LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 29 D.
ĮSAKYMO NR. D1-637 „DĖL STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2014 m. rugpjūčio 28 d. Nr. D1-698
Vilnius
1. P a k e i č i u Statybinių atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo
taisyklių patvirtinimo“:
1.1. pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:
„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.“;
1.2. pakeičiu 3 punkto ketvirtąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„statyba, statyba ūkio būdu, statybvietė atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme
vartojamas sąvokas;“;
1.3. pakeičiu 3 punkto penktąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„atliekos, atliekų tvarkytojas, atliekų surinkimas, naudojimas, perdirbimas, atliekų
šalinimas, atliekų laikymas, atliekų laikinas laikymas, atliekų tvarkymas, atliekų susidarymo vieta,
inertinės atliekos, sąvartynas atitinka Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir Atliekų
sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse, patvirtintose
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų
sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“
(toliau − Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo
taisyklės), vartojamas sąvokas.“;
1.4. pakeičiu 4 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„4. Statinio projekte turi būti numatyta:“;
1.5. pakeičiu 4.1. papunktį ir jį išdėstau taip:
„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);“;
1.6. pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:
„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.“;
1.7. pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:
„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.“;
1.8. papildau 71punktu ir jį išdėstau taip:
„71. Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į
statybos rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes.“;
1.9. pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:
„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
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.“;
1.10. pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:
„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. 749).“;
1.11. pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:
„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“, pripažįstant statinį tinkamu naudoti, statinių pripažinimo tinkamais naudoti
komisijai turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad statybinės atliekos buvo perduotos atliekų
tvarkytojui, arba pateikta statytojo (užsakovo) pažyma apie neapdorotų statybinių atliekų
sunaudojimą šių Taisyklių 4 punkte nurodytuose dokumentuose numatytais būdais.“;
1.12. pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:
„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.“;
1.14. pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:
„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.“;
1.15. pakeičiu 16.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„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“;“;
1.16. pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:
„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.“;
1.17. pakeičiu 25.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„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;“.
2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2014 m. rugsėjo 15 d.
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