
 

ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO ATMINTINĖ 
 

PLASTIKAS IR METALAS  

PAKUOTĖS TURI BŪTI VISIŠKAI IŠTUŠTINTOS, PAŠALINTI MAISTO IR GĖRIMŲ LIKUČIAI, BUTELIAI IR PAKELIAI SUSPAUSTI, 

UŽSUKTI KAMŠTELIAI  

ATLIEKOS, KURIAS GALIMA MESTI:  ATLIEKOS, KURIŲ NEGALIMA MESTI:  

• plastikiniai buteliai (nuo gėrimų ir kitų maisto produktų);  

• buitinių priemonių plastikinė tara (nuo indų ploviklio, šampūno ir pan.);  

• plastikiniai indai, plastikiniai indeliai ir dėžutės nuo padažų, majonezo ir kitų 

maisto produktų;  

• plėvelė nuo maisto produktų, kita plastikinė pakuotė, kurioje yra įspausti PET, 

HDPE, LDPE, PP, PS ženklai;  

• plastikiniai žaislai;  

• kartoninės gėrimų pakuotės (TetraPak, Elopak ir pan.);  

• skardinės nuo gėrimų;  

• konservų dėžutės;  

• metaliniai dangteliai, metalinės dėžutės, aliuminio folija, kitos metalinės 

pakuotės atliekos.  

• riebalais, dažais, tepalais ar kita chemine medžiaga sutepta 

plastikinė ar metalinė tara;  

• plastikiniai žaislai su elektroniniais įtaisais;  

• plastikinės medicinos priemonės ir gaminiai;  

• vaizdo kasetės, fotojuostelės, CD, DVD ir LP plokštelės;  

• skutimosi peiliukai, dantų šepetėliai ir kiti higienos 

reikmenys;  

• aerozoliniai flakonai;  

• putų polistirolas.  

POPIERIUS IR KARTONAS  

POPIERIAUS IR KARTONO ATLIEKOS NETURI BŪTI RIEBALUOTOS IR UŽTERŠTOS MAISTO LIKUČIAIS  

ATLIEKOS, KURIAS GALIMA MESTI:  ATLIEKOS, KURIŲ NEGALIMA MESTI:  

• žurnalai, laikraščiai ir kiti spaudiniai (gali būti su sąvaržėlėmis, lipnia juostele);  

• knygos, bloknotai, užrašų knygelės be odinių viršelių;  

• kartoninės dėžutės, gofruoto kartono dėžės, popieriniai krepšiai;  

• lankstinukai, skrajutės, spaudos ir rašomasis popierius;  

• kita neužteršta popierinė bei kartoninė pakuotė ir pakavimo popierius.  

• riebalais suteptas popierius (picos dėžutės, sviesto pakeliai, 

pakeliai nuo traškučių);  

• popierinės nosinaitės, servetėlės ir rankšluosčiai, tualetinis 

popierius ir sauskelnės;  

• kalkinis, parafinuotas, vaškuotas, tepaluotas popierius;  

• popierius, padengtas plastiku, celofanu, folija ar bitumu;  

• panaudoti tapetai.  



STIKLAS  

BUTELIAI IR STIKLAINIAI TURI BŪTI VISIŠKAI IŠTUŠTINTI, POPIERINIŲ ETIKEČIŲ PAŠALINTI NEBŪTINA  

ATLIEKOS, KURIAS GALIMA MESTI:  ATLIEKOS, KURIŲ NEGALIMA MESTI:  

• stikliniai buteliai;  

• stiklainiai;  

• stikliniai indai, stiklinė pakuotė;  

• įvairaus dydžio stiklinės pakuotės duženos.  

• porcelianas, krištolas, keramika;  

• veidrodžiai;  

• visų rūšių elektros lemputės;  

• dažais, tepalais ar kita chemine medžiaga užteršta pakuotė;  

• medicininės ampulės, stikliniai vaistų buteliukai;  

• armuotas stiklas bei stiklo lakštai;  

• automobilių langų stiklai;  

• langų stiklas.  

 

MIŠRIOS KOMUNALINĖS ATLIEKOS 

MIŠRIOS KOMUNALINĖS ATLIEKOS-PO RŪŠIAVIMO LIKUSIOS BUITINĖS ATLIEKOS 

ATLIEKOS, KURIAS GALIMA MESTI:  ATLIEKOS, KURIŲ NEGALIMA MESTI:  

• maisto atliekos (netinkamos kompostuoti); 

•  popieriniai rankšluosčiai, servetėlės, tualetinis popierius (be kartoninio       

rulono), vienkartines nosinaites; 

• panaudotos higienos priemonės; 

• virtuvės, dušo kempines, pašluostes; 

• žaislai (be elektronikos ir baterijų); 

• drabužiai, avalynė, tekstilės gaminiai (išskyrus kilimus, čiužinius); 

• sauskelnes. 

• žaliąsias atliekas (lapus, žoles, šakas, daržo ravėjimo 

žoles, gėles ir pan.); 

• statybos ir griovimo atliekas; 

• didžiąsias atliekas (baldus, čiužinius, kilimus, langų 

rėmus ir pan.); 

• automobilių dalis, padangas ir skysčius; 

• pavojingas atliekas; 

• antrines žaliavas ir pakuočių atliekas 

• elektros ir elektronikos atliekas, baterijas ir 

akumuliatorius. 

 

KITOS ATLIEKOS 
Pavojingas buities atliekos (monitorius, spausdintuvus, liuminescencines, kvarco lempas, lakų, dažų, skiediklio, tirpiklio likučius, tepalo filtrus, 

tepaluotos pakuotės,  akumuliatorius ir baterijas); 

stambių gabaritų (didžiosios) atliekos (naudota buitinė technika, baldai, senos padangos ir pan.);  

 



 

 

statybos ir griovimo atliekos (tinkas, plytos, stiklas, izoliacinė medžiaga, putų polistirolas, langų rėmai, unitazas, kriauklės, plautuvai, dušo 

kabinos, panaudoti tapetai ir pan.) ; 

biologiškai skaidžios atliekos (medžių lapai, žolė, daržo ravėjimo žolės, šakos ir pan.); 

elektros ir elektroninės įrangos atliekos (dienos šviesos, ekonominės ir kitos lempos, televizoriai, radijo imtuvai, kompiuteriai ir jų mazgai, 

elektrinės viryklės ir pan.); 

baterijų ir akumuliatorių atliekos nemokamai priimamos Didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje Rumšų 

kaime, Šyšos g. 1A, Šilutės r. savivaldybė (darbo laikas: II-V nuo 9 val. iki18 val., VI nuo 10 val. iki 14 val., tel. Nr. 8 630 08 994). 

Elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ir akumuliatorių atliekas galima nemokamai išmesti į specialiai tam skirtus konteinerius, 

pastatytus elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo vietose.  

VISAS ATLIEKAS, KURIŲ NEGALIMA MESTI Į KONTEINERIUS reikia nuvežti į Didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų 

kompostavimo aikštelę Rumšų kaime, Šyšos g. 1A, Šilutės r. savivaldybė (darbo laikas: II-V nuo 9 val. iki18 val., VI nuo 10 val. iki 14 val., tel. Nr. 

8 630 08 994). Atliekos priimamos nemokamai. 


