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• Taikant įvairius atliekų surinkimo būdus ir 
priemones, privaloma užtikrinti, kad gyventojams, 
rūšiuojant atliekas jų susidarymo vietose, būtų
sudaryta galimybė civilizuotai atsikratyti buityje 
susidarančiomis stambiagabaritėmis  atliekomis 
(nenaudojamais baldais, elektros ir elektronikos 
prietaisais, statybos ir griovimo atliekomis ir kt.,), 
antrinėmis žaliavomis

• Pagal 2007 m. patvirtintą valstybinį strateginį atliekų
tvarkymo planą atliekų surinkimo aikštelės turi būti 
įrengtos 50 tūkst. gyventojų taip, kad gyventojams 
atliekas reiktų vežti ne daugiau kaip 5km. atstumu.

• Kauno mieste iš viso reikėtų įrengti 7 atliekų
priėmimo aikšteles, t.y. Prie jau esamų Ašigalio ir 
Julijanavos aikštelių bei įgyvendiname projekte 
numatytų įrengti aikštelių Nemajūnų g.  ir 
Raudondvario pl. dar reikėtų įrengti 3 aikšteles 
Šilainiuose, Šančiuose ir Panemunėje.

• Kauno mieste atliekų priėmimo aikštelės statomos 
įgyvendinant Kauno regiono tvarkymo sistemos 
sukūrimo investicinį projektą. 

• 75% projekto vertės  finansuoja Europos Bendrija 
Sanglaudos fondo lėšomis



AtliekAtliekųų pripriėėmimo aikmimo aikššteltelėės Danijojes Danijoje



AtliekAtliekųų pripriėėmimo aikmimo aikššteltelėės Lietuvojes Lietuvoje

Molėtai
Druskininkai

Alytus



Dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas žemės sklypo (0,5203 ha) 
Raudondvario pl.107b, skirto atliekų priėmimo aikštelės įrengimui detalusis 
planas :

• Kauno miesto savivaldybės Tarybos 2005-
03-03 sprendimas Nr.T-108 "Dėl pritarimo 
stambių atliekų surinkimo aikštelių
įrengimui prie Nemajūnų ir Brastos gatvių ir 
šių aikštelių detaliųjų planų rengimo 
organizavimo";

• Kauno apskrities viršininko 2005-06-06, 
sutikimas Nr. 24-362 "Dėl detaliojo plano 
rengimo"; 

• Kauno miesto savivaldybės administracijos 
2005-09-22, įsakymas Nr.A-3316 "Dėl 
žemės sklypo Raudondvario pl. 107B 
detaliojo plano organizavimo"; 

• Kauno miesto savivaldybės administracijos 
2005-10-10, "Planavimo užduotis detaliojo 
planavimo dokumentui rengti" Nr.U-5251; 

• UAB "Kauno vandenys" 2005-04-05 
techninės sąlygos Nr.(l1-13)-8-1272; 

• AB "Vakarų skirstomieji tinklai" 2005-04-07 
techn. sąlygos Nr.TS-05-01-0417;

• Kauno regiono aplinkos apsaugos 
departamento 2005-04-11 specialiosios 
sąlygos Nr.322;

• Kauno visuomenės sveikatos centro 2005-
04-01 specialiosios sąlygos Nr.413;

• KAVA RPD Teritorijų planavimo skyriaus 
2005-10-05 specialiosios sąlygos.



• Veikla nesukels triukšmo, vibracijos, 
šviesos, šilumos, jonizuojančios ir 
nejonizuojančios elektromagnetinės) 
spinduliuotės; 

• Poveikio gyvenamajai aplinkai ar 
rekreacinei aplinkai, gyventojų sveikatai 
nenumatoma; 

• Gaisrų tikimybė maža, kadangi atliekos 
kaupiamos konteineriuose. Numatomos 
vietinės gaisrų gesinimo priemonės 
(gesintuvai, sukomplektuoti priešgaisriniai 
stendai) bei priešgaisriniai hidrantai: 

• Buitinių nuotekų kiekis 400m3/metus. 
Nuotekos iš projektuojamo buitinio pastato 
tinklų išleidžiamos į miesto nuotekų
tinklus. 

• Lietaus vandeniui surinkti nuo kietų dangų
planuojami tinklai, surinkimo šulinėliai 
vanduo išvalomas valymo įrenginiuose, po 
to išleidžiamas į miesto tinklus; 

• Oro tarša nesusidarys. Naudojami uždaro 
tipo konteineriai; 

• Veikla neskatins dirvožemio taršos ar 
erozijos. 

Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui



DAUGIAU INFORMACIJOS :

VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“

Statybininkų g. 3 –19, Kaunas

Tel: 8 37 490735

info@kaunoratc.lt

www.kaunoratc.lt


