
Birželis Liepa Rugpjūtis

Pakuočių atliekų surinkimo konteinerio 

(popierius, plastikas, metalas)  išvežimo 

dienos

19 d. 19 d. 18 d.

Stiklo konteinerio      išvežimo dienos 1 d.

Konteineriai tuštinimo dieną iki 7.00 val. turi būti išstumiami ir pastatomi kiek įmanoma arčiau važiuojamosios dalies, kuria organizuojamas atliekų surinkimo maršrutas.

Dėl techninių gedimų neaptarnautą konteinerį prašome gyventojų palikti jį sekančios darbo dienos rytui.

Birželis Liepa Rugpjūtis

Pakuočių atliekų surinkimo konteinerio 

(popierius, plastikas, metalas)  išvežimo 

dienos

20 d. 20 d. 21 d.

Stiklo konteinerio      išvežimo dienos 2 d.

Konteineriai tuštinimo dieną iki 7.00 val. turi būti išstumiami ir pastatomi kiek įmanoma arčiau važiuojamosios dalies, kuria organizuojamas atliekų surinkimo maršrutas.

Dėl techninių gedimų neaptarnautą konteinerį prašome gyventojų palikti jį sekančios darbo dienos rytui.

Bezdonių sen., Buivydžių sen.

UAB " Nemenčinės komunalininkas"                              

Tel . 8 52381 157
Seniūnijos pavadinimas (gyvenvietės pavadinimas)

Pakuočių atliekų surinkimo grafikas

2017 m.

Nemenčinės m., Nemenčinės sen.

UAB " Nemenčinės komunalininkas"                              

Tel . 8 52381 157
Seniūnijos pavadinimas (gyvenvietės pavadinimas)

Pakuočių atliekų surinkimo grafikas

2017 m.



Birželis Liepa Rugpjūtis

Pakuočių atliekų surinkimo konteinerio 

(popierius, plastikas, metalas)  išvežimo 

dienos

21 d. 21 d. 22 d.

Stiklo konteinerio      išvežimo dienos 3 d.

Konteineriai tuštinimo dieną iki 7.00 val. turi būti išstumiami ir pastatomi kiek įmanoma arčiau važiuojamosios dalies, kuria organizuojamas atliekų surinkimo maršrutas.

Dėl techninių gedimų neaptarnautą konteinerį prašome gyventojų palikti jį sekančios darbo dienos rytui.

Birželis Liepa Rugpjūtis

Pakuočių atliekų surinkimo konteinerio 

(popierius, plastikas, metalas)  išvežimo 

dienos

22 d. 24 d. 23 d.

Stiklo konteinerio      išvežimo dienos 4 d.

Konteineriai tuštinimo dieną iki 7.00 val. turi būti išstumiami ir pastatomi kiek įmanoma arčiau važiuojamosios dalies, kuria organizuojamas atliekų surinkimo maršrutas.

Dėl techninių gedimų neaptarnautą konteinerį prašome gyventojų palikti jį sekančios darbo dienos rytui.

UAB " Nemenčinės komunalininkas"                              

Tel . 8 52381 157
Seniūnijos pavadinimas (gyvenvietės pavadinimas)

Pakuočių atliekų surinkimo grafikas

2017 m.

 Riešės sen. (Bratoniškių k., Baltalaukio k., Skirgiškių k., 

Ažulaukės k., Čekiškių k., Žalesos k., Medžiūniškių k., 

Pikelškių k., Pranciškonių vs., Purnuškių k., Nemenčinėlės k., 

Užuežerės k., Miškinių k.)

UAB " Nemenčinės komunalininkas"                              

Tel . 8 52381 157
Seniūnijos pavadinimas (gyvenvietės pavadinimas)

Pakuočių atliekų surinkimo grafikas

2017 m.

Riešės sen., (D.Gulbinų k., Dvariškių k., Didžiosios Riešės k., 

Asiūklės k., Jadvygiškių k., Kalino k., Raudondvario k., 

Paraudondvario k., Pašilių k., Vanaginės k., Žudiškių k., 

Užugriovio k., Miškinių k., Papikeliškių k.)



Birželis Liepa Rugpjūtis

Pakuočių atliekų surinkimo konteinerio 

(popierius, plastikas, metalas)  išvežimo 

dienos

23 d. 25 d. 24 d.

Stiklo konteinerio      išvežimo dienos 7 d.

Konteineriai tuštinimo dieną iki 7.00 val. turi būti išstumiami ir pastatomi kiek įmanoma arčiau važiuojamosios dalies, kuria organizuojamas atliekų surinkimo maršrutas.

Dėl techninių gedimų neaptarnautą konteinerį prašome gyventojų palikti jį sekančios darbo dienos rytui.

Birželis Liepa Rugpjūtis

Pakuočių atliekų surinkimo konteinerio 

(popierius, plastikas, metalas)  išvežimo 

dienos

26 d. 26 d. 25 d.

Stiklo konteinerio      išvežimo dienos 8 d.

Konteineriai tuštinimo dieną iki 7.00 val. turi būti išstumiami ir pastatomi kiek įmanoma arčiau važiuojamosios dalies, kuria organizuojamas atliekų surinkimo maršrutas.

Dėl techninių gedimų neaptarnautą konteinerį prašome gyventojų palikti jį sekančios darbo dienos rytui.

Avižienių sen. (Riešės k., Mažosios Riešės k., Lindiniškių k., 

Aukštųjų Rusokų k., Žemųjų Rusokų k., Bendorių k., 

Klevinės k., Raisteniškių k., Užubalių k., Naujasodžių k.) 

UAB " Nemenčinės komunalininkas"                              

Tel . 8 52381 157
Seniūnijos pavadinimas (gyvenvietės pavadinimas)

Pakuočių atliekų surinkimo grafikas

2017 m.

Avižienių sen. (Avižienių k., Bukiškio k., Bajorų k., Gilužių 

k., Saldenės k., Tarandės k., Pikutiškių k., Užudvarionių k., 

Švedų k.) 

UAB " Nemenčinės komunalininkas"                              

Tel . 8 52381 157
Seniūnijos pavadinimas (gyvenvietės pavadinimas)

Pakuočių atliekų surinkimo grafikas

2017 m.



Birželis Liepa Rugpjūtis

Pakuočių atliekų surinkimo konteinerio 

(popierius, plastikas, metalas)  išvežimo 

dienos

27 d. 27 d. 28 d.

Stiklo konteinerio      išvežimo dienos 9 d.

Konteineriai tuštinimo dieną iki 7.00 val. turi būti išstumiami ir pastatomi kiek įmanoma arčiau važiuojamosios dalies, kuria organizuojamas atliekų surinkimo maršrutas.

Dėl techninių gedimų neaptarnautą konteinerį prašome gyventojų palikti jį sekančios darbo dienos rytui.

Birželis Liepa Rugpjūtis

Pakuočių atliekų surinkimo konteinerio 

(popierius, plastikas, metalas)  išvežimo 

dienos

28 d. 28 d. 29 d.

Stiklo konteinerio      išvežimo dienos 10 d.

Konteineriai tuštinimo dieną iki 7.00 val. turi būti išstumiami ir pastatomi kiek įmanoma arčiau važiuojamosios dalies, kuria organizuojamas atliekų surinkimo maršrutas.

Dėl techninių gedimų neaptarnautą konteinerį prašome gyventojų palikti jį sekančios darbo dienos rytui.

Zujūnų sen. (Antežerių k., Gineitiškių k., Pašilaičių k.)

UAB " Nemenčinės komunalininkas"                              

Tel . 8 52381 157
Seniūnijos pavadinimas (gyvenvietės pavadinimas)

Pakuočių atliekų surinkimo grafikas

2017 m.

Zujūnų sen. (Buivydiškių k., Zujūnų k., Geležių k.)

UAB " Nemenčinės komunalininkas"                              

Tel . 8 52381 157
Seniūnijos pavadinimas (gyvenvietės pavadinimas)

Pakuočių atliekų surinkimo grafikas

2017 m.



Birželis Liepa Rugpjūtis

Pakuočių atliekų surinkimo konteinerio 

(popierius, plastikas, metalas)  išvežimo 

dienos

29 d. 31 d. 30 d.

Stiklo konteinerio      išvežimo dienos 11 d.

Konteineriai tuštinimo dieną iki 7.00 val. turi būti išstumiami ir pastatomi kiek įmanoma arčiau važiuojamosios dalies, kuria organizuojamas atliekų surinkimo maršrutas.

Dėl techninių gedimų neaptarnautą konteinerį prašome gyventojų palikti jį sekančios darbo dienos rytui.

Birželis Liepa Rugpjūtis

Pakuočių atliekų surinkimo konteinerio 

(popierius, plastikas, metalas)  išvežimo 

dienos

30 d. 18  d. 17 d.

Stiklo konteinerio      išvežimo dienos 14 d.

Konteineriai tuštinimo dieną iki 7.00 val. turi būti išstumiami ir pastatomi kiek įmanoma arčiau važiuojamosios dalies, kuria organizuojamas atliekų surinkimo maršrutas.

Dėl techninių gedimų neaptarnautą konteinerį prašome gyventojų palikti jį sekančios darbo dienos rytui.

UAB " Nemenčinės komunalininkas"                              

Tel . 8 52381 157
Seniūnijos pavadinimas (gyvenvietės pavadinimas)

Pakuočių atliekų surinkimo grafikas

2017 m.

Maišiagalos sen., Dūkštų sen., Sudervės sen.

UAB " Nemenčinės komunalininkas"                              

Tel . 8 52381 157
Seniūnijos pavadinimas (gyvenvietės pavadinimas)

Pakuočių atliekų surinkimo grafikas

2017 m.

Zujūnų sen. ( Papiškių k., Platiniškių k., Pustalaukio k., 

Pilikonių k., Medvediškių k., Maskoliškių k., Balandiškių k., 

Čekoniškių k., Vaivadiškių k., Koplyčninkų k., Kriaučiūnų k., 

Vilkiliškių k., Dvarikščių k., Salotės k., Gudelių k.)



Birželis Liepa Rugpjūtis

Pakuočių atliekų surinkimo konteinerio 

(popierius, plastikas, metalas)  išvežimo 

dienos

16 d. 17 d. 31 d.

Stiklo konteinerio      išvežimo dienos 16  d.

Konteineriai tuštinimo dieną iki 7.00 val. turi būti išstumiami ir pastatomi kiek įmanoma arčiau važiuojamosios dalies, kuria organizuojamas atliekų surinkimo maršrutas.

Dėl techninių gedimų neaptarnautą konteinerį prašome gyventojų palikti jį sekančios darbo dienos rytui.

Sužionių sen., Paberžės sen.

UAB " Nemenčinės komunalininkas"                              

Tel . 8 52381 157
Seniūnijos pavadinimas (gyvenvietės pavadinimas)

Pakuočių atliekų surinkimo grafikas

2017 m.


