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PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA
SPRENDIMAS
DöL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GöRIMAIS LAIKO APRIBOJIMO
2018 m. spalio 25 d. Nr. TPakruojis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
Lietuvos Respublikos alkoholio kontrol÷s įstatymo 18 straipsnio 9 dalimi, atsižvelgdama į Narkotikų,
tabako ir alkoholio kontrol÷s departamento 2018 m. rugpjūčio 23 d. raštą Nr. S-2308(3) ,,D÷l
informacijos pateikimo“ ir siekdama užtikrinti viešąją tvarką bei visuomen÷s saugumą, Pakruojo
rajono savivaldyb÷s taryba n u s p r e n d ž i a :
Apriboti prekybos alkoholiniais g÷rimais laiką Danut÷s Michailovien÷s IĮ (kodas167903954,
buvein÷s adresas: Pakruojo r. sav., Lygumų mstl., Naujamiesčio g. 2) bare, Naujamiesčio g. 2,
Lygumų mstl., Pakruojo r. sav., uždraudžiant prekiauti alkoholiniais g÷rimais: pirmadieniais–
šeštadieniais iki 10.00 val. ir nuo 20.00 val.; sekmadieniais iki 10.00 val. ir nuo 15.00 val.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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Pakruojis
Parengto sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.
Parengto sprendimo projekto tikslas – užtikrinti visuomen÷s saugumą, įgyvendinti
Lietuvos Respublikos alkoholio kontrol÷s įstatymo 18 straipsnio 9 dalyje įtvirtintą savivaldyb÷s
tarybos teisę riboti alkoholiniais g÷rimais laiką viešojo maitinimo vietoje veiklą vykdančiam
subjektui.
Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojus Alkoholio kontrol÷s įstatymo pataisoms – draudžiama
viešojo maitinimo vietose alkoholiniais g÷rimais prekiauti išsinešimui pirmadieniais–
šeštadieniais iki 10 val. ir nuo 20 val., ir sekmadieniais iki 10 val. ir nuo 15 val., tačiau nustatoma
nemažai pažeidimų, kai alkoholiniai g÷rimai viešojo maitinimo vietose (alaus baruose, baruose,
kavin÷se) parduodami išsinešimui draudžiamu laiku.
Parengto sprendimo projekto uždavinys – apriboti prekybos alkoholiniais g÷rimais laiką
Danut÷s Michailovien÷s IĮ (kodas 167903954, buvein÷s adresas: Pakruojo r. sav., Lygumų mstl.,
Naujamiesčio g. 2) bare, esančiame adresu: Naujamiesčio g. 2, Lygumų mstl., Pakruojo r. sav.,
draudžiant prekiauti alkoholiniais g÷rimais pirmadieniais-šeštadieniais iki 10.00 val. ir nuo
20.00 val. ir sekmadieniais iki 10.00 val. ir nuo 15.00 val.
Sprendimo projektas parengtas atsižvelgus ir įvertinus:
1. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrol÷s departamento (toliau – NTAKD) 2018 m.
rugpjūčio 23 d. raštą Nr. S-2308 (3) ,,D÷l informacijos pateikimo“, kuriame pateikiama
informacija apie įsigaliojusį NTAKD 2018 m. birželio 21 nutarimą Nr. ATK2-91/18 d÷l
ekonominių sankcijų taikymo įmonei, turinčiai 1998 m. liepos 3 d. išduotą licenciją Nr. 2002301 verstis mažmenine prekyba alkoholiniais g÷rimais bare (aiškinamojo rašto 1 priedas,
pridedama, 1 lapas).
2. NTAKD 2018 m. birželio 21 d. nutarimą Nr. ATK2-91/18, pateiktą Savivaldyb÷s
administracijai NTAKD 2018 m. rugpjūčio 29 d. raštu Nr. S-2372 (3) ,,D÷l informacijos
pateikimo“. Nutarime pagal Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pakruojo rajono
policijos komisariato ir NTAKD surinktą medžiagą pamin÷tos ir aptartos visos esmin÷s bylos
aplinkyb÷s: prekybos alkoholiniais g÷rimais pažeidimas viešojo maitinimo vietoje – įmon÷s
bare (Naujamiesčio g. 2, Lygumų mstl.), fiksuotas 2018 m. balandžio 16 d. NTAKD nustatyta,
kad įmon÷ jai priklausančiame bare pirmadieniais-šeštadieniais iki 10.00 ir nuo 20.00 valandos
parduoda alkoholinius g÷rimus ir neužtikrina licencijoje nurodytos leistinos sąlygos, kad
parduodami alkoholiniai g÷rimai būtų vartojami viešojo maitinimo vietoje (t. y. prekiauja
alkoholiniais g÷rimais išsinešimui), taip pažeisdama AKĮ 18 str. 3 d. 13 p. reikalavimus. Danut÷s
Michailovien÷s IĮ NTAKD nutarimo neskund÷, skirtą 144 Eur baudą (AKĮ 34 str. 3 d.) sumok÷jo
(aiškinamojo rašto 2 priedas, pridedama, 4 lapai).
Dabartinis sprendimo projekte aptariamų klausimų reguliavimas.
Mažmenin÷ prekyba alkoholiniais g÷rimais reguliuojama šiais pagrindiniais teis÷s aktais:
* Lietuvos Respublikos alkoholio kontrol÷s įstatymu (toliau – AKĮ), kurio 18 straipsnio
9 dalis nustato, kad <...> savivaldybių tarybos, siekdamos užtikrinti viešąją tvarką ir visuomen÷s
saugumą ir įvertinus prekybos alkoholiniais g÷rimais vietą, gyventojų, bendrijų,
bendruomeninių ar jų atstovų, asociacijų ar kitų institucijų raštu pateiktą nuomonę, policijos

komisariatų pasiūlymus, turi teisę riboti laiką, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais
g÷rimais<...>;
* Didmenin÷s ir mažmenin÷s prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisykl÷mis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2004 m. geguž÷s 20 d. nutarimu Nr.618 ,,D÷l
Didmenin÷s ir mažmenin÷s prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių
patvirtinimo“(toliau – Taisykl÷s).
Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos direktorius, vadovaudamasis AKĮ ir
Taisykl÷mis, licencijų prašytojams, jeigu jie atitinka min÷tų teis÷s aktų reikalavimus, išduoda
licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais g÷rimais.
Pri÷mus sprendimą, galimos pasekm÷s.
Teigiamos pasekm÷s – pri÷mus šį sprendimą ir sumažinus alkoholinių g÷rimų
prieinamumą bei vartojimą vakaro ir nakties laiku, tikimasi užtikrinti teis÷s aktų,
reglamentuojančių licencijuojamos veiklos vykdymą ir viešąją tvarką, laikymąsi, gyventojų
teisę į saugią aplinką. Jei sprendimo projektui nebus pritarta, teis÷s pažeidimai, galimai
sąlygojantys viešosios rimties trikdymą, kartosis, bus pažeidžiamas visuomen÷s saugumas.
Neigiamos pasekm÷s – Danut÷s Michailovien÷s IĮ priimtą Tarybos sprendimą teis÷s
aktų nustatyta tvarka gali apskųsti teismui.
Sprendimui įgyvendinti reikalingi priimti papildomi teis÷s aktai.
Sprendimui įgyvendinti reikalingas Savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įsakymas.
Jeigu reikia atlikti sprendimo projekto antikorupcinį vertinimą, sprendžia projekto
reng÷jas, atsižvelgdamas į Teis÷s aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisykles.
Teis÷s akte nenumatoma reguliuoti visuomeninių santykių, susijusių su LR korupcijos
prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje numatytais veiksniais, tod÷l teis÷s aktas nevertintinas
antikorupciniu požiūriu.
Teis÷s ir civilin÷s metrikacijos skyriaus
vyriausioji specialist÷

Judita Vepštien÷

