
 

TERITORIJOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO  

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

1. Administratoriaus administruojamų daugiabučių namų prižiūrimos teritorijos ir jų plotai suprantamos taip, 

kaip jos apibrėžtos Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017-03-30 d. sprendimu Nr. 7-79 patvirtintose 

Ukmergės miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklėse „Naudojamos teritorijos“ sąvoka.  

 

2. Tiekėjo pasiūlytas teritorijos tvarkymo paslaugos tarifas už 1 kv. m. tvarkomo ploto turi apimti šiuos darbus: 

2.1. Paslaugų teikėjas privalo suteikti lauko teritorijos tvarkymo paslaugas vasaros periodu (gegužės- rugsėjo 

mėnesiais): 

2.1.1. Šiukšlių, popieriaus surinkimą iš teritorijos ir sukrovimą į šiukšlių konteinerius; 

2.1.2. Sausų lapų grėbimas, lapų ir šakų surinkimas ir išvežimas; 

2.1.3. Pėsčiųjų takų ir šaligatvių, automobilių stovėjimo aikštelių ir įvažiavimų rankinį arba mechaninį (pagal 

poreikį) valymą, šlavimą ir priežiūrą; 

2.1.4. Lauko šiukšliadėžių (esančių teritorijoje) valymą ir priežiūrą; 

2.1.5. Įėjimo laiptų prieduobių, dengtų metalinėmis grotelėmis valymą; 

2.1.6. Žalios vejos pjovimą (ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį); 

2.1.7. Želdinių priežiūra; 

2.1.8. Ant šaligatvio ir prie gatvės bortų bei žaliosios zonos bortelių išaugusios žolės pašalinimas; 

2.1.9. Paslaugų teikėjas atsako bei savo sąskaita išveža Užsakovo teritorijoje surinktus lapus, šakas bei žolę; 

2.2. Paslaugų teikėjas, pagal Administratoriaus poreikį, privalo suteikti lauko teritorijos tvarkymo paslaugas 

žiemos periodu (spalio – balandžio mėnesiais): 

2.2.1. Šiukšlių, popieriaus surinkimą iš teritorijos ir sukrovimą į šiukšlių konteinerius; 

2.2.2. Sausų lapų grėbimas, lapų ir šakų surinkimas ir išvežimas; 

2.2.3. Pėsčiųjų takų ir šaligatvių, automobilių stovėjimo aikštelių ir įvažiavimų rankinį arba mechaninį (pagal 

poreikį) valymą, šlavimą ir priežiūrą; 

2.2.4. Lauko šiukšliadėžių (esančių teritorijoje) valymą ir priežiūrą; 

2.2.5. Įėjimo laiptų prieduobių, dengtų metalinėmis grotelėmis valymą; 

2.2.6. Tiekėjas atsako bei savo sąskaita išveža Užsakovo teritorijoje surinktus lapus, šakas bei žolę; 

2.2.7. Sniego nukasimą ar nustumdymą nuo laiptų, šaligatvių, praėjimų, takų, įėjimų į pastatą ir sniego 

sukasimas į tvarkingas krūvas; 

2.2.8. Šaligatvių, lauko laiptų, barstymą slidumą mažinančiomis priemonėmis (pagal poreikį), užtikrinant laisvą 

ir saugų žmonių vaikščiojimą darbo dienomis, darbo laiku; 

2.2.9. Savaitgaliais ir švenčių dienomis Tiekėjas privalo organizuoti darbą taip, kad būtų  

2.2.10. Teritorijoje susikaupusio ledo nukapojimą; 

2.2.11. Paslaugų Teikėjas pats privalo įvertinti oro sąlygas bei sniego kiekį ir inicijuoti sniego nukasimą ir ledo 

nukapojimą laiku. Paslaugų teikėjas savo iniciatyva privalo užtikrinti savalaikį pabarstymą slidumą 

mažinančiomis priemonėmis teritorijoje. 

 

3. Tiekėjas privalo pasirūpinti, kad darbuotojai, teikiantys paslaugas, vilkėtų išsiskiriančią aprangą su aiškiai 

matomu paslaugos teikėjo įmonės pavadinimu. 

 

4. Apie priežiūros darbus ir jų laiką Tiekėjas suderinęs su Administratoriumi turi pranešti daugiabučių namų 

skelbimo lentose. 


