
 

 

 

 

 

 
 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS  
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL DIDŽIAGABARIČIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS (PILĖNŲ G. 43) 

EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. KOVO 26 D. ĮSAKYMO NR. A-221  

1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 

 

 

2014 m. rugpjūčio 5  d.  Nr.A-658 
Panevėžys 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 

Atliekų tvarkymo įstatymu, Panevėžio miesto atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis 

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 1-10-15, ir 

atsižvelgusi  į AB „Panevėžio specialus autotransportas“ 2014 m. birželio 18 d. raštą Nr. 3-378 

„Dėl Didžiagabaričių atliekų surinkimo aikštelės eksploatavimo taisyklių“: 

1 . T v i r t i n u Didžiagabaričių atliekų surinkimo aikštelės (Pilėnų g. 43) eksploatavimo 

taisykles (pridedama).  

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2012 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. A-221 „Dėl Didžiagabaričių atliekų surinkimo 

aikštelės (Pilėnų g. 43) eksploatavimo taisyklių patvirtinimo ir Savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2000 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. 245, 2007 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 224-A-268 

pripažinimo netekusiais galios“ 1 punktą. 

 

 
 
Administracijos direktoriaus pavaduotoja, 

pavaduojanti administracijos direktorių   Janina Gaidžiūnaitė 
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      PATVIRTINTA 
Panevėžio miesto savivaldybės                       
administracijos direktoriaus   

2014 m. rugpjūčio 5 d.  įsakymu Nr. A-658 

 

 

DIDŽIAGABARIČIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS (PILĖNŲ G. 43) 

EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Didžiagabaričių atliekų surinkimo aikštelės (Pilėnų g. 43) eksploatavimo taisyklėse 

(toliau – taisyklės) nustatyta  didžiagabaričių atliekų surinkimo aikštelės (Pilėnų g. 43) (toliau – 

aikštelė) eksploatavimo tvarka, nepavojingų atliekų iš gyventojų priėmimas į aikštelę laikinai 
saugoti, atliekų apskaita. 

2. Aikštelę eksploatuoja AB „Panevėžio specialus autotransportas“. Aikštele gali naudotis 
tik Panevėžio miesto gyventojai (besinaudojantys Savivaldybės atliekų tvarkymo sistema ir sudarę 
komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį su komunalinių atliekų tvarkymo sistemos 

administratore – AB „Panevėžio specialus autotransportas“) (toliau – atliekų turėtojai). 
 

II. ATLIEKŲ PRIĖMIMO IR REGISTRAVIMO TVARKA 

 
3. Atliekų turėtojai pristato į aikštelę taisyklių 5 punkte nurodytas  atliekas. Jos  priimamos 

nemokamai, jeigu neviršija nustatytų leistinų kiekių. 
4. Aikštelėje priimamos atliekos ir jų kiekiai: 

 

Eil. 

Nr. 

Atliekų 

kodas 
pagal 

Atliekų 
tvarkymo 
taisyklių 

1 priedą 

Atliekų pavadinimas 

pagal Atliekų tvarkymo 
taisyklių 

1 priedą 

Tikslus atliekų 

pavadinimas ir 
apibūdinimas 

Apribojimai ar kiti 

papildomi 
reikalavimai 

Didžiausias 

leistinas 
kiekis 

(gyventojui 
per metus) 

t   

1 2 3 4 5 6 

 
1. 

17 09 04 
Mišrios statybinės ir 

griovimo atliekos 

Maišytos smulkaus 
betono, plytų, čerpių, 

izoliacinių medžiagų, 
gipso atliekos ir kt. 

Išskyrus atliekas, 
savo sudėtyje 

turinčias pavojingų 
sudėtinių dalių  

0,300 

 

 
2. 20 01 35* 

Nebenaudojama elektros 

ir elektroninė įranga, 
kurioje yra pavojingų 
sudedamųjų dalių 

 

Televizoriai, 

kompresoriai, kompiuterių 
monitoriai, mobilieji 
telefonai su baterijomis, 

tepaliniai radiatoriai ir kt. 

– Neribojama 

 
3. 

20 01 36 
Nebenaudojama elektros 

ir elektroninė įranga 

Elektroninė buitinė 
technika, namų apyvokos 

daiktai, informacinių 
technologijų  ir  

telekomunikacinė įranga, 
apšvietimo įranga, elektros 
įrankiai ir kt. 

 

– Neribojama 

 20 03 07 Didžiosios atliekos Baldai, dviračiai, Išskyrus didžiąsias 0,300 



3 

 

 

 

4. 

santechnika, būsto 

įrenginiai, virtuvės įranga, 
sporto inventorius, žaislai, 
langai, durys, kiti didelių 

gabaritų namų apyvokos 
reikmenys 

atliekas, užterštas 

pavojingomis 
atliekomis 

 

5. 
16 01 03 

Naudotos padangos 
 

Naudotos lengvųjų 
automobilių padangos 

Padangos  ne 

didesnės kaip 
385R22,5 (0,39 m 

pločio, 1,18 m 
skersmens) 

5 vnt.+ 

 
6. 20 01 02 Stiklas 

Stikliniai indai, įvairių 
rūšių stiklinė tara, 

lakštinio stiklo atliekos 

- Neribojama 

 
 

7. 
20 01 01 Popierius ir kartonas 

Knygos, žurnalai, 
rašomasis popierius ir kt., 

spaudiniai ir gaminiai iš 
popieriaus 

- Neribojama 

 

 
8. 20 01 39 Plastikai 

Nebenaudojami 

plastikiniai namų 
apyvokos daiktai, 
plastikinė tara, polietileno 

plėvelė 

- Neribojama 

 

+ Kiekvieno sezoninio padangų keitimo metu (pavasarį ir rudenį) iš Panevėžio miesto gyventojų 

priimama ne daugiau kaip 5 vnt. padangų. 
5. Atliekų pristatymo į  aikštelę ir priėmimo aikštelėje tvarka:  
5.1. Atliekas į aikštelę atliekų turėtojai pristato asmeniniu arba išnuomotu transportu. 

5.2. Jei atliekų turėtojas atliekas perduoda vežėjui, turinčiam juridinio asmens statusą, 
vežėjas atliekų priėmėjo reikalavimu turi pateikti tai įrodančius dokumentus (apmokėjimo už 

transporto paslaugas kvitą). 
5.3. Atliekas atvežęs atliekų turėtojas privalo nurodyti savo vardą ir pavardę, atliekų 

priėmėjo reikalavimu turi pateikti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį su AB 

„Panevėžio specialus autotransportas“ ar jos kopiją. 
5.4. Atliekų priėmėjo reikalavimu nepateikus 5.2, 5.3 papunkčiuose minimų dokumentų, 

atvežus atliekas, kurios nėra nurodytos 4 punkte, ar  viršijus nustatytus leistinus kiekius, atliekos 
nepriimamos. 

5.5. Už nepriimtų atliekų pašalinimą atsakingas atliekų turėtojas. Atliekų priėmėjas turi 

suteikti atliekų turėtojui informaciją apie tai, kur yra priimamos tokios atliekos, o jeigu 
nepriimamos – siųsti į UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro eksploatuojamą Panevėžio 

regioninį sąvartyną, esantį Dvarininkų kaime, Miežiškių seniūnijoje, Panevėžio rajone. 
5.6. Pristatytas atliekas gyventojai ar vežėjai patys išrūšiuoja ir sukrauna į atitinkamai 

pažymėtus konteinerius, skirtus atskiroms atliekoms surinkti ir saugoti. 

5.7. Atliekų priėmėjas apžiūri pristatytas (dar neiškrautas) atliekas ir patikrina, ar 
pristatytos atliekos yra tos, kurios priimamos aikštelėje, nurodo atliekų turėtojams, į kuriuos 

konteinerius iškrauti atliekas.  
5.8. Atliekų priėmėjas tvarko į aikštelę pristatytų atliekų apskaitą –  apie priimtas atliekas 

ir kitą su tuo susijusią informaciją registruoja Priimtų atliekų apskaitos žurnale (priedas), kuris 

saugomas aikštelės atliekų priėmimo pastate. 
5.9. Priimamų atliekų apskaita tvarkoma pagal faktinius svėrimo duomenis (tonomis) arba 

išmatavus priimamų atliekų tūrį (m³) ir perskaičiavus į svorį tonomis. Kiekviena atliekų siunta 
registruojama pagal jų rūšį ir svorį. 
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III. AIKŠTELĖS EKSPLOATAVIMAS 

 
6. Aikštelės darbo laikas nustatomas AB „Panevėžio specialus autotransportas“ 

direktoriaus įsakymu, suderinus su Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio 
skyriumi ir atsižvelgus į sezoniškumą.  

7. Atliekos pagal jų rūšis sandėliuojamos tik joms skirtuose konteineriuose su atitinkamais 
užrašais ir ženklinimu. 

8. Aikštelės teritorijoje būtina laikytis saugos darbe, sveikatos, priešgaisrinės ir aplinkos 

apsaugos reikalavimų. 
9. AB „Panevėžio specialus autotransportas“ privalo parengti ir patvirtinti personalo 

pareigines instrukcijas, saugumo technikos, priešgaisrinės apsaugos, aplinkos apsaugos instrukcijas. 
___________________________ 
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Didžiagabaričių atliekų surinkimo aikštelės 

(Pilėnų g. 43) eksploatavimo taisyklių 
priedas 

 
PRIIMTŲ ATLIEKŲ APSKAITOS ŽURNALAS 

 

Priėmimo 
data 

Atliekų turėtojo vardas ir 
pavardė 

Transporto 

priemonės 
pavadinimas 

Transporto 

priemonės 
valst. nr. 

Atvežtų atliekų 
pavadinimas 

Atliekų 
kiekis t 

Pastabos 

1 4 5 6 7 8 9 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 


