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ĮSAKYMAS
DĖL GATVIŲ SU ŽVYRO DANGA APDOROJIMO KALCIO CHLORIDU (CaCL2)
DULKĖTUMUI MAŽINTI VASARĄ PATVIRTINTO GATVIŲ SĄRAŠO IR
KRITERIJŲ PATVIRTINIMO
2019 m. birželio d. Nr. AŠiauliai
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu, 6 straipsnio 32 punktu:
1. T v i r t i n u: gatvių su žvyro danga apdorojimo kalcio chloridu (CaCL2) dulkėtumui
mažinti gatvių su žvyro danga sąrašą ir jų kriterijus (pridedama).
2. Į p a r e i g o j u Bendrųjų reikalų skyrių, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo šio
įsakymo priėmimo dienos, paskelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje
(www.siauliai.lt).
3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo
dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos
Šiaulių apygardos skyriui, adresu Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos
administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis administracijos direktorių

Vincas Urbonavičius

GATVIŲ SU ŽVYRO DANGA APDOROJIMAS KALCIO CHLORIDU (CaCL2)
SĄRAŠAS IR KRITERIJAI*

Eil.
Nr.
1.

Gatvės su žvyro danga
Skroblų g. (nuo Sodo g. iki Šaltalankių g.)

2.

Alksnių g. (nuo Pabalių g. iki Ganyklų)

3.

Šaukėnų g. (visa)

4.

Palangos g. (nuo Marijampolės iki Geležinkelio g.)

5.

Ukmergės g. nuo Kėdainių g. iki Vinkšnėnų g. ir šių gatvių sankryža

6.

Ganyklų g. (nuo Trumpiškių g. iki Beržų g.)

7.

Medelyno g. (nuo Birutės g. iki M.K.Čiurlionio g.

8.**

Žemynos g. (nuo Pramonės g. iki už Žemynos g. 47)

9.**

Karklų g. (nuo Šaltalankių g. iki Sodo g.)

10.** Sprudeikos g. (nuo Sprudeikos g. 131 valdos iki Daubos g.)

Pastaba. *sąrašas sudarytas vadovaujantis šiais kriterijais:
1. visuomeninio transporto eismas (maršrutiniai autobusai) ir/arba minėtose gatvėse yra įsikūrusios
gydymo įstaigos;
2. švietimo įstaigos;
3. C kategorijos gatvės;
4.** šiomis gatvėmis nukreiptas eismas, kol vyksta šalia esančių gatvių rekonstravimo darbai.
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