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 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 

19 straipsnio 1 dalies 9 punktu, Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais  susijusių gaminių 

vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo 

atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, 

informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministro 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-1357 ,,Dėl prieštaravimo dėl tabako, 

tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir 

lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose 

draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 5.3 papunkčiu, 7, 8, 11 ir 12 punktais bei atsižvelgdamas į tai, kad 

praėjo 6 mėnesiai nuo daugiabučio namo Statybininkų g. 3, Visagine, gyventojo, nedeklaravusio 

gyvenamosios vietos daugiabučiame name Statybininkų g. 3, Visagine, pranešimo apie prieštaravimą 

dėl rūkymo daugiabučio gyvenamojo namo balkonuose, terasose ir lodžijose pateikimo dienos: 

1. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Visagino savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2021 m. vasario 2 d. įsakymą Nr. ĮV-E-72 „Dėl draudimo rūkyti daugiabučio namo 

Statybininkų g. 3, Visagine, balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose 

atskiriems savininkams“. 

2. Į p a r e i g o j u  daugiabučio namo Statybininkų g. 3, Visagine, bendrojo 

naudojimo objektų administratorių UAB „Visagino būstas“ nuimti įrengtus name informacinius 

ženklus apie draudimą rūkyti daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise 

priklausančiuose atskiriems savininkams, ir apie šį sprendimą raštu arba elektroninio ryšio 

priemonėmis informuoti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus. 

3. N u s t a t a u,  kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. gruodžio 13 d. 

4. P a v e d u  Visagino savivaldybės administracijos Vidaus administravimo ir 

informacinių technologijų skyriui šį įsakymą paskelbti interneto svetainėje ir Teisės aktų registre. 

 Šis sprendimas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Visagino savivaldybės 

administracijos direktoriui (Parko g. 14, 31140 Visaginas) Lietuvos Respublikos viešojo 

administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio 

apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio 

administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos 

administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos 
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Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo 

paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos. 

 

 

 

Administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas 

 


