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Pagegiq savivaldybes tarybai
Pagegiq savivaldybds merui

TEIKIMAS
DEL PAGEGIV SAVIVALDYBES TARYBOS 2006 M. SPALIO 12 D. SPRENDIMO
NR. T-886 ,,DEL TRIUKSMO PREVENCTJos rAGEGIV sAVrvALuvgES v-IE5osr-osn
VIETOSE TAISYKLIV TVIRTINIMO"
2017 m.balandLio 5 d. Nr. 6_ lp
Pagegiq savivaldybes taryba 2006 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. T-886
,,Del Triuksmo
prevencijos Pagegiq savivaldybes vie5osiose vietose taisykliq tvirtinimo" patvirtino
Triuk5mo
prevencijos Pagegiq savivaldybes vie5osiose vietose taisykles (toliau Taisykles).
Po Sios datos istatymq leidejas 3 kartus pakeite Lietuvos Respublikos triukSmo valdymo
istatym4 (toliau - {statymas). Nuo 2016 m.lapkridio 1 d. isigalicjo Lieiuvos Respublikos triuk5mo
valdymo istatymoNr. IX-24992,5,7,9,9,11, 13,14,17,rg,24:26,27,29 straipsniqpakeitimo
ir
19,20 straipsniq pripaZinimo netekusiais galios istatymas. Pasikeite ir faktines up6nt yUer.
Pagegiq savivaldybes taryba savo patvirtintq Taisykliq nepakeite ir su aukStesnes galios
teises aktais nesuderino, todel j os prieStarauj a:
1. Lietuvos Respublikos teisekuros pagrindq istatymo 3 straipsnio 2 dalies 6 punkte
nurodytam ai5kumo principui, pagal kuri teises aktuose nustatytas teisinis reguliavimas
tuii buti
logi5kas, nuoseklus, glaustas, suprantamas, tikslus, aiskus ir nedviprasmiskas.
Siam principui prie5tarauja Pagegiq savivaldybes tarybos patvirtintq Taisykliq 5 ir
12
punktai ta apimtimi, kur nurodyta, kad Taura vistuomenis s
kontroliuoja
Taisykliq vykdym4 ir atlieka
iamo triukSmo
tokios irtuigo, nebera,
onalinio
Sveikatos apsaugos ministerij
entas.
Ai5kumo principui Taisykliq 12 punktas prieStarauja ir ta apimtimi, kur nustatyta, kad
triukSmo Saltiniq skleidZiamo triukSmo matavimai atliekami pagallietuvos Respublikos
sveikatos
apsaugos ministro nustatyt4 higienos norm4 HN 33-1 :2003,,Akustinis triuksmas.
LeidLiami lygiai
gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metolikos bendrieji reikalavimai.,.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2007 m. liepos 2 d.
Nr' V-555 ,,Del Lietuvos higienos nonnos HN 33:2007 ,,Akustinis triuksmas. triuksmoisakymu
ribiniai
dydliai gyvenamuosiuose ir visuomenines paskirties pastatuose bei jq aplinkoje,, patvirtinimo.,
pripai,ino netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministio 2002
m. rugsejo 3 d.
isakym4 Nr. V-520 ,,Del Lietuvos higienos norrnc s HN 33-1:ZOOi,,Akustinis triuksmas. ieiiZiami
lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavim ai,,. paZymetina,
kad ir pastarQji isakyrl4 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras pripaZino netekusiu
galios 2011 m. birZelio 13 d. isakymu Nr. V-604,,De1 Lietuvos higienos
normos HN 33:2011
,,TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomenines paskirties pastatuose bei jq aplinkoje,,
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patvirtinimo" (toliau - {sakymas Nr. v-604). Nuo 2011 m. lapkridio 11 d. galioja
'dyiZiar
Nr. V-604 patvirtinta Lietuvos higienos nonna HN 33:2011 ,,Trirk5-o iiUitriul {sakymu
gyvenamuosiuose ir visuomenines paskirties pastatuose bei jq aplinkoje,,.
2. [statymo 2 straipsnio 3,9 ir 28 dalims.
Siose dalyse nustatytoms teisds nofinoms prie5tarauja Pagegiq savivaldybes tarybos
patvirtintq Taisykliq 13 punktas ir20.2 papunktis, nes Siuo metu galiojandios redakcijos
fstaiyme
nustatl'tos kitokios dienos, vakaro ir nakties meto valandos, nei nurodytos Taisyklese.
3. [statymo 14 straipsnio 3 daliai.
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4. {statymo 4 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytam savivaldybes veiklos ir
savivaldybes institucijq priimamq sprendimq teisetumo principui, pagal k*i savivaldybes
institucijq ir kitq savivaldybes vieSojo administravimo .rU;.t q
ir visais ;q veiklos
klausimais priimti sprendimai turi atitikti istatymq ir kitq teises ut tq i.it""ltAJ
utavimus.
5. Lietuvos Respublikos vie5ojo administravimo
istatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto
itvirtintam istatymo vir5enybes principui. Sis principas reiskia, kad viesolo aiministravimo sub;ektq
igaliojimai atlikti vie54ji administravim4 turi buti r ustatyti teises aktuose, o veikla turi atitikti Siame
istatyme i5destytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susijg su asmenq teisiq ir pareigq
igyvendinimu, visais atvejais turi btti pagristi istatymais.
AtsiZvelgdama i tai, kas iSdestyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybiq
administracines prieZiDros istatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
arybos posedyje (ne veliau kaip per 1 mdnesi nuo
encijos Pagegitl savivaldybes viesosiose vietose
2006 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. T-gg6 ,,Ddl
siose vietose taisykliq tvirtinimo,., 5, 12, 13, 16
punktq t 20.2 papunkdio pakeitimo klausim4.
Apie priimt4 sprendim4 praSau prane5ti Vyriausybes atstovui per 10 dienq nuo jo
priemimo dienos.
Informuoju, kad pagal Lietuvos Respublikos savivaldybiq administracines prieZilros
4
istatymo straipsnio 9 dalyje nustatyt4 reglamentr im4, meras artimiausiame savivaldybls tarybos
posedyje privalo supaZindinti savivaldybes tarybos narius su Vyriausybes
atstovo teikimais ir
reikalavimais.
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