
Vienas geriausių sprendimų priduoti atliekas tinkamam 
perdirbimui 



Apie mus 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Visoje Lietuvoje renkame ir vežame pavojingas ir 
nepavojingas atliekas. 

Surinktas atliekas: 

 - rūšiuojame 

  

  



Apie mus 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 - perdirbame. Perdirbimą vykdome su universaliausia 
Baltijos šalyse atliekų perdirbimo įranga 

 



Apie mus 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

- po rūšiavimo ar perdirbimo gautas atliekas ir     
 (ar) medžiagas perduodame kitiems 
 tvarkytojams ar eksportuojame 



Apie mus 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Atliekas renkame iš: 

 - savivaldybių, jų įstaigų (mokslo, švietimo, 
 gydymo ir kt.), organizacijų, gyventojų; 

 - regioninių atliekų tvarkymo centrų; 

 - komunalinių atliekų tvarkymo įmonių; 

 - didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelių; 

 - visų kitų juridinių ir fizinių asmenų, kurių 
 veiklos metu ar buityje susidaro atliekos. 



Apie mus 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Surinktas atliekas rūšiuojame, saugome ir 
perdirbame: 

 - Vilniuje, Riovonių g. 2A.   

  Veikla  vykdoma ~1 ha plote; 

 - Šalčininkų rajone, Zavišonyse.  

  Veikla vykdoma  1,7 ha plote. 



Apie mus 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Savo veikloje vadovaujamės visais aplinkosaugos 
reikalavimais. 

Turime išduotus ir galiojančius: 

 - TIPK leidimus: 

  - - Nr. VR-4.7-V-02-268 (Vilniaus m.); 

  - - Nr. VR-4.7-V-02-Š-42 (Šalčininkų raj.); 

  - Pavojingų atliekų tvarkymo licenciją Nr. 000490; 

Esame registruoti Atliekas tvarkančių įmonių registre. 

Įrašyti į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių 
atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų 
tvarkytojų sąrašą. 

 

 

 

 

 



Siūlome bendradarbiauti 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

- savivaldybėms; 

- regioniniams atliekų tvarkymo centrams; 

- komunalinių atliekų tvarkymo įmonėms; 

- visiems kitiems fiziniams ir juridiniams     
asmenims. 

 



Siūlome savivaldybėms 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

iš gyventojų nemokamai surinkti: 

- nebenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą; 

- išeikvotas nešiojamąsias baterijas (galvaninius 
 elementus) ir akumuliatorius; 

- atidirbtą alyvą; 

- panaudotus vidaus degimo variklių tepalo, 
 kuro ir oro filtrus; 

- amortizatorių atliekas. 

 

 

 



Siūlome savivaldybėms 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

iš garažų bendrijų supirkti: 

 - plastikinius bamperius ir posparnius; 

 - akumuliatorius; 

 - atidirbtą alyvą; 

 - panaudotus vidaus degimo variklių   
 tepalo, kuro ir oro filtrus; 

 - amortizatorių atliekas; 

 - metalus ir kt. 

 



Siūlome savivaldybėms 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

iš garažų bendrijų: 

 - nemokamai surinkti automobilių kuro bakus; 

 - palankiausiomis sąlygomis priimti neigiamą 
 rinkos vertę turinčias atliekas (užterštas 
 pakuotes , absorbentus, pašluostes, 
 automobilinius stiklus, stabdžių, aušinimo 
 skysčius ir kt.). 

 



Siūlome savivaldybėms 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

iš Jūsų įmonių ir organizacijų (vaikų darželių, 
mokyklų, gydymo įstaigų, bibliotekų ir kt.) 
nemokamai surinkti: 

 - nebenaudojamą elektros ir elektroninę 
 įrangą; 

  - išeikvotas nešiojamąsias baterijas 
 (galvaninius elementus) ir akumuliatorius. 

 

 



 
Siūlome savivaldybėms 

       regioniniams atliekų tvarkymo centrams 
       komunalines atliekas tvarkančioms įmonėms 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 iš Jūsų administruojamų didelio gabarito atliekų 
surinkimo aikštelių ar veiklos vykdymo vietų supirkti: 

 - plastikinius bamperius ir posparnius; 

 - nebenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą; 

 - išeikvotas baterijas (galvaninius elementus) ir 
 akumuliatorius; 

 - atidirbtą alyvą; 

 - panaudotus vidaus degimo variklių tepalo, kuro ir 
 oro filtrus; 

 - amortizatorių atliekas; 

 - metalus ir kt. 

 



Siūlome savivaldybėms 

         regioniniams atliekų tvarkymo centrams 
         komunalines atliekas tvarkančioms įmonėms  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

iš Jūsų administruojamų didelio gabarito atliekų 
surinkimo aikštelių ar veiklos vykdymo vietų: 

 - nemokamai surinkti automobilių kuro bakus; 

 - palankiausiomis sąlygomis priimti neigiamą rinkos 
 vertę turinčias atliekas (užterštas pakuotes, 
 absorbentus, pašluostes, automobilinius stiklus, 
 stabdžių, aušinimo skysčius ir kt.). 

 



Statistika 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Viso surinkome atliekų, tonomis 
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Statistika 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Viso surinkome atliekų savivaldybių organizuojamų 
komunalinių atliekų tvarkymo sistemų papildančiose 
atliekų surinkimo sistemose, tonomis 
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Statistika 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Viso surinkome elektronikos atliekų švietimo įstaigose, 
tonomis 
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Statistika 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_ 
 

Viso surinkome atliekų iš Regioninių atliekų tvarkymo 
centrų, tonomis 
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Mūsų privalumai 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nuolatinį surenkamų atliekų didėjimą sąlygoja tai, kad mes: 

 - pateikiame savo Klientams visas reikiamas 
 aplinkosauginius reikalavimus atitinkančias talpas 
 atliekų rūšiavimui ir kaupimui; 

 - netaikome atvažiavimo mokesčio; 

 - nuolat tobuliname savo teikiamas paslaugas ir jų 
 kokybę; 

 - diegiame naujausias atliekų perdirbimo 
 technologijas, kurios gerina perdirbimo efektyvumą 
 ir mažina sąnaudas; 

 - operatyviai reaguojame į kiekvieno mūsų Kliento 
 individualius poreikius. 

 



Mūsų privalumai 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 - bendradarbiaujame su GIA, EGIO, ENTPTA ir kt.; 

 - nuolat  aktyviai dalyvaujame įvairiose ekologinėse 
 akcijose ir projektuose; 

 - steigiame prizus ir dovanas aplinkosauginių 
 projektų dalyviams ir nugalėtojams. 



Bendradarbiavimo nauda 
savivaldybėms 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

- gyventojų, namų ir garažų bendrijų gaminių ir kitos 
 atliekos nesymėtys kur papuola ir savivaldybėms 
 nereikės mokėti už jų sutvarkymą; 

- mažinamas atliekų srautas, patenkantis į sąvartynus; 

- savivaldybių įstaigos ir organizacijos priduodamos  atliekas 
 tinkamam tvarkymui, gaus prizus; 

-  didelio gabarito atliekų aikštelėse sukauptos atliekos 
 bus surenkamos palankiausiomis sąlygomis,  
 nemokamai arba superkamos; 

- netaikomas atvažiavimo mokestis; 

- atsiskaitymas laiku už supirktas atliekas. 

 



Bendradarbiavimo nauda 
regioniniams atliekų tvarkymo centrams ir  
komunalines atliekas tvarkančioms įmonėms 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

- mažinamas atliekų srautas, patenkantis į sąvartynus; 

- pateikiamos reikiamos talpos atliekų rinkimui ir 
 rūšiavimui; 

- netaikomas atvažiavimo mokestis; 

- laiku išvežamos atliekos; 

- didelio gabarito atliekų aikštelėse ar veiklos vykdymo 
 vietose sukauptos atliekos bus surenkamos 
 palankiausiomis sąlygomis,  nemokamai arba 
 superkamos; 

-  atsiskaitymas laiku už supirktas atliekas. 



Klausimai – atsakymai 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Jei turite klausimų: 

 - klauskite dabar;  

 - užduokite klausimus el. paštu info@atc1.lt ;  

 - skambinkite (8~5) 206 0900. 

 

Daugiau informacijos www.atc1.lt  

mailto:info@atc1.lt
mailto:info@atc1.lt
http://www.atc1.lt/


Tikimės naudingo bendradarbiavimo 


