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{SAKYMAS
DEL TRIUKSMO SALTINIU VALDYTOJU, KURIE NERA UKIO SUBJEKTAI,
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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos [statymo 29 straipsnio 8 dalies 2

punktu ir Triuksmo, kylancio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose

teritorijose, kontroles vykdymo tvarkos apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2016

m. lapkricio 9 d. nutarimu Nr. 1120 ,,Del Triuksmo, kylancio atliekant statybos darbus

gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontroles vykdymo apraso patvirtinimo", 7

punktu,

t v i r t i n u Triuksmo saltiniii valdytoji^ kurie nera ukio subjektai, planiniii patikrinimq

taisykles (pridedama).

BENDRASIS \s diretctorilis i r Q K i O

V SKYRIUS
Audronius Galisanka



PATVIRTINTA
Anyksciijrajono savivaldybes
administracijos direktoriaus
2017 m. kovo ̂  d. [sakymu Nr. l-A^-

TRIUKSMO SALTINIU VALDYTOJU, KURIE NERA UKIO SUBJEKTAI,
PLANINIU PATIKRINIMU TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Triuksmo saltiniij valdytojij, kurie nera ukio subjektai (toliau - Subjektai), planing
patikrinimUj taisykles (toliau- Taisykles) nustato planuojarmj tikrinti triuksmo saltiniij valdytoju^
saraso (toliau - Sarasas) sudarymo kriterijus, Subjektu_ veiklos planiniij patikrinirmi atlikimo tvarka^
ir trukm?.

2. Taisykliij. tikslas - reglamentuoti veiklos, kuria_ vykdant gyvenamosiose patalpose ir
teritorijose skleidziamas triuksmas, valdym% siekiant apsaugoti zmoniij sveikatq. bei aplinka^ nuo
neigiamo triuksmo poveikio ir uztikrinti zmoniij gyvenimo kokyb?.

3. Taisyklese vartojamos sayokos:
3.1. Triuksmas — nepageidaujami arba zmogui kenksmingi isoriniai garsai, kuriuos

sukuria zmoniij veikla.
3.2. Triuksmo prevencija - priemoniij, mazinanciij triuksmo saltinii^ [vairov^ ir (ar)

skaiciij, uzkertanciij kelia^ virsyti triuksmo ribinius dydzius ir (ar) mazinanciu^ triuksmo saltiniij-
garso slegio, galios, stiprumo, energijos lygius, igyvendinimas.

3.3. Triuksmo saltinio valdytojas -triuksmo saltinio savininkas arba kitas asmuo, teisetai
valdantis triuksmo saltinj..

3.4. Triuksmo saltinis -bet koks [renginys ar objektas, kuris kelia (skleidzia) triuksma^
3.5. Gyvenamoji teritorija - teritorija, kuri pagal teritorijij. planavimo dokumentuose ar

zemes valdos projektuose nustatyta^ zemes naudojimo budq. laikoma vienbuciij. ir dvibuciij
gyvenamiyii pastati^ teritorija arba daugiabuciij gyvenamujii pastati^ ir bendrabuciu^ teritorija.

3.6. Gyvenamosios patalpos - patalpos, kurios pagal nekilnojamojo turto kadastre
[rasytus duomenis laikomos gyvenamosios paskirties patalpomis.

3.7. Statybos darbij triuksmo kontrolierius - Anyksciij rajono savivaldybes
administracijos direktoriaus igaliotas asmuo vykdyti Lietuvos Respublikos triuksmo valdymo
[statymo kontrol^.

3.8. Kitos Taisyklese vartojamos savokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos istatyme,
Lietuvos Respublikos triuksmo valdymo istatyme ir kituose statyba^ teritorijii planavim% triuksmo
valdyma^ ir viesaj[ administravima^ reglamentuojanciuose [statymuose, Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimuose vartojamas sayokas ir kitus Lietuvos Respublikos teises aktus.

II SKYRIUS
S4RASO SUDARYMO KRITERIJAI

4. Sajasas sudaromas atsizvelgus [ tikrintinij. triuksmo sartinhj valdytojij atrankos kriterijus:
4.1. statybos darbijrusis;
4.2. numatomii statybos, remonto darbij. terminus;
4.3. numatoma^ triuksmo lygj.;
4.4. planuojama^ triuksmo trukm^ per paraj
4.5. triuksmo mazinimo priemones;
4.6. galimas naudojamij medziagij ar ismetarmj [ aplinka^tersalij. neigiama^poveik[ aplinkai;



4.7. flziniu_ ar juridinii}_ asmenii, viesojo administravimo subjekti^ skundus ar pranesimus
del triuksmo valdymo reikalavinui pazeidimi}..

Ill SKYRIUS
PLANINITJ PATIKRINIMV ATLIKIMO TVARKAIR TRUKME

5. Triuksmo salting valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus
gyvenamosiose vietovese, privalo ne veliau kaip pries 7 (septynias) kalendorines dienas iki siu_
darbij pradzios rastu pateikti Statybos darbij triuksmo kontrolieriui pranesimq. (1 priedas), kuriame
turi buti nurodoma:

5.1. informacija apie triuksmo salting naudojimo vietaj
5.2. planuojamas triuksmo lygis ir jo trukme per paraj
5.3. triuksmo mazinimo priemones;
5.4. galimas naudojanuj medziagij. ar ismetamij. [ aplinka^ tersahj neigiamas poveikis

aplinkai.
6. Nepateikus Taisykliu^ 5 punkte nurodyto pranesimo darbai negali buti pradeti, o jau

pradeti turi buti nedelsiant nutraukti.
7. Statybos darbij. triuksmo kontrolierius, gav^s pranesima^ apie planuojamus statybos,

remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovese ir su tuo susijusiu_ triuksmo saltiniij.
naudojimo vietcj., planuojama^ triuksmo lyg[, jo trukm^ per para^ triuksmo mazinimo priemones,
Savivaldybes administracijos direktoriaus pavedimu tvirtina planuojamij. tikrinti triuksmo saltiniv^
valdytojvi Sajasa^bei atlikdamas patikrinimus atlieka siuos veiksmus:

7.1. kaupia gauta^ informacijaj ja^ sistemina, analizuoja ir teikia pasiulymus triuksmui
mazinti;

7.2. teikia reikalavimus triuksmo saltiniu_ valdytojams triuksmo prevencijos ir mazinimo
priemoniv^ igyvendinimui;

7.3. triuksmo saltinii^ valdytojams siulo pasalinti nustatytus trukumus, pateikti papildoma^
informacijaj

7.4. kontroliuoja, kaip igyvendinamos nurodytos triuksmo mazinimo priemones;
7.5. nustacius Taisyklii^ reikalavirmi pazeidimus, pagal Lietuvos Respublikos

administraciniii nusizengimii kodeksa^ pradeda administracinius veiksmus del Lietuvos Respublikos
triuksmo valdymo istatymo ir kitxj. teises aktij, reglamentuojanciij triuksmo valdyma^ nevykdymo ar
pazeidimo.

8. Patvirtintas Sajasas ir jo pakeitimai skelbiami Anyksciij. rajono savivaldybes interneto
svetaineje. I Sajasa^ [traukti triuksmo saltiniij valdytojai informuojami pranesime nurodytu budu, ne
veliau kaip per tris dienas po triuksmo saltiniu_ valdytojii [traukimo [ Sajasa^.

9. Pries triuksmo saltinii}. valdytojij veiklos planin[ patikrinimaj likus ne maziau kaip 2
(dviem) darbo dienoms, Statybos darbij triuksmo kontrolierius informuoja triuksmo saltiniij
valdytojus apie numatoma^ vykdyti patikrinima^ nurodant atliekamo patikrinimo laika .̂

10. Planiniai patikrinimai atliekami ne reciau kaip karta^ per statybos darbij numatyta^
laikotarpj., jei jis planuojamas ilgesnis, negu 30 (trisdesimt) kalendoriniij. dienij..

11. Planinio patikrinimo ilgiausia trukme 2 (dvi) darbo dienos nuo patikrinimo pradzios,
kai Statybos darbii triuksmo kontrolierius prisistato tikrinamam triuksmo saltiniii valdytojui.
Planinio patikrinimo trukme gali buti prat^sta, bet ne ilgiau kaip iki 7 (septyniuj diem^. Patikrinimas
laikomas baigtu, kai, nenustacius pazeidimi^, triuksmo saltinio valdytojas pasiraso patikrinimxi
zurnale. Radus pazeidimu^ jforminamas patikrinimo aktas.

12. Planinio patikrinimo metu nustacius teises aktu^ reikalavimu_ nesilaikymo fakta^
triuksmo saltiniij. valdytojui teikiami triuksmo prevencijos ir mazinimo priemoniii jgyvendinimo
reikalavimai, kuriuos triuksmo saltiniu_ valdytojas turi [vykdyti ne veliau kaip per 4 (keturias)
kalendorines dienas.

13. Kol vykdomi reikalavimi^ [gyvendinimai statybos darbai turi buti sustabdyti.



14. Triuksmo saltinix^ valdytojui, pateikus motyvuota^ prasyma^ terminas, nurodytas 12
punkte, gali buti prateaamas, bet ne ilgiau kaip pus§ nurodyto atitinkamo termino laiko.

15. {siteisejus nutarimui administracinio teises pazeidimo byloje, kuriuo triuksmo saltinio
valdytojas yra baudziamas uz Triuksmo valdymo [statymo, taisykliu_ reikalavimij. ar viesosios
rimties trikdymo pazeidimus statybu_ metu, Statybos darbij. triuksmo kontrolierius reikalauja, kad
triuksmo saltinio valdytojas taikytv^ triuksmo prevencijos ir mazinimo priemones, tikslintij^ ir keistu^
triuksmo saltiniij. naudojimo trukme^ ir konkreti^ §114 saltiniq. veiklos pradzios ir pabaigos laikq. bei
nustato reikalavimo jvykdymo terming.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Triuksmo saltim^ valdytojai privalo laikytis nustatytvj. triuksmo ribiniij dydziij,
leidziamo statybij darbij pradzios ir pabaigos laiko nustatymo ir uztikrinti, kad naudojami^. irenginiij.
triuksmo lygis nevirsyti^ vietovei, kurioje naudojami triuksmo saltiniai, nustatytij triuksmo ribinivj-
dydziij, netrikdytij viesosios rimties.

17. Triuksmo saltinivj. skleidziamo triuksmo matavimai atliekami teises aktxj- nustatyta
tvarka. Vertinant triuksma^ gali buti remiamasi ir kitais [rodymais (liudytojij, nukentejusiujn
parodymai, garso, vaizdo jrasai ir panasiai).



Triuksmo saltmhj valdytojii, kurie nera ukio subjektai,
planini\ patikrinimii taisykliu^
1 priedas

(Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavarde)

(Buveines arba gyvenamosios vietos adresas)

(Telefono numeris)

(El. pasto adresas)

Anykscii^rajono savivaldybes administracijai

PRANESIMAS

2017-

Anyksciai

Atsizvelgdamas(a) [ Lietuvos Respublikos triuksmo valdymo [statymo 14 straipsnio 2 dalf,

teikiu sia^informacija^:

1. planuoju pradeti
(data) (statybos, remonto, montavimo)

darbus gyvenamojoje vietoveje

2. planuoju baigti darbus;
(data)

3. Planuojamas triuksmo lygis

4. Planuojama triuksmo trukme per para^

5. Bus igyvendintos sios triuksmo mazinimo priemones:

6. Galimas naudojamij. medziaglj. ar ismetarmi [ aplinka_tersalij. neigiamas poveikis aplinkai

Prasome nurodyti kokiu budu noretumete gauti informacijq.:

(parasas) (vardas ir pavarde)



Triuksmo saltiniu_ valdytojij, kurie nera ukio
subjektai, planim^ patikrinimij taisykliu^
2 priedas

TRIUKSMO SALTINIU VALDYTOJU, KURIE NERA UKIO SUBJEKTAI PATIKRINIMTJ
ZURNALAS

Eil.
Nr.

Adresas Statybu
remonto
darbi|
rusis

Numatomij
statybos,
remonto
darbij
terminal

Planuojama
triuksmo
trukme per
parii

Patikrinimo
data

Pastabos Triuksmo
saltinhj
valdytojo
parasas



Triuksmo saltim^ valdytojij, kurie nera ukio
subjektai, planing patikrinimi^ tai
3 priedas

ANYKSCITJ RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Nr. PA -

PATIKRINIMO AKTAS

Anyksciai
(surasymo vieta)

(data)
As (mes)

(patikrinima^ atlik^s pareigunas (ai), pareigos, vardas (ai), pavarde (es)

dalyvaujant:

Patikrinau (nurodomas juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavarde ir buveines arba
gyvenamosios vietos adresas, kur vyksta statybos, remonto ar montavimo darbai)

Patikrinimo metu nustatytos aplinkybes:

Dalyvav^ asmenys:

Patikrinimo aktq. gavau:

(parasas) (vardas, pavarde)


