
 

 

 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 
S P R E N D I M A S  

DĖL 2007 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-81 "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO 

SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ 

PATVIRTINIMO" PAKEITIMO IR PAPILDYMO 

 
2010 m. gruodžio 23 d. Nr. T2-370 

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, Klaipėdos 
miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

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

1.1. 4 punktą ir jį išdėstyti taip: 
„4. Taisyklės yra privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, išskyrus įmones, 

turinčias Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotus Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimus, kuriuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti 
įvykdyti savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje“; 

1.2. 38 punktą ir jį išdėstyti taip: 
„38. Konteineriai turi stovėti atliekų turėtojo teritorijoje arba Savivaldybės administracijos 

nustatytoje konteinerių stovėjimo vietoje. Konteineriai gali stovėti visuomeninės paskirties statinių, 
įrengtų pagal STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ reikalavimus, patalpose ir 
gyvenamųjų pastatų, įrengtų pagal STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, patalpose“; 

1.3. 41 punktą ir jį išdėstyti taip: 
„41. Komunalinės atliekos renkamos tik į LST EN 840-1-6 ir Euro Norm DIN EN standartų, 

techniškai tvarkingus konteinerius. Atliekoms rinkti negali būti naudojami sulaužyti, sulankstyti, 
surūdiję, apdegę, neužsidarantys konteineriai. Ant konteinerių turi būti nurodyta konteinerių 
naudojimo paskirtis ir atliekų surinkėjo rekvizitai“. 

2. 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: 

2.1. 35.7 papunkčiu ir jį išdėstyti taip: 
„35.7 uždaryti konteinerių dangčius po komunalinių atliekų išmetimo į konteinerius“; 
2.2. 382 papunkčiu ir jį išdėstyti taip: 
„382. Atliekų turėtojai, nusprendę deklaruoti komunalinių atliekų kiekį, privalo laikytis 

Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų deklaravimo tvarkos aprašo reikalavimų. 
Atliekų turėtojai, deklaruojantys komunalines atliekas, atsako už Komunalinių atliekų deklaracijoje 
pateiktos informacijos teisingumą“; 

2.3. 43.9 papunkčiu ir jį išdėstyti taip: 
„43.9. derinti Komunalinių atliekų deklaracijas Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių 

atliekų deklaravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka“; 
2.4. 43.10 papunkčiu ir jį išdėstyti taip: 
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„43.10 uždaryti konteinerių dangčius po atliekų konteinerių tuštinimo“. 
3. Skelbti apie šį sprendimą vietinėje spaudoje ir visą sprendimo tekstą – Klaipėdos miesto 

savivaldybės interneto tinklalapyje.  
 
Savivaldybės meras Rimantas Taraškevičius 

______________ 
 


