
 
  
  

 
NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 
SPRENDIMAS 

DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GRUODŽIO 20 D.  SPRENDIMO 
NR. T1-226 „DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO 

TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  
 

2008 m. gruodžio 3 d. Nr. T1-243 
Neringa 

 
 

Giedrė Budreikaitė 
2008-12-03 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049, 
2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo 
įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726, 2002, Nr. 72-3016) 31 straipsniu, Neringos savivaldybės taryba 
n u s p r e n d ž i a : 

1. Pakeisti 2007 m. gruodžio 20 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-226 
patvirtintas Neringos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisykles ir išdėstyti jas nauja 
redakcija (pridedama). 

2. Skelbti šį sprendimą vietos spaudoje. 
 

 

 
Savivaldybės meras       Vigantas Giedraitis  
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NERINGOS SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO 
TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šios Neringos savivaldybės (toliau – Savivaldybės) komunalinių atliekų 
tvarkymo taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu 
(Ži., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu (Žin., 1998, Nr. 61-
1726; 2002, Nr. 72–3016), Valstybiniu strateginiu atliekų tvarkymo planu, patvirtintu 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 (Žin., 2002, Nr. 
40-1499; 2007, Nr. 122-5003), Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-
2065; 2004, Nr. 68–2381) ir kitais teisės aktais. 

2. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės (toliau Taisyklės) 
reglamentuoja komunalinių atliekų Neringos savivaldybės teritorijoje tvarkymo viešųjų 
paslaugų teikimą, nustato komunalinių atliekų surinkimo, rūšiavimo, vežimo, šalinimo, 
saugojimo, apskaitos tvarką, atliekų turėtojų bei atliekų tvarkytojų teises, pareigas ir 
atsakomybę ir yra skirtos užtikrinti, kad visoje Savivaldybės teritorijoje būtų įgyvendinama 
valstybės politika atliekų tvarkymo srityje ir šios atliekos būtų tvarkomos pagal Lietuvos 
Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, Klaipėdos regiono komunalinių 
atliekų tvarkymo planą, patvirtintą Regiono tarybos, ir Neringos savivaldybės komunalinių 
atliekų tvarkymo planą, patvirtintą Savivaldybės Tarybos. 

3. Atskirai surenkamoms skirtingoms atliekoms bei nerūšiuotų komunalinių atliekų 
tvarkymui reglamentuoti Neringos savivaldybės taryba gali patvirtinti atskiras taisykles. 

4. Taisyklės yra privalomos visiems Neringos savivaldybės teritorijoje esantiems 
fiziniams ir juridiniams asmenims. Taisyklių reikalavimai, nustatyti juridiniams asmenims, 
taikomi ir jų filialams, atstovybėms bei bet kokio tipo atskirai esantiems struktūriniams ar 
ūkiniams padaliniams (toliau Juridinių asmenų padaliniai). 

5. Komunalines atliekas naudoti ir šalinti šiose Taisyklėse nenurodytais būdais 
draudžiama. 
 

II PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

6. Taisyklėse naudojamos sąvokos: 

6.1. Antrinės žaliavos – tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir perdirbti 
tinkamos iš atliekų gautos medžiagos. 

6.2. Atliekos – bet  kokios medžiagos ir daiktai, kurių atliekų turėtojas atsikrato, 
nori atsikratyti ar privalo atsikratyti ir kurie priklauso atliekų kategorijoms, nurodytoms 
Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymo 1 priede, bei patenka į Aplinkos ministerijos 
patvirtintą atliekų sąrašą. 

6.3. Biodegraduojamos atliekos – bet kokios atliekos, kurios gali būti 
suskaidytos aerobiniu ar anaerobiniu būdu. 
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6.4. Buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekos – buityje, 
taip pat komerciniuose bei pramonės ūkio objektuose, institucijose ir kituose šaltiniuose 
susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekos, savo pobūdžiu ar sudėtimi bei kiekiu 
panašios į buityje susidarančias elektros ir elektroninės įrangos atliekas. 

6.5. Didžiosios atliekos – stambūs buities apyvokos daiktai. 

6.6. Farmacinės atliekos – naikintini vaistai ir netinkami naudoti chemikalai. 

6.7. Komunalinės atliekos – buitinės (buityje susidarančios) ir kitokios atliekos, 
kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas. 

6.8. Komunalinių atliekų turėtojas –asmuo, kuris turi komunalinių atliekų. 

6.9. Komunalinių atliekų tvarkymas – komunalinių atliekų surinkimo, vežimo, 
naudojimo ir šalinimo veikla, taip pat komunalinių atliekų tvarkymo veiklos priežiūra bei šių 
atliekų šalinimo vietų priežiūra po jų uždarymo. 

6.10. Komunalinių atliekų tvarkytojas – įmonė ar kitas juridinis asmuo, kuris 
tvarko komunalines atliekas pagal LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų 
reikalavimus. 

6.11. KRATC – UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ – daliai 
komunalinių atliekų tvarkymo organizavimo funkcijų vykdyti Klaipėdos regiono savivaldybių 
įsteigta įmonė, kuri vykdo veiklą pagal KRATC įstatus, savivaldybių sutartį ir kitus 
dokumentus. 

6.12. Leidimas – tai taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, 
rengiamas ir išduodamas Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka. 

6.13. Medicininės atliekos – Atliekos, susidarančios teikiant sveikatos priežiūros 
paslaugas sveikatos priežiūros įstaigose ir klasifikuojamos kaip medicininės higienos normos 
HN 66:2000 A priede. 

6.14. Nepavojingos atliekos – visokios atliekos, nepriskiriamos pavojingoms 
atliekoms. 

6.15. Nerūšiuotos komunalinės atliekos – komunalinės atliekos, nuo kurių 
atskirtos visos atskirai surenkamos atliekos. 

6.16. Pakuočių atliekos – pakuotės ir pakuočių medžiagos, pagal atliekų 
apibrėžimą priskiriamos atliekoms, išskyrus pakuočių gamybos atliekas. 

6.17. Pakuotė – gaminys, pagamintas iš bet kokių medžiagų ir skirtas gaminiams 
pakuoti, apsaugoti, gabenti ir pateikti vartotojams ar gaminių naudotojams. 

6.18. Pavojingos atliekos – atliekos, atliekų sąraše pažymėtos kaip pavojingos, 
pasižyminčios viena ar keliomis pavojingumą lemiančiomis savybėmis, nurodytomis LR 
Atliekų tvarkymo įstatymo 4 priede, ir atitinkančios Aplinkos ministerijos nustatytus atliekų 
pavojingumo kriterijus, bei kitos atliekos, atliekų sąraše nepažymėtos kaip pavojingos, tačiau 
pasižyminčios viena ar keliomis pavojingumą lemiančiomis savybėmis ir atitinkančios atliekų 
pavojingumo kriterijus. 

6.19. Vietinė rinkliava – Neringos savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta 
privaloma įmoka už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, galiojanti Neringos 
savivaldybės teritorijoje. 

6.20. Statybos ir griovimo atliekos – atliekos, susidarančios statant, 
rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, taip pat statybos gaminių brokas. 
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6.21. Žaliosios atliekos – biodegraduojančios žaliųjų teritorijų tvarkymo atliekos 
(šakos, lapai, nupjauta žaliųjų vejų žolė) ir kitos panašios kilmės atliekos, kurios gali būti 
suskaidytos aerobiniu ar anaerobiniu būdu. 

6.22. Žemės sklypas – teritorijos dalis, turinti nustatytas ribas, kadastro duomenis 
ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre. 

7. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo 
įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. 

 

III. ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS 

 

8. Regionine komunalinių atliekų tvarkymo sistema privalo naudotis visi 
Klaipėdos regiono atliekų turėtojai, išskyrus Leidimus turinčias įmones, kurios pačios tvarko 
savo komunalines atliekas arba sudaro sutartis su atliekų tvarkytojais. 

9. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistema apima visą Savivaldybės 
teritoriją. 

10. Savivaldybė: 

10.1. organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, būtiną jos teritorijoje 
susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti; 

10.2. rengia ir tvirtina Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo planą ir 
Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisykles, tvirtina konteinerių išdėstymo schemas 
ir/ar specialųjį konteinerių išdėstymo planą, priima Savivaldybės gyventojams privalomus 
sprendimus atliekų tvarkymo klausimais ir skelbia juos spaudoje bei kontroliuoja jų vykdymą 
savo teritorijoje; 

10.3. tvirtina vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą skaičiavimo 
metodiką, vietinės rinkliavos nuostatus ir dydį; 

10.4. organizuoja ir kontroliuoja komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą; 

10.5. yra atsakinga už atliekų, kurių turėtojo neįmanoma nustatyti arba kuris 
nebeegzistuoja, tvarkymą; 

10.6. dalyvauja KRATC organizuojant ir plėtojant regioninę komunalinių atliekų 
tvarkymo sistemą, o taip pat užtikrinant regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos 
eksploatavimo ir plėtojimo užduočių Savivaldybės teritorijoje vykdymą; 

10.7. vykdo komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kokybės kontrolę; 

10.8. kontroliuoja, kad gautos lėšos už atliekų tvarkymą būtų panaudotos tik 
atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimui ir vystymui; 

10.9. kartu su KRATC vykdo komunalinių atliekų turėtojų švietimą komunalinių 
atliekų tvarkymo srityje. 

11. KRATC: 

11.1. kuria regioninę komunalinių atliekų tvarkymo sistemą ir ją administruoja; 
tvarko komunalines atliekas; užtikrina komunalinių atliekų tvarkymo objektų statybą, 
plėtojimą ir modernizavimą, saugų jų eksploatavimą; 

11.2. kartu su Savivaldybe vykdo atliekų turėtojų (gyventojų, įmonių, įstaigų ir 
organizacijų) švietimą komunalinių atliekų tvarkymo srityje; 
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11.3.  organizuoja atliekų priėmimo aikštelių ir kitų Klaipėdos regiono atliekų 
tvarkymo infrastruktūros objektų įrengimą ir eksploatavimą, įskaitant atliekų priėmimo 
aikštelėse surenkamų antrinių žaliavų, biodegraduojamų, didžiųjų, pavojingų, elektros ir 
elektronikos įrangos atliekų kompostavimą ir/ar išvežimą perdirbti, buityje susidarančių 
pavojingų atliekų laikiną saugojimą atliekų priėmimo aikštelėse arba sutarties pagrindu 
perduoda šias pareigas viešojo pirkimo konkursą nugalėjusiai įmonei.  

11.4. pastato ir eksploatuoja regioninį komunalinių atliekų sąvartyną, sutvarko, 
uždaro (rekultivuoja) ir prižiūri rekultivuotą Savivaldybės teritorijoje esantį sąvartyną (Nidos–
Smiltynės plente 12, Neringa.), įrengia ir eksploatuoja Savivaldybės atliekų priėmimo ir 
žaliųjų  atliekų kompostavimo aikšteles; 

11.5. atsako už vieningos regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos 
veiklą ir šios sistemos funkcionavimą; 

12. Organizuojant atliekų tvarkymą taikomas principas “teršėjas moka”, kuris 
reiškia, kad atliekų turėtojai moka vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir jų 
tvarkymą. Vietinės rinkliavos dydžiai nustatomi taip, kad surenkamomis lėšomis būtų 
apmokėtos visos Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sąnaudos, įskaitant 
šių atliekų tvarkymo administravimo, investicijų, Savivaldybės regiono infrastruktūros 
įrenginių eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo sąnaudas.  

13. Lėšos, gautos iš vietinės rinkliavos, naudojamos tik Savivaldybės komunalinių 
atliekų tvarkymo sistemai finansuoti: paskoloms, skirtoms regiono atliekų tvarkymo 
infrastruktūrai bei sąvartynų uždarymui, grąžinti, atsiskaitymams pagal sutartis tarp KRATC 
arba Savivaldybės administracijos ir atliekų tvarkytojų už atliekų surinkimą, už 
infrastruktūros įrenginių eksploatavimą, priežiūrą bei plėtrą, Savivaldybės ir KRATC 
išlaidoms, kurios yra susijusios su Savivaldybės administracijos paskirtų komunalinių atliekų 
tvarkymo sistemos administravimo ir organizavimo užduočių vykdymu, visuomenės 
informavimu ir kitoms komunalinių atliekų tvarkymo išlaidoms, numatytoms komunalinių 
atliekų tvarkymo planuose, apmokėti. 

14. Visos pajamos iš rinkliavos apskaitomos Savivaldybės biudžeto atitinkamame 
straipsnyje. 

15. Komunalinių atliekų surinkimu gali užsiimti tik įmonės, sudariusios sutartis su 
Savivaldybe.  

16. Neringos savivaldybės teritorijoje atliekų priėmimo aikštelė yra įrengiama 
Nidos–Smiltynės plente 12, Neringa.  

17. Atliekų priėmimo aikštelėje iš atliekų turėtojų nemokamai priimamos buityje 
susidarančios biodegraduojamos kompostuoti tinkančios, didžiosios, pavojingos ir kitos 
atliekos, apie kurių priėmimą skelbiama vietinėje spaudoje, televizijoje, reklaminėse 
skrajutėse bei kitose informavimo priemonėse. 

18. Atliekos renkamos į tam skirtus konteinerius.  

19. Konteinerių pastatymo aikštelės įrengiamos Savivaldybės arba atliekų 
tvarkytojų lėšomis pagal nustatyta tvarka suderintas schemas ir/ar parengtus specialiuosius 
konteinerių išdėstymo planus. Aikšteles (vietas) konteineriams pastatyti, nustato Savivaldybė 
atsižvelgusi į atliekų tvarkytojo pasiūlymus.  

20. Konteineriai antrinėms žaliavoms ir kitoms specifinėms komunalinėms 
atliekoms rinkti statomi aikštelėse kartu su nerūšiuotų komunalinių atliekų surinkimo 
konteineriais; nesant įrengtų aikštelių, parenkamos gyventojams patogios ir su seniūnijos 
seniūnu bei atliekų tvarkytoju suderintos pastatymo vietos.  
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21. Esant reikalui, atliekų tvarkytojui suderinus su Savivaldybe ir priėmus 
atitinkamą sprendimą, atliekų surinkimui gali būti naudojamos ir kitos priemonės – specialūs 
maišai, betaris atliekų surinkimas ir pan.  

 

III. ATLIEKŲ TURĖTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

22. Komunalinių atliekų turėtojai, kurių valdose ar ūkinėje veikloje susidaro 
žaliosios atliekos, turi teisę naudotis savo žaliųjų atliekų kompostavimo įrenginiais, jei 
susidariusį kompostą naudoja savo reikmėms. 

23. Komunalinių atliekų turėtojai gali naudoti papildomai neapdorotas 
nepavojingas komunalines atliekas žemės ūkyje, energijai gauti ar kitoms reikmėms aplinkai 
ir žmonių sveikatai saugiu būdu. 

24. Komunalinių atliekų turėtojai turi teisę pasirinkti tokio dydžio konteinerius, 
kurie atitinka susidarančių atliekų kiekį. Pagal atliekų turėtojo motyvuotą kreipimąsi raštu 
komunalinių atliekų tvarkytojas per 30 dienų anksčiau skirtą konteinerį pakeičia kito dydžio 
konteineriu, taikomu Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Komunalinių 
atliekų turėtojai, neturintys konteinerio, apie tai praneša raštu ar žodžiu komunalinių atliekų 
tvarkytojui. 

25. Savivaldybės teritorijoje esantys fiziniai ir juridiniai asmenys bei juridinių 
asmenų padaliniai gali naudotis tik tų komunalinių atliekų tvarkytojų paslaugomis, su kuriais 
sutartis pasirašo Neringos savivaldybės administracija. 

26. Atliekų turėtojai privalo:  

26.1. rūšiuoti, t.y. atskirti popierių ir kartoną, stiklą, plastmasę, metalą, 
tekstilę, biodegraduojamas, didžiąsias, pavojingas, statybos ir griovimo, elektros ir 
elektroninės įrangos atliekas, naudotas padangas; 

26.2. užtikrinti, kad šiukšliavežės netrukdomai galėtų privažiuoti prie 
atliekų konteinerių įrengtose aikštelėse ir nustatytose vietose.  

26.3. Savivaldybės administracijai ir KRATC teikti informaciją, būtiną 
atliekų susikaupimo kiekiams įvertinti bei tikslinti. 

26.4. užtikrinti, kad atliekų surinkimo konteineriai nebūtų perpildyti; 

26.5. laiku ir visiškai apmokėti atliekų tvarkymo išlaidas; 

26.6. laikytis kitų Taisyklių reikalavimų. 

27. Renginių Savivaldybės teritorijoje organizatoriai privalo atsakyti 
už renginiui skirtos vietos sutvarkymą bei atliekų išvežimą ir apmokėti susidariusių 
atliekų sutvarkymo išlaidas. 

28. Buitines nerūšiuotas atliekas rekomenduojama prieš išmetant į 
konteinerį sudėti į maišelius. 

29. Draudžiama deginti atliekas, pilti į konteinerius žemės gruntą, 
lapus, medžių ir krūmų šakas, statybos ir griovimo atliekas, chemines medžiagas, skystas, 
degančias ar karštas atliekas. 

 

IV. ATLIEKŲ SURINKIMO PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ĮMONIŲ 
TEISĖS IR PAREIGOS 
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30. Savivaldybės teritoriją aptarnaujančių komunalinių atliekų 
tvarkytojų teisės ir pareigos yra apibrėžtos sutartyse tarp atliekų tvarkytojų ir Neringos 
savivaldybės administracijos ir šiose Taisyklėse. 

31. Komunalinių atliekų tvarkytojas turi teisę atsisakyti tuštinti 
individualius konteinerius, kurių komunalinių atliekų turėtojai su komunalinių atliekų 
tvarkytoju sutartu laiku nepastato į iš anksto suderintą vietą. 

32. Atliekų surinkimo paslaugas teikianti įmonė teikia komunalinių 
atliekų surinkimo paslaugas, naudodamasis savo įranga. Naudojantis ne savo įranga, 
būtina sudaryti sutartį įrangos naudojimui. 

33. Atliekų surinkimo paslaugas teikianti įmonė privalo:  

33.1. būti registruota atliekas tvarkančių įmonių registre, turi turėti 
taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą, užsiimti atitinkama veikla, jei to 
reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai, bei vykdyti pirminę atliekų apskaitą; 

33.2. turėti atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planą, licenciją 
pavojingų atliekų tvarkymui (jei jis užsiima pavojingų atliekų tvarkymu) ar sutartį su 
licencijuotu pavojingų atliekų tvarkytoju; 

33.3. nemokamai pateikti atliekų turėtojams visą reikiamą konteinerių 
kiekį ir įvairovę; 

33.4. skirti specialius antrinių žaliavų surinkimo konteinerius įmonėms, 
įstaigoms, organizacijoms, prekyvietėms bei organizuojamiems renginiams; 

33.5. užtikrinti konteinerių aikštelės vietos tvarką ir švarią aplinką; 

33.6. Vykdyti atliekų turėtojų atliekų išvežimą apvažiavimo būdu: 

33.6.1. nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. ne 
rečiau kaip 1 kartą per savaitę, kitu laiku ne rečiau kaip 2 
kartus per mėnesį surinkti buityje susidarančias didžiąsias ir 
žaliąsias atliekas; 

33.6.2. ne rečiau 1 kartą per ketvirtį surinkti 
buityje susidarančias antrines žaliavas, pavojingas bei elektros 
ir elektronikos įrangos atliekas; 

33.7. pateikti Savivaldybei/KRATC ir vietinėje spaudoje informaciją 
apie antrinių žaliavų, biodegraduojamų, buityje susidarančių pavojingų ir didžiųjų atliekų bei 
elektros ir elektroninės įrangos surinkimą ir grafiką (važiavimo datą, sustojimo vietas ir 
laiką); 

33.8. organizuoti papildomą išvežimą, jei tam atsiranda poreikis ar to 
prašo atliekų turėtojas, siekdamas pagerinti antrinių žaliavų, biodegraduojamų, didžiųjų 
atliekų ir buityje susidarančių pavojingų, elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimą; 

33.9. tuštinti konteinerius Taisyklėse ir sutartyje su Savivaldybės 
administracija nustatytu dažnumu; 

33.10. laikytis konteineriams ir šiukšliavežėms nustatytų reikalavimų; 

33.11. nustatyta tvarka teikti atliekų apskaitos ataskaitas, teikti 
informaciją atitinkamoms valstybinės valdžios ir valdymo institucijoms, Savivaldybei ir 
KRATC; 

33.12. vykdyti Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane 
atliekų tvarkytojams apibrėžtas užduotis. 
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33.13. laikytis kitų Taisyklių reikalavimų. 

 

V. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS 

 

34. Nerūšiuotų komunalinių atliekų tvarkymas 

34.1. Nerūšiuotos komunalinės atliekos surenkamos tam skirtais konteineriais. 

34.2. Iš komunalinių atliekų turėtojų surinktos nerūšiuotos komunalinės atliekos 
šalinamos tik regioniniame sąvartyne Dumpių kaime. 

35. Antrinių žaliavų tvarkymas 

35.1. Antrinės žaliavos tai popierius (laikraščiai, žurnalai ir kiti spaudiniai, švarios 
popierinės pakuotės, kartonas), plastikas (plastikiniai buteliai, padažų, aliejaus, šampūno, 
ploviklių indai, kurie pažymėti PET ir HDPE ženklais, įvairi plastiko pakuotė: polietileniniai 
maišeliai ir pan.), stiklas (buteliai, stiklainiai, stiklo duženos), metalas, tekstilės atliekos. 

35.2. Atliekų turėtojai privalo antrines žaliavas rūšiuoti jų susidarymo vietose ir 
išmesti į atliekų surinkimo aikštelėse pastatytus atitinkamai rūšiai skirtus konteinerius: 
„STIKLAS“, „PLASTIKAS“, “POPIERIUS”, „DĖVĖTA TEKSTILĖ“, atiduoti į laikinojo 
saugojimo aikštelę (Nidos–Smiltynės plente 12, Neringa) arba atliekų tvarkytojui kai jis 
surenka antrines žaliavas apvažiavimo būdu. 

36. Pakuočių atliekų tvarkymas 

36.1. Pakuotės – įvairios pakavimo kartoninės dėžės, stikliniai ir plastikiniai 
buteliai, dėžutė saldainiams, maišeliai, skirti prekėms nešti, vienkartiniai puodeliai ir lėkštės, 
maistui vynioti skirta plėvelė, maišeliai sumuštiniams ir pan. 

36.2. Į komunalines atliekas patekusios panaudotos pakuotės surenkamos kartu su 
kitomis antrinėmis žaliavomis kaip numatyta 28 punkte. 

36.3. Pakuotės už kurias Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvarka numatytas 
užstatas (pvz., stikliniai pakartotinio naudojimo alaus buteliai) turi būti gražinamos 
pardavėjams, kurie parduoda gaminius, už kurių pakuotę nustatytas užstatas. 

37. Biodegraduojamų atliekų tvarkymas 

37.1. Biodegraduojamos atliekos tai: 

37.1.1. organinės virtuvių atliekos - daržovių, vaisių lupenos ir atliekos, 
maisto likučiai ir pasenę produktai, kavos ir arbatos tirščiai, 
maisto atliekos, kevalai, kiaušinių lukštai; 

37.1.2. žaliosios – sodų, parkų, kapinių ir kitų apželdintų teritorijų bei 
žemės ūkio naudmenų priežiūros ir tvarkymo atliekos: medžių 
ir krūmų genėjimo atliekos, šienavimo atliekos, pjuvenos, 
drožlės, lapai, gėlės; 

37.1.3. mišrios popieriaus ir kartono, natūralaus pluošto, tekstilės ir 
kitos organinės atliekos: popieriaus ir kartono įvairios smulkios 
atliekos ir skiautės, dėžutės, maišeliai, užteršti maisto likučiais, 
vilnonių, lininių, medvilninių rūbų, audinių atliekos; 

37.1.4. naminių gyvūnų išmatos, pakratai ir kt. atliekos. 

37.2. Kompostuoti tinkančios žaliosios atliekos, susidarančios Savivaldybės 
teritorijoje priimamos į įrengtą kompostavimo aikštelę Nidos–Smiltynės plente 12, Neringa. 
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37.3. Žaliosioms atliekoms surinkti gyvenvietėse gali būti pastatomi specialūs 
konteineriai. 

37.4. Skatinama, kad atliekų turėtojai biodegraduojamas atliekas surinktų atskirai 
ir šalintų įsirengtuose kompostavimo įrenginiuose. 

37.5. Sodų, parkų, skverų, kapinių ir kitų bendrojo naudojimo vietų priežiūros 
metu sukauptas biodegraduojamas atliekas privalo tvarkyti fizinis ar juridinis asmuo, 
prižiūrintis šias teritorijas, arba atiduoti jas tvarkyti KRATC, mokant už jų tvarkymą.  

37.6. Želdinių kirtimo ir genėjimo atliekas privalo sutvarkyti fiziniai ir juridiniai 
asmenys, kuriems buvo išduotas leidimas šiuos darbus vykdyti, arba atiduoti KRATC, mokant  
jam už jų tvarkymą. 

37.7. Biodegraduojančios organinės virtuvių atliekos, surenkamos atskirai ir 
išvežamos kompostuoti į kompostavimo įrenginius, įrengtus ir veikiančius pagal griežtus 
aplinkosaugos ir higienos reikalavimus. 

38. Didžiųjų atliekų tvarkymas 

38.1. Didžiosios atliekos tai baldai, dviračiai ir kiti buityje susidarantys apyvokos 
daiktai netelpantys į 110 l talpos maišus, išskyrus statybos ir griovimo, antrinių žaliavų, 
biodegraduojančių, pavojingų, elektros ir elektroninės įrangos atliekas. 

38.2. Didžiosios atliekos surenkamos įrengtoje laikinojo saugojimo aikštelėje 
(Nidos–Smiltynės plente 12, Neringa) arba atiduodamos atliekų tvarkytojui kai jis surenka 
didžiąsias atliekas apvažiavimo būdu. 

38.3. Apvažiavimo dieną didžiosios atliekos paliekamos numatytose vietose ties 
buitinių atliekų konteineriais.  

39. Buityje susidarančių pavojingų atliekų tvarkymas 

39.1. Buityje susidarančios pavojingos atliekos tai galvaniniai 
elementai, akumuliatoriai, naikintini vaistai (pasibaigusio tinkamumo laiko, nekokybiški, 
konfiskuoti arba iš gyventojų surinkti vaistai, kurie negali būti vartojami sveikatos priežiūros 
ir veterinarijos tikslais), buitinės chemijos produktai, lakų, dažų, skiediklių atliekos, 
cheminėmis medžiagomis užteršta pakuotė, panaudoti tepalai, tepalų filtrai, gyvsidabrio 
turinčios medžiagos ir kt.; 

39.2. Buityje susidarančios pavojingos atliekos sudedamos atskirai ir 
nedelsiant atiduodamos atliekų surinkimo paslaugas teikiančioms įmonėms; 

39.3. Buityje susidarančios pavojingos atliekos surenkamos įrengtoje 
laikinojo saugojimo aikštelėje (Nidos–Smiltynės plente 12, Neringa). 

39.4. Skystų buityje susidarančių pavojingų atliekų saugojimui turi būti 
naudojamos specialiai tam pritaikytos talpos; 

39.5. Buityje susidarančias pavojingas atliekas laikyti ilgą laiką žmonių 
gyvenamosiose arba lankomose patalpose bei vietose ir tokio būvio, kai jos gali garuoti, 
išsipilti, išbyrėti ar kitaip patekti į aplinką, pakenkdamos jai ir žmonių sveikatai draudžiama; 

39.6. Draudžiama išmesti buityje susidarančias pavojingas atliekas ne 
joms skirtose vietose, deginti pavojingas atliekas, ardyti gaminius, kurių sudėtyje yra 
kenksmingų medžiagų, ar kitaip juos apdoroti; 

39.7. Panaudotiems tepalams, tepalų filtrams ar kitoms naftos produktų 
atliekoms surinkti, konteineriai gali būti statomi degalinėse, uostuose, garažų bendrijose ir 
kitose panašaus pobūdžio teritorijose. 
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39.8. Konteineriai turi būti atsparūs surenkamų pavojingų atliekų 
poveikiui ir pakankamai sandarūs, kad juose esančios atliekos nepatektų į aplinką ir į juos 
nepatektų krituliai. 

39.9. Atliekų turėtojai vaistų ir medicinines atliekas privalo tvarkyti 
vadovaudamiesi Farmacinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (Žin., 2000, Nr. 68–2056; Žin. 
2000, Nr. 109–3508; Žin., 2004, Nr. 149–5443), o medicinines atliekas – Lietuvos higienos 
norma HN 66:2000 „Medicininių atliekų tvarkymas“ (Žin., 2000, Nr. 39 – 1106). 

39.10. Naikintini vaistai iš gyventojų surenkami per visuomenės vaistines, 
kurios atiduoda juos pavojingų atliekų tvarkytojams. 

40. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas 

40.1. Elektros ir elektroninė įranga tai kompiuterinė įranga, televizoriai, 
šaldytuvai, šaldikliai, telefonai, radijo aparatai ir pan. 

40.2. Elektros ir elektroninės įrangos atliekoms surinkti gali būti pastatomi 
specialūs konteineriai. 

40.3. Elektros ir elektroninės įrangos atliekos surenkamos įrengtoje laikinojo 
saugojimo aikštelėje (Nidos–Smiltynės plente 12, Neringa), atiduodamos atliekų tvarkytojui 
kai jis vykdo elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimą apvažiavimo būdu arba 
išmetamos į tam specialiai skirtus konteinerius. 

41. Statybos ir griovimo atliekų tvarkymas 

41.1. Statybinės atliekos tai yra atliekos susidarančios statant, rekonstruojant, 
remontuojant ar griaunant statinius, taip pat statybos gaminių brokas jų atsiradimo vietoje, 
kurias atliekų turėtojas privalo rūšiuoti į tinkamas naudoti  ir perdirbti atliekas (betono 
gaminius, keramikos gaminius, medienos gaminius, metalo gaminius, termoizoliacines 
(neturinčias asbesto) medžiagas, popierinę pakuotę ir kartoną, polietileno ir plastikines 
gaminius, bitumines medžiagas, kitus nedegius gaminius) ir į netinkamas naudoti ir perdirbti 
atliekas (asbesto turinčias medžiagas, kitas netinkamas naudoti ir perdirbti medžiagas). 

41.2. Atliekų turėtojai turi imtis visų galimų statybos atliekų prevencijos 
(vengimo) priemonių: mažinti susidarančių atliekų kiekį, maksimaliai panaudoti statybos 
atliekas kaip medžiagas kitoms  reikmėms (betonuoti, grįsti ir pan.), vengti naudoti 
kenksmingų medžiagų turinčius statybinius gaminius ir medžiagas, keisti tokių statybinių 
medžiagų naudojimą į kitas tos pačios paskirties nekenksmingos sudėties medžiagas. 

41.3. Juridiniai ar fiziniai asmenys, priduodami pastatytus statinius priėmimo 
komisijai, pateikia Savivaldybei ir KRATC informaciją apie faktinį susidariusių statybos 
(griovimo) atliekų kiekį, rūšis bei jų sutvarkymo būdus. 

41.4. Komunalinių atliekų turėtojai buityje susidariusias statybines ir griovimo 
atliekas atiduoda į įrengtą atliekų priėmimo aikštelę (Nidos–Smiltynės plente 12, Neringa) ar 
kitą statybos ir griovimo atliekų priėmimo aikštelę už papildomą mokestį arba pagal sutartis 
perduoda atliekų tvarkytojui. 

41.5. Draudžiama buityje susidarius statybos ir griovimo atliekas pilti į buitinių 
atliekų konteinerius, palikti jas konteinerių aikštelėse ar kitose nenumatytose vietose. 

42. Naudoti nebetinkamų padangų tvarkymas 

42.1. Naudoti nebetinkamos padangos tvarkomos kaip buityje susidarančios 
didžiosios atliekos, atiduodant jas į įrengtą laikinojo saugojimo aikštelę (Nidos–Smiltynės 
plente 12, Neringa) arba atliekų tvarkytojui kai jis surenka didžiąsias atliekas apvažiavimo 
būdu. 

43. Gatvių, šaligatvių ir teritorijų valymo sąšlavų tvarkymas 
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43.1. Sąšlavos – smulkios medžių atliekos, žemės dulkės, purvas, smėlis, žvyras ir 
kitos panašios smulkios medžiagos, kurios susikaupia valomose teritorijose. 

43.2. Gatvėse, ant šaligatvių ir žaliųjų plotų susikaupusį purvą, žvyrą bei smėlį 
teritorijas valantys ir prižiūrintys juridiniai ir fiziniai asmenys privalo pašalinti ištirpus sniegui. 

43.3. Kompostuoti tinkančios sąšlavos, susidarančios Savivaldybės teritorijoje, 
atiduodamos į įrengtą kompostavimo aikštelę Nidos–Smiltynės plente 12, Neringa, ar kitą 
kompostavimo aikštelę už papildomą mokestį. 

43.4. Draudžiama gatvių, šaligatvių ir teritorijų valymo sąšlavas pilti į buitinių 
atliekų konteinerius ar kitose tam neskirtose vietose. 

 

VI. REIKALAVIMAI KONTEINERIAMS IR ŠIUKŠLIAVEŽĖMS 

 

44. Konteineriai, naudojami komunalinėms atliekoms ir antrinėms žaliavoms 
surinkti, turi atitikti apipavidalinimo ir konstrukcinius LST EN 840-1-6 standarto bei Euro 
Norm DIN EN standartų (likusiems konteineriams, kurie dar nėra įteisinti) reikalavimus. 

45. Ant konteinerių priekinės dalies būtina užrašyti konteinerio paskirtį, 
aptarnaujančios įmonės ženklą ir/ar pavadinimą, telefono numerį. 

46. Naudojimosi konteineriais instrukcijas pateikia atliekų tvarkytojai lipdukuose, 
užrašuose ant konteinerių, informaciniuose pranešimuose ir kitomis priemonėmis. 

47. Konteinerių  dydį parenka komunalinių atliekų tvarkytojas pagal susidarančių 
komunalinių atliekų kiekį ir konteinerių ištuštinimo dažnumą, taip pat atsižvelgdamas į 
Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo planą, atliekų turėtojų kreipimąsi raštu, gautą 
pagal šių Taisyklių 22 punktą bei esamą situaciją. 

48. Konteinerius atliekų turėtojas turi statyti ant lygaus ir tvirto paviršiaus, pvz. 
grindinio plokštės, betoninės plokštės, asfalto ar pan. Mažesnius dviračius konteinerius 
galima laikyti ant suplūkto žvyro, jei toks paviršius užtikrina pakankamas sąlygas 
nevaržomam konteinerio judėjimui. 

49. Antrinių žaliavų surinkimui naudojami varpo formos mėlynos, žalios ir geltonos 
spalvos 1,5, 1,8, 2,5 m3 talpos konteineriai. Esant poreikiui, suderinus su Savivaldybės 
administracija gali būti naudojami kito tipo konteineriai. 

50. Nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. konteineriai ištuštinami ne rečiau kaip kas 
dieną, kitu metu – ne rečiau kaip kas antrą dieną. 

51. Už kolektyvinių konteinerių sanitarinę - higieninę būklę atsakingas yra atliekų 
tvarkytojas.  

52. Konteineriai plaunami ir dezinfekuojami ne rečiau kaip kartą per mėnesį kai 
vidutinė paros temperatūra yra +100C, kitu metu – ne rečiau kaip kas ketvirtį. 

53. Konteineriai turi būti techniškai tvarkingi, neapdegę, nesurūdiję, nesulaužyti, 
nesulankstyti. 

 

VII. VISUOMENĖS ŠVIETIMAS 

 

54. Savivaldybės, KRATC, visi regioninės komunalinės atliekų tvarkymo sistemos 
atliekų tvarkytojai supažindina visuomenę su sistema, organizaciniais ir technologiniais 
atliekų tvarkymo projektais, jų poveikį aplinkai ir žmogaus sveikatai. 
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55. Regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą, plėtojimą ir 
eksploatavimą reglamentuojantys bei kiti Savivaldybės ir KRATC atliekų tvarkymo veiklą 
nustatantys dokumentai yra vieši ir prieinami visuomenei. 

56. Atliekų tvarkytojas (-jai) privalo periodiškai informuoti atliekų turėtojus apie 
esamus atliekų tvarkymo įrenginius ir sistemas, teikiamas paslaugas bei vietinės rinkliavos 
dydį. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

57. Taisyklėse nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolę užtikrina Savivaldybės 
administracijos Miesto tvarkymo ir statybos skyriaus vedėjas ir vyriausiasis specialistas 
(ekologijai, aplinkosaugai). 

58. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, yra baudžiami pagal Administracinių 
teisės pažeidimų kodekso 51(3) bei 161(1) straipsnius. 

59. Administracinių teisės pažeidimų protokolą surašo Neringos savivaldybės 
administracijos direktorius ir jo įgalioti asmenys. 

60. Ataskaitas už praėjusius metus apie Taisyklių vykdymą, sutvarkytų atliekų rūšis 
ir kiekius Savivaldybės administracijos vyriausiajam specialistui (ekologijai, 
aplinkosaugai) teikia KRATC ir atliekų surinkimo paslaugas teikiančios įmonės iki 
sausio 15 d. Galutinę apibendrintą ataskaitą vyriausiasis specialistas (ekologijai, 
aplinkosaugai) pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui iki vasario 1 d. Neringos 
savivaldybės tarybai ir visuomenei ataskaita apie Taisyklių vykdymą, atliekų tvarkymą 
pateikiama kartu su praėjusių metų Savivaldybės administracijos direktoriaus veiklos 
atskaita. 

61. Juridiniams ir fiziniams asmenims leidimai prekiauti savivaldybės nustatyta 
tvarka ir leidimai nemokamai įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į Neringos 
savivaldybės teritoriją, išduodami (pratęsiami) tik tada, kai jie atsiskaito už praėjusio 
laikotarpio komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas. 

62. Atliekų turėtojų prašymus ir skundus dėl atliekų tvarkymo sistemos teikiamų 
paslaugų kokybės įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja Savivaldybė, Savivaldybės 
teritoriją aptarnaujanti atliekų surinkimo paslaugas teikianti įmonė ir KRATC. 

63. Kiekvienais metais Savivaldybė ir KRATC analizuoja rezultatus, tikslina 
atliekų susikaupimo normas fiziniams asmenims, ūkio subjektams ir kitiems juridiniams 
asmenims bei Savivaldybės Tarybai teikia siūlymus dėl vietinės rinkliavos dydžio, 
atsižvelgiant į faktiškas paslaugų teikimo išlaidas per metus. 

________________________ 
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