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PARDUOTUVĖS-

BARO ,,MAGIJA“ PREKYBOS LAIKO APRIBOJIMO

Informuojame Jus, kad remiantis policijos registruojamų įvykių registro duomenimis,
laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2017-09-20 (toliau analizuojamas laikotarpis) Šiaulių apskrities
VPK Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariate (toliau – Šiaulių m. ir r. PK) buvo gautas 51
pranešimas apie įvykius adresu Šiauliai, Tilžės g. 80. Minėtu adresu yra įsikūrusi Boriso Pokotylos
IĮ priklausanti parduotuvė-baras ,,Magija“, kurios darbo laikas 0:00 val. iki 24:00 val. Dėl 12
pranešimų, adresu Šiauliai, Tilžės g. 80, buvo kviesta greitoji medicinos pagalba.
Dauguma analizuojamose pranešimuose užfiksuotų įvykių (35 įvykiai, arba 38,6 proc. visų
aptariamų įvykių) buvo priskirti C kategorijai. A kategorijai analizuojamu laikotarpiu buvo priskirti
2 įvykiai (arba 3,9 proc. visų įvykių), B kategorijai – 14 įvykių (arba 27,5 proc. visų įvykių). Du iš
analizuojamų pranešimų yra susiję su techniniais eismo įvykiais, įvykusiais greta parduotuvėsbaro ,,Magija“ esančios degalinės ,,Jozita“ teritorijoje, t. y. nėra tiesiogiai susiję su parduotuvebaru ,,Magija“.
A kategorijos pranešimas apie įvykį – pranešimas apie rengiamą, daromą ar padarytą labai
sunkų ar sunkų, apysunkį nusikaltimą, kai nukentėjusiojo gyvybei, sveikatai ar didelės vertės turtui
gresia pavojus (nustatoma, kai reaguoti reikia labai skubiai).
B kategorijos pranešimas apie įvykį – 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).
C kategorijos pranešimas apie įvykį – 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).
Vidutiniškai per mėnesį tiriamuoju laikotarpiu buvo registruojama apie 5,66 pranešimų,
susijusių su adresu Šiauliai, Tilžės g. 80. 68,6 proc. analizuojamų pranešimų apie įvykius tiriamu
laikotarpiu gauta nakties metu. Intensyviausiai analizuojami pranešimai apie įvykius tiriamu
laikotarpiu buvo gaunami (registruojami) nuo 23.00 val. iki 4.00 val. Daugiausia (9) tokių
pranešimų gauta nuo 1.00 val. iki 2.00 val.
Dėl 23 pranešimų buvo surašyti administracinių nusižengimų protokolai pagal LR ANK 428
str. (Pėsčiųjų ir kitų kelių eismo dalyvių padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas), 481 str.
(Nedidelis viešosios tvarkos pažeidimas), 484 str. (alkoholinių gėrimų gėrimas viešose vietose arba
neblaivaus asmens pasirodymas viešose vietose). Daugiausia protokolų buvo surašyta pagal LR
ANK 484 str. - 20, du protokolai pagal LR ANK 481 str. ir vienas protokolas – pagal LR ANK 428
str.
Dėl 7 pranešimų buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai pagal LR BK 178 str. (Vagystė), 213 str.
(Netikrų pinigų ar vertybinių popierių gaminimas, laikymas ar realizavimas), 227 str. (Papirkimas),
284 str. (Viešosios tvarkos pažeidimas). Daugiausia ikiteisminių tyrimų pradėta pagal LR BK 284
str. - 3.
Vienas pranešimas buvo susijęs su darbo drausmės pažeidimu (neblaivus darbuotojas darbo
vietoje).
Įvertinus teisės pažeidimų pobūdį, atkreiptinas dėmesys į tai, kad buvo vykdomi ne tik
administracinių nusižengimų kodekse numatyti teisės pažeidimai, 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 parduotuvėje-bare ,,Magija“ vykdoma
alkoholinių gėrimų prekyba turi įtakos viešosios tvarkos ir kitiems teisės pažeidimams, todėl
tikslinga spręsti klausimą dėl Boriso Pokotylos IĮ priklausančios parduotuvės-baro ,,Magija“
prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo.
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