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Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2018 m. birželio    d.  

įsakymu Nr. A- 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SODYBŲ, VIENKIEMIŲ, DAUGIABUČIŲ NAMŲ,  

ĮSTAIGŲ, GAMYBINIŲ PASTATŲ TERITORIJŲ IR VIEŠŲJŲ ERDVIŲ KONKURSO-

APŽIŪROS NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) sodybų, vienkiemių, daugiabučių namų, 

įstaigų, gamybinių pastatų teritorijų ir viešųjų erdvių konkurso-apžiūros (toliau – Konkursas) 

nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja gražiausiai tvarkomų Kuršėnų miesto bei  Savivaldybės 

miestelių ir kaimų sodybų, vienkiemių,  kaimų / miestelių /  miesto daugiabučių namų,  įstaigų, 

gamybinių pastatų teritorijų bei bendruomenių viešųjų erdvių išrinkimo organizavimo tikslus, 

dalyvavimo sąlygas, organizavimo ir vertinimo tvarką.  

2. Konkurse dalyvaujama nepažeidžiant savanoriškumo principo. 

 

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAI 

 

3. Konkurso tikslai: 

3.1. skatinti Šiaulių rajono gyventojus puoselėti  kaimų, miestelių ir Kuršėnų miesto aplinkos 

tvarkymo ir gražinimo tradicijas;  

3.2. ugdyti gyventojų kūrybingumą ir norą išradingai, estetiškai tvarkyti valdomas teritorijas, 

kurti kraštovaizdį; 

3.3. skatinti saugoti gamtą, tausoti jos išteklius, likviduoti gamtos taršos židinius, naudoti 

prevencines priemones, stabdančias taršos plitimą, ir skleisti gerąją aplinkos tvarkymo patirtį; 

           3.4. puoselėti kraštovaizdžio kūrimo tradicijas, skatinti, kad būtų sodinami ir reikiamai 

prižiūrimi tradiciniai želdynai, vaismedžiai, vaiskrūmiai, gyvatvorės, apsauginių želdinių juostos ir 

dekoratyviniai augalai; 

3.5. skatinti mažosios architektūros (šulinių, vandens telkinių, tvorų, vartų, vartelių, kryžių, 

koplytstulpių ir kt.) savitumo išsaugojimą; 

3.6. išrinkti gražiausias ir geriausiai tvarkomas einamųjų metų Kuršėnų miesto bei  

Savivaldybės miestelių ir kaimų sodybų, vienkiemių,  kaimų / miestelių / miesto daugiabučių namų,  

įstaigų, gamybinių pastatų teritorijų bei bendruomenių viešųjų erdvių aplinkas. 

4. Konkurse gali dalyvauti Šiaulių rajono gyventojai, įmonės, įstaigos, vietos bendruomenės. 

5. Vertinamos Šiaulių rajono sodybos, vienkiemiai, daugiabučiai namai, įstaigų,  gamybinių 

pastatų teritorijos bei bendruomenių viešosios erdvės. 

 

III  SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

6. Kvietimas dalyvauti Konkurse bei teikti pretendentus ir Nuostatai skelbiami Savivaldybės 

interneto svetainėje, seniūnijų skelbimų lentose. 

7. Konkursas rengiamas birželio–rugpjūčio mėnesiais dviem etapais: 

7.1. pirmasis – seniūnijose iki einamųjų metų liepos 15 d.; 

7.2. antrasis – rajone iki einamųjų metų rugpjūčio 20 d. 

8. Konkurso pirmame etape Konkurso komisija (toliau – Komisija) nesudaroma. 

Pageidavimas dalyvauti Konkurse ir pasiūlymai teikiami raštu ar el. paštu  atitinkamai seniūnijai. 
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Dalyvius, jiems sutikus, gali pasiūlyti seniūnai, seniūnijos seniūnaičiai ir seniūnijos bendruomenės, 

gyventojai. 

9. Seniūnai, pasitelkę seniūnijos seniūnaičius ir bendruomenes, pagal gautus pageidavimus ir 

pasiūlymus apžiūri ir atrenka pretendentus antrajam etapui. 

10. Kuršėnų  miesto seniūnija gali Konkursui pateikti  tris gražiausias miesto sodybas ir po 

vieną pretendentą kitoms kategorijoms, kitos seniūnijos kiekvienai kategorijai – po vieną pretendentą.   

11. Seniūnijos pirmojo etapo rezultatus iki einamųjų metų liepos 15 d. pateikia Savivaldybės 

administracijos direktoriaus paskirtam Komisijos sekretoriui el. paštu.   

12. Konkurso antrajam etapui vykdyti ir nugalėtojams išrinkti  Savivaldybės administracijos 

direktorius sudaro Komisiją. Komisija susideda iš 5 narių: Savivaldybės mero vieno deleguoto 

atstovo, dviejų Savivaldybės administracijos atstovų ir dviejų  seniūnijų atstovų. 

13. Už pirmojo Konkurso etapo rengimą yra atsakingi seniūnai, už antrojo – Komisija. 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO TVARKA IR KRITERIJAI 

 

14. Seniūnijų atstovai apžiūri vietoje ir išrenka seniūnijos teritorijoje gražiausias, geriausiai 

tvarkomas vietoves ir siūlo jas vertinti Komisijai.  

15. Komisija  apžiūri vietoje seniūnijų pasiūlytus objektus ir išrenka ne daugiau kaip po vieną 

rajone: gražiausiai, geriausiai tvarkomą sodybą Kuršėnų mieste, kaimo / miestelio sodybą, vienkiemį, 

daugiabučio namo sklypą, gamybinių pastatų teritoriją, geriausiai tvarkomą viešąją bendruomenės 

erdvę ir įstaigos teritoriją. 

16. Pasiūlyti objektai vertinami 100 balų sistema pagal Nuostatų 1–7 prieduose nurodytus 

vertinimo kriterijus. 

17. Pretendentai nugalėtojais pripažįstami tie, kuriems Komisija skyrė  daugiausiai balų. 

18. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, dalyvaujant daugiau kaip pusei jos narių. 

19.  Praėjusių dviejų metų Konkurso dalyviai nevertinami.  

 

V SKYRIUS 

KONKURSO REZULTATAI IR APDOVANOJIMAI 

 

20. Komisija, susumavusi konkurso rezultatus, išrenka po vieną nugalėtoją atitinkamose 

kategorijose ir priima galutinį sprendimą, paskelbdama apie tai Savivaldybės interneto svetainėje 

www.siauliuraj.lt. 

21. Konkurso nugalėtojai apdovanojami Savivaldybės mero padėkos raštais, atminimo 

dovanomis. 

22. Konkurso rezultatai paskelbiami ir apdovanojimai įteikiami einamųjų metų Savivaldybės 

šventėje. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Nuostatai keičiami, papildomi ar pripažįstami netekusiais galios Savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu. 

______________ 

 

http://www.siauliuraj.lt/

