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UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL RENGINIŲ TRUKMĖS IR STATYBOS DARBŲ LAIKO NUSTATYMO
2017 m. liepos d. Nr.
Ukmergė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 13 straipsnio 2
dalies 4 punktu ir Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. 7-292
,,Dėl triukšmo prevencijos Ukmergės rajono viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“:
1. N u s t a t a u muzikinių ir kitų masinių renginių, kuriuos organizuoja juridiniai ir
fiziniai asmenys, trukmę:
1.1. Ukmergės rajono viešosiose vietose organizuojamuose muzikiniuose,
informaciniuose, reklaminiuose ir kituose renginiuose, planuojamuose mažiau nei 1000 žmonių,
triukšmo šaltiniai gali būti naudojami nuo 8 val. iki 22 val., triukšmo šaltinių naudojimo trukmė
neturi viršyti 4 valandų.;
1.2. Ukmergės rajono viešosiose vietose organizuojamuose muzikiniuose,
informaciniuose, reklaminiuose ir kituose renginiuose, planuojamuose daugiau nei 1000 žmonių,
triukšmo šaltiniai gali būti naudojami nuo 8 val. iki 22 val. Šis laikas gali būti pailgintas raštu
suderinus su Savivaldybės administracijos direktoriumi.
2. N u s t a t a u, kad statybos ir remonto darbai gyvenamosiose patalpose ir
gyvenamosiose teritorijose leidžiami vykdyti nuo 7 val. iki 19 val. darbo dienomis ir nuo 10 val. iki
18 val. poilsio ir švenčių dienomis.
3. Šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre.
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