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DĖL ALGIRDO STRAZDAUSKO ĮMONĖS PREKYBOS LAIKO APRIBOJIMO

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos
komisariate atliekant policijos registruotų įvykių analizę adresu Dubijos g. 44, Šiauliai, nustatyta,
kad laikotarpyje nuo 2016-12-01 iki 2017-09-13 minėtu adresu 35 kartus buvo kviesti policijos
pareigūnai, iš jų:
a) 17 atvejų į B lygio kategorijos įvykius - kai yra pranešimas apie rengiamą, daromą ar padarytą
sunkų, apysunkį ar nesunkų nusikaltimą arba kai nukentėjusiojo gyvybei ar sveikatai gali kilti
pavojus, nėra informacijos apie nukentėjusiojo būklę, yra neteisėto turto pasisavinimo ar jo
sunaikinimo pavojus, jeigu neturintis įgaliojimų asmuo sulaikė teisės pažeidėją, taip pat pranešimas
apie chuliganiškus viešosios tvarkos pažeidimus, viešosios rimties trikdymą, kiti teisės pažeidimai,
kai gali kilti pavojus žmonių gyvybei ar sveikatai (nustatoma, kai reaguoti reikia skubiai);
2b 18 atvejų į C lygio kategorijos įvykius – kai yra pranešimas apie rengiamą, daromą ar padarytą
apysunkį, nesunkų nusikaltimą, baudžiamąjį nusižengimą ar įvykį ir kai asmens, kuriam reikalinga
policijos pagalba, gyvybei, sveikatai arba jo didelės vertės turtui negresia pavojus, taip pat kai
pranešama apie kitus teisės pažeidimus (nustatoma, kai skubiai reaguoti nereikia arba fiksuojamas
informacinis policijos registruojamas įvykis).
Taip pat buvo pradėti 5 ikiteisminiai tyrimai – iš jų 3 pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo
kodekso 284 str. (viešosios tvarkos pažeidimas), 178 str. 2 d. (vagystė), 180 str. 1 d. (plėšimas).

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad adresu Šiauliai, Dubijos g. 44a yra veikiantis Algirdo Strazdausko
įmonei

(Įm. k. 145463356) priklausantis baras ,,Dubijos svetainė“, kuriame yra prekiaujama

alkoholiniais gėrimais. A. Strazdausko įmonė veiklą vykdo prie Šiaulių geležinkelio stoties.
Įvertinus teisės pažeidimų pobūdį, atkreiptinas dėmesys į tai, kad buvo vykdomi ne tik
administracinių nusižengimų kodekse numatyti teisės pažeidimai, tokie kaip nedideli viešosios
tvarkos pažeidimai, alkoholinių gėrimų gėrimas viešose vietose arba neblaivaus asmens
pasirodymas viešose vietose, bet ir nusikalstamos veikos, kurios buvo nukreiptos į žmogaus
sveikatą, turtą. Teisės pažeidimus įvykdydavo arba jų metu nukentėdavo dažniausiai neblaivūs
asmenys.
Atsižvelgiant į virš išdėstytą, darytina išvada, kad bare vykdoma alkoholinių gėrimų prekyba turi
įtakos viešosios tvarkos ir kitiems teisės pažeidimams, todėl tikslinga spręsti klausimą dėl Algirdo
Strazdausko įmonės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo.
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