
 

 
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 
SPRENDIMAS 

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. BIRŽELIO 26 D. 
SPRENDIMO NR. T-754 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS 

TAISYKLIŲ“  PAKEITIMO 
 

2018 m. birželio 7 d. Nr. T-224 
Šiauliai 

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 

dalimi, siekdama užtikrinti viešąjį interesą, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a 
: 
 1. Pakeisti Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisykles, patvirtintas Šiaulių miesto 
savivaldybės tarybos  2003 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-754 ,,Dėl Šiaulių miesto tvarkymo ir 
švaros taisyklių“: 
 1.1. pakeisti 9 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip: 

 ,,9. Savivaldybės administracija organizuoja ir koordinuoja bendro naudojimo viešųjų 
vietų teritorijų tvarkymą ir Taisyklėse nustatytais atvejais kitų asmenų nuosavybės teise ar kitais 
pagrindais valdomų teritorijų tvarkymą. Savivaldybės administracija:“; 

1.2. pakeisti 9.5 papunktį ir jį išdėstyti taip: 
„9.5. atsižvelgdama į gyventojų viešąjį interesą, grėsmes viešajam saugumui (gaisrų, 

erkių platinamų ligų prevencija), gali neaptvertose, priskirtose, kitų asmenų nuosavybės teise ar 
kitais pagrindais faktiškai valdomose teritorijose, kuriose žolė nenupjaunama iki šių Taisyklių 16.2 
papunktyje nustatytų terminų, organizuoti žolės nupjovimą:  

 9.5.1. faktai apie kitų asmenų nuosavybės teise ar kitais pagrindais faktiškai valdomą 
netvarkytą teritoriją, kurioje nenupjauta žolė, fiksuojami patikrinimų aktuose pažymint teritorijos 
nesutvarkymo (nenupjauta žolė) fakto nustatymo datą, laiką. Prie patikrinimo aktų pridedamos 
faktus įrodančios nuotraukos ir kiti įrodymai (paaiškinimai, skundai ir pan.); 

9.5.2. po patikrinimo akto, nurodyto 9.5.1 papunktyje, surašymo teikiamas 
reikalavimas asmeniui, atsakingam už žolės nupjovimą konkrečioje teritorijoje, ir nurodomas 
terminas (ne ilgesnis nei 5 darbo dienos), per kurį turi būti nupjauta žolė; 

 9.5.3. asmeniui, kuriam buvo pateiktas 9.5.2 papunktyje numatytas reikalavimas, 
neįvykdžius pareigos nupjauti žolę ar reikalavimui nepasiekus asmens dėl jo kaltės (nedeklaruota 
gyvenamoji vieta, atsisakyta priimti korespondenciją ir pan.), žolei nupjauti pasitelkiamas 
Savivaldybės administracijos viešojo pirkimo būdu išrinktas paslaugos teikėjas, su kuriuo sudaryta 
viešojo pirkimo sutartis dėl tokio pobūdžio paslaugų teikimo; 

9.5.4. už suteiktą pagal Taisyklių 9.5.3 papunktį žolės nupjovimo paslaugą sumokama 
iš savivaldybės biudžeto lėšų, taikant su viešųjų pirkimų būdu išrinktu paslaugų teikėju sudarytoje 
viešojo pirkimo sutartyje nurodytą kainą už žolės nupjovimo paslaugą; 

9.5.5. apmokėjimo už suteiktą žolės nupjovimo kitų asmenų nuosavybės teise ar kitais 
pagrindais faktiškai valdomose teritorijose paslaugą dokumentai pateikiami asmenims, 
atsakingiems už konkrečių teritorijų, kuriose žolė buvo nupjauta Savivaldybės administracijos 
iniciatyva, priežiūrą ir pareikalaujama atlyginti nuostolius, kuriuos sudaro iš savivaldybės biudžeto 
lėšų sumokėta suma už suteiktą žolės nupjovimo paslaugą. Atsakingam asmeniui nesumokėjus 
reikalavime nurodytos sumos per jame nustatytą terminą, ši suma išieškoma įstatymų nustatyta 
tvarka;“; 
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1.3. pakeisti 10 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip: 
„10. Švarą ir tvarką užtikrina, už priežiūrą atsako:“; 
 1.4. pakeisti 10.1 papunktį ir jį išdėstyti taip: 
„10.1. priskirtoje teritorijoje (žemės sklype) asmenys, ją valdantys nuosavybės teise ar 

kitais teisėtais pagrindais;“; 
1.5. pakeisti 10.2 papunktį ir jį išdėstyti taip: 
„10.2. faktiškai naudojamoje teritorijoje – gyvenamosios,  negyvenamosios paskirties 

pastatų valdytojai ar tų pastatų bendrojo naudojimo objektų valdytojai, administratoriai.“; 
1.6. pripažinti netekusiu galios 11 punktą; 
1.7. pakeisti 16.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:  
„16.2. iš vejų, žaliųjų plotų, griovių surinkti šiukšles, iš krūmų išgrėbti medžių lapus, 

šiukšles, tvarkomoje teritorijoje žolę nupjauti ne mažiau kaip 2 kartus per metus. Pirmas žolės 
pjovimas einamaisiais metais turi būti atliktas iki gegužės 31 d., antras – iki liepos 31 d. Nupjauta 
žolė, jei ji nemulčiuojama, išvežama per 3 dienas po nupjovimo.“  

 
 
 
Savivaldybės meras Artūras Visockas 

______________ 


