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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS TVARKOS IR ŠVAROS 

TAISYKLĖS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Taisyklių tikslas – užtikrinti, kad visoje Savivaldybės teritorijoje būtų palaikoma tinkama 

gyvenamosios aplinkos sanitarijos būklė ir nebūtų pažeidžiamos visuomenės kokybiško gyvenimo 

sąlygos. 

2. Taisyklės nustato Savivaldybės teritorijoje esančių vietinės reikšmės kelių, gatvių, 

kiemų, bendro naudojimo teritorijų, privačių žemės sklypų, daugiabučių namų bendrijų, sodų 

bendrijų, įvairios paskirties įrenginių, pastatų ir privačių namų valdų priežiūros tvarką. 

3. Taisyklės privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims visoje Savivaldybės 

administruojamoje teritorijoje. 

4. Taisyklėse naudojamų sąvokų paaiškinimas: 

Teritorija – žemės paviršiaus (sausumos ar vandens) plotas. 

Prižiūrima teritorija – tai teritorijų naudotojams teisės aktų nustatyta tvarka priklausanti 

ar Savivaldybės nustatyta tvarka priskirta teritorija, kurioje jie atlieka sanitarinę priežiūrą. 

Bendro naudojimo teritorija – valstybinė (ar savivaldybės) žemė. 

Priklausanti teritorija – nuosavybės, nuomos, patikėjimo teise ar pagal tarnybinę padėtį 

naudojama arba valdoma teritorija (sklypų ribos nustatytos schemose ir detaliuosiuose planuose). 

Teritorijų naudotojai – juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie nuosavybės teise ar kitu 

teisiniu pagrindu naudojasi teritorija. 

Namų valda – žemės plotas, kurį užima gyvenamasis pastatas (namas) ir jo priklausiniai 

(ūkiniai, buitiniai, verslo pastatai ir įrenginiai), sodas, kiemas bei daržui ir kitoms reikmėms 

naudojamas žemės sklypas, įregistruotas Nekilnojamo turto registre; 

Privati žemės valda – privačios nuosavybės teise valdomas žemės sklypas; 

Privati teritorija – fizinių arba privačių asmenų nuosavybės teise ar kitais pagrindais 

valdoma, naudojama teritorija, išskyrus asmens būstą; 

Sanitarinė priežiūra – praktinių priemonių visuma higieniniams reikalavimams 

įgyvendinti. 
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Aplinkai kenksminga veikla – fizinių ir juridinių asmenų konkreti veikla, kuri daro 

neigiamą poveikį aplinkai, viršijantį teisės aktų nustatytus aplinkos apsaugos normatyvus ar 

standartus; 

Atliekų turėtojai – atliekų gamintojas arba fizinis ar juridinis asmuo, kuris turi atliekų. 

5. Augantys želdiniai Kauno rajono miestų, miestelių, kaimų ir sodininkų bendrijų bendro 

naudojimo teritorijose, privačios žemės valdose miestuose ir miesteliuose (ne miško paskirties 

žemėje), saugomose teritorijose, nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijose ir jų apsaugos zonose, 

paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose, kelių ir geležinkelių sanitarinėse apsaugos 

juostose ir zonose, aerodromų apsaugos zonoje, jei yra  paskelbti Savivaldybės sprendimu 

privačiose namų valdose yra saugotini ir sudaro žaliąjį fondą. Savivaldybės teritorijoje augantys 

želdiniai prižiūrimi ir tvarkomi vadovaujantis Kauno rajono želdinių priežiūros, tvarkymo, 

apsaugos ir nuostolių dėl želdinių sunaikinimo atlyginimo taisyklėmis. 

6. Visi gyvūnai auginami, laikomi ir prižiūrimi vadovaujantis Gyvūnų laikymo Kauno 

rajone taisyklėmis. 

7. Kiekvieno žemės sklypo, esančio savivaldybės teritorijoje, savininkas, nuomininkas, 

naudotojas ar valdytojas yra atsakingas už atliekų tvarkymą, todėl visi atliekų turėtojai – 

individualių namų valdų, butų savininkai, daugiabučių namų savininkų bendrijos, daugiabučių 

namų butų, sodų ir garažų valdų savininkai (ar bendrijos), įmonės, įstaigos ir organizacijos privalo 

naudotis Savivaldybės atliekų tvarkymo sistema, kuri reglamentuojama Kauno rajono savivaldybės 

atliekų tvarkymo taisyklėmis. 

8. Teritorijų naudotojai privalo jiems priklausančioje teritorijoje nuolat palaikyti tvarką, 

švarą ir atlikti šiuos darbus: 

8.1. rinkti atliekas; 

8.2. valyti (šluoti, plauti purvą); 

8.3. vegetacijos metu šienauti aukštesnę nei 20 cm žolę (ypač piktžoles), o vejose – 

aukštesnę nei 10 cm ir ne rečiau kaip kartą per mėnesį; 

8.4. prižiūrėti ir tvarkyti želdinius; 

8.5. žiemos metu, dėl eismo saugumo, reguliariai valyti sniegą ir ledą. 

 

II. VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ IR KIEMŲ  PRIEŽIŪRA 

 

9. Magistralinius, krašto ir rajoninius kelius, tiltus, viadukus, jų skiriamąsias juostas, 

pakeles, geležinkelių ir jų objektų sanitarines apsaugos zonas prižiūri ir tvarko šiuos objektus 

eksploatuojančios įmonės ar jų savininkai, vadovaudamiesi Vyriausybės patvirtinta kelių priežiūros 

tvarka. 
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10. Nuosavybės teise priklausančių Savivaldybei vietinės reikšmės kelių ir gatvių  

(kurios nėra valstybinės reikšmės kelių tąsa) priežiūrą organizuoja ir už jų būklę atsako seniūnai, 

vadovaudamiesi Vyriausybės patvirtinta kelių priežiūros tvarka. 

10.1. šaligatvius, žaliąsias juostas, kelkraščius, vandens pralaidas, lietaus nutekamuosius 

griovius, gatves prižiūri įstatymų nustatyta tvarka priskirtų teritorijų naudotojai; (punktas pakeistas 

2005 m. vasario 24 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-55); 

10.2. jei teritorija pagal įstatymų nustatytą tvarką priskirta keliems naudotojams, tai 

prižiūrimas plotas pasiskirstomas abipusiu naudotojų susitarimu; (punktas pakeistas 2005 m. 

vasario 24 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-55); 

10.3. teritorijas, kurios įstatymų nustatyta tvarka nepriskirtos teritorijų naudotojams, prižiūri 

seniūnai; (punktas pakeistas 2005 m. vasario 24 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-55); 

10.4. žiemos metu teritorijų naudotojai privalo nuo šaligatvių laiku nuvalyti 

sniegą, barstyti smėlį, pašalinti  ledą (naudojant slidumą mažinančias priemones), nuvalyti nuo 

pastatų, lietvamzdžių, balkonų varveklius; 

10.5. nustojus snigti, sniegas turi būti valomas tuoj pat, netrukdant pėstiesiems ir 

transportui; 

10.6. po pūgos sniegą privaloma išvalyti per 24 valandas; 

10.7. apledėję ruožai turi būti pabarstyti per 12 valandų; 

10.8. nuvalytas sniegas kaupiamas ir išvežamas į seniūno nurodytas vietas; 

10.9. gatvių, kuriomis reguliariai važiuoja visuomeninis transportas, ir šaligatvių valymas 

vasarą turi būti baigtas 7.00 valandą, o žiemą – 8.00 valandą.    

11. Asmenys, atsakingi už kelių ir jų priklausinių priežiūrą, turi juos prižiūrėti taip, kad jų 

būklė atitiktų saugaus eismo reikalavimus. 

12. Organizacijos, įmonės, individualių valdų savininkai gali pavesti jiems priklausančių ar 

įstatymų nustatyta tvarka priskirtų teritorijų tvarkymą specializuotoms įmonėms, sudarant paslaugų 

teikimo sutartį (punktas pakeistas 2005 m. vasario 24 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-

55).  

13. Autobusų stotelių ir galinių apsisukimo mikroautobusų stotelių teritorijas prižiūri 

eksploatuojančios įmonės ir seniūnijos. 

14. Žemės savininkai ar naudotojai turi  nuolat prižiūrėti jiems priklausančius servitutinius 

kelius ir kelkraščius: laiku nušienauti žolę ir laiku iškirsti savaaugius menkaverčius krūmus ir 

Sosnovskio barščius. 
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III. GYVENVIEČIŲ IR  BENDRO NAUDOJIMO TERITORIJŲ PRIEŽIŪRA 

 

15. Bendro naudojimo teritorijų, miškelių, parkų, skverų, aikščių, paplūdimių, upių ir 

vandens telkinių (nepriskirtų fiziniams ar juridiniams asmenims) priežiūros, tvarkymo ir valymo 

darbus organizuoja seniūnas. 

16. Kapinių priežiūrą organizuoja ir koordinuoja kiekvienoje seniūnijoje seniūnas, 

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vyriausybės patvirtintomis Kapinių tvarkymo taisyklėmis. 

17. Valstybinių miškų teritorijas prižiūri urėdijos, o už privačių miškų priežiūrą atsako jų 

savininkai. 

18. Seniūnai kontroliuoja daugiabučių namų bendrijų ir administruojamų daugiabučių 

namų, sodų ir garažų bendrijų, įmonių, įstaigų, organizacijų, ūkininkų žemių ir privačių valdų 

teritorijų būklę ir imasi administracinių priemonių aplinkos tvarkai užtikrinti.  

19. Visi daugiabučių gyvenamųjų namų butų savininkai ar nuomininkai privalo vykdyti 

daugiabučių namų bendrijų ar administratorių bei organizacijų, eksploatuojančių šiuos namus, 

priimtus įstatus ir namo vidaus ir aplinkos tvarkos  taisykles. Daugiabučių namų administravimas, 

aplinkos tvarkymas vykdomas vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtinta tvarka ir tarifu. 

20. Vykdant statybos darbus, būtina vadovautis LR statybos įstatymu: 

20.1. statybinės atliekos, susidarančios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant 

statinius, kad neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus žmonėms iki statybos darbų pabaigos, 

kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje iki jų 

perdavimo atliekų tvarkytojui ar atliekų perdirbėjui;  

20.2. juridiniai ar fiziniai asmenys, pageidaujantys vykdyti statybos, rekonstrukcijos ar 

griovimo darbus, prieš gaudami leidimą vykdyti šiuos darbus, privalo pateikti Kauno rajono 

savivaldybės administracijai duomenis  apie numatomą susidarysiančių statybos atliekų kiekį, rūšis 

ir jų tvarkymo būdus; 

20.3. visą statybos laikotarpį statybos darbus vykdančios organizacijos kasdien privalo 

valyti aplink statybos objektą esančias teritorijas, kurios teršiamos transportuojant statybines 

atliekas ir statybines medžiagas. Statybinės atliekos turi būti laikomos  tam paskirtoje aikštelėje ar 

konteineriuose; 

20.4. už nugriautų statinių teritorijų priežiūrą atsako statinio savininkas ar naudotojas. 

21. Miestuose, miesteliuose ir kaimuose ant visų gyvenamųjų namų, visuomeninės 

paskirties ir gamybinių įmonių fasadų turi būti: 

21.1. pritvirtinti standartiniai numeriai, juos prisitvirtina pastatų savininkai; 

21.2. pritvirtintos gatvių sankryžose esančių namų gatvių pavadinimų lentelės  (pritvirtina 

seniūnija); 
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21.3. laikikliai vėliavoms arba stovai; 

21.4. laiku iškelta Lietuvos valstybinė vėliava Vyriausybės nustatytomis švenčių dienomis. 

22. Sklypus tvarko žemės naudotojas, o atkūrus nuosavybės teisę į sklypą – nuo nuosavybės 

dokumentų patvirtinimo dienos jau privalo valyti ir prižiūrėti sklypų savininkai. 

23. Kilnojamų statinių ir prekybos vietų teritoriją 15 m spinduliu privalo valyti ir prižiūrėti 

savininkas ar naudotojas. Likvidavus ar nutraukus prekybą, privalu sutvarkyti aplinką, atželdinti 

žaliąjį plotą ir apie tai informuoti seniūną. 

24. Turgavietėse prekiaujama ir palaikoma tvarka, vadovaujantis turgaviečių eksploatacijos 

taisyklėmis. 

25. Stacionarių prekybos taškų savininkai privalo jiems priklausančios teritorijos dydį ir 

priežiūrą suderinti su seniūnu. 

26. Išorinei ir lauko reklamai įrengti būtina kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos skyrių ir 

gauti nustatyta tvarka leidimą, suderintą su seniūnu. Už rinkimų reklamos sutvarkymą atsako ją 

platinę partijų apygardų rinkimų štabai arba jų pirmininkai. 

27. Už masinių renginių ir švenčių viešosios tvarkos palaikymą renginio metu ir aplinkos 

sutvarkymą pasibaigus renginiui atsako renginių organizatoriai. Jie privalo: 

27.1. renginių metu  aprūpinti pakankamu kiekiu viešųjų tualetų; 

27.2. ne vėliau kaip per 24 valandas po renginio pabaigos sutvarkyti aplinką. 

28. Tvarkant organinės kilmės atliekas, būtina vadovautis aplinkos apsaugos reikalavimais 

ir biodegraduojamų atliekų tvarkymo taisyklėmis. 

28.1. kaimo vietovėje deginti organines atliekas galima tik sugrėbtas į krūvą  ir ne arčiau 

kaip 100 m nuo kaimyninių gyventojų ir miško, t. y vienkiemiuose, nuolat stebint ir kontroliuojant 

degimo procesą; 

28.2. jei deginamų atliekų kiekis didesnis nei 5 kub. m, deginimo vietą ir laiką būtina 

suderinti su seniūnu,  su vietos girininku ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padaliniu; 

28.3. miestuose ir miesteliuose deginti atviroje vietoje bet kokias atliekas griežtai 

draudžiama. 

29. Viršiję dėl ūkinės ar kitos veiklos gyvenamosios aplinkos oro nustatytą ribinę vertę 

(leistiną užterštumo lygį), reglamentuotą Lietuvos higienos normoje ir Aplinkos oro apsaugos 

įstatyme, fiziniai ir juridiniai asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka ir atlygina gyventojų 

sveikatai ir aplinkai padarytą žalą.  

30. Siekiant apsaugoti gyventojus nuo žalingo oro linijų elektrinio lauko poveikio, elektros 

linijas eksploatuojančios įmonės privalo stebėti, kad elektrinio lauko stipriai neviršytų Lietuvos 

higienos normoje nustatytų reikalavimų. 
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31. Gyvenamųjų namų, bendrabučių, senelių ir invalidų namų, poilsio namų, ikimokyklinių 

įstaigų, mokyklų ir kitų mokymo įstaigų, sveikatos priežiūros įstaigų, viešbučių teritorijose ir 

poilsio aikštelėse maksimalus garso lygis negali viršyti, nustatytų Lietuvos higienos normoje 

,,Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje.“ reikalavimų: 

31.1. kelti triukšmą gyvenamoje teritorijoje nakties (poilsio) metu, t. y. nuo 22 iki 6 val. 

draudžiama, jei trikdoma viešoji rimtis; 

31.2. jei vyksta masinis renginys ir jį organizuoti yra gautas leidimas, tai 31.1. nurodytas 

laiko intervalas gali būti pratęstas suderinus su seniūnu. 

32. Plaukioti mažosiomis plaukiojimo priemonėmis Kauno rajono savivaldybės teritorijoje 

esančiuose vandens telkiniuose galima nepažeidžiant Mažųjų laivų vidaus vandenyse naudojimo 

tvarkos. 

 

IV. ŪKININKŲ ŽEMIŲ IR PRIVAČIŲ VALDŲ PRIEŽIŪRA 

 

33. Ūkininkai, ŽŪB ir kt. įmonės, kurių fermose laikoma daugiau kaip 10 sąlyginių gyvulių 

vienetų (SGV), privalo laikytis mėšlo ir nuotekų tvarkymo fermose aplinkosaugos reikalavimų. 

34. Augalų apsaugos preparatų profesionalūs ir individualūs naudotojai privalo laikytis 

higienos, aplinkosaugos, sandėliavimo ir naudojimo reikalavimų, numatytų Augalų apsaugos 

įstatyme, Augalų apsaugos priemonių naudojimo taisyklėse ir Lietuvos higienos normoje nustatytų 

reikalavimų: 

34.1. ruošiantis apdoroti pasėlius preparatais, ne vėliau kaip prieš dvi dienas apie tai būtina 

pranešti kaimyninių besiribojančių sklypų savininkams ar naudotojams, o ypač asmenims, 

turintiems bičių; 

34.2. augalų apdorojimo darbus rekomenduojama atlikti ryte ar vakare, kai oro temperatūra 

neviršija 20 laipsnių ir vėjo greitis ne didesnis kaip 3 m/s; 

34.3. apdoroti pasėliai turi būti pažymimi įspėjamaisiais ženklais; 

34.4. griežtai draudžiama panaudoto inventoriaus ar mechanizmų kenksmingumo šalinimo 

(plovimo) darbus atlikti prie upių, ežerų, tvenkinių ir kitų vandens telkinių bei vandenviečių. 

35. Nutekamųjų vandenų tvarkymas: 

35.1. ūkininkų sodybų ir privačių valdų savininkai, kai nėra galimybės prisijungti prie 

centralizuotų nuotekų tinklų, privalo įsirengti vietinius sandarius buitinių nuotekų rezervuarus arba 

vietinius valymo įrenginius privažiuoti asenizacijos transportui patogioje vietoje, laikantis 

Respublikinėse statybos normose nurodytų sanitarinių atstumų: 

35.1.1. ne arčiau kaip 25 m iki geriamojo vandens šulinio; 

35.1.2. ne arčiau kaip 15 m iki gyvenamojo namo; 

35.1.3. šiuos atstumus privaloma išlaikyti ir iki kaimyninių pastatų ir šulinio. 
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35.1.4. jei nėra realių galimybių laikytis nurodytų sanitarinių atstumų, tokiu atveju 

privaloma gauti iš kaimyninės valdos savininko raštišką sutikimą ir informuoti seniūną.  

35.2. Lietaus vanduo nuo pastatų stogų negali būti nuvedamas į kaimyninę valdą. Bet koks 

nutekamojo vandens nuvedimas iš privačios valdos per kaimynines valdas be raštiško sutikimo ar 

abipusio sutarimo yra draudžiamas; 

35.3. valdų savininkai privalo užtikrinti visų savo valdoje įrengtų komunalinių įrenginių ir 

lauko tualetų tvarkymą laiku; 

35.4. valdų savininkai seniūno ar Savivaldybės įgalioto pareigūno reikalavimu privalo 

pateikti su paslaugas teikiančia įmone dėl periodinio nuotekų išvežimo sutartį. 

36. Mėšlo ir srutų tvarkymas: 

36.1. privačių valdų savininkai, daugiabučių namų grupinių tvartų savininkai ir ūkininkai, 

auginantys iki 10 sąlyginių gyvulių vienetų, privalo įsirengti mėšlui laikyti dengtas, sandarias srutų 

iš tvartų išgriebimo duobes ir laikytis Respublikinėse statybos normose RSN nurodytų sanitarinių 

atstumų reikalavimų. Išgriebimo duobės ir lauko tualetai turi būti įrengti: 

36.1.1. ne arčiau kaip 25 m iki geriamojo vandens šulinio;  

36.1.2. ne arčiau kaip 20 m iki gyvenamojo namo. 

36.2. esant kaimynų nusiskundimams dėl nuolat sklindančio srutų, fekalo ar mėšlo kvapo ir 

musių gausos, seniūnas turi teisę nustatyti tvarto valymo tvarkaraštį ir pareikalauti įsirengti virš 

ūkinio pastato stogo ventiliacinį kaminą amoniakui pasišalinti. 

37. Melioracijos įrenginius žemės sklypų savininkai privalo prižiūrėti pagal melioracijos 

įrenginių eksploatavimo taisyklių reikalavimus ir LR melioracijos įstatymą. 

38. Susikaupusias biodegraduojančias atliekas gyventojai privalo tvarkyti vadovaudamiesi 

biodegraduojančių atliekų tvarkymo taisyklėmis.  

39. Visi žemės valdų ar naudmenų savininkai ir naudotojai privalo nepalikti nešienaujamų 

plotų, kad nekiltų savaiminiai ar tyčiniai gaisrai, o kilus gaisrui, atsakyti už padarinius. 

40. Juridiniai ir fiziniai asmenys, eksploatuojantys stacionarius degimo šaltinius (garo ir 

vandens šildymo katilus), kuriuose deginamas skystas, dujinis arba kietas kuras, kai stacionaraus 

degimo šaltinio nominalus šiluminis našumas yra 1 MW arba didesnis, privalo vadovautis aplinkos 

apsaugos normatyviniu dokumentu LAND 12 – 98. 

40.1. gyvenvietėse besinaudojantys autonominiu kūrenimu privačių valdų savininkai 

privalo įsirengti dūmtraukį, atitinkantį priešgaisrinius reikalavimus; 

40.2. autonominiuose katiluose galima naudoti tik Lietuvos Respublikos oro apsaugos 

įstatyme pripažintas kuro rūšis.  

41. Sodininkų bendrijos Savivaldybės teritorijoje veikia, vadovaudamosi Lietuvos 

Respublikos sodininkų bendrijų įstatymu. 
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42. Gyvenvietėse privačių valdų savininkai laikydami bites privalo avilius pastatyti ne 

arčiau kaip 10 m atstumu nuo kaimyninės valdos ribos. Avilio lakos negalima atsukti į kaimyninę 

valdą. Esant pagrįstiems kaimynų skundams dėl bičių pavojaus, seniūnas turi teisę uždrausti laikyti 

bites. 

 

V. DRAUDIMAI 

 

43. Visapusiškai tvarkai Savivaldybės  teritorijoje užtikrinti, draudžiama: 

43.1. šiukšlinti; 

43.2. deginti buitinės ir augalinės kilmės atliekas miestuose ir miesteliuose; 

43.3. deginti durpynus ir durpingas pievas; 

43.4. naikinti ar žaloti medžius, krūmus, žaliąsias vejas ir gėlynus; 

43.5. palikti netvarkomą, apleistą, piktžolėtą nuosavybės teise priklausančią, nuomojamą, 

naudojamą ar kitaip valdomą žemę; 

43.6. gadinti ar kitaip naikinti melioracijos įrenginius ir kitus vandens nutekėjimo griovius 

ar įrenginius; 

43.7. sandėliuoti statybines medžiagas bendro naudojimo teritorijoje; 

43.8. klijuoti ar kitaip tvirtinti skelbimus ir kitokią informacinę medžiagą ant šiam tikslui 

nepritaikytų statinių ir įrenginių; 

43.9. kabinti iškabas, plakatus, statyti reklaminius skydus, stendus, statyti vagonėlius, 

palapines, kioskus ar kitus laikinus statinius, neturint nustatyta tvarka suderintų vietos schemų, 

projektų ir leidimų; 

43.10. laikyti automobilius, iš kurių teka kuras ar tepalai, ar statyti juos ant žaliųjų plotų; 

43.11. palikti ir laikyti bendro naudojimo vietose neeksploatuojamas transporto priemones; 

43.12. palikti atliekas pakelėse, laukuose ar miškuose; 

43.13. teršti aplinką nuotekomis,  kenksmingomis ar nuodingomis medžiagomis; 

43.14. šluoti sąšlavas į lietaus vandens surinkimo ir kitus požeminių inžinerinių tinklų 

šulinius, taip pat pilti į juos buitinius teršalus, gatvių purvą, pelenus, sniegą ir kitas atliekas; 

43.15. savavališkai atidarinėti, pilti į lietaus ir nuotekų kanalizacijos šulinius nuotekas, 

kuriose yra naftos produktų ar nuodingų medžiagų; 

43.16. važiuoti be seniūno leidimo automobiliais, sunkvežimiais, traktoriais per teritorijas, 

kurių danga tam nepritaikyta, ar laikyti sunkiasvores transporto priemones tam nepritaikytose 

vietose; 

43.17. tverti tvoras ar statyti statinius, pažeidžiant statybos normas, įrengti nuotekų 

išleidėjus neturint leidimo; 
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43.18. savavališkai užstatyti ar susiaurinti pravažiavimą bendro naudojimo teritorijoje; 

43.19. vykdyti veiklą, kuri skatina parazitų ir graužikų veisimąsi;  

43.20. vežti birias medžiagas ir įvairias atliekas neuždengtomis transporto priemonėmis;  

43.21. naudoti per parą iš vandens telkinio daugiau kaip 10 kub. m vandens, neturint 

nustatyta tvarka išduoto leidimo; 

43.22. savavališkai, be seniūno leidimo, vykdyti žemės kasimo darbus bendro naudojimo 

teritorijoje;  

43.23. gadinti gatvių ir šaligatvių dangas, automobilių kelių dangą, jų statinius ir įrengimus; 

43.24. gadinti lietaus kanalizaciją; 

43.25. kabinti skalbinius balkonuose, matomoje vietoje, gatvės pusėje; 

43.26. trikdyti viešąją rimtį; 

43.27. gerti alkoholinius spiritinius gėrimus viešose vietose (gatvėse, stadionuose, 

skveruose, parkuose, visuomeniniame transporte); 

43.28. laikyti lindynes; 

43.29. savivaliauti (nesilaikyti įstatymų ir nustatytos tvarkos) 

 

VI. ATSAKOMYBĖ 

 

44. Teisė surašyti administracinį teisės pažeidimo protokolą už šių taisyklių nesilaikymą 

suteikiama seniūnams ir kitiems Savivaldybės tarybos įgaliotiems  asmenims. Administracinės 

teisės pažeidimų protokolai nustatyta tvarka nagrinėjami Savivaldybės administracinės teisės 

pažeidimų komisijoje. 

45. Šių taisyklių reikalavimus pažeidę fiziniai ar juridiniai asmenys atsako pagal Lietuvos 

Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatas. 

 

 

____________________________________ 


