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Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo komisijos darbo reglamentas 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Nuolatinė Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo komisija (toliau 

– Komisija) sudaroma pasiūlymams dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko 
apribojimo (pagal gyventojų, bendrijų, bendruomenių ar jų atstovų, visuomeninių organizacijų ar 
kitų institucijų raštu pareikštą nuomonę, Pasvalio rajono policijos komisariato pasiūlymus) teikti 
Savivaldybės tarybai. 

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Alkoholio 
kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ūkio ministro įsakymais ir šiuo 
reglamentu. 

3. Komisija yra kolegiali institucija, kuri nagrinėja klausimus, vadovaudamasi demokratijos 
ir viešumo principais. 

4. Komisiją savo kadencijos laikotarpiui sudaro ir jos sudėtį keičia Savivaldybės taryba. 
 

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS 
 

5. Komisijos funkcijos: 
5.1. atsižvelgdama į konkrečią prekybos alkoholiniais gėrimais vietą, nagrinėja gyventojų, 

bendrijų, bendruomenių ar jų atstovų, visuomeninių organizacijų ar kitų institucijų raštu pareikštą 
nuomonę, rajono policijos komisariato pasiūlymus dėl alkoholinių gėrimų prekybos laiko 
apribojimo tam tikrose prekybos vietose; 

5.2. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko 
apribojimo tam tikrose prekybos vietose. 

 
III. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 
6. Komisija priima sprendimus posėdžiuose, kurie rengiami gavus gyventojų, bendrijų, 

bendruomenių ar jų atstovų, visuomeninių organizacijų ar kitų institucijų raštu pareikštą nuomonę, 
rajono policijos komisariato pasiūlymus dėl alkoholinių gėrimų prekybos laiko apribojimo tam 
tikrose prekybos vietose (toliau – informacija). Komisijos narius į posėdį kviečia Komisijos 
pirmininkas, jo nesant dėl pateisinamų priežasčių (liga, komandiruotė, atostogos ir pan.) Komisijos 
pirmininko raštu ar žodžiu įgaliotas Komisijos narys. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame 
dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Komisijos narių.  

7. Komisija, gavusi 7 punkte nurodytą informaciją dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko 
apribojimo: 

7.1. per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos parengia pranešimą apie gautą 
informaciją ir jį išsiunčia konkrečiai įmonei; 

7.2. parengia raštiškus paklausimus rajono policijos komisariatui ir Pasvalio rajono 
valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai dėl konkrečios įmonės veiklos; 

7.3. prireikus siunčia savo atstovus į prekybos vietą patikrinti, ar pateikti nusiskundimai 
pagrįsti; 

7.4. prireikus ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas pakviečia dalyvauti savo posėdyje 
pareiškėjų atstovą ir įmonės, dėl kurios sprendžiamas alkoholinių gėrimų laiko apribojimas, vadovą; 

7.5. ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos priima sprendimą dėl 
pasiūlymų teikimo Savivaldybės tarybai. 



8. Komisija, atsižvelgdama į pažeidimų padarymo laiką, išnagrinėjusi gautus pasiūlymus, 
informacijoje išdėstytus argumentus bei surinktą medžiagą, priima sprendimą siūlyti Savivaldybės 
tarybai nustatyti alkoholinių gėrimų laiko apribojimą konkrečioje prekybos vietoje 

9. Komisija priima sprendimus posėdyje paprasta balsų dauguma atviru balsavimu. Jeigu 
balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas. 

10. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo visi Komisijos nariai. 
Komisijos protokolai bei visa surinkta medžiaga perduodama Savivaldybės Administracijos 
Bendrajam skyriui.  

 
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
11. Savivaldybės Administracijos Bendrasis skyrius, remdamasis Komisijos protokolais, 

rengia Savivaldybės tarybos sprendimų dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo 
projektus. 
  

_____________________________ 
 

 


