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Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai 
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius 
  
  

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-153 „Dėl 
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-754 ,,Dėl Šiaulių 
miesto tvarkymo ir švaros taisyklių“ pakeitimo“ patvirtintų taisyklių 5 punktas numato, kad 
„Tvarkoma teritorija – tai įstatymo nustatyta tvarka priskirta teritorija (žemės sklypas), 
suformuota kaip daiktas ir įregistruota valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filiale. Jeigu 
teritorijų planavimo dokumentuose teritorija nėra apibrėžta (nurodyta), faktiškai naudojama 
teritorija laikoma teritorija iki gretimos, teisės aktų nustatyta tvarka priskirtos ar faktiškai 
naudojamos teritorijos, bet ne daugiau kaip 20 metrų nuo pastatų išorinių atitvarų“. 

Grupei Šiaulių miesto Rėkyvos gyvenvietės, Lieporių mikrorajono, kitų miesto rajonų ir 
mikrorajonų daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) pirmininkų aktualu būtų išsiaiškinti, 
ar pagrįstai savivaldybės administracija reikalauja, kad kiekvienas iš jų namo bendrijai 
priklausančiomis lėšomis finansuotų aplink daugiabutį esančių žaliųjų vejų (žolės pjovimo ir 
kt.), pravažiavimo kelių, šaligatvių ir takų priežiūros darbus, įskaitant tokius darbus žiemos 
sezono laikotarpiu (sniego kasimo, barstymo smėliu, druska ir kt.), nors žemė ir kitas turtas 
priklauso savivaldybei. 

  
Siekdami išsiaiškinti minėtus neaiškumus, susijusius su teritorijos aplink daugiabučius 

priežiūra, prašome paaiškinti: 
1) ar Šiaulių miesto savivaldybė pagrįstai reikalauja, kad daugiabučių bendrijos savo 

lėšomis finansuotų aplink daugiabučius (iki 20 m. atstumu) esančios teritorijos – žaliųjų vejų, 
pravažiavimų, šaligatvių, takų – priežiūros darbus, nors žemė ir kitas tose teritorijose esantis 
turtas priklauso savivaldybei; 

2) iš kokių lėšų daugiabučių namų savininkų bendrijoms finansuoti savivaldybėms 
priklausančios teritorijos aplink daugiabučius namus priežiūros darbus. 

  
PRIDEDAMA: Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisyklės, patvirtintos Šiaulių miesto 
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savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-754, 6 lapai. 
  
  
Asociacijos pirmininkas                                                                     Vytautas Kabaila 
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