ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
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Rokiškis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36
punktu, Rokiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Rokiškio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros
taisykles (pridedama).
2. Paskelbti Rokiškio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros
taisykles spaudoje.

Savivaldybės meras

Darutis Krivas, 71438

Almantas Blažys

PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos
2009 m kovo 27 d. sprendimu Nr.TS-4.55

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TVARKYMO
IR ŠVAROS TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Rokiškio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių (toliau –
taisyklės) tikslas yra užtikrinti, kad Rokiškio rajono miestų, miestelių, kaimų ir kitos gyvenamosios
teritorijos būtų valomos ir tvarkomos užtikrinant sveikas ir saugias bei palankias visuomenės
gyvenimo sąlygas ir aplinkos sanitarinę būklę.
2. Taisyklės nustato bendruosius ir specialiuosius tvarkymo ir švaros reikalavimus, taikomus
fiziniams ir juridiniams asmenims jiems įstatymų nustatyta tvarka priskirtose teritorijose bei
bendrojo naudojimo teritorijose, esančiose Rokiškio rajono savivaldybės gyvenamosiose vietovėse.
3. Taisyklės parengtos vadovaujantis šiais teisės aktais:
3.1.Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ( Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr.
91-2832 );
3.2. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu (Žin., 1992, Nr.5-75);
3.3. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu ( Žin., 2007, Nr. 80-3215);
3.4. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (Žin.,1996, Nr.32-788; 2001, Nr.101- 3597 );
3.5. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ( Žin., 2000, Nr. 922883);
3.6. Lietuvos Respublikos valstybinės vėliavos įstatymu (Žin., 1991, Nr.20-517; 2004, Nr.
115-4274 );
3.7. 2002-12-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1950 patvirtintomis Kelių
eismo taisyklėmis (Žin.,2003, Nr. 7-263);
3.8. 2006-03-12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 206 patvirtintais kriterijais,
pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami
saugotiniems, (Žin., 2008, Nr. 33-1151);
3.9. 2008-02-13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 144 patvirtintomis Kapinių
tvarkymo taisyklėmis (Žin., 2006, Nr. 22-695);
3.10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45 „Dėl
medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų
priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 10-356);
3.11. Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymu
(Žin., 2002, Nr. 62-2496; 2004, Nr. 53-1790);
3.12. Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymu (Žin., 2002, Nr.13-467);
3.13. Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymu (Žin., 1993, Nr. 69-1291);
3.14. Lietuvos Respublikos vandens įstatymu (Žin., 1997, Nr. 104-2615; 2003, Nr. 361554);
3.15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 ,,Dėl
Kelių eismo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2003, Nr. 7-263);
3.16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 144 ,,Dėl
kapinių tvarkymo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 22-695);
3.17. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 ,,Dėl aplinkosaugos reikalavimų mėšlui tvarkyti
patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 92-3434);
3.18. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymu
Nr. 184 ,,Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.01.06:2002 ,,Ypatingi statiniai” ir STR
1.01.07:2002 ,,Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai patvirtinimo “(Žin., 2002, Nr. 43-1639);

3.19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 705 „Dėl
statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“ (Žin., 2004,
Nr. 23-721);
3.20. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr.
540 ,,Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2001, 95-3372; 2007, Nr. 23-892);
3.21. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 269 „Dėl
Aplinkos apsaugos reikalavimų deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir
daržininkystės atliekas patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 75-2284);
3.22. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193
,,Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo” (Žin., 2007, Nr. 42-1594);
3.23. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu
Nr. V-586 ,,Dėl Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin.,
2004, Nr. 134-4878);
3.24. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu
Nr. 678 „Dėl Gyvūninių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 9-309).
II. PAGRINDINĖS TAISYKLIŲ SĄVOKOS
4. Taisyklėse naudojamos sąvokos:
4.1. asmenys – fiziniai ir juridiniai asmenys, įstatymų nustatyta tvarka priskirtųjų teritorijų
savininkai, valdytojai, naudotojai;
4.2. bendrojo naudojimo teritorijos - tai gatvės, pėsčiųjų takai, autobusų stotelės, tiltai,
viadukai, parkai, skverai, aikštės, krantinės, paplūdimiai ir kt.;
4.3. civilinės pirotechnikos priemonės – specialiai civiliniams tikslams pagaminti ir teisės
aktų nustatyta tvarka pažymėti gaminiai, kuriuose yra pirotechninio mišinio, skirti naudoti
pramogai, žemės ūkyje, transporte, buityje ar pramonėje;
4.4. gyvenamosios vietovės skirstomos į miesto ir kaimo gyvenamąsias vietoves.
Miesto gyvenamosioms vietovėms priskiriami miestai, kaimo gyvenamosioms vietovėms
priskiriami miesteliai ir kaimai;
4.5. gyvūninės kilmės atliekos – nugaišę, gimę negyvi arba negimę ar nužudyti
(eutanizuoti) gyvūnai, taip pat žmonių maistui neskirtos tokių gyvūnų dalys, įskaitant kraują,
kaulus, odą, kailį, ragus, šerius, plunksnas, nagus ir vilną bei netinkami vartoti produktai, gauti ar
pagaminti iš gyvūnų. Prie gyvūninės kilmės atliekų nepriskiriamos gyvūnų išmatos, srutos bei
gyvūninės kilmės maisto atliekos;
4.6. miesteliai yra kompaktiškai užstatytos gyvenamosios vietovės, turinčios nuo 500 iki
3000 gyventojų, kurių daugiau kaip pusė dirbančiųjų dirba pramonėje, verslo bei gamybinės ir
socialinės infrastruktūros srityse, taip pat tradiciniai miesteliai;
4.7. nesudėtingas laikinas statinys – nesudėtingas statinys, kurį leista pastatyti ir naudoti
ribotą terminą, bet ne ilgiau kaip 3 metus;
4.8. priskirta teritorija - fizinių ar juridinių asmenų Lietuvos Respublikos įstatymu
nustatyta tvarka priskirti žemės sklypai;
4.9. privati namų valda - privačios nuosavybės teise valdomas žemės plotas, kurį užima
gyvenamasis pastatas ir jo priklausiniai, sodas bei kiti želdiniai, kiemui ir daržui naudojamas žemės
sklypas, įregistruotas valstybinėje įmonėje Registrų centre;
4.10. sanitarinis valymas - higienos normų įgyvendinimas praktikoje, užtikrinant švarą ir
tvarką prižiūrimoje miesto bendro naudojimo teritorijoje;
4.11. statinys - visa tai, kas sukurta statybos darbais naudojant statybos produktus ir yra
tvirtai sujungta su žeme. Apibrėžimas „virtai sujungta su žeme“ reiškia, kad statinio konstrukcijos
yra įleistos į žemę ar remiasi į žemės paviršių;
4.12. statybvietė - statinio statybos darbų vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio
projekte atsižvelgiant į vykdomus darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis);
4.13. teritorijos naudotojai - juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie nuosavybės ar kitais
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais naudoja (eksploatuoja), arba valdo žemės

sklypus, valdas, kiemus, sodų ar gyvenamųjų namų bendrijas, pastatus, statinius, įvairios paskirties
įrenginius (boilerinės, pastotės, garažai, prekybos kioskai ir kt.);
4.14. tvarkymas - įvairių atliekų (sąšlavų, nukritusių lapų, teršiančių medžiagų) pašalinimas
laiku, sniego valymas bei pėsčiųjų ir transporto saugaus eismo užtikrinimas, želdinių priežiūra ir
kiti darbai, užtikrinantys švarą ir tvarką tvarkomoje teritorijoje;
4.15. gyvenamąją vietovę tvarkanti organizacija - savivaldybės administracijos teisės
aktų nustatyta tvarka parinkta įmonė, kuri pagal sutartinius įsipareigojimus tvarko prižiūrimas
miesto bendro naudojimo teritorijas;
4.16. tvarkoma teritorija - priskirta ir bendro naudojimo teritorija;
4.17. želdinių tvarkymas - medžių, krūmų genėjimas, sausų, įlūžusių šakų išpjaustymas,
piktžolių naikinimas, medžių (kurie kelia pavojų) išpjovimas, medžių, krūmų, gėlių sodinimas;
4.18. žemės naudotojas – žemės savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris
naudoja žemę įstatymų, administracinių aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu įstatymo nustatytu
pagrindu;
4.19. žemės sklypas - įstatymų nustatyta tvarka suformuotas kaip daiktas ir įregistruotas
valstybinėje įmonėje Registrų centre, arba teritorijos, kurias asmenys naudoja iki jų suformavimo ir
įregistravimo valstybinėje įmonėje Registrų centre;
4.20. žemės valdytojas - privačios žemės savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo,
įstatymų, kitų teisės aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu įstatymo nustatytu pagrindu įgijęs
teisę valdyti privačią žemę, taip pat valstybės ar savivaldybės nuosavybės teisę įgyvendinantis
subjektas, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka valstybinė ar savivaldybės žemė perduota patikėjimo
teise.
III. BENDRIEJI TVARKYMO IR ŠVAROS REIKALAVIMAI
5. Gatvės, aikštės ir takai skirti transporto ir pėsčiųjų eismui pagal kelių eismo taisykles.
6. Politiniai, šventiniai, visuomeniniai, sportiniai, prekybiniai, reklaminiai ar kitokie
renginiai gatvėse, aikštėse ir kitose bendro naudojimo teritorijose, organizuojami tik gavus nustatyta
tvarka leidimą iš savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto seniūno.
7. Ypatingais atvejais ekstremalių situacijų komisija, policija, greitoji medicinos pagalba,
priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba turi teisę naudotis 5 punkte nurodytais objektais.
8. Ties gatvių sankryžomis, gatvės pradžioje ir pabaigoje turi būti lentelės su gatvių
pavadinimais. Jas įrengia savivaldybės administracijos teisės aktų nustatyta tvarka parinkta įmonė
savivaldybės lėšomis. Jų įrengimą organizuoja miesto seniūnas.
9. Prie visų gyvenamųjų namų, visuomeninių, pramoninių ir kitų pastatų fasadų turi būti
pritvirtinti numeriai. Numerius įsirengia pastatų savininkai.
10. Ant gyvenamųjų namų, visuomeninės paskirties pastatų turi būti pritvirtinti laikikliai
vėliavoms arba stiebai (prie pastatų). Juos įsirengia pastatų savininkai.
11. Asmenys, valdantys statinius arba statinių dalis ir daugiabučių namų butus nuosavybės
teise ar kitais teisėtais pagrindais, privalo vesti jų techninę priežiūrą, laiku juos remontuoti.
Nenaudojami, griūvantys statiniai turi būti aptverti ar kitomis priemonėmis užtikrinta, kad nebūtų
galima į juos patekti ar kaupti juose atliekas. Neremontuotini statiniai nustatyta tvarka turi būti
nugriauti.
12. Statinių statybą, rekonstrukciją ir kapitalinį remontą galima vykdyti tik turint projektą ir
nustatyta tvarka išduotą statybos leidimą.
13. Statant ar rekonstruojant statinius, jei nuo gatvės pusės statomi pastoliai, statybos
aikštelė turi būti aptverta.
14. Siekiant apsaugoti kelių, gatvių, šaligatvių, takų, esančių prie statybvietės ribų, dangą,
darbus vykdantiems asmenims draudžiama važinėti transporto priemonėmis ir savaeigiais
mechanizmais tam tikslui neskirtomis vietomis, išvažiuoti iš statybvietės į gatves vikšriniam bei
nešvariam transportui. Sandėliuoti iškastą gruntą ir statybines medžiagas ant gatvės ar šaligatvio
draudžiama.
15. Jeigu pastatas ar sklypas priklauso keliems asmenims, prižiūrimos teritorijos tvarkymas
priklauso visiems proporcingai pagal valdomą pastato ar sklypo dalį. Nesant paskirstymo,
atsakomybė tenka visiems asmenims solidariai.

16. Prie įmonių, įstaigų, organizacijų pastatų bei nuolatinių ir laikinų prekybos ar paslaugų
teikimo vietų šiukšliadėžes pastato asmenys, kuriems šios teritorijos yra priskirtos nustatyta tvarka.
Už šiukšliadėžių švarą, plovimą, dezinfekavimą ir tinkamą jų išvaizdą yra atsakingi asmenys, kurių
teritorijoje jos pastatytos.
17. Asmenys jiems nuosavybės teise priklausančiose ar įstatymų nustatyta tvarka priskirtose
teritorijose privalo:
17.1. valyti ir prižiūrėti kiemus, sklypus, šalinti medžių atžalas; nuimti ir nuvalyti nuo
sklypų tvorų reklaminius, informacinius skelbimus;
17.2. sutvarkyti atliekas, vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės tarybos patvirtintomis
Rokiškio rajono atliekų tvarkymo taisyklėmis;
17.3. po žiemos nutirpus sniegui ir ledui, surinkti ir išvežti gatvių priežiūros atliekas ir
sąšlavas;
17.4. sukauptas tirštasis mėšlas atviroje mėšlidėje turi būti uždengtas šiaudais, durpėmis
arba plėvele;
17.5. mėšlo lauko rietuvės vieta parenkama siekiant užtikrinti didžiausius atstumus iki
gyvenamosios ir visuomeninės paskirties objektų bei stengiantis, kad tokių objektų nebūtų
vyraujančia vėjo kryptimi, pavasario ir liūčių metu neapsemiamoje teritorijoje; mėšlas tvarkomas
bei naudojamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 ,,Dėl aplinkosaugos
reikalavimų mėšlui tvarkyti patvirtinimo“
17.6. gyvenamosiose vietovėse asmenys asmeninio ūkio tikslais turi teisę sandėliuoti tirštą
mėšlą ne ilgiau kaip 6 mėnesius uždengtose bei ne ilgiau kaip 7 kalendorines dienas neuždengtose
lauko rietuvėse ar mėšlidėse;
17.7. minimalus atstumas nuo mėšlidės iki gyvenamojo namo – 20 m, iki namų ūkinio
pastato – 1,5 m, iki šachtinio šulinio – 25 m, iki kaimyninio sklypo ribos turi būti ne mažesnis 1 m.
18. Statinių savininkai (ar asmenys, valdantys statinius nuomos, panaudos ar kitu teisėtu
pagrindu) privalo tvarkyti ir prižiūrėti statinių fasadus, demontuoti (nuimti) nustatyta tvarka
nesuderintą išorinę vaizdinę reklamą, aptverti arba kitomis priemonėmis užtikrinti, kad nebūtų
galima patekti į griūvančius pastatus ar kaupti juose atliekas.
19. Viešojo maitinimo įstaigų (kavinių, restoranų, barų, klubų) savininkai privalo užtikrinti,
kad jų įstaigos prieigose būtų tvarka ir švara, pastatyti ir prižiūrėti šiukšlių dėžes.
20. Viešojo maitinimo įstaigų (kavinių, restoranų, barų, klubų) savininkai privalo laikytis
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimu Nr.TS-6.115 patvirtintų
Triukšmo prevencijos Rokiškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių, Lietuvos higienos
normos HN 33: 2007 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų triukšmo dydžių, užtikrinti, kad
naudojamų įrenginių triukšmo lygis neviršytų nustatytų triukšmo ribinių dydžių vietovei, kurioje
naudojami triukšmo šaltiniai.
21. Sausą žolę, nendres, nukritusius medžių lapus, šiaudus, laukininkystės ir daržininkystės
augalinės kilmės atliekas lauko sąlygomis leidžiama deginti tik sugrėbtas (surinktas) į krūvas, kai
nėra galimybių jų kompostuoti ar kitaip panaudoti, ne arčiau kaip 30 m nuo pastatų, 100 m nuo
miško bei aukštapelkės ar durpingos vietos. Kai išvardytų atliekų vieno deginimo metu deginamas
kiekis viršija 5 kub.m tūrio, apie deginimo vietą ir laiką ne vėliau kaip prieš 1 val. telefonu
privaloma pranešti Rokiškio rajono priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai ir/ar VĮ Rokiškio miškų
urėdijai. Draudžiama nurodytas atliekas deginti miškų gaisrams kilti palankiomis dienomis, tai yra
didesniam negu antros klasės miškų gaisringumui (šios sąlygos nustatomos meteorologinių tarnybų
bei skelbiamos žiniasklaidos) bei miškuose, aukštapelkėse, durpingose vietose ir miesteliuose.
22. Paviršinės nuotekos turi būti tvarkomos bei išleidžiamos atskirai nuo buitinių,
komunalinių ir gamybinių nuotekų. Į paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas draudžiama pilti
aplinkai kenksmingas ir bet kokias atliekas.
23. Gyvūninės kilmės atliekos turi būti surenkamos ir priduodamos į gyvūninės kilmės
atliekų tvarkymo įmonę.

IV. BENDRO NAUDOJIMO TERITORIJŲ TVARKYMAS
24. Valant gyvenamųjų vietovių bendro naudojimo teritorijas, tvarkanti organizacija privalo:
24.1. sanitarinį mechanizuotą ir rankinį gatvių, aikščių, takų dangų ir kitų bendro naudojimo
teritorijų valymą atlikti iki 7.00 val. ryto (dirbant neturi būti trikdoma viešoji rimtis);
24.2. valyti sniegą, barstyti smėlio ir natrio chlorido mišiniu (šlapia druska);
24.3 sniegą nuo kvartalinių gatvių, kuriose vyksta miesto autobusų eismas, viešojo
transporto sustojimo aikštelių, šaligatvių ir takų nuvalyti iki 7.00 val. ryto, nuo kitų gatvių – iki
13.00 val. Intensyviai sningant-valyti nuolat;
24.4. prasidėjus plikšalai nedelsiant barstyti smėlio ir natrio chlorido mišiniu (šlapia druska)
priskirtas valyti ir tvarkyti teritorijas tuo užtikrinant saugias autotransporto eismo sąlygas ir pėsčiųjų
saugumą bet kuriuo paros metu, neatsižvelgiant į oro sąlygas. Pagrindinės miesto gatvės, prasidėjus
plikšalai, turi būti mechanizuotai pabarstytos per 3 val.;
24.5. valyti sniegą ir ledą nuo lietaus nuotekų surinkimo šulinių grotelių;
24.6. kai sniegas pradeda trukdyti transporto eismui, išvežti jį tik į tam tikslui specialiai
skirtas vietas;
24.7. po žiemos, nutirpus sniegui ir ledui, surinkti ir išvežti gatvių priežiūros atliekas ir
sąšlavas;
24.8. rudenį krintančius lapus surinkti ir išvežti į specialiai skirtas vietas;
24.9. valant sniegą ir ledą, negadinti gatvių, šaligatvių ir takų dangos. Kasant sniegą nuo
šaligatvių ir žaliųjų vejų, draudžiama jį sukasti ant gatvės važiuojamosios dalies. Sniegas nuo
šaligatvių ir takų sukasamas ant žaliosios vejos, kur jos nėra arba ji siaura- ant šaligatvio prie kelio
krašto, paliekant praėjimus ne siauresnius kaip pusė šaligatvio pločio. Prie pėsčiųjų perėjų,
sankryžose palikti ne mažiau 5 metrų, autobusų stotelėse – ne mažiau 10 metrų pločio praėjimus.
Kaupiant sniegą ant šaligatvio, turi būti palikta ne mažesnė kaip 5 metrų pločio įvaža į kiemą;
24.10. rinkti šiukšles, valyti sąnašas nuo lietaus nuotekų šulinių grotelių, šienauti žaliąsias
zonas, surinkti nukritusias šakas.
25. Teritorijų naudotojai, prižiūrėdami teritorijas privalo:
25.1. valyti sniegą nuo praėjimų ir takų rankiniu būdu ar naudodami mechanizmus;
25.2. valydami šaligatvių, takų dangą, naudoti slidumą mažinančias priemones, kurios
negadina dangų, nenaudoti įrankių, kurie gadintų gatvių ir šaligatvių dangas;
25.3. kasdami sniegą nuo šaligatvių ir žaliųjų vejų, nekasti jo ant gatvės važiuojamosios
dalies. Sniegas nuo šaligatvių ir takų sukasamas ant žaliosios vejos, kur jos nėra arba ji siaura- ant
šaligatvio prie kelio krašto, paliekant praėjimus ne siauresnius kaip pusė šaligatvio pločio. Prie
pėsčiųjų perėjų, sankryžose palikti ne mažiau 5 metrų, autobusų stotelėse – ne mažiau 10 metrų
pločio praėjimus. Kaupiant sniegą ant šaligatvio, turi būti palikta ne mažesnė kaip 5 metrų pločio
įvaža į kiemą;
25.4. rinkti šiukšles, valyti sąnašas nuo lietaus nuotekų šulinių grotelių, šienauti žaliąsias
zonas, rudenį sugrėbti lapus, surinkti nukritusias šakas.
26. Pakeles, kelių griovius, tiltus prižiūri kelio savininkai.
27. Bendrojo naudojimo teritorijose draudžiama:
27.1. laužyti ir gadinti inventorių, įrengimus ir pastatus;
27.2. rašinėti, braižyti, piešti ar kitaip terlioti ant pastatų, tvorų ir kitų statinių, išskyrus
seniūnijos administracijos patvirtintas vietas ir/ar suderinus su seniūnijos administracija;
27.3. važiuoti motorinėmis transporto priemonėmis ir mopedais šaligatviais ar pėsčiųjų
takais, važinėti žaliuosiuose plotuose, statyti transporto priemones ant vejos ar šaligatvio, išskyrus
Kelių eismo taisyklėse numatytus atvejus;
27.4. važinėti riedučiais, riedlentėmis bei dviračiais, šokinėjant per (ant) suoliukus(-ų),
turėklus(-ų), šaligatvių bortelius(-ų) arba kitus(-ų) inžinerinius(-ų) ar apdailos objektus(-ų), taip pat
važinėti kitais būdais, kurie kelia grėsmę žmonių saugumui ar gali padaryti žalą, išskyrus
važinėjimą specialiai tam pritaikytose vietose;
27.5. laužyti ir kirsti medžius, krūmus, jų šakas, lapus bei žiedus, mindžioti gėlynus, skinti
bei rauti gėles ir ardyti veją;

27.6. kabinti ant medžių sūpuokles ir skalbinius, kalti vinimis ar kitaip tvirtinti prie medžių
bet kokius įrenginius;
27.7. tvirtinti skelbimus ar kitokią informaciją ant medžių, stulpų, pastatų ir statinių bei
kitose šiam tikslui nenumatytose vietose. Asmuo, atsakingas už skelbime nurodytą veiklą, privalo
užtikrinti, kad skelbimai nebūtų platinami šiam tikslui nenumatytose vietose;
27.8. reklamos tikslais mėtyti lapelius;
27.9. dėti gėles ir vainikus žmonių žūties vietose gatvėse ir ant šaligatvių;
27.10. naudoti bendrojo naudojimo teritorijose esančius žaliuosius plotus daržams;
27.11. deginti statybines, buitines ir kitas atliekas;
27.12. ganyti gyvulius, paleisti paukščius ir šunis;
27.13. vedant šunis, kates ir kitus gyvūnus ir jiems priteršus, palikti ekskrementus (gyvūnų
savininkai ar atsakingi asmenys privalo nedelsiant surinkti bei išvalyti ir išmesti į tam skirtas vietas
ekskrementus);
27.14. statyti palapines, rengti įvairius žaidimus ir šokius, organizuoti renginius, nesuderinus
su seniūnijos administracija;
27.15. vartoti alkoholinius gėrimus.
V. PRIVAČIŲ, NUOMOJAMŲ IR NAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ, STATINIŲ JUOSE
TVARKYMAS
28. Statiniai turi būti tvarkingi, tinkamai eksploatuojami, vedama jų techninė priežiūra, laiku
remontuojami. Esant keliems statinio savininkams, jo stogo atnaujinimas, fasadų dažymas turi būti
vieningas ir suderintas tarpusavyje bei su rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir
paveldosaugos skyriumi.
29. Tvoros, dekoratyvinės sienutės, pergolės ir kiti dekoratyviniai mažosios architektūros
statiniai įrengiami tik pagal patvirtintą projektą, tvarkingai eksploatuojami ir prižiūrimi.
30. Jeigu statinys ir sklypas priklauso keliems fiziniams ar juridiniams asmenims,
prižiūrimos teritorijos tvarkymas priklauso visiems proporcingai valdomo pastato ir sklypo daliai.
Nesant pasidalijimo, atsakomybė tenka visiems savininkams.
31. Asmuo, turintis sklypą gyvenamojo namo ar kitokios paskirties statiniui statyti ir
nepradėjęs statybos darbų, privalo sklypą prižiūrėti (šienauti žolę ir pan.).
32. Valyti sniegą ir šalinti varveklius, ledą nuo statinių stogų, lietvamzdžių bei balkonų.
Valant pavojingą teritoriją būtina aptverti, nuvalius pašalinti sniegą ir ledą nuo šaligatvių ir
praėjimų.
33. Draudžiama išmesti atliekas už savo sklypo ribos į bendrojo naudojimo teritorijas.
34. Gyvenamųjų namų valdose draudžiama sandėliuoti atliekas, išskyrus kompostą. Srutas ir
mėšlą privaloma tvarkyti teisės aktų nustatyta tvarka.
35. Žemės valdų savininkai privalo genėti ir karpyti savo teritorijoje augančius želdinius,
trukdančius kaimyninių sklypų savininkams, praeiviams, eismo dalyviams.
VI. TVARKYMO IR ŠVAROS REIKALAVIMAI VYKDANT STATYBOS IR REMONTO
DARBUS
36. Statybos darbus vykdantys asmenys privalo:
36.1. prižiūrėti statybos aikšteles ir įvažiavimo į jas kelius, transporto priemones
eksploatuoti taip, kad nebūtų teršiami bei ardomi ir/ar gadinami keliai, šaligatviai ir takai bei kitos
teritorijos. Statybos darbų vykdymo metu užterštas gyvenamųjų vietovių gatves, statybos darbus
vykdantys asmenys turi sutvarkyti savo lėšomis;
36.2. prieš pradėdamos statybos, montavimo, remonto ir priežiūros darbus, susijusius su
kasinėjimu, gavus sutikimą šiems darbams atlikti, nuo plotų nuima augalinį sluoksnį (ne plonesnį
kaip 25 cm storio), o baigus darbus atstato į žaliųjų plotų teritoriją. Jei vykstant statyboms
sugadinama greta statybos aikštelių esančių gatvių, šaligatvių, želdynų danga, gėlynai, medžiai ar
kitokia įranga, juos atstato statybos darbus vykdantys asmenys savo lėšomis;

36.3. statybos ir (ar) remonto metu susikaupusias statybos ir griovimo atliekas iš statybos ir
(ar) remonto vietų į statybinių atliekų perdirbimo aikšteles išveža darbus vykdantys asmenys.
Asmenys privalo turėti pažymas apie sutvarkytas statybos ir griovimo atliekas.
VII. POILSIAVIEČIŲ, PAPLŪDIMIŲ IR JŲ MAUDYKLŲ ŠVAROS REIKALAVIMAI
37. Paplūdimių teritorijose statyti automobilius galima tik tam skirtose vietose, kitose
vietose prie vandens telkinių transporto priemonės statomos ne arčiau kaip 25 m.
38. Žmonių maudymosi vietose draudžiama:
38.1. skalbti;
38.2. vesti į paplūdimius ir maudyti gyvūnus.
39. Draudžiama vandens telkinių pakrantėse kurti laužus (jei nėra tam skirtos vietos),
vandenyje statyti bet kokius statinius ir įrengimus be nustatyta tvarka parengto projekto ar išduoto
leidimo.
40. Draudžiama naikinti vandens augaliją ir gyvūniją.
41. Draudžiama vandens telkiniuose ir greta jų plauti transporto priemones.
VII. ŽELDINIŲ PRIEŽIŪROS IR ATLIEKŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI
42. Medžiai ir krūmai, augantys ne miško žemėje, tvarkomi vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45 „Dėl medžių ir krūmų
priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių
patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 10-356) patvirtintomis taisyklėmis. Šios taisyklės privalomos
prižiūrint medžius ir krūmus, vandens telkinius, esančius želdynuose, vejas ir gėlynus visuose
miestų ir miestelių želdynuose, išskyrus esančius privačioje žemėje ir privačioje namų valdoje.
43. Atliekos surenkamos, rūšiuojamos, naudojamos ir šalinamos vadovaujantis Rokiškio
rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr.TS-5.89 patvirtintomis Rokiškio
rajono atliekų tvarkymo taisyklėmis.
VIII. KAPINIŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI
44. Kapinių tvarkymą ir priežiūrą organizuoja seniūnija, kurios teritorijoje yra kapinės.
Kapinės ir kapavietės tvarkomos vadovaujantis Kapinių tvarkymo taisyklėmis.
45. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos struktūrinių teritorinių padalinių seniūnijų vadovai (seniūnai) atsako už želdinių tvarkymą kapinėse (leidimų želdiniams tvarkyti
gavimą bei darbų pertvarkant želdinius organizavimą).
46. Kapinės lankomos nuo 6.00 iki 24.00 valandos. Įėjimo į kapines varteliai nerakinami.
47. Lankantis kapinėse privalu palaikyti švarą ir rimtį.
48. Kapinėse draudžiama:
48.1. vedžioti šunis ir kitus gyvūnus;
48.2. važinėti bet kokiu transportu (išskyrus specialųjį) be seniūno arba kapinių prižiūrėtojo
leidimo;
48.3. be kapines prižiūrinčio kapinių prižiūrėtojo žinios išvežti, remontuoti kapų statinius;
48.4. laužyti medžius ir krūmus, skinti ar imti gėles, gadinti kapinių ir kapų statinius, išmesti
šiukšles ne tam skirtose vietose.
IX. RENGINIŲ ORGANIZAVIMO REIKALAVIMAI
49. Rokiškio rajono savivaldybės seniūnijų teritorijoje viešieji renginiai organizuojami
vadovaujantis Rokiškio rajono valdybos 2002-08-28 sprendimu Nr.78 patvirtinta Renginių
organizavimo Rokiškio rajone tvarka.

X. DRAUDIMAI
50. Asmenims draudžiama:
50.1. užsiimti bet kokia veikla (įvairių atliekų, maisto produktų kaupimas), kuri gali sukelti
aplinkos užterštumą ar skatintų parazitų ar graužikų veisimąsi;
50.2. remontuoti ir plauti transporto priemones, jei teršiama aplinka, jei remontuojant
skleidžiamas nemalonus kvapas, trukdomas gyventojų poilsis;
50.3. išpilti kurą, tepalus, kitus techninius skysčius arba palikti netvarkingą transporto
priemonę, teršiančią aplinką, mėtyti iš važiuojančios transporto priemonės kokius nors daiktus ir/ar
šiukšles;
50.4. laikyti neeksploatuojamas techniškai netvarkingas, bendrojo naudojimo teritorijose
paliktas be priežiūros transporto priemones ar jų dalis, išskyrus specialiai įrengtose aikštelėse;
50.5. išmesti atliekas už savo sklypo;
50.6. laikyti statybines ir kitas medžiagas, teršiančias aplinką ir/ar kitaip trukdančias
aplinkiniams;
50.7. siekiant apsaugoti kelių, gatvių, šaligatvių ir takų, esančių už darbų vykdymo zonos
ribų, dangą, darbus vykdantiems asmenims važinėti transporto priemonėmis ir savaeigiais
mechanizmais tam tikslui neskirtomis vietomis, įvažiuoti į gatvę vikšriniam bei nešvariam
transportui, sandėliuoti iškastą gruntą neuždengus vejos specialiu paklotu;
50.8. mėtyti nuorūkas, popierius ar kitaip šiukšlinti;
50.9. žaisti sportinius ar kitokius žaidimus tam nepritaikytose vietose, jei tai kelia grėsmę
žmonių saugumui ar gali būti padaryta žala;
50.10. aktyviai (t.y. žodžiu ar kitais veiksmais priekabiaujant prie praeivių, garsiai šūkaujant
ar vartojant necenzūrinius žodžius, prašant išmaldos prieinant prie praeivių, taip pat kitaip atliekant
įžūlius veiksmus) rinkti aukas už muzikavimą ar kitokius pasirodymus Rokiškio rajono gyvenamųjų
vietovių gatvėse ir aikštėse;
50.11. pilti į lietaus ir buitinių nuotekų šulinius vandenį, kuriame yra naftos produktų arba
kitokių kenksmingų bei užsidegančių medžiagų;
50.12. laikyti po medžiais ir krūmais barstymui skirtą smėlį, kaupti sniegą;
50.13. naudoti triukšmo šaltinius ar kitaip kelti (skleisti) triukšmą, jei tuo viršijami higienos
normų nustatyti leidžiami akustinio triukšmo lygiai;
50.14. naudoti civilines pirotechnikos priemones nuo 22.00 val. iki 6.00 val. (išskyrus
švenčių dienomis, taip pat per masinių pramogų renginius, kuriuos rengti nustatyta tvarka yra
išduotas leidimas);
50.15. naudoti civilines pirotechnikos priemones arčiau kaip 75 metrai nuo mokyklų, vaikų
darželių, gydymo ir reabilitacijos įstaigų, kulto ir šarvojimo patalpų;
50.16. mėšlą kaupti :
50.16.1. paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juostoje;
50.16.2. užliejamuose plotuose (žemiau aukščiausios potvynio (1 proc. tikimybės) lygio
altitudės);
50.16.3. požeminio vandens vandenviečių (gręžinių vandeniui tiekti) griežto režimo ir taršos
apribojimo juostose;
50.16.4. kitais teisės aktų numatytais atvejais.
50.17. deginti buitines, pramonines ir kitas atliekas ir/ar šias atliekas deginti kartu su žole,
nendrėmis, nukritusiais medžių lapais, šiaudais, laukininkystės ir daržininkystės augalinės kilmės
atliekomis;
50.18. palikti gyvulius ar paukščius ant kelio arba greta jo be priežiūros;
50.19. pririšti gyvulius taip, kad jie galėtų išeiti į kelią;
50.20. naikinti laukinę augaliją ir gyvūniją;
50.21. deginti nenupjautą žolę, nendres, javus, ražienas ir kitus pasėlius.

XI. TEISINĖ ATSAKOMYBĖ IR TAISYKLIŲ VYKDYMO UŽTIKRINIMAS
51. Šių taisyklių netinkamas vykdymas ar nevykdymas yra administracinis pažeidimas, už
kurį Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 161 straipsnis „Miestų ir kitų
gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimas“ numato administracinę atsakomybę
– užtraukia įspėjimą arba baudą iki dviejų tūkstančių litų.
52. Kaip laikomasi šių taisyklių, kontroliuoja savivaldybės administracijos įgalioti atstovai,
Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Rokiškio rajono agentūros valstybiniai aplinkos
apsaugos inspektoriai ir Rokiškio rajono policijos komisariato atsakingi pareigūnai pagal savo
kompetenciją.
53. Už šių taisyklių nesilaikymą gali būti surašomas administracinės teisės pažeidimo
protokolas, kurį nustatyta tvarka nagrinėja savivaldybės administracinė komisija.
54. Administracinė nuobauda neatleidžia fizinio ar juridinio asmens nuo prievolės laikytis
šių taisyklių ir pašalinti nustatytą pažeidimą. Tuo atveju, kai fizinis ar juridinis asmuo išmeta
šiukšles ir sąšlavas už savo sklypo ribos, administracinė nuobauda neatleidžia jo nuo prievolės
padengti šių šiukšlių ir sąšlavų surinkimo, išvežimo ir šalinimo kaštus.
________

