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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
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DĖL ŠVAROS LAIKOTARPIO ORGANIZAVIMO
Nr.
Klaipėda
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu ir Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių, patvirtintų Klaipėdos miesto
savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T2-185 „Dėl Klaipėdos miesto tvarkymo
ir švaros taisyklių patvirtinimo“, 20 punktu:
1. S k e l b i u nuo 2021 m. balandžio 19 d. iki gegužės 17 d. švaros laikotarpį.
2. S u d a r a u šią komisiją švaros laikotarpiu tvarkymo darbams organizuoti:
pirmininkė – Irena Šakalienė, Miesto tvarkymo skyriaus vedėja;
nariai:
Giedrė Budreikaitė, Aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė;
Renata Chockevičienė, Aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė;
Laima Jūrevičienė, Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė;
Aušra Lukauskienė, Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė;
Irena Nachčiunova, Miesto tvarkymo skyriaus patarėja;
Aušra Pakalniškė, Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė.
3.
Į p a r e i g o j u Miesto tvarkymo skyrių iki š. m. balandžio 18 d. parengti miesto
teritorijų, kurias būtina tvarkyti, sąrašus.
4.
Į p a r e i g o j u talkos dalyvius maišus su surinktomis ir surūšiuotomis atliekomis
dėti prie arčiausiai esančių komunalinių atliekų konteinerių tvarkomoje teritorijoje.
5.
P r a š a u UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrą švaros laikotarpiu
priimti mišriąsias ir didžiąsias atliekas į Dumpių sąvartyną, o biodegraduojančias atliekas – į
Glaudėnų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę.
6. P r a š a u UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro direktorių Šarūną Reikalą
švaros laikotarpiu surinktas atliekas laikyti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir
tvarkymą objektu.
Dėl šalyje įvesto karantino talkoje dalyvaujantys asmenys privalo laikytis visų Vyriausybės
nustatytų karantino reikalavimų – dirbti mažomis iki penkių asmenų grupelėmis, nesibūriuoti ir
laikytis saugaus atstumo.
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