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Dalyvavo: 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos atstovai: Zita Šličytė, Saulius Budinas, Artūras 

Razbadauskas, Algirdas Grublys;  

Profesinių sąjungų atstovai: Violeta Zakatovienė, Laima Juknienė, Raimondas Tamašauskas, 

Rimantas Kiršonis;  

Darbdavių organizacijos atstovai: Jolanta Braukylienė, Arminas Laučys;  

Kviesti asmenys: Arūnas Pužauskas, Marius Poimanskis, Aurelija Petkūnienė, Zita 

Lukoševičienė. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl viešojo saugumo ir viešosios tvarkos problemų Klaipėdos mieste; 

2. Dėl posėdžių darbotvarkės klausimų. 

 

SVARSTYTA:  

1. Dėl viešojo saugumo ir viešosios tvarkos padėties Klaipėdos mieste. 

Klaipėdos apskrities VPK Viešosios policijos atstovas A.Pužauskas kalbėjo apie atliktus 

patikrinimus ir statistiką, nustatytus pažeidimus naktinės alkoholio prekybos vietose. Jis pastebėjo, 

kad arti gyvenamųjų vietų įsikūrę prekybos taškai sukelia gyventojams daug nepatogumų, 

rūpesčių, niokojama aplinka. Viena visiems įsipykusi naktinės prekybos vieta buvo J.Janonio 

gatvėje, jis uždarytas. Policija siūlo riboti naktinės prekybos alkoholiu darbo laiką iki 22 val., nors 

pasiekti šio rezultato nelengva, nes tokia prekyba duoda didelius pelnus. Toks draudimas neliestų 

specialiai įtaisytų kavinių ir barų, restoranų, tiekiančių ir maistą. Be to, miesto švenčių metu toks 

darbo laiko ribojimas taip pat būtų apeinamas.  

M.Poimanskis kalbėjo, kad miesto švenčių dienomis pagal Savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymą nustatoma švenčių teritorija ir joje veikia kiti leidimai. Be to, Viešosios 

tvarkos skyriaus darbuotojai nuolat tikrina prekybą įvairiose miesto vietose ir taip pat nustato 

nemažai pažeidimų. Tai liečia vasarą veikiančias lauko kavines, kur nebeleidžiama prekiauti 

alkoholiu po 23 valandos. Tačiau toks draudimas vasarą vargu ar yra pagrįstas ir teisingas. Juk 

tokiu metu saulei leidžiantis poilsiautojai tik susirenka praleisti laiką.  

S.Budinas pastebėjo, kad Savivaldybės taryba nustačiusi tam tikrus ploto reikalavimus lošimo 

namams, kazino, analogiškai galėtų pasielgti ir kavinių, barų atžvilgiu. Paprasta logika sako, kad 

negali būti laikoma baru patalpa, kurioje stovi vienas sukrypęs staliukas, viena kėdė, o prekyba 

alkoholiu ten leidžiama visą naktį. Arba kita išeitis – nustatyti minimalų sėdimų vietų kiekį.  

Dėl naktį veikiančių lombardų buvo pastebėta, kad jie iš tikrųjų yra policijos padidinto dėmesio 

centre. Ne paslaptis, kad jų paslaugomis naudojasi kriminaliniai elementai, nes kito argumento 

kaip galimybę tokiuose lombarduose parduoti vogtus daiktus – nėra.  

 



Nutarta: teikti pasiūlymus Savivaldybės tarybos Kolegijai dėl šiuo metu galiojančių prekybos 

taisyklių pakeitimo. Ateityje į Trišalės tarybos posėdį kviesti Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių 

apsaugos skyriaus vadovus dėl papildomos informacijos apie lombardų darbą ir išduodamus 

leidimus jų veiklai.  

 

2. Dėl posėdžių darbotvarkės klausimų. 

Nutarta: kitą Trišalės tarybos posėdį surengti 2013 m. gruodžio 11 dieną, darbotvarkės 

klausimas –Trišalės tarybos metų darbo apžvalga bei naujo pirmininko 2014 metams skyrimas.  

 

 

Posėdis baigtas 16.00 val.  

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                               Saulius Budinas     

 

Posėdžio sekretorius                                                                Andrius Juškevičius 

 


