeett  ddiiddiinnttii  aallkkoohhoolliinniiųų  ggėėrriimmųų  aakkcciizząą  ttaaiipp,,  kkaadd  kkaaiinnooss  aauuggiimmaass  pprraalleennkkttųų  

iinnfflliiaacciijjąą  iirr  ggyyvveennttoojjųų  ppaajjaammųų  aauuggiimmąą..    

PPrraaššoommee  kkuuoo  ggrreeiiččiiaauu  pprriiiimmttii  sspprreennddiimmąą  ddėėll  ssvveeiikkaattiinniimmoo  ffoonnddoo,,  įį  kkuurrįį  bbūūttųų  ppeerrvveeddaammaa  

nnuummaattyyttaa  ttaabbaakkoo,,  aallkkoohhoolliioo  iirr  aazzaarrttiinniiųų  žžaaiiddiimmųų  mmookkeessččiiųų  ddaalliiss..  BBūūttiinnaa  uužžttiikkrriinnttii,,  kkaadd  bbūūttųų  

įįmmaannoommaa  rreemmttii  nneevvyyrriiaauussyybbiinneess  oorrggaanniizzaacciijjaass,,  bbeessiirrūūppiinnaannččiiaass  ssvveeiikkoo,,  bbllaaiivvaauuss  ggyyvveenniimmoo  ddiieeggiimmuu  

mmūūssųų  vviissuuoommeennėėjjee..  MMookkyykklloossee  žžyymmiiaaii  ddaauuggiiaauu  ttuurrii  bbūūttii  rreemmiiaammooss  bbllaaiivvaauuss  ggyyvveenniimmoo  bbūūddąą  

pprrooppaagguuoojjaannččiiooss  mmookksslleeiivviiųų  oorrggaanniizzaacciijjooss,,  bbūūrreelliiaaii  iirr  jjųų  vvaaddoovvaaii..  

BBūūttiinnaa  ssvvaarrssttyyttii  iirr  pprriiiimmttii  sspprreennddiimmąą,,  kkaadd  ttaabbaakkaass  iirr  aallkkoohhoolliiss  bbūūttųų  ppaarrdduuooddaammaass  ttiikk  

aassmmeenniimmss,,  ssuullaauukkuussiieemmss  2211  mmeettųų  aammžžiiaauuss..    

MMaannoommee,,  kkaadd  ttiieessiioogg  cciinniišškkaa,,  sstteebbiinntt  ttookkįį  ddiiddeellįį  ssuu  aallkkoohhoolliioo  vvaarrttoojjiimmuu  ssuussiijjuussiiųų  pprroobblleemmųų  

sskkaaiiččiiųų  LLiieettuuvvoojjee,,  ssvvaarrssttyyttii  ggaalliimmyybbęę  mmūūssųų  vvaallssttyybbėėjjee  lleeggaalliizzuuoottii  nnaammiinnėėss  ddeeggttiinnėėss  ggaammyybbąą..  TTooddėėll  

rreeiikkaallaauujjaammee,,  kkaadd  ttookkiiųų  iinniicciiaattyyvvųų  bbūūttųų  aattssiissaakkyyttaa..    

SStteebbiimmėėss  SSeeiimmoo  nnaarriiųų  sspprreennddiimmaaiiss  ggrrąąžžiinnttii  pprreekkyybbąą  aallkkoohhoolliinniiaaiiss  ggėėrriimmaaiiss  įį  SSeeiimmoo  rrūūmmuuss,,  

kkuurr  ššiiee  ggėėrriimmaaii  vvaarrttoojjaammii  SSeeiimmoo  ddaarrbboo  mmeettuu..  BBeett  kkuurriioojjee  kkiittoojjee  vviieettoojjee  ttaaii  bbūūttųų  llaaiikkoommaa  ddaarrbboo  

kkooddeekkssoo  ppaažžeeiiddiimmuu,,  ttuuoo  ttaarrppuu  vvaallssttyybbėėss  sspprreennddiimmųų  pprriiėėmmėėjjaaii  ssaavvoo  ddaarrbboo  nneeiiššggėėrręę  nneeįįssiivvaaiizzdduuoojjaa..  

MMaannoommee,,  kkaadd  ttaaii  yyrraa  ttyyččiioojjiimmaassiiss  iišš  kkiittųų  ddiirrbbaannččiiųųjjųų  iirr  aattvviirraass  aallkkoohhoolliioo  kkuullttūūrrooss  pprrooppaaggaavviimmaass,,  

kkuurriioo  ssiiūūlloommee  nneeddeellssiiaanntt  aattssiissaakkyyttii..                                                                                                                                                                                        

SSvveeiikkiinnaammee  kkaaii  kkuurriiųų  vviieettooss  ssaavviivvaallddyybbiiųų  iinniicciiaattyyvvąą  rriibboottii  rrūūkkyymmąą  iirr  aallkkoohhoolliioo  vvaarrttoojjiimmąą  

jjoommss  pprriikkllaauussaannččiioossee  tteerriittoorriijjoossee..    RReeiikkiiaa  ppaallaaiikkyyttii  ttaass  iinniicciiaattyyvvaass,,  jjųų  rreeiikkiiaa  iirr  kkiittoossee  ssaavviivvaallddyybbėėssee..  

TTiikk  nnuuoollaatt  ggaallvvooddaammii,,  kkaaiipp  ssuummaažžiinnttii  aallkkoohhoolliioo  įįttaakkąą  žžmmoogguuii,,  mmaažžiinnddaammii  kkoonnkkrreeččiiaaiiss  

vveeiikkssmmaaiiss,,  mmeess  ggaalliimmee  ttiikkėėttii  ppaažžaannggooss  iirr  kkiittoossee  ssrriittyyssee..  

PPaaggaarrbbiiaaii,,  

                                  KKoonnggrreessoo  ddaallyyvviiųų  vvaarrdduu  

    --      ddoocc..  ddrr..  AAuurreelliijjuuss  VVeerryyggaa  

                              VVyysskkuuppoo  MM..  VVaallaannččiiaauuss  bbllaaiivvyyssttėėss  ssąąjjūūddžžiioo  PPiirrmmiinniinnkkaass  

  


