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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049, 
2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Neringos savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. V13-334 sudarytos nuolatinės komisijos 
konteinerių pastatymo vietoms parinkti 2010 m. balandžio 2 d. posėdžio protokolą Nr. V20-15, 
Neringos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a : 

Pakeisti Neringos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas 2007 m. 
gruodžio 20 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-226 (kartu su 2008 m. gruodžio 3 d. 
sprendimo Nr. T1-243 ir 2009 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T1-53 pakeitimais): 

1.1. Išdėstyti 50 punktą taip: 
„50. Konteineriai ištuštinami: 
50.1. Nerūšiuotų komunalinių atliekų: 
50.1.1. nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. – ne rečiau kaip vieną kartą per dieną,  
50.1.2. nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d. – Nidoje, Juodkrantėje ne rečiau kaip vieną 

kartą per dvi dienas, Preiloje, Pervalkoje ne rečiau kaip du kartus per savaitę; 
50.2. Antrinių žaliavų: 
50.2.1. stiklo – nuo birželio 1d. iki rugpjūčio 31 d. – ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, 

nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d. – ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, 
50.2.2. plastiko ir popieriaus - nuo birželio 1d. iki rugpjūčio 31 d. – ne rečiau kaip vieną 

kartą per savaitę, nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d. – ne rečiau kaip du kartus per mėnesį.“; 
1.2. Išdėstyti 52 punktą taip: 
„52. Konteineriai plaunami ir dezinfekuojami ne rečiau kaip kartą per savaitę kai 

vidutinė paros temperatūra yra ne žemiau +150 C, kitu metu – ne rečiau kaip kas ketvirtį.“. 
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