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Primename, kad draudžiama:

















mėtyti nuorūkas, popierių, prekių pakuotes, atliekas ar kitaip šiukšlinti, laužyti suoliukus,
dviračių stovus, eismo reguliavimo priemones, gadinti šiukšlių dėžes, konteinerius ir kitus
bendro naudojimo įrenginius;
palikti, padėti, išmesti nenaudojamus ar sugedusius, sulūžusius daiktus, įrenginius ne tam
skirtose vietose;
nesurinkti stiklo, molio ar kitų duženų, kai asmuo sudaužo ir jam sudūžta stiklinis, molinis ar
kitoks daiktas ir/ar palikti jas ne tam skirtose vietose;
tvirtinti skelbimus ant medžių, krūmų, kelio ženklų, šviesoforų, informacinių nuorodų,
skulptūrų, paminklų, atminimo lentų ir su jais susijusių įrenginių, stulpų, pastatų ir statinių
bei kitose šiam tikslui nenumatytose vietose. Asmuo, atsakingas už skelbime nurodytą veiklą,
privalo užtikrinti, kad skelbimai nebūtų platinami šiam tikslui nenumatytose vietose, taip pat
už tai, kad skelbimas būtų laiku nuimtas iš numatytos vietos, jei leidimas jį kabinti buvo
išduotas ribotam laikotarpiui;
kabinti, dėti, klijuoti ar kitaip tvirtinti daiktus, taip pat plakatus su užrašais, piešiniais,
ženklais, nuorodomis ant skulptūrų, paminklų, atminimo lentų ir su jais susijusių įrenginių;
įrengti, kabinti, statyti, dažyti ar kitaip tvirtinti ir eksploatuoti reklamines informacines
iškabas, plakatus, reklaminius skydus, stovus, stendus, ar kitokius viešuosius užrašus, negavus
leidimo savivaldybės administracijos nustatyta tvarka, taip pat nenuimti jų pasibaigus
viešinimui suderintam laikui;
rašinėti, braižyti, piešti, teršti ar kitaip terlioti ant skulptūrų, paminklų, atminimo lentų ir su
jais susijusių įrenginių, taip pat pastatų, tvorų ir kitų statinių ar atskirų jų dalių (sienų, durų,
langų ir kt.). Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytose vietose leidžiama piešti tik
gavus suderintos grafičių piešimo vietos pažymą. Savivaldybės administracijos direktorius
gali nustatyti vietas ir (ar) sąlygas, kurioms esant, leidžiama piešti neturint suderintos grafičių
piešimo vietos pažymos;
teršti atliekomis, statybiniu laužu, automobilių dalimis ir kt. bendro naudojimo teritorijas,
vandens telkinius ir jų apsaugos zonas;
užsiimti bet kokia veikla (atliekų, maisto produktų kaupimas ir panašiai), kuri gali sukelti
aplinkos užterštumą ar skatinti parazitų ar graužikų veisimąsi;
bendro naudojimo teritorijose laužyti, kirsti ar kitaip žaloti medžius, krūmus, jų šakas, lapus
ir žiedus, mindžioti gėlynus, skinti, rauti gėles ir ardyti veją, pažeisti medžių kamienus
žoliapjovėmis ar kitais žaliųjų plotų priežiūros įrenginiais; savavališkai kirsti, persodinti at
kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus;
nupjautą žolę, rudenį sugrėbtus arba sušluotus lapus, surinktas nukritusias šakas krauti
bendrojo naudojimo teritorijose, į buitinių atliekų bei antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerius
ir konteinerių stovėjimo aikšteles, asmenys ją turi išvežti į kompostavimo aikšteles patys arba
sudaryti sutartis su teritorijas tvarkančiomis organizacijomis (išskyrus antrame priede
pastabose numatytus atvejus);





























savavališkai sodinti želdinius miesto teritorijoje (išskyrus privačioje žemėje ir privačioje
namų valdoje). Sodinti želdinius galima tik su Alytaus miesto savivaldybės administracija
suderinus apželdinimo projektą arba schemą;
kalti vinimis ar kitaip tvirtinti prie medžių reklaminius skydus, skelbimus, bet kokius
įrenginius, bendro naudojimo teritorijose kabinti ant medžių sūpuokles, virves ir skalbinius;
gaudyti ir naikinti paukščius, žvėris, smulkiąją fauną (išskyrus kenkėjus), ardyti skruzdėlynus;
bendrojo naudojimo teritorijose ganyti ūkinius gyvulius, vedžiojant šunis teršti jas jų
ekskrementais;
plauti transporto priemones gatvėse, aikštėse, parkuose, skveruose, paplūdimiuose, prie upės,
daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose ir kitose tam tikslui nepritaikytose ar neskirtose
vietose, dulkinti, purtyti kilimėlius ar kitaip valyti transporto priemones ar atskiras jų dalis,
mechanizmus;
paplūdimių teritorijose statyti automobilius ne tam skirtose aikštelėse;
maudytis ir (arba) kaitintis nuogiems, plauti skalbinius fontanuose ir miesto teritorijoje
esančiuose vandens telkiniuose (išskyrus privačius), maudyti ir (arba) vedžioti gyvūną
įrengtuose paplūdimiuose ir 20 m teritorijoje aplink juos;
šluoti sąšlavas į lietaus kanalizacijos bei kitus požeminių inžinerinių tinklų šulinius, pilti į juos
paplavas, purvą, pelenus, smėlį, sniegą, mesti ledą ar kitas atliekas;
pilti į lietaus ir buitinių nuotekų šulinius vandenį, kuriame yra naftos produktų arba kitokių
kenksmingų ar užsidegančių medžiagų;
naudoti miesto teritorijoje esančius bendro naudojimo žaliuosius plotus daržams;
rinkti antrines žaliavas (tekstilę, stiklainius, butelius ir kitus daiktus) iš atliekų konteinerių;
statyti, įrengti ir eksploatuoti laikinus statinius ar įrenginius, neturint nustatyta tvarka
suderinto projekto ar statybą leidžiančio dokumento (jeigu jis reikalingas);
vykdant žemės darbus, užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis želdinius,
požeminių inžinerinių tinklų (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezijos ženklus,
kitus įrenginius.
be žemės savininko ar teisėto valdytojo raštiško sutikimo sandėliuoti iškastą gruntą,
statybines ar kitas medžiagas, gamybos produkciją arba kitus daiktus, taip pat juos sandėliuoti
netvarkingai arba teršti teritoriją statybinėmis atliekomis ir gruntu; esant būtinybei atsivežti
malkų, statybinių ar kitų medžiagų, suderinus su žemės savininku ar teisėtu valdytoju ir gavus
raštišką jo sutikimą, jos gali būti laikinai, bet ne ilgiau kaip dvi savaites, sandėliuojamos
miesto bendro naudojimo teritorijoje; atlaisvinus teritoriją, ji turi būti sutvarkyta;
savo sklype laikyti statybines ar kitas medžiagas, teršiančias aplinką ar kitaip trukdančias
aplinkiniams bei išmesti atliekas už savo žemės sklypo ribos į gretimą sklypą arba bendro
naudojimo teritorijas;
asmenims važinėti transporto priemonėmis tam tikslui neskirtomis, taip pat savavališkai
išvažinėtomis vietomis, įvažiuoti į kelią, gatvę vikšriniam ar kelią, gatvę teršiančiam
transportui, išskyrus darbus vykdantiems asmenims požeminių tinklų remonto atveju;
ant vejos, žolės, gėlynuose, žaliuosiuose plotuose, savavališkai įrengtose ar atsiradusiose
stovėjimo vietose, išvažinėtose (sugadintose) vejose, žolynuose ir panašiose vietose,
savavališkai kloti plyteles, trinkeles ar kitą dangą, ant tokiu būdu įrengtos dangos sustoti,
statyti ir laikyti motorines transporto priemones, traktorius, savaeiges mašinas, eismui ne
keliais skirtas transporto priemones ir priekabas;
sandėliuoti iškastą gruntą neuždengus vejos specialiu paklotu. Šis draudimas netaikomas
asmeniui, kuriam teritorija priklauso nuosavybės teise;
ardyti ar gadinti eismo zonų dangą ir želdinius už statybvietės ribų;





















eismo zonas valyti mechaniniu būdu, jei naudojama technika, įrengimai ar įrankiai kenkia
dangoms ar jas gadina;
eismo zonose įrengti, eksploatuoti ar naudoti technines eismo reguliavimo priemones (kelio
ženklus, kelių ženklinimą, šviesoforus, atitvarus, užtvarus, eismo saugumo saleles, greičio
mažinimo kalnelius, informacinius ar kitokius stovus ir kt.) be Saugaus eismo komisijos
leidimo,;
miesto teritorijoje esančiose eismo zonose, prie pirmo tvarkymo lygio gatvių (žr. 1 priede) bei
prie daugiabučių namų esančiose automobilių stovėjimo aikštelėse laikyti M2 ir M3
(autobusų), N1, N2 ir N3 (krovininių automobilių) klasės transporto priemones, taip pat,
neeksploatuojamas, techniškai netvarkingas, paliktas be priežiūros transporto priemones, kitą
techniką, įrengimus ar jų dalis (jei šios transporto priemonės trukdo eismo zonų priežiūrai, jos
gali būti nuvežamos į saugojimo aikštelę);
važinėti dviračiais, riedučiais ir riedlentėmis šokinėjant per (ant) suoliukus (-ų), turėklus (-ų),
šaligatvių bortelius (-ių) arba kitus (-ų) inžinerinius (-ių) ar apdailos objektus (-ų), taip pat
važinėti kitais būdais, kurie kelia grėsmę žmonių saugumui ir (ar)gali padaryti žalą
(asmenims, turtui), išskyrus važinėjimą specialiai tam pritaikytose vietose. Šis draudimas
netaikomas asmeniui, kuriam teritorija priklauso nuosavybės teise
važiuoti motorinėmis transporto priemonėmis ir mopedais šaligatviais ar pėsčiųjų takais, taip
pat parkuose, skveruose ir kituose žaliuosiuose plotuose, statyti transporto priemones ant vejų,
žaliųjų plotų, ant neuždengtų specialiomis grotelėmis pomedžių ar šaligatvio, taip pat
savavališkai įrengtose ar atsiradusiose stovėjimo vietose, išvažinėtuose, sugadintuose
žaliuosiuose plotuose, išskyrus Kelių eismo taisyklėse numatytus atvejus;
dėti, laikyti ir kaupti daiktus, medžiagas ar atliekas, įrengti nuolatines ar laikinas vietas
poilsiui, miegui ar gyvenimui po daugiabučių gyvenamųjų namų balkonais, parkuose,
skveruose ar kitose žaliosiose zonose;
pilti į fontanus atliekas, valiklius, chemines medžiagas, higienos priežiūros priemones ar
skysčius, fontanus gadinti, teršti, šiukšlinti, naudoti jų vandenį. Draudimas pilti valiklius
netaikomas fontanus prižiūrintiems asmenims;
kūrenti laužus (išskyrus atvejus, jei tai renginys, suderintas savivaldybės administracijoje
nustatyta tvarka, kurio metu kūrenami laužai, taip pat pagal projektą įrengtose laužavietėse),
deginti žolę, šakas, lapus ir (ar) kitas atliekas konteineriuose ir kitose vietose, jas užkasti;
be suderinimo savivaldybės administracijoje nustatyta tvarka naudoti civilines pirotechnikos
priemones masinio žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, autobusų ir troleibusų stotelėse,
stotyse ir pan.), važiuojamosiose kelio dalyse, pėsčiųjų judėjimo zonose;
dėti gėles ir vainikus žmonių žūties vietose eismo zonose ;
prašyti išmaldos. Draudimas netaikomas religinėms apeigoms ir kulto ceremonijoms,
vykstančioms kulto pastatuose ir aplink juos, taip pat renginiuose, kuriems išduotas leidimas
organizuoti renginį, kuriame nustatyta renginio (susirinkimo) vieta, laikas ir forma;



po medžiais ir krūmais laikyti barstymui skirtą smėlį, kaupti nuo eismo zonų nukastą sniegą (išskyrus
sniegą, neužterštą druskomis);



sniegą ir ledą nuo šaligatvių ir pėsčiųjų takų mesti į važiuojamąją kelio dalį valant gatvės
važiuojamąją dalį užversti sankryžas, šaligatvius, įvažiavimus į kiemus ir pan.;
krauti į rietuves sniegą arčiau kaip 10 m nuo visuomeninio transporto stotelių ženklų, taip pat
visame įvažos plote;
krauti sniegą arčiau kaip 1 m nuo apšvietimo stulpų, šviesoforų;













naudoti nepritaikytą specialiąją techniką ir įrankius, kurie kenkia asfalto, betono bei akmens
dangų paviršiams, valant sniegą ir ledą nuo aikščių, šaligatvių ir pėsčiųjų takų mechanizuotu
ar rankiniu būdu;
į buitinių nuotekų šulinius versti bet kokio tipo atliekas;
nuotekų tinklus savavališkai prijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos tinklų;
teršti aplinką nuotekomis;
buitines nuotekas prijungti prie lietaus nuotekų tinklų ar drenažinės sistemos, išleisti į
griovius, atvirus vandens telkinius;
paviršines (lietaus) ir drenažo nuotekas prijungti prie buities nuotekų tinklų;
individualių gyvenamųjų namų rajonuose patalpoms šildyti naudoti atliekas ar kitą netinkamą
kurą.

LR Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka asmeniui, pažeidusiam
Taisyklių reikalavimus taikoma administracinė atsakomybė, numatyta 366 straipsnyje
„Tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimas“.

