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KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL POILSIO IR TURIZMO TERITORIJŲ BEI SEZONO TRUKMĖS SEZONINEI
MAŽMENINEI PREKYBAI ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS NUSTATYMO
2021 m. gegužės d. Nr. TS
Kazlų Rūda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalies 5
punktu, Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Nustatyti:
1.1. poilsio ir turizmo teritoriją – Kazlų Rūdos savivaldybės viešosios vietos ir fizinių ar
juridinių asmenų nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomos, naudojamos teritorijos, kuriose
gali poilsiauti ir lankytis miesto gyventojai ir svečiai;
1.2. vasaros poilsio ir turizmo sezono trukmę nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 30 d., žiemos
poilsio ir turizmo sezono trukmę nuo spalio 1 d. iki kovo 31 d.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti
skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo
nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36,
44240 Kaunas)arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g.
8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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Sprendimo projekto teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės
įstatymo 16 straipsnio 3 dalis, nurodo, kad Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais,
kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, kurortuose ir kitose savivaldybių tarybų
nustatytose poilsio bei turizmo teritorijose išduodamos įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų
filialams savivaldybių tarybų nustatyto kurortinio, poilsio bei turizmo sezono laikotarpiui.

Teikiamo sprendimo projekto tikslas: nustatyti Kazlų Rūdos savivaldybėje poilsio ir
turizmo teritorijas bei sezonų trukmę sezoninei mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais, kurių
tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, – nestacionariosiose viešojo maitinimo vietose.

Biudžeto lėšų poreikis: Nenumatomas.
Galimos pasekmės: Nenumatyta.
Sprendimo projektas antikorupciniu požiūriu nevertintinas.
Teisės aktai, kuriuos reikės pakeisti ar panaikinti priėmus šį sprendimą: Nereikės.
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