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ĮGYVENDINIMO 
 

Informuojame, kad kolektyvinius [...] gyventojų skundus dėl keliamo triukšmo ir 

viešosios rimties trikdymo prie gyvenamojo namo, adresu [...], nagrinėjo Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A-3465 sudaryta 

nuolatinė darbo grupė triukšmo valdymo problemoms Kauno mieste nagrinėti (toliau – darbo 

grupė). Darbo grupė 2014 m. sausio 31 d. 10.00 val. organizavo posėdį, kurio metu buvo 

nagrinėjamas klausimas dėl triukšmo ribinių dydžių viršijimo prie gyvenamojo namo, adresu [...], 

veiklą vykdant UAB „A“ kavinei-barui „B“, UAB „C“ naktiniam klubui „D“ ir UAB „E“ naktiniam 

barui „F“ bei dėl UAB „A“ kavinės-baro „B“, esančios [...], lauko terasos naudojimo pagal paskirtį.  

Darbo grupės nariai svarstydami klausimą dėl UAB „A“ kavinės-baro „B“, esančios 

[...], lauko terasos naudojimo pagal paskirtį, išsakė vieningą nuomonę, kad minėtas klausimas yra 

ne šios darbo grupės kompetencijos ribose.  

Darbo grupės posėdyje nariai, nagrinėdami klausimą dėl triukšmo ribinių dydžių 

viršijimo, apsvarstė 2014 m. sausio 10 d. kolektyvinį gyventojų skundą dėl UAB „A“ kavinės-baro 

„B“, esančios [...], UAB „C“ naktinio baro „D“, esančio [...] ir UAB „E“ naktinio klubo „F“, 

esančio [...], keliamo triukšmo ir Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2014 m. sausio 24 d. 

raštą ir jame pateiktas rekomendacijas Kauno miesto savivaldybės administracijai. Taip pat 
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posėdyje buvo apsvarstytas Kauno visuomenės sveikatos centro 2014 m. sausio 20 d. raštas, 

kuriame konstatuojama, kad atlikus pakartotinius triukšmo lygio matavimus, nustatyti muzikinio 

triukšmo viršijimai ir pažymima, kad kiekvieno atskirai barų stacionarių triukšmo šaltinių keliamo 

triukšmo bei žemų dažnių įvertinti nebuvo galimybės, nes naktinis klubas arba bent vienas iš barų, 

vykdomos veiklos metu, nesutiko išjungti stacionarių triukšmo šaltinių. 

Klausimas dėl triukšmo ribinių dydžių viršijimo prie gyvenamojo namo, adresu [...], 

veiklą vykdant UAB „A“ (veikla vykdoma adresu [...]), UAB „C“ (veikla vykdoma adresu [...]) ir 

UAB „E“ (veikla vykdoma adresu [...]), darbo grupės posėdžiuose buvo svarstomas nebe pirmą 

kartą: 

- 2012 m. rugsėjo 21 d. posėdžio metu darbo grupė nusprendė įpareigoti                 

UAB „A“ kavinės-baro „B“ savininką Y pasirašyti raštišką susitarimą su aplinkiniais gyventojais 

dėl lankytojų lankymosi lauko terasoje iki 24 val. ir pateikti susitarimą kito darbo grupės posėdžio 

metu. Taip pat pateikti raštą Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl UAB „A“ kavinės-baro 

„B“ taikomų prevencinių priemonių triukšmo mažinimui.  

- 2012 m. rugsėjo 28 d. posėdžio metu darbo grupė nusprendė siūlyti                       

UAB „A“ kavinės-baro „B“ direktoriui Y apriboti lauko terasos darbo laiką iki 22.00 val.  

- 2012 m. spalio 8 d. posėdžio metu darbo grupė nusprendė įpareigoti                      

UAB „A“ kavinės-baro „B“ direktorių Y iki 2012 m. spalio 9 d. pateikti Savivaldybės gydytojo 

tarnybai prevencinių triukšmo mažinimo priemonių planą. Įpareigoti Savivaldybės gydytojo tarnybą 

kreiptis į Kauno visuomenės sveikatos centrą dėl pakartotinių triukšmo lygio matavimų atlikimo, 

atsiradus naujoms aplinkybėms. 

- 2013 m. gegužės 13 d. posėdžio metu darbo grupė nusprendė įpareigoti Sveikatos 

apsaugos skyrių parengti UAB „A“ kavinės-baro „B“ direktoriui reikalavimą dėl stacionarių 

triukšmo šaltinių terasoje. 

- 2013 m. rugsėjo 27 d. posėdžio metu darbo grupė nusprendė teikti Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktoriui siūlymą dėl UAB „A“ kavinės-baro „B“ terasos uždarymo 

nuo 2013 m. spalio 20 d. iki 2014 m. balandžio 1 d. Taip pat dėl UAB „A“ kavinės-baro „B“ 

direktoriaus įpareigojimo iki 2014 m. balandžio 1 d. izoliuoti lauko terasos duris ir langus, kad per 

juos nebesklistų triukšmas iš vidinių patalpų bei pateikti Kauno miesto savivaldybės administracijos 

Sveikatos apsaugos skyriui atliktų darbų efektyvumą įrodančius dokumentus ir dėl UAB „A“ 

kavinės-baro „B“ direktoriaus įpareigojimo iki 2014 m. balandžio 1 d. pateikti projektą su 

konkrečiomis priemonėmis bei jų įgyvendinimo terminais dėl vidinių UAB „A“ kavinės-baro „B“ 
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patalpų sienų ir lauko terasos izoliavimo, siekiant užtikrinti, kad nebebūtų pažeidinėjama gyventojų 

teisė į poilsį ir viešąją rimtį, adresu [...]. 

- 2013 m. gruodžio 3 d. posėdžio metu darbo grupė nusprendė teikti Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktoriui siūlymą dėl kreipimosi į Kauno visuomenės sveikatos 

centrą su prašymu, atsižvelgiant į gyventojų skundus, kurių teigimu galimai dėl                          

UAB „A“ kavinės-baro „B“ keliamo triukšmo problema neišsisprendė, atlikti pakartotinus triukšmo 

lygio nustatymo matavimus UAB „A“ kavinei-barui „B“, kai lauko terasoje nevykdoma veikla. 

Lygiagrečiai kreiptis į UAB „A“ kavinės-baro „B“ direktorių su reikalavimu naudoti stacionarius 

triukšmo šaltinius neviršijant nustatytų ribinių dydžių, kadangi pastatas nėra pritaikytas klubinei 

veiklai. Jei būtų gauta Kauno visuomenės sveikatos centro išvada, kad triukšmo ribiniai dydžiai yra 

viršijami ir po lauko terasos uždarymo, t. y. po 2013 m. spalio 20 d., inicijuoti Savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl stacionarių triukšmo šaltinių laikino apribojimo 

UAB „A“ kavinei-barui „B“. 

- 2013 m. gruodžio 19 d. posėdžio metu darbo grupė nusprendė teikti Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktoriui siūlymą dėl kreipimosi į Kauno visuomenės sveikatos 

centrą su prašymu, atsižvelgiant į naują gyventojų skundą, atlikti triukšmo lygio matavimus       

UAB „C“ naktiniam klubui „D“ ir UAB „E“ naktiniam barui „F“. 

Visiems darbo grupės pasiūlymams buvo pritarta ir buvo atlikti atitinkami veiksmai 

bei parengti su pasiūlymų įgyvendinimu susiję teisės aktai, bet taikytos triukšmo prevencijos 

priemonės nedavė laukiamų teigiamų rezultatų, t. y. gyventojai ir toliau skundžiasi triukšmu. 

Pažymėtina, jog minimi gyventojų skundai, remiantis Kauno visuomenės sveikatos centro atliktais 

triukšmo lygio matavimų rezultatais, yra pagrįsti. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio              

35 punktu, Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 1 punktu bei 

Triukšmo prevencijos Kauno miesto viešosiose vietose taisyklių 6.1 punktu ir atsižvelgiant į 

aukščiau išdėstytas aplinkybes ir į tai, kad visi darbo grupės siūlymai buvo įgyvendinti, tačiau 

situacija iš esmės nepasikeitė, t. y. ir toliau gyventojai skundžiasi UAB „A“ (veikla vykdoma adresu 

[...]),  UAB „E“ (veikla vykdoma adresu [..]) ir UAB „C“ (veikla vykdoma adresu [...]), vykdomos 

veiklos metu keliamu triukšmu prie gyvenamojo namo [...], darbo grupė pasiūlė: 

- įpareigoti Sveikatos apsaugos skyrių parengti Administracijos direktoriaus įsakymo 

projektą dėl stacionarių triukšmo šaltinių veiklos apribojimo UAB „A“ kavinėje, 1 bare ir 2 bare 

adresu [...], UAB „E“ bare adresu [...] ir UAB „C“ bare [...] nuo 2014 m. vasario 24 d. iki 2014 m. 

kovo 25 d. nuo 22.00 val. iki 6.00 val.  
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- pavesti Centro seniūnijai parengti ir pateikti darbo grupei išsamią informaciją pagal 

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus rekomendacijų 34.1.1. punktą dėl lauko terasos, į kurią 

galima patekti iš UAB „A“ nuomojamų patalpų adresu [...], paskirties ir jos naudojimo.  

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą ir į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 

34.1.1. rekomendaciją, informuojame, kad vadovaujantis 2014 m. vasario 25 d. nekilnojamojo turto 

registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis, patalpų (2222, 40 kv. m.) pastate [...] 

pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – maitinimo. 2012 m. liepos 30 d. ir 2013 m. vasario 26 d. 

Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriui teikiant patalpų 

[...] tvarkybos (remonto) darbų projektus patvirtinimui, terasos naudojimo paskirtis nebuvo 

nurodyta. Kadangi terasa ant pastato stogo yra to pastato priklausinys (sudėtinė dalis), ji galėtų būti 

naudojama tai pačiai paskirčiai (funkcijai) kaip ir pastatas, kuriame ji įrengta, su sąlyga, kad nebus 

pažeisti bendraturčių ir trečiųjų asmenų įstatymų saugomi interesai bei teisės terasos eksploatacijos 

metu. Papildomai informuojame, kad 2012 m. liepos 10 d. UAB „G“ atliko pastato [...] statinio 

techninės būklės tyrimą ir akto Nr. [...] išvadose surašė, kad pastato [...] esamos konstrukcijos, ant 

patalpos [...] denginio įrengus eksploatuojamą terasą tenkina Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymo 4 straipsnyje nustatytą esminį statinio reikalavimą STR 2.01.01(1):2005 „Mechaninis 

atsparumas ir pastovumas“. 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą ir į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 

34.1.2. rekomendaciją, informuojame, kad darbo grupės siūlymui dėl stacionarių triukšmo šaltinių 

laikino apribojimo buvo pritarta ir 2014 m. vasario 19 d. buvo parengtas Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-472 „Dėl laikino stacionarių triukšmo šaltinių veiklos 

apribojimo“ (įsakymo kopija pridedama). 

Vadovaujantis Triukšmo prevencijos Kauno miesto viešosiose vietose taisyklių, 

patvirtintų Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-95 „Dėl 

triukšmo prevencijos Kauno miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ 29.5 punktu ir 

atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 34.1.3. rekomendaciją, informuojame, 

kad Kauno miesto savivaldybės administracija turėtų teisę inicijuoti Kauno miesto savivaldybės 

tarybos sprendimo projektą dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo, jei būtų 

užfiksuota, kad nebuvo įgyvendinamos Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymo Nr. A-472 „Dėl laikino stacionarių triukšmo šaltinių veiklos apribojimo“ nuostatos. 

 

 



5 

   

 

PRIDEDAMA. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. 

vasario 19 d. įsakymo Nr. A-472 kopija, 1 lapas. 

 

Administracijos direktorius  X Y 

 

            


