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Lietuvos Respublikos Seimo Darbo partijos frakcijai         2022 m. kovo 22 d., Nr. 23-048VK 
 

DĖL ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 488 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 
PROJEKTO NR. XIVP-2161 IR GRIEŽTINAMOS ADMINISTRACINĖS ATSAKOMYBĖS UŽ TRIUKŠMO 
SUKĖLIMĄ 
              

Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK), viena didžiausių verslo organizacijų Lietuvoje, 
vienijanti kultūros, pramogų ir viešojo maitinimo įstaigas, teikia nuomonę dėl Lietuvos Respublikos 
administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 488 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-
2161 (toliau – Įstatymo projektas). Įstatymo projektu yra siūloma numatyti administracinę atsakomybę 
įmonių vadovams ir nustatyti baudos dydžius už viešosios rimties trikdymą, taip pat bendrai didinti 
baudas už viešosios rimties trikdymą. 

Pirma, pažymime, kad ANK 488 straipsnio paskirtis yra atgrąsyti nuo ir bausti už viešosios rimties 
trikdymą būtent fizinius asmenis. Įstatymo projekto aiškinamajame rašte nurodyti motyvai, paskatinę 
parengti Įstatymo projektą, taip pat didžiąja dalimi kelia būtent fizinių asmenų, trikdančių viešąją tvarką, 
nebaudžiamumo problemą, todėl LVK abejoja, kad aiškinamajame rašte iškeltas problemas geriausiai 
spręstų administracinės atsakomybės už viešosios rimties trikdymą nustatymas juridiniams asmenims, 
numatant baudas jų vadovams. 

Antra, nepaisant to, kad įstatymu siekiama spręsti triukšmo kai kuriose Lietuvos vietose problemą, 
atkreiptinas dėmesys, kad nustatant administracinę atsakomybę verslo subjektams, tai gali turėti neigiamą 
poveikį naktinės ekonomikos plėtrai. Atsižvelgiant į tai, kad Įstatymo projekto aiškinamajame rašte yra 
pateikiamas vienas ryškus Palangos miesto J. Basanavičiaus g. pavyzdys, labai svarbu, kad būtų įvertinta, 
ar būtent įstatymo pakeitimu geriausia spręsti minėtą problemą, nes LVK vienijamos naktinės ekonomikos 
dalyvės labiausiai baiminasi, kad siūlomos nuostatos didžiausią poveikį turės būtent Vilniaus ir Kauno 
naktiniam gyvenimui.   

Trečia, sąmoningai mąstančio verslo bendruomenė supranta, dėl ko klausimas dėl atsakomybės už 
viešosios rimties trikdymą griežtinimą yra keliamas, nes triukšmaujantys ir „bėdas kuriantys“ asmenys 
naktinės ekonomikos židiniuose, visų pirma, kenkia patiems naktiniams klubams, barams, kavinėms, 
restoranams ir jų klientams, tačiau svarbu įvertinti alternatyvas siūlomam reguliavimui ir ar nėra kitų 
būdų triukšmo problemai kai kuriose Lietuvos vietose spręsti.  

LVK manymu, Įstatymo projekto priėmimas sudarytų itin nepalankias galimybes toliau 
dalyvauti naktinėje ekonomikoje bei vykdyti kultūros, pramogų ir viešojo maitinimo verslo plėtrą. 
Todėl LVK nepritaria siekiui nustatyti administracinę atsakomybę juridinių asmenų vadovams už 
viešosios rimties trikdymą, nes tai sukeltų neapibrėžtumą kultūros, pramogų ir viešojo maitinimo 
įstaigoms, veikiančioms vakarais ir naktimis, ir abejoja, ar šis projektas išties yra visuomenės 
intereso išraiška.  

LVK, nepritardama siekiui nustatyti baudas įmonių vadovams, ragina Jūsų frakcija išsamiai 
apsvarstyti, ar balsas už šį projektą būtų balsas visos visuomenės, ar tik pavienių gyventojų labui. 
LVK ragina Jūsų frakcijos vienijamus Seimo narius pasisakyti už kitus galimus Įstatymo projekto 
aiškinamajame rašte keliamos problemos sprendimo būdus, nenumatant administracinės 
atsakomybės įmonėms už viešosios rimties trikdymą. Esame pasiruošę plačiau pristatyti poziciją 
Jūsų frakcijai formuojant poziciją šio Įstatymo projekto atžvilgiu. Dėkojame už bendradarbiavimą. 
  

Pagarbiai  
Generalinė direktorė         Ineta Rizgelė 

Originalas nebus siunčiamas. Vilius Kriaučiūnas, el.p.: vilius@lvk.lt, mob. +370 608 98408. 
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Tarptautinių prekybos rūmų ICC oficialus atstovas  
www.iccwbo.org  

Lietuvos Respublikos Seimo Laisvės frakcijai          2022 m. kovo 22 d., Nr. 23-049VK 
 

DĖL ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 488 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 
PROJEKTO NR. XIVP-2161 IR GRIEŽTINAMOS ADMINISTRACINĖS ATSAKOMYBĖS UŽ TRIUKŠMO 
SUKĖLIMĄ 
              

Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK), viena didžiausių verslo organizacijų Lietuvoje, 
vienijanti kultūros, pramogų ir viešojo maitinimo įstaigas, teikia nuomonę dėl Lietuvos Respublikos 
administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 488 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-
2161 (toliau – Įstatymo projektas). Įstatymo projektu yra siūloma numatyti administracinę atsakomybę 
įmonių vadovams ir nustatyti baudos dydžius už viešosios rimties trikdymą, taip pat bendrai didinti 
baudas už viešosios rimties trikdymą. 

Pirma, pažymime, kad ANK 488 straipsnio paskirtis yra atgrąsyti nuo ir bausti už viešosios rimties 
trikdymą būtent fizinius asmenis. Įstatymo projekto aiškinamajame rašte nurodyti motyvai, paskatinę 
parengti Įstatymo projektą, taip pat didžiąja dalimi kelia būtent fizinių asmenų, trikdančių viešąją tvarką, 
nebaudžiamumo problemą, todėl LVK abejoja, kad aiškinamajame rašte iškeltas problemas geriausiai 
spręstų administracinės atsakomybės už viešosios rimties trikdymą nustatymas juridiniams asmenims, 
numatant baudas jų vadovams. 

Antra, nepaisant to, kad įstatymu siekiama spręsti triukšmo kai kuriose Lietuvos vietose problemą, 
atkreiptinas dėmesys, kad nustatant administracinę atsakomybę verslo subjektams, tai gali turėti neigiamą 
poveikį naktinės ekonomikos plėtrai. Atsižvelgiant į tai, kad Įstatymo projekto aiškinamajame rašte yra 
pateikiamas vienas ryškus Palangos miesto J. Basanavičiaus g. pavyzdys, labai svarbu, kad būtų įvertinta, 
ar būtent įstatymo pakeitimu geriausia spręsti minėtą problemą, nes LVK vienijamos naktinės ekonomikos 
dalyvės labiausiai baiminasi, kad siūlomos nuostatos didžiausią poveikį turės būtent Vilniaus ir Kauno 
naktiniam gyvenimui.   

Trečia, sąmoningai mąstančio verslo bendruomenė supranta, dėl ko klausimas dėl atsakomybės už 
viešosios rimties trikdymą griežtinimą yra keliamas, nes triukšmaujantys ir „bėdas kuriantys“ asmenys 
naktinės ekonomikos židiniuose, visų pirma, kenkia patiems naktiniams klubams, barams, kavinėms, 
restoranams ir jų klientams, tačiau svarbu įvertinti alternatyvas siūlomam reguliavimui ir ar nėra kitų 
būdų triukšmo problemai kai kuriose Lietuvos vietose spręsti.  

LVK manymu, Įstatymo projekto priėmimas sudarytų itin nepalankias galimybes toliau 
dalyvauti naktinėje ekonomikoje bei vykdyti kultūros, pramogų ir viešojo maitinimo verslo plėtrą. 
Todėl LVK nepritaria siekiui nustatyti administracinę atsakomybę juridinių asmenų vadovams už 
viešosios rimties trikdymą, nes tai sukeltų neapibrėžtumą kultūros, pramogų ir viešojo maitinimo 
įstaigoms, veikiančioms vakarais ir naktimis, ir abejoja, ar šis projektas išties yra visuomenės 
intereso išraiška.  

LVK, nepritardama siekiui nustatyti baudas įmonių vadovams, ragina Jūsų frakcija išsamiai 
apsvarstyti, ar balsas už šį projektą būtų balsas visos visuomenės, ar tik pavienių gyventojų labui. 
LVK ragina Jūsų frakcijos vienijamus Seimo narius pasisakyti už kitus galimus Įstatymo projekto 
aiškinamajame rašte keliamos problemos sprendimo būdus, nenumatant administracinės 
atsakomybės įmonėms už viešosios rimties trikdymą. Esame pasiruošę plačiau pristatyti poziciją 
Jūsų frakcijai formuojant poziciją šio Įstatymo projekto atžvilgiu. Dėkojame už bendradarbiavimą. 
  

Pagarbiai  
Generalinė direktorė         Ineta Rizgelė 

Originalas nebus siunčiamas. Vilius Kriaučiūnas, el.p.: vilius@lvk.lt, mob. +370 608 98408. 
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Tarptautinių prekybos rūmų ICC oficialus atstovas  
www.iccwbo.org  

Lietuvos Respublikos Seimo Demokratų frakcijai „Vardan Lietuvos“  2022 m. kovo 22 d., Nr. 23-050VK 
 

DĖL ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 488 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 
PROJEKTO NR. XIVP-2161 IR GRIEŽTINAMOS ADMINISTRACINĖS ATSAKOMYBĖS UŽ TRIUKŠMO 
SUKĖLIMĄ 
              

Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK), viena didžiausių verslo organizacijų Lietuvoje, 
vienijanti kultūros, pramogų ir viešojo maitinimo įstaigas, teikia nuomonę dėl Lietuvos Respublikos 
administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 488 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-
2161 (toliau – Įstatymo projektas). Įstatymo projektu yra siūloma numatyti administracinę atsakomybę 
įmonių vadovams ir nustatyti baudos dydžius už viešosios rimties trikdymą, taip pat bendrai didinti 
baudas už viešosios rimties trikdymą. 

Pirma, pažymime, kad ANK 488 straipsnio paskirtis yra atgrąsyti nuo ir bausti už viešosios rimties 
trikdymą būtent fizinius asmenis. Įstatymo projekto aiškinamajame rašte nurodyti motyvai, paskatinę 
parengti Įstatymo projektą, taip pat didžiąja dalimi kelia būtent fizinių asmenų, trikdančių viešąją tvarką, 
nebaudžiamumo problemą, todėl LVK abejoja, kad aiškinamajame rašte iškeltas problemas geriausiai 
spręstų administracinės atsakomybės už viešosios rimties trikdymą nustatymas juridiniams asmenims, 
numatant baudas jų vadovams. 

Antra, nepaisant to, kad įstatymu siekiama spręsti triukšmo kai kuriose Lietuvos vietose problemą, 
atkreiptinas dėmesys, kad nustatant administracinę atsakomybę verslo subjektams, tai gali turėti neigiamą 
poveikį naktinės ekonomikos plėtrai. Atsižvelgiant į tai, kad Įstatymo projekto aiškinamajame rašte yra 
pateikiamas vienas ryškus Palangos miesto J. Basanavičiaus g. pavyzdys, labai svarbu, kad būtų įvertinta, 
ar būtent įstatymo pakeitimu geriausia spręsti minėtą problemą, nes LVK vienijamos naktinės ekonomikos 
dalyvės labiausiai baiminasi, kad siūlomos nuostatos didžiausią poveikį turės būtent Vilniaus ir Kauno 
naktiniam gyvenimui.   

Trečia, sąmoningai mąstančio verslo bendruomenė supranta, dėl ko klausimas dėl atsakomybės už 
viešosios rimties trikdymą griežtinimą yra keliamas, nes triukšmaujantys ir „bėdas kuriantys“ asmenys 
naktinės ekonomikos židiniuose, visų pirma, kenkia patiems naktiniams klubams, barams, kavinėms, 
restoranams ir jų klientams, tačiau svarbu įvertinti alternatyvas siūlomam reguliavimui ir ar nėra kitų 
būdų triukšmo problemai kai kuriose Lietuvos vietose spręsti.  

LVK manymu, Įstatymo projekto priėmimas sudarytų itin nepalankias galimybes toliau 
dalyvauti naktinėje ekonomikoje bei vykdyti kultūros, pramogų ir viešojo maitinimo verslo plėtrą. 
Todėl LVK nepritaria siekiui nustatyti administracinę atsakomybę juridinių asmenų vadovams už 
viešosios rimties trikdymą, nes tai sukeltų neapibrėžtumą kultūros, pramogų ir viešojo maitinimo 
įstaigoms, veikiančioms vakarais ir naktimis, ir abejoja, ar šis projektas išties yra visuomenės 
intereso išraiška.  

LVK, nepritardama siekiui nustatyti baudas įmonių vadovams, ragina Jūsų frakcija išsamiai 
apsvarstyti, ar balsas už šį projektą būtų balsas visos visuomenės, ar tik pavienių gyventojų labui. 
LVK ragina Jūsų frakcijos vienijamus Seimo narius pasisakyti už kitus galimus Įstatymo projekto 
aiškinamajame rašte keliamos problemos sprendimo būdus, nenumatant administracinės 
atsakomybės įmonėms už viešosios rimties trikdymą. Esame pasiruošę plačiau pristatyti poziciją 
Jūsų frakcijai formuojant poziciją šio Įstatymo projekto atžvilgiu. Dėkojame už bendradarbiavimą. 
  

Pagarbiai  
Generalinė direktorė         Ineta Rizgelė 

Originalas nebus siunčiamas. Vilius Kriaučiūnas, el.p.: vilius@lvk.lt, mob. +370 608 98408. 
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Tarptautinių prekybos rūmų ICC oficialus atstovas  
www.iccwbo.org  

Lietuvos Respublikos Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijai    2022 m. kovo 22 d., Nr. 23-051VK 
 

DĖL ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 488 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 
PROJEKTO NR. XIVP-2161 IR GRIEŽTINAMOS ADMINISTRACINĖS ATSAKOMYBĖS UŽ TRIUKŠMO 
SUKĖLIMĄ 
              

Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK), viena didžiausių verslo organizacijų Lietuvoje, 
vienijanti kultūros, pramogų ir viešojo maitinimo įstaigas, teikia nuomonę dėl Lietuvos Respublikos 
administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 488 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-
2161 (toliau – Įstatymo projektas). Įstatymo projektu yra siūloma numatyti administracinę atsakomybę 
įmonių vadovams ir nustatyti baudos dydžius už viešosios rimties trikdymą, taip pat bendrai didinti 
baudas už viešosios rimties trikdymą. 

Pirma, pažymime, kad ANK 488 straipsnio paskirtis yra atgrąsyti nuo ir bausti už viešosios rimties 
trikdymą būtent fizinius asmenis. Įstatymo projekto aiškinamajame rašte nurodyti motyvai, paskatinę 
parengti Įstatymo projektą, taip pat didžiąja dalimi kelia būtent fizinių asmenų, trikdančių viešąją tvarką, 
nebaudžiamumo problemą, todėl LVK abejoja, kad aiškinamajame rašte iškeltas problemas geriausiai 
spręstų administracinės atsakomybės už viešosios rimties trikdymą nustatymas juridiniams asmenims, 
numatant baudas jų vadovams. 

Antra, nepaisant to, kad įstatymu siekiama spręsti triukšmo kai kuriose Lietuvos vietose problemą, 
atkreiptinas dėmesys, kad nustatant administracinę atsakomybę verslo subjektams, tai gali turėti neigiamą 
poveikį naktinės ekonomikos plėtrai. Atsižvelgiant į tai, kad Įstatymo projekto aiškinamajame rašte yra 
pateikiamas vienas ryškus Palangos miesto J. Basanavičiaus g. pavyzdys, labai svarbu, kad būtų įvertinta, 
ar būtent įstatymo pakeitimu geriausia spręsti minėtą problemą, nes LVK vienijamos naktinės ekonomikos 
dalyvės labiausiai baiminasi, kad siūlomos nuostatos didžiausią poveikį turės būtent Vilniaus ir Kauno 
naktiniam gyvenimui.   

Trečia, sąmoningai mąstančio verslo bendruomenė supranta, dėl ko klausimas dėl atsakomybės už 
viešosios rimties trikdymą griežtinimą yra keliamas, nes triukšmaujantys ir „bėdas kuriantys“ asmenys 
naktinės ekonomikos židiniuose, visų pirma, kenkia patiems naktiniams klubams, barams, kavinėms, 
restoranams ir jų klientams, tačiau svarbu įvertinti alternatyvas siūlomam reguliavimui ir ar nėra kitų 
būdų triukšmo problemai kai kuriose Lietuvos vietose spręsti.  

LVK manymu, Įstatymo projekto priėmimas sudarytų itin nepalankias galimybes toliau 
dalyvauti naktinėje ekonomikoje bei vykdyti kultūros, pramogų ir viešojo maitinimo verslo plėtrą. 
Todėl LVK nepritaria siekiui nustatyti administracinę atsakomybę juridinių asmenų vadovams už 
viešosios rimties trikdymą, nes tai sukeltų neapibrėžtumą kultūros, pramogų ir viešojo maitinimo 
įstaigoms, veikiančioms vakarais ir naktimis, ir abejoja, ar šis projektas išties yra visuomenės 
intereso išraiška.  

LVK, nepritardama siekiui nustatyti baudas įmonių vadovams, ragina Jūsų frakcija išsamiai 
apsvarstyti, ar balsas už šį projektą būtų balsas visos visuomenės, ar tik pavienių gyventojų labui. 
LVK ragina Jūsų frakcijos vienijamus Seimo narius pasisakyti už kitus galimus Įstatymo projekto 
aiškinamajame rašte keliamos problemos sprendimo būdus, nenumatant administracinės 
atsakomybės įmonėms už viešosios rimties trikdymą. Esame pasiruošę plačiau pristatyti poziciją 
Jūsų frakcijai formuojant poziciją šio Įstatymo projekto atžvilgiu. Dėkojame už bendradarbiavimą. 
  

Pagarbiai  
Generalinė direktorė         Ineta Rizgelė 

Originalas nebus siunčiamas. Vilius Kriaučiūnas, el.p.: vilius@lvk.lt, mob. +370 608 98408. 
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Gedimino pr. 2/1-28, LT-01103 Vilnius 
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Tarptautinių prekybos rūmų ICC oficialus atstovas  
www.iccwbo.org  

Lietuvos Respublikos Seimo LSDP frakcijai      2022 m. kovo 22 d., Nr. 23-052VK 
 

DĖL ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 488 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 
PROJEKTO NR. XIVP-2161 IR GRIEŽTINAMOS ADMINISTRACINĖS ATSAKOMYBĖS UŽ TRIUKŠMO 
SUKĖLIMĄ 
              

Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK), viena didžiausių verslo organizacijų Lietuvoje, 
vienijanti kultūros, pramogų ir viešojo maitinimo įstaigas, teikia nuomonę dėl Lietuvos Respublikos 
administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 488 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-
2161 (toliau – Įstatymo projektas). Įstatymo projektu yra siūloma numatyti administracinę atsakomybę 
įmonių vadovams ir nustatyti baudos dydžius už viešosios rimties trikdymą, taip pat bendrai didinti 
baudas už viešosios rimties trikdymą. 

Pirma, pažymime, kad ANK 488 straipsnio paskirtis yra atgrąsyti nuo ir bausti už viešosios rimties 
trikdymą būtent fizinius asmenis. Įstatymo projekto aiškinamajame rašte nurodyti motyvai, paskatinę 
parengti Įstatymo projektą, taip pat didžiąja dalimi kelia būtent fizinių asmenų, trikdančių viešąją tvarką, 
nebaudžiamumo problemą, todėl LVK abejoja, kad aiškinamajame rašte iškeltas problemas geriausiai 
spręstų administracinės atsakomybės už viešosios rimties trikdymą nustatymas juridiniams asmenims, 
numatant baudas jų vadovams. 

Antra, nepaisant to, kad įstatymu siekiama spręsti triukšmo kai kuriose Lietuvos vietose problemą, 
atkreiptinas dėmesys, kad nustatant administracinę atsakomybę verslo subjektams, tai gali turėti neigiamą 
poveikį naktinės ekonomikos plėtrai. Atsižvelgiant į tai, kad Įstatymo projekto aiškinamajame rašte yra 
pateikiamas vienas ryškus Palangos miesto J. Basanavičiaus g. pavyzdys, labai svarbu, kad būtų įvertinta, 
ar būtent įstatymo pakeitimu geriausia spręsti minėtą problemą, nes LVK vienijamos naktinės ekonomikos 
dalyvės labiausiai baiminasi, kad siūlomos nuostatos didžiausią poveikį turės būtent Vilniaus ir Kauno 
naktiniam gyvenimui.   

Trečia, sąmoningai mąstančio verslo bendruomenė supranta, dėl ko klausimas dėl atsakomybės už 
viešosios rimties trikdymą griežtinimą yra keliamas, nes triukšmaujantys ir „bėdas kuriantys“ asmenys 
naktinės ekonomikos židiniuose, visų pirma, kenkia patiems naktiniams klubams, barams, kavinėms, 
restoranams ir jų klientams, tačiau svarbu įvertinti alternatyvas siūlomam reguliavimui ir ar nėra kitų 
būdų triukšmo problemai kai kuriose Lietuvos vietose spręsti.  

LVK manymu, Įstatymo projekto priėmimas sudarytų itin nepalankias galimybes toliau 
dalyvauti naktinėje ekonomikoje bei vykdyti kultūros, pramogų ir viešojo maitinimo verslo plėtrą. 
Todėl LVK nepritaria siekiui nustatyti administracinę atsakomybę juridinių asmenų vadovams už 
viešosios rimties trikdymą, nes tai sukeltų neapibrėžtumą kultūros, pramogų ir viešojo maitinimo 
įstaigoms, veikiančioms vakarais ir naktimis, ir abejoja, ar šis projektas išties yra visuomenės 
intereso išraiška.  

LVK, nepritardama siekiui nustatyti baudas įmonių vadovams, ragina Jūsų frakcija išsamiai 
apsvarstyti, ar balsas už šį projektą būtų balsas visos visuomenės, ar tik pavienių gyventojų labui. 
LVK ragina Jūsų frakcijos vienijamus Seimo narius pasisakyti už kitus galimus Įstatymo projekto 
aiškinamajame rašte keliamos problemos sprendimo būdus, nenumatant administracinės 
atsakomybės įmonėms už viešosios rimties trikdymą. Esame pasiruošę plačiau pristatyti poziciją 
Jūsų frakcijai formuojant poziciją šio Įstatymo projekto atžvilgiu. Dėkojame už bendradarbiavimą. 
  

Pagarbiai  
Generalinė direktorė         Ineta Rizgelė 

Originalas nebus siunčiamas. Vilius Kriaučiūnas, el.p.: vilius@lvk.lt, mob. +370 608 98408. 
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DĖL ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 488 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 
PROJEKTO NR. XIVP-2161 IR GRIEŽTINAMOS ADMINISTRACINĖS ATSAKOMYBĖS UŽ TRIUKŠMO 
SUKĖLIMĄ 
              

Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK), viena didžiausių verslo organizacijų Lietuvoje, 
vienijanti kultūros, pramogų ir viešojo maitinimo įstaigas, teikia nuomonę dėl Lietuvos Respublikos 
administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 488 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-
2161 (toliau – Įstatymo projektas). Įstatymo projektu yra siūloma numatyti administracinę atsakomybę 
įmonių vadovams ir nustatyti baudos dydžius už viešosios rimties trikdymą, taip pat bendrai didinti 
baudas už viešosios rimties trikdymą. 

Pirma, pažymime, kad ANK 488 straipsnio paskirtis yra atgrąsyti nuo ir bausti už viešosios rimties 
trikdymą būtent fizinius asmenis. Įstatymo projekto aiškinamajame rašte nurodyti motyvai, paskatinę 
parengti Įstatymo projektą, taip pat didžiąja dalimi kelia būtent fizinių asmenų, trikdančių viešąją tvarką, 
nebaudžiamumo problemą, todėl LVK abejoja, kad aiškinamajame rašte iškeltas problemas geriausiai 
spręstų administracinės atsakomybės už viešosios rimties trikdymą nustatymas juridiniams asmenims, 
numatant baudas jų vadovams. 

Antra, nepaisant to, kad įstatymu siekiama spręsti triukšmo kai kuriose Lietuvos vietose problemą, 
atkreiptinas dėmesys, kad nustatant administracinę atsakomybę verslo subjektams, tai gali turėti neigiamą 
poveikį naktinės ekonomikos plėtrai. Atsižvelgiant į tai, kad Įstatymo projekto aiškinamajame rašte yra 
pateikiamas vienas ryškus Palangos miesto J. Basanavičiaus g. pavyzdys, labai svarbu, kad būtų įvertinta, 
ar būtent įstatymo pakeitimu geriausia spręsti minėtą problemą, nes LVK vienijamos naktinės ekonomikos 
dalyvės labiausiai baiminasi, kad siūlomos nuostatos didžiausią poveikį turės būtent Vilniaus ir Kauno 
naktiniam gyvenimui.   

Trečia, sąmoningai mąstančio verslo bendruomenė supranta, dėl ko klausimas dėl atsakomybės už 
viešosios rimties trikdymą griežtinimą yra keliamas, nes triukšmaujantys ir „bėdas kuriantys“ asmenys 
naktinės ekonomikos židiniuose, visų pirma, kenkia patiems naktiniams klubams, barams, kavinėms, 
restoranams ir jų klientams, tačiau svarbu įvertinti alternatyvas siūlomam reguliavimui ir ar nėra kitų 
būdų triukšmo problemai kai kuriose Lietuvos vietose spręsti.  

LVK manymu, Įstatymo projekto priėmimas sudarytų itin nepalankias galimybes toliau 
dalyvauti naktinėje ekonomikoje bei vykdyti kultūros, pramogų ir viešojo maitinimo verslo plėtrą. 
Todėl LVK nepritaria siekiui nustatyti administracinę atsakomybę juridinių asmenų vadovams už 
viešosios rimties trikdymą, nes tai sukeltų neapibrėžtumą kultūros, pramogų ir viešojo maitinimo 
įstaigoms, veikiančioms vakarais ir naktimis, ir abejoja, ar šis projektas išties yra visuomenės 
intereso išraiška.  

LVK, nepritardama siekiui nustatyti baudas įmonių vadovams, ragina Jūsų frakcija išsamiai 
apsvarstyti, ar balsas už šį projektą būtų balsas visos visuomenės, ar tik pavienių gyventojų labui. 
LVK ragina Jūsų frakcijos vienijamus Seimo narius pasisakyti už kitus galimus Įstatymo projekto 
aiškinamajame rašte keliamos problemos sprendimo būdus, nenumatant administracinės 
atsakomybės įmonėms už viešosios rimties trikdymą. Esame pasiruošę plačiau pristatyti poziciją 
Jūsų frakcijai formuojant poziciją šio Įstatymo projekto atžvilgiu. Dėkojame už bendradarbiavimą. 
  

Pagarbiai  
Generalinė direktorė         Ineta Rizgelė 

Originalas nebus siunčiamas. Vilius Kriaučiūnas, el.p.: vilius@lvk.lt, mob. +370 608 98408. 
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DĖL ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 488 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 
PROJEKTO NR. XIVP-2161 IR GRIEŽTINAMOS ADMINISTRACINĖS ATSAKOMYBĖS UŽ TRIUKŠMO 
SUKĖLIMĄ 
              

Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK), viena didžiausių verslo organizacijų Lietuvoje, 
vienijanti kultūros, pramogų ir viešojo maitinimo įstaigas, teikia nuomonę dėl Lietuvos Respublikos 
administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 488 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-
2161 (toliau – Įstatymo projektas). Įstatymo projektu yra siūloma numatyti administracinę atsakomybę 
įmonių vadovams ir nustatyti baudos dydžius už viešosios rimties trikdymą, taip pat bendrai didinti 
baudas už viešosios rimties trikdymą. 

Pirma, pažymime, kad ANK 488 straipsnio paskirtis yra atgrąsyti nuo ir bausti už viešosios rimties 
trikdymą būtent fizinius asmenis. Įstatymo projekto aiškinamajame rašte nurodyti motyvai, paskatinę 
parengti Įstatymo projektą, taip pat didžiąja dalimi kelia būtent fizinių asmenų, trikdančių viešąją tvarką, 
nebaudžiamumo problemą, todėl LVK abejoja, kad aiškinamajame rašte iškeltas problemas geriausiai 
spręstų administracinės atsakomybės už viešosios rimties trikdymą nustatymas juridiniams asmenims, 
numatant baudas jų vadovams. 

Antra, nepaisant to, kad įstatymu siekiama spręsti triukšmo kai kuriose Lietuvos vietose problemą, 
atkreiptinas dėmesys, kad nustatant administracinę atsakomybę verslo subjektams, tai gali turėti neigiamą 
poveikį naktinės ekonomikos plėtrai. Atsižvelgiant į tai, kad Įstatymo projekto aiškinamajame rašte yra 
pateikiamas vienas ryškus Palangos miesto J. Basanavičiaus g. pavyzdys, labai svarbu, kad būtų įvertinta, 
ar būtent įstatymo pakeitimu geriausia spręsti minėtą problemą, nes LVK vienijamos naktinės ekonomikos 
dalyvės labiausiai baiminasi, kad siūlomos nuostatos didžiausią poveikį turės būtent Vilniaus ir Kauno 
naktiniam gyvenimui.   

Trečia, sąmoningai mąstančio verslo bendruomenė supranta, dėl ko klausimas dėl atsakomybės už 
viešosios rimties trikdymą griežtinimą yra keliamas, nes triukšmaujantys ir „bėdas kuriantys“ asmenys 
naktinės ekonomikos židiniuose, visų pirma, kenkia patiems naktiniams klubams, barams, kavinėms, 
restoranams ir jų klientams, tačiau svarbu įvertinti alternatyvas siūlomam reguliavimui ir ar nėra kitų 
būdų triukšmo problemai kai kuriose Lietuvos vietose spręsti.  

LVK manymu, Įstatymo projekto priėmimas sudarytų itin nepalankias galimybes toliau 
dalyvauti naktinėje ekonomikoje bei vykdyti kultūros, pramogų ir viešojo maitinimo verslo plėtrą. 
Todėl LVK nepritaria siekiui nustatyti administracinę atsakomybę juridinių asmenų vadovams už 
viešosios rimties trikdymą, nes tai sukeltų neapibrėžtumą kultūros, pramogų ir viešojo maitinimo 
įstaigoms, veikiančioms vakarais ir naktimis, ir abejoja, ar šis projektas išties yra visuomenės 
intereso išraiška.  

LVK, nepritardama siekiui nustatyti baudas įmonių vadovams, ragina Jūsų frakcija išsamiai 
apsvarstyti, ar balsas už šį projektą būtų balsas visos visuomenės, ar tik pavienių gyventojų labui. 
LVK ragina Jūsų frakcijos vienijamus Seimo narius pasisakyti už kitus galimus Įstatymo projekto 
aiškinamajame rašte keliamos problemos sprendimo būdus, nenumatant administracinės 
atsakomybės įmonėms už viešosios rimties trikdymą. Esame pasiruošę plačiau pristatyti poziciją 
Jūsų frakcijai formuojant poziciją šio Įstatymo projekto atžvilgiu. Dėkojame už bendradarbiavimą. 
  

Pagarbiai  
Generalinė direktorė         Ineta Rizgelė 

Originalas nebus siunčiamas. Vilius Kriaučiūnas, el.p.: vilius@lvk.lt, mob. +370 608 98408. 
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DĖL ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 488 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 
PROJEKTO NR. XIVP-2161 IR GRIEŽTINAMOS ADMINISTRACINĖS ATSAKOMYBĖS UŽ TRIUKŠMO 
SUKĖLIMĄ 
              

Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK), viena didžiausių verslo organizacijų Lietuvoje, 
vienijanti kultūros, pramogų ir viešojo maitinimo įstaigas, teikia nuomonę dėl Lietuvos Respublikos 
administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 488 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-
2161 (toliau – Įstatymo projektas). Įstatymo projektu yra siūloma numatyti administracinę atsakomybę 
įmonių vadovams ir nustatyti baudos dydžius už viešosios rimties trikdymą, taip pat bendrai didinti 
baudas už viešosios rimties trikdymą. 

Pirma, pažymime, kad ANK 488 straipsnio paskirtis yra atgrąsyti nuo ir bausti už viešosios rimties 
trikdymą būtent fizinius asmenis. Įstatymo projekto aiškinamajame rašte nurodyti motyvai, paskatinę 
parengti Įstatymo projektą, taip pat didžiąja dalimi kelia būtent fizinių asmenų, trikdančių viešąją tvarką, 
nebaudžiamumo problemą, todėl LVK abejoja, kad aiškinamajame rašte iškeltas problemas geriausiai 
spręstų administracinės atsakomybės už viešosios rimties trikdymą nustatymas juridiniams asmenims, 
numatant baudas jų vadovams. 

Antra, nepaisant to, kad įstatymu siekiama spręsti triukšmo kai kuriose Lietuvos vietose problemą, 
atkreiptinas dėmesys, kad nustatant administracinę atsakomybę verslo subjektams, tai gali turėti neigiamą 
poveikį naktinės ekonomikos plėtrai. Atsižvelgiant į tai, kad Įstatymo projekto aiškinamajame rašte yra 
pateikiamas vienas ryškus Palangos miesto J. Basanavičiaus g. pavyzdys, labai svarbu, kad būtų įvertinta, 
ar būtent įstatymo pakeitimu geriausia spręsti minėtą problemą, nes LVK vienijamos naktinės ekonomikos 
dalyvės labiausiai baiminasi, kad siūlomos nuostatos didžiausią poveikį turės būtent Vilniaus ir Kauno 
naktiniam gyvenimui.   

Trečia, sąmoningai mąstančio verslo bendruomenė supranta, dėl ko klausimas dėl atsakomybės už 
viešosios rimties trikdymą griežtinimą yra keliamas, nes triukšmaujantys ir „bėdas kuriantys“ asmenys 
naktinės ekonomikos židiniuose, visų pirma, kenkia patiems naktiniams klubams, barams, kavinėms, 
restoranams ir jų klientams, tačiau svarbu įvertinti alternatyvas siūlomam reguliavimui ir ar nėra kitų 
būdų triukšmo problemai kai kuriose Lietuvos vietose spręsti.  

LVK manymu, Įstatymo projekto priėmimas sudarytų itin nepalankias galimybes toliau 
dalyvauti naktinėje ekonomikoje bei vykdyti kultūros, pramogų ir viešojo maitinimo verslo plėtrą. 
Todėl LVK nepritaria siekiui nustatyti administracinę atsakomybę juridinių asmenų vadovams už 
viešosios rimties trikdymą, nes tai sukeltų neapibrėžtumą kultūros, pramogų ir viešojo maitinimo 
įstaigoms, veikiančioms vakarais ir naktimis, ir abejoja, ar šis projektas išties yra visuomenės 
intereso išraiška.  

LVK, nepritardama siekiui nustatyti baudas įmonių vadovams, ragina Teisės ir teisėtvarkos 
narius išsamiai apsvarstyti, ar balsas už šį projektą būtų balsas visos visuomenės, ar pavienių 
gyventojų labui. LVK ragina pasisakyti už kitus galimus Įstatymo projekto aiškinamajame rašte 
keliamos problemos sprendimo būdus, nenumatant administracinės atsakomybės įmonėms už 
viešosios rimties trikdymą. Esame pasiruošę plačiau pristatyti savo poziciją Įstatymo projekto 
svarstymo komitete metu. Dėkojame už bendradarbiavimą. 
  

Pagarbiai  
Generalinė direktorė         Ineta Rizgelė 
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