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MIELI GYVENTOJAI, 

GERBKITE VIENI KITUS IR LAIKYKITĖS ŠIŲ TAISYKLIŲ 

 

  Ramybės laikas nuo 22 val. iki 7 val. Atsakomybė už viešosios rimties trikdymą 

numatyta LR ANK 488 str. (bauda nuo 20 iki 80 EUR), Šio straipsnio 1 dalyje numatytas 

administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai užtraukia baudą nuo 80 iki 300 eurų.  

• Remonto darbus vykdykite darbo laiku, t. y. nuo 7 val. iki 18 val. 

• Statybines atliekas draudžiama mesti į buitinių atliekų konteinerį.  

• Pagal gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų, inžinierinių įrenginių 

naudojimo taisyklių 6.3 punktą draudžiama šiukšlinti bendrojo naudojimo 

patalpose. Atsakomybė numatyta LR ANK 366 str. (bauda nuo 20 EUR iki 140 

EUR, Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, 

padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 140 iki 600 EUR).  

• Neapkraukite asmeniniais daiktais laiptinių bei rūsio patalpų.  

• Nerūkykite bendrojo naudojimo patalpose. Atsakomybė numatyta LR ANK 

492 str. (įspėjimas arba bauda nuo 20 EUR iki 50 EUR), Šio straipsnio 1 dalyje 

numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia 

baudą nuo 50 iki 90 EUR.).  

• Nepamirškite augintinių laikymo ir priežiūros taisyklių. Šunis vedžiokite tam 

skirtose vietose su pavadėliu bei antsnukiu ir, kad nekeltų nemalonumu kitiems 

namo gyventojams. Augintinių savininkai privalo laikytis sanitarijos ir higienos 

reikalavimų, garantuoti, kad jų augintiniai neterštų laiptinių bei kitų bendrojo 

naudojimo patalpų. Atsakomybė numatyta LR ANK 346 str. (įspėjimas arba 

bauda iki 800 Eur.).  

• Pastebėję ant namo fasado piešiančius, rašančius ar braižančius asmenis, 

skambinkite skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112.  

Kilus klausimams kreipkitės į Jūsų daugiabučio gyvenamojo namo administratorių 

UAB „Tavo pastogė“, adresu Ventos g. 31 B, LT-89141 Mažeikiai, tel. +370 443 95206, E. p. 

info@tavopastoge.lt  

Taip pat galite skambinti namo priežiūros klausimais tel. +370 443 95201.  


