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DIDELIO GABARITO ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖSE IŠ 

GYVENTOJŲ NEMOKAMAI PRIIMAMOS ŠIOS ATLIEKOS: 
 

Buityje susidarančios nepavojingos atliekos: 

• Didžiosios atliekos; 

• Naudotos padangos; 

• Statybinės bei griovimo atliekos; 

• Medienos atliekos; 

• Tekstilės atliekos; 

• Antrinės žaliavos: 

• Nepavojinga elektros ir elektroninė įranga. 

• popieriaus ir kartono pakuotės bei antrinės žaliavos; 

• stiklo pakuotės bei antrinės žaliavos; 

• plastiko pakuotės bei antrinės žaliavos; 

• metalo pakuotės bei antrinės žaliavos; 

 

Buityje susidarančios pavojingos atliekos: 

• Dienos šviesos lempos; 

• Užteršta pakuotė; 

• Užterštos pašluostės, dažų, lakų  likučiai; 

• Atidirbta alyva, plovikliai; 

• Rūgštys, šarmai, tirpikliai, tepalų filtrai; 

• Nerūšiuotos baterijos ar akumuliatoriai, kuriuose yra tos 

baterijos; 

• Atliekos, kuriose yra gyvsidabrio; 

• Tirpikliai, rūgštys, šarmai; 

• Baterijos ir akumuliatoriai. 
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KĄ REIKIA ŽINOTI GYVENTOJAMS? 

 

Per metus vienas Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojas į didelių 

gabaritų surinkimo aikšteles gali pristatyti ne daugiau kaip: 5 naudotas 

padangas, kurių skersmuo ne didesnis nei 118 cm, bei 250 kg statybinių 

bei griovimo atliekų. 

 
Atliekų turėtojas privalo užtikrinti, kad iš pristatytų atliekų bei jų pakuočių 

netekėtų jokie skysčiai, pervežamos atliekos nedulkėtų ir nevirstų iš 

transporto priemonės ar per priekabos bortus. Pakuotės forma turi 

netrukdyti vizualiai nustatyti atliekų rūšį. 

 
Visos atliekos sveriamos svarstyklėmis, jų kiekis registruojamas atliekų 

susidarymo apskaitos žurnale. 

 
Atliekos kraunamos į paženklintus, tam tikrom atliekoms skirtus, 

sandarius konteinerius ar talpas. 

 
Aikštelės darbuotojas atlieka atvežtų atliekų vizualinę kontrolę ir nurodo 

atliekas atvežusiam asmeniui, į kuriuos konteinerius išrūšiuoti 

nepavojingas atliekas. 

  
Pavojingų atliekų priėmimas vykdomas pavojingų atliekų laikymo 

konteineryje - pastate. Priimamų skystų pavojingų atliekų pakuotė turi 

būti sandari. 

 
Pavojingas atliekas aikštelės darbuotojas išrūšiuoja pats ir atitinkamai 

paskirsto pavojingų atliekų punkte. 

 
Asmenys atvežę atliekas, kurių priėmimui taikomi apribojimai, privalo 

pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 
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Atliekos grąžinamos atliekų turėtojui, jei atliekos nėra leidžiamų priimti 

atliekų sąraše. Tuomet darbuotojas atliekų turėtojui pateikia informaciją 

kam ir kur tokias atliekas galima priduoti. 

 
Asbesto atliekos tiesiogiai iš gyventojų nepriimamos. 
 
Draudžiama priimti metalo atliekas, kurioms nustatoma  

viršnorminė radiacija. 
 
Atliekas draudžiama maišyti tarpusavyje. 
 
  

KAIP IŠRŪŠIUOJAMOS ŠIOS ATLIEKOS? 

 

Priimtos į didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelę didžiosios atliekos – 

seni baldai, langai, durys, dviračiai - išardomi į atskiras frakcijas, kurios 

patalpinamos į atskirus konteinerius. Minkšta baldų dalis ir lakuotas, 

dažytas medis šalinami sąvartyne, švari mediena vežama 

kompostavimui į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę, metalo laužas 

perduodamas superkančioms įmonėms. 

 
Pavojingos atliekos laikinai saugomos specialiose talpose pavojingų 

atliekų punkte perduodamos pavojingų atliekų tvarkytojams. 

 
Antrinės žaliavos perduodamos antrinių žaliavų perdirbėjams. 

Surinktos naudotos elektros ir elektronikos įrangos atliekos atiduodamos 

saugiam perdirbimui. 

 
Naudotos padangos perduodamos perdirbėjams. 
 
Statybos ir griovimo atliekos išvežamos į Klaipėdos regioninį sąvartyną 

Dumpių kaime, Klaipėdos rajone. 


