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                                                                                                              PATVIRTINTA 

                                                                                                              VšĮ Šiaulių regiono atliekų  

                                                                                                              tvarkymo centro direktoriaus 

                         2023 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. VD-25 

 

ATLIEKŲ PRIĖMIMO Į DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ 

KOMPOSTAVIMO AIKŠTELES, ATLIEKŲ PRIĖMIMO PUNKTUS, TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Atliekų priėmimo į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles (toliau – DGASA), žaliųjų atliekų 

kompostavimo aikšteles (toliau – ŽAKA), seniūnijų atliekų priėmimo punktus (toliau – SAPP) (toliau – 

atliekų priėmimo aikštelės) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato atliekų priėmimo kriterijus, atliekų 

priėmimo ir kontrolės procedūras, atliekų priėmimo į atliekų priėmimo aikšteles saugaus elgesio sąlygas.  

2. Atliekų priėmimo aikštelių operatorius – VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – 

ŠRATC).  

3. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Atliekų 

tvarkymo taisyklėmis, Taršos leidimais ir Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniu reglamentu.  

4. Taisyklėse naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatyme 

apibrėžiamas sąvokas.  

 

II. ATLIEKŲ PRIĖMIMO KRITERIJAI 

 

5. Į atliekų priėmimo aikšteles atliekos gali būti priimamos tik iš Šiaulių regione gyvenančių fizinių 

asmenų ir tik Šiaulių regione susidarančios komunalinės atliekos. 

6. Į Šiaulių regione veikiančias atliekų priėmimo aikšteles galima priimti tik tas atliekas, kurias 

leidžiama priimti pagal atliekų priėmimo aikštelėms išduotus Taršos leidimus (atliekų sąrašai pateikiami 

Taisyklių priedas Nr. 2). 

7. Atliekų priėmėjas-kontrolierius nustatydamas priimamų nepavojingų atliekų kiekį/svorį, 

vadovaujasi VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus 2022-12-30 įsakymu Nr. VD-140 

patvirtinta atliekų svorio nustatymo metodika (Taisyklių priedas Nr. 3). Pavojingosios atliekos (išskyrus 

statybines atliekas, turinčias asbesto tose aikštelėse, kuriose nėra svarstyklių) sveriamos platforminėmis 

svarstyklėmis su elektronine skale. 

 

III. ATLIEKŲ PRIĖMIMO IR KONTROLĖS PROCEDŪROS 

 

8. Į DGASA galima pristatyti šias atliekas: 

8.1. didelių gabaritų atliekas (baldai, langų rėmai, durys ir kiti didelių gabaritų namų apyvokos 

reikmenys); 

8.2. naudotas lengvųjų automobilių padangas; 

8.3. statybines bei griovimo atliekas (statybinių ir griovimo atliekų plastikai (vamzdžiai, rėmai); 

statybinių atliekų stiklas (namų langų stiklas ir stiklo paketai); įvairios smulkios mišrios statybos ir griovimo 

atliekos, kuriose nėra pavojingųjų medžiagų; betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, kuriuose 

nėra pavojingųjų medžiagų; bituminiai mišiniai, kuriuose nėra akmens anglių dervos, izoliacinės medžiagos, 

kuriose nėra pavojingųjų medžiagų (stiklo, mineralinė vata, putų polistirolas, džiovintos odos atraižos 

naudojamos izoliacijai, perlitas, spaliai)); 

8.4.  medienos atliekas (buitinių atliekų mediena, kuriose nėra pavojingųjų medžiagų (mediniai 

įrankiai, langų, baldų, durų medinės dalys)); 

8.5. elektros ir elektroninę įrangą (garų surinkimo įranga, šaldytuvai, televizoriai, šviesos diodai 

(LED lempos), skalbimo mašinos, drabužių džiovintuvai, indaplovės, elektrinės viryklės, šviestuvai, garso ar 

vaizdo atkūrimo įranga, muzikinė įranga, dulkių siurbliai, siuvimo prietaisai, šviestuvai, mikrobangų 

krosnelės, lygintuvai, skrudintuvai, elektriniai virduliai, laikrodžiai, elektriniai skustuvai, svarstyklės, plaukų 

ir kūno priežiūros prietaisai, kišeninės skaičiavimo mašinėlės, radijo aparatai, vaizdo kameros, elektriniai ir 

elektroniniai žaislai, dūmų detektoriai, elektriniai ir elektroniniai įrankiai, kompiuteriai ir kita IT įranga, 

spausdintuvai ir kopijavimo įranga, kompiuterių pelės, klaviatūros, ausinės, mobilieji telefonai (be baterijų)); 
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8.6. drabužius ir tekstilės atliekas; 

8.7. biologiškai skaidžias atliekas (lapai, žolė, sodo ir daržo atliekos) (išskyrus Kuršėnų DGASA); 

8.8. plastiko, metalo, stiklo, popieriaus ir kartono pakuotę, ir antrines žaliavas; 

8.9. statybines atliekas turinčias asbesto (šiferį) (išskyrus Kairių DGASA); 

8.10. dienos šviesos lempas; 

8.11. baterijas ir akumuliatorius; 

8.12. alyvą; 

8.13. užterštas pakuotes; 

8.14. tepalų filtrus; 

8.15. tirpiklius, rūgštis, šarmus; 

8.16. dažus, rašalus, klijus ir dervas; 

8.17. atliekas, kuriose yra gyvsidabrio. 

Tikslus į DGASA priimamų atliekų sąrašas ir jų kiekis konkrečiose aikštelėse nurodytas šių Taisyklių 

priede Nr. 2. 

9. Į SAPP galima pristatyti šias atliekas: 

9.1. didelių gabaritų atliekas (baldai, langų rėmai, durys ir kiti didelių gabaritų namų apyvokos 

reikmenys); 

9.2. naudotas lengvojo automobilio padangas; 

9.3. statybines bei griovimo atliekas (statybinių ir griovimo atliekų plastikai (vamzdžiai, rėmai); 

statybinių atliekų stiklas (namų langų stiklas ir stiklo paketai); įvairios mišrios statybos ir griovimo atliekos, 

kuriose nėra pavojingųjų medžiagų; betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, kuriuose nėra 

pavojingųjų medžiagų; bituminiai mišiniai, kuriuose nėra akmens anglių dervos, izoliacinės medžiagos, 

kuriose nėra pavojingųjų medžiagų (stiklo, mineralinė vata, putų polistirolas, džiovintos odos atraižos 

naudojamos izoliacijai, perlitas)); 

9.4.  medienos atliekas (buitinių atliekų mediena, kuriose nėra pavojingųjų medžiagų (mediniai 

įrankiai, langų, baldų, durų medinės dalys)); 

9.5. Elektros ir elektroninę įrangą, kurioje nėra pavojingų medžiagų (skalbimo mašinos, drabužių 

džiovintuvai, indaplovės, elektrinės viryklės, šviestuvai, garso ar vaizdo atkūrimo įranga, muzikinė įranga, 

dulkių siurbliai, siuvimo prietaisai, šviestuvai, mikrobangų krosnelės, lygintuvai, skrudintuvai, elektriniai 

virduliai, laikrodžiai, elektriniai skustuvai, svarstyklės, plaukų ir kūno priežiūros prietaisai, kišeninės 

skaičiavimo mašinėlės, radijo aparatai, vaizdo kameros, elektriniai ir elektroniniai žaislai, dūmų detektoriai, 

elektriniai ir elektroniniai įrankiai, kompiuteriai ir kita IT įranga, spausdintuvai ir kopijavimo įranga (be 

dažomųjų miltelių kasečių), kompiuterių pelės, klaviatūros, ausinės, mobilieji telefonai (be baterijų)); 

9.6. plastiko, metalo, stiklo, popieriaus ir kartono pakuotę, ir antrines žaliavas; 

Tikslus į SAAP priimamų atliekų sąrašas ir jų kiekis konkrečiose aikštelėse nurodytas šių Taisyklių 

priede Nr. 2. 

10. Į ŽAKA galima pristatyti šias atliekas: 

10.1. augalų audinių atliekas (grudų lukštai); 

10.2. medžio žievės ir kamščiamedžio atliekas; 

10.3. pjuvenas, drožles, skiedras, medienos drožlių plokštes ir fanerą; 

10.4. medžio žievės ir medienos atliekas; 

10.5. biologiškai skaidžios atliekas. 

Tikslus į ŽAKA priimamų atliekų sąrašas ir jų kiekis konkrečiose aikštelėse nurodytas šių Taisyklių 

priede Nr. 2. 

11. Į atliekų priėmimo aikšteles draudžiama pristatyti plastikines automobilių dalis (automobilinės 

sėdynės, bakeliai, bamperiai ir jų dalys, automobilių stiklas), sunkiasvorių automobilių ir traktorių padangas.   

12. Gyventojai atliekas į aikštelę atveža savo transportu išrūšiuotas ir taip supakuotas, kad vizualiai 

netrukdytų identifikuoti, kokios tai atliekos. 

13. Gyventojas neturintis galimybės atliekas į aikštelę pristatyti savo transportu, gali jas pristatyti 

pasinaudojęs atliekų vežėjo paslauga. Atliekų vežėjas turi būti užsiregistravęs Atliekų tvarkytojų valstybės 

registre (ATVR). Tokiu atvejų Deklaracijoje privaloma nurodyti atliekas pristačiusį atliekų vežėją 

14. Dėl ribotų aikštelių plotų į aikšteles gali būti apribotas sunkiasvorės technikos patekimas. 

15. Atliekos į atliekų priėmimo aikšteles priimamos tik aikštelių darbo dienomis ir nustatytu laiku. Ne 

darbo laiku atliekas į atliekų priėmimo aikšteles pristatyti draudžiama. Draudžiama atliekas iškrauti prie 

vartų ar šalia aikštelių. 
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16. Gyventojas, įvažiavęs pro įvažiavimo vartus, pirmiausiai sustoja atliekų priėmimo zonoje (prie 

ženklo „STOP“), priėjus prie atliekų priėmėjo-kontrolieriaus užpildoma atliekų priėmimo deklaracija 

(Taisyklių priedas Nr. 1). Gyventojui pateikiami du atliekų priėmimo deklaracijos egzemplioriai, kuriuos 

pasirašo ir gyventojas, ir atliekų priėmėjas-kontrolierius. Vienas atliekų priėmimo deklaracijos 

egzempliorius lieka atliekų priėmimo aikštelėje, kitas – gyventojui. Deklaracijos užpildymui reikalingi 

duomenys (deklaracijoje pildomi duomenys gali keistis priklausomai nuo Lietuvos Respublikos teisės aktų 

reikalavimų): 

16.1.  atliekų turėtojo vardas ir pavardė; 

16.2.  atliekų susidarymo vieta (nurodoma tik savivaldybė); 

16.3.  atliekų turėtojo dokumento (asmens tapatybės kortelės arba paso, arba vairuotojo 

pažymėjimo, išduoto nuo 2005 m. lapkričio 1 d., arba Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo 

gyventi Europos Sąjungoje (leidimas nuolat gyventi), arba leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje) 

numeris;  

16.4. atliekų vežėjo vardas ir pavardė ar įmonės pavadinimas, jei gyventojas atliekas pristato ne 

savo transportu. 

16.5. atvežtų atliekų rūšys. 

17. Gyventojas, pasirašydamas atliekų priėmimo deklaraciją patvirtina, kad atliekų priėmimo 

deklaracijoje pateikti/įrašyti duomenys yra teisingi. 

18. Užpildžius atliekų priėmimo deklaraciją bei gyventojui susipažinus su atliekų priėmimo aikštelių 

taisyklėmis, ir priėmėjui-kontrolieriui leidus, gyventojas transporto priemone privažiuoja prie atitinkamo 

konteinerio. Visos atliekos talpinamos į konteinerius su užrašais, atitinkamai jas rūšiuojant. Atvežtų atliekų 

rūšiavimą ir krovos darbus atlieka gyventojas, atvežęs atliekas. 

19. Pavojingos atliekos priimamos tik sandarioje pakuotėje.  

20. Pavojingas atliekas išrūšiuoja atliekų priėmėjas-kontrolierius. 

21. Jei apžiūrėdamas pristatytas atliekas atliekų priėmėjas-kontrolierius pastebi atliekų, kurios į 

aikštelę nepriimamos, jis šių atliekų neleidžia iškrauti aikštelės teritorijoje, t. y. atliekos į aikštelę 

nepriimamos ir jų sutvarkymu turi pasirūpinti atliekas pristatęs asmuo. Jeigu gyventojas nesutinka, atliekų 

išsivežti, atliekų priėmėjas-kontrolierius informuoja ŠRATC Atliekų priėmimo aikštelių skyriaus vyr. 

vadybininką. 

22. Gyventojui atsisakius pildyti atliekų priėmimo deklaraciją, atliekų neleidžiama išsipilti ir 

paprašoma palikti atliekų priėmimo aikštelės teritoriją. 

23. Gyventojui pristačius didesnį svorį nei pateiktą lentelėse Nr. 1-3, atliekų priėmėjas-kontrolierius 

gyventoją žodžiu supažindina, kur ir kaip galima sutvarkyti atliekas. 

 

IV. SAUGAUS ELGESIO REIKALAVIMAI 

 

24. Atliekas pristatę asmenys privalo laikytis atliekų priėmimo į atliekų priėmimo aikšteles taisyklių, 

vadovautis informaciniais ženklais, vykdyti atliekų priėmėjo-kontrolieriaus nurodymus. 

25. Atliekos į atliekų priėmimo aikšteles vežamos taip, kad atliekų neišsklaidytų vėjas. 

26. Atliekos vežamos saugiomis, techniškai tvarkingomis transporto priemonėmis. 

27. Asmenys, atvežę atliekas į atliekų priėmimo aikšteles, turi elgtis taip, kad nesukeltų pavojaus sau 

ir kitiems asmenims. Už savo sveikatą ir gyvybę atsako patys gyventojai.  

28. Aikštelėje būti ir joje vaikščioti gali tik asmenys pristatę atliekas. Pašaliniams asmenims vaikščioti 

po aikštelę ir būti joje – draudžiama. 

29. Atliekų priėmimo aikštelėse draudžiama: 

29.1. rūkyti ir šiukšlinti; 

29.2. lipti ant tam neskirtų įrenginių ar konstrukcijų (pvz., konteinerių, tvorų, apšvietimo stulpų ir 

pan.); 

29.3. gadinti ir/ar laužyti atliekų priėmimo aikštelių turtą; 

29.4. be atliekų priėmėjo-kontrolieriaus leidimo eiti į tarnybines patalpas; 

29.5. į atliekų priėmimo aikšteles įnešti degių ir/ar sprogstančių medžiagų, kurios gali sukelti gaisro 

ar sprogimo pavojų; 

29.6. į atliekų priėmimo aikštelę atvykti ar joje būti neblaiviems ir/ar apsvaigusiems asmenims; 

29.7. mažamečiams vaikams išlipti iš transporto priemonės, vaikščioti po aikštelės teritoriją (už 

vaikų saugumą atsakingi juos atsivežę asmenys). 
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30.  Gyventojai už savo turtą ir jam padarytą žalą, atsiradusią išsikraunant atliekų priėmimo 

aikštelėse, atsako patys. 

31. Atliekų priėmėjas-kontrolierius turi teisę įspėti gyventojus apie jų vykdomus Taisyklių 

pažeidimus, paprašyti išvykti iš atliekų priėmimo aikštelių teritorijos, siekiant užtikrinti gyventojų ir/ar kitų 

asmenų gerovę, turto apsaugą.  

 

V. KITA INFORMACIJA 

 

32. Atliekos į ŠRATC Atliekų priėmimo aikšteles priimamos darbo laiku, kuris skelbiamas 

informacinėse lentelėse prie įvažiavimo į atliekų priėmimo aikšteles ir ŠRATC internetiniame puslapyje 

www.sratc.lt. 

33. ŠRATC Atliekų priėmimo aikštelių darbo laikas keičiamas ŠRATC direktoriaus įsakymu. 

Informacija apie pasikeitusį darbo laiką patalpinama www.sratc.lt internetiniame puslapyje. 

34. Už viešosios tvarkos ir šių Taisyklių pažeidimus, gyventojai ar kiti asmenys atsako teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

35. ŠRATC Atliekų priėmimo į atliekų priėmimo aikšteles taisyklės gali būti keičiamos, papildomos 

pasikeitus atliekų priėmimo tvarkai ir/ar LR teisės aktams. 

 

http://www.sratc.lt/
http://www.sratc.lt/
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Priedas Nr. 1 

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras 

Atliekų priėmimo DEKLARACIJA          Nr.  

 

    Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė                    Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė 

    Atliekų priėmimo punktas 

 

Atliekų turėtojo vardas, pavardė .......................................................................................................................... 
                                                                              (pildoma didžiosiomis raidėmis) 

 

Asmens dokumento Nr. ........................................................................................................................................ 
                                                                (pasas, tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas) 

 

Savivaldybė, kurioje susidarė atliekos.................................................................................................................. 
                                                                               

Atliekų vežėjo vardas, pavardė............................................................................................................................. 
                                                                        (pildoma jei vežėjas nėra atliekų turėtojas) 

 
Atvežimo data 20...... m. .......................................... mėn. ......... d. laikas.............val.............min. 

Eil. 

Nr. 

Atliekų 

sąrašo 

kodas 

Atliekų kiekis 

tonomis arba m
3 

(pildo atliekų priėmėjas ) 

Atvežtos 

atliekos 
(pažymėti 

X) 

Atliekų pavadinimas 

t
 m

3
  

1 
 

20 02 01 
   Biologiškai  suyrančios atliekos (lapai, žolė) 

   Šakos 

2 20 03 07    Didžiosios atliekos (baldai, langai,  durys, 

dviračiai) 

3     Statybinės ir griovimo atliekos 

4     Popierius, kartonas 

5     Plastikai 

6     Medis 

7 20 01 40    Metalai 

8 15 01 07    Stiklo pakuotė 

9 17 02 02    Stiklas 

10 20 01 10    Drabužiai 

11 16 01 03    Naudoti nebetinkamos padangos 

 Nepriėmė: keitęs autoservisas     pardavusi įmonė     keičiausi pats   susikaupę (istorinės)  

12 20 01 23    Elektronika (šaldytuvai, šaldikliai) 

13 
20 01 35 

   Elektronika (kineskopai, televizoriai, monitoriai) 

14 
20 01 36 

   Elektronika (nebenaudojama buitinė technika, 

elektriniai įrankiai, prietaisai, žaislai, laisvalaikio 
ir sporto įranga) 

15 17 06 05    Statybinės medžiagos, turinčios asbesto 

16     Pavojingos atliekos 

Susipažinau su atliekų priėmimo aikštelių taisyklėmis. Patvirtinu, kad deklaracijoje pateikti duomenys yra teisingi. 

 
Atliekų turėtojas / vežėjas ........................................................................................................................................ 

(vardas, pavardė, parašas) 

 

Atliekas priėmė ........................................................................................................................................................ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

Informuojame Jus, kad VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ tvarkys Jūsų asmens duomenis, nepažeidžiant 
LR Asmens duomenų apsaugos įstatymo reikalavimų ir tik LR Aplinkos ministro 2011-05-03 įsakyme Nr. D1-367 

„Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“, nurodytų reikalavimų 

atliekų tvarkymo apskaitai, tikslais. 
Pastaba: Atliekų deklaraciją pildo atliekų turėtojas/vežėjas. Be deklaracijos atliekos nepriimamos. 
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Priedas Nr. 2 

 

AIKŠTELIŲ ADRESAI IR JOSE LEIDŽIAMŲ PRIIMTI ATLIEKŲ SĄRAŠAI BEI KIEKIAI 

 

Akmenės DGASA, Respublikos g. 84, Naujoji Akmenė, Akmenės r. sav. 
Ventos DGASA, Miško g. 6B, Ventos k., Ventos sen.,  Akmenės r. sav. 

Joniškio DGASA, Ramonių pl. 4, Bariūnų k., Saugėlaukio sen., Joniškio r. sav. 

Kelmės DGASA, Raseinių g. 70A, Kelmės r. sav. 
Aleknaičių DGASA, Aleknaičių k. 14, Lygumų sen., Pakruojo r. sav. 

Pakruojo DGASA, Kuosiškių k., Pakruojo sen., Pakruojo r. sav. 

Radviliškio DGASA, Žironų k., Aukštelkų sen., Radviliškio r. sav. 

Šiaulių DGASA, Pailių g. 19, Šiaulių m. sav. 
Šiaulių DGASA J. Basanavičiaus g. 168B, Šiaulių m. sav. 

Kuršėnų DGASA, Ventos g. 192, Kuršėnų m., Šiaulių r. sav. 

Kairių DGASA, Bertužių k., Šiaulių g. 24, Šiaulių r. sav. 

Eil. 

Nr. 
Atliekos pavadinimas 

Nemokamai iš vieno 

gyventojo priimamas 

atliekų kiekis per metus 

Papildoma informacija 

1. 
Statybinės medžiagos, turinčios asbesto 

(asbestinis šiferis)*  
15 lapų 

* Išskyrus Kairių DGASA  
Susmulkintą, subyrėjusį asbestinį šiferį 

pristatyti supakuotą  

2. 

Elektros ir elektroninė įranga (šaldytuvai, 

televizoriai, kompiuteriai, skalbimo 

mašinos, mikrobangų krosnelės, 

spausdintuvai, žaislai su elektroniniais 

įtaisais ir pan.) 

Metinis kiekis neribojamas 
Priimama tik neišardyta elektros ir 

elektroninė įranga 

3. Panaudoti tepalai Iki 7 l Ne didesnėje negu 10 l pakuotėje 

4. 
Dienos šviesos lempos (liuminescencinės 

lempos) 

Metinis kiekis nėra 

ribojamas, tačiau vienu 

metu galima pristatyti ne 

daugiau kaip 10-15 vnt. 

Nepriimamos sudaužytos lempos 

5. 
Nešiojamos baterijos (galvaniniai elementai) 

ir akumuliatoriai 
Metinis kiekis neribojamas  

6. 

Kitos pavojingos atliekos (trąšos, pakuotės 

nuo dažų, ploviklių, cheminių medžiagų, 
metalinės pakuotės su pavojingomis 

medžiagomis, absorbentai, tirpikliai, dažai, 

rašalai, klijai, baterijos) 

15 kg 
Birios, skystos pavojingos atliekos 

pristatomos ne didesnėje nei 10 l taroje 

7. 
Popieriaus, kartono, stiklo, plastiko ir metalo 

pakuočių atliekos  
Metinis kiekis neribojamas 

Atliekos neturi būti užterštos, priimama 

tik švari pakuotė 

8. 

Statybinės atliekos (betonas, plytos, čerpės, 

stiklo paketai lakštinis ir armuotas stiklas, 

veidrodžiai, laminatas, gipso kartonas, stiklo 

ir akmens vata, linoleumas, spaliai, perlitas, 

putų polistirolas) 

640 kg. Perlito, spalių, 

putų polistirolo galima 

pristatyti iki 0,5 m3 

 

9. Naudotos padangos 4 vnt. 

Tik lengvųjų automobilių padangos. 

Draudžiama priimti sunkiasvorių 

automobilių ir traktorių padangas 

10. 
Didelių gabaritų atliekos (langų rėmai, 

durys, lovos, stalai, kėdės ir kt. mediena) 
Iki 200 kg Priimami langų rėmai be stiklų  

11. 
Tekstilės gaminiai ir drabužiai (rūbai, 

užuolaidos, patalynė, batai, kilimėliai) 
Metinis kiekis neribojamas 

Nepriimami tepalais ar kitomis 
pavojingomis medžiagomis užteršti  

tekstilės gaminiai 

12. 
Biologiškai skaidžios atliekos (žolė, lapai, 

sodo ir daržo atliekos) 
300 kg Nepriimamos gyvūninės kilmės atliekos. 

 

Žagarės DGASA, Rengių g.41, Žvelgaičių k., Žagarės sen., Joniškio r. sav. 
Tytuvėnų DGASA, Pievų g. 6A, Kuršių k., Tytuvėnų sen., Kelmės r. sav. 

Meškuičių DGASA, Šiaulių g.44, Meškuičių mstl., Šiaulių r. sav. 

Bubių DGASA, Gluosnių g. 2A, Bubių k., Šiaulių r. sav. 

Kužių DGASA, Žalioji g. 20, Kužių mstl., Šiaulių r. sav. 
Gruzdžių DGASA, Turgaus skg.11, Gruzdžių mstl., Šiaulių r. sav. 

Šeduvos DGASA, Žvejų g. 17A, Šeduvos mst., Radviliškio r. sav. 

Baisogalos DGASA, Baisogalos mstl., Baisogalos sen., Radviliškio r. sav. 
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Eil. 

Nr. 
Atliekos pavadinimas 

Nemokamai iš vieno 

gyventojo priimamas 

atliekų kiekis per metus 

Papildoma informacija 

1. 
Statybinės medžiagos, turinčios asbesto 
(asbestinis šiferis)* 

15 lapų 

*Tik Žagarės DGASA ir Baisogalos 

DGASA 
Susmulkintą, subyrėjusį asbestinį šiferį 

pristatyti supakuotą  

2. 

Elektros ir elektroninė įranga (skalbimo 

mašinos, mikrobangų krosnelės, 

spausdintuvai, žaislai su elektroniniais 

įtaisais ir pan.) 

Metinis kiekis neribojamas 

Priimama tik neišardyta elektros ir 

elektroninė įranga. Draudžiama priimti 

šaldytuvus, televizorius, kompiuterius, 

dienos šviesos lempas 

3. 
Popieriaus, kartono, stiklo, plastiko ir metalo 

pakuočių atliekos  
Metinis kiekis neribojamas 

Atliekos neturi būti užterštos, priimama 

tik švari pakuotė 

4. 

Statybinės atliekos (betonas, plytos, čerpės, 

stiklo paketai lakštinis ir armuotas stiklas, 

veidrodžiai, laminatas, gipso kartonas, stiklo 

ir akmens vata, linoleumas, spaliai, perlitas, 

putų polistirolas) 

640 kg. Perlito, spalių, 

putų polistirolo galima 

pristatyti iki 0,5 m3 

 

5. Naudotos padangos 4 vnt. 

Tik lengvųjų automobilių padangos. 

Draudžiama priimti sunkiasvorių 
automobilių ir traktorių padangas 

6. 
Didelių gabaritų atliekos (langų rėmai, 

durys, lovos, stalai, kėdės ir kt. mediena) 
Iki 200 kg Priimami langų rėmai be stiklų  

7. 
Biologiškai skaidžios atliekos (žolė, lapai, 

sodo ir daržo atliekos) 
300 kg 

Nepriimamas šienas, šakos, gyvūninės 

kilmės atliekos. 

 

Žeimelio SAPP Plytinės g., Žeimelio mstl., Pakruojo r. sav. 

Eil. 

Nr. 
Atliekos pavadinimas 

Nemokamai iš vieno 

gyventojo priimamas 

atliekų kiekis per metus 

Papildoma informacija 

1. 

Elektros ir elektroninė įranga (skalbimo 

mašinos, mikrobangų krosnelės, 
spausdintuvai, žaislai su elektroniniais 

įtaisais ir pan.) 

Metinis kiekis neribojamas 

Priimama tik neišardyta elektros ir 

elektroninė įranga. Draudžiama priimti 
šaldytuvus, televizorius, kompiuterius, 

dienos šviesos lempas 

2. 
Popieriaus, kartono, stiklo, plastiko ir metalo 

pakuočių atliekos  
Metinis kiekis neribojamas 

Atliekos neturi būti užterštos, priimama 

tik švari pakuotė 

3. 

Statybinės atliekos (betonas, plytos, čerpės, 

stiklo paketai lakštinis ir armuotas stiklas, 

veidrodžiai, laminatas, gipso kartonas, stiklo 

ir akmens vata, linoleumas, spaliai, perlitas, 

putų polistirolas) 

640 kg. Perlito, spalių ir 

putų polistirolo galima 

pristatyti iki 0,5 m3 

 

4. Naudotos padangos 4 vnt. 

Tik lengvųjų automobilių padangos. 

Draudžiama priimti sunkiasvorių 

automobilių ir traktorių padangas 

5. 
Didelių gabaritų atliekos (langų rėmai, 

durys, lovos, stalai, kėdės) 
Iki 200 kg Priimami langų rėmai be stiklų  

6. 
Didelių gabaritų atliekos (langų rėmai, 

durys, lovos, stalai, kėdės ir kt. mediena) 
Iki 200 kg Priimami langų rėmai be stiklų  

 

Joniškio ŽAKA, Ramonių pl. 4, Bariūnų k., Saugėlaukio sen., Joniškio r. sav. 

Radviliškio ŽAKA, Žironų k., Aukštelkų sen., Radviliškio r. sav. 
Aleknaičių ŽAKA, Aleknaičių k. 14, Lygumų sen., Pakruojo r. sav. 

Drąsučių ŽAKA, Drąsučių k., Šiaulių r. sav. 

Kairių ŽAKA, Bertužių k., Šiaulių g. 24, Šiaulių r. sav. 

Eil. 

Nr. 
Atliekos pavadinimas 

Nemokamai iš vieno 

gyventojo priimamas 

atliekų kiekis per metus 

Papildoma informacija 

1. 
Biologiškai skaidžios atliekos (žolė, lapai, 
sodo ir daržo atliekos), pjuvenos, drožlės ir 

kt. mediena 

300 kg 

Nepriimamos gyvūninės kilmės atliekos. 

Atliekos turi būti švarios be plastiko, 
stiklo ar kt. priemaišų. Mediena 

nelakuota, nedažyta ir be impregnantų 

likučių. 
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Priedas Nr. 3 
VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro 

Atliekų svorio nustatymo metodikos, 

patvirtintos 2022 m. gruodžio 30 d. 

direktoriaus įsakymu Nr. VD-140 

1 Priedas 

Atliekų kiekio nustatymas 

 

Tikslas 

Kuo tiksliau nustatyti priimamų atliekų svorį bei tinkamai vykdyti jų apskaitą.  

Taikymo sritis 
Atliekų kiekio nustatymas pagal atliekų tankį taikomas, vykdant, atliekų svorio nustatymo metodikoje nurodytų 

atliekų tvarkymo įrenginių, atliekų tvarkymo apskaitą, neturint galimybių priimamų atliekų pasverti elektroninėmis 

svarstyklėmis. 

Atliekų kiekio nustatymo tvarka 

Neturint galimybių į atliekų tvarkymo įrenginius atvežamų atliekų pasverti metrologiškai patikrintomis svarstyklėmis, 

priimant atliekas, atliekų priėmėjas-kontrolierius vizualiai nustato atliekų kiekį pagal atliekų tankį, nurodytą Lentelėje 

Nr. 1. 
Visų atliekų tankis, t/m3 nustatytas vadovaujantis 2021-10-08 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 

D1-574 patvirtintomis atliekų kiekio nustatymo taisyklėmis, išskyrus stiklo (atliekų sąrašo kodas 20 01 02, 17 02 02), 

plastiko (atliekų sąrašo kodas 17 02 03), statybinės ir griovimo (atliekų sąrašo kodas 17 01 07, 17 03 02, 17 09 04), 
didelių gabaritų atliekos (atliekų sąrašo kodas 20 03 07), mediena (atliekų sąrašo kodas 20 01 38, 17 02 01), šių atliekų 

tankis nustatytas remiantis atliekų išvežimo svoriais, užfiksuotais metrologiškai patikrintomis automobilinėmis 

svarstyklėmis.  

Lentelė Nr. 1 
Atliekų 

sąrašo 

kodas 

Atliekų pavadinimas Tankis, t/m3 

15 01 04 metalo pakuotė 0,2200 

20 01 40 metalai 0,2300 

17 04 05 geležis ir plienas 0,4300 

17 04 07 metalų mišiniai 0,2700 

15 01 07 stiklo pakuotė 0,3332 

20 01 02 stiklas 1,3000 

17 02 02 stiklas 1,3000 

15 01 01 popieriaus ir kartono pakuotės 0,2000 

20 01 01 popierius ir kartonas 0,2105 

15 01 02 plastikinės pakuotės 0,2200 

17 02 03 plastikas 0,8300 

20 01 39 plastikai 0,1400 

20 01 36 nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 pozicijose 0,2131 

17 01 03 čerpės ir keramika 0,5900 

17 01 07 betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06 1,0000 

17 03 02 bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01 1,2000 

17 06 04 izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03 0,2500 

17 09 04 mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 0,8000 

20 02 01 
biologiškai skaidžios atliekos (žaliosios) 0,3800 

šakos 0,1330 

20 03 99 kitaip neapibrėžtos komunalinės atliekos 0,5600 

20 03 07 
didelių gabaritų atliekos (minkštos baldų dalys) 0,1800 

kietos baldų dalys, langų rėmai, durys 0,3880 

16 01 03 naudoti nebetinkamos padangos 0,4657 

15 01 03 medinės pakuotės 0,1100 

20 01 38 mediena, nenurodyta 20 01 37 0,3880 

17 02 01 medis 0,3880 

20 01 10 drabužiai 0,2000 

20 01 11 tekstilės gaminiai 0,2000 

17 06 05 
statybinės medžiagos, turinčios asbesto, jei atliekos sudėtos į maišus 0,3100 

statybinės medžiagos, turinčios asbesto, jei atliekos kraunamos sluoksniais (lakštas ant lakšto) 0,5000 
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