
 

 

 
 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 
S P R E N D I M A S  

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. KOVO 29 D. 

SPRENDIMO NR. T2-81 "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ 

ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAPILDYMO 

 
2010 m. lapkričio 25 d. Nr. T2-329 

Klaipėda 
 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 

2008, Nr. 113-4290, Nr. 137-5379; 2009, Nr. 77-3165; 2010, Nr. 25-1177, Nr. 51-2480, Nr. 86-
4525) 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos atliekų 
tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) 31 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos 
Respublikos peticijų įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2128; Žin., 2003, Nr. 119-5405) 14 straipsnio 3 
dalimi ir atsižvelgdama į Peticijų komisijos 2010 m. kovo 10 d. posėdžio protokolą Nr. TAR1-40, 
Klaipėdos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Papildyti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-
81 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 1 
punktu patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisykles:  

1.1. 43.8 papunkčiu ir jį išdėstyti taip: 
„43.8. jei daugiabučiuose gyvenamuosiuose pastatuose yra įrengtos komunalinių atliekų 

surinkimo inžinerinės sistemos, kai komunalinės atliekos surenkamos specialiai įrengtu vamzdžiu ir 
mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius iš daugiabučių namų patalpų išridena 
daugiabučių namų savininkų bendrijų ar bendrojo naudojimo objektų administratorių atstovai, 
pateikti daugiabučių namų savininkų bendrijoms ar bendrojo naudojimo objektų administratoriams 
mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo valandinius grafikus ir šių grafikų laikytis.“; 

1.2. 381 punktu ir jį išdėstyti taip: 
„381. Daugiabučių namų savininkų bendrijos ir bendrojo naudojimo objektų administratoriai 

privalo užtikrinti, kad mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriai, esantys daugiabučių namų 
patalpose, būtų išridenami iš patalpų tik prieš atvykstant šiukšliavežiui ir kontroliuoti, kad ištuštinti 
konteineriai nestovėtų lauke.“ 

2. Skelbti apie šį sprendimą vietinėje spaudoje ir visą sprendimo tekstą − Klaipėdos miesto 
savivaldybės interneto tinklalapyje. 

 
Savivaldybės meras Rimantas Taraškevičius 
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