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  (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2000, Nr. 90-2776; 2002, Nr. 13-475) 

  1 straipsnis. Lietuvos Respublikos atliek  tvarkymo statymo
                nauja redakcija 
  Pakeisti  Lietuvos Respublikos atliek  tvarkymo statym  ir  j
išd styti taip: 

                      "LIETUVOS RESPUBLIKOS 
                        ATLIEK  TVARKYMO 
                         S T A T Y M A S 

                        PIRMASIS SKIRSNIS 
                      BENDROSIOS NUOSTATOS 

  1 straipsnis. statymo paskirtis 
  1.  Šis statymas  nustato bendruosius  atliek    prevencijos, 
apskaitos,  surinkimo,  saugojimo, vežimo,  naudojimo,   šalinimo 
reikalavimus, kad b t  išvengta atliek  neigiamo poveikio  žmoni
sveikatai ir aplinkai, bei pagrindinius atliek  tvarkymo  sistem
organizavimo ir planavimo principus. 
  2. statymas nereglamentuoja išmetim  or , nuot k   vanden
ir radioaktyvi j  atliek  tvarkymo, taip pat kritusi  gyvuli   ir 
žem s kio atliek  (nat rali , nepavojing , naudojam  žem s kyje
medžiag ) tvarkymo. 
  3.   Specifini    atliek   sraut   ar   kategorij      tvarkymo 
reikalavimus nustato statymai ir kiti teis s aktai. 

  2 straipsnis. Pagrindin s statymo s vokos
  1. Antrin s žaliavos - perdirbti tinkamos atliekos. 
  2.  Atliekos - bet kokios medžiagos ar daiktai, kuri    atliek
tur tojas  atsikrato, nori atsikratyti ar privalo atsikratyti  ir 
kurie  priklauso  atliek   kategorijoms, nurodytoms  statymo   1 
pried lyje,  bei  patenka  Aplinkos  ministerijos   patvirtint
atliek  s raš .
  3.  Atliek   gamintojas - asmuo, kurio veiklos  metu   susidaro 
atliek  arba kuris atlieka atliek  r šiavimo, maišymo ar  kitoki
operacij , kurios metu pasikei ia atliek  pob dis ar sud tis.
  4.  Atliek   naudojimas  - atliek  tvarkymo  b das,   nurodytas 
statymo 2 pried lyje.

  5. Atliek  perdirbimas - atliekose esan i  medžiag  perdirbimas 
gamybos  proceso  metu, skaitant organin  perdirbim    (išskyrus 
panaudojim  energijai gauti), norint atliekose esan ias medžiagas 
panaudoti pagal pirmin  ar kitoki  paskirt .
  6. Atliek  surinkimas - atliek  pa mimas, r šiavimas ir  (arba) 
maišymas norint jas pervežti. 
  7. Atliek  susidarymo vieta - renginys ar teritorija,  kurioje 
d l kin s ar kitos veiklos susidaro atliek .
  8.  Atliek   šalinimas  - atliek   tvarkymo  b das,   nurodytas 
statymo 3 pried lyje.

  9.  Atliek   tur tojas - atliek  gamintojas arba asmuo,   kuris 
turi atliek .
  10. Atliek  tvarkymas - atliek  surinkimo, vežimo, naudojimo ir 
šalinimo veikla, taip pat atliek  tvarkymo veiklos prieži ra  bei 
atliek  šalinimo viet  prieži ra po j  uždarymo. 
  11. Atliek  tvarkymo valstybin s reikšm s objektai - veikiantys 
arba statomi atliek  tvarkymo objektai, atitinkantys  Vyriausyb s
nustatytus kriterijus. 
  12. Atliek  tvarkytojas - mon  ar kitas juridinis asmuo, kuris 
tvarko   atliekas  pagal  šio  statymo  ir  kit   teis s    akt
reikalavimus. 



  13.  Atliek   vež jas  - asmuo, kuris priima  atliekas  iš   j
tur tojo, jas veža bei perduoda atliek  naudotojui ar šalintojui. 
  14.  Gamini  ar pakuot s atliekos - atliekos, kurios   susidaro 
pasibaigus Mokes io už aplinkos teršim statymo nustatyta tvarka 
apmokestinam j  gamini  ar pakuot s naudojimo laikui. 
  15. Komunalin s atliekos - buitin s (buityje susidaran ios)  ir 
kitokios atliekos, kurios savo pob džiu ar sud timi yra  panašios 
 buitines atliekas. 

  16.  Komunalini   atliek   tvarkymo sistema  -   organizacini ,
technini  ir teisini  priemoni  visuma, susijusi su  savivaldybi
funkcij gyvendinimu atliek  tvarkymo srityje. 
  17.  Nepavojingos atliekos - visokios atliekos,  nepriskiriamos 
pavojingoms atliekoms. 
  18.  Pakuo i  atliekos - pakuot s ir pakuo i  medžiagos,  pagal 
atliek   apibr žim   priskiriamos atliekoms,  išskyrus   pakuo i
gamybos atliekas. 
  19.  Pavojingos atliekos - atliekos, atliek  s raše   pažym tos
kaip  pavojingos,  pasižymin ios viena ar  keliomis   pavojingum
lemian iomis savyb mis, nurodytomis šio statymo 4 pried lyje, ir 
atitinkan ios   Aplinkos   ministerijos   nustatytus      atliek
pavojingumo  kriterijus,  bei  kitos  atliekos,  atliek    s raše
nepažym tos  kaip  pavojingos,  ta iau  pasižymin ios  viena   ar 
keliomis  pavojingum   lemian iomis savyb mis  ir   atitinkan ios
atliek  pavojingumo kriterijus. 
  20. S vartynas - atliek  šalinimo renginys, skirtas  atliekoms 
išversti  ant žem s paviršiaus ar po žeme. S vartynams  priklauso 
atliek   šalinimo renginiai, kuriuose atliek  gamintojas  šalina 
savo  atliekas j  susidarymo vietoje, ir nuolatiniai  (veikiantys 
ilgiau  negu  metus)  renginiai,  naudojami  laikinai    saugoti 
atliekoms,  išskyrus renginius, kuriuose atliekos   iškraunamos, 
kad  b t   paruoštos toliau pervežti  naudojimo, apdorojimo   ar 
šalinimo  vietas; renginiai,  kuriuose atliekos  saugomos   iki 
naudojimo   ar  apdorojimo  trumpiau  negu  trejus  metus,     ir 
renginiai, kuriuose atliekos saugomos iki šalinimo trumpiau negu 

vienus metus. 

                        ANTRASIS SKIRSNIS 
                  ATLIEK  TVARKYMO PRIORITETAI 

  3 straipsnis. Atliek  tvarkymo prioritetai 
mon s, kuri kin je komercin je veikloje susidaro atliek   ir 

kurios naudoja, šalina ar kitaip tvarko atliekas, turi imtis vis
galim   ir  ekonomiškai  pateisinam  priemoni   j   kiekiui   bei 
kenksmingam  poveikiui  žmoni   sveikatai ir  aplinkai   mažinti. 
Tokios mon s privalo laikytis ši  prioritet :
  1) naudoti prevencijos priemones atliek  susidarymui mažinti; 
  2)  mažinti susidaran i  bei  s vartynus patenkan i    atliek
kiek   ir  j   kenksmingum   -  kurti  ir  diegti    mažaatliekes 
technologijas,  taupyti  gamtos išteklius, gaminti ir  tiekti   
rink  gaminius, kuriuos b t  galima ilgai ar kartotinai  naudoti, 
o  pasibaigus  j   naudojimo  laikui ir  virtus  atliekomis   jas 
sunaudoti  ir  taip  sumažinti atliek  kiek  bei  pavoj    žmoni
sveikatai ir aplinkai; 
  3)  pagaminti  iš susidariusi  atliek  gaminius arba   antrines 
žaliavas, tinkan ias gaminiams gaminti; 
  4) naudoti atliekas energijai gauti; 
  5)  saugiai  šalinti susidariusias atliekas   s vartynus   bei 
kitas  specialiai  tam skirtas vietas, kad jos nekelt    pavojaus 
žmoni  sveikatai ir aplinkai. 

                        TRE IASIS SKIRSNIS 
                        ATLIEK  TVARKYMAS 

  4 straipsnis. Atliek  tvarkymo organizavimas 
  1.  Atliek   tur tojas  šio statymo  bei  kit   teis s   akt
nustatyta  tvarka turi tvarkyti atliekas pats arba perduoti   jas 
atliek  tvarkytojui. 
  2. mon s, kuri kin je komercin je veikloje susidaro atliek ,
privalo  jas r šiuoti Vyriausyb s ar jos galiotos   institucijos 
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nustatyta tvarka. 
  3.  Atliekas surenkan ios, vežan ios, saugan ios ilgiau,   negu 
nustatyta  šio statymo 8 straipsnio 3 dalyje, naudojan ios   bei 
šalinan ios mon s turi registruotis Vyriausyb s ar jos galiotos
institucijos nustatyta tvarka. 
  4. Atliekas tvarkan ios mon s vadovaujasi darbuotoj  saugos ir 
sveikatos teis s aktais. 
  5. Atliek  vežim  tranzitu, išvežim  iš Lietuvos Respublikos ir 
vežim  Lietuvos Respublik  reglamentuoja Lietuvos  Respublikos 

teis s  aktai  bei Lietuvos Respublikos  tarptautin s   sutartys. 
Atliek   vežimo  tranzitu, išvežimo iš Lietuvos  Respublikos   ir 
vežimo  Lietuvos Respublik  reikalavimus nustato Vyriausyb   ar 

jos galiota institucija. 
  6.  Atliek   tvarkymo valstybin s reikšm s objektai   steigiami 
Vyriausyb s nustatyta tvarka. 

  5 straipsnis. Gamtos ištekli  taupymo ir atliek  mažinimo  
                planai 
  1.  Atliekos  turi b ti tvarkomos taip, kad  nekelt    pavojaus 
žmoni  sveikatai ir aplinkai. 
  2. Siekiant taupyti gamtos išteklius ir užtikrinti  prevencijos 
priemoni  atliek  susidarymui mažinti gyvendinim , mon s, kuri
kin je komercin je veikloje susidaro atliek  ir kurios pagal šio 
statymo 6 straipsnio reikalavimus privalo gauti gamtos  ištekli

naudojimo  leidimus,  Vyriausyb s ar jos galiotos   institucijos 
nustatyta  tvarka  turi  rengti ir gyvendinti  gamtos   ištekli
taupymo ir atliek  mažinimo planus. 
  3.   Gamtos  ištekli   taupymo  ir  atliek   mažinimo    planai 
perži rimi ir kei iami, jeigu pasikei ia gamybos technologija  ar 
mastas, išskyrus pa iame plane numatytus pasikeitimus, ta iau  ne 
re iau kaip kas penkeri metai. 

  6 straipsnis. Gamtos ištekli  naudojimo leidimai 
  1. mon s, kuri kin je komercin je veikloje susidaro  atliek
kiekiai,  viršijantys Aplinkos ministerijos nustatytus   ribinius 
dydžius,  ir mon s, kurios atliekas naudoja, šalina  ar   saugo 
ilgiau,  negu nustatyta šio statymo 8 straipsnio 3 dalyje,  turi 
gauti  gamtos  ištekli  naudojimo ir teršal  emisijos    aplink
leidimus   (gamtos   ištekli   naudojimo   leidimus)     Aplinkos 
ministerijos nustatyta tvarka. 
  2.  Gamtos  ištekli   naudojimo leidimai  išduodami  tik   toms 
atliekas  saugan ioms,  naudojan ioms ar  šalinan ioms mon ms,
kurios  turi  veiklos  nutraukimo planus,  parengtus  pagal   šio 
statymo 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus. 

  7 straipsnis. Atliek  apskaita ir ataskait  teikimo tvarka 
mon s, kuri kin je komercin je veikloje susidaro atliek , ir 

atliek  tvarkytojai atliek  apskait  tvarko ir teikia  ataskaitas 
apie  atliek   susidarym   ir  tvarkym   Aplinkos    ministerijos 
nustatyta tvarka. 

  8 straipsnis. Atliek  saugojimas 
  1.  Atliekos  turi b ti saugomos taip, kad  netur t    neigiamo 
poveikio žmoni  sveikatai ir aplinkai. 
  2.   Atliek   saugojimo  priemon s, renginiai  ir     vietos, 
atsižvelgiant   juose saugom  atliek  savybes,  turi   atitikti 
teis s   akt   nustatytus  aplinkos  apsaugos,     priešgaisrin s
apsaugos, darbuotoj  saugos ir sveikatos reikalavimus. 
  3.  Atliekas  gaminan ios  ar surenkan ios mon s   pavojingas 
atliekas   gali  saugoti  ne  ilgiau  kaip  tris  m nesius,     o 
nepavojingas - ne ilgiau kaip vienus metus nuo j  susidarymo. 

  9 straipsnis. Atliek  tvarkymo dokument  saugojimas 
  Su  atliek   tvarkymu  susij   dokumentai  turi  b ti   saugomi 
Vyriausyb s ar jos galiotos institucijos nustatyta tvarka. 

  10 straipsnis. Atliek  naudojimo ar šalinimo techninis  
                 reglamentas 
  1.  Atliekas naudojanti ar šalinanti mon  turi tur ti  atliek
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naudojimo  ar  šalinimo  technin   reglament ,  kuris    smulkiai 
apibr žt   visas atliek  pri mimo, laikymo, naudojimo,  šalinimo, 
aplinkos  steb senos  (monitoringo)  ir  kontrol s    operacijas, 
užtikrinan ias aplinkos apsaug  ir visuomen s sveikatos saug .
  2.  Atliek   naudojimo ar šalinimo techninis  reglamentas   yra 
neatsiejama  gamtos  ištekli   naudojimo leidimo,  numatyto   šio 
statymo 6 straipsnyje, dalis. 

  11 straipsnis. Atliek  saugojimo, naudojimo ar šalinimo veiklos 
                 nutraukimo s lygos 
  1. Atliekas naudojanti ar šalinanti mon , taip pat mon , kuri 
saugo atliekas ilgiau, negu nustatyta šio statymo 8 straipsnio 3 
dalyje  (toliau  šiame straipsnyje - mon ),  privalo   nutraukti 
atliek   saugojimo,  naudojimo ar šalinimo veikl  taip, kad   jos 
nutraukimo  metu ir po veiklos nutraukimo neatsirast    neigiamas 
poveikis žmoni  sveikatai ir aplinkai. 
  2. mon   turi tur ti Aplinkos ministerijos nustatyta   tvarka 
parengt   atliek   tvarkymo veiklos nutraukimo plan . Jame   turi 
b ti numatyta: 
  1)  didžiausias leidžiamas mon je saugoti atliek  kiekis,   j
sutvarkymo priemon s ir išlaidos; 
  2) atliek  saugojimo, naudojimo ar šalinimo rengini   uždarymo 
bei sutvarkymo priemon s ir išlaidos; 
  3)   atliek   saugojimo,  naudojimo  ar  šalinimo     rengini
prieži ros po uždarymo priemon s, trukm  ir išlaidos; 
  4) šios dalies 1-3 punktuose numatytoms priemon ms gyvendinti
b tin  l š  kaupimo sistema. 
  3. mon   turi tur ti draudimo kompanijos ar  banko   garant ,
užtikrinant   atliek  tvarkymo veiklos nutraukimo plane  numatyt
priemoni   finansavim mon s bankroto ar kitu atveju, kai  mon
privalo nutraukti atliek  saugojimo, naudojimo ar šalinimo veikl
ir   neturi   sukaupusi   tam  reikaling    l š .     Dokumentai, 
patvirtinantys   garanto  suteikim ,  yra  neatsiejama    atliek
tvarkymo veiklos nutraukimo plano dalis. 

                      KETVIRTASIS SKIRSNIS 
               PAVOJING  ATLIEK  TVARKYMO YPATUMAI 

  12 straipsnis. Pavojing  atliek  tvarkymo licencijavimas 
  1. mon s,  kurios  tvarko (surenka, veža, saugo,  šalina   ar 
naudoja) pavojingas atliekas, turi gauti licencij  Vyriausyb s ar 
jos galiotos institucijos nustatyta tvarka. 
  2.  Licencijoje turi b ti nurodytos pavojing  atliek ,   kurias 
licencijos  tur tojas  gali  tvarkyti,  r šys  bei  ši    atliek
tvarkymo b dai.
  3. Licencija gali b ti išduodama tik tai monei, kuri pagal šio 
statymo  6  straipsnio reikalavimus yra gavusi gamtos   ištekli

naudojimo  leidim ,  kurios  darbuotoj   kvalifikacija   atitinka 
nustatytus  pavojing  atliek  tvarkymo atestacinius  reikalavimus 
ir kurios veikla apdrausta draudimo kompanijoje. 

  13 straipsnis. Pavojing  atliek  identifikavimas ir  
                 deklaravimas 
  Pavojing   atliek   gamintojas privalo  identifikuoti   turimas 
pavojingas  atliekas ir apie kiekvienos r šies pavojing   atliek
susidarym   pranešti  Aplinkos ministerijai.  Pavojing    atliek
identifikavimo   ir   deklaravimo   tvark    nustato     Aplinkos 
ministerija. 

  14 straipsnis. Pavojing  atliek  maišymas 
  1. Pavojing  atliek  susidarymo, surinkimo, saugojimo,  vežimo, 
r šiavimo, naudojimo, šalinimo metu negalima ši  atliek   skiesti 
ir maišyti su jokiomis atliekomis ar medžiagomis. 
  2. Pavojingas atliekas galima maišyti su kitomis atliekomis  ar 
medžiagomis tik tais atvejais, jei tai b tina siekiant sutvarkyti 
pavojingas atliekas saugesniu žmoni  sveikatai ir aplinkai b du.

  15 straipsnis. Pavojing  atliek  pakavimas ir ženklinimas 
  Saugomos arba vežamos pavojingos atliekos turi b ti  supakuotos 
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ir paženklintos. Pavojing  atliek  pakavimo ir ženklinimo  tvark
nustato Aplinkos ministerija. 

  16 straipsnis. Pavojing  atliek  naudojimo ar šalinimo mon s
                 darbo žurnalas 
  Pavojing   atliek  naudojimo ar šalinimo mon  privalo  pildyti 
darbo žurnal , kuriame registruojami pavojing  atliek   pri mimo,
saugojimo,  naudojimo,  šalinimo etapai, vežimas bei  tiksli   j
buvimo  vieta mon je.  Darbo žurnalo form  ir  pildymo   tvark
nustato Aplinkos ministerija. 

  17 straipsnis. Pavojing  atliek  vežimo tvarka 
  1.  Pavojingos  atliekos  vežamos pagal  Lietuvos   Respublikos 
teis s  akt  nustatytus pavojing  krovini  vežimo   reikalavimus, 
jeigu  Lietuvos  Respublikos  tarptautin s  sutartys    nenustato 
kitaip.
  2. Perduodant tvarkyti ar vežti pavojingas atliekas,  privaloma 
tur ti  pavojing  atliek  specialios formos lydrašt .   Pavojing
atliek   lydraš io form , jo pildymo ir naudojimo tvark   nustato 
Vyriausyb s galiota institucija. 

  18 straipsnis. Pavojing  atliek  tranzito, išvežimo ir vežimo
                 apskaita 
  Pavojing  atliek  tranzito, išvežimo iš Lietuvos Respublikos ir 
vežimo    Lietuvos  Respublik   apskait   tvarko     Aplinkos 

ministerija. 

  19 straipsnis. Avarij  prevencija, likvidavimas, tyrimas 
  1.  Pavojingas atliekas gaminan ios ir tvarkan ios mon s   bei 
nepavojingas atliekas šalinan ios mon s privalo parengti avarij
likvidavimo  planus.  Šiuose planuose turi b ti numatyti mon s
darbuotoj  veiksmai galimos avarijos metu, kad nekilt  arba  b t
mažesnis pavojus žmoni  sveikatai ar aplinkai. 
  2. vykus avarijai arba išsipylus pavojingoms atliekoms ar  j
pavojingiems  komponentams,  galintiems  sukelti  pavoj    žmoni
sveikatai ar aplinkai, avarija nedelsiant turi b ti  likviduojama 
pagal   avarij    likvidavimo  plan   ir  nustatomos     avarijos 
priežastys.  Avarij   likvidavimo  planai  sudaromi   Vyriausyb s
nustatyta tvarka. 

                        PENKTASIS SKIRSNIS 
          ATLIEK  TVARKYMO VALSTYBINIS REGLAMENTAVIMAS 

  20 straipsnis. Aplinkos ministerijos funkcijos 
  1.  Aplinkos  ministerija reglamentuoja ir administruoja   vis
atliek  tvarkym , kontroliuoja nustatyt  reikalavim  ir  užduo i
gyvendinim .

  2. Aplinkos ministerija koordinuoja kit  valstyb s institucij ,
apskri i   viršinink   ir savivaldybi  veikl   atliek    tvarkymo 
srityje,   ieško   papildom   finansavimo  šaltini      valstyb s
institucij    bei  savivaldybi   parengtiems  atliek     tvarkymo 
projektams finansuoti. 

  21 straipsnis. Sveikatos apsaugos ministerijos funkcijos 
  1. Sveikatos apsaugos ministerija atlieka pavojing  atliek   ir 
j   tvarkymo  veiklos poveikio žmogaus ir  visuomen s   sveikatai 
ekspertiz , reglamentuoja medicinini  atliek  tvarkym   sveikatos 
prieži ros staigose.
  2.   Sveikatos  apsaugos  ministerija  koordinuoja    sveikatos 
prieži ros staig  veiksmus diegiant medicinini  atliek  tvarkymo 
paj gumus.  Tais  atvejais,  kai sveikatos  prieži ros staigos
nesugeba  užtikrinti  saugaus  medicinini   atliek    sutvarkymo, 
Sveikatos  apsaugos ministerija inicijuoja ši  atliek    tvarkymo 
paj gum  suk rimo projektus. 

  22 straipsnis. kio ministerijos funkcijos 
  1. kio ministerija rengia ir tvirtina programas,  skatinan ias
atliek   prevencij ,  taip  pat  skatinan ias  mažinti   gamyboje 
susidaran i   atliek  kiek , diegti mažaatliekes   technologijas, 
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kurti  rinkas  iš  antrini   žaliav   pagamintiems    produktams; 
koordinuoja ši  program gyvendinim .
  2. kio  ministerija  koordinuoja  pramon s moni    veiksmus 
diegiant  gamyboje susidaran i  atliek  tvarkymo paj gumus.  Tais 
atvejais,  kai pramon s mon s nesugeba užtikrinti saugaus   savo 
atliek   sutvarkymo, kio  ministerija  inicijuoja    atitinkam
atliek  tvarkymo paj gum  suk rimo projektus. 

  23 straipsnis. Žem s kio ministerijos funkcijos 
  Žem s kio  ministerija  koordinuoja  žem s kio  ir   maisto 
pramon s moni   veiksmus  diegiant  j   gamyboje   susidaran i
atliek   tvarkymo  paj gumus. Tais atvejais, kai žem s kio   ir 
maisto  pramon s mon s nesugeba užtikrinti saugaus savo  atliek
sutvarkymo, Žem s kio ministerija inicijuoja atitinkam   atliek
tvarkymo paj gum  suk rimo projektus. 

  24 straipsnis. Apskri i  viršinink  funkcijos 
  Apskri i   viršininkai organizuoja regionini  atliek   tvarkymo 
plan   rengim ,  koordinuoja savivaldybi  veiksmus gyvendinant
bendras regionines programas, ypa  kai tai yra susij  su  atliek
tvarkymui reikalingos regionin s infrastrukt ros k rimu. 

  25 straipsnis. Savivaldybi  funkcijos 
  Savivaldybi   institucijos  organizuoja  komunalini     atliek
tvarkymo   sistemas,  b tinas  j   teritorijose    susidaran ioms
komunalin ms  atliekoms  tvarkyti,  organizuoja  atliek ,   kuri
tur tojo nustatyti ne manoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkym .

                        ŠEŠTASIS SKIRSNIS 
                     ATLIEK  TVARKYMO PLANAI 

  26 straipsnis. Valstybinis strateginis atliek  tvarkymo planas 
  1.  Šiame statyme nurodytiems atliek  tvarkymo   prioritetams 
gyvendinti  turi b ti parengtas valstybinis strateginis  atliek

tvarkymo planas. 
  2. Pagrindiniai valstybinio strateginio atliek  tvarkymo  plano 
tikslai:
  1)   sukurti  racionali   bendr   atliek   tvarkymo    sistem ,
tenkinan i   visuomen s  poreikius, užtikrinan i  ger    aplinkos 
kokyb  ir nepažeidžian i  rinkos ekonomikos princip ;
  2) nustatyti atliek  tvarkymo užduotis, priemones ir  veiksmus, 
užtikrinan ius  racional   atliek   medžiagini   ir   energetini
ištekli  panaudojim .
  3. Valstybin  strategin  atliek  tvarkymo plan  rengia Aplinkos 
ministerija ir tvirtina Vyriausyb .

  27 straipsnis. Regioniniai atliek  tvarkymo planai 
  1. Regioniniuose atliek  tvarkymo planuose turi b ti nustatytos 
priemon s,  užtikrinan ios  valstybiniame strateginiame   atliek
tvarkymo plane nustatyt  užduo i gyvendinim .
  2.  Pagrindinis  regionini  atliek  tvarkymo plan   tikslas   - 
suderinti savivaldybi  veiksmus organizuojant komunalini  atliek
tvarkymo  sistemas  ir steigiant kelioms  savivaldyb ms   bendrus 
atliek  naudojimo ar šalinimo renginius.
  3.  Regioniniai atliek  tvarkymo planai turi b ti suderinti  su 
region  pl tros planais. 
  4.  Regioninius atliek  tvarkymo planus rengia region   pl tros
tarybos sudarytos darbo grup s. 
  5.  Regionini   atliek  tvarkymo plan  rengim  koordinuoja   ir 
juos tvirtina region  pl tros tarybos. 

  28 straipsnis. Savivaldybi  atliek  tvarkymo planai 
  1. Savivaldybi  atliek  tvarkymo planuose turi b ti  nustatytos 
priemon s,  užtikrinan ios  valstybiniame strateginiame   atliek
tvarkymo  plane  bei  regioniniuose  atliek   tvarkymo   planuose 
nustatyt  užduo i gyvendinim .
  2.  Pagrindinis savivaldybi  atliek  tvarkymo plan  tikslas   - 
nustatyti  komunalini   atliek   tvarkymo  sistem    organizavimo 
priemones,    kurios   užtikrint    aplinkosaugos,    techninius- 
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ekonominius  ir  higienos reikalavimus  atitinkan ios   viešosios 
komunalini    atliek    tvarkymo  paslaugos   pasi l      visiems 
savivaldyb s teritorijoje esantiems asmenims. 
  3. Savivaldybi  atliek  tvarkymo planus rengia savivaldyb s  ir 
tvirtina savivaldybi  tarybos. 

  29 straipsnis. Regionini  ir savivaldybi  atliek  tvarkymo  
                 plan  sud tis
  1. Regioniniuose ir savivaldybi  atliek  tvarkymo planuose turi 
b ti šios pagrindin s dalys: 
  1) esamos atliek  tvarkymo b kl s apžvalga; 
  2) atliek  tvarkymo užduotys planuojamam laikotarpiui; 
  3) ilgalaik  strategin  programa ne mažiau kaip dešimties  met
laikotarpiui; 
  4) trumpalaik  veiksm  programa ketveri  met  laikotarpiui. 
  2. Smulkesn  regionini  ir savivaldybi  atliek  tvarkymo  plan
sud t  nustato Aplinkos ministerija. 

                      SEPTINTASIS SKIRSNIS 
              KOMUNALINI  ATLIEK  TVARKYMO SISTEMOS 

  30 straipsnis. Komunalini  atliek  tvarkymo sistem
                 organizavimas 
  1.  Savivaldyb s  organizuoja  komunalini   atliek     tvarkymo 
sistemas,  b tinas  j  teritorijose susidaran ioms   komunalin ms
atliekoms  tvarkyti.  Šiose sistemose gali b ti tvarkomos   visos 
atliekos,  išskyrus  atliekas  moni ,  kuri   gamtos    ištekli
naudojimo  leidimuose  nustatyti atliek   tvarkymo   reikalavimai 
negali  b ti vykdyti savivaldybi  organizuojamose   komunalini
atliek  tvarkymo sistemose. 
  2.   Komunalini    atliek    tvarkymo  sistemos   turi     b ti
organizuojamos   taip,   kad  skatint   atliek   naudojim      ir 
perdirbim .
  3.   Komunalini    atliek    tvarkymo  sistemos   turi     b ti
organizuojamos  taip,  kad  miestai, miesteliai ir  kaimai   b t
apr pinti:
  1) atliek  surinkimo ir išvežimo priemon mis;
  2)  atliek   r šiavimo  j   susidarymo  vietose    priemon mis.
R šiavimo  priemon mis  turi b ti užtikrintas  asmenims   patogus 
antrini  žaliav  surinkimas; 
  3)  atskir  komunalini  atliek  sraut  - buityje   susidaran i
statybos  ir griovimo atliek , didži j  atliek  (bald ,  buitin s
technikos   ir  pan.),  naudot   padang   -  atskiro    surinkimo 
priemon mis; 
  4)  buityje  susidaran i  pavojing  atliek  atskiro   surinkimo 
priemon mis. 
  4.   Eksploatuoti   komunalini   atliek    tvarkymo     sistem
savivaldyb s  gali pavesti (kaip privalom  užduot )  savivaldyb s
steigtai  bendrovei  arba keli  savivaldybi steigtai   atliek

tvarkymo staigai, monei ar organizacijai. Savivaldyb s   gali 
organizuoti   ir   komunalini    atliek    tvarkymo      sistemos 
eksploatavimo   ir   pl tojimo  paslaug   operatori      (atliek
tvarkytoj )  atrankos  konkurs  arba, nutarusios vesti   vietin
rinkliav  iš atliek  tur toj  už komunalini  atliek  surinkim  ir 
tvarkym ,   turi   organizuoti  komunalini   atliek      tvarkymo 
(komunalini    atliek    tvarkymo  sistemos  eksploatavimo     ir 
pl tojimo) paslaug  viešojo pirkimo konkurs .
  5. mon s,  kurios  ver iasi komunalini   atliek    surinkimu, 
skaitant  antrini   žaliav  surinkim , ši  veikl    savivaldyb s

teritorijoje  gali vykdyti tik tuo atveju, jeigu yra  sudariusios 
sutartis su savivaldybe. 

  31 straipsnis. Savivaldybi  atliek  tvarkymo taisykl s
  1.   Savivaldybi    tarybos   turi   patvirtinti     taisykles, 
reglamentuojan ias vieš j  komunalini  atliek  tvarkymo  paslaug
teikim    ir   užtikrinan ias,  kad  šios  paslaugos     atitikt
aplinkosaugos,  techninius-ekonominius, higienos reikalavimus  ir 
savivaldybi  bei regionini  atliek  tvarkymo plan gyvendinim ,
nustatan ias komunalini  atliek  tvarkymo s lygas.
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  2.  Kaip  vykdomi  savivaldybi   atliek   tvarkymo   taisykl se
nustatyti reikalavimai, kontroliuoja savivaldybi  institucijos. 
  3. Savivaldybi  atliek  tvarkymo taisykl s turi b ti paskelbtos 
vietin je spaudoje. 

                       AŠTUNTASIS SKIRSNIS 
       ATLIEK  TVARKYMO EKONOMIN S IR FINANSIN S PRIEMON S

  32 straipsnis. Principas "terš jas moka" 
  1. Atliek  tvarkymo srityje taikomas principas "terš jas moka", 
kuris  reiškia,  kad  atliek  tvarkymo  išlaidas  turi   apmok ti
atliek   tur tojas  ir  (ar)  medžiag  bei gamini ,  tarp  j    - 
pakuot s,  d l kuri  naudojimo susidaro atliekos, gamintojas   ar 
importuotojas. 
  2.  Mokes io už aplinkos teršim statymas nustato mokest    už 
aplinkos teršim  gamini  ir (ar) pakuot s atliekomis. 

  33 straipsnis. Atliek  tvarkymo papildomi finansavimo šaltiniai 
  Atliek  tvarkymo papildomi finansavimo šaltiniai: 
  1) Gamini  ar pakuot s atliek  tvarkymo programos l šos;
  2) valstyb s biudžetas ir savivaldybi  biudžetai; 
  3) Aplinkos apsaugos r mimo programos l šos;
  4) savivaldybi  gamtos apsaugos fondai; 
  5)  Lietuvos  aplinkos  apsaugos investicij   fondo   programos 
l šos;
  6)  užsienio  šali ,  tarptautini   organizacij   ir    finans
institucij  bei Lietuvos Respublikos asmen  tiksliniai našai.

  34 straipsnis. Gamini  ar pakuot s atliek  tvarkymo programa 
  1.  Atliek  tvarkymo finansavimo galimyb ms padidinti  sudaroma 
Gamini    ar  pakuot s  atliek   tvarkymo  programa  (toliau    - 
Programa).
  2. Programos l šas sudaro Mokes io už aplinkos teršim statyme
nustatytas mokestis už aplinkos teršim  gamini  ir (ar)  pakuot s
atliekomis. 
  3.  Programos l šos naudojamos apmokestinam j  gamini  ir  (ar) 
pakuot s atliek :
  1) surinkimo, r šiavimo ir perdirbimo arba naudojimo  energijai 
gauti išlaidoms kompensuoti; 
  2)  surinkimui,  r šiavimui  ir  perdirbimui  arba   naudojimui 
energijai  gauti, investiciniams projektams rengti, vertinti   ir 
gyvendinti; 

  3)  investiciniams  projektams gyvendinti  naudojam    paskol
pal kanoms dotuoti; 
  4)  mažaatliek ms  technologijoms  kurti  bei  j     naudojimui 
skatinti.
  4. Pagrindiniai Programos l š  naudojimo principai: 
  1)  apmokestinam j  gamini  ir (ar) pakuot s atliek    tvarkymo 
išlaidos  kompensuojamos  tik  tada, kai galutinis  ši    atliek
sutvarkymas  yra  j  naudojimas pagal šio statymo 2   straipsn ,
išskyrus šio straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatytus atvejus; 
  2) išlaidos apmokestinam j  gamini  ir (ar) pakuot s  atliekoms 
surinkti ir saugiai pašalinti gali b ti kompensuojamos tik  tada, 
kai šioms atliekoms panaudoti n ra technologij ;
  3)   apmokestinam j    gamini   ir  (ar)   pakuot s     atliek
tvarkytojams mokamos kompensacijos neturi viršyti apmokestinam j
gamini   ir  (ar)  pakuot s  atliek   tvarkymo  išlaid   ir    už 
sutvarkytas  gamini   ir (ar) pakuot s atliekas  gaunam    pajam
skirtumo;
  4)  kompensacijos  apskai iuojamos  vienam  panaudot    atliek
svorio  ar  t rio vienetui ir mokamos už panaudot  ar   pašalint
(pagal šio straipsnio 4 dalies 2 punkt ) apmokestinam j   gamini
ir  (ar)  pakuot s atliek  kiek , išskyrus t  atliek  kiek ,   už 
kur   mok tojai  pagal  Mokes io už  aplinkos  teršim statym
atleidžiami  nuo  mokes io už aplinkos teršim  gamini   ir   (ar) 
pakuot s atliekomis; 
  5)  l šos, sukauptos apmokestinus mokes iu už aplinkos  teršim
gamini   ir (ar) pakuot s atliekomis tam tikr  gamini  grup    ir 
(ar) pakuot s r š , naudojamos tik tos gamini  grup s ar pakuot s
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r šies  atliekoms  surinkti, r šiuoti ir perdirbti arba   naudoti 
energijai  gauti.  Jei tokio l š  poreikio  einamaisiais   metais 
n ra, l šos gali b ti naudojamos kit  apmokestinam j  gamini   ir 
(ar) pakuot s atliekoms tvarkyti; 
  6)  apmokestinam j  gamini  ir (ar) pakuot s atliek    tvarkymo 
investiciniai  projektai Programos l šomis finansuojami tik  tais 
atvejais, kai min t  gamini  ir (ar) pakuot s atliekoms  tvarkyti 
n ra b tin  paj gum  arba yra gyvendinti tik atskiri ši  atliek
tvarkymo etapai; 
  7)  Programos  l šos, nepanaudotos einamaisiais   biudžetiniais 
metais,  yra  naudojamos kitais metais šio straipsnio  3   dalyje 
numatytoms priemon ms finansuoti. 
  5. Programos l š  valdymo bendrosios nuostatos: 
  1)  metines  Programos l š  panaudojimo s matas ir   ataskaitas 
rengia  bei  Programos l šas administruoja Vyriausyb s galiota
institucija; 
  2) Programos priemon ms ir metin ms Programos l š   panaudojimo 
s matoms  pritaria  Programos l š  panaudojimo taryba (toliau   - 
Taryba), o jas tvirtina Vyriausyb  arba jos galiota institucija; 
  3)  Taryb , kuri yra patariamasis organas, sudaro   Vyriausyb s
institucij ,  mokes io  už  aplinkos  teršim   gamini   ir   (ar) 
pakuot s   atliekomis   mok toj    ar   jiems      atstovaujan i
organizacij ,   apmokestinam j   gamini   ir  pakuot s    atliek
tvarkytoj    ar  jiems  atstovaujan i   organizacij ,    pakuo i
gamintoj   ar  jiems  atstovaujan i  organizacij   bei   Lietuvos 
savivaldybi   asociacijos  atstovai.  Tarybos  sud t     tvirtina 
Vyriausyb  ar jos galiota institucija. 

                       DEVINTASIS SKIRSNIS 
                            ATSAKOMYB

  35 straipsnis. Atsakomyb
  Asmenys,  pažeid   šio statymo reikalavimus, atsako   statym
nustatyta tvarka. 

                       DEŠIMTASIS SKIRSNIS 
                      STATYMO SIGALIOJIMAS

  36 straipsnis. Pasi lymai Vyriausybei 
  Vyriausyb  ar jos galiota institucija: 
  1)  iki  2003 m. sausio 1 d. nustato atliek  vežimo   tranzitu, 
išvežimo iš Lietuvos Respublikos ir vežimo  Lietuvos Respublik
reikalavimus. 
  2)  iki  2003  m. sausio 1 d. nustato  moni ,  kurios   tvarko 
pavojingas   atliekas,   licencijavimo  tvark ,  toki moni
darbuotojams   taikomus  kvalifikacinius  reikalavimus  bei    j
atestavimo tvark .

  37 straipsnis. statymo sigaliojimas 
  Šis statymas sigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d., išskyrus  12 
straipsn , kuris sigalioja nuo 2003 m. kovo 1 d." 

  2 straipsnis. statymo pripažinimas netekusiu galios 
  Lietuvos  Respublikos  atliek   tvarkymo statymo 32,  33,   34 
straipsni   pakeitimo ir papildymo statym  (Žin., 2002, Nr.  13- 
475) pripažinti netekusiu galios. 

  Skelbiu š  Lietuvos Respublikos Seimo priimt statym .

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                            VALDAS ADAMKUS 
                          ______________ 
                                                 
                                      Lietuvos Respublikos 
                                      2002 m. liepos 1 d. 
                                      statymo Nr. IX-1004 
                                          1 pried lis 

                       ATLIEK  KATEGORIJOS 
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Q1       Gamybos ar vartojimo liekanos, nenurodytos žemiau 
Q2       Produktai, neatitinkantys gaminio charakteristikos 
Q3       Produktai, kuri  vartojimo laikas pasibaig s
Q4       Išsipylusios, išsibars iusios ar kitaip nelaimingo  
atsitikimo metu pasklidusios medžiagos, skaitant
medžiagas, renginius ir t. t., užterštus tokio  
nelaimingo atsitikimo metu 
Q5       Medžiagos, užterštos vykdant planuot  veikl  (pvz.:
valymo operacij  liekanos, pakuo i  medžiagos,
konteineriai ir t. t.) 
Q6       Nenaudojamos dalys (pvz.: netinkamos baterijos,  
išnaudoti katalizatoriai ir t. t.) 
Q7       Medžiagos, kurios toliau naudoti netinka (pvz.:  
užterštos r gštys, užteršti tirpikliai, naudotos gr dinimo
druskos ir t. t.) 
Q8       Pramonini  proces  liekanos (pvz.: šlakai, distiliavimo  
nuos dos ir t. t.) 
Q9       Teršal  valymo liekanos (pvz.: skruberi  nuos dos,
filtr  dulk s, naudoti filtrai ir t. t.) 
Q10      Mechaninio apdirbimo ir apdailos liekanos (pvz.:  
tekinimo, frezavimo darb  atliekos ir t. t.) 
Q11      Žaliav  gavybos ir apdorojimo liekanos (pvz.: kasybos  
atliekos, naftotieki  paplavos ir t. t.) 
Q12      Medžiagos su priemaišomis (pvz.: naftos produktai,  
užteršti polichlorintais bifenilais ir t. t.) 
Q13      Bet kurios medžiagos, junginiai ar produktai, kuriuos  
vartoti draudžia statymas
Q14      Gaminiai, kuri  j  tur tojas daugiau nebenaudoja (pvz.:  
žem s kio, nam kio, biuro, komercin s ir
prekybos atliekos ir t. t.) 
Q15      Užterštos medžiagos, junginiai ar produktai, susidar
valant žem  ir grunt
Q16      Bet kurios medžiagos, junginiai ar produktai, neminimi  
aukš iau išvardytose kategorijose 
                          ______________ 

                                        Lietuvos Respublikos 
                                         2002 m. liepos 1 d. 
                                        statymo Nr. IX-1004 
                                             2 pried lis

                     ATLIEK  NAUDOJIMO B DAI

R1       Tirpikli  atnaujinimas (regeneracija) 
R2       Organini    medžiag ,  nenaudojam   kaip     tirpikliai, 
perdirbimas (atnaujinimas) 
R3       Metal  ir metal  jungini  perdirbimas (atnaujinimas) 
R4       Kit  neorganini  medžiag  perdirbimas (atnaujinimas) 
R5       R gš i  ar bazi  regeneracija 
R6       Užterštumui mažinti naudojam  komponent  atnaujinimas 
R7       Kataliz s komponent  atnaujinimas 
R8       Pakartotinis naftos perdirbimas arba kitoks pakartotinis 
naftos
produkt  naudojimas 
R9       Naudojimas kurui ar kitais b dais energijai gauti 
R10      Paskleidimas  ant  žem s,  naudingas  žem s kiui    ar 
gerinantis aplinkos b kl , skaitant kompostavim
ir kitus biologinio perdirbimo metodus 
R11      Atliek , gaut  R1-R10 naudojimo b dais, panaudojimas 
R12      Pasikeitimas atliekomis, siekiant taikyti joms bet  kur
iš R1-R11 naudojimo b d
R13      Šiame  priede nurodytais b dais naudoti skirt    atliek
saugojimas, išskyrus  
laikin j  saugojim
susidarymo vietoje surinkimo metu 
                          ______________ 
                                                   
                                        Lietuvos Respublikos 
                                        2002 m. liepos 1 d. 
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                                        statymo Nr. IX-1004 
                                            3 pried lis

                      ATLIEK  ŠALINIMO B DAI

D1       Išvertimas ant žem s ar po žeme (pvz.: s vartynuose ir  
t. t.) 
D2       Apdorojimas žem je (pvz.: biologinis skyst  atliek  ar
dumblo skaidymas dirvožemyje ir t. t.) 
D3       Giluminis purškimas (pvz.: pumpuojam  atliek
purškimas  šulinius, šachtas, druskos olas  

ar nat raliai susidariusias ertmes) 
D4       Surinkimas  tvenkinius ant žem s paviršiaus (pvz.:  
skyst j  atliek  ar dumblo supylimas  duobes,
baseinus ar lag nas ir t. t.) 
D5       Šalinimas specialiai rengtuose s vartynuose (pvz.:  
d jimas  atskiras sekcijas, kurios uždengiamos ir  
izoliuojamos viena nuo kitos ir nuo aplinkos ir t. t.) 
D6       Kiet j  atliek  išmetimas  vandens telkin , išskyrus
j ras/vandenynus 
D7       Išmetimas  j ras/vandenynus, skaitant terpim  j ros
dugn
D8       Šiame s raše smulkiau neapib dintas biologinis  
apdorojimas, kurio metu gaunami galutiniai junginiai  
ar mišiniai, šalinami bet kuriuo šiame priede nurodytu  
b du
D9       Šiame s raše smulkiau neapib dintas fizikinis cheminis  
apdorojimas, kurio metu gaunami galutiniai  
junginiai ar mišiniai, šalinami bet kuriuo šiame priede  
nurodytu b du (pvz.: garinimas, džiovinimas,  
kalcinavimas ir t. t.) 
D10      Deginimas sausumoje 
D11      Deginimas j roje
D12      Nuolatinis saugojimas (pvz.: konteineri  laikymas  
šachtose ir t. t.) 
D13      Maišymas prieš bet kurio šiame priede nurodyto b do
naudojim
D14      Perpakavimas prieš bet kurio šiame priede nurodyto b do
naudojim
D15      Šiame priede nurodytais b dais šalinti skirt  atliek
saugojimas,
išskyrus laikin j  saugojim  susidarymo vietoje  
surinkimo metu 
                          ______________ 

                                         Lietuvos Respublikos 
                                         2002 m. liepos 1 d. 
                                         statymo Nr. IX-1004 
                                             4 pried lis

              ATLIEK  PAVOJINGUM  LEMIAN IOS SAVYB S

  H1 Sprogstamosios: medžiagos ir preparatai, kurie nuo  liepsnos 
gali  sprogti arba kurie yra jautresni sm giui ar trin iai   negu 
dinitrobenzenas 
  H2 Oksiduojamosios: medžiagos ir preparatai, kurie nuo  s ly io
su   kitomis   medžiagomis,  ypa   degiomis,  sukelia     stipri
egzotermin  reakcij
  H3-A Labai degios: 
  - skystos medžiagos ir preparatai, kuri  pli psnio  temperat ra
žemesn  negu 21 °C ( skaitant itin degius skys ius), arba 
  -  medžiagos ir preparatai, kurie nuo s ly io su oru   aplinkos 
temperat ros  ir  sl gio  s lygomis gali kaisti  ir   galiausiai 
savaime užsidegti, arba 
  -  kietos medžiagos ir preparatai, kurie nuo trumpo s ly io  su 
ugnies šaltiniu gali lengvai užsidegti ir kurie pašalinus  ugnies 
šaltin  dega toliau arba sudega, arba 
  -  dujin s  medžiagos ir preparatai, kurie gali užsidegti   ore 
esant normaliam sl giui, arba 
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  -  medžiagos  ir preparatai, kurie nuo s ly io su vandeniu   ar 
dr gnu  oru skleidžia pavojingai dideliais kiekiais labai  degias 
dujas
  H3-B  Degios: skystos medžiagos ir preparatai, kuri   pli psnio
temperat ra  lygi arba aukštesn  negu 21 °C ir lygi arba  žemesn
negu 55 °C 
  H4  Dirginan ios:  medžiagos ir preparatai,  neturintys   dži
savybi , kurie nuo staigaus, ilgesnio ar pakartotinio s ly io  su 
oda ar gleivine gali sukelti uždegim
  H5 Kenksmingos: medžiagos ir preparatai, kurie kv pti, praryti 
ar prasiskverb  per od  gali iš dalies pakenkti sveikatai 
  H6   Toksiškos:  medžiagos  ir  preparatai  ( skaitant    labai 
toksiškus),  kurie kv pti, praryti ar prasiskverb  per od   gali 
sukelti sunki mi  arba chronišk  lig  ar net mirt
  H7  Kancerogenin s:  medžiagos ir preparatai,  kurie   kv pti,
praryti ar prasiskverb  per od  gali sukelti v ž  arba  padidinti 
susirgimo v žiu tikimyb
  H8 džios: medžiagos ir preparatai, prie kuri  prisilietus gali 
b ti sunaikinti gyvieji audiniai 
  H9  Infekcin s: medžiagos, turin ios gyvybing    mikroorganizm
arba  j   toksin ,  kurie, kaip žinoma  arba  pagr stai   tikima, 
sukelia žmoni  ar kit  gyv j  organizm  ligas 
  H10  Teratogenin s:  medžiagos ir preparatai,  kurie   kv pti,
praryti ar prasiskverb  per od  gali sukelti gimtus nepaveldimus 
išsigimimus arba padidinti j  skai i
  H11  Mutagenin s:  medžiagos  ir  preparatai,  kurie   kv pti,
praryti   ar  prasiskverb   per  od   gali  sukelti    paveldimus 
genetinius išsigimimus arba padidinti j  tikimyb
  H12 Medžiagos ir preparatai, kurie nuo s ly io su vandeniu, oru 
ar r gštimi išskiria toksiškas arba labai toksiškas dujas 
  H13  Medžiagos ir preparatai, kuriuos šalinant gali  susidaryti 
kita  medžiaga  (pvz., filtratas), turinti kuri   nors   aukš iau
min t  savybi
  H14 Pavojingos aplinkai: medžiagos ir preparatai, kurie sukelia 
arba  gali  sukelti staig  ar uždelst  pavoj  vienam ar   daugiau 
aplinkos komponent

                          ______________ 
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