SPECIFINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMAS BUS VYKDOMAS MOMENTINĖSE PRIĖMIMO
AIKŠTELĖSE
Vykdydama LR Atliekų tvarkymo valstybinę strategiją ir vadovaudamasi rajono
Savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. (1.1)TS-125 „Dėl Raseinių rajono
savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, rajono Savivaldybės
administracija parinko 71 momentinę priėmimo aikštelę rajone. Šios aikštelės skirtos specifinių
atliekų iš komunalinių atliekų srauto (didžiųjų, pavojingų buities, buityje susidarančios elektros ir
elektroninės įrangos, statybos ir griovimo atliekų) surinkimui.
UAB „Raseinių komunalines paslaugos“ organizuoja specifinių atliekų surinkimą
apvažiavimo būdu momentinėse priėmimo aikštelėse pagal iš anksto nustatytą grafiką. Specifinių
atliekų surinkimas gyventojams organizuojamas be papildomo mokesčio (sąnaudos dengiamos iš
komunalinių atliekų tvarkymo vietinės rinkliavos mokesčio gautų lėšų).
Specifinės atliekos tai:
didžiosios atliekos – dideli buities apyvokos daiktai: baldai, dviračiai ir kt.;
elektros ir elektroninės įrangos atliekos – buityje susidarančios atliekos: šaldytuvai, televizoriai,
kompiuteriai, siurbliai, varikliai, elektros instaliacijos medžiagos, kompresoriai, elektros lemputės ir
kt.;
pavojingos atliekos – buityje susidarančios atliekos: augalų apsaugos įpakavimo tara, kai joje
nevisiškai pašalinti šių medžiagų likučiai, tepalai, tepalų filtrai, aušinimo skysčiai, buities įrankiai,
priemonės, turinčios gyvsidabrio, liuminescencinės lempos, amortizatoriai, įvairi tara, kurioje buvo
supakuota įvairios dažymo, dezinfekavimo medžiagos, skiedikliai ir kt., kai ant jų yra žymeklis,
nustatantis pavojingumo laipsnį;
statybos ir griovimo atliekos – atliekos susidarančios statant, rekonstruojant, remontuojant ir
griaunant statinius, kai tiems darbams statybos leidimas nereikalingas;
Reikalavimai:
 specifinės atliekos negali būti maišomos, turi būti išrūšiuotos, tvarkingai supakuotos ir
pateiktos tolimesniam tvarkymui pagal šioms atliekoms keliamus reikalavimus;
 gyventojai privalo patys pristatyti į priėmimo aikšteles atvežtas specifines atliekas;
 išankstinis specifinių atliekų atvežimas į priėmimo aikšteles draudžiamas.
Iškilus neaiškumams kreiptis į UAB „Raseinių komunalines paslaugas“ tel. 8 428 51 596 arba
rajono Savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnus.
Specifinių atliekų Raseinių rajono savivaldybės momentinėse priėmimo aikštelėse surinkimo
grafikas seniūnijose:

1

Data
Laikas
Ariogalos miesto seniūnijoje:
2020-04-09
Nuo 9.00 iki 11.00
2020-07-09
2020-10-14
Nuo 12.00 iki 14.00
Ariogalos seniūnijoje:
2020-04-02
nuo 12.00 iki 13.00 val.
2020-10-07
2020-04-02
nuo 13.30 iki 14.30 val.
2020-10-07
2020-04-07
nuo 15.30 iki 16.30 val.
2020-10-07
2020-04-15
nuo 9.00 iki 10.30 val.
2020-10-15
2020-04-15
nuo 11.00 iki 12.00 val.
2020-10-15
2020-04-15
nuo 12.30 iki 13.30 val.
2020-10-15
2020-04-16
nuo 14.30 iki 16.00 val.
2020-10-21
2020-04-16
nuo 9.00 iki 10.00 val.
2020-10-21
2020-04-16
nuo 10.30 iki 11.30 val.
2020-10-21
Betygalos seniūnijoje:
2020-04-02
nuo 9.00 iki 10.00 val.
2020-10-07
2020-04-02
nuo 10.30 iki 11.30 val.
2020-10-07
2020-04-08
nuo 9.00 iki 10.00 val.
2020-10-08
2020-04-08
nuo 10.30 iki 11.30 val.
2020-10-08
2020-04-08
nuo 12.00 iki 13.30 val.
2020-10-08
2020-04-08
nuo 14.00 iki 15.00 val.
2020-10-08
Girkalnio seniūnijoje:
2020-03-26
nuo 8.30 iki 9.50 val.
2020-09-17
2020-03-26
nuo 10.00 iki 11.30 val.
2020-09-17
2020-03-26
nuo 12.00 iki 12.30 val.
2020-09-17
2020-03-26
nuo 13.00 iki 14.00 val.
2020-09-17
2020-03-26
nuo 14.30 iki 15.00 val.
2020-09-17
Kalnujų seniūnijoje :
2020-04-01
nuo 9.00 iki 10.30 val.
2020-10-01
2020-04-01
nuo 11.00 iki 12.00 val.
2020-10-01
2020-04-01
nuo 13.00 iki 14.00 val.
2020-10-01
2020-04-01
nuo 14.30 iki 15.00 val.
2020-10-01
Nemakščių seniūnijoje:

Momentinės aikštelės adresas
Ariogala, Vytauto g. 1B ( komunalinio ūkio gamybinės bazės
teritorijoje )
Ariogala, Taurupio g. 18A (prie buvusių elektros tinklų pastato)
Paliepių k. (prie medicinos punkto)
Grajauskų k. (prie kelio, t.y. IĮ Čeičio pieno surinkimo punkto)
Plikių k., Švelnupio g. (prie kultūros namų)
Butkiškės k., Dubysos g. ( prie tvenkinio prieš bendruomenės
namus)
Kilupių k. (prie bendruomenės namų)
Mituvos k. (prie daugiabučio namo)
Milašaičių k., Bažnyčios g. (prie bendruomenės namų)
Verėduvos k., Ateities g. (prie buvusių kultūros namų)
Didžiulių k., Lentpjūvės g. (prie parduotuvės)
Steponkaimio k. (prie bendruomenės namų)
Ilgižių k. (prie buv. medienos perdirbimo įmonės)
Saugailių k., Kuranto g. (prie malūno)
Berteškių k. (prie buvusių ŽŪB mechaninių dirbtuvių)
Betygalos mstl., Dubysos g. 38 (prie kultūros namų)
Požečių k. (prie parduotuvės)
Ražaitėlių k., Pušyno g.
Pramedžiavos k., Mokyklos g.
Žvirgždžių k., Piliakalnio ir Kalno gatvių sankryžoje
Girkalnio mstl., Vaivorykštės g. 8
Biliūnų k. (prie garažų)
Kalnujų k., Pušyno g. (prie parduotuvės)
Pašaltuonio k., Pašaltuonio g. (prie autobusų stotelės)
Bliūdžių k., Beržų g. (prieš bendruomenės namus)
Vengerskų k., Miško g. (prie bendruomenės namų)
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2020-03-25
nuo 9.00 iki 9.30 val.
2020-09-16
2020-03-25
nuo 10.00 iki 10.30 val.
2020-09-16
2020-03-25
nuo 11.00 iki 11.30 val.
2020-09-16
2020-03-25
nuo 12.00 iki 12.45 val.
2020-09-16
2020-03-25
nuo 13.00 iki 13.30 val.
2020-09-16
2020-03-25
nuo 14.00 iki 14.30 val.
2020-09-16
Pagojukų seniūnijoje:
2020-05-21
nuo 9.00 iki 10.00 val.
2020-11-19
2020-05-21
nuo 11.00 iki 12.00 val.
2020-11-19
2020-05-21
nuo 12.30 iki 13.00 val.
2020-11-19
2020-05-21
nuo 14.00 iki 15.00 val.
2020-11-19
2020-05-21
nuo 15.30 iki 16.00 val.
2020-11-19
Paliepių seniūnijoje:
2020-04-29
nuo 8.30 iki 9.20 val.
2020-10-28

Balčių k., Vilties g. (autobusų apsisukimo aikštelėje)
Užsienių k. (prie autobusų stotelės)
Užkalnių k., Liepų g.
Nemakščių mstl., Vyšnių g. 28 (prie buvusių dirbtuvių)
Pašešuvio k., Dvaro g. (prie buvusių fermų)
Aukštkelių k., Stoties g. (buvusio sandėlio teritorijoje)
Skirmantiškės k., Betygalos g. (aikštelėje prie A. Bertulio gyv.
namo)
Vosiliškio k., Raseinių g. (pagrindinio kelio sankryžoje Raseiniai –
Meiliškis – Vosiliškis, prie daugiabučio)
Papušynio k. (prie daugiabučių namų )
Kaulakių k., Liolingos g. (aikštelėje prie tvenkinio)
Akstinų k., Alyvų g. (aikštelėje prie bendruomenės namų)

Blinstrubiškių k. (prie antrinių žaliavų surinkimo konteinerių)

2020-04-29
2020-10-28
2020-04-29
2020-10-28

nuo 9.30 iki 10.20 val.

Lakštučių k. (prie kaimo bendruomenės namų)

nuo 10.30 iki 11.20 val.

Anžilių k., Tiesioji g. (prie antrinių žaliavų surinkimo konteinerių)

2020-04-29
2020-10-28

nuo 11.30 iki 12.40 val.

Sujainių k., Kaštonų g. (prie antrinių žaliavų surinkimo
konteinerių)

2020-04-29
2020-10-28

nuo 13.00 iki 13.50 val.

Slabados k., Pavasario ir Minionių g. sankryža (prie antrinių
žaliavų surinkimo konteinerių)

2020-04-29
2020-10-28

nuo 14.00 iki 14.40 val.

Dumšiškių k. (prie antrinių žaliavų surinkimo konteinerių)

2020-04-29
2020-10-28

nuo 15.15 iki 16.00 val.

Gervinės k. (kaimo bendruomenės namų automobilių stovėjimo
aikštelėje)

Raseinių miesto seniūnijoje:
2020-03-18
2020- 06-25
nuo 8.00 iki 10.00 val.
2020-09-09
2020-12-17
2020-03-18
2020- 06-25
nuo 11.00 iki 13.00 val.
2020-09-09
2020-12-17
2020-03-18
2020- 06-25
nuo 14.00 iki 16.00 val.
2020-09-09
2020-12-17
2020-03-18
2020- 06-25
nuo 17.00 iki 19.00 val.
2020-09-09
2020-12-17
Raseinių seniūnijoje:

Raseiniai, Molynės g. (Stonų g.) (autobusų sustojimo aikštelėje,
prie paminklų dirbtuvių)
Raseiniai, Aguonų g. (automobilių stovėjimo aikštelėje prie
parduotuvės, prie Mindaugo g.)
Raseiniai, Sodų g. (automobilių stovėjimo aikštelėje prie civilinių
kapinių)
Raseiniai, Algirdo g. (automobilių stovėjimo aikštelėje prie
turgaus)
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2020-03-12
nuo 9.00 iki 11.00 val.
2020-09-03
2020-03-05
nuo 13.00 iki 15.00 val.
2020-09-02
2020-03-12
nuo 9.00 iki 11.00 val.
2020-09-03
2020-03-12
nuo 13.00 iki 15.00 val.
2020-09-03
2020-03-05
nuo 9.00 iki 11.00 val.
2020-09-02
2020-03-05
nuo 13.00 iki 15.00 val.
2020-09-02
2020-03-19
nuo 9.00 iki 11.00 val.
2020-09-10
2020-03-19
nuo 13.00 iki 15.00 val.
2020-09-10
Šiluvos seniūnijoje:
2020-05-07
nuo 8.15 iki 10.15 val.
2020-11-05
2020-05-07
nuo 10.30 iki 12.30 val.
2020-11-05
2020-05-07
nuo 12.45 iki 14.45 val.
2020-11-05
2020-05-07
nuo 15.00 iki 17.00 val.
2020-11-05
2020-05-14
nuo 8.30 iki 10.30 val.
2020-11-12
2020-05-14
nuo 10.45 iki 12.45 val.
2020-11-12
2020-05-14
nuo 13.00 iki 15.00 val.
2020-11-12
Viduklės seniūnijoje:
2020-04-22
nuo 8.00 iki 9.00 val.
2020-10-22
2020-04-22
nuo 9.15 iki 9.45 val.
2020-10-22
2020-04-22
nuo 10.00 iki 11.00 val
2020-10-22
2020-04-22
nuo 11.30 iki 12.00 val.
2020-10-22
2020-04-22
nuo 12.15 iki 13.15 val.
2020-10-22
2020-04-22
nuo 13.30 iki 14.00 val.
2020-10-22
2020-04-22
nuo 14.15 iki 15.15 val.
2020-10-22
2020-04-22
nuo 15.30 iki 16.30 val.
2020-10-22

Norgėlų k., Plento g. (prie autobusų apsisukimo aikštelės)
Gabšių k., Alyvų g. 1 (prie individualios parduotuvės)
Lenkelių k. (prie bendruomenės patalpų)
Šarkių k., Žemaičių g. 54 (aikštelėje prie buvusių kultūros namų)
Ginčaičių k., Vandentiekio g. 16 (prie vandentiekio stoties)
Gruzdiškės k., Dubysos g. 55 (prie kultūros namų)
Alėjų k., Bažnyčios g. (aikštelėje prie bažnyčios)
Ramonų k., Raseinių g. (prie autobusų apsisukimo aikštelės)
Katauskių k., Koplyčios g. 2 (prie kultūros namų)
Bogušiškių k. (prie buvusios mokyklos)
Lyduvėnų mstl., Tilto g. (prie parduotuvės)
Naudvario k., Uosių g. (prie daugiabučių namų)
Šiluvos mstl., Turgaus g. 15 (aikštėje prieš autobusų stotį)
Rinkšelių k., Litvinų g. (prie mokyklos kelio praplatėjimo)
Žaiginio mstl., Mokyklos g. (prie bendruomenės namų)
Paupio k. (aikštelėje prie rūšiavimo konteinerių)
Plačiuvos k. (aikštelėje prie daugiabučių )
Virgainių k. (buvusioje bitumo bazės aikštelėje prie pervažos)
Šienlaukio k. (aikštelėje prie parduotuvės)
Gylių k., Šermukšnių g. (prie buvusios pirties)
Jūkainių k. (prie Mauragų)
Viduklės mstl., Kęstučio g. (aikštelėje prieš bažnyčią)
Viduklės mstl., Gamyklos g.7 (aikštelėje prie garažų)
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