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DĖL GALIMŲ PAŽEIDIMŲ
Informuojame, kad 2019-08-02, 22.57 val. UAB „Masada“ pardavėja, dirbdama bare
„Lyra“, adresu Lyros g. 13, Šiauliuose, draudžiamu laiku pardavė alkoholinį gėrimą - alų. Jai
surašytas protokolas pagal LR ANK 168 str. 1 d. Paskirta administracinė nuobauda.
2019-08-09, 00.32 val. tame pačiame bare dirbanti pardavėja, draudžiamu laiku pardavė
alkoholinį gėrimą alų. Paradvėjai surašytas protokolas pagal LR ANK 168 str. 1 d., paskirta
administracinė nuobauda.
2019-08-09, 01.45 val. tame pačiame bare, pardavėja galimai pirkėjui paradvė alkoholinį
gėrimą. Asmeniui dėl alkoholio įsigijimo surašytas protokolas pagal LR ANK 484(1) str. 1 d. ir
paskirta administracinė nuobauda. Pardavėjos atžvilgiu pradėta teisena pagal LR ANK 168 str.
nuostatas.
2019-08-10, tame pačiame bare, apie 00.40 val. pardavėja asmenims pardavėja galimai
pardavė alkoholinį gėrimą - alų. Dėl šio fakto pradėta adminsitracinė teisena pardavėjos atžvilgiu
pagal LR ANK 168 str. nuostatas.
2019-08-13, apie 22.59 val. tame pačiame bare, pardavėja galimai pardavė asmeniui
alkoholinių gėrimų- degtinės. Dėl šio fakto taip pat pradėta teisena pagal LR ANK 168 str.
Be to, 2019-08-14 Šiaulių apskr. VPK Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariate buvo
gauta įsiteisėjusi Šiaulių apygardos teismo 2019-08-08 d. nutartis, kuria Sandrai Marčauskienei,
palikta galioti paskirta adminsitracinė nuobauda pagal LR ANK 168 str. 2 d. dėl to, kad pastaroji
2019 m. Sausio 28 d. 20.58 val. būdama pardavėja naktiniame bare adresu Lyros g. 13, Šiauliuose
priklausančiame įmonei UAB „Masada“ pardavė alkoholinių gėrimų R.Kazokaičiui, kuriuos supylė
į vienkartinę 0,5 l. tarą ir neužtikrino jų vartojimo vietoje.
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