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 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 91-

2832) 17 straipsnio 28 punktu, 

 Akmenės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Akmenės rajono aplinkos tvarkymo ir priežiūros taisykles (pridedama). 

2. Pripažinti netekusiomis galios rajono Tarybos 1992 m. lapkričio 30d. sprendimu Nr.43 

patvirtintas Miestų ir miesto tipo gyvenviečių aplinkos, gatvių ir kiemų priežiūros bei valymo, 

statinių priežiūros taisykles. 
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PATVIRTINTA  

Akmenės rajono savivaldybės tarybos 

        2002 m. lapkričio 20 d. 

sprendimu Nr.110 

         

 

AKMENĖS RAJONO APLINKOS TVARKYMO 

 IR PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS 

               

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šios taisyklės nustato tvarką, pagal kurią miestų ir gyvenviečių  gatves, šaligatvius,  

kiemus, aikštes, parkus, skverus, žalias vejas, vandens telkinių pakrantes, turgavietes, automobilių 

stovėjimo aikšteles, viešuosius tualetus, komunikacijų šulinius, statinius,  kapines, nenaudojamus 

sklypus prižiūri ir tvarko Savivaldybės tarnybos, įmonės, įstaigos, organizacijos, daugiabučių 

namų savininkų bendrijos, garažų ir sodininkų bendrijos,  statybos ir remonto įmonės, akcinės 

bendrovės, individualių namų savininkai bei nuomininkai ir kiti subjektai (toliau - tvarkytojai), 

kuriems priskirti objektai ir teritorijos.  

2. Visi tvarkytojai jiems priskirtuose objektuose ir teritorijose atlieka sanitarinės 

priežiūros darbus, taip pat privalo: 

2.1. nušluoti prižiūrimą teritoriją; 

2.2. surinkti šiukšles, nukritusius lapus; 

2.3. nupjauti ir sugrėbti žolę; 

2.4. nuravėti šaligatvius, prižiūrėti važiuojamąją dalį; 

2.5. apkarpyti ir išravėti gyvatvores; 

2.6. prižiūrėti ir išravėti žemę apie medžius; 

2.7. žiemos metu nukasti sniegą ir pašalinti ledą nuo šaligatvių ir pėsčiujų takų, slidžias  

vietas pabarstyti smėliu; 

2.8.  nuimti ir/arba nuvalyti nuo medžių, stulpų, pastatų, tvorų reklaminius, informacinius 

ir kitokio pobūdžio skelbimus, plakatus, užrašus, jeigu jų  pakabinimas, nupiešimas ar užrašymas 

nesuderintas su teritorijos savininku ir seniūnija. 

     3. Tvarkytojai privalo valyti palei visą sklypą  prieš jų valdą esančią gatvę iki ašinės 

linijos, šaligatvius, griovius, šienauti ir prižiūrėti žaliąsias juostas prie gatvės ir žaliuosius plotus 

tarp šaligatvio ir pastato, jei pastatas yra ne toliau kaip 50 m  atstumu nuo šaligatvio, o nesant jo, 

nuo važiuojamosios dalies krašto bei 5 m atstumu apie pastatą ar nuosavą  bei nuomojamą žemės 

sklypą,  pastatui ar žemės sklypui ribojantis su  valstybine žeme: 



3.1. jeigu pastatas ar sklypas yra prie gatvių sankryžos, tvarkytojai privalo valyti abiejų 

gatvių 1 m pločio važiuojamos dalies juostą ir šaligatvius, nesvarbu, kurioje gatvėje įregistruota 

namų valda; 

3.2. jeigu pastatas ar sklypas priklauso keliems savininkams, teritorijos ir gatvės 

tvarkomasis plotas paskirstomas proporcingai visiems savininkams pagal naudojamą pastato plotą 

arba tarpusavio susitarimu; 

3.3. jeigu Savivaldybės valdybos sprendimu paskirtas sklypas ir išduota žemės kadastro 

pažyma, tai įmonė, sklypo savininkas ar nuomininkas privalo valyti gatvę, šaligatvį ir visą savo 

sklypo teritoriją nuo žemės kadastro pažymos išdavimo dienos. 

4. Įmonės, savininkai ar pastatų nuomininkai, kurie nenori ar negali patys valyti gatvės, 

šaligatvio ir teritorijos, esančios prieš jo valdą, privalo sudaryti sutartį su tuos darbus atliekančia 

įmone. 

5. Statybos įmonės, vykdančios statybos  ar remonto darbus, visą statybos laikotarpį 

privalo prižiūrėti statybos aikšteles, kelius ir greta statybos objektų esančias gatves ir šaligatvius. 

Transportas turi būti eksploatuojamas taip, kad nebūtų teršiamos gatvės. Išvežti atliekamą gruntą 

iš statybos aikštelių galima tik turint seniūnijos  leidimą. Statybinės atliekos turi būti laikomos 

statybos aikštelėje.  

Jeigu įmonės ar  asmenys, vykdantys statybos darbus, negali valyti gatvės, privalo visam 

statybos laikotarpiui sudaryti sutartį dėl gatvės, šaligatvio valymo ir žemių išvežimo su tuos 

darbus atliekančia įmone. 

Tikrintojams pareikalavus, statybos darbus vykdanti įmonė arba asmuo privalo pateikti 

raštiškus įrodymus apie statybos ir remonto atliekų išvežimą į sąvartyną arba įtikinamai paaiškinti 

apie atliekų panaudojimą. 

Statybos arba remonto darbus vykdanti įmonė arba asmuo, prieš pradėdami statybos ar 

remonto darbus, susijusius su kasinėjimais, nuo šių plotų nuima augalinį žemės sluoksnį, ne 

plonesnį kaip 25 cm storio, o baigus darbus grąžina į žaliųjų plotų teritoriją. 

Jei statybos eigoje sugadinama gatvių, šaligatvių, žolynų danga, gėlynai, medžiai ar 

kitokia įranga, statybos darbus   vykdanti organizacija arba asmuo juos atstato savo lėšomis. 

6. Už nugriautų namų ar kitų statinių teritorijų ir prie jų esančių gatvių bei šaligatvių 

priežiūrą atsako teritorijos ir statinių savininkai.       

7. Savininkams grąžintus sklypus ir jų aplinką nuo nuosavybės  dokumentų patvirtinimo 

dienos privalo valyti ir prižiūrėti sklypų savininkai. 

8. Kilnojamųjų statinių aplinką 15 m spinduliu privalo valyti ir prižiūrėti statinio 

savininkas. Savininkas, likvidavęs kilnojamąjį statinį, privalo sutvarkyti aplinką, atželdinti 

žaliuosius plotus, atnaujinti dangą ir apie tai informuoti seniūniją.  



9. Šiukšles, sukauptas valant gatves, kiemus ir kitas miesto teritorijas, išveža komunalinės 

tarnybos. 

10. Kiemuose,  bendro  naudojimo  plotuose,  prie  parduotuvių,  kioskų ir  kitų   prekybos 

 objektų atsakingi už tų plotų priežiūrą asmenys privalo pastatyti atliekų surinkimo talpas. Už jų 

švarą, plovimą, dezinfekavimą (nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 1 d. ne rečiau kaip du kartus per 

mėnesį) ir tinkamą išvaizdą atsako teritorijos savininkas,  nuomininkas arba tvarkytojas. 

11. Įmonė, turinti patalpas gyvenamojo namo pirmame aukšte, privalo valyti ir prižiūrėti 

teritoriją prie pastato fasado pagal įmonės užimamą pastato dalį. 

12. Seniūnijos organizuoja ir koordinuoja: 

12.1. mechanizuotą gatvių valymą ir jų barstymą smėlio-druskos mišiniu,  

12.2. bendrojo naudojimo parkų, aikščių, skverų, gatvių, šaligatvių prie neužstatytų 

teritorijų, žaliųjų juostų, vandens telkinių tvarkymą ir priežiūrą, nelegalių sąvartynų, esančių 

valstybinėje žemėje, tvarkymą; 

12.3.  paplūdimių tvarkymą ir priežiūrą vasaros sezono metu; 

12.4.  viešųjų tualetų tvarkymą ir eksploatavimą; 

12.5. kapinių tvarkymą ir eksploatavimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės patvirtintomis Kapinių tvarkymo  taisyklėmis; 

12.6.  daugiabučių  gyvenamųjų namų, kuriuose nėra įkurtos daugiabučių namų savininkų 

bendrijos, teritorijų, gatvių, šaligatvių, vaikų žaidimo aikštelių  ir  kiemų valymą bei tvarkymą,  

12.7. leidimų vykdyti žemės  kasimo darbus išdavimą; išorinės reklamos įrengimą ir 

naudojimą. 

13.  Teritorijų savininkai privalo prižiūrėti komunikacijų šulinių, esančių jų teritorijoje, 

dangčius. 

14. Mašinų stovėjimo aikšteles, autobusų, taksi stovėjimo vietas valo ir tvarko juos 

eksploatuojančios įmonės arba jos sudaro sutartis dėl valymo ir tvarkymo su tuos darbus 

atliekančia įmone. 

15. Autobusų  stoteles gatvėse valo ir tvarko įmonė, atliekanti tuos darbus. 

16. Prie visų gyvenamųjų namų ir visuomeninės paskirties pastatų fasadų turi būti 

pritvirtinti numeriai, o ties gatvių sankryžomis – gatvių pavadinimų lentelės.  

Gatvių pavadinimų lenteles užsako ir organizuoja jų pritvirtinimą seniūnijos, o numerius 

užsako ir tvirtina pastato savininkai ar pastatą eksploatuojanti įmonė. 

         17. Pastatų savininkai privalo tvarkyti, dažyti ir prižiūrėti pastatų fasadus. 

 



II. GATVIŲ IR KIEMŲ PRIEŽIŪRA BEI VALYMAS ŽIEMĄ 

18. Visi taisyklių pirmame punkte išvardyti tvarkytojai privalo laiku valyti sniegą, barstyti 

smėlį, nukapoti ledą prieš jų valdas esančiose teritorijose ir nuvalyti varveklius nuo gyvenamųjų 

namų bei pastatų stogų ir balkonų. 

19. Nustojus snigti, sniegą tuoj pat bet kuriuo dienos metu reikia valyti ir kaupti, 

netrukdant pėstiesiems ir transportui. 

20. Sniegą ir ledą nuo sankryžų, magistralinių gatvių valo įmonė, su kuria sudaryta sutartis 

dėl gatvių valymo. 

21. Ledą ir sniegą nuo inžinerinių tinklų šulinių dangčių, latakų bei lietaus surinkimo 

šulinių grotelių turi valyti visi tvarkytojai ir valymo darbus atliekanti įmonė. 

22. Prasidėjus plikšalai, nedelsiant privaloma barstyti smėliu šaligatvius, aikštes, laiptus, 

barstyti smėlio-druskos mišiniu važiuojamąją gatvės dalį. Pirmiausia barstomos sankryžos, 

perėjos,  autobusų  stotelės 

            23. Valant sniegą, ledą, varveklius nuo gyvenamųjų namų bei pastatų stogų ir balkonų, 

šaligatviai bei gatvės prie namų turi būti aptverti. Sniegas ir ledas turi būti pašalinami negadinant 

stogų dangos, ryšių ir elektros laidų, šviestuvų, radijo ir televizijos antenų, želdinių.    

           24. Valant šaligatvius, sniegas ar smėlis turi būti kraunamas ant šaligatvio krašto. Jei 

sniegas kaupiamas važiuojamojoje gatvės dalyje, reikia palikti ne mažesnę kaip 3 metrų pločio 

įvažą į kiemus. 

 

III. ATLIEKŲ SURINKIMAS IR IŠVEŽIMAS 

25. Namų ūkio ir buitinės atliekos tvarkomos vadovaujantis Akmenės rajono savivaldybės 

tarybos patvirtintomis taisyklėmis.  

26. Atliekų ir sąšlavų konteinerius gatvėse, bendrojo naudojimo žaliuosiuose plotuose, 

aikštėse pastato ir už jų išvežimą laiku, švarą, dezinfekavimą, dažymą atsako atliekas tvarkanti 

įmonė.   

27. Fekalijas iš privačių valdų ir komunalines atliekas iš ligoninių, mokymo ir  kitų  

įstaigų išveža atliekas tvarkanti įmonė pagal sutartis arba vienkartinius užsakymus. 

Visi tvarkytojai tikrintojų reikalavimu privalo pateikti sutartį, sudarytą su atliekas 

tvarkančia įmone arba dokumentą, įrodantį, kad atliekos išvežamos į sąvartyną. 

          Visos atliekos turi būti išvežamos į sąvartyną. Tvarkytojai už naudojimąsi sąvartynu  

moka pagal Savivaldybės tarybos nustatytą tarifą. 

28. Paplavų duobes įrengia ir tvarko namų savininkai ar pastatus eksploatuojančios 

organizacijos. Paplavų duobių ir lauko tualetų vietos turi būti suderintos su gretimų valdų 

savininkais. Valdų savininkai užtikrina, kad specialios mašinos privažiuotų prie paplavų duobių, 



konteinerių aikštelių bei lauko tualetų. Įmonės ir valdų savininkai privalo dezinfekuoti jiems 

priklausančius buitinių atliekų konteinerius, paplavų duobes ir lauko tualetus, užtikrinti jų švarą 

bei  atliekų ir fekalijų išvežimą laiku. 

29. Statant arba remontuojant pastatus, statybines atliekas  išveža  šiuos darbus atliekanti 

įmonė arba pagal sutartį – atliekas tvarkanti  įmonė. Statybinės atliekos turi būti išvežamos ne 

rečiau kaip kartą per 10 dienų. Baigus darbus, teritorija turi būti nedelsiant sutvarkyta. 

30. Gatvėse sąšlavas  išveža atliekas tvarkanti įmonė.  

 

IV. SODINIŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGA 

31. Visi sodiniai ir želdiniai, nepriklausomai  nuo to, kieno jie yra, sudaro rajono žaliajį  

fondą. Už želdinių išsaugojimą ir tinkamą jų priežiūrą atsakingi organizacijų, įmonių, bendrovių 

vadovai ir individualių namų savininkai. 

32. Želdinių savininkai privalo prižiūrėti medžius, krūmus, gėlynus. Vasaros metu, esant  

sausam orui, laistyti gėlynus, medžius ir krūmus. 

33. Imonės, organizacijos, bendrovės, namų ir sklypų savininkai privalo: 

33.1. vykdydami  remonto,  statybos ir  asfaltavimo  darbus  aptverti   medžius  ir   krūmus  

tvirtais skydais, šaknis-lentų grindiniais, aplink juos palikti laisvą plotą.  

33.2. atlikdami  žemės  kasinėjimo  darbus  neapnuoginti  medžių  šaknų ir neišversti jų be  

atitinkamo leidimo. 

34. Apželdintoje teritorijoje esančių prekybos kioskų ir vėžimėlių laikytojai privalo valyti  

aikšteles 15 metrų atstumu aplink prekybinius statinius. 

 35. Miestų ir gyvenviečių teritorijose esančių sodinių ir želdinių apsauga yra kiekvieno 

piliečio pareiga. Jie privalo parkuose, skveruose, kiemuose ir kitose viešose vietose palaikyti 

švarą, rūpestingai elgtis su sodiniais, saugoti medžius, gėles ir krūmus, jų neniokoti. 

      

     IV. DRAUDIMAI 

36. Draudžiama: 

36.1. užkasti statybinį laužą ir šiukšles statybos aikštelėje arba už jos ribų bei teršti 

statybinėmis atliekomis aplinkines teritorijas; 

36.2. mėtyti nuorūkas, popierius ar  kitaip teršti aplinką, laikyti prekių pakuotes šiam 

tikslui nepritaikytose vietose; 

36.3. klijuoti ar kitaip tvirtinti skelbimus ir kitokią informacinę medžiagą ant stulpų, 

medžių, pastatų, tvorų bei kitų šiam tikslui nepritaikytų statinių ir įrenginių nesuderinus su 

seniūnija; 



36.4. rašinėti, braižyti, piešti ant pastatų sienų, tvorų, tiltų atramų, paminklų, informacinių 

ženklų ir juos gadinti; 

36.5. kabinti iškabas, plakatus, statyti reklaminius skydus, stendus ar kitokius reklaminius 

įrenginius, suolus, sporto įrenginius, kryžius, statybos vagonėlius, palapines, prekybos kioskus ir 

kitus laikinuosius statinius neturint nustatyta tvarka suderintų vietos  schemų ir įrenginių projektų; 

36.6. teršti atliekomis, šiukšlėmis, statybiniu laužu, automobilių dalimis upes ir kitus 

vandens telkinius, jų pakrantes ir apsaugos zonas, valstybinės žemės teritorijas; 

36.7. kabinti ant medžių sūpuokles ir skelbimus, kalti vinimis prie medžių bet kokius 

įrenginius; 

36.8. važinėti žaliuosiuose plotuose ir statyti automobilius vejose, mindžioti gėlynus, 

skinti bei rauti gėles, ardyti veją ir sodinti daržoves šiam tikslui nepritaikytose vietose; 

36.9. žaisti  grupinius sportinius ar kitokius žaidimus tam tikslui nepritaikytose vietose; 

36.10. sunkvežimiais, autobusais, lengvaisiais automobiliais ir traktoriais važiuoti 

šaligatviais ir pėsčiųjų takais, statyti automobilius pėsčiųjų zonoje; 

36.11. plauti automašinas ne tam skirtose vietose, statyti statinius, tverti tvoras, įrengti 

nuotekų išleistuvus, ardyti velėną, dirbti žemę, kūrenti laužus šiam tikslui nepritaikytose vietose; 

36.12. skveruose ir parkuose ganyti gyvulius; 

36.13. užsiimti veikla, kuri teršia aplinką ir skatina parazitų ar graužikų veisimąsi; 

36.14. krauti ir laikyti dėžes bei įvairią techniką nenaudojamas, techniškai netvarkingas 

autotransporto priemones ar jų dalis bendrojo naudojimo vietose, išskyrus specialiai įrengtas 

aikšteles; 

36.15. šluoti šiukšles, pilti naftos produktus, vandenį, kuriame yra naftos produktų arba 

kitokių kenksmingų bei degių medžiagų, į lietaus surinkimo, nuotekų ir kitus požeminių 

inžinerinių tinklų šulinius;  

36.16. sušluoti šiukšles ir žemes po medžiais, krūmais, ant vejų, gėlynų, prie elektros 

stulpų ir kitų statinių; 

36.17. laikyti po medžiais ir krūmais šaligatviams barstyti skirtą smėlį, kaupti sniegą; 

36.18. vežti  atliekas, šiukšles į laukus ar mišką; 

36.19. naudoti įrankius, gadinančius gatvių ir šaligatvių dangas; 

36.20. krauti į krūvas sniegą arčiau kaip 10 metrų atstumu nuo viešojo transporto stotelių 

ženklų; 

36.21. krauti sniegą arčiau kaip 1 metro atstumu nuo medžių ir elektros stulpų; 

36.22. pilti buitines bei kitas atliekas į tam tikslui nepritaikytas vietas; 

36.23. versti į buitinių atliekų konteinerius ir paplavų duobes statybinį laužą, šlaką, 

pelenus, sodo bei daržo atliekas, naminių gyvulių ir paukščių mėšlą; 



36.24. pilti į konteinerius paplavas ir kitas skystas atliekas bei degantį šlaką; 

36.25. deginti atliekas konteineriuose ir tam tikslui nepritaikytose vietose; 

36.26. vartyti arba laužyti atliekų konteinerius, smėlio dėžes, skirtas gatvių ir šaligatvių  

barstymui; 

36.27. lankstyti, laužyti, išrauti ir kitaip gadinti kelio ženklus; 

36.28. gadinti suolus ir kitokį bendro naudojimo inventorių; 

36.29. gaudyti ir naikinti laukinius paukščius ir žvėris. 

 

         V. ATSAKOMYBĖ 

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

Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą.  

 38.  Taisyklių laikymąsi kontroliuoja seniūnijos  ir kitos įgaliotos institucijos. 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 


