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DĖL NUOMONĖS IR DUOMENŲ APIE JUOZAIČIO IĮ „KALNIUKO UŽEIGA“

Informuojame, kad nuo 2015-01-01 iki šios dienos adresu Aukštoji g. 23, Šiauliuose,
Policijos registruojamų įvykių registre (toliau – PRĮR) užfiksuoti 24 pranešimai policijos
pareigūnams dėl viešosios tvarkos ir kitokių teisės pažeidimų „Kalniuko užeigos“ prieigose ir
pačiame bare. Pranešimai buvo fiksuojami apie muštynes tarp užeigos klientų merginų, vaikinų,
kūno sužalojimų, užpuolimus, dviračių ir telefonų vagystės atvejus. Per šį laikotarpį dėl viešosios
tvarkos pažeidimų prie „Kalniuko užeigos“ administracine tvarka nubaustas 21 asmuo: pagal
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 174 str.
(„Nedidelis chuliganizmas“), ATPK 178 str. („Girto pasirodymas viešoje vietoje arba alkoholinių
gėrimų gėrimas viešoje vietoje“), ATPK 183 str. („Viešosios rimties trikdymas“). Taip pat PRĮR
užfiksuoti 4 pradėti ikiteisminiai tyrimai susiję su „Kalniuko užeigos“ lankytojais: 3 ikiteisminiai
tyrimai pagal LR BK 284 str. („Viešosios tvarkos pažeidimas“) ir 1 pagal BK 178 str. („Vagystė“).
Atlikus įvykių analizę, nustatyta, kad tiek nukentėjusieji, tiek kaltininkai buvo neblaivūs, apsvaigę
nuo alkoholio. Be to visi nusikaltimai ir administraciniai pažeidimai įvykdyti nakties metu nuo 23
val. iki 6 val. Šie neigiami veiksniai turi įtakos aplinkinių gyvenamųjų namų gyventojų ir miesto
lankytojų saugumui. Šiame rajone trikdoma viešoji rimtis, bloga kriminogeninė padėtis.
Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariatas dar 2014 m. ir 2015 m. kreipėsi į Šiaulių
miesto savivaldybės administraciją su prašymais apriboti „Kalniuko užeigos“ prekybos alkoholiu
laiką, tačiau mūsų prašymai likdavo netenkinami.
Atsižvelgdami į išdėstytą informaciją ir siekiant užbėgti už akių sunkesnių pasekmių
atsiradimui (Pvz. prie baro „Suopis“ įvykis, kuomet buvo nužudytas jaunas medikas) ir siekdami
sumažinti kriminogeninę padėti, manome, kad tikslinga apriboti leidimą prekiauti alkoholiniais
gėrimais Juozaičio individualioje įmonėje „Kalniuko užeiga“.
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