Pakuočių, įskaitant antrines žaliavas, atliekų tvarkymas
Pakuočių atliekos – pakuotės ir pakuočių medžiagos, pagal atliekų apibrėžimą
priskiriamos atliekoms, išskyrus pakuočių gamybos atliekas.
Pakuotė – gaminys, pagamintas iš bet kokių medžiagų ir skirtas gaminiams pakuoti,
apsaugoti, gabenti ir pateikti vartotojams ar gaminių naudotojams.
Atliekų turėtojai pakuočių atliekas, tame tarpe ir antrines žaliavas, turi rūšiuoti jų
susidarymo vietoje ir atskirai tvarkyti kiekvieną rūšį.
Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimu Nr. T-166 patvirtintų
Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių 2 priede nurodytas didelių gabaritų atliekų
sąrašas.
PAKUOČIŲ ATLIEKŲ, ĮSKAITANT ANTRINES ŽALIAVAS, KURIAS GALIMA MESTI
Į PAKUOČIŲATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIUS, SĄRAŠAS
Pakuočių
atliekų
rūšys
Stiklo

Atliekos, kurias galima mesti į konteinerius

Popieriaus
ir kartono

Žurnalai, laikraščiai ir kiti spaudiniai (gali
būti su sąvaržėlėmis, lipnia juostele);
knygos be kietų viršelių;
kartoninės dėžutės, gofruoto kartono dėžės,
popieriniai krepšiai;
lankstinukai, vokai, skrajutės, spaudos ir
rašomasis popierius, knygos be kietų viršelių;
kita neužteršta popierinė pakuotė ir pakavimo
popierius.
Popieriaus ir kartono atliekos neturi būti
riebaluotos ir užterštos maisto likučiais.

Atliekos, kurių negalima mesti į
konteinerius

Porcelianas, krištolas, keramika;
veidrodžiai;
elektros lemputės;
dažais ar tepalais užteršta pakuotė;
Buteliai ir stiklainiai turi
būti visiškai ampulės, stikliniai vaistų buteliukai;
ištuštinti, popierinių etikečių pašalinti armuotas stiklas bei stiklo lakštai;
nebūtina.
automobilių langų stiklai.
Stikliniai buteliai, stiklainiai;
nereikalingi stiklo indai;
įvairaus dydžio stiklo duženos.

Pergamentinis popierius;
kalkinis ir riebaluotas popierius;
drėgmei ir vandeniui atsparus
impregnuotas, kreiduotas popierius;
laminuotas popierius, padengtas
plastiku, celofanu, folija, bitumu;
panaudoti tapetai;
servetėlės, popierinės nosinės ir
rankšluosčiai;
sauskelnės;
pakeliai nuo traškučių.

Plastikų ir
metalo

Plastikiniai buteliai nuo gėrimų ir kitų maisto Dažų, tepalų ir cheminių medžiagų
produktų;
likučiais užteršta tara;
plastikiniai indeliai ir dėžutės nuo padažų,
žaislai iš plastiko su elektroninias
majonezo ir kitų maisto produktų, indų
įtaisais;
ploviklio, šampūno ir pan.;
plastikiniai medicinos gaminiai bei
polietileno maišeliai ir plėvelė;
priemonės;
kita plastikinė pakuotė, kurioje yra įspausti
videokasetės, fotojuostelės, CD,
PET, HDPE, LDPE, PP, PS ženklai;
DVD ir LP plokštelės;
kartoninės sulčių, pieno, pieno produktų,
skutimosi peiliukai, dantų
sulčių ir kitų gėrimų pakuotės (pvz., „Tetra
šepetėliai;
pak“);
aerozoliniai flakonai.
traškučių pakeliai;
konservų dėžutės;
skardinės nuo gėrimų;
aliuminio lėkštės ir kepimo skardos;
metaliniai dangteliai, dėžutės, visos kitos
buityje susidarančios metalinės pakuotės
atliekos.
Pakuotės turi būti visiškai ištuštintos,
pašalinti maisto likučiai, buteliai ir pakeliai
suspausti, užsukti kamšteliai.
Pakuočių atliekų, įskaitant antrines žaliavas, kurias galima mesti į antrinių žaliavų
surinkimo konteinerius, sąrašas yra informacinio pobūdžio ir nenustato galutinio atliekų sąrašo.
Draudžiama prie bendro naudojimo konteinerių aikštelių išmesti didelių gabaritų pakuočių
atliekas, tokias atliekas reikia pristatyti į artimiausią didelių gabaritų surinkimo aikštelę.
Individualių namų ūkiuose pakuočių atliekos (išskyrus stiklo) talpinamos į tam skirtus 0,24
m3 talpos mėlynos spalvos pakuočių atliekų surinkimo konteinerius. Į juos galima mesti
visas popieriaus, plastiko, metalo pakuočių atliekas bei makulatūrą: tą patį ką ir į varpo
formos rūšiavimo konteinerius. Negalima mesti: servetėlių, popierinių nosinių, rankšluosčių,
tualetinio popieriaus, sauskelnių, statybos griovimo atliekų, supelijusio ir riebaluoto popieriaus,
tepalo bakelių, taros nuo dažų ir antifrizo, pakuočių su turinio likučiais, žaislų iš plastiko su
elektroniniais įtaisais, plastikinių medicinos gaminių bei priemonių, videokasečių, fotojuostelių,
CD, DVD ir LP plokštelių , skutimosi peiliukų, dantų šepetėlių, aerozolio flakonėlių nuo plaukų
lako, oro gaiviklio ir kt. buityje naudojamų priemonių.
Alytaus miesto savivaldybėje veikia vienkartinių pakuočių užstato sistema. Užstatinė
plastikinė gėrimų pakuotė turi būti priduodama už atlygį į taromatus.
Individualių namų ūkiuose stiklo atliekos talpinamos į tam skirtus 0,12 m3 talpos žalios
spalvos stiklo atliekų surinkimo konteinerius. Į juos reikia mesti: stiklinius butelius (nuo
padažų, aliejaus, vyno, kt. alkoholinių gėrimų ir kt.), stiklainius, stiklo indus, stiklinius
kvepalų buteliukus, įvairaus dydžio stiklo duženas. Negalima mesti: porceliano duženų, elektros
lempučių, dažais ar tepalais užterštos stiklinės taros, ampulių, stiklinių vaistų buteliukų, keramikos,
veidrodžių šukių, automobilių stiklų, lempų, armuoto stiklo ir stiklo lakštų. Stiklinė tara turi būti be
maisto, skysčių likučių, pageidautina, bet nebūtina nuimti žiedelius, kamštelius ir foliją, popierinių
etikečių pašalinti, taros išplauti nebūtina.

Alytaus miesto savivaldybėje veikia vienkartinių pakuočių užstato sistema. Užstatinė
stiklinė gėrimų pakuotė turi būti priduodama už atlygį į taromatus.
Svarbu: jeigu plastiko, popieriaus, metalo ir stiklo atliekų gabaritai netinka pakuočių
ar stiklo atliekų konteineriui, jas reikia tvarkyti kaip didelių gabaritų atliekas ir pristatyti į didelių
gabaritų surinkimo aikšteles
Individualių namų ūkių pakuočių atliekų surinkimo konteineriai tuštinami ne rečiau
kaip vieną kartą per mėnesį, o stiklo atliekų konteinerius ne rečiau kaip vieną kartą per 3 mėnesius
pagal nustatytą grafiką. Bendro naudojimo pakuočių atliekų, įskaitant antrines žaliavas, surinkimo
konteineriai (varpo formos) tuštinami ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį pagal nustatytą grafiką.
Atliekų turėtojai turintys individualius pakuočių ir stiklo atliekų konteinerius visą
laiką turi laikyti savo namų valdose ir tik atliekų surinkimo dieną jie turi būti išstumiami prie gatvės
ar kelio, kuriuo organizuojamas atliekų surinkimas.
Pakuočių atliekos iš gyventojų ir įmonių priimamos didžiųjų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėse:
Eil.
Nr.

1.

Didelių gabaritų atliekų surinkimo
aikštelės adresas
Alovės g. 6B, Alytus

Darbo laikas

Aikštelė atidaryta:
II-VI 9.00 ‒ 18.00
Pietų pertrauka:

Atsakingo asmens
vardas, pavardė,
telefono numeris
Aikštelės vadovas
Valdas Perlys
tel. (8~672) 16 878

13.00‒ 14.00
2.

Putinų g. 3A, Alytus

Aikštelė atidaryta:
II-VI 9.00 ‒ 18.00
Pietų pertrauka:

Aikštelės vadovas
Gintautas
Zakarevičius,
tel. (8 618) 06 220

13.00‒ 14.00
3.

Karjero g. 2, Takniškių km., Alovės
sen., Alytaus r.

Aikštelė atidaryta:
I-VII 8.00 ‒ 20.00

Aikštelės vadovas
Benius Motiejūnas,
tel. (8 618) 80 494

Šiose aikštelėse iš gyventojų namų ūkių ir juridinių asmenų pakuočių atliekos
priimamos nemokamai.

Alytaus miesto savivaldybėje pakuočių atliekų, įskaitant antrines žaliavas, vežėjas yra
UAB „Ekonovus“ (Regiono vadovas Gintarė Pocevičiūtė, Naujoji g. 29 A, Alytus, tel. (8 315) 75
599, (8 315) 75 646, (8 655) 83 656, el. p. alytus@ekonovus.lt).

