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Siekiant sukurti Kauno regione darnią ir tvarią atliekų tvarkymo sistemą,
šešios Kauno apskrities savivaldybės: Jonavos r., Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r.,
Kėdainių r., Raseinių r. ir UAB „Kauno švara“ 2005 m. kovo 2 d. įsteigė
Viešąją įstaigą Kauno regiono atliekų tvarkymo centrą – Kauno RATC

Kauno miesto savivaldybė

Kauno rajono savivaldybė

Jonavos rajono savivaldybė

Kaišiadorių rajono savivaldybė

Kėdainių rajono savivaldybė

Raseinių rajono savivaldybė

Kauno regione uždaryti 58 vidutiniai ir maži sąvartynai, kurių plotas siekia
136,87 ha. Šiame plote vykdoma aplinkos priežiūra, t. y. žolės pjovimas, aplinkos
tvarkymas.
Nuo 2009 m. liepos 16 d. Kauno regiono atliekos talpinamos dviejuose ES ir
LR aplinkosauginius standartus atitinkančiuose regioniniuose sąvartynuose:
Lapių (Kauno r.) ir Zabieliškio (Kėdainių r.).

Dėl Kaune įrengtos kogeneracinės jėgainės, per paskutinius dvejus metus ženkliai
sumažėjo į sąvartyną išvežtų atliekų kiekis.
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Deginimas
Šalinimas sąvartyne
Kompostas
Perdirbimas
Nugaravimas

2015 m. gruodžio mėn. buvo užbaigta Kauno mechaninio atliekų rūšiavimo ir
biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo įrenginių (Kauno MBA) ir Zabieliškio
komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginių (Zabieliškio
MAR) statyba (darbų vertė - 33,032 mln. Eur). 85% projekto vertės buvo
ﬁnansuojama iš Sanglaudos fondo ir 15% - iš Kauno RATC lėšų. 2016 - 2020 m.
gamyklose apdorota 575,22 tūkst. tonų mišrių komunalinių atliekų.

Kauno RATC eksploatuoja 13 didelių gabaritų ir pavojingų atliekų priėmimo
aikštelių ir 3 žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles. Aikštelių paskirtis – surinkti
didelių gabaritų atliekas, atliekas po remonto, senus baldus, padangas, panaudotą
alyvą, užterštas pakuotes, metalą, buitinę techniką ir kitas atliekas, netinkamas
utilizuoti į buitinių atliekų konteinerius.
Didelių gabaritų ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelėse atliekos iš ﬁzinių
asmenų priimamos nemokamai. Fiziniai asmenys atvežtas atliekas aikštelėse
privalo tinkamai išrūšiuoti į tam skirtus konteinerius sekančiai:
• Medienos konteineris: seni baldai, įvairūs mediniai daiktai ir kitos medinės
atliekos (iki 500 kg vienam gyventojui per metus).
• Stiklo konteineris: skaidrus ir spalvotas stiklas, įvairi stiklo tara, stiklo
duženos ir atliekos (neribojama).
• Popieriaus konteineris: laikraščiai, žurnalai ir kiti spaudiniai, pakuotės,
kartonas, atraižos (neribojama).
• Plastmasės konteineris: plėvelės, indai, žaislai, vamzdžiai, įvairi tara bei
plastikinės pakuotės (plastikinės pakuotės – neribojamos, kitos atliekos iki
100 kg vienam gyventojui per metus).
• Metalo konteineris: metaliniai namų ūkio daiktai, įrankiai, įrengimai ir jų
dalys (neribojama).
• Buitinių prietaisų konteineris: šaldytuvai, televizoriai, viryklės, žaislai,
elektros prietaisai ir kiti įrenginiai (neribojama).
• Padangų konteineris: lengvųjų automobilių, dviračių padangos (iki 5 vnt.
vienam gyventojui per metus).
• Pavojingų buitinių atliekų konteineris: liuminescencinės lempos,
akumuliatoriai ir galvaniniai elementai, seni tepalai, transporto priemonių
oro ir tepalų ﬁltrai bei kitos pavojingos buityje susidarančios atliekos
(akumuliatoriai ir elementai neribojama, liuminescencinės lempos iki 30 vnt.
vienam gyventojui per metus, kitos atliekos iki 50 kg vienam gyventojui per
metus).
• Buityje susidarančių statybinių atliekų: betonas, plytos, izoliacinės
medžiagos, mišrios statybinės ir griovimo atliekos (iki 300 kg vienam
gyventojui per metus), asbestinė stogo danga (iki 10 lapų arba iki 100 kg
vienam gyventojui per metus).
• Į žaliųjų atliekų priėmimo aikšteles gyventojai gali atvežti bioskaidžias
atliekas: lapus, žolę, šakas (neribojamas), kelmus (iki 500 kg vienam
gyventojui per metus).

Didelių gabaritų ir pavojingų atliekų priėmimo aikštelės

Žaliųjų atliekų priėmimo aikštelės

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro ﬁlialo Agrocheminių tyrimų laboratorijoje atliktų tyrimų duomenimis, Nemajūnų žaliųjų atliekų kompostavimo
aikštelėje gaminamas kompostas tinka apželdinimui ir atitinka komposto kokybės
reikalavimus. Todėl gyventojams siūlome įsigyti kokybiško, apželdinimui tinkamo
komposto, kurio tonos kaina - 12 Eur be PVM, juridiniams asmenims – aukciono
būdu.
Viršijus nemokamą kelmų kiekį (iki 500 kg vienam gyventojui per metus)
žaliųjų atliekų aikštelėse priimami po 47,48 Eur (be PVM) už toną.

Kauno RATC, siekdamas mažinti vartojimą, gyventojams siūlo keistis daiktais.
Kauno regiono didžiųjų atliekų priėmimo aikštelių operatoriai, įvertinę
priimtų daiktų (baldų, buitinės technikos, žaislų) būklę, atrenka antriniam
panaudojimui tinkamus daiktus ir juos sandėliuoja tam skirtoje vietoje –
„Atiduotuvė“.
Jei galvojate, kad daiktas gali būti panaudotas antrą kartą ar neturite
galimybių įsigyti naują stalą, kėdę, spintelę, o gal ir lovą, atvykite į didžiųjų atliekų
priėmimo aikšteles adresais Kaune: Kuršių g. 9E ir Energetikų g 60. Per 2021 m.
planuojame įrengti 5 „Atiduotuves“ kitose Kauno regiono aikštelėse.
Jums tikusius daiktus galite pasiimti nemokamai. Taip prikelsite daiktą
naujam gyvenimui ir prisidėsite prie vartojimo mažinimo.

Sąvartynai

Viršijus nemokamus kiekius didelių ir pavojingų atliekų aikštelėse, atliekos
priimamos Kauno regioniniuose sąvartynuose pagal šiuos įkainius:
1. Atliekos neturinčios asbesto (mišrios statybinės) – 80,00 Eur (be PVM);
2. Atliekos turinčios asbesto (šiferis) – 100,00 Eur (be PVM);
Juridiniai asmenys, pristatydami atliekas tiek į regioninius sąvartynus, tiek į
žaliųjų atliekų aikšteles, moka aukščiau nurodytomis kainomis.
Per paskutinius ketverius metus suorganizuotos 35 ekskursijos
moksleiviams ir studentams Kauno RATC objektuose. Kauno RATC didelį dėmesį
skyrė ir skiria visuomenės švietimui ir viešinimui vykdant savo veiklą.
Kviečiame Kauno regiono gyventojus nemokamai aplankyti (iš anksto
registruojantis) mūsų administruojamus objektus ir iš arčiau susipažinti su
vykdoma veikla.

Kontaktai
Viešoji įstaiga Kauno regiono atliekų tvarkymo centras
Adresas: Pramonės 4A, II aukštas, LT-51329
Tel./Faks. +370 37 311267
El. pašto adresas info@kaunoratc.lt
Įstaigos kodas 300092998
PVM kodas LT100001791219
Administracijos darbo laikas*
I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
Pietų pertrauka: 12.00-12.45

*Švenčių dienomis įstaiga ir visi jos padaliniai nedirba.
Švenčių išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda.

