
Sveiki atvykę į mūsų kaiminystę ir 
tapę SSR abonentais!
Informacinis lankstinukas

Pasirūpinkime ištekliais kartu

  
 
 
Litauisk

Kada ir kaip bus surenkamos atliekos? 
Kurią dieną Jūsų atliekos bus surinktos priklauso 
nuo Jūsų gyvenamosios vietos ir kuriam rajonui 
priklausote. Jūs rasite šią informaciją mūsų inter-
netiniame puslapyje reinhaldsverket.no. 

Surinkimo dieną Jūs turite pastatyti atliekų 
konteinerius prie artimiausio kelio, prie kurio 
privažiuoja šiukšliavežė. Prašome susisiekti 
su mumis telefonu, jei nesate tikri, kur turite 
pastatyti savo konteinerius.

Plastiką surinkite ir sudėkite į permatomą užrištą 
maišą, kurį padėkite  šalia popieriaus konteine-
rio. Konteineriai negali būti perpildyti ir dangtis 
turi būti uždarytas. Jei nepakanka vietos 
atliekoms, turite nusipirkti papildomą maišą iš 
SSR, kurį padėsite šalia konteinerio.

Kaip Hareid, Ulstein, Sande ir Herøy komunų 
gyventojai, mes, SSR, rūpinamės Jūsų atliekų 
tvarkymu. Nuo 2019 metų liepos mėnesio mes 
surinksime atliekas kas 14-ka dienų, tuo tarpu 
bendrosios atliekos, pastikas ir popierius bus 
surenkami vieną kartą į mėnesį. Kitas atliekų 
rūšis galima pristatyti į tam skirtus pristatymo 
punktus arba į vieną iš trijų SSR atliekų tvar-
kymo punktų. 
 
SSR atliekų tvarkymo punktai 
Nebenaudojami daiktai, kurie yra tokie dideli, kad netelpa 
į konteinerį, galite pristatyti į mūsų atleikų surinkimo 
punktą. Mes skatiname visus atvežti dar tinkamus naudo-
ti daiktus, tokius kaip baldai, lempos, knygos ir panašius 
daiktus, tinkamus dėvėtų daiktų parduotuvėms, blusų 
turgums arba skelbti apie perkamus bei parduodamus 
daiktus interneto puslapiuose. 

Atliekų surinkimo punktų darbo laikas:  
Saunesmarka (Ulstein ir Hareid komunos):
Smårisevadet 20, 6065 Ulsteinvik
Pir. – ketv.: 10.00 – 17.30 ir  
penktadieniais: 08.00 - 15.00

Greinplassen Eidet  
(atidarytas sezono metu):
Pir. – ketv.:
12.00 – 19.30 ir
penktadieniais 8.00 – 15.00 

Mjølstadneset (Herøy komuna):
Mjølstadnesvegen 13, 6092 Fosnavåg
Pir. – ketv.: 12.00 – 19.00 ir  
penktadieniais 8.00 – 15.00

Myklebustmyrane (Sande komuna):
Myklebust 223, 6082 Gursken
Antr. ir ketv.: 14.00 – 19.00

Jūs galite susisiektu su SSR
Telefonu 70 00 70 50 arba El. paštu 
firmapost@reinhaldsverket.no



Kitos 
atliekos

Popierius, 
kartoninis 

popierius ir 
kartonas

Plastiko 
pakuotės

Stiklo ir 
metalo 

pakuotės

Pavojingos 
atliekos

Batai ir 
drabužiai

Sodo 
atliekos

Didelių gabaritų 
atliekos/ atliekų 

surinkimo punktas

Sugadinti 
smulkūs daiktai

Automobilių 
padangos

Mediena

Langai

Fluorescentinės 
lempos

Baterijos

Automobilių 
baterijos

Dažai ir alyva

Buitinė technika

Televizoriai ir 
monitoriai

Viskas, kas 
varoma baterijomis 

arba elektra

Drabužiai ir 
medžiagos turi 

būti švarūs, sausi 
ir įdėti į užrištus 

maišus.

Stiklo 
buteliai, tušti 

uogienės 
stiklainiai

Skardinės, 
metalinės 
pakuotės

Kartoninės dėžės, 
kartonas

Popierius, 
laikraščiai, 

žurnalai

Gėrimų kartoninės 
pakuotės (kartoninė 

pieno pakuotė, 
kartoninė sulčių 

pakuotė)

Plastiko maišai, tušti 
plastiko 

indeliai, pvz., 
jogurto ar grietinės 

indeliai, grynai 
plastikinės pakuotės 

mėsai

Lapai ir žolė

Šakos

Kietas plastikas/ 
plastikiniai baldai

Nešvarios 
pakuotės

Bintas, ausų 
krapštukai ir 

panašūs daiktai

Atliekų rūšiavimas SSR 
priklausančiose komunose

Elektronikos 
atliekos

Švarios, be maisto 
likučių ir sausos 

užrištame 
permatomame 

maiše

Užrištą maišą 
dėti į konteinerį 

žaliu dangčiu.
Sudėti 

neįpakuotus 
į konteinerį 

mėlynu dangčiu

Atvežkite į atliekų surinkimo punktąFretex/ UFF 
konteineriai

Pavyzdžiai:

Išskalautus dėti 
palaidus į specialų 

stiklo surinkimo 
konteinerį

Šakų vieta/ atliekų 
surinkimo punktas

Batai

Drabužiai 
(švarkai, 

marškiniai 
ir panašūs)

Maisto atliekos/ 
biologinės 

atliekos

Maisto 
atliekos/ maisto 
likučiai, lupenos

Sauskelnės

Panaudoti kavos 
filtrai ir arbatos 

pakeliai

Užrištus žalius 
maišelius dėti į 
konteinerį rudu 

dangčiu.


