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DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybė) Būsto administravimo
skyrius teikia Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus informaciją apie šių metų šienavimo
ypatumus:
1. Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje paviešintas Rinkodaros ir komunikacijos
skyriaus straipsnis apie Vilniaus mieste vyksiantį šienavimą „Vietoje masinio šienavimo Vilnius
renkasi vešlias pievas“ (https://vilnius.lt/lt/2022/05/12/vietoje-masinio-sienavimo-vilnius-renkasiveslias-pievas/?fbclid=IwAR3F-mvQIIcFuvqSdoaakZW9NOX40vyc1J1U1pN80Vln5dIyKARopBe8SY).
2. Taip pat žemiau pateikti pagrindiniai 2022 m. šienavimo akcentai:
2.1. Pėsčiųjų, dviračių takai, važiuojama kelio dalis su pieva šienaujame 1- 2 m. atstumu
ir toliau paliekame nešienautą teritoriją. Jei yra gėlynas/gėlyno ruožas – iki gėlyno šienaujame, o po
gėlyno paliekame – pievą.
2.2. Važiuojamoji dalis – šienaujame 1,5-2 m. atkarpa (kur siauresnės juostos – 1m. atkarpa
šienaujame) ir toliau paliekame nešienautą teritoriją.
2.3. Išminti takai šienaujami į vieną ar į kitą pusė po 1 m. atkarpa. Kieme, aplink
daugiabučius, turi būti nušienauta švariai ir tvarkingai, kad veja nepasiektų 10 cm.
2.4. Gatvių ir kiemų teritorijos skiriamos pagal interaktyviame žemėlapį pateiktą
informaciją, kur spalvomis išdalintos teritorijos. Pažymėtina – gyvenamoji zona šienaujama,
buferinė paliekama nešienauta.
2.5. Kai yra medžiai- šienaujama pagal protingumo kriterijus, t. y. jeigu medis auga 0,5 m.
nuo šaligatvio- jis paklius į šienavimo zoną. Jei medis- 1m. zonoje - paliekame nešienauta.
2.6. Greitkeliai – nevingiuojame šienaujant. Šienaujama tik 1 m. nuo kietosios dangos.
2.7. Šlaitai - 1 - 2 m. nuo šlaito šienaujame.
2.8. Parkams, skverams, aikštėms- negalioja esama šienaujama tvarka, šienaujama kaip
praeitais metais (pvz. Misionierių sodas, kur žmonės sėdi, pieveles šienaujame švariai, Maironio g.
koridoriuose galima palikti pradalges, Barbakano kalną nešienaujame).
2.9. Vietos (žalieji ruožai) tarp greitkelių, tarp pėsčiųjų takų ir kelio šienaujame iš abiejų
pusių 1-1,5m., bet jei iš abiejų pusių lieka 1-2 m. ruožas nešienautas- jį reikia nušienauti, negalime
palikti. Jeigu patys žalieji ruožai nedideli, pvz. 4-5 m.- reikia stengtis nušienauti iš abiejų pusių
nedaugiau kaip 1m., kad nešienautas ruožas liktų platesnis.
2.10. Jei žalieji ruožai yra centro teritorijoje, kur didesnis žmonių judėjimas, juos reikia
labiau nušienauti.
2.11. Šunų aikštelės - šienaujame viduje aikštelės, prie takų (jei yra išminti takai – irgi
šienaujame), bet aplink šunų aikštelės perimetrą, šunų aiktelės tvorą – nešienaujame.
2.12. Jei takai neasfaltuoti, išminti žmonių- juos šienaujame.
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2.13. Jeigu skiriamojoje juostoje yra kliūtis (atitvara, tvora) – palieka iš kliūties abiejų pusių
20 cm. nešienaujamą plotą.
Taip pat pateikiame Savivaldybės Administracinės veiklos skyriaus informaciją dėl nelegalių
grafičių problemos ir Pranešimą, kurį prašo paviešinti daugiabučių namų gyventojams skelbimų
lentose ar kitais būdais.
Kiekvienais metais Vilniaus miesto statiniai (individualūs, daugiabučiai namai, vieši pastatai,
transformatorinės, inžineriniai statiniai ir t.t.) yra gausiai ir bjauriai išpaišomi nesibaigiančiais
nelegaliais grafičiais.
Savivaldybė kiekvienais metais organizuoja nelegalių grafičių uždažymą (nuvalymą), tačiau
tai daro labiau centrinėje, žmonių ir turistų dažniau lankomoje (reprezentacinėje) miesto dalyje.
Taip mes rodome tvarkymosi pavyzdį ir tik kartu su statinių savininkais galime gražinti miestą.
Grafičių
fiksavimo
ir
tvarkymo
statistiką
galima
matyti
viešai:
https://atviras.vplanas.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=ccc6578964e54cc3a694aa645dd
64a6a.
Savivaldybė niekuomet nebus pajėgi viena pati sutvarkyti visų apipieštų vietų, tuo labiau,
kad uždažomos (nuvalomos) vietos neilgai trukus vėl išpaišomos naujais nelegaliais grafičiais.
Kad nelegalių grafičių problemą ir jos sprendimo būdus matytų kuo daugiau gyventojų,
parengėme pranešimą keturiomis kalbomis (pridedame), kuris tikimės padės atkreipti individualių ir
daugiabučių namų gyventojų dėmesį į nelegaliais grafičiais apipieštas jų namų sienas ar kitas dalis
ir skatins savo iniciatyva imtis veiksmų tokias terliones išgyvendinant iš savo gyvenamosios
aplinkos.
PRIDEDAMA:
1. Pranešimas, 2 lapai.
2. Šienavimo reglamentai, 6 lapai.

Laikinai einantis Skyriaus vedėjo pareigas

Marius Žvinklis

ŽINUTĖ
Šiais metais numatyta tęsiama tvari, su miesto žaliąja politika siejama šienavimo strategija, plotai plečiami – tvarkant
aplinką miesto erdvėse atsiras dar daugiau pievų. Šiemet visas miestas bus šienaujamas palei takus, palei
važiuojamąją dalį paliekant 1-2 m pločio pradalges, siekiant tvarkingo miesto įvaizdžio ir kad aukštesnė žolė nevirstų
į važiuojamąją dalį, netrukdytų pėstiesiems ar dviratininkams, o likę plotai liks nešienauti. Trumpai šienaujama veja
liks daugiabučių aplinkoje, aikščių, skverų , parkų pagrindinėse, naudojamose erdvėse. Prie aplinkkelių, magistralinių
ir daugumos bendro naudojimo miesto gatvių, skiriamosiose eismo juostose, transporto žieduose, bus paliekami
nešienauti pievų plotai. Taip pat bus apšienaujami išmintų takų kraštai šaliai paliekamų pievų plotų.
Priklausomai nuo oro sąlygų ir žolės augimo greičio, dalis pievų gali būti nušienautos jau po birželio 24 d., tačiau
praeitų kelių metų stebėjimai rodo, kad birželis būna ypač karštas ir sausas, todėl , tikėtina, pirmasis pievų
šienavimas įvyks po rugpjūčio 15 d.
Atsižvelgiant į orus, šienavimo darbus greičiausiai pradėsime nuo gegužės 3 savaitės

(NE)ŠIENAVIMO REŽIMAS

VEJA PUOSELĖJAMA SENAMIESTYJE,
PRIE BALTOJO TILTO IR KITOSE REKREACINĖSE ZONOSE,
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Ką daryti, jeigu Jūsų gyvenamasis namas apipieštas
nelegaliais grafičiais?
1. Grafičius nuvalyti ar uždažyti.
2. Apželdinti vijokliais. Sodindami vijoklius ne tik prisidėsite prie
žaliuojančio miesto tradicijos, tačiau kartu ateityje tai gali sumažinti
ir pasikartojančius grafičių piešimo atvejus ant Jūsų gyvenamojo
namo. Savo idėjas galite pateikti el. p. zalias@vilnius.lt kur su Jumis
susisieks atsakingi specialistai ir kartu padės rasti tinkamiausią
sprendimą.
3. Išpiešti nelegaliais grafičiais išterliotas namo sienas legaliais
grafičiais - miesto puošybos objektais kaip tai padarė kiti:
https://neakivaizdinisvilnius.lt/studijos/vilniaus-gatves-menas/.
Asmenys, norintys Vilniaus mieste legaliai nupiešti grafičius kaip
miesto
puošybos
objektus,
gali
užsakyti
paslaugą
https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Pritarimas-mazosiosarchitekturos-ir-miesto-puosybos-objektu-irengimo-projektams.
4. Kreiptis į policiją. Jeigu bus nustatytas kaltininkas, jis, priklausomai
nuo padarytos žalos dydžio, ne tik bus patrauktas administracinėn
arba baudžiamojon atsakomybėn, bet ir įpareigotas atlyginti neteisėta
veika padarytą žalą (t. y. kompensuoti už grafičių nuvalymą ar
uždažymą, apželdinimą Jūsų patirtas išlaidas).
Legalios grafičių piešimo vietos Vilniaus mieste skelbiamos viešai
Teisės aktų registre
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.506581/asr.
Dėkojame už Jūsų rūpestį švaresne gyvenamąja aplinka!
Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Что делать, если дом, в котором вы живете,
разрисован нелегальными граффити?
1. Очистить его от граффити или их закрасить.
2. Озеленить вьющимися растениями. Высаживая разные
вьюны, вы не только внесете свою лепту в традиции зеленого
города, но и сможете в будущем снизить вероятность
повторного рисования граффити на стенах вашего дома. Свои
идеи можно отправлять эл. почтой по адресу zalias@vilnius.lt –
с вами свяжутся ответственные специалисты и помогут найти
оптимальное решение.
3. Разрисовать стены, испачканные нелегальными граффити,
легальными рисунками как объектом городского декора,
как
это
уже
сделали
другие:
https://neakivaizdinisvilnius.lt/studijos/vilniaus-gatves-menas/.
Лица, которые хотели бы в Вильнюсе легально нанести
граффити как объекты городского декора, могут заказать такую
услугу здесь: https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Pritarimasmazosios-architekturos-ir-miesto-puosybos-objektu-irengimoprojektams.
4. Обратиться в полицию. Если будет установлен виновник, он
не только в зависимости от размера причиненного ущерба будет
привлечен к административной или уголовной ответственности,
но к тому же на него будет возложено обязательство возместить
ущерб,
причиненный
незаконным
деянием
(т.
е.
компенсировать расходы в связи с чисткой или закрашиванием
граффити, или озеленением).
Легальные места для рисунков граффити в городе Вильнюсе
объявлены в Реестре правовых актов:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.506581/asr.
Благодарим за вашу заботу о чистоте среды, в которой мы все
живем!
Администрация Вильнюсского городского самоуправления

LT

RU

Co zrobić, jeśli Twój dom został pomalowany
nielegalnym graffiti?
1. Usunąć lub zamalować graffiti.
2. Posadzić pnącza. Sadząc pnącza, nie tylko przyczynisz się do utrwalenia
tradycji zielonego miasta, ale jednocześnie w przyszłości może to zmniejszyć
ilość przypadków rysowania graffiti na Twoim domu. Możesz zgłaszać
swoje pomysły na e-mail zalias@vilnius.lt, a odpowiedzialni specjaliści
skontaktują się z Tobą i pomogą znaleźć najlepsze rozwiązanie.
3. Pomalować ściany domu, wysmarowane nielegalnym graffiti legalnym
graffiti – obiektami zdobiącymi miasto, tak jak zrobili to inni:
https://neakivaizdinisvilnius.lt/studijos/vilniaus-gatves-menas/.
Osoby, które chcą w Wilnie legalnie narysować graffiti jako obiekty zdobiące
miasto, mogą zamówić usługę na https://paslaugos.vilnius.lt/servicelist/Pritarimas-mazosios-architekturos-ir-miesto-puosybos-objektuirengimo-projektams.
4. Skontaktować się z policją. W przypadku zidentyfikowania sprawcy
będzie on nie tylko pociągnięty do odpowiedzialności administracyjnej lub
karnej, w zależności od rozmiaru szkody, ale również będzie zobowiązany
do naprawienia szkody wyrządzonej nielegalną działalnością (tj. do
zrekompensowania poniesionych kosztów usuwania lub zamalowania
graffiti, kosztów zazieleniania).
Legalne miejsca do rysowania graffiti w Wilnie są publikowane w
Rejestrze Aktów Prawnych
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.506581/asr

What to do if your house is painted with illegal graffiti?
1. Clean or paint over the graffiti.
2. Plant it with vines. By planting vines, you will not only contribute
to the tradition of a green city, but at the same time, in the future, it
can also reduce the recurrence of graffiti on your house. You can
submit your ideas to email zalias@vilnius.lt where responsible
specialists will contact you and help you find the most suitable
solution.
3. Paint the walls of the house littered with illegal graffiti with legal
graffiti
–
city
decorations
like
others
did:
https://neakivaizdinisvilnius.lt/studijos/vilniaus-gatves-menas/.
People wishing to legally draw graffiti in Vilnius as city decoration
objects can order the service at https://paslaugos.vilnius.lt/servicelist/Pritarimas-mazosios-architekturos-ir-miesto-puosybos-objektuirengimo-projektams.
4. Contact the police. If the perpetrator is identified, the perpetrator
will not only be held administratively or criminally liable depending
on the extent of the damage, but will also be required to pay
compensation for the damage caused by the illegal act (i.e., to
compensate for the costs incurred by you for cleaning or painting
over, planting the graffiti).
Legal places for drawing graffiti in Vilnius are published in the
Register of legal acts
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.506581/asr.
Thank you for your concern for a cleaner living environment!
Vilnius City Administration

Dziękujemy za Twoją troskę o czystsze środowisko do życia!
Urząd Miasta Wilna
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