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PATVIRTINTA
Biržų rajono savivaldybės tarybos
2014 m. lapkričio 27 d.
sprendimu Nr. T-268

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIESTŲ IR KITŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ
TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Biržų rajono savivaldybės miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros
taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas yra užtikrinti, kad Biržų ir Vabalninko miestų ir kitos
gyvenamosios vietovės būtų valomos ir tvarkomos užtikrinant sveikas ir saugias bei
palankias visuomenės gyvenimo sąlygas ir aplinkos sanitarinę būklę.
2. Šios Taisyklės nustato bendruosius ir specialiuosius tvarkymo ir švaros
reikalavimus, taikomus fiziniams ir juridiniams asmenims jiems įstatymų nustatyta tvarka
priskirtose teritorijose bei bendrojo naudojimo teritorijose Biržų ir Vabalninko miestų ir
kitose gyvenamosiose vietovėse. Įgyvendindami taisyklių reikalavimus, asmenys privalo
elgtis sąžiningai, vadovautis protingumo, geros moralės ir atsakomybės principais,
nepažeisti visuomenės ir valstybės interesų, kitų asmenų teisių ir laisvių.
3. Taisyklėse naudojamos sąvokos:
3.1. Asmenys – fiziniai ir juridiniai asmenys, įstatymų nustatyta tvarka priskirtųjų
teritorijų savininkai, valdytojai, naudotojai;
3.2. priskirta teritorija – žemės sklypas, įstatymų nustatyta tvarka suformuotas kaip
daiktas
ir įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Jeigu teritorijų planavimo
dokumentuose priskirta 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;
3.3. bendrojo naudojimo teritorijos – pėsčiųjų takai, keliai, gatvės, šaligatviai,
stovėjimo aikštelės, autobusų stotelės, tiltai, lieptai, parkai, skverai, kapinės, krantinės,
paplūdimiai ir kt.;
3.4. žemės naudotojas – žemės savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris
naudoja žemę įstatymų, administracinių aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu įstatymo
nustatytu pagrindu;
3.5. žemės valdytojas – privačios žemės savininkas arba kitas fizinis ar juridinis
asmuo, įstatymų, kitų teisės aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu įstatymo nustatytu
pagrindu įgijęs teisę valdyti privačią žemę, taip pat valstybės ar savivaldybės nuosavybės
teisę įgyvendinantis subjektas, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka valstybinė ar
savivaldybės žemė perduota patikėjimo teise;
3.6. statybvietė – statinio statybos darbų vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos
statinio projekte atsižvelgiant į vykdomus darbus ir kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos
sklypo ribomis).

2

II. PRISKIRTŲ TERITORIJŲ TVARKYMO IR ŠVAROS REIKALAVIMAI
4. Priskirtose teritorijose asmenys privalo rinkti šiukšles, valyti sąnašas, šienauti
žaliuosius plotus (nemažiau kaip du kartus per sezoną), tvarkyti želdinius, rudenį sugrėbti
arba sušluoti lapus, surinkti nukritusias šakas (nušienautą žolę ir lapus nedelsiant sugrėbti
bei kompostuoti tam skirtose vietose, arba išvežti į kompostavimo aikštelę), žiemos metu
pasnigus nuo šaligatvių, takų valyti sniegą, barstyti smėliu, druska. Valyti iki gatvės
važiuojamosios dalies palei visą sklypą prie teritorijų esančius arba priskirtus šaligatvius,
žaliąsias juostas, kelkraščius ir griovius; jeigu pastatai ar sklypas yra prie gatvių sankryžos,
teritorijas valyti į abi gatves iki važiuojamosios dalies, nepriklausomai nuo pastato ar sklypo
adreso registracijos.
5. Jeigu pastatas ar sklypas priklauso keliems asmenims, prižiūrimos teritorijos
tvarkymas priklauso visiems proporcingai pagal valdomą pastato ar sklypo dalį. Nesant
paskirstymo, atsakomybė tenka visiems asmenims solidariai.
6. Jeigu asmenys neturi galimybių tvarkyti priskirtų teritorijų, jie privalo sudaryti
sutartį su tokias paslaugas teikiančia įmone.
7. Daugiabučiui namui priskirtas teritorijas gyventojai, daugiabučių namų savininkų
bendrijos ar administratoriai, tvarko ir palaiko švarą patys arba sudaro sutartis su kitais
asmenimis dėl tokių darbų atlikimo.
8. Prie įmonių, įstaigų, organizacijų pastatų bei nuolatinių ir laikinų prekybos ar
paslaugų teikimo vietų šiukšliadėžes pastato asmenys, kuriems šios teritorijos yra priskirtos.
Prekybos, paslaugų ir viešojo maitinimo (kavinių, restoranų, barų, greitojo maisto
paviljonų) įmonių vadovai ir asmenys, vykdantys individualią veiklą, privalo užtikrinti, kad
jų įstaigos prieigose būtų tvarkinga ir švaru, nuo pagrindinių durų ne toliau kaip 3 metrai
būtų įrengta šiukšlių dėžė su pelenine, o prie maitinimo įstaigų, prekiaujančių maistu
vienkartiniuose induose, įrengta ne mažesnė kaip 120 litrų talpos šiukšlių dėžė –
kompaktorius. Už šiukšliadėžių švarą, plovimą, dezinfekavimą ir tinkamą jų išvaizdą yra
atsakingi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių teritorijoje jos pastatytos.
9. Asmenys, valdantys statinius nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais,
privalo atlikti jų techninę priežiūrą, laiku juos remontuoti, valyti langus, valyti arba
perdažyti namų fasadus (miesto teritorijoje suderinus su Biržų rajono savivaldybės
administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriumi). Nenaudojami, nebaigti statyti,
apleisti statiniai turi būti aptverti ar kitomis priemonėmis užtikrinta, kad nebūtų galima į
juos patekti ar kaupti juose atliekų. Griūvantys statiniai įstatymų nustatyta tvarka turi būti
nugriauti.
10. Privačių valdų savininkai, tvartų savininkai ir ūkininkai, auginantys gyvulius,
mėšlą kaupiantys atviroje mėšlidėje ar mėšlo rietuvėje su hidroizoliaciniu sluoksniu, privalo
užtikrinti, kad jo kaupimas ir laikymas nepakenktų aplinkai arba kitiems asmenims. Laikytis
Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005m. liepos
14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 (Žin., 2005, Nr. 92-3434; 2010, Nr. 85-4492; 2011, Nr.
118-5583).
11. Asmenys privalo tvarkyti nuotekas, prižiūrėti lauko tualetus ir nuotekų kaupimo
rezervuarus laikydamiesi Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr.
59-2103; 2007, Nr. 110-4522) ir Nuotekų kaupimo rezervuarų bei septikų įrengimo,
eksploatavimo ir kontrolės rekomendacijomis R 22-00, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2000 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 400.
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12. Asmenims priskirtose teritorijose draudžiama:
12.1. užsiimti bet kokia veikla (įvairių atliekų, maisto produktų kaupimas), kuri gali
sukelti aplinkos užterštumą ar skatintų parazitų ar graužikų veisimąsi;
12.2. lietaus vandenį nuo pastatų stogų nuvesti į kaimyninę valdą;
12.3. važinėti po želdynus (išskyrus aptarnaujantį transportą, mechanizmus), statyti bei
laikyti transporto priemones žaliuosiuose plotuose;
12.4. kabinti, valstybinėje žemėje, ant medžių sūpuokles ir skalbinius, kalti vinimis ar
kitaip tvirtinti prie medžių bet kokius įrenginius;
12.5. naudoti prie gatvių esančius žaliuosius plotus daržams ir sandėliuoti;
12.6. miestuose, miesteliuose ir arčiau kaip 30 m nuo pastatų kaimo vietovėse deginti
laukininkystės ir daržininkystės, medienos ir nepavojingas atliekas;
12.7. remontuoti transporto priemones, jeigu jas remontuojant teršiama aplinka,
skleidžiamas nemalonus kvapas, trukdomas gyventojų poilsis;
12.8. išpilti kurą, tepalus, kitus techninius skysčius arba palikti netvarkingą transporto
priemonę, teršiančią aplinką;
12.9. laikyti tam specialiai nepritaikytose vietose įvairią techniką, neeksploatuojamas,
techniškai netvarkingas, paliktas be priežiūros transporto priemones ar jų dalis;
12.10. triukšmauti ar kitaip trikdyti kaimynų poilsį, leisti garsiai muziką nuo 22 iki 6
valandos;
12.11. laikyti statybines ar kitas medžiagas, teršiančias aplinką ar kitaip trukdančias
aplinkiniams;
12.12. išmesti atliekas už savo sklypo.
III. BENDROJO NAUDOJIMO TERITORIJŲ TVARKYMO IR ŠVAROS
REIKALAVIMAI
13. Biržų rajono savivaldybės administracijos seniūnijos organizuoja ir koordinuoja
bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymą bei priežiūrą ir jų aprūpinimą būtinomis
priemonėmis (informaciniai stendai, šiukšliadėžės, poilsio suolai, tualetai ir kt.).
14. Vykdant gatvių priežiūrą ir tvarkymą privaloma:
14.1. vasaros sezono metu:
14.1.1. gatves su asfalto danga nuo smėlio, dulkių , šiukšlių, purvo, lapų, šakų ir kt.
pašalinių daiktų valyti Biržų mieste mechanizuotais šepečiais, laistymo plovimo ar laistymo
surinkimo mašinomis, likusioje Biržų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės)
teritorijoje ir/arba rankiniu būdu;
14.1.2. valant gatves neturi būti trikdomas eismas;
14.1.3. suminkštėjus asfalto dangai, barstyti atsijomis arba smėliu;
14.1.4. intensyvaus judėjimo gatves karštomis dienomis laistyti pagal
Biržų rajono savivaldybės administracijos seniūnų užsakymus;
14.1.5. gatvių laistymo ir plovimo mašinas pripildyti vandeniu iš atvirų vandens
telkinių;
14.1.6. nuolat prižiūrėti paviršinio vandens surinkimo sistemas;
14.2. žiemos sezono metu:
14.2.1. pasnigus arba apledėjus dangoms valymo darbai turi būti organizuojami
taip, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas ir saugus transporto bei pėsčiųjų eismas;
14.2.2. privaloma laiku valyti ir /arba vežti versti sniegą į tam tikslui skirtas vietas –
sniego sąvartynus, prieš tai suderinus su atitinkamomis tarnybomis, barstyti smėlį, skaldelę

4

bei kitas sniegą ar ledą tirpdančias priemones tiltų, sankryžų ir gatvių, kuriomis važiuoja
viešasis transportas, siekiant užtikrinti jo nepertraukiamą eismą, taip pat viešojo transporto
stotelėse;
14.2.3. kaupiant sniegą, turi būti paliktos ne mažesnės kaip 5 metrų įvažos į kiemus;
14.2.4. prasidėjus plikšalai, privaloma nedelsiant barstyti smėliu, smėlio ir chlorido
mišiniu (šlapia druska) bei užtikrinti normalų transporto eismą ir pėsčiųjų saugumą bet
kuriuo paros metu, neatsižvelgiant į oro sąlygas. Pagrindinės miesto gatvės, prasidėjus
plikšalai, turi būti mechanizuotai pabarstytos per 4 valandas. Pirmiausiai barstomos
sankryžos, perėjos, tiltai, gatvės, kuriomis važiuoja viešasis transportas, viešojo transporto
stotelės, autobusų apsisukimo teritorijos;
14.2.5. valyti nuo lietaus kanalizacijos šulinių grotelių ledą ir sniegą.
15. Po žiemos, nutirpus sniegui ir ledui, privaloma surinkti ir išvežti gatvių
priežiūros atliekas ir sąšlavas.
16. Vykdant kitų bendrojo naudojimo teritorijų priežiūrą ir tvarkymą privaloma:
16.1. vasaros sezono metu:
16.1.1. rinkti šiukšles, valyti sąnašas, šienauti žaliuosius plotus (nemažiau kaip du
kartus per sezoną) tvarkyti želdinius, rudenį sugrėbti arba sušluoti lapus, surinkti nukritusias
šakas (surinktas šiukšles, sąšlavas vežti į sąvartyną, lapus, žolę ir kt. organines atliekas – į
kompostavimo aikštelę);
16.2. žiemą privaloma:
16.2.1. laiku valyti (kaupti) sniegą, barstyti smėlį, skaldelę bei kitas sniegą ar ledą
tirpdančias priemones ir nukapoti ledą, pirmiausia nuo gyvenamųjų namų bei kitų pastatų
stogų, lietaus vamzdžių ir balkonų;
16.2.2. nustojus snigti, sniegą tuoj pat bet kuriuo dienos metu valyti ir kaupti taip,
kad netrukdytų pėstiesiems ir transportui;
16.2.3. valant šaligatvius, sniegą ar smėlį kaupti ant šaligatvio krašto. Kaupiant
sniegą, turi būti palikta ne mažesnė kaip 5 metrų įvaža į kiemą;
16.2.4. valyti nuo lietaus kanalizacijos šulinių grotelių ledą ir sniegą;
16.2.5. valant nuo gyvenamųjų namų bei pastatų stogų ir balkonų ledą, sniegą ir
varveklius laikytis darbo saugos reikalavimų: aptverti pavojingą teritoriją, nesugadinti stogų
dangos, ryšių ir elektros laidų, apsaugos įrangos, laidų, šviestuvų ir televizijos antenų,
želdinių, statinių fasadų;
16.2.6. vežti ir versti sniegą bei smėlį į tam tikslui skirtas vietas – sniego sąvartynus
prieš tai suderinus su atitinkamomis tarnybomis.
17. Valant bendrojo naudojimo teritorijas draudžiama:
17.1. naudoti medžiagas ir įrankius, gadinančius gatvių, šaligatvių asfaltbetonio ir
betono dangą, gatvių ženklus bei kitus gatvių priklausinius;
17.2. šluoti sąšlavas į lietaus kanalizacijos bei kitus požeminių inžinerinių tinklų
šulinius, pilti į juos paplavas, purvą, pelenus, smėlį, sniegą, mesti ledą ir kitas atliekas;
17.3. sušluoti šiukšles po krūmais, ant žalių vejų bei gėlynų;
17.4. krauti sniegą arčiau kaip 10 m atstumu nuo autobusų stotelių, gatvių sankryžų,
arčiau kaip 4 m nuo pėsčiųjų perėjos ženklo pagal eismo kryptį, ant įvairių komunikacijų
šulinių, žaliųjų vejų, medžių;
17.5. krauti sniegą arčiau kaip 1 m nuo apšvietimo stulpų, šviesoforų;
17.6. sniegą ir ledą, sumaišytą su žvyru ir smėliu, nuo šaligatvių ir pėsčiųjų takų mesti
į transporto važiuojamąją kelio dalį.
18. Savivaldybės miestuose ir miesteliuose, gyvenvietėse ant gyvenamųjų namų,
visuomeninės paskirties ir pramoninių pastatų fasadų turi būti:
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18.1. pritvirtintos gatvių sankryžose gatvių pavadinimų lentelės, darbus organizuoja
Biržų rajono savivaldybės administracijos seniūnija, kurios teritorijoje vykdomi darbai;
18.2. pritvirtintos namų standartinių numerių lentelės ir laikikliai vėliavoms (jas
įrengia pastatų savininkai arba naudotojai).
19. Gyvenamojoje vietovėje gatvės turi būti ženklinamos gatvės pradžios, pabaigos
ir posūkio taškuose (ties sankryžomis) kelio informaciniais ženklais „Gatvės pavadinimas“,
tvirtinamais ant metalinių stulpelių, įkastų žemėje.
20. Bendrojo naudojimo teritorijose draudžiama:
20.1. be Biržų rajono savivaldybės administracijos leidimo sandėliuoti statybines
medžiagas ant kelių, gatvių, šaligatvių, želdynų;
20.2. teršti jas statybinėmis atliekomis ir gruntu;
20.3. užsiimti bet kokia veikla (įvairių atliekų, maisto produktų kaupimas), kuri gali
sukelti aplinkos užterštumą ar skatintų parazitų ar graužikų veisimąsi;
20.4. laužyti ir gadinti inventorių, įrengimus ir pastatus;
20.5. rašinėti, braižyti, piešti ant pastatų, tvorų ir kitų statinių;
20.6. ardyti arba gadinti kelius, gatves, šaligatvius, dviračių ir pėsčiųjų takus ir
želdynus už statybos aikštelės ribų;
20.7. savavališkai įrengti technines eismo reguliavimo priemones (kelio ženklus, kelių
ženklinimą ir kt.) bendrojo naudojimo teritorijose be Biržų rajono savivaldybės
administracijos nustatyta tvarka išduoto leidimo, kartu su kelio ženklais įrengti papildomą
informaciją, kurios įrengimo nenumato Kelių eismo taisyklės ir Kelio ženklų ir šviesoforų
naudojimo standartai;
20.8. statyti, įrengti laikinus statinius ar įrenginius neturint nustatyta tvarka suderinto
projekto ar statybos leidimo (jeigu jis reikalingas);
20.9. važinėti po želdynus (išskyrus aptarnaujantį transportą, mechanizmus), statyti bei
laikyti transporto priemones žaliuosiuose plotuose;
20.10. laužyti ir kirsti medžius, krūmus, jų šakas, lapus bei žiedus, mindžioti gėlynus,
skinti bei rauti gėles ir ardyti veją;
20.11. kabinti ant medžių sūpuokles ir skalbinius, kalti vinimis ar kitaip tvirtinti prie
medžių bet kokius įrenginius;
20.12. tvirtinti skelbimus ar kitokią informaciją ant medžių, stulpų, pastatų ir statinių
bei kitose šiam tikslui nenumatytose vietos;
20.13. sodinti medžius, įrengti gėlynus ir kitus želdinius nesuderinus su Biržų rajono
savivaldybės administracija;
20.14. naudoti bendrojo naudojimo teritorijose esančius žaliuosius plotus daržams;
20.15. deginti lapus, žolę, medžių šakas, statybines, buitines ir kt. atliekas;
20.16. kūrenti laužus ne tam pritaikytose vietose;
20.17. ganyti gyvulius, paleisti paukščius ir šunis;
20.18. vedant šunis, kates ir kitus gyvūnus (važiuojant, jojant žirgais) ir jiems
priteršus, taip pat priteršus namo koridorių, liftą, balkoną, kitas bendrojo naudojimo vietas,
transporto priemones, palikti ekskrementus. Gyvūnų savininkai ar atsakingi asmenys privalo
nedelsiant surinkti bei išvalyti ekskrementus;
20.19. žaisti sportinius ar kitokius žaidimus, taip pat važinėti riedučiais ir riedlentėmis
tam nepritaikytose vietose, važiuoti motorinėmis transporto priemonėmis ir mopedais
šaligatviais, pėsčiųjų takais, žaliuosiuose plotuose;
20.20. statyti palapines, rengti įvairius žaidimus organizuoti renginius, nesuderinus su
Biržų rajono savivaldybės administracijos seniūnija;
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20.21. remontuoti transporto priemones, kai dėl remonto teršiama aplinka,
skleidžiamas nemalonus kvapas, trukdomas gyventojų poilsis;
20.22. prie vandens telkinių plauti automobilius, statyti juos arčiau kaip 25 m nuo
vandens;
20.23. žmonių maudymosi vietose maudyti gyvūnus, skalbti;
20.24. išpilti kurą, tepalus, kitus techninius skysčius arba palikti netvarkingą transporto
priemonę, teršiančią aplinką;
20.25. laikyti įvairią techniką, neeksploatuojamas, techniškai netvarkingas, paliktas be
priežiūros transporto priemones ar jų dalis, išskyrus specialiai įrengtose aikštelėse;
20.26. žemės ūkio darbus vykdantiems asmenims važinėti transporto priemonėmis tam
tikslui neskirtomis vietomis, įvažiuoti į kelią, gatvę vikšriniam gadinančiam kelią ar
važiuojamą dalį teršiančiam transportui;
20.27. be Biržų rajono savivaldybės administracijos leidimo naudoti civilines
pirotechnikos priemones masinio žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, autobusų
stotelėse, stotyse, turgavietėse ir pan.);
20.28. naudoti civilines pirotechnikos priemones važiuojamosiose kelio dalyse,
pėsčiųjų judėjimo zonose.
21. Saugomose teritorijose draudžiama statyti statybinius vagonėlius, mobilius
namelius, priekabas-kemperius, išskyrus tam skirtas vietas.
22. Kapinės tvarkomos vadovaujantis Kapinių tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 (Žin., 2008,
Nr. 137-5411).
IV. TVARKYMO IR ŠVAROS REIKALAVIMAI VYKDANT STATYBOS IR
REMONTO DARBUS
23. Statybos darbus vykdančios organizacijos privalo transportą eksploatuoti taip,
kad nebūtų teršiamos gatvės, keliai, šaligatviai, negadinami žalieji plotai. Statybos darbų
vykdymo metu užterštas gatves, kelius, šaligatvius bei sugadintus žaliuosius plotus, minėtos
organizacijos turi sutvarkyti savo lėšomis.
24. Statybos darbus atliekančios organizacijos, prieš pradėdamos statybos,
montavimo, remonto ir priežiūros darbus, susijusius su kasinėjimu, gavus sutikimą šiems
darbams atlikti, nuo plotų nuima augalinį sluoksnį (ne plonesnį kaip 25 cm storio), o baigus
darbus, atstato į žaliųjų plotų teritoriją. Jei statybų eigoje sugadinama greta statybos
aikštelių esančių gatvių, šaligatvių, želdynų danga, gėlynai, medžiai ar kitokia įranga, juos
atstato rangovinės organizacijos savo lėšomis.
25. Želdiniai statybvietėje prižiūrimi vadovaujantis Želdinių apsaugos vykdant
statybos darbus taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 (Žin., 2010, Nr. 31-1454).
26. Statybos ir (ar) remonto metu susikaupusias statybos ir griovimo atliekas iš
statybos ir (ar) remonto vietų į statybinių atliekų perdirbimo aikšteles arba Stambiųjų ir kitų
atliekų surinkimo aikštelę išveža darbus vykdantys asmenys. Asmenys privalo turėti
pažymas apie sutvarkytas statybos ir griovimo atliekas. Statybos ir griovimo atliekos turi
būti išvežamos ne rečiau kaip kartą per 5 dienas, aptvertose statybvietėse – baigus darbus.
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V. ATLIEKŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI
27. Visi atliekų turėtojai – individualių namų valdų, daugiabučių namų butų, sodų ir
garažų valdų savininkai, įmonės, įstaigos, organizacijos ir būstą administruojančios įmonės
privalo vadovautis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu (Žin., 1998, Nr. 611726; 2002, Nr. 72-3016) ir Biržų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis,
patvirtintomis Biržų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T119 (kartu su Biržų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T-259).
28. Tvarkant atliekas draudžiama:
28.1. užkasti statybinį laužą ir šiukšles;
28.2. vežti sąšlavas, šiukšles, įvairias atliekas, metalo bei statybinį laužą į laukus,
miškus bei kitas ne tam skirtas vietas;
28.3. į buitinių atliekų konteinerius krauti medžių ir krūmų šakas bei lapus, nupjautą
žolę, pilti sąšlavas, skystas atliekas, pavojingas medžiagas, stambiagabarites atliekas,
automobilių dalis, buitinę techniką;
28.4. į buitinių nuotekų šulinius versti statybinį bei metalo laužą, šlaką, pelenus;
28.5. pilti į lietaus ir buitinių nuotekų šulinius vandenį, kuriame yra naftos produktų
arba kitokių kenksmingų bei užsidegančių medžiagų;
28.6. sandėliuoti atliekas asmenims priskirtose ir bendrojo naudojimo teritorijose bei
gatvėse.
VI. ŽELDINIAI
29. Savivaldybės teritorijoje esantys želdiniai (išskyrus miško žemę) prižiūrimi ir
tvarkomi vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėmis,
patvirtintomis Biržų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T-262.
VII. PREKYBA VIEŠOSE VIETOSE
30. Prekiauti viešose vietose leidžiama vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės
tarybos patvirtintomis Prekybos viešosiose vietose taisyklėmis patvirtintomis Biržų rajono
savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-249 (kartu su Biržų rajono
savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-116) .
VIII. REKLAMA
31. Reklamos prižiūrimos ir tvarkomos vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės
išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis patvirtintomis Biržų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A-730.
IX. RENGINIŲ TVARKOS IR ŠVAROS REIKALAVIMAI
32. Organizuojant renginius vadovautis Renginių, vykstančių viešosiose vietose,
organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Biržų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. vasario
2 d. sprendimu Nr. T-4.
33. Renginio organizatorius renginio vietoje privalo pasirūpinti reikalingu kiekiu
biotualetų pastatymu.
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34. Masinių renginių organizatoriai atsako už atliekų surinkimą ir sutvarkymą
renginiui skirtoje vietoje ir 20-ties metrų zonoje aplink ją bei šių teritorijų sutvarkymą
pasibaigus renginiui.
35. Jei renginio metu būtina apriboti ar uždrausti transporto eismą, renginio
organizatoriaus iniciatyva, turi būti pastatyti kelio ženklai pagal Biržų rajono savivaldybės
seniūnijos parengtą ir su Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Biržų rajono
policijos komisariatu bei Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Biržų
priešgaisrine gelbėjimo tarnyba suderintą schemą.
X. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, NAUDOJIMO IR NUOTEKŲ
TVARKYMO REIKALAVIMAI
36. Jeigu gyvenamojoje teritorijoje yra centralizuota geriamojo vandens tiekimo
infrastruktūra ir pastatų savininkams, kurie nėra prisijungę prie veikiančios centralizuotos
geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros, yra sudarytos galimybės prisijunti prie šios
sistemos, vandens įvadą iki centralizuotų tinklų savininkai jungiasi savo lėšomis pagal šią
infrastruktūrą eksploatuojančio vandens tiekėjo pateiktas technines sąlygas. Atvejais, kai
teritorijoje įrengiama nauja geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra, pastatų savininkai
vandens įvadą taip pat privalo prijungti prie naujai įrengtos geriamojo vandens tiekimo
infrastruktūros savo lėšomis.
37. Vandentiekio skirstomaisiais tinklais geriamąjį vandenį tiekiantys tiekėjai už
vandens saugą ir kokybę atsako tik iki vartotojui priklausančių įvadų. Viešai tiekiamo
geriamojo vandens apskaitos prietaisus ties tiekimo ir vartojimo riba įrengia ir eksploatuoja
vandens teikėjas savo lėšomis. Esant poreikiui įsirengti vandens apskaitos prietaisą, kai
geriamuoju vandeniu apsirūpinama individualiai (iš vandens gręžinio ar šachtinio šulinio,
kurio vanduo vartojamas viename namų ūkyje), pastatų savininkai vandens tiekėjo duotą
apskaitos prietaisą įsirengia savo lėšomis.
38. Jeigu pagal Biržų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtros planą, patvirtintą Biržų rajono savivaldybės taryboje 2011
m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-145, gyvenamosiose teritorijose, kuriose numatyta
nuotekas tvarkyti centralizuotai, prie žemės sklypo ribos yra įrengta centralizuota nuotekų
tvarkymo infrastruktūra ir yra sudarytos sąlygos prisijunti prie šios sistemos, pastatų
savininkai, kurie nėra prisijungę prie veikiančios centralizuotos nuotekų tvarkymo
infrastruktūros ir neturi įsirengę nuotekų valymo įrengimų, privalo savo pastatų nuotekų
išvadą prijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo infrastruktūros (iki nuotekų
perdavimo ribos) pagal šią infrastruktūrą eksploatuojančio vandens tiekėjo pateiktas
technines sąlygas. Atvejais, kai įrengiama nauja centralizuota nuotekų tvarkymo
infrastruktūra yra sudarytos sąlygos prisijunti prie šios sistemos, pastatų savininkai taip pat
privalo nuotekų išvadą prijungti prie naujai įrengtos centralizuotos nuotekų tvarkymo
infrastruktūros (iki nuotekų perdavimo ribos). Pastatų savininkai nuotekų išvadą prijungia
prie centralizuotos nuotekų tvarkymo infrastruktūros savo lėšomis.
39. Nesant galimybių prisijungti prie centralizuotos nuotekų sistemos, turi būti
laikomasi šių reikalavimų:
39.1. šachtiniai vandens šuliniai, lauko tualetai, individuali nuotekų tvarkymo sistema
turi būti įrengti vadovaujantis šių statinių projektavimą ir statybą reglamentuojančiais teisės
aktais;
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39.2. pastato savininkas privalo turėti dokumentus (sutartį ir (ar) apmokėjimo už
nuotekų išvežimą dokumentus per 6 mėn. ir kt.), įrodančius, kad nuotekos iš nuotekų
kaupimo rezervuarų (buitinių nuotekų surinkimo šulinių, nuotekų išsėmimo duobių) ir
septikų yra išvežtos bei perduotos valyti nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančiai įmonei;
39.3. tvarkydami nuotekų kaupimo rezervuarus ir septikus, pastatų savininkai
nuotekas, kaupiamas septikuose ir kitokiuose nuotekų kaupimo rezervuaruose, juos pripildę
(bet ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus), atsižvelgdami į sunaudojamo vandens
apskaitą, privalo pateikti išvežti nuotekų vežimo paslaugas teikiančiai įmonei.
40. Vandens tiekėjo priimtų tvarkyti nuotekų kiekis, kai nėra įrengtų nuotekų
apskaitos prietaisų, prilyginamas patiekto (suvartojamo) vandens kiekiui (nepriklausomai
nuo to, ar nuotekos atiduodamos valyti per centralizuotus tinklus, ar išvežamos atskirai). Jei
pastatų savininkai neturi įrengtų tiekiamo vandens apskaitos prietaisų (nepriklausomai nuo
to, ar vandenį gauna iš viešo tiekėjo, ar juo apsirūpina individualiai), priimtų tvarkyti
nuotekų kiekis skaičiuojamas pagal patvirtintas Biržų rajono savivaldybės tarybos 1998 m.
kovo 3 d. sprendimu Nr. 13 (kartu su Biržų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. spalio 1 d.
sprendimu Nr. T-235) Gamtinių dujų, šalto ir karšto vandens normas (toliau – Vandens
suvartojimo normas).
41. Biržų rajono savivaldybės administracija gali pareikalauti iš Savivaldybės
teritorijoje esančių nuotekų vežimo paslaugas teikiančių įmonių ar individualiai
apsirūpinančių geriamuoju vandeniu fizinių ir juridinių asmenų pateikti jai reikalingus
duomenis apie nuotekų susidarymą ir jų tvarkymą bei duomenis, reikalingus susidarančių
nuotekų kiekiams nustatyti (įvertinti).
42. Reikalavimai nuotekų vežimui:
42.1. septikų ir nuotekų kaupimo rezervuarų turinio apdorojimas nuotekų valymo
įrenginiuose gali būti vykdomas tiktai pagal sutartis, sudarytas su valymo įrenginius
eksploatuojančiomis įmonėmis;
42.2. nuotekų kaupimo rezervuarų ar septikų turinio išvežimu gali užsiimti įmonės,
teisės aktų nustatyta tvarka turinčios teisę vykdyti tokią veiklą bei sudariusios sutartis su
nuotekų valymo įrenginius eksploatuojančia įmone, arba pastatų savininkai, turinys
transportą, skirtą nuotekoms vežti (bei vežantys tik savo ūkiuose susidariusias nuotekas), ir
sudarę sutartis su nuotekų valymo įrenginius eksploatuojančia įmone;
42.3. septikų ar nuotekų kaupimo rezervuarų turinį galima išpilti tik į nuotekų
infrastruktūrą eksploatuojančios įmonės nustatyta vietą;
42.4. septikų ar nuotekų kaupimo rezervuarų turinio vežėjas privalo važtaraštyje
nurodyti nuotekas priimančiai įmonei šiuos duomenis: atvežamo turinio kiekį ir jo paėmimo
vietą, septiko ar kaupimo rezervuaro savininką ir adresą bei atvežimo datą;
42.5. už viešai tiekiamą vandenį bei nuotekų tvarkymo paslaugą vartotojai privalo
mokėti pagal patvirtintas Biržų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 30 d.
sprendimu Nr. T-165 (kartu su Biržų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d.
sprendimu Nr. T-224) Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei
pardavimo kainas ir pagal apskaitos prietaisų parodymus, o jei šie prietaisai neįrengti –
pagal Biržų rajono savivaldybės tarybos patvirtintas Vandens suvartojimo normas;
42.6. pastatų savininkai turi užtikrinti, kad į nuotekas nepatektų atliekų, naftos
produktų bei cheminių medžiagų, kurios gali pakenkti nuotekų infrastruktūros įrenginiams
bei nuotekų valymo kokybei.
43. Fiziniams ir juridiniams asmenims draudžiama:
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43.1. savavališkai prisijungti savo geriamojo vandens naudojimo įrenginius (tinklus),
geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas, savo nuotekų įrenginius prie
vandens tiekėjo valdomos infrastruktūros;
43.2. sugadinti ar pažeisti geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo
infrastruktūros objektus, žymėjimo ženklus bei kitus įrenginius, susijusius su geriamojo
vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra, trukdyti jų savininkui arba juos
eksploatuojančiai įmonei vykdyti priežiūros, remonto darbus;
43.3. į buitinių nuotekų šulinius versti bet kokio tipo atliekas;
43.4. teršti aplinką nuotekomis;
43.5. buitines nuotekas išleisti į lietaus nuotekų tinklų ar drenažinę sistemą (arba
prijungti prie lietaus nuotekų tinklų ar drenažinės sistemos) ir į gamtinę aplinką;
43.6. lietaus ir drenažo nuotekas prijungti prie buities nuotekų tinklų.
XI. ATSAKOMYBĖ UŽ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS
44. Šių taisyklių laikymosi kontrolę pagal kompetenciją vykdo Panevėžio apskrities
priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Biržų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Panevėžio
regiono aplinkos apsaugos departamento Biržų rajono agentūros, Panevėžio apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Biržų rajono policijos komisariato, Panevėžio visuomenės
sveikatos centro Biržų skyriaus, Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
įgalioti administracijos atstovai.
45. Asmenims, pažeidusiems Taisykles, taikomos nuobaudos, numatytos Lietuvos
Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 161 straipsnyje.
46. Administracinė nuobauda neatleidžia asmens nuo prievolės laikytis šių taisyklių
ir pašalinti esantį pažeidimą.
_________________

