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DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO 

 

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2014 m. sausio 30 d. pažymoje dėl X skundo 

prieš Kauno miesto savivaldybės administraciją (toliau – pažyma), Seimo kontrolierius 

rekomendavo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui Dainiui Ratkeliui, 

atsižvelgiant į pažymoje išdėstytas pastabas dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), 

išdavus UAB „A“ licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais (toliau – Licencija) 

daugiabučiame name, esančiame ..., Kaune, iš naujo spręsti šį klausimą, laikantis teisės aktų 

nustatytos tvarkos. 

Licencijų išdavimą reglamentuojantys teisės aktai (Lietuvos Respublikos alkoholio 

kontrolės įstatymas (toliau – Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. 

nutarimu Nr. 618 patvirtintos Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais 

licencijavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) savivaldybės vykdomajai institucijai yra suteikę teisę 

išduoti licencijas. Kauno miesto savivaldybės administracija licencijas išduoda Savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu. 

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2013 m. liepos 25 d. priėmė 

individualų administracinį aktą – įsakymą Nr. A-2176 „Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba 

alkoholiniais gėrimais išdavimo UAB „A“. Šis individualus administracinis aktas sukėlė teisines 

pasekmes – UAB „A“ buvo išduota licencija, suteikianti teisę verstis mažmenine prekyba 

alkoholiniais gėrimais picerijoje, esančioje ..., Kaune. Nepriklausomai nuo 2013 m. liepos 25 d. 

individualaus administracinio teisės akto Nr. A-2176 priėmimo metu buvusių aplinkybių, minėtas 

teisės aktas yra galiojantis, jis yra „teisėtas tol, kol nenuginčytas teisės aktų nustatyta tvarka“ 

(pridedama Teisės skyriaus nuomonė). 

Įstatymo 34 straipsnio 16, 17, 18, 19 dalys numato atvejus, kada licencijos galiojimas gali 

būti panaikinamas, t. y. licencija panaikinama tik esant bent vienam iš aiškiai Įstatyme įvardytų 
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pagrindų. Nei Įstatymas, nei Taisyklės nenumato galimybės savivaldybės vykdomajai institucijai 

išdavus licenciją naikinti priimtą individualų teisės aktą, sukėlusį teisines pasekmes, ir iš naujo 

spręsti klausimą dėl licencijos išdavimo.  

Net ir išdavus Licenciją, ... daugiabučio namo savininkai turi teisę, dėl tam tikrų priežasčių 

pakeitus savo nuomonę apie prekybą alkoholiu jų gyvenamajame name, ją įgyvendinti Įstatymo 18 

straipsnio 9 dalyje nustatyta tvarka, kurioje numatyta, kad „Savivaldybių tarybos, atsižvelgdamos į 

prekybos alkoholiniais gėrimais vietą, gyventojų, bendrijų, bendruomenių ar jų atstovų, 

visuomeninių organizacijų ar kitų institucijų raštu pareikštą nuomonę, policijos komisariatų 

pasiūlymus, turi teisę riboti laiką, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, neišduoti 

licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais“. Tačiau Kauno miesto savivaldybės 

administracija po 2013 m. liepos 25 d. dėl UAB „A“ veiklos picerijoje ..., Kaune, nėra gavusi nei 

gyventojų skundų, nei pranešimų apie nustatytus Įstatymo ar Taisyklių pažeidimo atvejus. 

PRIDEDAMA. Kauno miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus 2014 m. kovo 

21 d. rašto Nr. 56-5-516 kopija, 2 lapai. 

 

Administracijos direktorius   Dainius Ratkelis 

 

I. Čubajevienė, (8 37) 42 59 70 


