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sprendimu Nr. T1-63
NERINGOS SAVIVALDYBĖS TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Neringos savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja
tvarkomų, prižiūrimų bei valomų teritorijų paskirstymą, bendruosius tvarkymo ir švaros
reikalavimus, draudimus, Taisyklių kontrolę ir atsakomybę.
2. Taisyklės galioja visoje Neringos savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje ir jų
laikytis privalo visi fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau – Asmenys).
3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Bendrojo naudojimo teritorija – Savivaldybės ribose esantis laisvas (neužstatytas)
žemės plotas, skirtas bendram naudojimui.
Techninės eismo reguliavimo priemonės – kelio ženklai, šviesoforai, aptvarai, atitvarai,
užtvarai, užraktai, įrenginiai, eismo saugumo salelės, greičio mažinimo kalneliai, informaciniai ar
kitokie stovai, kelių ženklinimas ir kt.
Tvarkytojai – už tvarką ir švarą atsakingi Savivaldybės teritorijoje esančio
nekilnojamojo turto savininkai, nuomininkai, renginių organizatoriai, prekybos ir kitas paslaugas
teikiantys asmenys, įstaigos, įmonės ir organizacijos, daugiabučių gyvenamųjų namų
administratoriai ir jų savininkų bendrijos, garažų bendrijos, individualių garažų ir individualių
namų valdų, žemės sklypų nuomininkai ir kiti juridiniai asmenys.
Žemės sklypas – teritorijos dalis, turinti nustatytas ribas, kadastro duomenis ir
įregistruota Nekilnojamojo turto registre.
4. Kitas Taisyklėse vartojamas sąvokas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti
teisės aktai.
5. Taisyklės neapima reikalavimų, darančių įtaką aplinkosaugos, viešosios tvarkos ir
švaros palaikymui, įrašytų kitose Savivaldybės tarybos patvirtintose taisyklėse, Saugomų teritorijų
įstatyme, Kuršių nerijos nacionalinio parko apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose.
6. Asmenims, nevykdantiems šių Taisyklių reikalavimų, netaikomos Savivaldybės
tarybos sprendimais tvirtinamos mokesčių, rinkliavų ir kitos įstatymų nustatytos lengvatos
Savivaldybės biudžeto sąskaita.
II SKYRIUS
TVARKOMŲ, PRIŽIŪRIMŲ BEI VALOMŲ TERITORIJŲ PASKIRSTYMAS
7. Savivaldybės tvarkomos, prižiūrimos bei valomos teritorijos paskirstomos:
7.1. Pagal Neringos savivaldybės koncesijos vykdyti ūkinę veiklą ir teikti viešąsias
paslaugas tikslingumo sutartį veikiančiai įstaigai:
7.1.1. gyvenviečių bendro naudojimo teritorijos, nustatytos teritorijų planavimo
dokumentais;
7.1.2. įteisinti Savivaldybės paplūdimiai, priešpliažio zonos ir gyvenviečių rekreacinių
zonų takai, tame tarpe Raganų kalnas, pėsčiųjų takai tarp gyvenviečių ir paplūdimių, dviračių
takai;
7.1.3. automobilių stovėjimo aikštelės gyvenvietėse, ant Parnidžio kopos ir
įvažiavimuose prie jūros;
7.1.4. civilinės ir etnografinės kapinės, tame tarpe senosios miškininkų kapinaitės;
7.1.5. Savivaldybės miškai;
7.1.6. gyvenviečių želdiniai;

7.1.7. kitos teritorijos, nurodytos koncesijos sutartyje.
7.2. Valstybinė įmonės „Kelių priežiūra” Klaipėdos filialui:
7.2.1. krašto kelias Smiltynė–Nida: prižiūrimos kelio juostos plotis 19 m (po 9,5 m į abi
puses nuo kelio ašies), išskyrus Juodkrantės gyvenvietę, kur kelio juosta yra nuo bortelio iki
bortelio arba nuo kelkraščio iki kelkraščio;
7.2.2. privažiuojamasis kelias prie Nidos nuo kelio Smiltynė–Nida (G. D. Kuverto
gatvė), privažiuojamieji keliai prie Preilos ir Pervalkos nuo kelio Smiltynė–Nida – prižiūrimų
juostų plotis – 18 m;
7.2.3. įmonei priklausančios automašinų stovėjimo ir poilsio aikštelės, autobusų
sustojimo aikštelės ir jų prieigos 1 m spinduliu;
7.2.4. įmonei priklausantys dviračių takai: kieta danga ir po 0,4 m nuo jos, poilsio
aikštelės.
7.3. Gyvenamųjų namų administratoriams – administruojamų gyvenamųjų namų
naudojamų ir (ar) valdomų žemės sklypų priežiūra.
7.4. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijas
vykdančiai įstaigai pagal koncesijos sutartį – komunalinių atliekų tvarkymas, komunalinių
atliekų konteinerių aikštelių valymas ir priežiūra.
III SKYRIUS
BENDRIEJI TVARKYMO IR ŠVAROS REIKALAVIMAI
8. Tvarkytojai privalo:
8.1. valyti ir tvarkyti kiemus, žemės sklypus, eismo zonas ir kitas teritorijas;
8.2. šienauti vejas, kelkraščius, griovius ir kitas teritorijas (pagal poreikį);
8.3. nuimti, nugriauti ar išmontuoti neteisėtai įrengtą išorinę reklamą, neatlyginant
nuostolių jos savininkui;
8.4. nuimti ir nuvalyti skelbimus nuo medžių, stulpų, tvorų, suoliukų, informacinių
nuorodų, stendų, skulptūrų, paminklų, atminimo lentų ir kitų įrenginių;
8.5. šalinti ledą, valyti sniegą, barstyti smėliu šaligatvius ir pėsčiųjų takus, esant
plikledžiui ir lijundrai. Valant sniegą eismo zonose, išvalyti sniegą įvažose prie autobusų stotelių;
8.6. šalinti nuo stogų varveklius, keliančius grėsmę žmonių ir turto saugumui;
8.7. prekybos ar paslaugų teikimo vietoje užtikrinti tvarką, švarą, matomoje bei
prieinamoje vietoje pastatyti (įrengti) ne mažesnę kaip 10 litrų talpos šiukšlių dėžę;
8.8. nesant centralizuotų nuotekų tinklų, organizuoti skystų atliekų rezervuarų, lauko
tualetų, kilnojamųjų tualetų įrengimą ir jų priežiūrą pagal galiojančius teisės aktus;
8.9. organizuoti reguliarų skystų atliekų išvežimą, neperpildant rezervuaro talpos;
8.10. šachtinius šulinius įrengti ir prižiūrėti pagal Lietuvos higienos normų reikalavimus,
užtikrinti šulinio vandens saugą;
8.11. remontuoti ir tinkamai prižiūrėti pašto dėžutes;
8.12. pakeisti daugiabučių namų kiemuose esančiose vaikų žaidimų aikštelėse smėlio
dėžių smėlį kasmet iki gegužės 1 d.;
8.13. kasmet iki balandžio 15 d. suremontuoti vaikų žaidimo ir sporto įrenginius,
nesaugius įrenginius nedelsiant išmontuoti;
8.14. malkas ruošti nuo rugsėjo 15 d. iki gegužės 15 d., jas laikyti ūkiniuose pastatuose,
stoginėse arba kūgiuose.
9. Draudžiama:
9.1. palikti išardytų transporto priemonių dalis, statybines, gamybines ir kitas atliekas,
išskyrus tam skirtose vietose;
9.2. spjaudyti, mėtyti nuorūkas, atliekas, teršti aplinką fekalijomis ir šlapimu bei kitaip
šiukšlinti, teršti aplinką;
9.3. palikti nenaudojamus ar sugedusius, sulūžusius, daiktus, įrenginius ne tam skirtose
vietose;
9.4. palikti nesurinktas stiklo, molio ar kitas duženas, daužyti stiklinę tarą;

9.5. kabinti, dėti, statyti, klijuoti ar kitaip tvirtinti daiktus, skelbimus, pastatomus
informacinius stendus, plakatus su užrašais, piešiniais ar ženklais ir kitokią informaciją ant
medžių, krūmų, skulptūrų, paminklų, atminimo lentų, šaligatvių, pastatų ir statinių bei kitose šiam
tikslui nenumatytose vietose. Asmuo, atsakingas už skelbime nurodytą veiklą, privalo užtikrinti,
kad skelbimai ir kita informacija nebūtų platinama šiam tikslui nenumatytose vietose;
9.6. kartu su kelio ženklais įrengti papildomą informaciją, kurios nenumato Kelių eismo
taisyklės arba kuri nėra suderinta su Neringos savivaldybės eismo saugumo komisija;
9.7. eismo zonose, daugiabučių namų kiemuose savavališkai įrengti, eksploatuoti ir (ar)
naudoti technines eismo reguliavimo ar automobilių statymą nustatančias papildomas priemones
be Neringos savivaldybės eismo saugumo komisijos pritarimo;
9.8. rašinėti, braižyti, piešti, teršti ar kitaip terlioti ant skulptūrų, paminklų, atminimo
lentų, informacinių stendų ir ženklų, statinių;
9.9. užsiimti veiksmais ar veikla, kuri teršia aplinką ir gali tapti apsinuodijimų,
susirgimų priežastimi, skatina parazitų bei graužikų veisimąsi, pritraukia laukinius gyvūnus į
gyvenvietes (valyti, skrosti žuvį ne tam skirtose vietose, laikyti maisto atliekas ir kt.);
9.10.
šluoti sąšlavas į lietaus kanalizacijos bei kitus požeminių inžinerinių tinklų
šulinius, pilti į juos paplavas, purvą, pelenus, smėlį, sniegą, mesti ledą ar kitas atliekas;
9.11. dėti, laikyti ir kaupti daiktus, medžiagas ar atliekas, laikyti gyvūnus po
daugiabučių gyvenamųjų namų balkonais;
9.12.
užstatyti bendrojo naudojimo praėjimo takus viešosiose vietose asmeniniais
rakandais, dėžėmis, kuro sandėliavimo priemonėmis ir kt.;
9.13. mesti sniegą ir (ar) ledą nuo šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų ant gatvių ir kelių
važiuojamosios dalies;
9.14. skalbinius džiaustyti ne ant tam skirtų įrenginių.
IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ IR KONTROLĖ
10. Už Taisyklių pažeidimus taikoma atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos
administracinių nusižengimų kodekso 366 straipsnį.
11. Taisyklių laikymąsi kontroliuoja Savivaldybės administracijos direktorius ir jo
įgalioti asmenys bei policijos pareigūnai.
12. Už Taisyklių nesilaikymą teisę surašyti administracinių nusižengimų protokolus turi
Savivaldybės administracijos direktorius ir jo įgalioti asmenys bei policijos pareigūnai.
___________________

