VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SAUGAUS MIESTO DEPARTAMENTO
ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIUS

Paulinai Grite
gritepa@gmail.com

2018-09-07 Nr.
Į 2018-08-22 prašymą

Kopija
Lietuvos Respublikos Seimo nariui
Linui Balsiui
linas.balsys@lrs.lt

Į 2018-08-23 prašymą

DĖL PRAŠYMO TYRIMO
Vilniaus miesto savivaldybės administracija gavo Lietuvos Respublikos Seimo nario Lino
Balsio 2018 m. rugpjūčio 23 d. elektroniniu paštu persiųstą (Savivaldybėje registruota 2018 m.
rugpjūčio 23 d., reg. Nr. A97-19510/18(3.3.2.13K-EM4) Jūsų prašymą dėl problemų, susijusių su
baru „Pervaža“ Salininkų g. 101, Vilniuje.
Savivaldybės administracija buvo gavusi asmens 2018 m. gegužės 17 d. prašymą
(Savivaldybėje registruota 2018 m. gegužės 18 d., reg. Nr. A97-11705/18(3.3.2.13K-EM4),
Lietuvos Respublikos Seimo nario Lino Balsio 2018 m. gegužės 17 d. raštu Nr. SN-S-31
(Savivaldybėje registruota 2018 m. gegužės 18 d., reg. Nr. A50-16349/18) persiųstą asmens 2018
m. gegužės 17 d. prašymą, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Dokumentų
valdymo ir asmenų priėmimo skyriaus 2018 m. gegužės 18 d. raštu Nr. (1.1.36-11)4-1797
(Savivaldybėje registruota 2018 m. gegužės 21 d., reg. Nr. A50-16568/18) persiųstą asmens 2018
m. gegužės 17 d. prašymą, 2018 m. gegužės 23 d. prašymą (Savivaldybėje registruota 2018 m.
birželio 4 d., reg. Nr. A50-18433/18), Lietuvos Respublikos seimo nario Lino Balsio 2018 m.
birželio 20 d. elektroniniu paštu persiųstą (Savivaldybėje registruota 2018 m. birželio 20 d., reg. Nr.
A199-363/18(3.3.2.13K-EM4) asmens prašymą dėl problemų, susijusių su baru „Pervaža“
Salininkų g. 101.
Savivaldybės administracijos Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriaus
Licencijavimo poskyris 2018 m. kovo 27 d. išdavė licenciją Nr. A425E-46/18(2.17.2-99E-TR3)
uždarajai akcinei bendrovei „Ramateksas“ verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių
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tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų
laikotarpiu bare „Pervaža“ Salininkų g. 101.
Savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus
pareigūnai Darius Kiela ir Leon Šot pagal kompetenciją tikrino asmenų prašymuose nurodytą
informaciją ir 2018 m. gegužės 19 d. surašė elektroninį pranešimą tarnybinės veiklos klausimais Nr.
A121-12157/18(2.1.19-SM4). Patikrinimo metu pareigūnai teisės aktų reikalavimų pažeidimų
nenustatė.
Savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus
pareigūnai Žilvinas Jucius ir Kazimir Guščo pagal kompetenciją tikrino asmenų prašymuose
nurodytą informaciją ir 2018 m. gegužės 20 d. surašė elektroninį pranešimą tarnybinės veiklos
klausimais Nr. A121-12165/18(2.1.19-SM4). Patikrinimo metu pareigūnai nustatė, kad asmuo
įsigijo alkoholinį gėrimą originalioje pakuotėje, nesilaikydamas Lietuvos Respublikos alkoholio
kontrolės įstatymo (toliau – Įstatymas) reikalavimų. Pareigūnas 2018 m. gegužės 19 d. asmeniui,
išsinešusiam alkoholinį gėrimą, surašė administracinio nusižengimo protokolą už nusižengimą,
numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 4841
straipsnio 1 dalyje (viešojo maitinimo vietose įsigytų alkoholinių gėrimų išnešimas iš viešojo
maitinimo vietų pirmadieniais – šeštadieniais iki 10 valandos ir nuo 20 valandos, o sekmadieniais –
iki 10 valandos ir nuo 15 valandos užtraukia baudą nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų), nes asmuo
pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 4 dalies reikalavimus.
Pareigūnas Žilvinas Jucius 2018 m. gegužės 19 d. uždarosios akcinės bendrovės
„Ramateksas“ pardavėjai surašė administracinio nusižengimo protokolą už nusižengimą, numatytą
ANK 168 straipsnio 1 dalyje (mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose dirbančių
darbuotojų padarytas mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais tvarkos ar kitų alkoholinių
gėrimų pardavimo, laikymo ir gabenimo reikalavimų pažeidimas, išskyrus šio straipsnio 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 dalyse numatytus pažeidimus užtraukia baudą nuo dvidešimt iki trisdešimt eurų), nes asmuo
pažeidė Įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 13 punkto reikalavimus.
Savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus
pareigūnai Mindaugas Degutis ir Slavomir Pliavgo pagal kompetenciją tikrino asmenų prašymuose
nurodytą informaciją ir 2018 m. birželio 3 d. surašė elektroninį pranešimą tarnybinės veiklos
klausimais Nr. A121-13398/18(2.1.19-SM4). Patikrinimo metu baras nedirbo.
Savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus
pareigūnai Žilvinas Jucius ir Konstantin Asejev pagal kompetenciją tikrino asmenų prašymuose
nurodytą informaciją ir 2018 m. birželio 3 d. surašė elektroninį pranešimą tarnybinės veiklos
klausimais Nr. A121-13400/18(2.1.19-SM4). Patikrinimo metu baras nedirbo.
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Savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus
pareigūnai pagal kompetenciją tikrino asmenų prašymuose nurodytą informaciją ir 2018 m. birželio
10 d. surašė elektroninį pranešimą tarnybinės veiklos klausimais Nr. A121-14005/18(2.1.19-SM4).
Patikrinimo metu pareigūnai teisės aktų pažeidimų nenustatė.
Savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus
pareigūnai pagal kompetenciją tikrino asmenų prašymuose nurodytą informaciją ir 2018 m. birželio
16 d. surašė elektroninį pranešimą tarnybinės veiklos klausimais Nr. A121-14701/18(2.1.19-SM4).
Patikrinimo metu pareigūnai nustatė alkoholinio gėrimo išsinešimo faktą. Pareigūnas 2018 m.
birželio 15 d. uždarosios akcinės bendrovės „Ramateksas“ pardavėjai surašė administracinio
nusižengimo protokolą už nusižengimą, numatytą ANK 168 straipsnio 2 dalyje (šio straipsnio 1
dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai užtraukia baudą nuo
trisdešimt iki trijų šimtų eurų).
2018 m. gegužės 21 d. raštu Nr. A51-40870/18(3.3.2.26E-SM) informaciją apie
Savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnų
nustatytus pažeidimus persiuntėme Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui, kad taip
pat pagal kompetenciją užtikrintų teisės aktų laikymosi kontrolę, o nustatę pažeidimus, taikytų
administracinio poveikio priemones ir apie tai praneštų Savivaldybės administracijai.
Savivaldybės administracijos Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyrius 2018
m. birželio 14 d. elektroniniu pranešimu tarnybinės veiklos klausimais Nr. A121-14507/18(2.1.19TR3) nurodė, kad licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo
alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, žiemos sezono metu Nr. A425E-46/18(2.17.2.99ETR3) uždarajai akcinei bendrovei „Ramateksas“ buvo išduota 2018 m. kovo 27 d. Tuo metu
Savivaldybės administracija asmenų skundų ar prašymų dėl kavinės veiklos negavo, todėl negalėjo
numatyti, kaip uždaroji akcinė bendrovė „Ramateksas“ vykdys savo veiklą. Patikrinę licencijos
išdavimo dokumentus, nustatė, kad licencija išduota teisės aktų nustatyta tvarka.
Savivaldybės administracija gavo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato
2018 m. gegužės 31 d. raštą Nr. 10-S-56404(1.39E-10) (Savivaldybėje registruota 2018 m. gegužės
31 d., reg. Nr. A50-17962/18), kuriame pranešama apie nustatytus Įstatymo reikalavimų
pažeidimus. Atsižvelgdamas į tai, Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas siūlė
apriboti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką uždarajai akcinei bendrovei „Ramateksas“
priklausančiame bare „Pervaža“ Salininkų g. 101 nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo 20 val. iki 10
val. ir sekmadienį nuo 15 val. iki 10 val.
Įstatymo 18 straipsnio 9 dalis nustato, kad savivaldybių tarybos, siekdamos užtikrinti
viešąją tvarką ir visuomenės saugumą ir įvertinusios prekybos alkoholiniais gėrimais vietą,
gyventojų, bendrijų, bendruomenių ar jų atstovų, asociacijų ar kitų institucijų raštu pareikštą
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nuomonę, policijos komisariatų pasiūlymus, turi teisę riboti laiką, kuriuo leidžiama prekiauti
alkoholiniais gėrimais, nustatyti vietas ir (ar) teritorijas, kuriose draudžiama prekiauti alkoholiniais
gėrimais.
Siekdama tinkamai įgyvendinti Įstatymo 18 straipsnio 9 dalies nuostatas, Savivaldybės
taryba 2012 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. 1-506 patvirtino Mažmeninės prekybos alkoholiniais
gėrimais ribojimo taisykles (toliau – Taisyklės).
Gavę Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2018 m. gegužės 31 d. raštą Nr.
10-S-56404(1.39E-10) ir vadovaudamiesi Taisyklių reikalavimais, 2018 m. birželio 5 d. kreipėmės į
Vilniaus valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentą, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamentą, Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, Valstybinės darbo inspekcijos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus skyrių, Lietuvos viešbučių ir restoranų
asociaciją, Lietuvos barų ir kavinių asociaciją, Savivaldybės administracijos Naujininkų seniūniją ir
Lietuvos blaivybės draugiją „Baltų ainiai“, kad institucijos ir organizacijos pateiktų informaciją apie
padarytus pažeidimus, nusikalstamas veikas, gautus skundus, pateiktus vykdyti privalomus
nurodymus ir pasiūlymus dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko ribojimo bendrovei konkrečioje
prekybos vietoje.
Savivaldybės administracija gavo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus 2018 m. rugpjūčio 27 d. raštą
Nr. 10-S-79943(1.39E-10) (Savivaldybėje registruota 2018 m. rugpjūčio 28 d., reg. Nr. A5027561/18), kuriame nurodo, jog 2018 m. rugpjūčio 13 ir 24 d. atliko neplaninius patikrinimus
uždarajai akcinei bendrovei „Ramateksas“ priklausančiame bare „Pervaža“ ir surašė administracinio
nusižengimo protokolą už nusižengimą, numatytą ANK 4841 straipsnio 1 dalyje (viešojo maitinimo
vietose įsigytų alkoholinių gėrimų išnešimas iš viešojo maitinimo vietų pirmadieniais –
šeštadieniais iki 10 valandos ir nuo 20 valandos, o sekmadieniais – iki 10 valandos ir nuo 15
valandos užtraukia baudą nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų), nes asmuo pažeidė Įstatymo 17
straipsnio 4 dalies reikalavimus. Taip pat nustatė, kad baro darbuotoja pažeidė Įstatymo 18
straipsnio 3 dalies 13 punkto reikalavimus, nes draudžiamu laiku asmenims pardavė gėrimus
išsinešimui gamykliniu būdu uždarytose tarose, todėl pradėjo administracinio nusižengimo teisenas
pagal ANK 168 straipsnio 1 dalį.
Savivaldybės administracija gavo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento
2018 m. rugpjūčio 27 d. raštą Nr. S-2347(3) (Savivaldybėje registruota 2018 m. rugpjūčio 27 d.,
reg. Nr. A50-27425/18), kuriame pranešama apie nustatytus Įstatymo pažeidimus. Narkotikų,
tabako ir alkoholio kontrolės departamentas 2018 m. rugpjūčio 13 ir 24 d. atliko neplaninius
patikrinimus uždarajai akcinei bendrovei „Ramateksas“ priklausančiame bare „Pervaža“ ir nustatė,
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kad baro darbuotoja pažeidė Įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 13 punkto reikalavimus, nes
draudžiamu laiku asmenims pardavė gėrimus išsinešimui gamykliniu būdu uždarytose tarose.
Atsižvelgdamas į tai, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas siūlė uždrausti
prekybą arba apriboti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką uždarajai akcinei bendrovei
„Ramateksas“ priklausančiame bare „Pervaža“.
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas 2018 m. rugpjūčio 27 d. raštu Nr. S2345(3) (Savivaldybėje registruota 2018 m. rugpjūčio 27 d., reg. Nr. A50-27444/18) pateikė
Savivaldybės administracijai informaciją apie įsigaliojusį 2018 m. gegužės 31 d. nutarimą Nr.
ATK2-75/18 dėl ekonominių sankcijų taikymo uždarajai akcinei bendrovei „Ramateksas“ už
Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 8 ir 11 punktų bei 17 straipsnio 2 dalies 7 ir 9 punktų reikalavimų
pažeidimus. Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir vadovaudamasis Įstatymo 34 straipsnio 16 dalimi,
Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir
mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 6 punktu,
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 40247/18(3.1.1E-TD2) „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo
Juliaus Morkūno įgaliojimų“ 1.1 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Narkotikų, tabako ir alkoholio
kontrolės departamento 2018 m. rugpjūčio 27 d. raštą Nr. S-2345(3) „Dėl licencijuojamos veiklos
pažeidimų“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 2018 m.
rugsėjo 3 d.

įsakymu Nr. A30-1826/18(2.1.22E-TD2) „Dėl licencijos, išduotos UAB

„Ramateksas“, galiojimo panaikinimo“ ir 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. 30-1842/18(2.1.22ETD2)

„Dėl

Administracijos

direktoriaus

pavaduotojo

2018-09-03

įsakymo

Nr.

A30-

1826/18(2.1.22E-TD2) „Dėl licencijos, išduotos UAB „Ramateksas“, galiojimo panaikinimo“
pakeitimo“ priėmė sprendimą panaikinti uždarajai akcinei bendrovei „Ramateksas“ 2018 m. kovo
27 d. išduotos licencijos Nr. A425E-46/18(2.17.2.99E-TR3) verstis mažmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio,
poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu lauko kavinėje Salininkų g. 101 galiojimą.
Savivaldybės administracijos Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo
komisija (toliau – Komisija) 2018 m. liepos 24 d. posėdyje svarstė klausimą dėl uždarajai akcinei
bendrovei „Ramateksas“ priklausančio baro „Pervaža“ prekybos alkoholiniais gėrimais laiko
apribojimo ir nutarė rengti Savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl prekybos alkoholiniais
gėrimais laiko apribojimo UAB „Ramateksas“ priklausančiame bare „Pervaža“ Salininkų g. 101
uždraudžiant prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo 20 val. iki 10 val.,
ir sekmadienį nuo 15 val. iki 10 val. Vykdydami Komisijos nutarimą, parengėme Savivaldybės
tarybos sprendimo projektą dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo uždarajai akcinei
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bendrovei „Ramateksas“ priklausančiame bare „Pervaža“ Salininkų g. 101 uždraudžiant prekiauti
alkoholiniais gėrimais nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo 20 val. iki 10 val., ir sekmadienį nuo 15
val. iki 10 val. Sprendimo projektą svarsto Savivaldybės taryba. Jeigu Savivaldybės tarybos
sprendimu bus apribotas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas bare „Pervaža“ Salininkų g. 101, šis
draudimas galios ir kitoms įmonėms, kurios ateityje norės verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais minėtame bare.
Pažeidimų nustatymas ir kaltininkų patraukimas administracinėn atsakomybėn labai
priklauso nuo operatyvaus pranešimo apie daromą teisės pažeidimą. Jei ateityje pastebėsite galimus
pažeidimus, prašytume apie tai nedelsiant pranešti policijai telefonu 112 arba Savivaldybės
administracijos Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriui telefonu 219 7948 ar
elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt, kad Savivaldybės administracijos Saugaus miesto
departamento Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnai, atvykę pagal pranešimą, turėtų galimybę
tinkamai surinkti įrodymus apie pažeidimą, nustatyti pažeidimą padariusius asmenis ir patraukti
juos atsakomybėn. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo
užtikrinimas yra pagrindiniai policijos uždaviniai, todėl nenutrūkstamas policijos darbas
organizuojamas visą parą, o Savivaldybė tik dalyvauja, bendradarbiauja užtikrindama viešąją
tvarką, todėl neturi galimybės nuolat ir nedelsdama reaguoti į asmenų pranešimus apie galbūt
padarytus teisės pažeidimus. Savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Viešosios
tvarkos skyriaus pareigūnai dirba pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 6 iki 23 val., penktadieniais
nuo 6 iki 24 val., šeštadieniais nuo 0 iki 2 val. ir nuo 8 iki 24 val., sekmadieniais nuo 0 iki 2 val. ir
nuo 8 iki 22 val.

Vedėjas

Gintaras Leperskas

Sonata Venclovaitė, tel. (8 5) 211 2256, el. p. sonata.venclovaite@vilnius.lt
Šis atsakymas gali būti skundžiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g.
27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio
administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos
Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

