
  Prienų rajono gyventojų mišrių  komunalinių (likusių Po rušiavimo) atliekų surinkimo grafikas 2019 -2020 m. 
seniūnija vietovės pavadinimas kovas Balandis gegužė Birželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis sausis vasaris kovas

n. Ūtos sen. - šilavoto sen.
14 11 9 6 4;18 1;29 26 24 21 19 16 13 12

Balbieriškio sen. Vartų k., Kunigiškių k.( Kunigiškių g. nuo 1 iki 36)

Prienų sen. Mačiūnai - Ignacava

15 12 10 7 5;19 2;30 27 25 22 20 17 14 13
išlaužo sen.

Išlaužo mstl. - Šaltupys -Lapupys -Čiudiškiai -Pačiudiškiai -
Trakinė -Dambrava -Mogiškės - Gražučiai -Pakampiškės -
Pakumprys -Patelviškis -Petraitiškės -Rutkiškės -Garšvinė -
Šaltiniškiai-Šiauliškės

išlaužo sen. Purvininkai-Laukiškės-Valengiškės

16 13 11 8 6;20 3;31 28 26 23 21 18 15 14Pakuonio sen.

Pakuonio mstl.-Pakuonio k.-Sodybos -Daukšiagirė -Dvylikiai -
Pašventupys -Patamulšys -Sabalėnai -Seniūnai -Būčkiemis -
Kudirkai -Pagirmuonys -Aštuonėliai - Kėbliškiai -Bačkininkėliai -
Margininkai -Žuvintas -Bačkininkai-Pabališkės-Apušotas-
Patrakiemis-Naujininkai-Antakalnis-Pagaršvys-Ašminta-Pošventis-
Malinavas-Pašventupys-Vangai

Prienų sen. Kalviai-Pociūnai-Davaitbalis-Važatkiemis-Alksniakiemis-Šmitiškės-
Rūdupis-Žarijos-Bagrėnas-Strielčiai-Liepalotas-Giniūnai

jiezno sen. 17 14 12 9 7;21 4 1;29 27 24 22 19 16 15

jiezno sen. Jiezno m. 17 14 12 9 7 12 16 21 24 22 19 16 15

stakliškių sen. 12 9 7 4;18 2;30 27 24 22 19 17 14 11 10

Prienų m. 7 4 9 10 8 12 16 17 14 12 9 6 5

veiverių sen.
Veiverių mstl. - Pažėrai - Padrečiai - Tarpiškės - Tulauskai - Čiurliai 
(Aleksoto g., Alyvų g., Rasos g., Čiurlių g., Mauručių g., 
Petkeliškės g., Žalioji g.)- Veiverių k. - Belevičiai - Šilėnai - 
Pagramdinė -Byliškių k. sodų bendrijos-Byliškės

9 6 4 1;29 13;27 24 21 19 16 14 11 8 7

veiverių sen.

Barsukinė-Būbautiškės-BūdvietisI-Cikabūdė-Čiurliai-Gyviai-
Gustaičai -Graižbūdė-Grigaliūnai-Kampiniai-Kliniškės-Kubelciškės-
Kupriai-Leskava-Meškynai-Pašėkštupis-Patašinė-Keturakiškės -
Kikiriškės -Pirktavietė-Puziškiai-Samaniškės-Ragava -Skriaudžiai-
Šmurai-Tarputiškė- Mažosios Zariškės - Papilvio k. sodų 
bendrijos - Papilvis -Juodbūdis -Pakeklys - Mauručiai - Čiurliai 
(Artojų g., Darbininkų g., Vyturių g.) -Petkeliškės - Naujasis 
Klebiškis - Lizdeikiai - Kalveliškės - Liepabūdis - Mozūriškės - Pa-
jiesys - Degimai - Būdvietis I -Skerdupys - Barauskinė - Šiūrupys

10 7 5 2;30 14;28 25 22 20 17 15 12 9 8

Prienų sen. Naravų k -Giraitiškių k.

Prienų sen. Paduoblio k.

11 15 13 11;25 9;23 20 17 15 12 10 7 4 3
Balbieriškio sen.

Geruliai (“žemieji” - Gerulių g., Saulėtekio g., Beržų g., Tujų g., 
Pušyno g., Partizanų g.) - Balbieriškio mstl. Smėlio g.-
Kelmanonys-Kieliškas-Kirmėliškės-Mackiai-Mardosai-Medžiukai-
Nešeikiai-Norkūnai-Sūkuriai-Pramezys-Putrišiai-Rudžiakampio-
Vaiva-Žagariai-Žiūronys -Balbieriškio mstl. - Balbieriškio mstl. 
Žalioji g. - Geruliai (“aukštieji”  Geruliai - Gėlių g., Pievų g., 
Klevų g., Ąžuolų g.) - Aukštasis Balbieriškis-Dargupiai-  Zaslona - 
Išmanai-Medvišiai-Melniškiai-Naujasis Balbieriškis-Paprūdžiai.-
Kunigiškiai -Uosa-Vaizgaikiemis-Žydaviškis-Žvyrynai



DĖl atliekų veŽimo/neveŽimo kreiPtis Į uaB “ekonovus” , tel. nr. 8-319-60508, 8-315-75599, el. p.  alytus@ekonovus.lt.
SVARBI INFORMACIJA: 
iš įmonių mišrios komunalinės atliekos surenkamos  atsižvelgiant į tai, kaip aptarnaujami kiti atliekų turėtojai, esantys toje aptarnavimo zonoje. Dėl tikslesnės informacijos ar tuo atveju, kai atliekos 
netelpa į turimus konteinerius, kreiptis  į uaB “alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą”. 
Įmonės, kurių ūkinėje komercinėje veikloje susidaro gamybos atliekos, privalo jas atskirti susidarymo vietoje, nemaišant su komunalinėmis atliekomis, ir pristatyti į šių atliekų tvarkymo vietas. Įmonės 
gali pačios gamybines atliekas  pristatyti sutvarkymui  arba pagal pasirašytas sutartis šias atliekas surenka ir sutvarkymui pristato pasirinktas atliekų tvarkytojas. Prienų rajono savivaldybėje šią paslaugą 
teikia UAB “Ekonovus”.
individualūs konteineriai tuštinami nuo 7.00 iki 22.00 val. konteineriai tuštinimo dieną iki 7.00 val. turi būti išstumiami ir pastatomi kiek įmanoma arčiau važiuojamosios dalies, kuria organizuojamas 
atliekų surinkimo maršrutas. jeigu konteineriai tuštinimo dieną į nurodytas vietas neišstumti, atliekos surenkamos kitą pagal grafiką nustatytą dieną.
Dėl blogų privažiavimo sąlygų (nenuvalyto kelio, nenugenėtų medžių šakų, esant sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms) gali vėluoti atliekų surinkimas. Prašome gyventojus palikti konteinerius prie 
važiuojamosios kelio dalies. Konteineriai bus ištuštinti iškart po blogų privažiavimo sąlygų pašalinimo. 
DiDelių gaBaritų (BalDai, PaDangos, langai, Durys, kilimai ir kt.),  statyBinĖs, Pavojingos atliekos Privalo BŪti Pristatomos Į artimiausiĄ DiDelių gaBaritų atliekų su-
rinkimo aikštelĘ, o ne Paliekamos Prie konteinerių. aikštelĖse atliekos iš gyventojų Priimamos nemokamai. Prienų r. aikštelių adresai: Pramonės g. 3 Prienai; kauno g. 34a, 
veiveriai; klevų g. 52, geruliai, Balbieriškio sen.; Povų g. jiezno kolonijų km., jiezno sen., Prienų r. sav. 
Primename, kad gyventojai, norėdami pasinaudoti priminimų SMS žinute paslauga, privalo užsiregistruoti. Tai padaryti galima trimis būdais:
1. Elektroniniu paštu sms@ekonovus.lt siunčiant pranešimą. Pranešime būtina nurodyti 1) adresą, kuriam priskirtas konteineris ar konteineriai, nurodant gatvės pavadinimą, namo numerį ir miestą; 

2)rinkliavos mokėtojo vardą, pavardę; 3) mobilaus telefono, kuriam bus siunčiami priminimai numeris (+370 6xx xxxxx); 4) konteinerio/-ių ID numeriai, jei tokie nurodyti ant konteinerio lipduko.

2. Siunčiant SMS pranešimą numeriu +370 656 14424 su tekstu: SMS priminimai ggg xx mmm [gatvės pavadinimas, namo Nr., miestas], vvv ppp [rinkliavos mokėtojo vardas, pavardė], +370 xxx xxxxx 
[mob.tel. nr., kuriuo siųsti priminimus], xxxxxxxxxxxx [konteinerio ID numeris, jei toks nurodytas ant konteinerio lipduko].        

3. Registruotis internetu, užpildant registracijos formą adresuregistracija.ekonovus.lt.


