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ESAMA SITUACIJA (1) 

• 2011 m. susidarė apie 806 tūkst. t statybos ir griovimo 
atliekų, t. y. 264 kg vienam gyventojui 

 
• Didţioji dalis statybos ir griovimo atliekų perdirbama ar 

kitaip panaudojama - 2011 m. 84 %  (įskaitant ir metalų 
atliekas)  

 
• Veikia 3 inertinių atliekų sąvartynai, kurių bendri 

pajėgumai siekia 106 tūkst. t per metus.  
 
• Teisę šalinti statybines ir kitas inertines atliekas turi visi 

regioniniai nepavojingųjų atliekų sąvartynai, išskyrus 
Utenos regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną.  
 

(Valstybinės atliekų apskaitos duomenimis) 

 



ESAMA SITUACIJA (2) 

 
• Didţiausias atliekų kiekis susidaro statybos įmonėse: 

daugiausia - statinius griaunant, maţiau - 
rekonstruojant, remontuojant ir statant.  

 
• Statybos ir griovimo atliekų susidarymas ir tvarkymas 

planuojami statinio projektavimo etape.  
 
• Šias atliekas perdirbti ar kitaip naudoti skatinama 

vykdant ţaliuosius pirkimus. Statybos darbų ţaliesiems 
pirkimams nustatyti statybos procesuose susidarančių 
atliekų maţinimo, pakartotinio naudojimo, perdirbimo 
ar kitokio naudojimo aplinkos apsaugos kriterijai.  

 



PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI 

• Atliekų tvarkymo įstatymas; 

• Mokesčio uţ aplinkos teršimą įstatymas; 

• Valstybinis atliekų tvarkymo 2014-2020 metų planas; 

• Atliekų tvarkymo taisyklės; 

• Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės. 



UŽDUOTYS 

 

• Iki 2020 m. maţiausiai 70 % (vertinant pagal atliekų 

kiekį) nepavojingųjų statybos ir griovimo atliekų būtų 

paruošiama naudoti pakartotinai, perdirbti ir kitaip 

naudoti; 

 
 
• Įvestas mokestis uţ atliekų šalinimą sąvartynuose. 
 
 

 



PAREIGOS SAVIVALDYBĖMS 

• Uţtikrinta galimybė atiduoti buityje susidarančias 

statybos ir griovimo atliekas 

 

• Įrengti didelių gabaritų atliekų (baldų, statybos ir 

griovimo, elektros ir elektroninės įrangos atliekų, 

naudotų padangų, pavojingų buitinių atliekų ir kt.) 

surinkimo aikšteles ir organizuoti didelių gabaritų 

atliekų surinkimą kitais būdais. 



STATYBINIŲ ATLIEKŲ 
SUSIDARYMO IR TVARKYMO 

PLANAVIMAS 

Statinio projekte turi būti numatyta : 

• planuojamas statybinių atliekų kiekis; 

• susidarysiančių statybinių atliekų tvarkymo būdai; 

• neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimo būdai; 

• atliekų ir statybinių atliekų galimos laikinojo laikymo 

zonos. 

 

 

 



STATYBINIŲ ATLIEKŲ 
APSKAITA 

  
Statybvietėje turi būti : 
 

•  pildomas atliekų apskaitos ţurnalas; 

• vedama susidariusių ir perduodamų tvarkyti statybinių 

atliekų apskaita; 

• teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos. 

 



STATYBINIŲ ATLIEKŲ 
TVARKYMAS STATYBVIETĖJE 

Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai 
laikomos: 

• komunalinės atliekos; 

• inertinės atliekos; 

• perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos; 

• pavojingosios atliekos; 

• netinkamos perdirbti atliekos; 

• kitos  atliekos. 

 



Visos susidariusios statybvietėje 
atliekos  turi būti 

perduodamos atliekas 
tvarkančioms įmonėms pagal 
sutartis dėl jų naudojimo ar 

šalinimo. 



STATYBINIŲ ATLIEKŲ 
SMULKINIMAS MOBILIA ĮRANGA 

Smulkinamos tik statybvietėje susidarančios nepavojingos 
inertinės statybinės atliekos ir kai jų smulkinimas 
numatytas statinio statybos ir griovimo projekte. 

 

Mobili smulkinimo įranga turi atitikti triukšmo valdymo 
reikalavimus. 

 

 Smulkinimą mobilia įranga gali vykdyti tik statybines  
atliekas tvarkančios įmonės, registruotos Atliekų 

tvarkytojų registre. 



NEAPDOROTŲ STATYBINIŲ 
ATLIEKŲ SUNAUDOJIMAS 

STATYBVIETĖJE 

Neapdorotos nepavojingos statybinės atliekos gali būti 
sunaudojamos statybvietėje, kurioje šios atliekos 

susidaro, tuo atveju, kai jų sunaudojimas numatytas 
statinio projekte kaip: 

 

• uţpildas ar konstrukcinė medţiaga – inertinių atliekų 

frakcija; 

• laikiniems keliams tiesti. 



Statybinių atliekų laikymas 

Nepavojingosios statybinės atliekos gali būti laikinai 

laikomos statybvietėje ne ilgiau nei vienerius metus 

nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau nei kaip iki 

statybos pabaigos. 

Pavojingosios statybinės atliekos  gali būti laikinai 

laikomos  ne ilgiau nei 6 mėnesius nuo jų 

susidarymo. 

 



ASBESTO  TURINČIŲ  
STATYBINIŲ ATLIEKŲ 

TVARKYMAS 

Asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti 

tvarkomos  ir laikomos laikantis šių reikalavimų: 

• turi būti surenkamos atskirai nuo kitų statybinių atliekų; 

• birios (asbesto plaušelius išskiriančios) turi būti 

sudrėkinamos ir pakuojamos į sandarią plastikinę tarą; 

• laikinai laikomos ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų 

susidarymo. 

 

 



DĖKOJU UŢ DĖMESĮ 


