PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s tarybos
2012 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. B-TS-385
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS TERITORIJOS SANITARINöS
KONTROLöS TAISYKLöS
I. BENDROJI DALIS
1. Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s (toliau – Savivaldyb÷) teritorijos sanitarin÷s kontrol÷s
taisykl÷s (toliau – Taisykl÷s) reglamentuoja saugios gyvenamosios aplinkos ir ligų prevencijos
reikalavimus teritorijai ir statinių tinkamai priežiūrai.
2. Savivaldyb÷s teritorijoje sanitarinę kontrolę organizuoja Savivaldyb÷s administracija.
Sanitarinę kontrolę vykdo Savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įgalioti pareigūnai (toliau –
Pareigūnai).
3. Sanitarin÷ kontrol÷ vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais
įstatymais, Vyriausyb÷s nutarimais, kitais teis÷s aktais, Savivaldyb÷s tarybos sprendimais,
Savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įsakymais bei šiomis Taisykl÷mis. Teis÷s aktai sanitarijos
srityje:
3.1. gyvūnai laikomi ir registruojami gyvenamosiose vietov÷se pagal Savivaldyb÷s tarybos
patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo taisykles;
3.2. viešosiose vietose prekiaujama pagal Savivaldyb÷s tarybos patvirtintas Prekybos ir
paslaugų teikimo viešosiose vietose taisykles;
3.3. paplūdimiai tvarkomi pagal Lietuvos higienos normos HN 92-2007 ,,Paplūdimiai ir jų
maudyklų vandens kokyb÷“ reikalavimus;
3.4. atliekos tvarkomos pagal Savivaldyb÷s tarybos patvirtintas Atliekų tvarkymo taisykles;
3.5. želdynai ir želdiniai tvarkomi, saugomi ir prižiūrimi pagal Želdynų ir želdinių
sanitarin÷s apsaugos taisykles (Žin., 2007, Nr. 135-5505) bei Savivaldyb÷s tarybos patvirtintas
Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s želdynų ir želdinių apsaugos taisykles;
3.6. miestai ir kitos gyvenamosios vietov÷s tvarkomos pagal Savivaldyb÷s tarybos
patvirtintas Vilkaviškio rajono miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisykles;
3.7. geriamojo vandens ir buityje naudojamo karšto vandens saugos ir kokyb÷s reikalavimai
nustatyti Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokyb÷s
reikalavimai”;
3.8. triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenin÷s paskirties pastatuose ir jų
aplinkoje bei triukšmo poveikis visuomen÷s sveikatai nustatomi pagal Lietuvos higienos normą HN
33:2011 ,,Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenin÷s
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje” (Žin., 2011, Nr. 75-3638), o triukšmo prevencija vykdoma
pagal Savivaldyb÷s tarybos patvirtintas Triukšmo prevencijos Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s
viešosiose vietose taisykles;
3.9. Savivaldyb÷s tarybos sprendimai ir Savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įsakymai
kovos su stichin÷mis nelaim÷mis, kovos su žmonių užkrečiamųjų ligų protrūkiais ir epidemijomis,
gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo klausimais.
4. Savivaldyb÷s teritorijoje šių Taisyklių privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys
(toliau – asmenys).
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II. SANITARINöS KONTROLöS TURINYS IR OBJEKTAI
5. Savivaldyb÷s sanitarin÷s kontrol÷s turinį sudaro:
5.1. Savivaldybei pavaldžių institucijų, atsakingų už rajono savivaldyb÷s teritorijos
sanitariją, darbo kontrol÷;
5.2. juridiniams ir fiziniams asmenims priklausančių teritorijų sanitarijos ir tvarkos kontrol÷;
5.3. gyventojų apsauga nuo infekcinių ligų, padid÷jusio gatvių ir buitinio triukšmo,
dirvožemio, vandens ir oro taršos.
6. Sanitarin÷s kontrol÷s objektai yra:
6.1. gatv÷s, skverai, aikšt÷s ir kitos savivaldyb÷s teritorijos, buitinių atliekų surinkimo ir
nukenksminimo vietos;
6.2. visuomeninis kelių transportas, stotys, stotel÷s;
6.3. pramogų ir poilsio organizavimo vietos, parkai, paplūdimiai, poilsio aikštel÷s prie kelių,
automobilių stov÷jimo aikštel÷s, garažų teritorijos, kapin÷s, viešieji tualetai, sąvartynai;
6.4. gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo vietos, vaikų žaidimo aikštel÷s, kiemai, sporto
aikštynai;
6.5. naminių gyvūnų (kačių, šunų, paukščių ir kt.) priežiūra;
6.6. dezinsekcijos ir deratizacijos darbų organizavimas gyvenamųjų namų ir
visuomeniniuose pastatuose bei atliekų kaupimo teritorijose.
III. PAREIGŪNŲ TEISöS IR PAREIGOS
7. Pareigūnas, vykdydamas sanitarinę kontrolę, turi teisę:
7.1. pateikęs tarnybinį pažym÷jimą, be kliūčių lankytis sanitarin÷s kontrol÷s tikslu
savivaldyb÷s teritorijoje esančiose įmon÷se, įstaigose ir organizacijose bei jų teritorijose;
7.2. gauti iš juridinių ir fizinių asmenų žodinius ir raštiškus paaiškinimus d÷l kontroliuojamo
objekto sanitarin÷s būkl÷s;
7.3. tikrinti, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi Savivaldyb÷s tarybos sprendimais
patvirtintų naminių gyvūnų laikymo, želdinių apsaugos, prekybos turgaviet÷se ir viešosiose vietose,
žmonių gyvyb÷s apsaugos vandens telkiniuose ir kitų taisyklių, mero potvarkių, Savivaldyb÷s
administracijos direktoriaus įsakymų įgyvendinimo, Lietuvos higienos normų, sveikatos apsaugos
ministro įsakymų;
7.4. nagrin÷ti gyventojų skundus ir prašymus sanitarijos ir higienos klausimais;
7.5. nustačius galimus visuomen÷s sveikatos rizikos veiksnius, parengti laboratorinių tyrimų
ir instrumentinių matavimų programas, dalyvauti jų vykdyme;
7.6. reikalauti iš ūkio subjektų, juridinių asmenų organizuoti laboratorinius tyrimus,
instrumentinius matavimus ar higieninę ekspertizę vykdomos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai ir
visuomen÷s sveikatos saugai įvertinti;
7.7. reikalauti iš juridinių ir fizinių asmenų pašalinti nustatytus sanitarijos pažeidimus;
7.8. pagal kompetenciją nagrin÷ti administracinių teis÷s pažeidimų bylas ir už nustatytus
sanitarijos, higienos ir visuomen÷s sveikatos saugos (Lietuvos Respublikos higienos normų,
Savivaldyb÷s tarybos patvirtintų taisyklių, kitų norminių aktų) pažeidimus taikyti nuobaudas
Lietuvos Respublikos administracinių teis÷s pažeidimų kodekso nustatyta tvarka;
7.9. teikti pasiūlymus rengiant bei papildant visuomen÷s sveikatos saugą užtikrinančias
taisykles, tvirtinamas Savivaldyb÷s tarybos;
7.10. konsultuoti ir teikti informaciją fiziniams, juridiniams asmenims sanitarin÷s priežiūros
bei visuomen÷s sveikatos saugos klausimais;
7.11. analizuoti sanitarin÷s kontrol÷s vykdomų veiksmų efektyvumą, teikti Savivaldyb÷s
administracijai pasiūlymus gyventojų sveikatos saugos klausimais;
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7.12. atstovauti Savivaldyb÷s interesams pagal savo kompetenciją, bendraujant su kitomis
valstybin÷mis institucijomis, susijusiomis su visuomen÷s sveikatos priežiūra, sanitarijos klausimais.
IV. SANITARINöS KONTROLöS ORGANIZAVIMAS
8. Pareigūnai, vykdydami sanitarinę kontrolę:
8.1. privalo prisistatyti pateikdami tarnybinį pažym÷jimą, nurodyti patikrinimo priežastį,
apžiūr÷ti vietą, o esant būtinumui organizuoti būtinus laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus (ūkio
subjektai ir juridiniai asmenys laboratorinius tyrimus organizuoja patys);
8.2. į privačią teritoriją turi teisę patekti su teritorijos savininku, valdytoju ar įgaliotiniu;
8.3. į privatų butą, namo valdą turi teisę patekti leidžiant ir dalyvaujant buto savininkui ar jo
įgaliotam asmeniui;
8.4. savininkui ar jo įgaliotam asmeniui atsisakius (vengiant) įsileisti apžiūrai, gali apžiūr÷ti
prieinamas vietas dalyvaujant kitų valstybinių institucijų atstovams ar liudininkams;
8.5. privalo prisistatyti juridinio asmens savininkui, vadovui ar įgaliotam asmeniui
vykdydami juridinio asmens (įmon÷s) sanitarinę kontrolę;
8.6. jei juridinis asmuo nedalyvauja ar atsisako dalyvauti (negalima jo rasti ar sąmoningai
vengia), patikrinime turi dalyvauti 2 liudytojai, apie tai įrašant patikrinimo akte (1 priedas);
8.7. patikrinę surašo sanitarinio patikrinimo aktą 2 egzemplioriais. Vienas egzempliorius
paliekamas pasirašytinai fiziniam ar juridiniam asmeniui arba išsiunčiamas paštu;
8.8. tikrinamojo juridinio asmens savininkui, vadovui ar įgaliotam asmeniui pageidaujant, jo
paaiškinimus ar pastabas įrašo sanitarinio patikrinimo akte.
9. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos APTK 239³
straipsniu, Savivaldyb÷s
administracijos direktoriaus įgalioti pareigūnai nagrin÷ja šio kodekso 110, 161, 162, 166, 167, 185,
185¹ straipsniuose numatytų administracinių teis÷s pažeidimų bylas, skiria administracines
nuobaudas. Baudas iki vieno šimto litų iš piliečių ar pareigūnų gali imti pažeidimo padarymo
vietoje išduodant Pinigų pri÷mimo kvitą.
10. Pinigų pri÷mimo kvitai yra griežtos atskaitomyb÷s dokumentai, kuriuos pagal raštišką
Pareigūno prašymą išduoda Savivaldyb÷s administracijos Apskaitos skyrius. Pinigų pri÷mimo kvito
naudojimo, išrašymo ir apskaitos ypatumus reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministro
2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 patvirtintos Pinigų pri÷mimo ir pinigų išmok÷jimo kvitų
naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisykl÷s.
11. Pareigūnas pagal Pinigų pri÷mimo kvitus gautus pinigus ne rečiau kaip kartą per ketvirtį,
bet ne v÷liau kaip iki einamojo ketvirčio paskutinio m÷nesio 25 d., įneša į Savivaldyb÷s
administracijos kasą arba sąskaitą banke, o išrašytus (sugadintus) Pinigų pri÷mimo kvitus grąžina
Apskaitos skyriui.
12. Jeigu pažeid÷jas ginčija jam paskirtą nuobaudą už nustatytus pažeidimus, jam surašytas
protokolas perduodamas Savivaldyb÷s Administracinei komisijai, o pažeid÷jas pasirašytinai
kviečiamas svarstymui.
13. Pareigūnas d÷l patikrinimo metu nustatyto administracinio teis÷s pažeidimo surašo
administracinio teis÷s pažeidimo protokolą pagal Lietuvos Respublikos administracinių teis÷s
pažeidimų kodekso 259 ir 259¹ straipsnius. Protokolas surašomas dviem egzemplioriais, kurių
vienas nedelsiant įteikiamas administracin÷n atsakomyb÷n traukiamam asmeniui.
14. Už pakartotinai nustatytus pažeidimus, sąmoningą ankstesnių įsipareigojimų nevykdymą
Pareigūnas surašo pažeid÷jui administracinio teis÷s pažeidimo protokolą ir jį su visa medžiaga
perduoda Savivaldyb÷s Administracinei komisijai bei raštu iškviečia pažeid÷ją svarstymui.
15. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių teis÷s pažeidimų kodekso 263 straipsnį, jei
administracinio teis÷s pažeidimo protokolo negalima surašyti ar įteikti pažeidimo padarymo vietoje
ir pagal išrašytą šaukimą pažeid÷jas vengia atvykti į Savivaldyb÷s Administracin÷s komisijos
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pos÷dį, Pareigūnas parengia pranešimą Savivaldyb÷s policijos komisariatui d÷l būtinumo pristatyti
pažeid÷ją į Savivaldyb÷s Administracin÷s komisijos pos÷dį.
16. Pareigūno nutarimai gali būti skundžiami teis÷s aktų nustatyta tvarka.
_________________________
SUDERINTA:
Marijampol÷s visuomen÷s sveikatos centro
Užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrol÷s
skyriaus ved÷ja, pavaduojanti direktorę
(Parašas)
Loreta Radzevičien÷
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PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s tarybos
2012 m. birželio d. sprendimo Nr. B-TS1 priedas
SANITARINIO PATIKRINIMO AKTAS
20__ m. ________________ d._____ val. Nr._____
Aš,_____________________________________________________,Savivaldyb÷s administracijos
direktoriaus___________________________ pavedimu Nr. ____ ir dalyvaujant_______________
_______________________________________________________________________________,
Patikrinau_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Patikrinimo priežastis _____________________________________________________________
Patikrinimo metu nustatyta: _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________Anksčiau buvo/nebuvo tikrinta ______________, ankstesnių įpareigojimų
vykdymas _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s teritorijos sanitarin÷s kontrol÷s taisykl÷mis,
patvirtintomis Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s tarybos 2012 m. birželio d. sprendimu Nr. B-TS-,
reikalauju________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
pašalinti išvardytus pažeidimus toliau nurodytais terminais:
Eil.Nr.

Pažeidimo turinys

Pažeistas teis÷s aktas
pavadinimas
straipsnis

Pažeidimo
pašalinimo
terminas

Žyma apie
vykdymą

Pažeid÷jo pasiaiškinimas ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Pagal ATPK 290 straipsnį apie įvykdymą pranešti raštu iki _________________ Savivaldyb÷s
administracijos direktoriui, S. N÷ries 1, Vilkaviškis, tel. (8 342) 60 064.
Jei nepašalinsite pažeidimo (-ų) iki nurodyto termino, Jums bus taikomos administracinio poveikio
priemon÷s ir atsakomyb÷ pagal Lietuvos Respublikos administracinių teis÷s pažeidimų kodekso
_______________________ straipsnį.
Savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įgaliotas pareigūnas _____________________________
Patikrinimo dalyviai _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Susipažinau ir 1 egzempliorių gavau: __________________________________________________
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