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DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl gyvenamosios aplinkos Klaipėdoje, naktinės prekybos alkoholiu problemos. 

 

 

SVARSTYTA:  

Dėl gyvenamosios aplinkos Klaipėdoje, naktinės prekybos alkoholiu problemos. 

A.Razbadauskas informavo, kad anksčiau alkoholio naktinės prekybos klausimas buvo atskirai 

nagrinėtas ir Trišalėje taryboje, ir Bendruomenės sveikatos taryboje. Į posėdžius kviesti asmenys 

– ypač policijos pareigūnai, tiesiogiai susiduriantys su šia prekybos forma, - pripažino, kad 

problema yra. Klaipėda norėtų sekti Kauno pavyzdžiu, kurio Savivaldybės taryba nusprendė 

uždaryti naktinę prekybą alkoholiu, tačiau jų sprendimas ginčijamas teismuose. Klaipėda norėtų 

išvengti klaidingų sprendimų, todėl posėdyje siekiama plačiau aptarti naktinės prekybos 

alkoholiu       problemas, išgirsti įvairių nuomonių. 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMTT) atstovė J.Mačiulienė informavo, 

kokios yra Tarnybos funkcijos tvarkant prekybą alkoholiu. VMTT kontroliuoja sanitarinę ir 

higieninę prekybos ir viešojo maitinimo įstaigų aplinką. Klaipėdoje VMTT išdavusi 245 

leidimus veikti kavinėms, užkandinėms, barams, tačiau Tarnybos duomenimis naktinę alkoholio 

prekybą vykdo 4 įmonės. Barų, kur vietoje vartojamas alkoholis, yra 60, o naktinė prekyba 

vykdoma 5 vietose. VMTT prekybos alkoholiu nelicencijuoja, nes jų išduodamas leidimas yra 

bendras įkurti viešojo maitinimo vietą. Ar ten bus prekiaujama tik kava ir arbata, ar atsiras ir 

alkoholis – sprendžia savininkai. Darbo valandų VMTT taip pat nenustatinėja.  

R.Tamošauskas klausė, kaip galima suteikti baro statusą vietai, kur prekiaujama alkoholiu, 

tačiau viduje yra tik kokia viena aplūžusi kėdė, ar yra kokios higieninės normos panašiai veiklai? 

J.Mačiulienė sakė, kad VMTT įvertina maisto gaminimo aplinkybes, o alkoholio pilstymui 

pakanka paprastų, minimalių higieninių sąlygų. Faktas, kad savininkai piktnaudžiauja, VMTT 

darbuotojams tikrinant parodo pastatytus stalus, kėdes, vėliau beveik viskas dingsta, kai vėl 

vyksta tikrinimas – baldus pastato į vieta, - tai vyksta panašus į žaidimą procesas.  



L.Petraitienė teiravosi, ar ne per mažai vyksta tokių vietų tikrinimų? 

J.Mačiulienė sakė, kad Tarnyba turi apie 3000 objektų, įmonės suskirstytos pagal rizikos 

laipsnį. Iš viso buvo atlikta apie 2000 patikrinimų, pirmiausia kreipiant dėmesį į didelės rizikos 

viešojo maitinimo įstaigas. Alkoholiu prekiaujantys barai paprastai tikrinami kas 2 metai. Jeigu 

iš 10 įmonių per metus patikrinama 6 įmonės, prekiaujančios pilstomu alkoholiu, tai lyg ir nėra 

mažai.  

M.Žilys teiravosi, ar VMTT galėtų atsižvelgti į Savivaldybės tarybos narių prašymą dažniau 

kontroliuoti naktinės alkoholio prekybos vietas? 

J.Mačiulienė patikino, kad į panašų prašymą būtų atsižvelgiama. 

A.Razbadauskas apgailestavo, kad posėdyje nedalyvauja kvieti policijos atstovai. Jo teigimu, 

anksčiau Bendruomenės sveikatos tarybos posėdyje policija nurodė ar ne tris vietas, naktį 

prekiaujančias alkoholiu, kurias jau šiandien būtų galima uždaryti. 

K.Vintilaitė, Viešosios tvarkos skyriaus vedėja sakė, kad sausį buvo bendram pasitarimui 

susirinkę Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojai, policijos komisariato ir viešosios policijos 

pareigūnai. Buvo kalbėta apie aktualiausias teisėtvarkos pažeidimų sritis mieste. Naktinė 

prekyba alkoholiu buvo vienareikšmiškai įvardinta kaip miesto problema. Buvo tariamasi kaip 

bendromis jėgomis būtų galima spręsti šią problemą. Buvo prašyta dalį stebėjimo kamerų iš 

centrinės miesto dalies perkelti į pietinę dalį, kur ypač opi situacija. Pati policija prašo techninių 

priemonių, kurių pagalba būtų galima geriau kontroliuoti padėtį ypač Taikos pr. prie Vaikų 

pasaulio, Vingio prekybos centro. Miesto policija iš politikų norėtų greitesnių ir ryžtingesnių 

sprendimų, susijusių su naktinės alkoholio prekybos ribojimu. Policija buvo prašyta nuolat 

fiksuoti pažeidimus, gyventojų skundus, rašyti motyvuotus raštus savivaldybei, tada ir 

sprendimai Taryboje pajudėtų greičiau.  

A.Razbadauskas teiravosi, ar policijos vadovai suprato, kokį svarbų vaidmenį galėtų suvaidinti 

jų nuolat teikiama informacija savivaldybei dėl naktinės prekybos keliamų problemų. 

K.Vintilaitė patikino, kad toks supratimas buvo akivaizdus.  

A.Mileška klausė, ar policija aiškinasi dėl nepilnamečių apsvaigimo alkoholiu, kur jie gavo 

gėrimus, kas aprūpino? 

A.Daujotienė paaiškino, kad tokia informacija dalinamasi, tačiau svarbi yra ir tėvų atsakomybė 

už jų valdžios nepanaudojimą.  

A.Razbadauskas klausė, kas iš kviestųjų asmenų galėtų pakomentuoti dabartinę Kauno 

situaciją, kurios taryba ryžtingai apribojo naktinę prekybą alkoholiu, o po to prasidėjo teisminiai 

ginčai. 

Z.Žižytė sakė, kad Kauno tarybos sprendimas buvo apskųstas, jam buvo pritaikytos laikinos 

apsaugos priemonės, tačiau aukštesnės instancijos teismas tai panaikino. Dar vieną bylą Kauno 

taryba laimėjo, o dar 6 bylos laukia savo eilės.  

M.Žilys kėlė klausimą, gal Klaipėdai reguliuojant naktinę prekybą alkoholiu būtų galima elgtis 

kiek kitaip: nedrausti viską ir visur, o atsižvelgti į sezoniškumą ir vasaros metu tam tikrose 

vietose tokią prekybą leisti. Tai galėtų priklausyti nuo geografijos ir turistų srautų vietų. 

Z.Žižytė pastebėjo, kad dėl naktinės alkoholio prekybos klausimų aktyviai bendradarbiaujama su 

Vilniumi ir Kaunu, tariamasi dėl bendrų pozicijų, kreipimosi į Seimo narius. Ji nurodė, kokie 

įstatymų pakeitimai atrišo rankas naktinei alkoholio prekybai ir kaip tai paveikė visą padėtį 

šalyje. Trys didieji miestai kreipėsi ir į Registrų centrą su prašymu registruojant patalpas griežtai 

atskirti, kas yra prekybos objektas, o kas – viešojo maitinimo.  

A.Grublys priminė, kad miesto politikų bendra nuostata dėl naktinės prekybos alkoholiu būtų 

formuojama tariantis su visuomene. Būtų naudinga išklausyti ir smulkaus ir vidutiniojo verslo 

atstovų nuomonės. Dar geriau būtų jų asocijuotų struktūrų nuomonės pareiškimo. 

A.Mileška sakė, kad SVV nuomone, kovojama už verslo sąlygų pagerinimą. Dauguma 

verslininkų pritaria, kad verslo visuomenė būtų socialiai atsakinga, kad „asocialūs“ verslai būtų 

naikinami. Tokie verslai gadina ir bendrą miesto verslo reputaciją, įvaizdį, dėl vieno blogo 



pavyzdžio gali nukentėti ir kiti nieko dėti. Todėl SVV tarybos nuomone, labai svarbu atskirti, kas 

dirba atsakingai, o kas neatsakingai. Senamiestyje, kur vasaros metu yra didžiausi turistų srautai, 

veikiančioms kavinėms turėtų būti nustatyta kažkokia kita veiklos tvarka, prekybos alkoholiu 

laikas. Jeigu kyla nepasitenkinimas kokios nors viešojo maitinimo įstaigos veikla, reikia tik jai ir 

taikyti poveikio priemones, o ne bausti visus.  

 

Nutarta:  
1. Parengti ir išsiųsti Trišalės tarybos ir Bendruomenės sveikatos tarybos raštą Klaipėdos AVPK 

dėl prekybos alkoholiu pažeidimų, gyventojų skundų dėl šios prekybos keliamų nepatogumų 

gyvenamajai aplinkai informacijos pateikimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai. 

2. Prašyti Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją rengti Savivaldybės tarybos sprendimo 

projektą dėl naktinės prekybos alkoholiu ribojimo (uždraudimo) mieste. 

3. Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyriui ruošti kreipimąsi į Seimo narius 

klaipėdiečius dėl Alkoholio kontrolės įstatymo pataisų, aiškiau ribojančių naktinės alkoholio 

prekybos galimybes.  

 

 

 

Posėdis baigtas 16.20 val.  
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