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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TABAKO, TABAKO GAMINIŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ 
GAMINIŲ KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. I-1143 2, 17, 26 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 
ĮSTATYMO PAPILDYMO 15(1) STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-3603 

 
Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK), atstovaudama savo narius, kreipiasi dėl 

Lietuvos Respublikos Seime jau kelis metus svarstomo Lietuvos Respublikos tabako, tabako 
gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo NR. I-1143 2, 17, 26 straipsnių 
pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(1) straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIIP-3603 (toliau – 
Įstatymo projektas). 

LVK seka ir ne vieną kartą teikė nuomonę dėl šio Įstatymo projekto, tame tarpe, kad 
COVID-19 pandemijos fone nauji apribojimai prekybininkams, kaip ir kitos nebūtinos ir naujos 
prievolės, ribojimai verslui yra ir būtų žalingi, jie taptų nepakeliama finansine našta ypač 
smulkiesiems prekybininkams, tuo pačiu sudarytų sąlygas dar labiau plisti nelegaliems tabako 
gaminiams ir nelegaliai, nekontroliuojamai tabako ir su tabako gaminiais susijusių gaminių 
rinkai.  

Atkreipiame dėmesį, kad prekybos įmonės COVID-19 pandemijos metu patyrė ir patiria 
nuostolius tiek dėl taikomų ploto apribojimų, pirkėjų srautų ir apyvartos mažėjimo bei su tuo 
susijusio pajamų netekimo, tiek dėl kitų išaugusių veiklos kaštų. Išaugę veiklos kaštai kartu su 
pajamų netekimu ir pandemijos sukelta nesaugumo atmosfera šiame sektoriuje paliks 
neigiamas pasekmes, nuo kurių sektorius atsigaus tik ilguoju laikotarpiu. 

Manome, kad šio Įstatymo projekto grąžinimas į Seimo darbotvarkę COVID-19 
pandemijos, karantino, ekonominio neapibrėžtumo ir juos lydinčios krizės laikotarpiu yra 
netikslingas ir visomis prasmėmis atneštų daugiau žalos, nei naudos. Vyraujant ekonominiams 
neapibrėžtumams, sudėtinga numatyti, kada sėkmingai iš šios situacijos išeisime ir ekonomika 
normalizuosis, atitinkamai, kokie bus tolimesni pandemijos padariniai nedarbo lygio, vartojimo 
o tuo pačiu ir biudžeto atžvilgiu. Todėl prašome neįtraukti Įstatymo projekto į būsimą 
Lietuvos Respublikos Seimo pavasario sesijos darbų programą ir jo nesvarstyti. 
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