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DĖL SEIMO KONTROLIERIAUS PAŽYMOS NR. 4D-2014/2-506  

 

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius (toliau – Seimo kontrolierius) 2014-11-04 raštu 

Nr.4D-2014/2-506/3D-2892 Kauno miesto savivaldybės administracijai pateikė pažymą „Dėl 

piliečio „A“ ir kitų skundo prieš Kauno miesto savivaldybę“. Seimo kontrolierius pažymoje 

rekomendavo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui, esant neišspręstai problemai 

dėl naktinių klubų „B“, „C“ ir baro „D“ keliamo triukšmo bei trikdomos viešosios rimties, 

apsvarstyti poreikį pakartotinai teikti Savivaldybės tarybai sprendimo dėl prekybos alkoholiniais 

gėrimais laiko minėtiems ūkio subjektams laikino apribojimo projektą.  

Seimo kontrolieriaus pažymoje pateiktos rekomendacijos buvo svarstomos visuose Kauno 

miesto savivaldybės tarybos komitetuose. Komitetai nutarė: 

- Švietimo ir sporto komitetas 2014-11-18 protokolu Nr.K9-30 – rekomenduoti 

Savivaldybės administracijai išsiaiškinti kokias priemones numatę taikyti problemos sprendimui 

naktinių klubų savininkai; 

- Socialinių, sveikatos ir šeimos reikalų komitetas 2014-11-24 protokolu Nr. K6-27 – 

siūlyti svarstyti šį klausimą sudaromai prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijai; 

- Savivaldos ir bendruomenių plėtojimo komitetas 2014-11-24 protokolu Nr. K11-27 – 

siūlyti svarstyti klausimą prekybos alkoholinių gėrimų laiko ribojimo komisijoje; 

- Miesto ūkio komitetas 2014-11-24 protokolu Nr. K8-24 – rekomenduoti pakartotinai 

nesvarstyti Savivaldybės taryboje sprendimo projekto (ir dėl laikino apribojimo); 

- Kultūros ir meno komitetas 2014-11-25 protokolu Nr. K10-18 – rekomenduoti 

pakartotinai nesvarstyti Savivaldybės taryboje sprendimo projekto; 
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- Miesto plėtros, investicijų ir turizmo komitetas 2014-11-25 protokolu Nr.K2-21- siūlyti 

svarstyti klausimą prekybos alkoholinių gėrimų laiko ribojimo komisijoje; 

- Biudžeto ir finansų komitetas 2014-11-25 protokolu Nr.BF-20 – konstatuoti, kad 

Biudžeto ir finansų komitetas nepritarė 2014-07-02 miesto Tarybos sprendimo projektui                

Nr.TR-435, todėl netikslinga pakartotinai teikti Savivaldybės tarybai sprendimo dėl prekybos 

alkoholiniais gėrimais laiko laikino apribojimo projektą. 

Kadangi nei vienas miesto Tarybos komitetas nepasisakė, kad būtų rengiamas ir 

svarstomas naujas sprendimo dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo laikino 

apribojimo projektas, todėl toks miesto Tarybos sprendimo projektas nebus rengiamas.  

Kauno miesto savivaldybės taryba 2014-11-06 protokoliniu nutarimu Nr.TP-12 

rekomendavo Savivaldybės administracijai rengti mero potvarkį dėl prekybos alkoholiniais 

gėrimais laiko apribojimo komisijos sudarymo, į kurios sudėtį įeitų Kauno visuomenės sveikatos 

centro, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Lietuvos viešbučių ir restoranų 

asociacijos atstovai, Savivaldybės tarybos nariai ir atsakingi Savivaldybės administracijos 

darbuotojai. Šiuo metu vyksta šios komisijos sudėties ir reglamento derinimas.  

Be to, kaip informavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Centro PK 

Centro nuovada ir Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius, nuo       

2014-07-10 (t.y. nuo sprendimo projekto svarstymo miesto Taryboje) nėra gauta adreso „“ 

gyventojų skundų dėl naktinių klubų „B“, „C“ ir baro „D“ veiklos.  

Administracijos direktorius  Dainius Ratkelis 
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