PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TRIUKŠMO VALDYMO INFORMACIJOS 2016 M.
ATASKAITA-KLAUSIMYNAS
1. Kontaktinė informacija
Savivaldybė

Pakruojo rajono savivaldybė

Adresas

Kęstučio g.4, Pakruojis

Kontaktinis asmuo

Ekologė Kazimiera Klabienė

Tel., faks., el. p.

8 421 61698; 8 421 69090 ekologe@pakruojis.lt

2. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo nuostatų įgyvendinimas savivaldybėse
2.1. Tyliųjų zonų tvirtinimas
Ar savivaldybėje yra patvirtintų:
a) tyliųjų aglomeracijos zonų*:

taip

Savivaldybės tarybos sprendimo data:

ne
numeris:

Savivaldybės teisės akto oficialaus
paskelbimo šaltinis (nuoroda į interneto svetainę):
Nuoroda į interneto svetainę, kurioje
skelbiami grafiniai brėžiniai ar erdvinių duomenų rinkiniai, kuriuose pavaizduotas tyliųjų aglomeracijos zonų
išsidėstymas (arba kartu su šia užpildyta forma pateikiamos informacijos
rinkmenos su grafiniais brėžiniais ar
erdvinių duomenų rinkiniais)
*Pildo Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių miestų savivaldybės
b) tyliųjų viešųjų zonų:

taip

ne

Savivaldybės tarybos sprendimo data:

2006 02 23

Savivaldybės teisės akto oficialaus
paskelbimo šaltinis (nuoroda į interneto svetainę):

www.pakruojis.lt

Nuoroda į interneto svetainę, kurioje
skelbiami grafiniai brėžiniai ar erdvinių duomenų rinkiniai, kuriuose pavaizduotas tyliųjų viešųjų zonų išsidėstymas (arba kartu su šia užpildyta
forma pateikiamos informacijos rinkmenos su grafiniais brėžiniais ar
erdvinių duomenų rinkiniais)

numeris:

T-68
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c) tyliųjų gamtos zonų

taip

ne

Savivaldybės tarybos sprendimo data:

2006 02 68

Savivaldybės teisės akto oficialaus
paskelbimo šaltinis (nuoroda į interneto svetainę):

www.pakruojis.lt

numeris:

T-68

Nuoroda į interneto svetainę, kurioje
skelbiami grafiniai brėžiniai ar erdvinių duomenų rinkiniai, kuriuose pavaizduotas tyliųjų gamtos zonų išsidėstymas (arba kartu su šia užpildyta
forma pateikiamos informacijos
rinkmenos su grafiniais brėžiniais ar
erdvinių duomenų rinkiniais)
Prašome išvardyti ir trumpai apibūdinti tyliųjų zonų atrankos kriterijus ar rodiklius.

2.2. Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimas
Ar savivaldybėje yra patvirtintos triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklės?
taip

ne

Savivaldybės tarybos sprendimo data:

2013 11 21

Savivaldybės teisės akto oficialaus
paskelbimo šaltinis (nuoroda į interneto svetainę):

www.pakruojis.lt

numeris:

T-286

Prašome pateikti informaciją apie triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų
įgyvendinimą.
Triukšmo prevencijos viešose vietose taisyklių kontrolę vykdo seniūnijų seniūnai, Šiaulių visuomenės
sveikatos centro Pakruojo skyrius, Pakruojo rajono policijos komisariatas.
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2.3. Triukšmo rodiklių savivaldybės teritorijoje tvirtinimas
Ar savivaldybėje yra patvirtinti triukšmo rodikliai?
taip

ne

Savivaldybės tarybos sprendimo data:

2006 02 23

numeris:

T-68

Savivaldybės teisės akto oficialaus
paskelbimo šaltinis (nuoroda į interneto svetainę):
Išvardykite savivaldybėje patvirtintus triukšmo rodiklius.
Triukšmo rodiklis (LAeqT,
LAeq,24h, LAFmax, Ldienos,
Lvakaro, Lnakties, LAF95,1h ir
pan.)
55dBA
55 DBA

Ribinė Taikymo sritis
vertė
(dBA)
Tyliose zonose nuo 22.00 iki 6.00
Šveitimo įstaigų teritorijose 6.00 iki 18.00 val.

Papildomi komentarai.

2.4. Triukšmo prevencijos zonų tvirtinimas
Ar savivaldybėje yra patvirtintų triukšmo prevencijos zonų?
taip

ne

Savivaldybės tarybos sprendimo data:
Savivaldybės teisės akto oficialaus
paskelbimo šaltinis (nuoroda į interneto svetainę):
Nuoroda į interneto svetainę, kurioje
skelbiami grafiniai brėžiniai ar erdvinių duomenų rinkiniai, kuriuose pavaizduotas triukšmo prevencijos zonų
išsidėstymas (arba kartu su šia užpildyta forma pateikiamos informacijos
rinkmenos su grafiniais brėžiniais ar
erdvinių duomenų rinkiniais)

numeris:
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Prašome pateikti informaciją apie triukšmo šaltinių valdytojų, veikiančių ar vykdančių veiklą
triukšmo prevencijos zonose, triukšmo prevencijos veiksmų planų rengimą ir šių planų įgyvendinimo
ataskaitų teikimą savivaldybėms.

2.5. Aglomeracijų triukšmo prevencijos veiksmų planų rengimas ir tvirtinimas
(Pildo Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių miestų savivaldybės)
Ar savivaldybėje yra patvirtintas triukšmo prevencijos veiksmų planas?
taip

ne

Savivaldybės tarybos sprendimo data:

2006 04 20

Savivaldybės teisės akto oficialaus
paskelbimo šaltinis (nuoroda į interneto svetainę):

www.pakruojis.lt

Triukšmo prevencijos
veiksmų plano priemonės pavadinimas
Kaupti informaciją apie
triukšmo lygius

Priemonės
įgyvendinimo
terminas
Vydomas
Pakruojo r.
savivaldybės
aplinkos
monitoringas,
tame tarpe ir
triukšmo
monitoringas.

numeris:

Ar priemonė
įgyvendinta
taip
ne

taip
ne
taip
ne
taip
ne
taip
ne
taip
ne
taip
ne
taip
ne
taip
ne
taip
ne
taip
ne

T-133

Išlaidos
priemonei
įgyvendinti
Visuomenės
sveikatos
rėmimo
specialiosi
programa.

Triukšmo sumažėjimą
patyrusių ar patirsiančių žmonių skaičius
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taip
ne
taip
ne
2.6. Savivaldybės tarybos patvirtintuose savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės
strateginiame veiklos planuose numatytos triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonės
Ar savivaldybės tarybos patvirtintuose savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės
strateginiame veiklos planuose numatyta triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių?
taip

ne

Savivaldybės tarybos sprendimo data:

numeris:

Savivaldybės teisės akto oficialaus
paskelbimo šaltinis (nuoroda į interneto svetainę):
Savivaldybės tarybos sprendimo data:

numeris:

Savivaldybės teisės akto oficialaus
paskelbimo šaltinis (nuoroda į interneto svetainę):
Savivaldybės tarybos sprendimo data:

numeris:

Savivaldybės teisės akto oficialaus
paskelbimo šaltinis (nuoroda į interneto svetainę):
Savivaldybės strateginio
planavimo dokumento
priemonės pavadinimas

Priemonės
įgyvendinimo terminas

Ar priemonė
įgyvendinta
taip
ne
taip
ne
taip
ne
taip
ne
taip
ne
taip
ne
taip
ne
taip
ne
taip
ne
taip
ne
taip

Išlaidos
priemonei
įgyvendinti

Triukšmo sumažėjimą
patyrusių ar patirsiančių žmonių skaičius
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ne
taip
ne

2.7. Teritorijų planavimo sprendiniai, susiję su triukšmo prevencija
Išvardykite pritaikytus sprendinius ar priemones, susijusius su triukšmo prevencija, rengiant
teritorijų planavimo dokumentus ir atliekant strateginio pasekmių aplinkai vertinimo, poveikio aplinkai
vertinimo ar poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūras.
Teritorija, kurioje suplanuoti triukšmo prevencijos Poveikio vertinimo procedūros
sprendiniai ar priemonės
strateginis pasekmių aplinkai
vertinimas
poveikio aplinkai vertinimas
poveikio visuomenės
sveikatai vertinimas
strateginis pasekmių aplinkai
vertinimas
poveikio aplinkai vertinimas
poveikio visuomenės
sveikatai vertinimas
strateginis pasekmių aplinkai
vertinimas
poveikio aplinkai vertinimas
poveikio visuomenės
sveikatai vertinimas
strateginis pasekmių aplinkai
vertinimas
poveikio aplinkai vertinimas
poveikio visuomenės
sveikatai vertinimas
strateginis pasekmių aplinkai
vertinimas
poveikio aplinkai vertinimas
poveikio visuomenės
sveikatai vertinimas
strateginis pasekmių aplinkai
vertinimas
poveikio aplinkai vertinimas
poveikio visuomenės
sveikatai vertinimas
strateginis pasekmių aplinkai
vertinimas
poveikio aplinkai vertinimas
poveikio visuomenės
sveikatai vertinimas
strateginis pasekmių aplinkai
vertinimas
poveikio aplinkai vertinimas
poveikio visuomenės
sveikatai vertinimas

Trumpas sprendinio ar priemonės aprašymas

Ar priemonės
jau įgyvendintos
taip
ne

taip
ne

taip
ne

taip
ne

taip
ne

taip
ne

taip
ne

taip
ne
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2.8. Muzikinių ir kitų masinių renginių, kuriuos organizuoja juridiniai ir fiziniai asmenys, trukmės
nustatymas
Ar savivaldybės vykdomosios institucijos patvirtintame teisės akte yra nustatyta muzikinių ir kitų
masinių renginių, kuriuos organizuoja juridiniai ir fiziniai asmenys, trukmė?
taip

ne

Savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimo
data:

2013 11 21

Savivaldybės teisės akto oficialaus paskelbimo šaltinis
(nuoroda į interneto svetainę):

www.pakruojis.lt

Renginio pavadinimas ar tipas (pagal teisės aktą)
Viešose vietose organizuojami renginiai.

Nustatytas leidžiamas laikas ir trukmė
8.00 val. iki 22.00 val. penktadieniais;
šeštadieniais ir sekmadieniais – 8.00val. iki
23.00 val.

numeris:

T-286

Prašome pateikti informaciją apie savivaldybės vykdomosios institucijos nustatytos muzikinių ir kitų
masinių renginių, kuriuos organizuoja juridiniai ir fiziniai asmenys, trukmės reikalavimų laikymąsi.

2.9. Triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių, įtrauktų į regionų plėtros planus, įgyvendinimas
Regiono plėtros plano priemonės pavadinimas

Informacija apie priemonės įgyvendinimą
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2.10. Triukšmo, kylančio atliekant statybos, remonto darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose
teritorijose, kontrolė
Ar savivaldybėje yra nustatytas leidžiamas statybos darbų pradžios ir pabaigos laikas?
taip

ne

Savivaldybės vykdomosios
institucijos sprendimo data:

2013 11 21

Savivaldybės teisės akto oficialaus
paskelbimo šaltinis (nuoroda į interneto svetainę):

www.pakruojis.lt

numeris:

T-286

Prašome pateikti informaciją apie nustatyto leidžiamo statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko
reikalavimų laikymąsi.
Yra bendras reikalavimas gyvenamųjų namų kvartaluose triukšmingus mechanizmus galima naudoti
darbo dienomis nuo 6.00 val. iki 21.00 va.; poilsio ir švenčių dienomis – nuo 10.00 val. iki 18.00 val.

2.11. Triukšmo šaltinių valdytojų, planuojančių statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose
vietovėse, informacijos apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per
parą, triukšmo mažinimo priemones teikimas
Objektas, dėl kurio Trumpa informacija apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą,
buvo teikta informacija planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo
priemones

2.12. Triukšmo stebėsenos (monitoringo) vykdymas nustatytose tyliosiose zonose
Ar savivaldybė vykdo triukšmo stebėseną (monitoringą) tyliosiose zonose?
taip

ne

Trumpai aprašykite rezultatus. Koks triukšmo lygis tyliosiose zonose ir jo kitimo tendencijos?
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Vykdomas bendras Pakruojo rajono aplinkos monitoringas, tame tarpe ir triukšmo monitoringas.
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3. Pastabos ir pasiūlymai
3.1. Pastabos

3.2. Pasiūlymai

Ekologė
(Pareigos)

(Parašas)

2017 01 27
(Data)

DĖKOJAME UŽ ATSAKYMĄ

Kazimiera KLabienė
(Vardas ir pavardė)

