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Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 10-403, i. k. 106301MISAK00D1-637

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2006 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-637
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726;
2002, Nr. 72-3016) 20 straipsnio 1 dalimi:
1. T v i r t i n u Statybinių atliekų tvarkymo taisykles (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2007 m. birželio 1 d.

APLINKOS MINISTRAS

ARŪNAS KUNDROTAS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637
STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato statybinių atliekų
susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietėje, statybinių atliekų
smulkinimo mobilia įranga statybvietėje, neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimo, statybinių
atliekų vežimo, naudojimo ir šalinimo, asbesto turinčių statybinių atliekų tvarkymo reikalavimus.
2. Šių Taisyklių reikalavimai taikomi statybos dalyviams, statybinių atliekų turėtojams,
statybinių atliekų tvarkytojams, viešojo administravimo subjektams, taip pat kitiems juridiniams ir
fiziniams asmenims, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos
įstatymas ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-698, 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11431

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
neapdorotos statybinės atliekos – atliekų tvarkymo įrenginiais neapdorotos statinio
statybos, rekonstravimo, remonto ir (ar) griovimo metu susidariusios statybinės atliekos;
statybinės atliekos – atliekos, susidarančios statybos, rekonstravimo, remonto ar griovimo
metu;
statyba, statyba ūkio būdu, statybvietė atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme
vartojamas sąvokas;
atliekos, atliekų tvarkytojas, atliekų surinkimas, naudojimas, perdirbimas, atliekų
šalinimas, atliekų saugojimas, atliekų tvarkymas, atliekų susidarymo vieta, inertinės atliekos,
sąvartynas atitinka Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726;
2002, Nr. 72-3016) ir Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po
uždarymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d.
įsakymu Nr. 444 (Žin., 2000, Nr. 96-3051), vartojamas sąvokas.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-698, 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11431

II. STATYBINIŲ ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO PLANAVIMAS
4. Statinio projekte turi būti numatyta:
4.1. planuojamas statybinių atliekų kiekis (svorio vienetais) pagal atskiras statybinių atliekų
rūšis, kaip nustatyta Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“
(toliau − Atliekų tvarkymo taisyklės);
4.2. planuojami susidarysiančių statybinių atliekų pagal atskiras statybinių atliekų rūšis
tvarkymo būdai, neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimo būdai.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-698, 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11431

5. Jei statybvietėje planuojama statybines atliekas smulkinti mobilia įranga, be informacijos,
nurodytos Taisyklių 4.1 ir 4.2 punktuose, prie Taisyklių 4 punkte nurodytų dokumentų turi būti
pateikiama:
5.1. planuojamų smulkinti statybinių atliekų prognozuojamas kiekis (svorio vienetais) ir
numatomi susmulkintų statybinių atliekų sunaudojimo būdai ir vietos;
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5.2. trumpas statybinių atliekų smulkinimo technologinio proceso aprašymas, nurodant
neigiamo poveikio aplinkai ir (ar) žmonių sveikatai mažinimo priemones;
5.3. informacija apie su statybviete besiribojančius gyvenamuosius namus, veikiančias
įstaigas, organizacijas, maisto pramonės įmones, visuomeninės paskirties statinius, saugomas,
rekreacines teritorijas, kultūros paveldo objektus, archeologinius, istorinius paminklus, kapines,
vertingus dendrologiniu, estetiniu bei kraštovaizdžio formavimo požiūriu želdinius;
5.4. fizikinės, cheminės (dulkės, triukšmas, vibracija ir kt.) ir (ar) kitokios taršos, galinčios
sukelti pavojų aplinkai (ar) žmonių sveikatai, įvertinimas.
III. STATYBINIŲ ATLIEKŲ APSKAITA IR TVARKYMAS STATYBVIETĖJE
6. Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir
perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos
ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų
teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d.
įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių
patvirtinimo“ (toliau – Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės),
nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių
reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale, kaip
nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, patvirtintame
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 „Dėl statybos
techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ patvirtinimo“. Šio punkto reikalavimai
netaikomi ūkio būdu statant 1−2 butų gyvenamuosius namus, sodo namus ir (ar) nesudėtingus
statinius.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-698, 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11431

7. Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios:
7.1. komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios
atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas;
7.2. inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie
pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai;
7.3. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės,
popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar
pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos;
7.4. pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos
kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų
savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą;
7.5. netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.).
Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas
pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-698, 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11431

71. Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į
statybos rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes.
Papildyta punktu:
Nr. D1-698, 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11431

8. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip
vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos.
Pavojingos statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse
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nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki
statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-698, 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11431

9. Inertinės (nepavojingos) statybinės atliekos gali būti smulkinamos mobilia įranga
statybvietėje, kaip nustatyta šių Taisyklių 12–15 punktuose.
10. Asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti tvarkomos pagal šių Taisyklių
24-26 punktuose nustatytus reikalavimus. Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (toliau −
PCB/PCT) turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti surenkamos pagal Polichlorintų
bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 473 „Dėl Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų
terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies
keičiančio direktyvą 79/117/EEB, reikalavimus (OL 2004 L 158, p. 7-49).
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-698, 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11431

11. Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“,
patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 „Dėl
statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ patvirtinimo“, siekiant
gauti statybos užbaigimo aktą, statybos užbaigimo komisijai turi būti pateikti dokumentai,
įrodantys, kad rangovas, pats arba per vežėją perdavė statybines atliekas atitinkamas atliekas
apdorojančiai įmonei (dokumentuose, pvz., sąskaitoje faktūroje, atliekų perdavimo–priėmimo akte,
nurodomos perduotų atliekų rūšys, atliekų kodas ir svoris, atliekų perdavimo data, dokumentus
patvirtina atliekas apdorojančios įmonės atsakingas asmuo), arba pateikta statytojo (užsakovo)
pažyma apie neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimą šių Taisyklių 4 punkte nurodytuose
dokumentuose numatytais būdais.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-698, 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11431
Nr. D1-386, 2016-05-26, paskelbta TAR 2016-05-31, i. k. 2016-14402

IV. STATYBINIŲ ATLIEKŲ SMULKINIMAS MOBILIA ĮRANGA STATYBVIETĖJE
12. Statybvietėje susidarančios nepavojingos inertinės statybinės atliekos gali būti
smulkinamos mobilia įranga, kai smulkinamos toje statybvietėje susidariusios nepavojingos
inertinės statybinės atliekos ir kai jų smulkinimas numatytas statinio statybos ar griovimo projekte.
13. Statybinių atliekų smulkinimui statybvietėje naudojama mobili įranga turi atitikti
Statybos techniniame reglamente STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į
aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 325 „Dėl STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos
įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-698, 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11431

14. Statybinių atliekų smulkinimą mobilia įranga statybvietėje gali vykdyti statybines
atliekas tvarkančios įmonės, registruotos Atliekų tvarkytojų valstybės registre, vykdančios atliekų
apskaitą ir teikiančios atliekų apskaitos ataskaitas pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų
susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-698, 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11431

15. Mobilia įranga susmulkintos statybinės atliekos gali būti sunaudojamos šių Taisyklių 16
punkte nurodytais būdais arba naudojamos kaip statybos produktai, kai jų atitiktį šių produktų
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gamintojas patvirtina atitikties deklaracija.
V. NEAPDOROTŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ SUNAUDOJIMAS
16. Neapdorotos nepavojingos statybinės atliekos gali būti sunaudojamos:
16.1. statybvietėje, kurioje šios atliekos susidaro, tuo atveju, kai jų sunaudojimas numatytas
statinio projekte kaip užpildas ar konstrukcinė medžiaga – inertinių atliekų (betonas, plytos, čerpės,
keramika ir kt.) frakcija, kurios dalelių dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas
tenkina konstrukcijai (užpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams statybvietėje tiesti,
gruntas;
16.2. energijos gavybai − medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais,
nepadengtos gruntu ar dažais, kaip nustatyta dokumente „Atliekų deginimo aplinkosauginiai
reikalavimai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d.
įsakymu Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-698, 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11431

16.3. kaip užpildas ar konstrukcinė medžiaga inertinių atliekų (betono, plytų, čerpių,
keramikos ir kt.) frakciją, kurios dalelių dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas
tenkina konstrukcijai (užpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams atliekų sąvartynuose
tiesti;
16.4. atliekų sluoksnių perdengimui sąvartynuose – pavojingomis medžiagomis neužterštas
gruntas arba kitos savo fizine struktūra panašios inertines atliekos (pvz., atsijos, akmens vatos
atliekos ir pan.).
VI. STATYBINIŲ ATLIEKŲ VEŽIMAS, NAUDOJIMAS IR ŠALINIMAS
17. Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar
naudojant kitas priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu
nepatektų į aplinką.
18. Pavojingos statybinės atliekos turi būti vežamos laikantis Atliekų tvarkymo taisyklėse
nustatytų reikalavimų.
19. Statybines atliekas naudojančios (ar) šalinančios įmonės turi nustatyti priimamų naudoti
ir (ar) šalinti statybinių atliekų sąrašą ir šių atliekų kokybės reikalavimus.
20. Naudojimui ir (ar) šalinimui atvežtas statybines atliekas patikrina statybines atliekas
naudojanti ir (ar) šalinanti įmonė. Jei statybinių atliekų turėtojo atvežtos statybinės atliekos
neatitinka statybines atliekas naudojančios ir (ar) šalinančios įmonės nustatytų atliekų kokybės
reikalavimų ir todėl nepriimamos, atliekas naudojanti ir (ar) šalinanti įmonė turi nedelsdama
informuoti apie tai Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-460, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-06, i. k. 2018-09445

21. Taisyklių 20 punkte nurodytu atveju statybinių atliekų turėtojas statybines atliekas
naudojančios ir (ar) šalinančios įmonės nepriimtas statybines atliekas turi perduoti kitam atliekų
tvarkytojui.
22. Statybinės atliekos, kurių perdirbti ar kitaip panaudoti nėra galimybių, turi būti
šalinamos pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo
taisyklėse nustatytus reikalavimus.
23. PCB/PCT turinčios statybinės atliekos naudojamos ir (ar) šalinamos pagal Polichlorintų
bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių ir Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiančio direktyvą
79/117/EEB reikalavimus.

5
VII. ASBESTO TURINČIŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS
24. Statinių, kurių konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto,
konstrukcijų ar asbesto pašalinimo darbai turi būti vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus,
patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. A1-184/V-546 „Dėl Darbo su
asbestu nuostatų patvirtinimo“. Tokių statinių rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijų ar
asbesto pašalinimo darbus gali vykdyti įmonės, atitinkančios Kompetencijos reikalavimų įmonėms,
vykdančioms statinių, turinčių konstrukcijose asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar asbesto šalinimo
darbus, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m.
liepos 12 d. įsakymu Nr. A1-199 „Dėl Kompetencijos reikalavimų įmonėms, vykdančioms statinių,
turinčių konstrukcijose asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar asbesto šalinimo darbus, aprašo
tvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-698, 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11431

25. Asbesto turinčios statybinės atliekos tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo
reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir Atliekų tvarkymo
taisyklėse, taip pat laikantis šių reikalavimų:
25.1. asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti surenkamos atskirai nuo kitų
statybinių atliekų;
25.2. birios (asbesto plaušelius išskiriančios) statybvietėje susidariusios asbesto turinčios
statybinės atliekos turi būti sudrėkinamos ir pakuojamos į sandarią plastikinę tarą (dvigubus
plastikinius maišus, statines, konteinerius ar kt.). Supakuotos asbesto turinčios statybinės atliekos
turi būti ženklinamos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus;
25.3. asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje gali būti laikinai laikomos ne ilgiau
kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-698, 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11431

25.4. asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti perduodamos asbesto ar asbesto turinčias
statybines atliekas šalinančioms įmonėms.
26. Asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti šalinamos pagal Atliekų sąvartynų
įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse nustatytus reikalavimus.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
27. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka.
______________
Pakeitimai:
1.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-698, 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11431
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų
tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
2.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-386, 2016-05-26, paskelbta TAR 2016-05-31, i. k. 2016-14402
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų
tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

6
3.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-460, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-06, i. k. 2018-09445
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų
tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

