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PATVIRTINTA 
2021 m. kovo 29 d. 

protokolu 

Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos  

2020 metų veiklos ataskaita 
Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija (toliau – NTAKK) yra juridinius asmenis 

vienijanti asociacija, kurios pagrindinis tikslas – mokslo įrodymais grindžiamos tabako, alkoholio ir 
kitų psichoaktyviųjų medžiagų, azartinių lošimų kontrolės bei priklausomybės sutrikimų politikos 
formavimas bei įgyvendinimo priežiūra. Organizacija kartu su nariais ir tarptautiniais partneriais 
įgyvendina prevencijos projektus, tyrimus, užsiima šios srities informacijos sklaida, konsultuoja 
veiksmingos kontrolės politikos klausimais. 

2020 m. pabaigoje NTAKK vienijo 37 organizacijas. Per šiuos metus prie NTAKK prisijungė 
reabilitacijos bendruomenė VšĮ Vilties švyturys. NTAKK turi 12 partnerių – Lietuvos organizacijų. 
2020 m. naujų savanorystės sutarčių su NTAKK nebuvo pasirašyta, todėl savanorių skaičius išliko 
toks pats kaip 2019 m. – 17 savanorių.  

Valdybos nariai 2020 m.: prezidentė Nijolė Goštautaitė Midttun (VšĮ Psichikos sveikatos 
iniciatyva direktorė), dr. Mindaugas Štelemėkas (LSMU Sveikatos tyrimų instituto direktorius), 
dr. Robertas Badaras (RVUL Toksikologijos centro vadovas), Aina Adomaitytė (Kauno jaunimo 
narkologijos pagalbos centro vadovė), dr. Vaida Liutkutė-Gumarov (LSMU Sveikatos tyrimų instituto 
mokslo darbuotoja), Lukas Galkus (Sveikatos apsaugos ministerija, vyriausias specialistas).  

NTAKK yra šių tarptautinių organizacijų narė:  

 Europos visuomenės sveikatos aljansas (European public health alliance – EPHA) – 2020 m. 
liepos mėnesį tapome EPHA nariais ir 2020 m. gruodžio mėn. pirmą kartą balsavome jų 
visuotiniame suvažiavime; 

 Partnerystė be tabako (Smoke Free Partnership Coalition – SFP); 

 Europos rūkymo prevencijos tinklas (European Network for Smoking Prevention); 

 Europos alkoholio politikos aljansas (European Alcohol Policy Alliance – Eurocare); 

 Šiaurės alkoholio ir narkotikų politikos tinklas (Nordic Alcohol and Drug Policy Network – 
NordAN); 

 Tabako kontrolės pagrindų konvencijos aljansas (Framework Convention Alliance for Tobacco 
Control – FCA); 

 Pasaulinė federacija prieš narkotikus (World Federation Against Drugs – WFAD); 

 Tarptautinė jaunimo sveikatos organizacija (International Youth Health Organization – YHO, 
buvusi Alcohol Policy Youth Network – APYN);  

 Europos alkoholio rinkodaros stebėsenos centras (European Center for Monitoring Alcohol 
Marketing – EUCAM);  
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 Europos priklausomybių draugijų federacija (European Federation of Addiction Societies – 
EUFAS);  

 Europos vaisiaus alkoholinio sindromo aljansas (European Fetal Alcohol Spectrum Disorders 
Alliance – EUFASD); 

 Movendi International (buvusi IOGT International). 

 
Tarptautinis bendradarbiavimas:  
 

 2020 m. NTAKK bendradarbiavo su visomis minėtomis tarptautinėmis organizacijomis: rengė 
bendrus pasitarimus, konsultacijas, keitėsi aktualia informacija, palaikė viešus kreipimusis, rengė 
bendrus dokumentus ir pozicijas, keitėsi ekspertinėmis nuomonėmis, teikė informaciją 
organizacijų vykdomiems tyrimams, vykdė tabako ir alkoholio pramonės veiklos monitoringą; 

 Kartu su tarptautiniais partneriais NTAKK prezidentė Nijolė Goštautaitė Midttun dalyvavo 
konsultacijose dėl Skaitmeninių paslaugų teisės akto (Digital Services Act), 2008/118/EC 
Direktyvos 32 straipsnio (Article 32 in Directive 2008/118/EC), skirto akcizinių prekių judėjimui 
tarp valstybių vieningoje rinkoje. Tikimasi, kad 2021 m. bus sugriežtintos tabako ir alkoholio 
įsigijimas asmeninėms reikmėms kitoje ES valstybėje; 

 Dalyvavome NordAN valdybos veikloje: valdybos susirinkimuose, rengiant tarptautines 
ataskaitas, projekte skirtame alkoholiui ir vėžiui, Nordan renginiuose su įvairiais pranešimais (pvz., 
Alcohol in times of COVID-19 in Nordic and Baltic countries). Paskelbėme tarptautinės NordAN 
konferencijos rezoliuciją; 

 Bendradarbiavome su Smoke Free Partnership palaikant Ukrainos tabako kontrolės įstatymo 
pakeitimus ir siuntėme laiškus Ukrainos Verkhovna Rada. Kuruojant SFP dalyvavome EK 
konsultacijoje dėl Tabako produktų direktyvos;   

 Kartu su nacionaline delegacija 2020 m. kovo 2-6 d. NTAKK prezidentė dalyvavo Jungtinių 
Tautų Narkotinių medžiagų komisijos 63-ojoje sesijoje: plenariniuose posėdžiuose, pagrindinėje 
programoje ir papildomuose renginiuose. Dalyvavo susitikimuose su tarptautinėmis NVO: World 
Federation Against Drugs, EURAD, Movendi, Drug policy futures. Susitikime su Norvegijos NVO 
atstovais aptarti kanapių legalizavimo iššūkiai ir galimi NVO veiksmai. 63-ios sesijos metu 
dalyvauta Lietuvos, Portugalijos, Prancūzijos ir Pompidou organizuotame pakraštiniame renginyje 
„Keliaujant“ po naktinį gyvenimą: novatoriški žalos ir narkotikų vartojimo rizikos mažinimo 
sprendimai (angl. Trippin’ through nightlife: innovative approaches preventing harms and risks of 
drug use in recreational settings), kurio metu šalys pristatė savo patirtį ir taikomas žalos mažinimo 
priemones naktinio gyvenimo vietose;  

 Bendradarbiaujant su Eurocare ir Movendi valdybos narys Lukas Galkus dalyvavo rengiant 
atsakymą į konsultaciją Europe's Beating Cancer Plan;   

 Kartu su Movendi International kaip projekto SAFER Coalition partneriai 2019-2021 m. 
vykdome tarptautinį projektą. Prisidėjome planuojant renginį Stokholmo parlamente – seminarą 
Baltijos ir Šiaurės šalių, ir Lenkijos parlamentarams,  įsitraukusiems į alkoholio kontrolės politikos 
problemas. Į renginį buvo pakviesti ir Lietuvos parlamentarai, bet dėl COVID-19 epidemijos 

https://www.alcoholandcancer.eu/
https://www.ntakk.lt/nordan-rezoliucija-2020-alkoholis-vezio-rizikos-veiksnys/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_342?fbclid=IwAR0j6eJEtpKjCbl6C5WtJaWuHThoENGwYPprtTyQbW3Izos-S57NMjanKHQ
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renginys buvo atšauktas.  Į seminarą kviesti du parlamento nariai iš dalyvaujančių šalių siekiant 
stiprinti tarpparlamentinį bendradarbiavimą alkoholio kontrolės ir visuomenės sveikatos srityje;   

 Teikėme informaciją tarptautiniam žurnalistų konsorciumui atliekančiam tyrimą apie tabako 
pramonės veiklą pažeidžiant ES Tabako produktų direktyvoje numatytus draudimus tabako 
skoniams;   

 Dubline 2020 m. kovo 9-11 dienomis Globalioje alkoholio politikos konferencijoje (Global 
Alcohol Policy Conference – GAPC 2020) su pranešimais ir diskusijose dalyvavo dr. Mindaugas 
Štelemėkas ir Nijolė Goštautaitė Midttun. 

Veikla tabako, alkoholio, narkotikų ir azartinių lošimų kontrolės politikos srityje: 

2020 m. toliau buvo renkama informacija LR Seimo narių reitingui, siekiant įvertinti LR Seimo 
narių balsavimų poveikį visuomenės sveikatai. Teigiamas poveikis – kai pasirenkama veiksminga 
kontrolės politika, balsuojama už priemones veiksmingai mažinančias alkoholio ir tabako vartojimą. 
Reitingas paremtas viešai skelbiama LR Seimo narių balsavimo statistika, sudaromas taikant viešai 
skelbiamą metodiką ir skelbiamas NTAKK interneto svetainėje. Naujausias 2016 – 2020 m. LR Seimo 
kadencijos reitingas viešai paskelbtas 2020 m. rugsėjo 22 d. 

Bendradarbiavimas savivaldos lygmenyje: 

 Kauno m. bendruomenės sveikatos taryboje savo veiklą tęsė NTAKK Valdybos narys dr. 
Mindaugas Štelemėkas; 

 Kauno rajono savivaldybės narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimo kontrolės komisijose 
savo veiklą tęsė NTAKK Valdybos narė Aina Adomaitytė; 

 2020 m. toliau tęsėme bendradarbiavimą su Vilniaus m. savivaldybe svarstant prekybos 
alkoholiniais gėrimais licencijos išdavimo ir prekybos alkoholiu ribojimo klausimus. Valdybos 
narė dr. Vaida Liutkutė 2020 m. parengė ir pateikė 7 pozicijas dėl įvairių ūkio subjektų Vilniaus 
mieste:  
 2020-03-10 dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo mažajai bendrijai Smogas 

priklausančioje kavinėje Čingis, esančioje J. Basanavičiaus g. 8A, Vilniuje. 
 2020-03-10 dėl siūlymo nepatenkinti UAB DELAS prašymo pakeisti licencijoje verstis 

mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais bare Kalvarijų g. 59A, Vilniuje prekybos 
alkoholiniais gėrimais laiką iš ,,nuo 10 iki 20 val.“ į ,,visą parą“. 

 2020-04-21 dėl UAB Akepus prekybos alkoholiu laiko apribojimo kavinėje–picerijoje Chief 
Pizza Saulėtekio al. 32. 

 2020-04-29 dėl UAB Su alegria prašymo pakeisti prekybos alkoholiniais gėrimais vietą bei 
prailginti prekybos laiką ,,nuo 10 iki 24 val.“ į ,,visą parą“ nepatenkinimo 

 2020-05-18 dėl UAB Akepus prekybos alkoholiu laiko apribojimo UAB Akepus priklausančiame 
bare Buivydiškių g. 10, Vilniuje. 

https://www.occrp.org/en
https://ntakd.lrv.lt/lt/naujienos/globali-alkoholio-politikos-konferencija-dubline
http://www.ntakk.lt/politiku-reitingas/
https://www.ntakk.lt/seimo-nariai-vel-vertinti-pagal-alkoholio-ir-tabako-vartojimo-mazinima/
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 2020-06-23 dėl UAB Prie pilies prekybos alkoholiu laiko apribojimo UAB Prie pilies 
priklausančioje kavinėje Sėlių g. 37-4, Vilniuje.  

 2020-07-20 dėl UAB Donorsa prekybos alkoholiu laiko apribojimo UAB Donorsa 
priklausančioje kavinėje Architektų g. 152, Vilniuje.  
 

Bendradarbiavimas su organizacijomis NTAKK narėmis:  
 

 2020 m. NTAKK palaikė organizacijos narės – Senamiesčio bendruomenės asociacijos –  
pastangas siekti Vilniaus miesto gyventojų ir miesto svečių teisės į saugią aplinką ir kreipėsi į  
Vilniaus savivaldybę dėl Vilniaus senamiesčio pavertimo barų zona;  

 Kartu su NTAKK nariais – Priklausomybės ligų specialistų asociacija – vykdėme šviečiamąją 
veiklą apie priklausomybes ir priklausomybių konsultantų veiklą, bendradarbiaudami su 
savivaldybių Visuomenės sveikatos biurais; 

 Kartu su Priklausomybės ligų specialistų asociacija, Psichikos sveikatos iniciatyva aktyviai 
dirbome tobulinant priklausomybių konsultantų paslaugų reglamentavimą;  

 Kartu su NTAKK nariais Priklausomybės ligų specialistų asociacija aktyviai veikėme tobulinant 
priklausomybių konsultantų paslaugų prieinamumą COVID-19 pandemijos laikotarpiu; 

 Kartu su Psichikos sveikatos iniciatyva ir Lietuvos studentų medikų asociacija surengtas 
demonstracinis atviras AA susirinkimas medicinos specialistams (2020 m. rugsėjo mėn.); 

 Palaikėme Senamiesčio bendruomenės prašymą paskelbti Islandijos g., Vilniaus g., Savičiaus g. 
ir Augustijonų g. nerūkymo zona, įpareigojant maitinimo įstaigas įrengti specialiai tam pritaikytas 
rūkymo vietas;  

 Palaikėme Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės sąjūdžio ir Lietuvos sąjūdžio Vilniaus 
skyriaus tarybos prašymą birželio 3 d. paskelbti Blaivybės diena, o 2021 m. – Blaivybės metais. 

 
Informacijos sklaida ir visuomenės švietimas: 

 Kartu su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu (NTAKD) ir Psichikos sveikatos 
iniciatyva parengta Europos prevencijos tyrimų draugijos (European Society for Prevention 
Research) pozicija dėl neefektyvių ir galimai žalingų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 
prevencijos metodų.  Parengėme ir išplatinome pranešimą šia tema; 

 Socialinių tinklų platformoje ir el. paštu bendravome su LR piliečiais, kurie kreipėsi dėl 
draudimo rūkyti viešose vietose išaiškinimo. Pagal kompetenciją komunikavome su piliečiais ir 
nukreipdavome juos išsamesnėms ir tikslesnėms konsultacijoms į NTAKD, informavome valstybės 
institucijas apie piliečių NTAKK praneštus galimus Alkoholio kontrolės įstatymo ir Tabako kontrolės 
įstatymo pažeidimus; 

 NTAKK valdybos nariai dalyvavo ir skaitė pranešimus valstybės institucijų ir NVO 
organizuotuose nacionaliniuose ir savivaldos renginiuose, konferencijose, seminaruose. 
 
 
 

/Users/lukasgalkus/Downloads/•%09https:/vsbjoniskis.lt/naujienos/organizuotas-seminaras-del-priklausomybes-konsultantu
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=272686
https://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/PREVENCIJA/1/EUSPRposition_Lithuanian2020.pdf
https://www.ntakk.lt/naujausios-izvalgos-del-netinkamu-psichoaktyviuju-medziagu-vartojimo-prevencijos-metodu/
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NTAKK dalyvavimas darbo grupių veikloje: 

 NTAKK atstovai dalyvavo LR Seimo Sveikatos reikalų  komiteto posėdžiuose, susitikimuose su 
LR Sveikatos apsaugos ministerija, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu, 
Valstybiniu psichikos sveikatos centru, svarstant klausimus susijusius su psichoaktyviųjų medžiagų 
ir lošimų kontrolės politika; 

 Buvo tęsiamas darbas Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamento NVO platformoje; 

 Aina Adomaitytė ir Nijolė Goštautaitė Midttun dalyvavo SAM organizuotose darbo grupėse: 

Tabako vartojimo rizikos įvertinimo ir pagalbos rūkyti metantiems asmenims paslaugų teikimo 

tvarkos aprašui parengti, Priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos paslaugų kokybės ir 

prieinamumo gerinimo  darbo grupėje; 

 NTAKK valdybos narė Aina Adomaitytė dalyvavo seminare Health System and Tobacco 
Cessation Taline, kur buvo sukurtos nacionalinės darbo grupės dirbančios rūkymo priklausomybės 
klausimais, nacionalinio lygio programų rengimu ir diegimu, politikos formavimu (2020 m. 
gruodžio 16-17 d.). 

 

NTAKK pateikti kreipimaisi/pozicijos: 
 

 Kreipimasis dėl skulptūrinio objekto Metalo laužo kryžius palaikymo (2020-01-10); 

 Kreipimasis dėl Monrealio Protokolo ratifikavimo (2020-02-05); 

 LR Seimo nariams pateikta pozicija dėl grėsmių ekonomiką gaivinant narkotikais (LR Pluoštinių 
kanapių įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP–3195 (2) (2020-04-20); 

 LR Seimo Sveikatos reikalų komitetui pateikta pozicija dėl LR Tabako, tabako gaminių ir su jais 
susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 2, 9, 92, 93, 910, 911, 14, 141, 16, 18, 25 ir 26 
straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4620 (2020-05-11); 

 LR Seimo Sveikatos reikalų komitetui pateikta pozicija dėl LR Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. 
I-857 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto XIIIP-4790 (2020-06-02); 

 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, LR Vyriausybei, LR Socialinių reikalų ir darbo 
ministerijai, LR Teisingumo ministerijai, LR Sveikatos apsaugos ministerijai, Trišalės tarybos 
sekretoriatui pateiktos pastabos ir pasiūlymai dėl LR Vyriausybės nutarimo Dėl LR kandidatų į 
2020-2025 metų Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius (2020-06-22); 

 LR sveikatos apsaugos ministerijai, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, LR teisingumo 
ministerijai,  Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės 
departamentui,  Respublikiniam priklausomybės ligų centrui, Valstybiniam psichikos sveikatos 
centrui, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijai, Priklausomybės ligų specialistų 
asociacijai pateikta pozicija dėl  SAM įsakymo projekto ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2018 m. Rugsėjo 7 d. Įsakymo Nr. V-989 ,,Dėl priklausomybės konsultavimo 
paslaugų rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims teikimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ pakeitimo“ (2020-07-03); 
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 LR sveikatos apsaugos ministerijai pateikta pozicija „Dėl priklausomybės konsultavimo 
paslaugų rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims teikimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ projekto derinimo pažymos (2020-07-29); 

 LR Sveikatos reikalų komitetui pateikta pozicija dėl LR Tabako, tabako gaminių ir su jais 
susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. 
XIIIP-815(4) (2020-09-28); 

 LR sveikatos apsaugos ministerijai pateikta pozicija dėl LR sveikatos apsaugos ministro 2018 m. 
Rugsėjo 7d. Įsakymo Nr. V 989 ,,Dėl priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir žalingai 
alkoholį vartojantiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” naujos redakcijos projekto 
(2020-10-07); 

 Vilniaus miesto savivaldybei ir Advokatų kontora ALIANT pateikta pozicija dėl licencijos verstis 
mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišdavimo (2020-10-12);  

 LR Žemės ūkio ministerijai pateikta pozicija dėl pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII-336 
pakeitimo įstatymo projekto (Nr. XIIIp-3195(2)) notifikavimo procedūros (2020-10-17); 

 LR Seimo Kaimo reikalų komitetui ir LR Žemės ūkio ministerijai pateikta pozicija dėl įstatymo 
projekto Nr. XIIIP–3195 (2) ir Kaimo reikalų komiteto pasitarimo (2020-10-19); 

 Kreiptasi į „Lietuvos sveikatos“ vyr. redaktorę ir Delfi.lt vyr. redaktorę prašant suteikti 
daugiau informacijos apie viešos diskusijos „Kaip sumažinti tabako žalą Lietuvoje ir ar reikia tam 
skirtos programos?“, vykusios 2020 spalio 20 d., finansavimo šaltinius (2020-11-02); 

 LR sveikatos apsaugos ministerijai pateikta pozicija dėl 2021 metų prioritetinių veiklų 
savižudybių prevencijos, psichikos sveikatos stiprinimo ir prevencijos ir psichikos sveikatos 
priežiūros srityse (2020-11-15); 

 Kreipimasis į Ukrainos Parlamento narius (2020-12-09) prašant palaikyti svarstytą tabako 
kontrolės priemonių paketą; 

 Drauge su Jaunųjų psichiatrų asociacija, Lietuvos medikų sąjūdis, Lietuvos priklausomybių 
psichiatrijos asociacija, Lietuvos medicinos studentų asociacija (LiMSA), Lietuvos psichiatrų 
asociacija, Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija ir kitomis organizacijos kreipėmės į LR 
Vyriausybę ir LR Seimo narius dėl alkoholio kontrolės politikos tęstinumo. 

Informacija žiniasklaidoje:  
 

NTAKK valdybos nariai ir organizacijų narių atstovai pagal poreikį alkoholio, tabako, narkotikų 
ir lošimų priežiūros klausimus komentavo žiniasklaidoje (televizijos ir radijo laidose, bendroje, 
elektroninėje žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose). Keletas pranešimų spaudoje ar dalyvavimo 
kitokiuose viešinimo renginiuose pavyzdžių:  

 2020-09-22 išplatintas pranešimas spaudai Seimo nariai vėl vertinti pagal alkoholio ir tabako 
vartojimo mažinimą; 

 Televizijos laida: Rugsėjo 1-oji be alkoholio; 

 2020-12-16 informavome žiniasklaidą apie Lietuvos nevyriausybinės organizacijų kreipimąsi į 
LR Vyriausybę ir Seimą dėl alkoholio kontrolės politikos tęstinumo; 

https://www.ntakk.lt/seimo-nariai-vel-vertinti-pagal-alkoholio-ir-tabako-vartojimo-mazinima/
/Users/lukasgalkus/Downloads/•%09https:/www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000119938/rugsejo-1-oji-be-alkoholio-anot-psichiatres-primenama-kad-smegenu-sveikata-ir-alkoholis-yra-nesuderinami
https://tinyurl.com/ybxrqckk
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 Delfi rytas laida tema: Rūkymas: kodėl niekaip neišeina mesti; 

 NTAKK valdybos narys dr. Mindaugas Štelemėkas dalyvavo diskusijoje tema "Alkoholis nuo 20-
ies: ar pasiteisino?";  

 NTAKK Valdybos narys dr. Robertas Badaras dalyvavo lsveikata.lt organizuotoje diskusijoje 
apie naujoviškus tabako gaminius „Kaip sumažinti tabako žalą Lietuvoje ir ar reikia tam skirtos 
programos?“; 

 Rubrikoje „Patarimai” savo žiniomis apie tai „Kokie alkoholizmo gydymo būdai padeda įveikti 
šią ligą?” dalinosi NTAKK valdybos narė A. Adomaitytė; 

 NordAN tarptautiniame renginyje Nijolė Goštautaitė Midttun kalbėjo apie alkoholį COVID-19 
pandemijos metu Lietuvoje; 

 Nijolė Goštautaitė Midttun moderavo interaktyvią konferenciją „Vaisiaus alkoholinis 
sindromas – ne tik moters, bet ir mūsų visų atsakomybė”; 

 Radijo laida skirta politikos priemonėms, kuriomis siekiama mažinti alkoholio vartojimą – ar 
jos efektyvios pandemijos metu; 

 Nijolė Goštautaitė Midttun komentaras apie alkoholio kontrolės politiką. 

Administracinė organizacijos vystymo veikla: 

 2020 m. vasario 28 d. vyko NTAKK ataskaitinė konferencija už 2019 m.; 

 2020 m. vyko 8 valdybos posėdžiai;  

 Atnaujinta organizacijos informacija Skaidrumo registre. 
 

https://tinyurl.com/y774s96n
https://youtu.be/fS5_htPjApE
https://tinyurl.com/yawh8bqc
https://tinyurl.com/y8hcym5j
https://www.youtube.com/watch?v=lfp-pWnVXGM
https://visuomenessveikata.lt/kvieciame-dalyvauti-interaktyvioje-konferencijoje-vaisiaus-alkoholinis-sindromas-ne-tik-moters-bet-ir-musu-visu-atsakomybe/
/Users/lukasgalkus/Downloads/•%09https:/www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000101155/perkraunant-civilizacija-ar-vyriausybes-priemones-kuriomis-siekiama-mazinti-alkoholio-vartojima-yra-efektyvios-pandemijos-metu
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/alkoholio-rinka-draudimu-efekta-uzgozia-verslo-isradingumas-662-1255094
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/searchControllerPager.do?declaration=Nacionalin%C4%97+tabako+ir+alkoholio+kontrol%C4%97s+koalicija&search=search

