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Į ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELES ATVEŽAMŲ ATLIEKŲ
PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Į  žaliųjų  atliekų  kompostavimo aikšteles  (toliau  –  aikštelės)  atvežamų  atliekų  priėmimo

tvarkos aprašo (toliau – aprašas) tikslas – nustatyti į VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo

centrui  prikausančias  ir/ar  eksploatuojamas aikšteles  atvežamų  biodegraduojančių  atliekų

priėmimo tvarką.

2. Atliekų  priėmimo tvarka Žaliųjų  atliekų  kompostavimo aikštelėse parengta vadovaujantis

Atliekų  tvarkymo taisyklėmis  (Valst.  Žin.,  2011-05-12,  Nr.  57-2721),  ŽAKA aikštelėms

išduotais TIPK/Taršos leidimais ir Atliekų naudojimo ir šalinimo techniniu reglamentu. 

3. Į aikšteles priimamos biodegraduojančios (žaliosios) atliekos iš gyventojų ir organizacijų.

Žaliosios  kompostuojamos  atliekos  yra  žolė,  šiaudai,  lapai,  smulkūs  krūmai,  šakos,

medienos atliekos ir kt.

4. Į  aikšteles  atliekos  priimamos  iš  gyventojų  (fizinių  asmenų),  namų  bendrijų,  juridinių

asmenų.

5. Iš gyventojų bei daugiabučių namų bendrijų atliekos priimamos nemokamai.

6. Juridiniams asmenims taikomas atliekų priėmimo mokestis 47.48 Eur (be PVM) už 1 toną

atliekų patalpintų aikštelėje.

II. ATLIEKŲ PRIĖMIMO TVARKA

6. Į  aikšteles atliekas galima atvežti  nustatytu darbo laiku, kuris nurodytas informaciniuose

stenduose, VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro interneto svetainėje, Kauno regiono

savivaldybių interneto svetainėse.

7. Reikalavimai kompostuoti priimamoms atliekoms:

• atliekos turi būti nesupakuotos,

• atliekose negali būti vizualiai pastebimų pašalinių priemaišų, pvz.: plėvelės, plastmasės,

stiklo ir pan.

• Atliekos  negali  būti  užterštos  pavojingomis  cheminėmis  medžiagomis,  pvz.,  dažyta

mediena.

• Atliekose negali būti grunto, žemių, akmenų, kelmų, didesnių nei 40 cm (matuojant bet

kuria kryptimi).

• Atliekose  negali  būti  draudžiamų  (gyvulinės  kilmės),  netinkamų  atliekų,  kurios  gali

pakenkti kompostavimo procesui ir komposto kokybei.

8. Aikštelės,  esančios  Nemajūnų  g.  15A,  Kaune,  operatorius  atvežtas  atliekas  pasveria,



vizualiai įvertina atliekų sudėtį.

9. Aikštelės Juozapavos km., Kauno raj. operatorius vizualiai įvertina atliekų  sudėtį,  atliekų

svorį apskaičiuoja pagal atliekų užimamą tūrį priimant, kad:

9.1. 1 m³ lapų sveria 0,25 t;

9.2. 1 m³ pjuvenų sveria 0,3 t;

9.3. 1 m³ žolės sveria 0,3 t;

9.4. 1 m³ šieno sveria 0,2 t;

9.5. 1 m³ kelmų sveria 0,5 t;

9.6. 1 m³ šakų (diametras nuo 10 iki 20 cm, stambios) sveria 0,3 t;

9.7. 1 m³ šakų (diametras iki 10 cm, smulkios) sveria 0.15 t.

10.  Aikštelės darbuotojas registruoja gautas atliekas atliekų apskaitos žurnale.  

11. Atliekos į aikšteles iš juridinių asmenų priimamos pagal sudarytą atliekų tvarkymo sutartį su

aikštelės  savininku/operatoriumi  (sutarties  forma  pateikta  VšĮ  Kauno  regiono  atliekų

tvarkymo centro intenetinėje svetainėje).

12. Atliekų turėtojas ar jo pasamdytas atliekų vežėjas, pristatydamas atliekas į aikštelę, pateikia

aikštelės operatoriui užpildytą  deklaraciją  (sutarties Priedas Nr.  1) dviem egzemplioriais,

nurodydamas atliekų rūšis ir kodus.

13. Daugiabučių namų bendrijos pateikia užpildytą  atliekų priėmimo deklaraciją (deklaracijos

forma pateikta VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro internetinėje svetainėje).

14. Aikštelės  operatorius  patikrina  užpildytus  dokumentus.  Priimtą  atliekų  kiekį  bei

deklaraciją  įregistruoja atliekų  registracijos žurnale ir  vieną  egzempliorių  grąžina atliekų

turėtojui. 

15. Aikštelės operatorius deklaracijas sega į žurnalą, kurias mėnesio gale perduoda atsakingam

VšĮ  Kauno  regiono  atliekų  tvarkymo  centro  darbuotojui.  Pagal  deklaracijose  pateiktus

duomenis juridiniams asmenims išrašomos sąskaitos-faktūros.

III. ATLIEKŲ GRĄŽINIMO ATLIEKŲ SIUNTĖJUI ATVEJAI IR TVARKA

16. Jei po žaliųjų  atliekų  išpylimo nustatomoma, kad atliekos neatitinka reikalavimų,  vežėjas

nedelsiant savo jėgomis organizuoja visos partijos atliekų perrūšiavimą vietoje arba privalo

jas pasikrauti ir išsivežti.

17. Atvežtos atliekos nepriimamos ir/ar grąžinamos siuntėjui/vežėjui, jei: 

• atliekos susidarė ne Kauno m., Kauno raj., Kėdainių raj., Jonavos raj., Raseinių raj., 

Kaišiadorių raj. savivaldybėse;  

• atliekos neįtrauktos į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės priimamų atliekų sąrašą;

• pristatytos atliekos yra sumaišytos su kitomis atliekomis.

• juridinis asmuo nėra sudaręs sutarties su VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centru.

• nepateikiama atliekų priėmimo deklaracija (taikoma juridiniams asmenims, daugiabučių

namų  bendrijoms)  arba  nenurodoma  atliekų  priėmimo  dokumentuose  visa  prašoma

informacija. 



18. Į žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles  priimamos atliekos:

Eil.

Nr.

Atliekų

kodas

Atliekų pavadinimas Tikslus  atliekų  pavadinimas  ir

apibūdinimas

1. 02 01 03 Augalų audinių atliekos Augalinio pluošto gamybos atliekos

2. 02 01 07 Miškininkystės atliekos Miškininkystės  perdirbimo  atliekos,

šakos, kelmai

3. 03 03 01 Medžio žievės ir medienos atliekos Medžio žievės ir medienos atliekos

4. 20 02 01 Biologiškai suyrančios atliekos Lapai, žolė, želdynų karpymo atliekos

19. Už saugų į ŽAKA nepriimtų atliekų sutvarkymą atsako atliekų turėtojas (vežėjas).

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Į aikšteles atliekas atvežę asmenys turi laikytis vidaus tvarkos ir saugos taisyklių bei šiame

apraše nustatytos tvarkos.

21. Atliekų  turėtojas  turi  pasirūpinti,  kad  iš  pristatytų  atliekų  netekėtų  jokie  skysčiai,

pervežamos  atliekos  nedulkėtų  ir  nevirstų  per  transporto  priemonės  šonus  ar  priekabos

bortus. 

22. ŽAKA teritorijoje naudoti atvirą ugnį, rūkyti draudžiama. 

23. Šis  aprašas  galioja  visose  VšĮ  Kauno regiono atliekų  tvarkymo centrui  priklausančiose

žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse.


