
Bendrovės struktūrinė sudėtis:  

1. miesto valymo skyrius;  

2. atliekų tvarkymo skyrius;  
3. metalo dirbinių gamybos baras;  
4. antrinių žaliavų skyrius;  
5. buitinių atliekų perkrovimo stotis;  
6. sąvartynas;  
7. stambiagabaričių atliekų aikštelės Nr. 1 ir Nr. 2. 

Lapių sąvartynas 

Atliekų sąvartynas įrengtas gūbriuotame kraštinių ledyno darinių reljefe, ant moreninio kalvagūbrio 
keterų. Vietovė raižyta - gausios griovos įsirėžusios iki 20 - 30 m. griovų dugnu teka Marilės, Mačiupio ir 
Lepšiškės upeliai. Sąvartyno teritorija yra dalinai aptverta metaline 2 m aukščio tvora. Pagrindiniai vartai 

įrengti šiaurinėje sąvartyno dalyje. Privažiavimo prie sąvartyno kelias yra asfaltuotas. Sąvartyno teritorija 
ribojasi su žvėrininkystės ūkio, auginančio muflonus, maralus, danielius ir kt., teritorija, pietuose ir 

vakaruose yra dirbamos žemės. Artimiausi vienkiemiai, kurių gyventojai ima vandenį iš kastinių šulinių ar 
natūralių šaltinių, yra už 0.6 km nuo sąvartyno arba dar atokiau. Į rytus nuo sąvartyno, už Mačiupio 
upelio, yra įsikūrusių sodų bendrijų. Čia esančių minėto upelio tvenkinių vanduo naudojamas laistymui.  

Lapių sąvartynas įrengtas geomorfologinio draustinio teritorijoje. Šiuo metu yra rengiami dokumentai 
draustinio teritorijai sumažinti, paliekant sąvartyną už draustinio teritorijos ribų. Potencialios NATURA 
2000 teritorijos yra už 1,7 km. nuo Lapių sąvartyno. Dėl šios priežasties aplinkos apsaugos institucijos 
laiko Lapių sąvartyną tinkamą toliau eksploatuoti kaip vieną iš Kauno regiono sąvartynų. 

Kompostavimo aikštelė 

Kompostavimo aikštelė - esanti Nemajūnų g. 15 a - priklauso Kauno miesto savivaldybei. Kauno miesto 
valdybos 1998 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. 70 aikštelės eksploatacija ir priežiūra pavesta UAB “ 
Kauno švara’’. 

Kompostavimo aikštelėje priimamos sodų, parkų, želdynų tvarkymo biologiškai suyrančios atliekos. Iš 

atliekų gaminamas kompostas, kuris realizuojamas (parduodamas) įvairioms organizacijoms ir 
pavieniams gyventojams. Atliekos (atsijos) išvežamos į Lapių sąvartyną.  

Stambiųjų atliekų priėmimo ir antrinių žaliavų rūšiavimo aikštelės  

Stambiųjų atliekų surinkimo ir antrinių žaliavų rūšiavimo aikštelės ( toliau - "stambiųjų atliekų aikštelės" 
), priklausančios UAB "Kauno švara", įrengtos Ašigalio g. 20a ir Julijanavos g. 1a. 

Atliekos arba antrinės žaliavos sandėliuojamos atitinkamos rūšies specialiuose konteineriuose ir įtakos 
hidrologinėms sąlygoms neturi. 

Buitinių atliekų perkrovimo stotis 

Buitinių atliekų perkrovimo stotis įrengta Ašigalio g. 20 UAB “Kauno švara” priklausančiose patalpose. Į 
buitinių atliekų perkrovimo stotį UAB "Kauno švara" automobiliais suvežamos visos Kauno miesto ir 
rajono buitinės atliekos. Čia jos supresuojamos į stambiagabaritinius konteinerius ir išvežamos į Lapių 
sąvartyną, esantį už 18 km. Lapėse. 

Atliekų, turinčių gyvsidabrio, saugojimo sandėlys 

Gyvsidabrio sandėliavimo patalpa yra UAB "Kauno švara" žinioje. Ji įrengta adresu Ašigalio g. 20. Patalpa 
įrengta sandėliuoti avarijų vietose surinktam gyvsidabriui ir prietaisams su gyvsidabriu, užterštam gruntui 
nedideliais kiekiais.  

UAB „Kauno švara‘‘ vykdomos veiklos: 



1. buitinių atliekų surinkimas, presavimas, transportavimas, deponavimas;  

2. miesto gatvių ir teritorijų valymas (šlavimas, plovimas, barstymas, laistymas);  
3. komposto gamyba ir realizacija;  
4. geriamo ir pramoninio vandens vežimas;  
5. šakų smulkinimas;  
6. viešųjų ir kilnojamųjų tualetų priežiūra ir eksploatacija;  

7. antrinių žaliavų surinkimas, rūšiavimas;  
8. stambiagabaričių atliekų surinkimas;  
9. pavojingų atliekų (liuminescensinių lempų, panaudotų padangų, tepalo, tepaluotų skudurų, oro, 

kuro, tepalo filtrų) surinkimas ir saugojimas;  
10. metalo dirbinių gamyba. 

Buitinių gamybinių atliekų išvežimas iš firmų, organizacijų ir privačių 

valdų 

Konteinerinis atliekų surinkimo būdas, panaudojant 6 kub.m – 4 kub.m talpos konteinerius  

1999 m. Kaune buvo pradėtas naudoti naujas aptarnavimo būdas, panaudojant 6 kub.m talpos 

konteinerius. Vėliau imta naudoti ir 4 kub.m konteineriai. Toks atliekų išvežimo būdas yra našiausias 
lyginant su kitais. 6 kub.m ir 4 kub.m talpų konteineriai stovi prie daugiabučių gyvenamųjų namų, 
įstaigų, įmonių, organizacijų, firmų. 4 kub.m konteineriai statomi vykdant kapinių priežiūrą.  

Konteinerinis atliekų surinkimo būdas panaudojant 0,75 kub.m talpos konteinerius  
Konteinerinis atliekų surinkimo būdas, panaudojant 0,75 kub.m konteinerius, yra mažinamas. Tai seno 
tipo konteineriai, kuriuos aptarnauja nenašios mašinos.  

Konteinerinis atliekų surinkimo būdas, panaudojant 1,1 kub.m talpos konteinerius  
Buitinių atliekų surinkimo būdas 1,1 kub.m konteineriais pradėtas taikyti 2001 m. Šie konteineriai keičia 

seno pavyzdžio 0,75 kub.m. konteinerius. 1,1 kub.m konteineriai atitinka Europos standarto 
reikalavimus, aptarnavimas vyksta naujomis mašinomis. 

Konteinerinis atliekų aptarnavimo būdas, panaudojant plastikinius konteinerius (0,14 kub.m 
ir 0,24 kub.m)  
Buitinių atliekų surinkimas plastikiniais konteineriais užtikrina gerą, patogų klientų aptarnavimą. Mašinos 
aptarnaujančios plastikinius konteinerius – talpios ir ekonomiškos.  

Visų rūšių konteinerius duodame nemokamai pagal Jūsų pageidavimą. 

Konteinerių tipas ir dydis parenkamas pagal kliento poreikį, skaičiuojant pagal kliento atliekų kiekį ir 
išvežimo dažnį. 

Konteinerių aptarnavimui naudojamos universalios savikrovės šiukšliavežės VOLVO arba SCANIA bazėje, 
užtikrinančios tvarkingą atliekų iškrovimą ir pervežimą.  

Buitinių atliekų surinkimui ir išvežimui siūlome naudoti: 

1. 0,14 kub.m ir 0,24 kub.m talpų plastikinius konteinerius  

2. Metalinius konteinerius 0.66 kub.m talpos (su ratukais)  
3. 1,1 kub.m talpos plastikinius arba cinkuotus konteinerius (su ratukais)  
4. 4 kub.m arba 6 kub.m talpų metalinius konteinerius 

Statybinis laužas 

1996 m. UAB ”Kauno švara” suprojektavo ir įgyvendino “Statybinio laužo surinkimo ir transportavimo 
sistemą Kauno mieste".  

Statybos ir griovimo atliekos sudaro nemažą atliekų srautą. Šių atliekų tvarkymą turi reglamentuoti, 
administruoti ir organizuoti savivaldybių institucijos. Statybos ir griovimo atliekos gali būti perdirbtos, o 
gautos žaliavos (akmenys, skalda, žvyras, smėlis ir kt.) panaudotos įvairiose statybos srityse. 
 



Klientams siūlome naudotis mūsų paslaugomis tvarkant statybos ir griovimo atliekas. Turimų 

technologinių pajėgumų dėka, atliekos gali būti  galime vežamos itin dideliais kiekiais: statybos ir 
griovimo atliekų išvežimui siūlome 6m3, 7m3, 10m3 konteinerius, kuriuos atvežame ir pastatome kliento 
pageidaujamoje vietoje, palankiomis sąlygomis. Tai ypač aktualu statybos rangovams, pramonės 
įmonėms, bendrovėms, darančioms savo patalpų remontą, renovaciją ar gyventojams, pas kuriuos 
susikaupė didelis kiekis atliekų.  

Naudodami šiuos konteinerius didelių atliekų kiekių surinkimui, mes ne tik optimaliai panaudojame kliento 
teritoriją, bet ir suteikiame galimybę ilgiau dirbti švarioje ir tvarkingoje aplinkoje, nenutraukiant gamybos 
proceso.  

Atliekų išvežimo kaina  įvairi, ir sąlygota, kiek klientas laikys konteinerį. 

 Asenizacinės (nuotekų šalinimo) paslaugos  

Neturintys centralizuotos  nuotekų kanalizacijos gyventojai bei organizacijos turi patys pasirūpinti 
nuotekų išvežimu. UAB “Kauno švara”, atsižvelgdama  į klientų poreikius, teikia skystų atliekų ir nuotekų 
išvežimo (asenizacijos) paslaugą. 

Nuotekų išsiurbimas ir išvežimas 

Šią paslaugą atliekame Kauno mieste bei rajone. Nuotekos siurbiamos iš kanalizacijos šulinių, paplavų 
duobių, lauko ir kilnojamųjų tualetų , taip pat iš naftos produktais ir riebalais užterštų gaudyklių bei 
talpyklų. 

Vienu metu galime išvežti iki 5 kub. m nuotekų. Išsiurbtos nuotekos išvežamos į nuotekų utilizavimo 
įmones.   

Siurbimo žarnos ilgis 5 m, prireikus 10 m.  

Paslaugos kaina  

Skystų atliekų išsiurbimo ir išvežimo kaina priklauso nuo tūrio, galimybių privažiuoti prie darbo objekto ir 

nuo siurbiamų atliekų tankio. 

Stambiagabaritės (didžiosios) atliekos 

Tai stambūs buities apyvokos daiktai: baldai, dviračiai, buitinė technika, taip pat statybos objektuose 
vykdomų remonto, griovimo arba rekonstrukcijos susidariusios didelių matmenų atliekos. 

Gyventojai stambiagabarites atliekas - naudotą buitinę techniką, senus baldus, nedidelius kiekius 
statybinių atliekų, kurios susidaro atliekant nedidelės apimties remontą ir pan. gali atvežti į sambiųjų 
atliekų surinkimo ir antrinių žaliavų rūšiavimo aikšteles Ašigalio g. 20a ir Julijanavos g. 1a. Priėmimas 
NEMOKAMAS. 

Stambiųjų atliekų išvežimo kainos Kauno mieste ir rajone: 
 

Atliekos pavadinimas Kaina,  
Lt/vnt (be PVM) 

Didelių matmenų stambiagabaritė atlieka (t.y. sofa, lova, 
spinta, stalas ir t.t.) 

57,85 

Mažesnių matmenų stambiagabaritė atlieka (t.y. fotelis, 
kriauklė, unitazas ir t.t.) 

49,59 

Ketinė vonia, ketinis radiatorius 41,32 

Stambi (neardyta) buitinė technika (t.y. skalbimo mašina, 
šaldytuvas, indaplovė ir t.t.) 

Nemokamai 

Stambi (išardyta) buitinė technika (t.y. skalbimo mašina, 
šaldytuvas, indaplovė ir t.t.) 

49,59 

Stambiagabaritė atlieka, turinti pavojingų medžiagų (t.y. 
televizorius, monitorius ir t.t.) 

57,85 

http://www.svara.lt/main.php/id/1292/lang/1


 P.s.: kainos nurodytos už vienos stambiagabaritės atliekos išnešimą iš patalpos ir išvežimą. Turint 

daugiau atliekų galima rinktis: mokėti už atliekos vienetą ar mokėti už reisą. Vieno reiso kaina - 165,29 
Lt (be PVM). 
 

Elektros ir elektroninės įrangos surinkimas  

Savo klientams siūlome naudotis nebenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos surinkimo 
ir tvarkymo paslaugomis 

Elektros ir elektroninė įranga – įranga, apibrėžta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2 
straipsnio 16 dalyje.  

Elektros ir elektroninei įrangai priskiriama įranga, pilnai atitinkanti visus minėtame apibrėžime nustatytus 
kriterijus: 

1. įrangai tinkamai funkcionuoti reikalingos elektros srovės arba elektromagnetiniai laukai, arba tai 

yra įranga, skirta kurti, perduoti arba išmatuoti tokias sroves ar laukus. Tai reiškia, kad be 
elektros srovės įranga negali atlikti pagrindinių funkcijų;  

2. įranga skirta naudoti su ne didesne kaip 1000 V įtampa esant kintamajai srovei ir su ne didesne 
kaip 1500 V įtampa esant nuolatinei srovei;  

3. įranga gali būti priskirta vienai iš dešimties Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų 
tvarkymo taisyklių (Žin., 2004, Nr. 141-5168; 2005, Nr. 102-3793) 1 priede pateiktų elektros ir 
elektroninės įrangos kategorijų. 

Gyventojai elektros ir elektroninės įrangos atliekas gali atvežti į sambiųjų atliekų surinkimo ir antrinių 
žaliavų rūšiavimo aikšteles Ašigalio g. 20a ir Julijanavos g. 1a. Priėmimas NEMOKAMAS. 

Gyvūninės kilmės atliekų išvežimas 

Vadovaujantis 2005 m. gruodžio 29 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu 

Nr. B1-728, nuo 2006 m. sausio 01 d. "visi mažmeninės ir didmeninės prekybos bei viešojo maitinimo 
įstaigų šalutiniai gyvūniniai produktai (ŠPG) turi būti surenkami šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo 

įmonių, patvirtintų pagal valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reikalavimus". 
 
UAB „Kauno švara“ valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba išdavė licenciją tvarkyti 3 kategorijos 
šalutinius gyvūninės kilmės produktus.  

Pavojingų atliekų tvarkymas  

UAB "Kauno švara“ turi Pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, kuri suteikia teisę surinkti ir saugoti 
pavojingas atliekas.  

Visi bendrovės darbuotojai, dirbantys su pavojingomis atliekomis yra apmokyti ir atestuoti Statybos 
produkcijos sertifikavimo centre. 

Pavojingų atliekų transportavimas vykdomas bendrovės specialiu transportu arba krovininiais 
automobiliais, atitinkančiais pavojingų krovinių vežimo (ADR) reikalavimus. Visi vairuotojai, vežantys 
pavojingas atliekas, turi pavojingų krovinių vežimo (ADR) pažymėjimus.  

UAB „Kauno švara“ nuomoja transportą atidirbtų tepalų, tepalais užteršto vandens pervežimui.  
Užsakymų telefonas: 8-37 38 69 73 

Gyventojai pavojingas atliekas patys gali pristatyti į stambiųjų atliekų surinkimo ir antrinių žaliavų 

rūšiavimo aikšteles  Ašigalio g. 20a ir Julijanavos g. 1a. Iš įmonių ir organizacijų buityje susidarančios 
pavojingos atliekos surenkamos iš anksto susitarus, paimamos įmonės transportu arba priimamos tiesiai į 
surinkimo punktą.  
Buityje susidarančios pavojingos atliekos  iš gyventojų  priimamos  nemokamai. Pavojingų ir specifinių 
atliekų priėmimo iš juridinių asmenų tarifai: 

http://www.svara.lt/main.php/id/1292/lang/1
http://www.svara.lt/main.php/id/1292/lang/1
http://www.svara.lt/main.php/id/1292/lang/1


Atliekų sąrašo 
kodas pagal atliekų 

tvarkymo taisyklių 2 
priedą 

Atliekos pavadinimas Mato vnt. Įkainis, Lt/mato vnt.   
          (be 

PVM)JURIDINIAMS 
ASMENIMS 

16 06 01* Švino akumuliatoriai kg Nemokamai 

20 01 21* Dienos šviesos lempos vnt 0,90 

 

16 01 03 

 

Naudotos padangos – iki 118 cm 
skersmens 

t 194,32 

16 01 03 Naudotos padangos – virš 118 cm 
skersmens 

t 404,93 

20 01 36 Nebenaudojama elektros ir 

elektroninė įranga , išskyrus 5, 8, 
9 kategorijas –tik nepavojingos 
atliekos 

kg Nemokamai 

15 02 02* Sorbentai, filtrų medžiagos, 
pašluostės, apsauginiai drabužiai, 
užteršti pavojingomis cheminėmis 
medžiagomis 

kg 2,50 

16 01 07* Tepalo filtrai kg 1,50 

16 01 21* Oro, kuro filtrai kg 1,50 

P.s.: atskiru atveju įkainiai gali būti derinami. 

Antrinių žaliavų surinkimas ir rūšiavimas 

Antrinės žaliavos skirstomos į: 

 Popieriaus atliekas  

 Plastiko atliekas  

 Stiklo atliekas  

 Metalo atliekas  

 Medienos atliekas 

Miesto gyventojams patogiose vietose, šalia buitinių atliekų konteinerių, ar kitoje bendru susitarimu 
vietoje pastatomi antrinių žaliavų surinkimo konteineriai. Aptarnavimas nemokamas. 

Iš gyventojų ir juridinių asmenų antrinės žaliavos yra priimamos nemokamai stambiųjų atliekų priėmimo 
ir antrinių žaliavų rūšiavimo aikštelėse Ašigalio g. 20a ir Julijanavos g. 1a. Esant didesniam kiekiui (apie 
500 kg) antrinės žaliavos gali būti superkamos (kaina sutartinė).  

Plastiko (metalo) atliekų surinkimo konteineris :  

Mesti tuščius : 

 plastikinius butelius (nuo gėrimų ir kitų maisto produktų);  

 plastikinius indelius, dėžutes, lovelius ir vienkartinius indus;  

 plastikinius maišelius ir plėvelę;  

 plastikinę pakuotę nuo gyvūnų ėdalo;  

 kitą plastikinę buities priemonėms naudojamą pakuotę;  



 konservų dėžutes ir skardines nuo gėrimų;  

 metalinius dangtelius, dėžutes, aliuminio foliją ir visas kitas  buityje susidarančias metalines 
atliekas. 

Nemesti: 

 taros nuo dažų, antifrizo, tepalų, valymo priemonių, kitų cheminių medžiagų ir pan.;  

 riebalais, aliejumi užterštos (neišplautos) pakuotės;  

 žaislų iš plastiko;  

 elektros ir elektroninės įrangos atliekų;  

 plastikinių medicinos priemonių;  

 videokasečių, foto juostelių, CD, DVD, diskelių;  

 skutimosi peiliukų, dantų šepetėlių ir kitų higienos reikmenų;  

 pakelių nuo traškučių;  

 automobilinių ir buities prietaisų plastikinių dalių.  

 visų rūšių aerozolinių flakonų. 

Popieriaus (kartono) atliekų surinkimo konteineris : 

Mesti neužterštas : 

 kartono dėžes, dėžutes ir lakštus;  

 laikraščius, žurnalus ir kitus spaudinius (gali būti su sąvaržėlėmis, lipnia juostele);  

 skrajutes, vokus, rašomąjį popierių, knygas;  

 popierinę pakuotę bei kitas buityje pasitaikančias popierines atliekas. 

Nemesti : 

 vaškuoto, parafinuoto, tepaluoto popieriaus ir kartono;  

 riebalais sutepto popieriaus (pvz. picų, sviesto dėžučių ir pan.);  

 panaudotų popierinių nosinių, servetėlių, popierinių rankšluoščių;  

 pergamentinio (riebalams ir drėgmei nelaidaus) popieriaus ir jo pakaitalo;  

 anglinio (kalkinio) popieriaus;  

 laminuoto popieriaus (padengto plastiku, celofanu, folija, bitumu);  

 panaudotų tapetų. 

 

Stiklo atliekų surinkimo konteineris : 

Mesti tuščius : 

 butelius, stiklainius ir kitus stiklo indus;  

 stiklo ir stiklinės pakuotės duženas; 

Nemesti : 

 porceliano, keramikos ir krištolo gaminių bei jų duženų;  

 veidrodžių;  

 visų rūšių elektros lempų;  

 ampulių ir medicininių indų;  

 arnuoto, langų bei automobilių langų stiklo; 

Pažymos 

Vadovaujantis Mokečių už aplinkos teršimą bei pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymais ir 
poįstatyminiais aktais didelis dėmesys yra skiriamas atliekų rūšiavimui. 2004 metais buvo įrengta nauja 



technologinė antrinių žaliavų rūšiavimo linija, tai leido padidinti antrinių žaliavų surinkimą, rūšiavimo 
efektyvumą.  

Bendrovė, vadovaudamasi įstatymais vykdo pakuočių  ir apmokestinamų gaminių surinkimą. Bendrovė 
bendrauja su perdirbėjais, todėl yra  pasirašiusi sutartis su įmonėmis ir organizacijomis, kurioms reikia 
dokumentų (pažymų) patvirtinančių  pakuočių ir apmokestinamų gaminių perdirbimo ir naudojimo 
nustatytų Vyriausybės užduočių įvykdymą. Vyriausybės nustatytų pakuočių ir apmokestinamų gaminių 
perdirbimo ir naudojimo užduočių įvbykdymas suteikia teisę pasinaudoti mokesčio už aplinkos teršimą 
nustatytomis  lengvatomis. 

 Atliekų priėmimo aikštelės 

Į stambiųjų atliekų priėmimo ir antrinių žaliavų rūšiavimo aikšteles Ašigalio g. 20a ir Julijanavos g. 
1a gyventojai gali vežti šias atliekas:  

 Medieną (medienes pakuotes, medžių šakas ir kitas medines atliekas);  

 Stiklą (įvairią stiklo tarą, stiklo duženas ir atliekas);  

 Popierių (laikraščius, žurnalus ir kitus spaudinius, kartoną ir kitas švarias popierines atliekas);  

 Plastmasę (plėveles, įvairią tarą bei kitas plastikines pakuotes);  

 Metalą (metalinę maisto produktų pakuotę, metalinius namų ūkio daiktus, įrankius, įrengimus ir 
jų dalis);  

 Žaliasias atliekas (žolę, smulkias šakas ir kitas sodo bei daržo atliekas (ne daugiau kaip 0,5 

kub. m vienam asmeniui));  

 Buitinius prietaisus ir jų įrengimus (šaldytuvus, televizorius, virykles, žaislus, elektros 
prietaisus ir kitus įrenginius);  

 Naudotas padangas (ne daugiau kaip 5 padangos vienam asmeniui);  

 Pavojingas buitines atliekas (liuminescencines lempas, akumuliatorius, galvaninius elementus, 

senus tepalus, transporto priemonių oro ir tepalo filtrus bei kitas pavojingas buityje susidarančias 
atliekas);  

 Buityje susidarančias statybines atliekas (betoną, plytas, izoliacines medžiagas, mišrias 
statybines ir griovimo atliekas (ne daugiau kaip 200 kg vienam asmeniui));  

 Didžiasias atliekas (senus baldus ir kitas buityje susidarančias stambiagabaritines atliekas). 

Namų ūkyje susidarančias atliekas (išskyrus komunalines atliekas) gyventojai gali atvežti NEMOKAMAI 
ir jas išrūšiuoti į aikštelėse esančius konteinerius. 

Komposto gamyba ir realizacija 

Kompostavimo aikštelėje Nemajūnų g.15a  priimamos sodų, parkų, želdynų tvarkymo biodegraduojančios 
atliekos. Iš atliekų gaminamas kompostas, kuris realizuojamas (parduodamas) įvairioms organizacijoms 
ir pavieniams gyventojams. Kompostas aukštos kokybės, gerai vertinamas mūsų klientų. 

Konteinerių ir kitų metalo dirbinių gamyba ir realizacija 

  

  

Gaminame šiuos metalo gaminius iš juodo, cinkuoto, spalvoto profilinio metalo: 

  

 Konteineriai 0,66-12 kub. m, skirti atliekų ar antrinių žaliavų surinkimui bei 
transportavimui (DIN 30 720) 



     

       

  

 Konteineriai, skirti antrinių žaliavų surinkimui 

      

  

 Įvairios paskirties konteineriai 10-40 kub. m (DIN 30 722) 

   

  

 Spec. paskirties konteineriai 

   

  

 Įvairios paskirties 12 Tn vertikalūs ir iki 40 Tn horizontalūs presai 



    

  

 Preskonteineriai 

 

  

 Antrinių žaliavų presavimo stotys 

   

  

 Buitinių atliekų perkrovimo stotys 

     

  

 Įvairi komunalinė įranga 



       

   

  

Kainos - sutartinės, derinamos su kiekvienu klientu individualiai, sudaromos palankiausios sąlygos. 

Telefonas pasiteiravimui: (8 37) 490704 
Kontaktinis asmuo - konstruktorius L. Katinas, tel. nr.: 8-685 38885 

LAPIŲ SĄVARTYNAS 

Apie sąvartyną 

Lapių regioninis sąvartynas yra Kauno rajono savivaldybės teritorijos dalyje, 20 km nutolęs nuo Kauno 
miesto centro, 3 km į pietvakarius nuo Mažųjų Lapių miestelio, 0,8 km į šiaurę nuo Didžiųjų Lapių 
gyvenvietės, 0,6 km į rytus nuo sodų bendrijos. Sąvartyno teritorija pietų ir vakarų kryptimi ribojasi su 

mišku, teritorijos, šiaurinėje ir rytinėje dalyje yra ariamos žemės. Lapių sąvartynas įkurtas 1973 m. 
Sąvartyno teritorija užima 37,4 ha plotą 

Šalinamos atliekos 

Lapių regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne šalinamos Kauno miesto ir Kauno, Kaišiadorių, 
Jonavos, Kėdainių ir Raseinių rajonų mišrios komunalinės atliekos. 

Sąvartyne šalinti ir (ar) naudoti leidžiamos atliekos: 

1. Komunalinės atliekos;  
2. Statybos ir griovimo atliekos;  
3. Augalinės kilmės maistinės atliekos;  

4. Statybinės medžiagos, turinčios asbesto, (Asbesto aikštelė) priduodant reikalingas pavojingų 
atliekų lydraštis;  

5. Kitos atliekos, kurios nepriskiriamos pavojingoms atliekoms pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse 
pateiktą pavojingų atliekų apibrėžimą (išskyrus atliekas turinčias asbesto). 

Sąvartyne draudžiama šalinti: 

1. Skystas atliekas;  
2. Gyvūninės kilmės atliekas;  
3. Sprogias, oksiduojančias, degias atliekas;  
4. Medicinines atliekas;  



5. Sodų, parkų želdynų tvarkyno atliekas;  

6. Padangas, išskyrus tuos atvejus, kai jos naudojamos kaip sąvartyno konstrukcinės medžiagos;  
7. Pavojingas atliekas, atitinkančias Atliekų tvarkymo tasyklėse nustatytus  pavojingų atliekų 

kriterijus. 

Atliekų priėmimas 

1. Sudarytos sutarties su UAB "Kauno švara" pagrindu (juridiniams asmenims);  
2. Nesudarius sutarties ir atsiskaitant grynais pinigais už atliekų priėmimą (fiziniams ir juridiniams 

asmenims) 

Atliekų priėmimo procedūra 

1. Atliekas atvežęs vairuotojas privalo pateikti užpildytą Atliekų lydraštį, o jei tai atliekos su asbestu, 
tai Pavojingų atliekų lydraštį;  

2. Asbesto turinčios atliekos priimamos tvarkingai supakuotos į dvigubus polietileno maišus (šiferyje 
asbestas yra surištas, todėl jį galima pristatyti nepakuotą į plastiko maišus); 

3. Atliekas atvežusios transporto priemonės sveriamos automatinėmis svarstyklėmis; 

4. Šiukšliavežės važiuoja į eksploatuojamą sąvartyno sekciją ir nurodytoje vietoje išpila atliekas; 
5. Atliekamas vizualus atliekų patikrinimas: atliekų atitikimas vežimo dokumentuose pateiktiems 

duomenims; 
6. Jeigu nustatoma, kad atliekos yra netinkamos tvarkyti ir šalinti sąvartyne, jos grąžinamos vežėjui 
7. Priėmus atliekas operatorė išrašo sąskaitą-faktūrą; 

 vienas iš seniausiai eksploatuojamų -  atidarytas 1973 m  

 užimamas plotas 37 ha 

 per visą eksploatacijos laiką sukaupta virš 3 mln. t. atliekų. 

 atliekos iš pradžių buvo pilamos į natūralią daubą 

 bendras atliekų aukštis siekia 30 ir daugiau metrų 

 hidromonitoringas rodo, kad labai užteršti požeminiai vandenys 

 šiuo metu veikia filtrato valymo įrengimai pačiam sąvartyne arba, alternatyviai, 

filtratas vežamas į Kauno vandenvalą 

 per parą išskiria 80-100 m3 filtrato 

 įrenginių pajėgumas apie 90 m3/parą - valomas mechaniškai ir biologiškai 

 nuo 1996 m. filtratas yra recirkuliuojamas 

 sąvartos viduje temperatūra siekia 45-500C. 

 

http://www.svara.lt/images/lydrastis%20NEW.pdf
http://www.svara.lt/images/lydrastis_pavojingu.pdf

