PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
5-OJO ŠAUKIMO 67-ASIS POSĖDIS
SPRENDIMAS
DĖL PALANGOS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2006 m. birželio 29 d. Nr. T2-134
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.
55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 17-704) 17 straipsnio 33 punktu, Palangos miesto
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Palangos miesto tvarkymo ir švaros taisykles (pridedama).
2. Pripažinti netekusiomis galios Palangos miesto tvarkymo ir švaros taisykles,
patvirtintas Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 51 ,,Dėl miesto
tvarkymo ir švaros taisyklių“ 1 punktu.

Meras

Remigijus Alvydas Kirstukas

PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2006 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T2-134
PALANGOS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Palangos miesto tvarkymo ir švaros taisyklėse (toliau – taisyklės) nustatyti
bendrieji ir specialieji tvarkymo ir švaros reikalavimai, taikomi fiziniams ir juridiniams asmenims
(toliau – Asmenys), taip pat nustatyti kitų asmenų veiksmai, susiję su tvarkos ir švaros palaikymu,
apibrėžti reikalavimai renginių metu.
2. Asmenys tvarko ir palaiko švarą jiems teisės aktų nustatyta tvarka priskirtose
teritorijose ar teritorijos dalyje patys arba sudaro atitinkamas sutartis su kitais asmenimis dėl tokių
darbų atlikimo.
3. Asmenims privaloma tvarkyti, palaikyti švarą, šienauti ir prižiūrėti naudojamas,
nuomojamas ir nuosavybės teise priklausančias bei priskirtas teritorijas (išskyrus tas, kurių
tvarkymą, švaros palaikymą, šienavimą ir priežiūrą vykdo Savivaldybė).
4. Jeigu pastatai ar sklypas priklauso keliems savininkams, valomą plotą privaloma
tvarkyti proporcingai visiems pagal valdomą pastato dalį (jeigu nėra pasiskirstymo, atsakomybė
tenka visiems privačių valdų savininkams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms).
5. Teritoriją aplink prekybos ir paslaugų kioskus, elektros pastotes ar kitus panašius
objektus, pastatytus miesto teritorijoje, 10 m spinduliu privaloma valyti objekto savininkui –
įmonei, įstaigai, organizacijai.
6. Palangos miesto savivaldybė įstatymų nustatyta tvarka organizuoja ir koordinuoja
bendrojo naudojimo teritorijų (gatvių, šaligatvių, paplūdimių, daugiabučių gyvenamųjų namų, prie
kurių nėra teisės aktais nustatyta tvarka, suformuoti žemės sklypai kiemų, žaliųjų plotų, kelkraščių
ir kt.) valymą ir priežiūrą (pagal Vietos savivaldos įstatymą).
II. BENDRIEJI TVARKYMO IR ŠVAROS REIKALAVIMAI
7. Asmenys privalo nuolat užtikrinti švarą ir tvarką:
7.1. valyti ir prižiūrėti teritorijas, sklypus, šienauti ir pjauti žolę. Vasaros sezono
metu žolė turi būti ne aukštesnė kaip 12 cm;
7.2. kasdien iki 8 val. išvalyti priklausančią teritoriją;
7.3. išvežti sąšlavas iš jų sudarymo vietų;
7.4. sugrėbti rudenį nukritusius lapus ir išvežti juos į specialią kompostavimo
aikštelę pagal Savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyriaus (toliau – Komunalinio ūkio
skyrius) nurodymą;
7.5. lauko prekybos statinį ar įrangą sukomplektuoti pagal projektą ir pastatyti plane
nurodytoje vietoje, įrengti šiukšliadėžes, palaikyti švarą ir tvarką. Prekybos ir paslaugą laikinus
įrenginius (statinius) privačioje teritorijoje prie Savivaldybės nuosavybe priklausančių ar patikėjimo
teise valdomų kelių, šaligatvių, pėsčiųjų takų, aikščių statyti ne arčiau kaip 1,5 m atstumu nuo
Savivaldybės statinio. Likvidavus statinį ar įrangą, sutvarkyti aplinką, atnaujinti dangą (jei buvo
sugadinta), atželdinti žaliuosius plotus ir apie tai informuoti Komunalinio ūkio skyrių raštu;
7.6. prižiūrėti statybos aikšteles ir įvažiuojamus kelius į jas, transporto priemones
naudoti taip, kad nebūtų teršiamos gatvės. Kiekvieną statybos sklypą aptverti estetiška tvora,
pastatant stendą su informacija apie statomą statinį, o statant statinį nekilnojamųjų vertybių U2 teritorijoje, tvoros pastatymą suderinti su Architektūros ir urbanistikos skyriumi;
7.7. baigus darbus pagal aktą perduoti Komunalinio ūkio skyriui sutvarkytas gatves,
kelius, kuriais darbų vykdymo laikotarpiui buvo leista naudotis ir saugoti;
7.8. sutvarkyti nugriautų namų ar kitų statinių teritorijas;

7.9. pritvirtinti prie visų gyvenamųjų namų ir visuomeninės paskirties pastatų fasadų
numerius, o ties gatvių sankryžomis – gatvių pavadinimų lenteles. Gatvių pavadinimų lenteles
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užsako ir organizuoja jų pritvirtinimą Komunalinio ūkio skyrius, o numerius užsako ir tvirtina
pastato savininkai ar pastatą eksploatuojanti įmonė;
7.10. tvarkyti, dažyti ir prižiūrėti pastatų fasadus;
7.11. tvarkyti ir prižiūrėti gyvenamuosius, gamybinius pastatus, kitos paskirties
statinius ir jų aplinką taip, kad patalpų naudojimas atitiktų paskirtį, įregistruotą Nekilnojamo turto
kadastre, būtų išlaikyta estetiška statinio ir jo aplinkos išvaizda, būtų išlaikytos, nepažeistos trečiųjų
asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos;
7.12. vykdyti žemės kasimo darbus tik turint Komunalinio ūkio skyriaus leidimą;
III. GATVIŲ IR KIEMŲ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS ŽIEMĄ
8. Asmenys žiemą privalo:
8.1. laiku valyti (kaupti) sniegą, barstyti smėlį, skaldelę bei kitas sniegą ar ledą
tirpdančias priemones ir nukapoti ledą jiems priskirtuose plotuose, o pirmiausia nuo gyvenamųjų
namų bei kitų pastatų stogų, lietaus vamzdžių ir balkonų, tiltų, bei nuo sankryžų ir gatvių, kuriomis
važiuoja viešasis transportas, siekiant užtikrinti jo nepertraukiamą eismą, taip pat viešojo transporto
stotelėse;
8.2. sniegą valyti ir kaupti taip, kad netrukdytų pėstiesiems ir transportui;
8.3. valydami šaligatvius, sniegą ar smėlį kaupti ant šaligatvio krašto. Kaupiant
sniegą, turi būti palikta ne mažesnė kaip 5 metrų įvaža į kiemą;
8.4. sniegą iš miesto centrinių gatvių ir aikščių išvežti pagal Komunalinio ūkio
skyriaus užsakymus;
8.5. valyti nuo lietaus kanalizacijos šulinių grotelių ledą ir sniegą;
8.6. prasidėjus plikšalai, nedelsdami barstyti smėliu, smėlio ir chlorido mišiniu
(šlapia druska) priskirtas (valomas ir tvarkomas) teritorijas bei užtikrinti normalų transporto eismą
ir pėsčiųjų saugumą bet kuriuo paros metu, neatsižvelgiant į oro sąlygas. Pagrindinės miesto gatvės,
prasidėjus plikšalai, turi būti mechanizuotai pabarstytos per 4 valandas. Pirmiausiai barstomos
sankryžos, perėjos, tiltai, gatvės, kuriomis važiuoja viešasis transportas, viešojo transporto stotelės.
8.7. valydami nuo gyvenamųjų namų bei pastatų stogų ir balkonų ledą, sniegą ir
varveklius laikytis darbo saugos reikalavimų: aptverti pavojingą teritoriją, nesugadinti ryšių ir
elektros laidų, apsaugos įrangos, laidų, šviestuvų ir televizijos antenų, želdinių, statinių fasadų;
8.8. vežti ir versti sniegą bei smėlį į Komunalinio ūkio skyriaus nurodytą vietą;
8.9. nutirpus sniegui ir ledui, surinkti ir išvežti gatvių priežiūros atliekas ir sąšlavas.
IV. ATLIEKŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI
9. Visi atliekų turėtojai – individualių namų valdų, daugiabučių namų butų, sodų ir
garažų valdų savininkai, įmonės, įstaigos, organizacijos ir būstą administruojančios įmonės privalo
vadovautis Palangos miesto savivaldybės tarybos patvirtintomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis.
Palangos miesto savivaldybės teritorijoje visi atliekų turėtojai privalo naudotis konteinerine atliekų
surinkimo sistema.
10. Statant ir remontuojant namus, butus, kitas patalpas, susikaupusias atliekas ir
laužą iš statybos vietų išveža darbus vykdantys asmenys, kurie privalo turėti pažymas apie statybos
ir remonto atliekų išvežimą į statybos atliekų tvarkymo vietas. Statybinės atliekos turi būti
nedelsiant sutvarkytos ir išvežamos ne rečiau kaip kartą per 10 dienų, baigus darbus teritorija turi
būti nedelsiant sutvarkyta.
11. Visos šalinamos atliekos turi būti išvežamos tik į tam skirtus sąvartynus, o
tvarkytinos atliekos – į tvarkymo, perdirbimo ir kompostavimo aikšteles.
12. Lauko tualetai ir paplavų duobės turi būti švarūs, tvarkingi ir dezinfekuojami
kartą per savaitę. Lauko tualetų ir paplavų duobių vietos turi būti suderintos su gretimų valdų

savininkais. Valdų savininkai turi užtikrinti, kad specialios mašinos privažiuotų prie paplavų
duobių, konteinerių aikštelių ir lauko tualetų.
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V. ORO KOKYBĖS GERINIMO SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
13. Asmenys privalo:
13.1. valyti centrinės miesto dalies ir magistralines gatves, prieš tai jas drėkinant
arba vakuuminiu būdu;
13.2. atlikdami teritorijų priežiūros bei tvarkymo ir statybos objektuose rangos
darbus, dėl kurių susidaro dulkės, naudoti drėkinimo įrenginius, o, veždami statybos ir griovimo
teritorijų tvarkymo atliekas, jas uždengti ir paviršių sudrėkinti;
13.3. šiltuoju metų laikotarpiu (balandžio–spalio mėnesiais), vyraujant sausiems ir
karštiems orams, laistyti ir plauti gatves pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą
gatvių laistymo ir plovimo darbų programą;
13.4. siekiant mažinti miesto oro taršą, rekomenduojama miesto tvarkymo ir
priežiūros bei statybos objektuose (vykdomiems darbams) diegti oro taršą mažinančias priemones ir
technologijas (pvz., diegti priemones specialiojo transporto ir įrenginių oro taršos emisijai mažinti,
žiemą vietoj smėlio ir žvyro naudoti druskų tirpalus slidumui mažinti, statybos objektuose, atliekant
akmens ir betono pjaustymo bei kitus dulkėtumą sukeliančius darbus, naudoti drėkinimo įrenginius
ir kt.).
VI. PAPLŪDIMIŲ TVARKYMAS
14. Paplūdimių paruošimas eksploatavimui ir jų tvarkymo planai vasaros sezonui turi
būti baigti 15 dienų prieš prasidedant vasaros sezonui.
15. Paplūdimių įrengimą, paruošimą eksploatuoti aktu patvirtina Palangos miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta nuolatinė Paplūdimių eksploatavimo ir kontrolės
komisija.
16. Paplūdimių teritorijoje gali būti įrengti laikini (sezoniniai) aptarnavimo objektai,
kurie privalo turėti įrengtus biotualetus (ne arčiau kaip 50 m), kasdien prižiūrimus, valomus ir
dezinfekuojamus.
17. Vandens motociklai ir kitos motorizuotos vandens priemonės jūroje
eksploatuojamos vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.
18. Paplūdimius ir kopas prižiūrintis asmuo išvalo kasdien iki 7 val. vasaros sezono
metu, o ne vasaros sezono metu 1 kartą per savaitę.
19. Draudžiama paplūdimiuose ir kopose nakvoti, kūrenti laužus, gadinti paplūdimių
įrangą ir statinius. Draudžiama jodinėti arkliais, vedžioti šunis, kates įteisintuose paplūdimiuose,
patvirtintuose Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimais (galiojančiais teritorinio
planavimo dokumentais);
20. Eksploatuoti vandens motociklus ir kitus motorizuotus laivus nenumatytose ir
nepažymėtose vietose, maudymosi plotuose ir arčiau kaip 500 m nuo kranto draudžiama.
VII. MUZIKINIAI IR MASINIAI RENGINIAI BEI TRIUKŠMĄ KELIANTI ŪKINĖ
VEIKLA
21. Renginiai visomis savaitės dienomis gali vykti nuo 10 val. iki 22 val. vasaros
sezono metu, o ne vasaros sezono metu nuo 10 val. iki 21 val. (išskyrus renginius, kuriems
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatyta kitaip). Per renginį sklindantis
triukšmas negali viršyti teisės aktais nustatytų normų.
22. Nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d. lauko kavinėse muzikuoti su specialia garso
stiprinimo aparatūra draudžiama.
23. Nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d. lauko kavinėse nuo 10 val. iki 24 val. leidžiamas tik
akustinis muzikos kūrinio atlikimas.

24. Muzikuoti lauke nuo 24 val. iki 10 val. draudžiama.
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25. Muzikuoti su specialia garso stiprinimo aparatūra uždarose patalpose, kuriose
nėra specialios garso izoliacijos, leidžiama tik joms esant ne arčiau kai 300 m nuo gyvenamųjų
namų ir apgyvendinimo paslaugas teikiančių įstaigų.
26. Statybos darbai (išskyrus avarijų likvidavimą), kurie skleidžia triukšmą ir sukelia
gyventojų nepasitenkinimą, darbo dienomis gali būti vykdomi nuo 8 val. iki 21 val., šeštadieniais,
sekmadieniais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 21 val.
27. Prekybinė veikla ir prekių gabenimas darbo dienomis nuo 22 val. iki 6 val.,
keliant bet kokį triukšmą, yra draudžiamas.
28. Prekybinė veikla ir prekių gabenimas šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių
dienomis nuo 21 val. iki 9 val., keliant bet kokį triukšmą, yra draudžiamas.
29. Laikinose ir stacionariuose prekybos vietose draudžiama naudoti garsinę
informaciją ir (ar) reklamą nuo 22 val. iki 10 val.
30. Prekiaujant garsajuostėmis ir kitais muzikos įrašais, juos klausyti tik per ausines.
31. Mieste automobilyje leisti muziką, esant atviroms durims ir (ar) langams,
draudžiama.
32. Arčiau kaip 200 m atstumu nuo gyvenamųjų namų, apgyvendinimo paslaugas
teikiančių įstaigų, gydymo įstaigų įrengti žaidimų, cirko ir kiti atrakcionai gali veikti nuo 9 val. iki
22 val.
33. Žolės pjovimas, medžių ir krūmų kirtimas, pjovimas ir kita veikla, naudojant
triukšmą keliančias priemones ūkio darbams atlikti, darbo dienomis gali būti vykdoma nuo 7 val.
iki 21 val., o šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 21 val.
VIII. RENGINIŲ TVARKOS IR ŠVAROS REIKALAVIMAI
34. Šie tvarkos ir švaros reikalavimai taikomi renginiams, vykstantiems viešose
vietose, išskyrus renginius uždarose patalpose, kurie nurodyti Lietuvos Respublikos susirinkimų
įstatyme.
35. Visi viešose vietose organizuojami renginiai gali vykti nuo 8 iki 24 valandos,
išskyrus Joninių, kalėdinius, naujametinius ar kitus miesto ir valstybinius renginius.
36. Uždarose viešo naudojimo patalpose renginių laikas neribojamas, išskyrus
nepilnamečiams skirtus renginius, kurie gali trukti ne ilgiau kaip iki 22 valandos.
37. Siekiant užtikrinti saugumo reikalavimus, viešose erdvėse vykstančių renginių
organizatoriai privalo:
37.1. aptverti renginio teritoriją (jei renginyje dalyvauja daugiau kaip 1000 dalyvių ir
įmanoma aptverti, atsižvelgiant į renginio pobūdį ir vietą);
37.2. gerai apšviesti renginio teritoriją ir jos prieigas (jei renginys vyksta tamsiu
paros metu);
37.3. sudaryti sutartis su saugos tarnybomis dėl viešosios tvarkos palaikymo.
Teritorijos apsaugos organizavimo planas turi būti suderintas su Viešąja policija. Saugumą
užtikrinantys darbuotojai privalo:
37.3.1. užtikrinti teritorijos lankytojų apsaugą;
37.3.2. užtikrinti renginio teritorijoje esančių objektų apsaugą;
37.3.3. padėti policijai užtikrinti viešąją tvarką;
37.4. kontroliuoti, kad į renginio teritoriją nebūtų įsinešama alkoholinių gėrimų,
narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų;
37.5. kontroliuoti, kad į renginio teritoriją nebūtų įleidžiami neblaivūs ar nuo
psichotropinių medžiagų apsvaigę asmenys;
37.6. kontroliuoti, kad į renginio teritoriją nebūtų galima įsinešti ginklų, kitų daiktų,
kuriais galima sužaloti žmogų, sukelti grėsmę kitiems asmenims;

37.7. suteikti visokeriopą pagalbą policijos pareigūnams, renginyje užtikrinantiems
viešąją tvarką;
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37.8. nedelsdami nutraukti renginį, jei kyla grėsmė žmonių saugumui.
38. Jeigu renginio metu bus naudojamos civilinės pirotechnikos priemonės
(fejerverkai), organizatoriai privalo parengti civilinių pirotechnikos priemonių naudojimo vietų
schemą ir ją suderinti su Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos bei Savivaldybės atsakingais
darbuotojais. Civilinių pirotechnikos priemonių naudojimo vietos turi būti aptvertos ar kitaip
užtikrinama, kad prie jų nepatektų pašaliniai žmonės. Turi būti pastatyti kelio ženklai pagal
Savivaldybės parengtą ir su Palangos miesto vyriausiuoju policijos komisariatu suderintą schemą
(jei renginio metu būtina apriboti ar uždrausti transporto eismą).
39. Renginio organizatoriai privalo užtikrinti visos renginio metu naudojamos
įrangos saugumą:
39.1. pateikti Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos suderintą schemą dėl renginio
teritorijos bei įrengimų išdėstymo atitikimo priešgaisriniams reikalavimams;
39.2. užtikrinti teritorijos sutvarkymą po renginio (pateikti sutartis su tvarkančiomis
organizacijomis);
39.3. jei renginys truks ilgiau nei 2 valandas, užtikrinti, kad renginio metu būtų
pastatyti biotualetai;
39.4. jei renginio trukmė ilgesnė negu 4 valandos ir jo metu yra vykdoma prekyba,
renginio organizatoriai privalo užtikrinti, kad renginio metu būtų renkamos šiukšlės.
40. Renginyje gali būti leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, jei organizatoriai
užtikrina, kad šiais gėrimais bus prekiaujama ir jie bus vartojami atskiroje teritorijoje.
41. Organizatoriai turi užtikrinti, kad alkoholiniai gėrimai nebūtų parduodami
nepilnamečiams, o užfiksavę tokių faktų informuoti policijos pareigūnus.
42. Prekyba alkoholiniais gėrimais turi būti nutraukta likus ne mažiau kaip
ketvirtadaliui renginio laiko iki jo pabaigos.
43. Viešųjų renginių organizatoriai ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį ir ne anksčiau kaip
3 mėnesius iki renginio dienos pateikia Palangos miesto savivaldybei prašymą dėl renginio
organizavimo.
44. Organizatoriai privalo laikytis visų įsipareigojimų, nurodytų Palangos miesto
savivaldybės išduotame leidime organizuoti renginį.
45. Organizatoriai privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, Savivaldybės
teisės aktų bei šių taisyklių.
46. Jei organizatoriai nevykdo visų šių taisyklių, leidimas organizuoti renginį
neišduodamas.
IX. DRAUDIMAI
47. Šių taisyklių 1 punkte nurodytiems asmenims draudžiama:
47.1. laikyti statybines ir kitas medžiagas, teršiančias aplinką ar kitaip trukdančias
aplinkiniams, užkasti statybinį laužą ir šiukšles statybos aikštelėje arba už jos ribų bei teršti
statybinėmis atliekomis aplinkines teritorijas;
47.2. sandėliuoti be Komunalinio ūkio skyriaus leidimo statybines medžiagas ant
kelių, gatvių, šaligatvių ir želdynų, juos teršti statybinėmis atliekomis ir gruntu;
47.3. važinėti darbus vykdantiems asmenims transporto priemonėmis ir savaeigiais
mechanizmais tam tikslui neskirtomis vietomis, įvažiuoti į gatvę vikšriniam bei su nešvaria
važiuokle transportui, sandėliuoti iškastą gruntą, neuždengus vejos specialia paklote;
47.4. ardyti arba gadinti kelius, gatves, šaligatvius, dviračių ir pėsčiųjų takus ir
želdynus už statybos aikštelės ribų;
47.5. be Savivaldybės leidimo prekiauti ir teikti kitas paslaugas viešose vietose;

47.6. statyti ir įrengti laikinus statinius ar įrenginius neturint nustatyta tvarka
suderinto projekto ar statybos leidimo (jeigu jis reikalingas);
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47.7. savavališkai įrengti technines eismo reguliavimo priemones (kelio ženklus,
kelių ženklinimą ir kt.) bendrojo naudojimo teritorijose be Savivaldybės nustatyta tvarka išduoto
leidimo, įrengti kartu su kelio ženklais papildomą informaciją, kurios įrengimo nenumato Kelių
eismo taisyklės ir kelio ženklų ir šviesoforų naudojimo standartai;
47.8. mėtyti nuorūkas, popierius ar kitaip teršti aplinką, laikyti prekių pakuotes šiam
tikslui nepritaikytose vietose;
47.9. dėti gėles ir vainikus žmonių žūties vietose, gatvėse ir ant šaligatvių;
47.10. laikyti gatvėse ir viešose vietose įvairią techniką, neeksploatuojamas,
techniškai netvarkingas, paliktas be priežiūros transporto priemones ar jų dalis, išskyrus specialiai
įrengtas aikšteles;
47.11. teršti atliekomis, kitokiais nešvarumais (statybiniu laužu, automobilių dalimis
ir kt.) vandens telkinius bei jų apsaugines zonas;
47.12. važiuoti motorinėmis transporto priemonėmis ir mopedais šaligatviais ar
pėsčiųjų takais, paplūdimiais, kopomis, žaliuosiuose plotuose, statyti transporto priemones ant vejos
ar šaligatvio (išskyrus Kelių eismo taisyklėse numatytus atvejus);
47.13. plauti automobilius ne tam skirtose vietose;
47.14. prašyti išmaldos viešose vietose;
47.15. aktyviai (t. y. žodžiu ar kitais veiksmais priekabiaujant prie praeivių, garsiai
šūkaujant ar vartojant necenzūrinius žodžius, priėjus prie praeivių, taip pat kitokiais įžūliais
veiksmais) rinkti aukas už muzikavimą ar kitokius pasirodymus Palangos miesto gatvėse ir aikštėse;
47.16. vykdyti statybos darbus (išskyrus avarijų likvidavimą), naudojant triukšmą
keliančius mechanizmus (poliakales, kompresorius ir kt.), šeštadieniais bei sekmadieniais ir darbo
dienomis nuo 21 val. vakaro iki 8 val. ryto, nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d.;
47.17. laikyti ir kaupti mėšlą Palangos miesto centrinės dalies teritorijoje,
patvirtintoje Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu (galiojančiu teritorinio planavimo
dokumentu).
47.18. šluoti sąšlavas į lietaus kanalizacijos bei kitus požeminių inžinerinių tinklų
šulinius, pilti į juos paplavas, purvą, pelenus, smėlį, sniegą, mesti ledą ar kitas atliekas;
47.19. pilti į lietaus ir buitinių nuotekų šulinius vandenį, kuriame yra naftos produktų
ir kitų kenksmingų bei degių medžiagų;
47.20. įrengti (kabinti, statyti, klijuoti, dažyti ar kitaip tvirtinti) ir eksploatuoti
reklamines informacines iškabas, plakatus, reklaminius skydus, stovus, stendus ar kitokius
viešuosius užrašus bei kitus laikinus statinius be vietos parinkimo schemų, įrenginių projektų,
suderintų Savivaldybės nustatyta tvarka, ir leidimų arba įrengti juos ne pagal suderintą vietos
parinkimo schemą ar įrenginių projektą;
47.21. sušluoti šiukšles ir žemes po medžiais, krūmais, ant vejų, gėlynų, prie elektros
stulpų ir kitų statinių;
47.22. tvirtinti skelbimus ar kitokią informaciją ant medžių, stulpų, pastatų, statinių
bei kitose šiam tikslui nenumatytose vietose (asmuo, atsakingas už skelbime nurodytą veiklą,
privalo užtikrinti, kad skelbimai nebūtų platinami šiam tikslui nenumatytose vietose);
47.23. rašinėti, braižyti, piešti ar terlioti ant pastatų, tvorų ir kitų statinių;
47.24. nešti, kaupti įvairias atliekas ar užsiimti bet kokia veikla, kuri skatintų
parazitų ar graužikų veisimąsi butuose, rūsiuose, ūkiniuose pastatuose, garažuose, kiemuose ir
kitose vietose;
47.25. be Savivaldybės leidimo naudoti IV klasės civilines pirotechnikos priemones
masinio žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, viešojo transporto stotelėse, stotyse, perėjose,
parkuose, miškuose, žaliuosiuose plotuose ir pan.), važiuojamosiose gatvių dalyse, pėsčiųjų
judėjimo zonose;

47.26. naudoti civilines pirotechnikos priemones nuo 23 iki 7 valandos (išskyrus
švenčių dienomis, taip pat per masinių pramogų renginių, kuriuos rengti nustatyta tvarka yra
išduotas leidimas, metu);
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47.27. naudoti civilines pirotechnikos priemones arčiau kaip 40 metrų iki pastatų bei
automobilių;
47.28. laikyti ir kaupti po medžiais ir krūmais barstyti skirtą smėlį;
47.29. valyti gatves, aikštes ir šaligatvius, naudojant įrankius, gadinančius gatvių ir
šaligatvių asfalto bei betono dangą;
47.30. mesti sniegą ir ledą nuo šaligatvių ir pėsčiųjų takų į važiuojamąją gatvių dalį;
47.31. krauti į rietuves sniegą arčiau kaip 10 m nuo viešojo transporto stotelių
ženklų, taip pat visame įvažos plote;
47.32. krauti sniegą arčiau 1 m nuo medžių, apšvietimo stulpų, šviesoforų atramų;
47.33. versti atliekas tam tikslui nepritaikytose vietose;
47.34. versti į buitinių nuotekų šulinius statybinį bei metalo laužą, šlaką, pelenus;
47.35. pilti į buitinių atliekų konteinerius sąšlavas, skystas atliekas, pavojingas
medžiagas, degantį šlaką;
47.36. deginti lapus, žolę, buitines atliekas.
47.37. bendro naudojimo teritorijose laužyti ir kirsti medžius, krūmus, jų šakas,
mindžioti gėlynus, skinti, rauti gėles ir ardyti veją. Kabinti ant medžių sūpuokles ir skalbinius, kalti
vinis ar kitaip tvirtinti prie medžių bet kokius įrenginius;
47. 38. netvarkingai sandėliuoti atvirame ore laikomus daiktus;
47.39. prekiauti maisto produktais (išskyrus ledais) nuosavybės, nuomos ar panaudos
teise valdomuose žemės sklypuose, esančiuose J. Basanavičiaus g. ir Birutės al. (ne arčiau kaip 30
m nuo J. Basanavičiaus g.), išskyrus pastatuose, kurie turi teisinės registracijos dokumentus,
leidžiančius vykdyti šią veiklą Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų
nustatyta tvarka.
VIII. ATSAKOMYBĖ
48. Taisyklių reikalavimus pažeidę fiziniai ar juridiniai asmenys atsako įstatymų
nustatyta tvarka.
49. Šių taisyklių laikymosi kontrolę užtikrina Palangos miesto savivaldybės ir
Palangos miesto vyriausiojo policijos komisariato atsakingi pareigūnai.
–––––––––––––––––––––––––––––––

