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PATVIRTINTA 
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro 
direktoriaus 2013 m. birželio 7 d. įsakymu  
Nr. 13-29 

 
 

Į DIDELI Ų GABARIT Ų IR PAVOJING Ų ATLIEK Ų PRIĖMIMO AIKŠTELES ATVEŽAM Ų 
ATLIEK Ų PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠAS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Į didelių (stambių) gabaritų ir pavojingų atliekų priėmimo aikšteles (toliau – aikštelės) atvežamų 

atliekų priėmimo tvarkos aprašo (toliau – aprašas) tikslas – nustatyti į Všį Kauno regiono atliekų 
tvarkymo centrui priklausančias ir/ar eksploatuojamas aikšteles atvežamų namų ūkiuose 
susidarančių atliekų (išskyrus mišrias komunalines atliekas) priėmimo, laikinojo laikymo ir 
perdavimo atliekų tvarkytojams tvarką. 

2. Į aikšteles laikinai laikyti priimamos namų ūkiuose susidarančios ir jų susidarymo vietoje 
išrūšiuotos atliekos (išskyrus mišrias komunalines atliekas): antrinės žaliavos, didelių gabaritų 
atliekos, buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekos, buityje susidarančios 
pavojingos atliekos, padangos, žaliosios atliekos, statybos ir griovimo atliekos.  

3. Į aikšteles atliekos priimamos tik iš gyventojų (fizinių asmenų). 
4. Į aikšteles atliekos priimamos nemokamai. 

 
II. ATLIEK Ų PRIĖMIMO TVARKA 

 
5. Į aikšteles gyventojai atliekas gali atvežti nustatytu darbo laiku, kuris nurodytas aikštelių 

informaciniuose stenduose, VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro interneto svetainėje, 
Kauno regiono savivaldybių interneto svetainėse. 

6. Gyventojas privalo iš anksto įspėti aikštelės operatorių apie atvežtas pavojingas atliekas. 
7. Aikštelės operatorius atliekas atvežusius asmenis užregistruoja, nurodydamas vardą pavardę, 

atvežtų atliekų rūšį, kiekį. Atvežus pavojingas atliekas gyventojas turi pateikti asmens dokumentą, 
pagrįsti atliekų kilmę. 

8. Gyventojai gali atvežti  ir išrūšiuoti į aikštelėje esančius konteinerius šias atliekas: 
 

Pavadinimas Apibūdinimas Leistinas kiekis vienam 
gyventojui per metus 

Didelių (stambių) 
gabaritų atliekos, 
mediena 

Seni baldai, čiužiniai, įvairūs mediniai 
daiktai ir kitos medinės atliekos 

• iki 500 kg 

Stiklas Skaidrus ir spalvotas stiklas, įvairi stiklo 
tara, stiklo duženos, langų stiklas 

• neribojama 

Popierius Laikraščiai, žurnalai ir kiti spaudiniai, 
pakuotės, kartonas, atraižos 

• neribojama 

Plastmasė Plėvelės, indai, žaislai, vamzdžiai, įvairi 
tara bei plastikinės pakuotės  

• plastikinės pakuotės-
neribojama 

• kitos atliekos iki 100 kg 
Metalas Metaliniai namų ūkio daiktai, įrankiai, 

įrengimai ir jų dalis 
• neribojama 
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Buityje 
susidarančios 
elektros ir 
elektroninės įrangos 
atliekos 

Šaldytuvai, liuminescencinės, 
taupiosios, lempos, televizoriai, 
viryklės, žaislai ir kt. elektros prietaisai 

• Liuminescencinės lempos iki 
30 vnt.  

• kitos atliekos – neribojama  

Padangos Lengvųjų automobilių, dviračių 
(maksimalus skersmuo 118 cm, plotis 
39 cm) 

• iki 5 vnt.  

Buityje 
susidarančios 
pavojingos buitinės 
atliekos 

Akumuliatoriai ir galvaniniai elementai, 
seni tepalai, transporto priemonių oro ir 
tepalo filtrai, seni dažai, kitos 
pavojingos buityje susidarančios 
atliekos 

• akumuliatoriai ir elementai-
neribojama 

• kitos atliekos iki 50 kg 
 

Buityje 
susidarančios 
statybinės atliekos 

Betonas, plytos, izoliacinės medžiagos, 
mišrios statybinės, griovimo atliekos ir 
pan. 

• iki 300 kg 

Asbestinė 
stogo danga 

 • iki 10 lapų arba iki 100 kg 

 
9. Priimamų atliekų kiekis gali keistis iš anksto susiderinus su VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo 

centro administracija. 
10. Atliekos turi būti išrūšiuotos ir sandėliuojamos joms skirtuose konteineriuose iki jų perdavimo 

atliekų tvarkytojams. 
11. Pavojingų atliekų ir elektros ir elektroninės įrangos atliekos saugomos rakinamuose uždaruose 

konteineriuose. Aikštelės teritorija ne darbo valandomis užrakinama. 
 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

12. Į aikšteles atliekas atvežę asmenys turi laikytis vidaus tvarkos ir saugos taisyklių bei šiame apraše 
nustatytos tvarkos. 

13. Iškilus neaiškumams dėl atliekų išrūšiavimo, nemesti atliekų į bet kurį konteinerį, o 
pasikonsultuoti su aikštelės operatoriumi. 

14. Aikštelėse sukauptos atliekos yra perduodamos atliekų tvarkymo įmonėms, turinčioms leidimus 
šių atliekų tvarkymui. 

15. Šis aprašas galioja VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui priklausančiose ir /ar 
eksploatuojamose aikštelėse. 

 
 
 
 
 
 


