
UAB „VAATC“ DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖSE MOKAMAI PRIIMAMŲ ATLIEKŲ KIEKIAI BEI PRIĖMIMO ĮKAINIAI 

Eil. 

Nr. 
Atliekos pavadinimas 

Kaina Eur. 

Su PVM Už 

kg 

Didžiausias mokamai vienu 

atvežimu iš gyventojo 

priimamas atliekų kiekis kg. 

 

Papildoma informacija 

1.  dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių (pvz.: acetonas, 646 ir kt.), ar kitų 

pavojingų cheminių medžiagų, atliekos 1,29 50 

- Išskyrus pavojingas atliekas, kurių 

negalima identifikuoti ir pavojingas 
atliekas nesandariose ar pažeistose 

pakuotėse. 

2.  dažų ar lako nuėmiklių atliekos 1,44 50 

3.  variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva 0,05 100 

4.  stabdžių skystis 2,13 50 

5.  pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra 

jomis užterštos 
1,29 25 

6.  aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų 1,02 50 

7.  dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų 1,44 25 

8.  popieriaus ir kartono pakuotės 0,05 500 - Išskyrus užterštas popieriaus ir kartono 
pakuotes. 9.  popierius ir kartonas 0,05 500 

10.  plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės (pvz.: plastikinis 

indelis nuo majonezo, buteliai nuo gėrimų ) 
0,05 250 

- Išskyrus užterštas plastiko atliekas. 

Pastaba: gaminiai iš polikarbonato  yra 
priskiriami prie statybinių izoliacinių 

medžiagų; 

11.  Statybinis plastikas ( pvz.: plastikiniai langų rėmai, durys, plastikiniai 

vamzdžiai, plastikinės lentelės) 
0,05 250 

12.  Buityje susidarantysis plastikai ( pvz.: plastikinė plėvelė, plastikiniai kibirai, 

žaislai, lauko baldai) 
0,05 250 

13.  Automobilinis plastikas ( pvz.: automobilių dalys)  0,05 250 

14.  medinės pakuotės  0,06 1000 - Išskyrus supuvusias ir užterštas 

medienos atliekas; 
Pastaba: 

stalčių dugnai, sekcijų nugarėlės  

pagamintos iš plaušo plokštės yra 
priskiriamos prie statybinių izoliacinių 

medžiagų; 

15.  medis (pvz.: lentos) 0,15 1000 

16.  mediena ( pvz.: medžio gaminiai) 
0,15 2000 

17.  stiklo pakuotės (pvz.: buteliai, stiklainiai) 
0,04 250 

- Išskyrus stiklo paketus, stiklo blokelius, 

indus, armuotą stiklą, veidrodžius, krištolą, 

jie priimami kaip statybinės atliekos;  
Pastaba: 

skirtingų rūšių stiklo atliekos - stiklo 

pakuotės ir langinis stiklas turi būti 
atskirti. 

18.  stiklas  (statybinis stiklas pvz.: iš rėmo išimtas langų stiklas) 

0,04 1500 

19.  betonas 0,15 4000 

- Išskyrus asbesto turinčias atliekas (pvz. 

šiferis, seno tipo bituminę dangą (turinčią 
nemalonų fenolio kvapą), sudūlėjusią – 

birią stiklo ir akmens vatą. 

20.  plytos 0,15 4000 

21.  izoliacinės medžiagos (pvz.: laminatas, linoleumas, gipso kartonas, stiklo vata, 

akmens vata, kiliminės dangos, čiužiniai, minkštos baldų dalys) 
0,15 6000 

22.  gipso izoliacinės statybinės medžiagos  0,25 2000 

23.  mišrios statybinės ir griovimo atliekos  0,15 4000 

24.  drabužiai (švarūs drabužiai) 0,16 250 - Išskyrus užterštus tekstilės gaminius 

Pastaba: Batai ir viršutiniai drabužiai 
25.  tekstilės gaminiai ( pvz.: užuolaidos, patalynė, staltiesės) 0,16 250 



(paltai, striukės, kostiumai) turi būti 

atskirti nuo kitų drabužių. 

26.  naudotos padangos ( *nurodyta 1 vnt. kaina) *1,48 330 vnt. 
- Išskyrus sunkiasvorių automobilių ir 

traktorių padangas. 

27.  dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio 1,72 25 - Negali būti sudaužytos. 

28.  sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos (pvz.: auto elektronika) 0,05 250 - Negali būti sudaužytos. 

29.  didžiosios atliekos (pvz.: langų rėmai, durys, sofos, lovos, sekcijos, kėdės, 

čiužiniai, medžio plokštės) 
0,13 4000 

Pastaba: 

Priimame tik išardytus baldus. 

                 PASTABA. Tuo atveju, jeigu kaina už pasvertas atliekas yra mažesnė nei  0,2 Eur (su PVM) – atliekos priimamos nemokamai. 


