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DĖL PRAŠYMO
2019 m. liepos 8 d. Seime mano vardu gautas Vilniaus miesto Dzūkų g. 38 ir 40
daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojų prašymas dėl galimai teisės aktus pažeidžiančios
prekybos alkoholio produktais parduotuvėje-bare „Chief Pizza“, adresu Dzūkų g. 38a, Vilnius.
Pareiškėjų rašte pabrėžiama, kad minėtame bare alkoholio prekyba vykdoma visą parą,
o maitinimo įstaigos klientai alkoholinius gėrimus vartoja šalia gyvenamųjų namų, taip
pažeidinėdami viešąją tvarką ir nuolat keldami pavojų gyventojams. Taip pat pabrėžtina, kad šalia
baro veikia lopšelis-darželis „Gervelė“ ir bendrojo lavinimo gimnazija „Lietuvių namai“. Minėtų
daugiabučių namų gyventojai ir švietimo įstaigų bendruomenės nuolat susiduria su nuo alkoholio
apsvaigusiais žmonėmis, turi kęsti jų keliamą triukšmą, glumina nuolat kylančios muštynės bei kiti
viešosios tvarkos pažeidimai.
Kavinių ir barų statusą turinčios ir daugiausia naktimis dirbančios „girdyklos“ kelia
realų pavojų gyventojams, nes intensyviausia prekyba alkoholiu vyksta naktimis, kada prekyba
parduotuvėse yra draudžiama.
Dėl galimai netinkamos ir nepakankamos atsakingų institucijų priežiūros atsiranda
nukrypimų nuo Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintų privalomųjų reikalavimų visumos, ko
pasėkoje, galimai pažeidžiamos Vilniaus Dzūkų gatvės gyventojų teisės į sveiką bei saugią
gyvenamąją aplinką ir normalias gyvenimo sąlygas.
Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės 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 nuomonę, policijos
komisariatų pasiūlymus, turi teisę riboti laiką, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais,
nustatyti vietas ir (ar) teritorijas, kuriose draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, neišduoti
licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.
Remdamasis aukščiau išvardintu teisiniu reglamentavimu bei gyventojų pranešimu,
prašyčiau teisės aktuose numatyta tvarka, pagal institucijos kompetenciją, pateikti išsamią
informaciją dėl prašyme keliamų klausimų ir atsakyt, ar leidimai yra išduoti ir suderinti, taip kaip
numato Alkoholio kontrolės įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys alkoholio prekybą.
Nustačius pažeidimus, prašyčiau sustabdyti licencijos verstis mažmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais galiojimą. Taip pat imtis skubių priemonių ir užtikrinti gyventojų saugumą.
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Apie priimtus sprendimus, prašyčiau atskirai informuoti pareiškėjų atstovę Daivą
Zankovič, el. p.: 11111111111111.
PRIDEDAMA. 2019-07-08 Vilniaus miesto Dzūkų g. 38 ir 40 namų gyventojų
prašymas su parašais, 2 lapai.
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