
Mišrios 
buitinės 
atliekos

Popierius, 
kartonas

Plastikinės 
pakuotės

Stiklinės ir 
metalinės 
pakuotės

Pavojingo-
sios 

atliekos

Avalynė ir 
drabužiai

Sodų 
atliekos

Didžiosios 
atliekos / Atliekų 

priėmimo punktas

Maisto 
atliekos

Padangos

Mediena

Langai

Fluorescencinės 
lempos

Baterijos

Automobilių 
akumuliatoriai

Dažai ir alyva

Buitinė 
technika

TV ir 
kompiuterių 

ekranai

Visi su baterijo-
mis veikiantys 

įrengimai

Drabužiai ir 
medžiagos turi 

būti švarūs, 
nesuplėšyti. 

Mesti užrištuose 
maišuose.

Stikliniai 
buteliai, tušti 

uogienės 
stiklainiai

Konservų 
indeliai, 

metalinės 
tūbelės

Kartoninės 
dėžės ir 

pakuotės

Popierius, 
laikraščiai, 

žurnalai

Kartoninės 
gėrimų 

(pieno, sulčių) 
pakuotės

Plastikiniai 
maišeliai, tušti 
jogurto inde-

liai, plastikiniai 
buteliai

Lapai ir žolė

Šakos

Kietas plastikas/ 
plastikiniai baldaiSauskelnės

Popieriniai 
rankšluosčiai, 

servetėlės, dovanų 
pakavimo popierius

Grynas 
polistireninis 

putplas-
tis (mesti 

atskirame, 
užrištame 

maiše!)

Sveikiname įsikūrus kaimynystėje 
ir tapus SSR abonentu!

Ištekliais rūpinkimės drauge

Informacinis lankstinukas 
 
 
Litauisk 

Atliekų rūšiavimo vadovas abonentams, 
gyvenantiems SSR aptarnaujamose komunose

EEĮ atliekos

Mesti tik švarų, 
sausų plastiką be 

maisto atliekų. 
Mesti užrištuose 

skaidriuose 
maišuose.

Mesti užrištuose 
maišuose į žalią 

konteinerį.

Mesti be 
maišų į mėlyną 

konteinerį.

Pristatyti į atliekų priėmimo punktą“Fretex” ir “UFF” 
konteineriai

Pavyzdžiai:

Išskaulauti 
ir mesti be 

maišelio į stiklo 
surinkimo 

konteinerį.

Šakų išmetimo 
aikštelė / Atliekų 

priėmimo punktas

Batai

Drabužiai 
(švarkai, 

marškiniai 
ir pan.)



Mes, SSR, tvarkome Jūsų, kaip ir kitų  Hareid, 
Ulstein, Sande ir Herøy komunų gyventojų, 
atliekas. Mišrias buitines atliekas, popierių ir 
plastiko atliekas surenkame ir išvežame kas 
dvi savaites.Kitas atliekų rūšis galite pris-
tatyti į tam skirtus surinkimo punktus arba į 
vieną iš trijų SSR atliekų priėmimo punktų. 

Standartinis paslaugų planas
Dauguma namų naudojasi standartiniu planu, 
t.y. naudoja 140 litrų talpos (žalią) mišrių atliekų 
konteinerį ir 240 litrų talpos popieriaus atliekų 
(mėlyną) konteinerį. Plastikinės pakuotės turi 
būti renkamos į skaidrius maišus, kuriuos gaunate 
kiekvieną rudenį. Atliekos išvežamos kas dvi 
savaites. Kaina - 3141,60 kronų (3927 kronos
su PVM). 

Dideli namų ūkiai
Jeigu Jums reikalingas didesnis konteineris mišrioms 
atliekoms (pvz., jei vienas ar keli vaikai naudoja sau-
skelnes), galite užsisakyti abonimentą dideliems 
namų ūkiams, į kurį įeina 240 litrų mišrių atliekų 
ir 240 litrų popieriaus atliekų išvežimas. Atliekos 
išvežamos kas dvi savaites. Kaina - 3453,60 kronų 
(4317 kronųsu PVM). 

Sumažintas mokestis
Jeigu gyvenate viena/-as arba Jūsų namų ūkis 
išmeta nedidelį kiekį atliekų, galite užsisakyti 140 
litrų mišrių atliekų ir 240 litrų popieriaus atliekų 
išvežimą už mažesnį mokestį. Atliekos išvežamos 
kas keturias savaites. Kaina - 2731,20 kronos (3414 
kronų su PVM).

SSR atliekų priėmimo punktai 
Išmetamus daiktus, kurie netelpa į žalią atliekų 
konteinerį, galima pristatyti į mūsų atliekų 
priėmimo punktus.
Baldus, lempas, knygas ir panašius daiktus, ku-
rie dar tinka naudoti, raginame priduoti į komisą, 
sendaikčių turgų arba įdėti skelbimą apie juos į 
internetinį puslapį finn.no/rubrikkannonser.
 
Elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekas 
galite nemokamai priduoti parduotuvėse, kuriose 
prekiaujama tokio pobūdžio prekėmis. SSR taip pat 
priima EEĮ atliekas iš privačių klientų nemokamai. 
Privatūs klientai taip pat gali mums nemokamai pris-
tatyti ir daugumą pavojingųjų bei metalo atliekų. 

Atliekų priėmimo punktų darbo laikas: 
Saunesmarka (Ulstein ir Hareid):
pirmadienį - ketvirtadienį 10.00-17.30, 
penktadienį 08.00-15.00 

Eggesbønes (Herøy): 
pirmadienį, trečiadienį ir 
ketvirtadienį 
11.00-18.00

Larsnes (Sande): 
antradienį 
14.00-18.00 

Kada ir kaip išvežamos atliekos? 
Atliekų išvežimo diena priklauso nuo gyven-
amosios vietos ir nuo zonos, kurioje yra Jūsų 
namai. Informaciją rasite mūsų svetainėje 
www.reinhaldsverket.no, atliekų tvarkymo 
mobiliojoje programėlėje (“Renovasjons-
app”) arba atliekų išvežimo kalendoriuje, kurį 
gauna visi namų ūkiai.
 
Mūsų mobiliąją programėlę galite parsisiųsti 
į savo išmanųjį telefoną iš “Google Play” arba 
“App Store” (pritaikyta “Android” ir “Apple”) 
pateikę užklausą “Min Renovasjon”. 

Išvežimo dieną atliekų konteineriai turi būti 
išstumiami prie artimiausio kelio, kuriuo 
pravažiuoja šiukšliavežė.
Jeigu abejojate, kur palikti konteinerius, 
prašome susisiekti su mumis telefonu. 

Plastikines atliekas užrištuose permato-
muose maišuose palikite greta išstumtų 
konteinerių.Konteineriai turi būti neper-
pildyti, dangčiai turi būti uždaryti. Jeigu 
atliekų nebesutalpinate, įsigykite papildomų 
SSR maišų, kuriuos galėsite palikti greta 
konteinerių.

Norėdami susisiekti 
su SSR, skambinkite telefonu 
70 00 70 50 arba rašykite el. paštu 
firmapost@reinhaldsverket.no.


