Atmintinė
Kuršėnų miesto gyventojams, gyvenantiems Gedimino, Miško, Žalgirio, Biliūno, Darbo,
Žvejų, Darbininkų, Kęstučio, Žemaitės, Palaukio, Lazdynu Pelėdos, Vydūno, Vytauto, Mičiūrino, Kaštonų,
Kraštinės, Tulpių, Rūtų, Užmiesčio, Vyturių, Gergždelių, Alėjos, Ryto, Aukštosios, Kalno, Tilvyčio,
Dambrausko, Kudirkos, Dariaus ir Girėno, Gaisrininkų, Pavenčio, Kapų gatvėse.
Informuojame, kad įvykdžius vandentvarkos projektus yra suteikta galimybė, minėtų gatvių
gyventojams, prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Pasirašius vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo sutartis iki 2014-12-30 prisijungimo dokumentacijos tvarkymas bus nemokamas. Taip pat
yra galimybė išanksto sudaryti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis, kurių finansinė atsiskaitomybė
prasidės pasirašius aptarnavimo ribos aktas. Sudarius šias sutartis iki 2014-12-30 prisijungimo
dokumentacijos tvarkymas tai pat bus nemokamas.
Gyventojams, kurie nesudarys vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarčių ir nesijungs prie
centralizuotų nuotekų tinklų, fekalijas bus reikalaujama tvarkyti laikantis „ŠIAULIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ“ sanitarinių reikalavimų.
V. SANITARINIAI REIKALAVIMAI
21. Tvarkytojai tvarkomoje teritorijoje privalo laikytis šių sanitarinių reikalavimų:
21.1. nekaupti ir nelaikyti nuodingų ar aplinką teršiančių medžiagų;
21.2. jei sklypas ribojasi su kitomis gyvenamosiomis valdomis, sklypais, nelaikyti atsivežto mėšlo krūvų;
21.3. prižiūrėti teritoriją, nedeginti buitinių, komunalinių atliekų;
21.4. neteršti dirvos fekalijomis.
22. Jei pastate, kuriame žmonės gyvena, dirba ar verčiasi kita veikla, nėra pagal projektą įrengto vandentiekio
ar kanalizacijos, pastato savininkai, naudotojai privalo turėti paplavų duobę, lauko tualetą, pagal suderintą
sklypo planą pastatytą nurodytoje vietoje. Savininkai ar naudotojai turi sudaryti sutartis su fekalijų vežėjais.
Pareikalavus įgaliotam asmeniui, privalo pateikti sutartį su fekalijų, skystų atliekų vežėjais.
23. Paplavų duobių ir lauko tualetų projektai bei jų įrengimo vietos turi atitikti sanitarinius atstumus
patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 705 „ Dėl Statybos
techninio reglamento STR2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“.
24. Paplavų duobės turi būti sandariais dangčiais, hidroizoliuotu dugnu ir dujų šalinimo vamzdžiais, lauko
tualetai - hidroizoliuotu dugnu.
25. Paplavų ir lauko tualetų duobių negalima pripildyti daugiau nei 2/3 tūrio. Išsiliejus fekalijoms aplinka turi
būti išvalyta ir dezinfekuota.
26. Lauko tualetų savininkai (naudotojai) privalo nuolat užtikrinti jų švarą.

Informacija dėl sanitarinių reikalavimų nuotekų tvarkymui. Juos reglamentuoja ATPK 161
str. ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-7 patvirtintos Šiaulių rajono
savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklės, bei Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2011-02-23 įsakymas Nr. A-228 „Dėl įgaliojimų suteikimo surašyti administracinių teisės
pažeidimų protokolus, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas, priimti nutarimus ir skirti
administracines nuobaudas“ gali surašyti seniūnų pavaduotojai ir savivaldybės vyriausiasis sanitarijos
inspektorius. Surašytus protokolus turi teisę nagrinėti savivaldybės vyriausiasis sanitarijos inspektorius.
ATPK161 straipsnis. Miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimas:
Savivaldybių tarybų patvirtintų miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros
taisyklių pažeidimas, taip pat miestų ir gyvenamųjų vietovių statinių tinkamos priežiūros taisyklių
nesilaikymas - užtraukia įspėjimą arba baudą iki dviejų tūkstančių litų.
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