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Kaip rūšiuoti atliekas?
Apie tai, į ką perdirbamos atliekos, skaitykite kitame puslapyje.

Skambinkite numeriu +47 952 53 515, jeigu šiukšliadėžė 
nebuvo išvežta laikantis grafiko.

Pavojingos 
atliekos

Tai yra atliekos, galinčios pakenkti aplinkai ir 
žmonių bei gyvūnų sveikatai. 

PRISTATYMAS: į atliekų perdirbimo centrą.  

PATARIMAI: abejojate? 

Tokiu atveju laikykite atliekas pavojingomis 
Nepamirškite ant butelių ar skardinių nurodyti jų 
turinio. 

• Švarų ir sausą plastiką meskite kartu į SIM 
pateiktus specialius blizgančius maišus. 

• Padėkite maišą šalia popieriui skirtos 
šiukšliadėžės arba pakabinkite jį ant 
šiukšliadėžės popieriaus ir plastiko atliekų 
išvežimo dieną. 

• Jei baigiasi plastikiniai maišeliai, pririškite 
plastikinėms pakuotėms naudojamą tuščią 
maišelį prie POPIERIAUS ŠIUKŠLIADĖŽĖS. 
Ištuštinęs šiukšliadėžę vairuotojas paliks 
naują maišų ritinį. Maišų ritinį taip pat galite 
pasiimti artimiausiame atliekų perdirbimo 
centre.

• Nemalonaus kvapo plastiko pakuočių 
NEGALIMA mesti į maišą. Jei negalite 
išvalyti plastiko šaltu 
vandeniu, išmeskite 
jį kartu su kitomis 
atliekomis.

• Tai gali būti, pavyzdžiui, stikliniai buteliai, 
stikliniai indai, konservuotų dėžių dėžutės, 
minkšto metalo skardinės, aliuminio folija, 
alaus ir gaiviųjų gėrimų skardinės, metaliniai 
dangteliai, metalinė kamštiena, metaliniai 
vamzdeliai ir arbatinukai.

• Jei stiklo ir metalo pakuotės yra užterštos, jos 
turi būti likusiose atliekose

• Biologinėms atliekoms NENAUDOKITE 
plastiko maišelių! Plastiko maišeliai užkerta 
kelią komposto susidarymo procesui.

• Naudokite popierinius arba kukurūzų 
krakmolo maišelius, kurie yra tinkami 
kompostavimui.

• Stenkitės į šiukšliadėžės dugną nemesti 
lapų,sodo ir daržo atliekų bei pjuvenų, nes 
jos gali lengvai susislėgti. 

• Stiklo kompostuoti negalima. 
• Ištuštinę šiukšliadėžę ją išvalykite. 
• Žiemos metu šiukšliadėžės dugne patiesus 

laikraštį galima apsisaugoti nuo šiukšlių 
prišalimo.

• Stenkitės nedėti į šiukšliadėžę didelių 
šakų. Nepamirškite, kad turi būti įmanoma 
visiškai uždaryti dangtį.

• Pasistenkite per daug negrūsti, nes 
popierius gali lengvai įstrigti šiukšliadėžėje. 
Tai ypač taikytina, pavyzdžiui, picos dėžėms 
ir kitokiam kartonui. 

• Tam, kad didelės dėžės neįstrigtų, jas galite 
suplėšyti. 

• Popierius neturi būti šlapias ar nešvarus.  
• Sankabėlių išsegti ar lipnios juostos 

pašalinti nereikia.
• Visos gėrimų dėžutės gali būti perdirbtos; 

jos gali būti didelės ir mažos, su 
užsukamais kamšteliais ar dangteliais ir 
be jų. Dėžutes meskite į popieriui skirtą 
šiukšliadėžę.

• Vėjuotomis dienomis pritvirtinkite dangtį, 
nes popieriaus šiukšliadėžė gali lengvai 
apvirsti.

• Stambiagabaritės atliekos turi būti 
gabenamos į atliekų perdirbimo centrą. 

• Neperpildykite šiukšliadėžės, nes tokiu 
atveju ją gali apnikti paukščiai ir kiti 
gyvūnai. 

• Nešvarus plastikas turi būti metamas į kitų 
atliekų šiukšliadėžę.

• Elektronines ir pavojingas atliekas 
DRAUDŽIAMA mesti į kitų atliekų 
šiukšladėžę!

Biologinės atliekos Popierius Kitos atliekos Plastiko 
pakuotės

Stiklo ir metalo 
pakuotėsBuitinės maisto ir sodo bei daržo 

atliekos, be pakuočių.
Popierius ir kartonas neturi būti 
šlapias ar nešvarus.

Mišrios ir kitoms rūšiuojamų 
atliekų kategorijoms nepriskirtos 
atliekos. Plastik, który był używany jako 

opakowanie i jest czysty i suchy.
Paprastai tai stiklinės ir metalinės 
pakuotės (skardinės), kuriose buvo 
maisto produktai arba gėrimai.
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Biologinių atliekų 
šiukšliadėžei tinka tik

ženklu pažymėti 
maišeliai.



ATLIEKŲ  
PERDIRBIMO CENTRO

Austevoll, Porsdalen 
 
Bømlo, Hollundsdalen 
 
Fitjar, Svartasmåget 
 
Kvinnherad, Husnes pramoninė zona 
 
Stord, Heiane atliekų perdirbimo centras 
 
Sveio, Sveiåsen 
 
Tysnes, Eredalen 

Darbo valandos ir kita informacija pateikiama mūsų 
svetainėje, SIM programoje arba atliekų surinkimo 
kalendoriuje.

STORD
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TYSNES

KVINNHERAD

SVEIO

FITJAR

SIM perdirbimo stotys.

SIM
APP

Norėdami atsisiųsti SIM programėlę, 
ieškokite „SIM tømmekalender“  
Google Play™ arba App Store®.

Odwiedź naszą stronę na Facebooku   
facebook.com/SIMrenovasjon

Kaip panaudojamos atliekos?Šiukšliadėžė neištuštinta?
Skambinkite aptarnaujančiam personalui 
numeriu +47 952 53 515.

Šiukšliadėžė sulūžusi arba 
norite ją pakeisti?     
Skambinkite į paskirstymo centrą numeriu  
+47 53 45 78 50 arba rašykite el. pašto adresu 
sim@sim.as.  

Šiukšliadėžes keičiame kas 5 savaites.

Taip pat žr. www.sim.as, kur pateikta daugiau informacijos 
apie, pavyzdžiui,

• rūšiavimo taisykles kitomis 
kalbomis;

• išvežimo kalendorius;
• išvežimo dienas;

• kainas;
• valymo iniciatyvas;
• kompostavimą;
• konteinerių nuomą;

Biologinės atliekos:
perdirbamos į naują kompostinę dirvą, 
kurią galima nusipirkti visuose SIM atliekų 
perdirbimo centruose.

Popieriaus atliekos:
perdirbamos į naują popierių / kartoną.

Kitos atliekos:
iš jų išgaunama energija, jos paverčiamos 
elektra ir panaudojamos centriniam šildymui. 

Plastiko pakuotės:
panaudojamos naujiems plastiko 
gaminiams. Pavyzdžiui, dėžutėms, šiukšlių 
kibirams, biuro kėdėms, gėlių vazonams, 
vamzdžiams, žarnoms, rūbų pakaboms, 
audiniams (multinui), automobilių dalims, 
buteliams, maistinei plėvelei, polietileno 
maišeliams gaminti.

Pavojingos atliekos:
siunčiamos į kontroliuojamus atliekų 
surinkimo centrus ir užkasamos arba 
sudeginamos.

Stiklo ir metalo pakuotės:
panaudojamos naujo stiklo, putstiklio, 
izoliacijos, vinių, varžtų, popieriaus segtukų, 
sodo ir daržo įrankių, pakuotės, ratlankių ir 
dviračio dalių gamybai.

Sunnhordland 
Interkommunale 
Miljøverk IKS

Meatjønnsvegen 43
N-5412 Stord, Norvegija
Telefonas: 53 45 78 50 
El. paštas: sim@sim.as
www.sim.as


