
Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis Sausis Vasaris

Pakuotės 7 4 2;30 27 25 22 19 17 14 12 9 6

Stiklas 22 15 7 30

Popierius 11;25 8;22 6;20 3;17 1;15;29 12;26 9;23 7;21 4;18 2;16;31 13;26 10;24

Plastikas 11;25 8;22 6;20 3;17 1;15;29 12;26 9;23 7;21 4;18 2;16;31 13;26 10;24

Stiklas 11;25 8;22 6;20 3;17 1;15;29 12;26 9;23 7;21 4;18 2;16;31 13;26 10;24

Individualūs konteineriai

BENDRO NAUDOJIMO ANTRINIŲ ŽALIAVŲ KONTEINERIAI

Individualių namų gyventojų prašome  pakuočių ir stiklo atliekų konteinerius išstumti iš vakaro. 

Dėl blogų privažiavimo sąlygų (nenuvalyto kelio, nenugenėtų medžių šakų, esant sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms) gali vėluoti atliekų surinkimas. Prašome gyventojus palikti konteinerius prie važiuojamosios kelio dalies. Konteineriai 

bus ištuštinti iškart po blogų privažiavimo sąlygų pašalinimo. 

DIDELIŲ GABARITŲ (BALDAI, PADANGOS, LANGAI, DURYS, KILIMAI IR KT.), STATYBINĖS, PAVOJINGOS ATLIEKOS PRIVALO BŪTI PRISTATOMOS Į ARTIMIAUSIĄ DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĘ, O NE PALIEKAMOS PRIE 

KONTEINERIŲ. AIKŠTELĖSE ATLIEKOS IŠ GYVENTOJŲ PRIIMAMOS NEMOKAMAI (Birštono g. 43, Birštono viensėdis, Birštono sav.) 

2022 m. 2023m.

Individualūs konteineriai tuštinami nuo 7.00 iki 22.00 val. Konteineriai tuštinimo dieną iki 7.00 val. turi būti išstumiami ir pastatomi kiek įmanoma arčiau važiuojamosios dalies, kuria organizuojamas atliekų surinkimo maršrutas. Jeigu 

konteineriai tuštinimo dieną į nurodytas vietas neišstumti, atliekos surenkamos kitą pagal grafiką nustatytą dieną.

Pakuočių ir stiklo atliekos iš įmonių vežamos pagal individualių gyventojų grafiką.

• Iš įmonių pakuočių atliekos surenkamos pagal įmonių su pakuočių atliekų surinkėjais ir tvarkytojais sudarytas sutartis. Jei neturite sutarčių kreipkitės į UAB "Ekonovus" arba kitą pakuočių atliekų tvarkytoją. Pakuočių atliekos už nustatytą 

mokestį priimamos ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse (Birštono g. 43, Birštono viensėdis, Birštono sav.) 

3. Registruotis internetu, užpildant registracijos formą adresuregistracija.ekonovus.lt.

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ PAKUOČIŲ IR STIKLO ATLIEKŲ IŠVEŽIMO GRAFIKAS 2022-2023 M.

INFORMACIJA ĮMONĖMS:

• Įmonės, kurių ūkinėje komercinėje veikloje susidaro gamybos atliekos, privalo jas atskirti susidarymo vietoje, nemaišant su komunalinėmis atliekomis, ir pristatyti į šių atliekų tvarkymo vietas. Įmonės gali pačios gamybines atliekas pristatyti 

sutvarkymui arba pagal pasirašytas sutartis šias atliekas surenka ir sutvarkymui pristato pasirinktas atliekų tvarkytojas. Birštono savivaldybėje šią paslaugą teikia UAB "Ekonovus".

Primename, kad gyventojai, norėdami pasinaudoti priminimų SMS žinute paslauga, privalo užsiregistruoti. Tai padaryti galima trimis būdais:
1. Elektroniniu paštu sms@ekonovus.lt siunčiant pranešimą. Pranešime būtina nurodyti 1) adresą, kuriam priskirtas konteineris ar konteineriai, nurodant gatvės pavadinimą, namo numerį ir miestą; 2)rinkliavos mokėtojo vardą, pavardę; 3) 

mobilaus telefono, kuriam bus siunčiami priminimai numeris (+370 6xx xxxxx); 4) konteinerio/-ių ID numeriai, jei tokie nurodyti ant konteinerio lipduko.
2. Siunčiant SMS pranešimą numeriu +370 656 14424 su tekstu: SMS priminimai ggg xx mmm [gatvės pavadinimas, namo Nr., miestas], vvv ppp [rinkliavos mokėtojo vardas, pavardė], +370 xxx xxxxx [mob.tel. nr., kuriuo siųsti priminimus], 

xxxxxxxxxxxx [konteinerio ID numeris, jei toks nurodytas ant konteinerio lipduko].

DĖL ATLIEKŲ IŠVEŽIMO/NEVEŽIMO KREIPTIS Į : UAB "EKONOVUS" , tel. nr. 8-319-60508, 8-315-75 599 el. p. alytus@ekonovus.lt.

DĖL SĄSKAITŲ KREIPTIS Į UAB “Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras” , tel. nr. 831572843, el. p. info@alytausratc.lt


