2022 m. didelių gabaritų atliekų surinkimo grafikas
Informuojame, kad 2022 m. AB „Panevėžio specialus autotransportas“ organizuos
nemokamą didelių gabaritų atliekų surinkimą iš Pasvalio rajono gyventojų apvažiavimo būdu.
Didelių gabaritų atliekos – seni baldai, namų ūkio santechnikos įrenginiai (vonios,
kriauklės, praustuvai ir pan.), būsto įrenginiai (seni langų rėmai, durys ir pan.), virtuvės įranga
(senos dujinės viryklės ir pan.), kiti dideli namų apyvokos daiktai. Didelių gabaritų atliekų
surinkimo metu bus surenkamos ir netinkamos naudoti automobilių padangos (ne daugiau kaip 4
vnt. iš vieno atliekų turėtojo).
Bendrovei priklausantis specialus automobilis, surenkantis atliekas, stovės parinktose
patogiai privažiuojamose aikštelėse. Atliekų turėtojai atliekas turi pristatyti nurodytomis dienomis į
nurodytas vietas savo ar nuomotu transportu ir atliekas sukrauti į didžiatūrį atliekų surinkimo
konteinerį. Prašome nurodytose vietose nepalikti sukrautų atliekų prieš jų surinkimo dieną. Palikus
atliekas, jų sukrovimu turi pasirūpinti seniūnija.
Didelių gabaritų atliekos bus surenkamos tokiu grafiku:
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Aikštelės adresas
Parko g. pradžia, šalia atliekų surinkimo
konteinerių, Girsūdai
Greta Baluškių g., prie Seniūnijos dirbtuvių,
Daujėnai
Orijos g., prie pieno supirkimo punkto, greta
daugiabučio gyvenamojo namo Nr. 5, Porijai
Vytauto g., prie Joniškėlio miesto kapinių,
Joniškėlis
G. Petkevičaitės - Bitės g. aikštelė, Joniškėlis
Ryto g. 30, aikštelė prie kultūros namų, Norgėlai
Tėviškės g. 1, aikštelė prie parduotuvės,
Meškalaukis
Kalno g. 9, praplatėjusioje gatvės dalyje ties
daugiafunkciniu centru, Švobiškis
Prie Gamyklos g. 9 pastato, Kraštai
Prie Sodo g. 18 pastato, Pajiešmeniai
Prie Žalgirio g. 16 pastato, Krinčinas
Prie Alyvų g. 1 pastato, Gulbinėnai
Prie Ąžuolų g. 10 pastato, Ličiūnai
Manikūnų g. 6 (prie buvusios kontoros), Manikūnai
Velžių g. 14 (prie sandėlių), Velžiai
Prie Namišių seniūnijos administracinio pastato
esanti automobilių stovėjimo aikštelė, Namišiai
Kiemėnų g., 39, prie autobusų sustojimo, Kiemėnai
Tarp Biržų g. ir Rūtų g. esanti automobilių
stovėjimo aikštelė (sendaikčių turgelis)
Vilties g. automobilių stovėjimo aikštelė
Taikos g., šalia autobusų stoties, prie garažų esanti
aikštelė
Panevėžio g. ir Žemaitės g. sankirtoje esanti
automobilių stovėjimo aikštelė
Prie Atžalyno g. 7 parduotuvės esančių antrinių
žaliavų konteinerių, Diliauskai
Prie Piliakalnio g. 3 parduotuvės esančių antrinių

12:30 – 14:00
14:30 – 16:00

21

21

08:30 – 10:00
10:30 – 12:00
12:30 – 13:30
14:00 – 15:00
15:30 – 16:30
08:30 – 10:00

22

22

10:30 – 12:00
13:00 – 14:00
08:30 – 09:30
10:00 – 11:00

25

23

11:30 – 12:30
13:00 – 14:00
08:30 – 10:00
10:30 – 12:00

26

26

12:30 – 14:00
14:30 – 16:00

žaliavų konteinerių, Valakėliai
Prie Vytartų g. 1 esančių antrinių žaliavų
konteinerių, Ustukiai
Prie Baltijos Kelio g. 6 parduotuvės esančių
antrinių žaliavų konteinerių, Talačkoniai
Aukštagojaus g. 8, Kalnas
Ąžuolyno a. 1, Pumpėnai
Ąžuolų g. 1, Rinkūnai
Stadiono g., prie stadiono, Vilkiškiai
Beržų g. 8, Krikliniai
Savanorių g. (turgaus aikštė, miesto centras),
Pušalotas
Stoties g. 1, Mikoliškis
Pušaloto g., aikštelė, esanti prie antrinių žaliavų
konteinerių, Deglėnai
Naujoji g. 14, Saločiai
Ramužių g. 2 (prie rūšiavimo konteinerių),
Puškoniai
Mūšos g. 6, Žilpamūšis
Taikos g. 30, priešingoje gatvės pusėje, prie
konteinerių, Raubonys
Julijono Lindės-Dobilo g. 18, prie bažnyčios
automobilių stovėjimo aikštelė, Grūžiai
Lietaus g. 2, prie parduotuvės, Tetirvinai
Pasvalio g., autobusų stotelės sustojimo vieta,
Vaškai
Maučiuvio g., autobusų stotelės sustojimo vieta,
Nairiai

Jeigu nurodytą dieną atliekų turėtojai negali pasinaudoti AB „Panevėžio specialus
autotransportas“ teikiama paslauga, primename, kad didelių gabaritų atliekas atliekų turėtojai gali
patys pristatyti į UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ eksploatuojamas didžiųjų ir
pavojingų atliekų surinkimo aikšteles, esančias:

Mūšos g. 12 B, Pasvalys

Tel. 8 682 30 177
El. p. pasvaliosa@pratc.lt

Vytauto g. 52B, Joniškėlis,
Pasvalio r.

Tel. 8 672 25 943
El. p. joniskelissa@pratc.lt

II–V nuo 9:30 iki 18:30 val.
pietų pertrauka nuo 13:00 iki
13:30 val.
VI nuo 9:00 iki 15:30 val.
pietų pertrauka nuo 13:00 iki
13:30 val.

Minėtose aikštelėse didelių gabaritų atliekos yra priimamos nemokamai.
Atliekų turėtojai, patys negalintys atgabenti didelių gabaritų atliekų į aukščiau nurodytas
aikšteles, gali išsinuomoti AB „Panevėžio specialus autotransportas“ transportą.
Išsamesnės informacijos teirautis tel. +370 60 7777 60, el. paštu uzsakymai@psa.lt

