
 
 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M.  LAPKRIČIO 20 D. 

SPRENDIMO NR. 110 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO 

 

2003 m. gegužės 7 d.   Nr. T-51 

Naujoji Akmenė 

  

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  (Žin., 2000, Nr. 91-2832) 

17 straipsnio 33 punktu, 

 Akmenės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a  iš dalies pakeisti ir papildyti 

Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2002-11-20 sprendimą Nr. 110: 

1. Išbraukti 1 punkte žodžius „daugiabučių namų savininkų bendrijos“ ir jį išdėstyti taip: 

„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, 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. Papildyti 2 punktą 2.9 papunkčiu ir jį išdėstyti taip: 

„2.9. prižiūrėti tvarkytojams priklausančiose teritorijose statinius.“ 

3. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„3. Tvarkytojai privalo valyti palei visą sklypą  prieš jų valdą esančios gatvės 1 m pločio 

važiuojamosios dalies juostą, 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:“ 

4.Pakeisti 5 punkto 1 pastraipos 1 sakinį ir jį išdėstyti taip: 

„5. Statybos įmonės, vykdančios statybos  (remonto,  griovimo)    darbus,   visą   statybos 

 laikotarpį  privalo prižiūrėti statybos aikšteles, kelius ir greta statybos objektų esančias gatves ir 

šaligatvius.” 

5.Papildyti 6 punktą ir jį išdėstyti taip: 

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

šaligatvių priežiūrą, sutvarkymą atsako teritorijos ir statinių savininkai, griovimo darbus 

vykdančios įmonės ar asmenys.“  

 6. Pavesti kontroliuoti sprendimo vykdymą Savivaldybės administracijos Statybos ir 

urbanistikos skyriaus ekologui Svajūnui Vilkui. 
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