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DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO
Informuojame, kad nuo 2018-01-01 iki šios dienos adresu: Aukštoji g. 23,
Šiauliai Policijos registruojamų įvykių registre užfiksuoti 6 pranešimai policijos
pareigūnams dėl viešosios tvarkos ir kitokių teisės pažeidimų „Kalniuko
užeigos“ prieigose:
2018-02-09 21.21 val. gautas pranešimas, jog minėtu adresu sulaikyti du
asmenys, pažeidę viešąją tvarką, vienas jų nubaustas administracine tvarka
pagal LR ANK 4841 str. 1 d. (Viešojo maitinimo vietose įsigytų alkoholinių gėrimų išnešimas
iš viešojo maitinimo vietų Alkoholio kontrolės įstatyme draudžiamu laiku),
2018-04-17 22.41 val. nustatytas prekybos pažeidimas, du asmenys nubausti administracine
tvarka, vienas jų - pagal LR ANK 4841 str. 1 d. (Viešojo maitinimo vietose įsigytų alkoholinių
gėrimų išnešimas iš viešojo maitinimo vietų Alkoholio kontrolės įstatyme draudžiamu laiku), kitas pagal LR ANK 168 str. 1 d. (Mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose dirbančių
darbuotojų padarytas prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių pažeidimas, išskyrus šio straipsnio
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse numatytus pažeidimus),
2018-04-20 23.53 val. sulaikytas viešosios tvarkos pažeidėjas, kuris nubaustas pagal LR ANK
481 str. 1 d. (Necenzūriniai žodžiai ar gestai viešosiose vietose, įžeidžiamas kibimas prie žmonių,
kiti tyčiniai veiksmai, kuriais siekiama pažeisti viešąją tvarką ir žmonių rimtį,) ir LR ANK 484 str. 1
d. (Alkoholinių gėrimų gėrimas viešosiose vietose arba neblaivaus asmens pasirodymas viešosiose
vietose),
2018-04-23 23.13 val. sulaikytas asmuo, kuris nubaustas administracine tvarka pagal LR
ANK 4841 str. 1 d. (Viešojo maitinimo vietose įsigytų alkoholinių gėrimų išnešimas iš viešojo
maitinimo vietų Alkoholio kontrolės įstatyme draudžiamu laiku),
2018-05-08 02.31 val. sulaikytas girtas asmuo, kuris nubaustas administracine tvarka pagal
LR ANK 484 str. 2 d. (Alkoholinių gėrimų gėrimas viešosiose vietose arba neblaivaus asmens
pasirodymas viešosiose vietose, padarytas pakartotinai),
2018-05-29 22.57 val. gautas neprisistačiusios gyventojos pranešimas, kad bare asmenys
garsiai triukšmauja, trukdo ilsėtis. Pranešė namo gyventoja. Pareigūnai viešosios tvarkos pažeidimų
neužfiksavo, asmenys pasišalino.
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