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VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2018 M. GRUODŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-E-407 „DĖL TRIUKŠMO ŠALTINIŲ
VALDYTOJŲ, KURIE YRA ŪKIO SUBJEKTAI, PLANINIŲ IR NEPLANINIŲ
STATYBOS DARBŲ PATIKRINIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019 m. gegužės ___ d. Nr. ĮV-E-____
Visaginas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi
ir atsižvelgdama į Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnybos pastabas:
1. P a k e i č i u Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie yra ūkio subjektai, planinių ir
neplaninių statybos darbų patikrinimų taisyklių, patvirtintų Visagino savivaldybės administracijos
direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. ĮV-E-407 „Dėl Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie
yra ūkio subjektai, planinių ir neplaninių statybos darbų patikrinimų taisyklių patvirtinimo“, 13, 17
ir 22 punktus ir juos išdėstau taip:
„13. Administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo, prieš pradėdamas Subjekto veiklos
planinį patikrinimą, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų, raštu arba elektroniniu paštu informuoja
apie numatomą vykdyti patikrinimą, nurodo atliekamo patikrinimo pagrindą, terminą, dalyką ir
pateikia preliminarų dokumentų, kuriuos Subjektas turi pateikti Administracijos direktoriaus
įgaliotam asmeniui, sąrašą.
17. Subjektų veiklos neplaninis patikrinimas atliekamas, Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo 364 straipsnio 11 dalyje nurodyta tvarka ir 12 dalyje nurodytu pagrindu,
Administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens motyvuotu sprendimu.
22. Subjektas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo ar kitų įstatymų nustatyta
tvarka gali skųsti priežiūrą atliekančio subjekto sprendimą atlikti neplaninį patikrinimą. Sprendimo
atlikti neplaninį patikrinimą apskundimas nesustabdo patikrinimo atlikimo.“
2. P a k e i č i u šio įsakymo 1 punkte paminėtų taisyklių 1 priedą ir jį išdėstau
nauja redakcija (pridedama).
3. N u r o d a u, kad šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre.

L. e. administracijos direktoriaus pareigas

Aušra Andrijauskienė

Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie yra ūkio
subjektai, planinių ir neplaninių statybos
darbų patikrinimų taisyklių
1 priedas

(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė)

(buveinės arba gyvenamosios vietos adresas)

(telefono numeris, el. pašto adresas)

Visagino savivaldybės administracijai

PRANEŠIMAS
20____-____-____ Nr. _______
Visaginas

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 14 straipsnio
2 dalį, teikiu šią informaciją:
1. Planuoju pradėti ___________________________________ darbus gyvenamojoje
(statybos, remonto, montavimo)

vietovėje _______________________________________________________________________.
(adresas)

2. Planuojama triukšmo trukmė per parą ___________________________________.
3. Planuojamas triukšmo lygis ___________________________________________.
4. Triukšmo mažinimo priemonės ________________________________________.
5. Informaciją pageidauju gauti __________________________________________
(el. paštu, raštu, telefonu)

_______________________________________________________________________________.

______________________
(pareigos)

_______________
(parašas)

__________________________
(vardas ir pavardė)
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