
 

INFORMACIJA APIE DIDŽIŲJŲ, BUITYJE SUSIDARANČIŲ PAVOJINGŲ, 

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ SURINKIMĄ APVAŽIAVIMO 

BŪDU TAURAGĖS RAJONE 2022 METAIS 

Informuojame, kad 2022 metų balandžio 2, 9, 16; gegužės 7, 14, 28; rugsėjo 3, 10, 17; spalio 

1, 8, 29 dienomis, UAB „EKONOVUS“ Tauragės rajono savivaldybės seniūnijose vykdys didžiųjų 

atliekų (seni baldai, čiužiniai, kilimai, langų rėmai, durys, dviračiai, vežimėliai), buityje susidarančių 

pavojingų atliekų (t. y., baterijos, akumuliatoriai, buitinės chemijos produktų, dažų, lakų, 

skiediklių atliekos, cheminėmis medžiagomis užteršta pakuotė, tepalų filtrai, panaudoti tepalai ir 

kitos naftos produktų atliekos, dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio) bei 

elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimą apvažiavimo būdu.  

Gyventojai, norintys pasinaudoti šia nemokama paslauga, atliekas turi pristatyti į lentelėje 

nurodytą vietą nurodytu laiku (primename, kad iš anksto sunešti atliekas draudžiama).  

Atkreipiame dėmesį, kad buityje susidariusios pavojingos atliekos turi būti tinkamai 

supakuotos - atskirtos pagal rūšis, pageidautina originalioje pakuotėje arba sandariose talpose, kad 

neišsilietų, neišbirtų ir nesusimaišytų tarpusavyje. Pavojingos atliekos būtinai turi būti identifikuotos.  

Perduodamos atliekos neturi kenkti gamtai ir žmogaus sveikatai.  

Daugiau informacijos dėl atliekų surinkimo apvažiavimo būdu (mašinos atvykimo laiko ar kt.), 

teirautis UAB EKONOVUS, tel. 8 640 80081. 

 

Seniūnija 

 

Gyvenvietės 

pavadinimas 

Surinkimo vieta Surinkimo 

laikas 

Balandžio 2 d. / Rugsėjo 3 d. 

 

Skaudvilės 

 

Pilsūdų k. Šilalės g. 21, Pilsūdas (Prie parduotuvės) 08.30 val. 

Adakavo k. Nemakščių g. 23, Adakavas (prie parduotuvės) 10.00 val. 

Skaudvilė Liaudies a. 14, Skaudvilė (Prie pard. Maxima) 11.30 val. 
 

Batakių 
Norkiškės k.  Šermukšnių g. 1, Norkiškė 

(Prie krepšinio aikštelės) 

14.00 val. 

 

Batakių mstl. Ateities g. 18, Batakiai (Batakių seniūnijos vidinis 

kiemas) 

15.30 val. 

Eidintų k.  Santakų g. 48, Eidintai (Autobusų apsisukimo aikštelė) 17.00 val. 

Balandžio 9 d. / Rugsėjo 10 d. 

 
 

 

 

Gaurės 

 

 

Eičių k. Mokyklos g. 1,Eičiai (šalia bendrabučio esančių 

konteinerių) 

08.30 val. 

Gaurės k.  Stadiono g. 3, Gaurė (šalia buvusio mokyklos 

bendrabučio) 

10.00 val. 

 
Kunigiškių k. Tuopų 1, Kunigiškiai (šalia parduotuvės) 12.30 val. 

Baltrušaičių k. Liepų g. 5, Baltrušaičiai (šalia kultūros namų 

konteinerių) 

14.00 val. 

Balandžio 16 d. / Rugsėjo 17 d. 

 

Žygaičių 

Visbarų k.  Prie autobusų stotelės 08.00 val. 

Draudenių k,  Prie autobusų stotelės 09.30 val. 

Sartininkų k.  Pieninės g. 28, Sartininkai (Prie kultūros namų) 10.30 val. 

Šikšnių k. Šikšnių g. 24, Šikšniai (Prie pieninės) 11.15 val. 

Žygaičių miestelis Žygaičių g., 27, Žygaičiai (Žygaičių sen. aikštelė) 12.00 val. 



Pryšmantų k. Prie autobusų stotelės 13.30 val. 

Aukštupių k. Liepų g. 1, Aukštupiai (Prie parduotuvės) 14.15  val. 

Būdviečių k. Prie autobusų stotelės 15.15 val. 

Kęsčių k. Elbentos g. 5, Kęsčiai (Prie bendruomenės pastato) 16.00 val. 

 
Lauksargių 

Šakių k.  Gandrų g. 18, Šakiai (Prie parduotuvės) 16.45 val. 

Lauksargių 

miestelis 

Tilžės g. 26, Lauksargiai (Prie parduotuvės) 

 

17.30 val. 

Gegužės 7 d. / Spalio 1 d. 

Mažonų Lomių k. Prie autobusų stotelės 08.00 val. 

Pagramančio 

miestelis 

Gramančios g. 1, Pagramantis (Pašto vidinis kiemas) 10.00 val. 

 
Sungailiškių k. Sungailiškių g.30, Sungailiškiai (Prie bendruomenės 

namų) 

11.30 val. 

 
Mažonų k. Vilties g.12, Mažonai  (Prie parduotuvės) 12.30 val. 

Norkaičių k. Vytauto g.169 Norkaičiai (Prie parduotuvės) 14.30 val. 
Gegužės 14 d. / Spalio 8 d. 

 

Tauragės 
Dauglaukio k. Gimtinės g. 8, Dauglaukis (Prie parduotuvės) 08.00 val. 

Pajūrio k. Stonių g. ir Pajūrio g. sankryža (Prie apsisukimo) 09.00 val. 

Dacijonų k. Aikštelė prie parduotuvės 09.45 val. 

Butkeliai Putinų g. – Sodybos g. sankryža 10.30 val. 

Dapkiškės k. Parko g. 15, Dapkiškiai (Prie parduotuvės) 12.00 val. 

Bernotiškės sodai Prie autobusų stotelės 13.30 val. 

Joniškės sodai Prie autobusų stotelės 15.00 val. 
Taurai Tauragės Dvaro g. 3 (Prie komunalinių atliekų 

konteinerių) 

16.30 val. 

Tarailiai Tarailių g. 19 (Prie komunalinių atliekų konteinerių)                     17.30 val. 

Gegužės 28 d. / Spalio 29 d. 

 

Tauragės 

miesto 

 

 

 

 

 

    

 

 

                        

 

Tauragės miestas 

Bernotiškės g. –  J. Tumo-Vaižganto g. sankryža 08.00 val. 

Moksleivių alėja 6 (aikštelė prieš Žvaigždutės darželį) 08.30 val. 

Ateities takas 5 (prie Žalgirių gimnazijos) 09.00 val. 

Malūno g. 2 (prie Jovarų mokyklos) 10.00 val. 

Laisvės g.- Kalno g. sankryža. 10.30 val. 

Laisvės g.- Liepų g. sankryža 11.00 val. 

Spaustuvės g. 1 (aikštelė prie turgavietės) 12.00 val. 

Aerodromo g. 9 (prie Žemės ūkio mokyklos)       12.30 val. 

Šilalės g. 83A (prie IKI parduotuvės)    13.00 val. 

Beržės g. – T. Ivanausko g. sankryža 13.30 val. 

Veterinarijos g. 2 (prie didžiojo turgaus) 14.00 val. 

 

Primename, kad Tauragės rajono savivaldybės gyventojai didžiąsias atliekas, 

automobilines padangas, buitinę techniką, antrines žaliavas (popierių, plastiką, stiklą), statybos ir 

griovimo atliekas, įvairias pavojingas atliekas nustatytomis normomis nemokamai gali pristatyti į 

Tauragės didžiųjų atliekų surinkimo aikštelę (DASA), esančią adresu: Paberžių g. 14a, 

Tauragės mieste. DASA darbo laikas: I ir VII – nedarbo diena, II –V nuo 10.00 iki 18.00 val., VI 

nuo 10.00 iki 15.30 val. Pietų pertrauka nuo 13.00 iki 13.30 val. Daugiau informacijos apie į DASA 

priimamas atliekas galima rasti internete  https://uabtratc.lt/atlieku-priemimo-ikainiai/.  

Informacija teikiama telefonais: Tauragės didžiųjų atliekų surinkimo aikštelės atliekų 

priėmėjas 8 655 82558; Atliekų tvarkymo priežiūros vyr. specialistas 8 446 71872. 

https://uabtratc.lt/atlieku-priemimo-ikainiai/

