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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 
2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos 
Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) 31 straipsniu, 
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. 1 punktą ir jį išdėstyti taip: 
„1. Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – 

Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Atliekų 
tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 
d. įsakymu Nr. 722 ir kitais teisės aktais.“; 

1.2. 13 punktą ir jį išdėstyti taip: 
„13. Atliekų turėtojas – atliekų gamintojas arba asmuo, kuris turi atliekų.“; 
1.3. 16 punktą ir jį išdėstyti taip: 
„16. Buityje susidarančios pavojingos atliekos – galvaniniai elementai, akumuliatoriai, 

pasenę vaistai, buitinės chemijos produktai, lakų, dažų, skiediklių atliekos, cheminėmis 
medžiagomis užteršta pakuotė, panaudoti tepalai, tepalų filtrai ir kitos naftos produktų atliekos, 
pavojingų medžiagų turinčios elektros ir elektronikos įrangos bei kitos namų ūkiuose ir ūkio 
subjektų buityje susidarančios pavojingos atliekos.“; 

1.4. 28 punktą ir jį išdėstyti taip: 
„28. Savivaldybės atliekų tvarkymo sistema finansuojama vietinės rinkliavos už 

komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšomis. Rinkliavos dydis nustatomas Savivaldybės 
tarybos sprendimu. Gaunamos pajamos iš rinkliavos turi padengti rinkliavos administravimo ir visas 
komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo, plėtojimo ir eksploatavimo išlaidas.“; 

1.5. 31 punktą ir jį išdėstyti taip: 
„31. Atliekų turėtojai moka nustatyto dydžio vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų 

surinkimą ir tvarkymą, įskaitant antrines žaliavas, didžiąsias, buityje susidarančias pavojingas, 
biodegraduojamas, elektros ir elektroninės įrangos atliekas, atliekų priėmimo ir šalinimo sąvartyne 
sąnaudas, atliekų sąvartynų įrengimą, eksploatavimą ir jų uždarymą bei priežiūrą po uždarymo.“; 

1.6. 32 punktą ir jį išdėstyti taip: 
„32. Buityje susidarančios pavojingos bei elektros ir elektroninės įrangos, didžiosios, 

biodegraduojamos atliekos iš atliekų turėtojų surenkamos apvažiavimo būdu, specialiuose 
konteineriuose ir priimamos atliekų priėmimo punkte. Statybos ir griovimo atliekos priimamos už 
papildomą mokestį.“; 

 
1.7. 35.3 punktą ir jį išdėstyti taip: 
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„35.3. užtikrinti, kad šiukšliavežys netrukdomai galėtų privažiuoti prie atliekų konteinerių. 
To nepadarius, atliekų surinkėjas turi teisę atsisakyti tuštinti konteinerius. Atliekų konteineriai, 
esantys individualiose namų valdose, įmonių, įstaigų ir organizacijų patalpose ar teritorijose, 
daugiabučių namų patalpose ar prie jų įrengtose aikštelėse, konteinerių tuštinimo dieną nurodytu 
laiku turi būti išridenami į nurodytas vietas, prie kurių gali laisvai privažiuoti šiukšliavežys;“ 

1.8. 35.4 punktą ir jį išdėstyti taip: 
„35.4. rūšiuoti susidarančias atliekas, t. y. atskirti popierių ir kartoną, stiklą, plastmasę, 

metalą, didžiąsias, buityje susidarančias pavojingas bei elektros ir elektroninės įrangos, 
biodegraduojamas, statybos ir griovimo atliekas;“ 

1.9. 36 punktą ir jį išdėstyti taip: 
„36. Atliekų turėtojai ir / ar teritorijų valymo paslaugų teikėjai: 
36.1. atsako už aplinkos prie konteinerių nuolatinę priežiūrą bei tvarką. 
36.2. privalo žiemos metu užtikrinti, kad konteinerių aikštelėse ir / ar konteinerių stovėjimo 

vietose būtų valomas sniegas ir ledas. To nepadarius, atliekų surinkėjas turi teisę atsisakyti tuštinti 
konteinerius.“; 

1.10. 40 punktą ir jį išdėstyti taip: 
„40. Atliekų surinkėjas vykdo savivaldybės bei KRATC reikalavimus ir užduotis, skirtas 

komunalinių atliekų tvarkymo sistemai įgyvendinti.“;  
1.11. 43.1 punktą ir jį išdėstyti taip: 
„43.1. pateikti atliekų turėtojams visą reikiamą atliekų ir antrinių žaliavų konteinerių kiekį ir 

įvairovę, suteikti atliekų turėtojams galimybę rūšiuoti antrines žaliavas bei užtikrinti, kad 
komunalinių atliekų bei antrinių žaliavų konteineriai nebūtų perpildyti;“ 

1.12. 43.2 punktą ir jį išdėstyti taip: 
„43.2. atliekų konteinerius tuštinti ne rečiau kaip: 
43.2.1. komunalinių atliekų kolektyvinio naudojimo konteinerius, skirtus daugiabučių namų 

gyventojams bei įmonėms – tris kartus per savaitę; 
43.2.2. komunalinių atliekų konteinerius, esančius individualiose namų valdose, įmonių, 

įstaigų, organizacijų uždarose teritorijose, kolektyvinio naudojimo sodų bendrijose, garažų 
bendrijose – vieną kartą per savaitę; 

43.2.3. antrinių žaliavų konteinerius – du kartus per mėnesį;“ 
1.13. 43.3 punktą ir jį išdėstyti taip: 
„43.3. periodiškai plauti ir dezinfekuoti konteinerius: 
43.3.1. vasaros laikotarpiu – dezinfekuoti ne rečiau, kaip vieną kartą per savaitę, plauti – ne 

rečiau, kaip vieną kartą per mėnesį; 
43.3.2. kitu metu – dezinfekuoti ne rečiau, kaip vieną kartą per mėnesį, plauti ne rečiau kaip 

kartą per tris mėnesius.“; 
1.14. 43.4 punktą ir jį išdėstyti taip: 
„43.4. konteinerių ištuštinimo metu užtikrinti konteinerių aikštelės ir / ar konteinerių 

stovėjimo vietos tvarką ir švarią aplinką;“ 
1.15. 43.5 punktą ir jį išdėstyti taip: 
„43.5. vykdyti antrinių žaliavų, biodegraduojamų, didžiųjų, buityje susidarančių pavojingų 

bei elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimą ir jų išvežimą iš atliekų turėtojų apvažiavimo 
būdu: 

43.5.1. antrines žaliavas – vietose, kur nėra antrinių žaliavų konteinerių – ne rečiau kaip 
vieną kartą per savaitę; 

43.5.2. biodegraduojamas – ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę (išskyrus žiemos 
laikotarpiu pagal poreikį, bet ne rečiau, kaip vieną kartą per mėnesį); 

43.5.3. didžiąsias atliekas – ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę; 
43.5.4. buityje susidarančias pavojingas bei elektros ir elektroninės įrangos atliekas – ne 

rečiau kaip vieną kartą per mėnesį;“ 
 
1.16. 43.6 punktą ir jį išdėstyti taip: 
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„43.6. vykdant antrinių žaliavų, biodegraduojamų, didžiųjų, buityje susidarančių pavojingų 
bei elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimą apvažiavimo būdu, iš anksto informuoti 
atliekų turėtojus ir Savivaldybės administraciją apie jų surinkimo ir išvežimo grafikus; buityje 
susidarančių pavojingų bei elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo ir išvežimo grafikuose 
turi būti nurodyta atliekų surinkimo vieta, data ir laikas;“ 

1.17. 44 punktą ir jį išdėstyti taip: 
„44. Taisyklių įgyvendinimą kontroliuoja Savivaldybės administracijos direktorius ir jo 

įgalioti asmenys. Savivaldybės administracijos direktorius reglamento nustatyta tvarka už šių 
Taisyklių įgyvendinimą atsiskaito Savivaldybės tarybai.“; 

1.18. 46 punktą ir jį išdėstyti taip: 
„46. Teisę surašyti administracinius teisės pažeidimo protokolus už šių Taisyklių 

pažeidimus turi Savivaldybės administracijos direktorius ir jo įgalioti pareigūnai.“ 
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. 35.6 punktu ir jį išdėstyti taip: 
„35.6. didžiąsias atliekas, buityje susidarančias pavojingas bei elektros ir elektroninės 

įrangos atliekas atiduoti atliekų surinkėjui šių atliekų surinkimo ir išvežimo dieną arba dėti į 
specialius konteinerius;“ 

2.2. 39.5 punktu ir jį išdėstyti taip: 
„39.5. deginti atliekas.“  
3. Panaikinti 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:  

3.1. 21 punktą; 
3.2. 35.5 punktą; 
3.3. 50 punktą.  
4. Skelbti šį sprendimą vietinėje spaudoje ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto 

tinklalapyje. 
 

 
Savivaldybės meras Rimantas Taraškevičius 

______________ 
 

 


