
Alytaus regionas žengė 

dar vieną žingsnį šiuolai-

kiškos atliekų tvarkymo 

sistemos link – regiono  

gyventojams pradėti dalin-

ti individualūs konteineriai 

pakuočių atliekoms su-

rinkti.  

240 litrų talpos mėlynieji 

konteineriai jau dalijami 

Birštono, Druskininkų, 

Varėnos ir Alytaus miesto 

savivaldybių individualių 

namų gyventojams.  

Iki šių metų pabaigos 

pakuočių konteinerius 

gaus visų septynių Alytaus 

regiono savivaldybių gy-

ventojai – jiems bus išda-

linta 29 tūkstančiai pakuo-

čių konteinerių.  

 Alytaus regionas – pirma-

sis šalyje, kurio gyventojai 

gauna atliekų rūšiavimui 

skirtus individualius kontei-

nerius. Iki šiol tokiais kon-

teineriais naudojasi tik atski-

ros savivaldybės.  

„Turėdami antrinių žalia-

vų konteinerius žmonės tu-

rės galimybę lengvai ir pa-

prastai rūšiuoti namų ūkiuo-

se susidarančias atliekas, 

todėl mažiau jų pateks į są-

vartynus, o daugiau bus per-

dirbama“, - sakė už regioni-

nę atliekų tvarkymo sistemą 

atsakingo Alytaus regiono 

atliekų tvarkymo centro 

(ARATC) direktorius Algir-

das Reipas.  

Antrinėms žaliavoms su-

rinkti skirtus konteinerius 

gaus regiono miestų, mieste-

lių, seniūnijų centrų gyven-

tojai, kurie jau naudojasi 

individualiais mišrių komu-

nalinių atliekų surinkimo 

konteineriais. Naujuosius 

pakuočių konteinerius žmo-

nės gaus nemokamai, bet 

turės juos saugoti ir prižiūrė-

ti. 

Konteineriai atvežami 

prie individualių namų ir su 

jų šeimininkais pasirašomos 

sutartys. Savininkų neradus 

namuose specialiai sudaryta 

komisija surašys aktą, kad 

konteineris prie konkrečios 

sodybos yra paliktas. 

Atliekos iš individualius 

rūšiavimo konteinerius tu-

rinčių gyventojų bus suren-

kamos ir išvežamos 2 kartus 

per mėnesį: vieną kartą bus 

ištuštinami mišrių atliekų, 

kitą kartą – pakuočių kon-

teineriai. 

Šiltuoju metų laiku miš-

rios atliekos bus surenka-

mos ir išvežamos du, antri-

nės žaliavos – vieną kartą 

per mėnesį.  
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PROJEKTAS 

 „PIETŲ IR PIETRYČIŲ LIETUVOS GYVENTOJŲ 

INFORMAVIMAS IR ŠVIETIMAS APIE APLINKAI PALANKŲ 

GYVENIMO BŪDĄ“ 

INFORMACINIS BIULETENIS 

Projektą  

koordinuoja 

 

Aplinkosaugos  

valdymo ir  

technologijų  

centras  

 

Projekto partneriai: 

 

  

MESTI NEMESTI 

Stiklinius butelius, stiklai-

nius; stiklinius indus; stiklo 

pakuotės duženas. 

  

Buteliai ir stiklainiai turi 

būti visiškai tušti, popieri-

nių etikečių nuo jų pašalinti 

nebūtina. 

Porceliano, krištolo, kerami-

kos; veidrodžių; elektros lem-

pučių; dažais ar tepalais už-

terštos taros; ampulių, vaistų 

buteliukų; armuoto stiklo bei 

stiklo lakštų; automobilių 

langų stiklų. 

Į mėlynuosius konteinerius negalima mesti stiklo atliekų! 
Stiklo pakuotės atliekas reikia mesti į pastatytus kolektyvinio naudojimo varpo formos 

žalius konteinerius arba pristatyti į atliekų surinkimo aikšteles, o  užstatinę stiklo tarą grą-

žinti į supirkimo vietas. 



PROJEKTAS 

 „PIETŲ IR PIETRYČIŲ LIETUVOS GYVENTOJŲ 

INFORMAVIMAS IR ŠVIETIMAS APIE APLINKAI PALANKŲ 

GYVENIMO BŪDĄ“ 

Projektas finansuojamas ES ir projekto partnerių lėšomis.  

Mėlynasis konteineris MESTI NEMESTI 

POPIERIUS 

  

Laikraščius, žurnalus ir kitus spaudinius; 

lankstinukus, vokus, skrajutes, rašomąjį 

popierių; knygas be kietų viršelių; kartoni-

nes, gofruoto kartono dėžes ir dėžutes, 

popierinius krepšius; 

kitą neužterštą popierinę pakuotę ir paka-

vimo popierių. 

  

Popieriaus ir kartono atliekos neturi būti 

riebaluotos ir užterštos maisto likučiais. 

Pergamentinio popieriaus; vaškuoto, 

parafinuoto, tepaluoto, kalkinio popie-

riaus; 

drėgmei ir vandeniui atsparaus impreg-

nuoto, kreiduoto popieriaus; 

laminuoto popieriaus, padengto plasti-

ku, celofanu, folija, bitumu; tapetų; 

servetėlių, popierinių rankšluosčių ir 

nosinaičių; 

sauskelnių. 

 PLASTIKAS 

  

Plastikinius butelius nuo gėrimų; 

plastikinius indelius ir dėžutes nuo padažų, 

majonezo ir kitų maisto produktų, indų 

ploviklių, šampūnų ir pan.; 

polietileno maišelius ir plėvelę; kitą plasti-

ko pakuotę, kurioje yra įspausti PET, 

HDPE, LDPE, PP, PS ženklai; 

kartonines pakuotes nuo sulčių ir pieno 

produktų (Tetra Pak, Pure-Pak, Combibloc 

ir kt.); 

traškučių pakuotes; 

  

Pakuotės turi būti visiškai tuščios, buteliai 

ir pakuotės suspaustos, užsukti kamšteliai. 

Dažų, tepalų ir cheminių medžiagų 

likučiais užterštos taros; 

žaislų iš plastiko su elektronikos įtai-

sais; 

plastikinių medicinos gaminių bei prie-

monių; 

vaizdo kasečių, foto juostelių, CD, 

DVD ir LP plokštelių; 

skutimosi peiliukų, dantų šepetėlių. 

METALAS 

  

Skardines nuo gėrimų; 

konservų dėžutes; 

aliuminio indus; 

metalinius dangtelius, dėžutes. 

  

Pakuotės turi būti visiškai tuščios, iš jų 

reikia pašalinti maisto likučius. 

Dažų, tepalų ir cheminių medžiagų 

likučiais užterštos taros; aerozolinių 

flakonų. 

Ką reikia mesti į mėlynuosius pakuočių konteinerius? 

Daugiau informacijos: UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras  

Vilniaus g. 31, Alytus   

Tel. 8-315-72842  

el.paštas: info@alytausratc.lt  

www.aratc.lt 

mailto:info@alytausratc.lt

