
 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

UTENOS MIESTO SENIŪNIJOS SENIŪNAS 

   

ĮSAKYMAS 

DĖL UTENOS MIESTO GATVIŲ, ŠALIGATVIŲ, PARKŲ, KITŲ BENDROJO 

NAUDOJIMO VIETŲ TVARKYMO IR VALYMO BEI KITŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ 2015-

2018 METAIS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2015 m.  balandžio 27 d. Nr.  (R-1)-3 

Utena 

 

  Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 32 straipsnio 2 dalies 17 

ir 3 dalies 2 punktais, Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos miesto seniūnijos veiklos 

nuostatų, patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 3 d. 

įsakymu Nr. AĮ-926 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos miesto seniūnijos 

veiklos nuostatų patvirtinimo“ 10.13; 10.16 ir 11.24 papunkčiais ir siekdamas užtikrinti tinkamą ir 

racionalų seniūnijai skiriamų biudžetinių asignavimų panaudojimą bei Utenos miesto bendrojo 

naudojimo teritorijų valymo ir priežiūros darbų kontrolę: 

  1. T v i r t i n u Utenos miesto gatvių, šaligatvių, parkų, kitų bendrojo naudojimo vietų 

tvarkymo ir valymo bei kitų priežiūros darbų 2015-2018 metais vykdymo tvarkos aprašą (pridedama).

 2. N u r o d a u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Seniūnas                           Valentinas Vaitonis                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    PATVIRTINTA 

    Utenos rajono savivaldybės administracijos 

    Utenos miesto seniūnijos seniūno 

    2015 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. (R-1)-3 

 

 

UTENOS MIESTO GATVIŲ, ŠALIGATVIŲ, PARKŲ, KITŲ BENDROJO NAUDOJIMO 

VIETŲ TVARKYMO IR VALYMO BEI KITŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ 2015-2018 METAIS 

VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

  1. Utenos miesto gatvių, šaligatvių, parkų, kitų bendrojo naudojimo vietų tvarkymo ir 

valymo bei kitų priežiūros darbų 2015-2018 metais vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

nustato Utenos miesto gatvių, šaligatvių, parkų, kitų bendrojo naudojimo vietų tvarkymo ir valymo 

bei kitų priežiūros darbų atlikimo tvarką, jų eiliškumą ir periodiškumą.  

  2. Aprašas galioja Utenos miesto tvarkymo, valymo bei kitas priežiūros paslaugas pagal 

sutartį atliekančiai įmonei UAB ,,Utenos komunalininkas“ bei kitoms įmonėms ir organizacijoms, 

teisės aktų nustatyta tvarka atliekančioms miesto valymo ir priežiūros darbus.  

  3. Pagal priežiūros lygį 2015-2018 m. Utenos miesto gatvės ir prie jų esantys šaligatviai, 

pėsčiųjų ir dviračių takai suskirstomi į tris grupes: 

  3.1. pirma grupė (gatvių sąrašas nurodomas priede); 

  3.2. antra grupė (likusios miesto gatvės su asfalto danga); 

  3.3. miesto gatvės su žvyro danga. 

  4. Vasaros sezonu laikomas laikotarpis nuo balandžio mėnesio vidurio iki lapkričio 

mėnesio vidurio, žiemos sezonas – likęs metų laikotarpis. Nesant sniego bendrojo naudojimo vietų 

tvarkymo ir valymo darbams taikomi vasaros sezonui keliami reikalavimai. 

  5. Pirmos grupės gatvių ir prie jų esančių šaligatvių, žaliųjų plotų priežiūra: 

  5.1. gatvių ir šaligatvių mechanizuotas valymas (šlavimas) vasaros sezono metu atliekamas 

ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę, bet ne daugiau 45 kartų per sezoną iki 9.00 val. ryto;  

  5.2. esant sausam orui (+21º C ir aukštesnė temperatūra ir 3 paros be kritulių) ar gavus 

pranešimą apie kietųjų dalelių ribinių kiekių viršijimą miesto aplinkos ore, gatvės laistomos. Darbai 

pradedami tik nurodžius Utenos miesto seniūnijos seniūnui; 

  5.3. rankinis pirmos grupės gatvių ir prie jų esančių šaligatvių valymas (valomos sąnašos, 

surenkamos šiukšlės, vėjo nulaužtos šakos) vykdomas darbo dienomis pagal poreikį iki 8.00 val. 

ryto. Valant šaligatvius turi būti išraunamos šaligatvių plytelių plyšiuose ir prie borto augančios 

žolės. Jei šalia šaligatvio auga gyvatvorė,  iš jos renkamos šiukšlės, rudenį iššluojami lapai. Šie 

darbai atliekami visą darbo dieną. Jeigu gatvėje yra lietaus nubėgimo grotelės, grioveliai, iš jų 

valomos sąnašos; 

  5.4. žalieji plotai prie gatvių ir šaligatvių šienaujami pagal realų poreikį, bet ne daugiau 

kaip 5 kartus per sezoną; 

  5.5. žiemos sezono laikotarpiu sniego valymas nuo gatvių pradedamas, kai sniego 

sluoksnis ant gatvės dangos siekia 5 cm ir daugiau; 

  5.6. gatvėse sniegas valomas ir slidumą mažinančios priemonės barstomos nuo 5.00 val. iki 

17.00 val., esant slidžiai kelio dangai pirmą kartą šios gatvės pabarstomos iki 7.00 val. ryto. Sniegas 

turi būti nuvalytas nuo gatvių važiuojamosios dalies per visą jos plotą, taip pat ir automobilių 

stovėjimo aikštelės prie gatvių (kuriose jos įrengtos). Sniegas iš gatvių į suderintas vietas išvežamas, 

kai gatvės važiuojamoji dalis susiaurėja iki 5 m pločio ir daugiau (esant 6 m gatvės važiuojamosios 

dalies pločiui). Sniego išvežimas derinamas su Utenos miesto seniūnijos seniūnu; 

  5.7. esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms (ilgiau kaip 6 val. sninga ir (arba) 

pusto, ilgiau kaip 24 val. sninga ir (arba) pusto su pertraukomis, įšalęs kelias apledėja ir prasideda 

lijundra ir t. t.), eismas pirmos grupės gatvėse gali nutrūkti iki 4 val.; 

  5.8. sniegas nuo šaligatvių pradedamas valyti, kai po nakties (snigimo pradžios) sniego 

storis ant šaligatvio dangos siekia 5 cm ir daugiau. Jų valymas baigiamas iki 8.00 val. ryto; 



  5.9. esant lijundrai, plikšalai gatvių ir šaligatvių barstymas slidumą mažinančiomis 

priemonėmis pradedamas po 2 val. nuo informacijos gavimo apie šiuos meteorologinius reiškinius 

pradžios (bet ne anksčiau kaip nuo 5.00 val. ryto).  

  6. Antros grupės gatvių ir prie jų esančių šaligatvių, žaliųjų plotų priežiūra: 

  6.1. gatvės ir prie jų esantys šaligatviai ir kelkraščiai vasaros sezono metu valomi 

(šluojami) kartą per 2 savaites; 

  6.2. rankinis gatvių ir prie jų esančių šaligatvių (kelkraščių) valymas (valomos sąnašos, 

surenkamos šiukšlės, vėjo nulaužtos šakos, išraunamos šaligatvių plytelių plyšiuose ir prie borto 

augančios žolės) vykdomas darbo dienomis pagal poreikį. Jeigu gatvėje yra lietaus nubėgimo 

grotelės, grioveliai, iš jų valomos sąnašos; 

  6.3. žalieji plotai prie gatvių ir šaligatvių šienaujami pagal realų poreikį, bet ne daugiau 

kaip 4 kartus per sezoną; 

  6.4. žiemos sezono metu sniego valymas nuo gatvių pradedamas, kai sniego sluoksnis ant 

gatvės dangos siekia 7 cm ir daugiau; 

  6.5. gatvėse sniegas valomas ir slidumą mažinančios priemonės barstomos nuo 7.00 val. iki 

18.00 val., esant slidžiai kelio dangai pirmą kartą šios gatvės pabarstomos iki 10.00 val. ryto;  

  6.6. esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms (ilgiau kaip 6 val. sninga ir (arba) 

pusto, ilgiau kaip 24 val. sninga ir (arba) pusto su pertraukomis, įšalęs kelias apledėja ir prasideda 

lijundra ir t .t.), eismas antros grupės gatvėse gali nutrūkti iki 8 val.; 

  6.7. sniegas nuo šaligatvių pradedamas valyti, kai po nakties (snigimo pradžios) sniego 

storis ant šaligatvio dangos siekia 10 cm ir daugiau. Jų valymas baigiamas iki darbo dienos pabaigos. 

  7. Trečios grupės gatvių, jų kelkraščių ir žaliųjų plotų prie jų priežiūra: 

  7.1. gatvių ir jų kelkraščių sezoninis profiliavimas atliekamas iki gegužės 1 d., kitais 

atvejais profiliuojama pagal poreikį, atsižvelgiant į realią situaciją ir meteorologines sąlygas, bet ne 

dažniau kaip 1 kartą per mėnesį; 

  7.2. žalieji plotai gatvių kelkraščiuose šienaujami pagal realų poreikį, bet ne daugiau kaip 3 

kartus per sezoną. Pirmą kartą gatvių kelkraščiai nušienaujami iki birželio 20 d.; 

  7.3. rankinis gatvių ir jų kelkraščių valymas (surenkamos šiukšlės) vykdomas darbo 

dienomis pagal poreikį, bet ne dažniau kaip 2 kartus per mėnesį; 

  7.4. žiemos sezono metu sniego valymas nuo gatvių pradedamas, kai sniego sluoksnis ant 

gatvės dangos siekia 10 cm ir daugiau; 

  7.5. gatvėse sniegas valomas ir slidumą mažinančios priemonės barstomos nuo 7.00 val. iki 

16.00 val., esant slidžiai kelio dangai pirmą kartą šios gatvės pabarstomos iki 12.00 val. ryto. 

Gatvėse su žvyro danga kelkraščiai valomi, kai nuvalyta šių gatvių važiuojamoji dalis; 

  7.6. esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms (ilgiau kaip 6 val. sninga ir (arba) 

pusto, ilgiau kaip 24 val. sninga ir (arba) pusto su pertraukomis, įšalęs kelias apledėja ir prasideda 

lijundra ir t .t.), eismas trečios grupės gatvėse gali nutrūkti iki 8 val. 

  8. Po žiemos sezono žemių sąnašos, slidumą mažinančios priemonės nuo gatvių, šaligatvių 

nuvalomos iki gegužės 15 d. 

  9. Pėsčiųjų ir dviratininkų takų priežiūra: 

  9.1. vasaros sezono metu takai valomi (šluojami) 2 kartus per mėnesį darbo dienomis; 

  9.2. rankinis takų valymas (valomos sąnašos, surenkamos šiukšlės, vėjo nulaužtos šakos) 

vykdomas darbo dienomis iki 10 val. ryto pagal poreikį; 

  9.3. žalieji plotai šienaujami atsižvelgiant į realų poreikį, bet ne daugiau kaip 3 kartus per 

sezoną; 

  9.4. žiemos sezono metu takai valomi ir barstomi slidumą mažinančiomis priemonės pagal 

trečios kategorijos gatvėms numatytą tvarką. 

  9.5. esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms (ilgiau kaip 6 val. sninga ir (arba) 

pusto, ilgiau kaip 24 val. sninga ir (arba) pusto su pertraukomis, įšalęs kelias apledėja ir prasideda 

lijundra ir t .t.), eismas pėsčiųjų ir dviratininkų takais gali nutrūkti iki 24 val. 

  10. Parkų, miesto reprezentacinių zonų priežiūra: 

  10.1. žalieji plotai parkuose šienaujami atsižvelgiant į realų poreikį, bet ne daugiau kaip 3 



kartus per sezoną. Pirmą kartą parkai ir miesto reprezentacinės zonos turi būti nušienauti iki birželio 

10 dienos; 

  10.2. rankinis žaliųjų plotų valymas (surenkamos šiukšlės, vėjo nulaužtos šakos) vykdomas 

darbo dienomis iki 9.00 val. ryto pagal poreikį; 

  10.3. pėsčiųjų, dviratininkų takai vasaros sezono metu šluojami pagal poreikį iki 10.00 val. 

ryto, bet ne dažniau nei 2 kartus per mėnesį; 

  10.4. žiemos sezono metu laiptai, tiltai parkuose valomi ir barstomi slidumą 

mažinančiomis priemonėmis pagal poreikį iki 8.00 val. ryto; 

  10.5. atliekos iš šiukšlių dėžių į atliekų surinkimo maišus renkamos pagal poreikį ir 

išvežamos iš surinkimo vietų iki 12.00 val.;  

  10.6. medžių, krūmų genėjimas, gyvatvorių karpymas parkuose ir kitose bendrojo 

naudojimo vietose atliekamas pagal poreikį kovo–balandžio  ir rugsėjo-spalio mėnesiais. 

  11. Mieste augančių medžių ir krūmų kirtimas, genėjimas atliekamas tik gavus Utenos 

miesto želdinių priežiūros komisijos leidimą. Darbai vykdomi eilės tvarka pagal turimų leidimų 

skaičių. Avarinis medžių kirtimas, nulaužtų vėjo šakų šalinimas atliekamas nedelsiant. 

  12. Vasaros sezono metu automobilių stovėjimo aikštelių rankinis valymas (surenkamos 

šiukšlės) vykdomas darbo dienomis pagal poreikį, bet ne dažniau kaip 2 kartus per mėnesį. Žiemos 

sezono metu sniegas automobilių stovėjimo ir autobusų apsisukimo aikštelėse valomas ir slidumą 

mažinančios priemonės barstomos pagal poreikį iki 12.00 val. 

 13. Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų priežiūra: 

 13.1. įvažiavimai į daugiabučių gyvenamųjų namų kiemus vasaros sezono metu 

mechanizuotai valomi 2 kartus (balandžio–gegužės ir rugsėjo–spalio mėnesiais); 

 13.2. žiemos sezono metu sniegas įvažiavimuose į kiemus valomas ir slidumą mažinančios 

priemonės barstomos pagal poreikį, baigus valyti pirmos ir antros grupės gatves ir šaligatvius prie jų; 

 13.3. daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų, automobilių stovėjimo aikštelių, šaligatvių 

prie jų rankinis valymas (surenkamos šiukšlės) vykdomas darbo dienomis pagal poreikį, bet ne 

dažniau kaip 3 kartus per mėnesį; 

 13.4. rankinis sniego valymas nuo šaligatvių prie daugiabučių gyvenamųjų namų ir slidumą 

mažinančių priemonių barstymas vykdomas pagal poreikį iki 12.00 val.; 

 13.5. žalieji plotai daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose šienaujami atsižvelgiant į 

realų poreikį, bet ne daugiau kaip 3 kartus sezono metu; 

 13.6. gyvatvorės karpomos 1 kartą per metus (kovo–balandžio arba rugsėjo–spalio 

mėnesiais); 

 13.7. sniegas automobilių stovėjimo aikštelėse daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose 

valomas tik papildomai suderinus su namo bendrija (atlaisvinus automobilių stovėjimo aikštelę) ir 

Utenos miesto seniūnijos seniūnu. 

 14. Laiptų priežiūra: 

 14.1. Vasaros sezono metu šluojamos sąnašos, renkamos šiukšlės, išraunamos laiptuose 

augančios žolės; 

 14.2. Žiemos metu valomas sniegas. Jei laiptai padengti suplūktu sniegu ar apledėję, 

barstomos slidumą mažinančios priemonėmis. 

 15. Šiukšlių dėžių, gyvūnų ekskrementų dėžių valymas ir priežiūra: 

 15.1. šiukšlės iš šiukšlių dėžių prie miesto gatvių, šaligatvių ir kitų bendrojo naudojimo 

vietų surenkamos pagal poreikį ir išvežamos iki darbo dienos pabaigos. 

 15.2. šiukšlių dėžės valomos ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, vasaros sezono metu – 1 

kartą per 2 savaites. 

 15.3. gyvūnų ekskrementai iš dėžių surenkami pagal poreikį, dėžės valomos ne rečiau kaip: 

vasarą - kas 10 dienų, žiemą - 1 kartą per mėnesį;  

 15.4. Šiukšlių dėžėse rastos antrinės žaliavos atskiriamos nuo mišrių atliekų. 

Šiukšliadėžėse rastos pavojingos atliekos, kurios negali būti šalinamos sąvartyne, perduodamos 

tvarkyti bendrovėms, turinčioms teisę užsiimti šia veikla. 

 16. Kiti šiame Apraše nenurodyti darbai atliekami gavus užsakymą iš Utenos miesto 



seniūnijos ar Utenos rajono savivaldybės administracijos. 

  

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

                    



                     PRIEDAS  

                     prie Utenos rajono savivaldybės administracijos 

                     Utenos miesto seniūnijos seniūno 

                     2015 m. balandžio 27d. įsakymo Nr. (R-1)-3 

  

 

UTENOS MIESTO PIRMOS GRUPĖS GATVIŲ SĄRAŠAS 

 

                                                      

 

1. Aušros gatvė;                                  

2.  Aukštakalnio gatvė;                        

3. A. Baranausko gatvė; 

4. Bangos gatvė; 

5. J. Basanavičiaus gatvė;. 

6. K. Donelaičio gatvė;   

7. Juozo Bartašiaus gatvė; 

8. Kauno gatvė; 

9.  Maironio gatvė; 

10. Molėtų gatvė; 

11. K. Ladygos gatvė; 

12. Palangos gatvė; 

13. Pramonės gatvė; 

14. Smėlio gatvė; 

15. Taikos gatvė; 

16. Tauragnų gatvė; 

17. Užpalių gatvė; 

18. Vaižganto gatvė;                             

19. Vyžuonų gatvė;                                

20. Utenio aikštė; 

21. Rinkos aikštė. 

 

Pastabos: 

1.  Nuo J. Basanavičiaus, Kauno, Kupiškio, K. Ladygos ir Pramonės gatvių sniegą valo ir jas 

barsto VĮ ,,Utenos regiono keliai“. Vasaros sezono metu gatvių priežiūrą vykdo UAB ,,Utenos 

komunalininkas“. 

2. J. Basanavičiaus, Kauno, Kupiškio, K. Ladygos ir Pramonės gatvių šaligatvių priežiūrai 

taikomi pirmos grupės gatvių, šaligatvių priežiūrai keliami reikalavimai. 

 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


