LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS
Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
Žemėtvarkos katedra

Marytė Elena Tarvydienė

ŽEMĖTVARKOS
PAGRINDAI
mETODINiai Patarimai

kaunas, ARDIVA
2008


UDK 631.1(075.8)
Ta262
Marytė Elena Tarvydienė
ŽEMĖTVARKOS PAGRINDAI
Metodiniai patarimai

Recenzavo:
doc. dr. Antanas Miknius, (LŽŪU Žemėtvarkos katedra)
doc. dr. Antanas Ciūnys, (LŽŪU Vandentvarkos katedra)
Aprobuota:
Žemėtvarkos katedros posėdyje 2007 09 12, protokolo Nr. 2
Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto studijų komisijos
posėdyje 2007 10 04, protokolo Nr. 18

Kalbą redagavo		
Maketavo		
Viršelio dailininkas

ISBN 978-9955-760-83-2

Marytė Židonienė
Laurynas Arminas
Dainius Radeckas

© Marytė Elena Tarvydienė, 2008
© Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2008

TURINYS
ĮVADAS���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS VIETOVĖJE����������� 7
I. Ryšių linijų apsaugos zonos������������������������������������������������������������������� 7
II. Kelių apsaugos zonos��������������������������������������������������������������������������� 8
III. Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonos������������������������������ 9
IV. Navigacijos ženklų, naudojamų Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste
bei valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose, veikimo zonos�������� 11
V. Aerodromų apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonos��������������������������� 12
VI. Elektros linijų apsaugos zonos���������������������������������������������������������� 13
VII. Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių bei jų įrenginių apsaugos
zonos������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
VIII. Kuro tiekimo bazių ir kietojo kuro cechų apsaugos zonos������������� 16
IX. Dujotiekių apsaugos zonos���������������������������������������������������������������� 17
X. Suskystintųjų dujų įrenginių apsaugos zonos������������������������������������� 18
XI. Suskystintųjų dujų pilstymo stočių apsaugos zonos������������������������� 19
XII. Suskystintųjų dujų degalinių apsaugos zonos���������������������������������� 19
XIII. Suskystintųjų dujų balionų sandėlių zonos������������������������������������ 20
XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos
poveikio zonos����������������������������������������������������������������������������������������� 20
XV. Gyvulininkystės, paukštininkystės ir žemės ūkio įmonių pastatų
sanitarinės apsaugos zonos���������������������������������������������������������������������� 22
XVI. Kurortų apsaugos zonos����������������������������������������������������������������� 23
XVII. Valstybinio geodezinio pagrindo punktų apsaugos zonos������������ 24
XVIII. Hidrometeorologijos stočių apsaugos zonos������������������������������� 24
XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos..................
24
XX. Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos
zonos������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26
XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai����������������������������������������������������������������� 27
XXII. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos drėkinimo sistemos
kiaulininkystės kompleksų skysto mėšlo filtratui ir atskirų objektų
nutekamiesiems vandenims utilizuoti����������������������������������������������������� 27
XXIII. Naudingųjų iškasenų telkiniai����������������������������������������������������� 28
XXIV. Karstinis regionas������������������������������������������������������������������������ 28
XXV. Molėtų astronomijos observatorijos apsaugos zona���������������������� 29
XXVI. Miško naudojimo apribojimai����������������������������������������������������� 30
XXVII. Saugotini želdiniai, augantys ne miško žemėje������������������������ 32


XXVIII. Vandens telkiniai����������������������������������������������������������������������� 33
XXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos�������������������������������� 33
XXX. Pelkės ir šaltinynai ����������������������������������������������������������������������� 38
XXXI. Natūralios (užliejamosios ir sausminės) pievos bei ganyklos����� 39
XXXII. Akmenynai��������������������������������������������������������������������������������� 40
XXXIII. Rekreacinės teritorijos�������������������������������������������������������������� 40
XXXIV. Nacionaliniai ir regioniniai parkai�������������������������������������������� 41
XXXV. Kraštovaizdžio draustiniai���������������������������������������������������������� 44
XXXVI. Geologiniai draustiniai������������������������������������������������������������� 45
XXXVII. Geomorfologiniai draustiniai�������������������������������������������������� 46
XXXVIII. Telmologiniai (pelkių) draustiniai����������������������������������������� 47
XXXIX. Hidrografiniai draustiniai��������������������������������������������������������� 48
XL. Pedologiniai (dirvožemių) draustiniai���������������������������������������������� 49
XLI. Botaniniai draustiniai���������������������������������������������������������������������� 49
XLII. Zoologiniai (teriologiniai, herpetologiniai, entomologiniai) draustiniai��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 51
XLIII. Ornitologiniai draustiniai������������������������������������������������������������� 53
XLIV. Ichtiologiniai draustiniai�������������������������������������������������������������� 53
XLV. Botaniniai – zoologiniai draustiniai����������������������������������������������� 54
XLVI. Rezervatų apsaugos zonos����������������������������������������������������������� 55
XLVII. Gamtos paminklų apsaugos zonos���������������������������������������������� 56
XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos�������� 57
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių
apsaugos zonos���������������������������������������������������������������������������������������� 58
L. Kietųjų buitinių atliekų sąvartynai ir sanitarinės apsaugos zonos������ 60
LI. Pavojingų atliekų laikinojo saugojimo aikštelės ir surinkimo punktai
bei jų sanitarinės apsaugos zonos������������������������������������������������������������ 61
LII. Dirvožemio apsauga������������������������������������������������������������������������� 62
LIII. Valstybinių (nacionalinių ir regioninių) parkų apsaugos zonos������ 63
LIV. Valstybės sienos ir apsaugos objektų, įrenginių veikimo ir apsaugos
zonos������������������������������������������������������������������������������������������������������� 64
LV. Radiolokacinių stočių apsaugos zonos��������������������������������������������� 65
LVI. Krašto apsaugos objektų įtakos zonos�������������������������������������������� 65
SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ NUSTATYMO PLANO
SUTARTINIAI ŽENKLAI��������������������������������������������������������������������������� 66
Pastabos��������������������������������������������������������������������������������������������������� 69
LITERATŪRA���������������������������������������������������������������������������������������������� 71



ĮVADAS
Žemėtvarka – tai visuma žemės tvarkymo ir žemės santykių
reguliavimo priemonių, apimančių žemės naudojimo planavimą,
žemėtvarkos projektų rengimą ir įgyvendinimą, žemės nuosavybės ir
naudojimo teisių apsaugą.
Žemėtvarkos politinė-socialinė reikšmė yra ta, kad jos metu valstybė
realizuoja savo politiką žemės santykių reguliavimo srityje. Ekonomine
prasme žemėtvarka siekiama organizuoti racionaliausią ir efektyviausią
žemės ir kitų išteklių naudojimą, kelti žemdirbystės kultūrą, išsaugoti
žemės derlingumą ir t.t. Teisinė žemėtvarkos esmė – kurti žemėvaldas,
tvarkyti esamas, nustatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
2004 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme apibrėžiama: Specialiosios žemės naudojimo sąlygos
– įstatymais ar Vyriausybės nutarimais nustatyti ūkinės ar kitokios veiklos apribojimai, priklausantys nuo geografinės padėties,
gretimybių, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties,
žemės sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio bei žemės sklype esančių
statinių ir aplinkos apsaugos poreikių.
Vadovaudamasi Aplinkos apsaugos įstatymu bei kitais įstatymais,
valstybė turi teisę apriboti žemės naudojimą, kai tai susiję su aplinkos
apsauga ar tai būtina reguliuojant žmogaus ūkinę veiklą. Vyriausybės
nutarimu yra patvirtintos Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, taip pat numatyta, kad konkretaus sklypo naudojimo
sąlygos nustatomos priimant sprendimus dėl žemės nuosavybės teisių
atkūrimo, žemės suteikimo nuosavybėn neatlygintinai, taip pat sudarant valstybinės žemės pirkimo – pardavimo, nuomos ir panaudos
sutartis. Šios sąlygos privalomos nustatyti formuojant žemės sklypus
žemėvaldų planuose (projektuose) ir turi būti įrašomos į žemės sklypo
teisinio registravimo dokumentus.
Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas savo sprendimu tvirtina apskričių viršininkai, vadovaudamiesi žemės reformos
žemėtvarkos projektais ar kitais žemės grąžinimui (privatizavimui) bei
nuomai parengtais dokumentais.
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo planai rengiami žemės kadastro teritorijoms masteliu 1:10000. Juose sutartini

ais ženklais ir specialiomis spalvomis pažymimos teritorijos, kuriose
Lietuvos Respublikos nutarimu nustatyti tam tikri žemės naudojimo ar
veiklos apribojimai.
Darbo tikslas – konkrečioje kadastro vietovėje išanalizuoti
specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatyti apsaugos
zonas, žemėtvarkos planų sutartinėmis spalvomis nuspalvinti pagrindines naudmenas, pažymėti privačias žemėvaldas.
Specialiųjų žemės ir miško sąlygų nustatymo tikslai: 1) išsaugoti
moksliniu bei pažintiniu požiūriu vertingas gamtos ir kultūros vietoves;
2) išsaugoti gamtiniu ir kultūriniu požiūriais vertingą kraštovaizdį; 3)
užtikrinti bendrąją ekologinę kraštovaizdžio pusiausvyrą; 4) izoliuoti saugomus objektus ir teritorijas nuo neigiamo žmogaus veiklos
poveikio; 5) sumažinti neigiamų ūkinių objektų ir kompleksų poveikį
žmogui ir gamtai bei garantuoti normalų šių objektų funkcionavimą; 6)
išsaugoti vertingus nusausintos žemės ir žemės su derlinguoju žemės
sluoksniu plotus.



SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO
SĄLYGOS VIETOVĖJE
1. Parengiamieji darbai.
Atliekami parengiamieji darbai: spalvinamos gretimybės.
Aiškinamajame rašte jos aprašomos, nurodant gretimų kadastro
vietovių pavadinimus. Spalvinamos žemės naudmenos: miškų plotai –
sodria žalia spalva, ežerai, upės, grioviai, kūdros – mėlyna, valstybinės
reikšmės keliai – pagal kategorijas: magistraliniai – violetine, krašto
– raudona, rajono – ruda, vietiniai keliai, taip pat ūkio žemėvaldos
centrai – šviesesne ruda spalva, sodybos – žaliai mėlyna, privačių
žemėvaldų ribos paryškinamos 1 mm geltono ruožo spalva.
2. Apsaugos zonų nustatymas.

I. Ryšių linijų apsaugos zonos
Ryšių linijų apsaugos zona – tai žemės juosta, kurios plotis
po 2 metrus abipus požeminio kabelio trasos arba orinės linijos
kraštinių laidų ir 3 metrai aplink požeminį ar antžeminį stiprinimo
punktą. ( Žemėtvarkos planuose M 1: 10000 ryšių linijos nepažymėtos).
Šioje zonoje be raštiško įmonių, prižiūrinčių ryšių linijas, leidimo ir
darbų metu nesant tos įmonės atstovo draudžiami tokie veiksmai:
l) kasti žemę giliau kaip 0,3 metro;
2) statyti, atlikti geologinius tyrinėjimus, sprogdinti;
3) lyginti gruntą buldozeriais ar kita technika;
4) sodinti medžius;
5) sandėliuoti medžiagas, pašarus, trąšas, pilti gruntą, kurti laužus,
įrengti transporto priemonių stovėjimo aikšteles;
6) po orinėmis ryšių linijomis vežti negabaritinius krovinius;
7) užversti ir laužyti įspėjamuosius bei signalinius ženklus.
Ryšių linijas eksploatuojančios įmonės techniniams darbuotojams suteikiama teisė laisvai vaikščioti ryšių linijų apsaugos zonose, o
atliekant remonto darbus, važiuoti per jas, kasti jose duobes, tranšėjas,
suderinus šiuos darbus su žemės savininkais ir naudotojais bei atlyginant žemės naudotojams padarytus nuostolius. Šiems darbuotojams


taip pat leidžiama persodinti medžius, genėti medžių šakas, kad būtų
užtikrintas nustatytasis proskynų plotis.

II. Kelių apsaugos zonos
Keliai – tai inžineriniai statiniai, skirti transporto priemonių ir
pėsčiųjų eismui. Atsižvelgiant į transporto priemonių eismo pralaidumą,
socialinę ir ekonominę jų reikšmę jie skirstomi į valstybinės reikšmės
ir vietinės reikšmės kelius. Valstybinės reikšmės keliai skirstomi į magistralinius, krašto ir rajoninius kelius. Magistraliniais keliais vyksta
intensyviausias transporto priemonių eismas. Jiems priskiriami ir visi
į Europos tarptautinį kelių tinklą įtraukiami valstybinės reikšmės keliai. Krašto keliais vyksta intensyvus transporto priemonių eismas, jie
jungia magistralinius kelius, administracinius centrus ir didžiuosius
miestus arba vienus krašto kelius su kitais. Rajoniniai keliai jungia
krašto kelius, miestus ir kitus didesnius objektus. Vietinės reikšmės keliai naudojami vietiniam susisiekimui ir skirstomi į 1) viešuosius – tai
keliai, jungiantys rajoninius kelius, gyvenamąsias vietoves, sąvartynus,
rekreacijos objektus, lankomus gamtos, kultūros paminklus bei gatvės
gyvenamosiose vietovėse ir kiti keliai, nepriskirti valstybinės reikšmės
keliams; 2) vidaus kelius - tai juridinių ir (ar) fizinių asmenų reikmėms
naudojami keliai (miškų, nacionalinių parkų, valstybės saugomų
teritorijų, pasienio, karjerų, privažiavimo kelių prie hidrotechninių
įrenginių, ribotų teritorijų – kiemų keliai ir visi kiti keliai, nepriskirti
viešiesiems keliams).
Keliai numeruojami ir pavadinimai jiems suteikiami sudarant
kelių sąrašus.
Dėl autotransporto priemonių neigiamo poveikio aplinkai, taip
pat siekiant sudaryti saugias eismo sąlygas, nuo kelio briaunų į abi
puses nustatomos kelių apsaugos zonos, kurios pažymimos specialiųjų
žemės naudojimo sąlygų plane, užrašant plotį metrais. Kelių apsaugos
zonų pločiai priklausomai nuo kelio reikšmės: magistralinių kelių
– po 70 metrų; krašto kelių – 50 metrų; rajoninių kelių – po 20
metrų; vietinės reikšmės kelių – po 10 metrų.
Kelių apsaugos zonas miestuose, kaimo gyvenamosiose vietovėse
įstatymų nustatyta tvarka gali tikslinti Lietuvos Respublikos teritorijų
įstatyme numatyti teritorijų planavimo organizatoriai, turintys teisę


tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus (bendruosius, detaliuosius,
specialiuosius planus).
Už kelių priežiūrą atsakingos įmonės darbuotojams suteikiama
teisė laisvai vaikščioti kelių apsaugos zonose, o statant laikinus sniegą
sulaikančius statinius (sniegatvores, jų atramas), įrengiant sniego volus,
tranšėjas, vandens nuleidimo įrenginius ar atliekant šalikelės griovių
valymo ir grunto paskleidimo darbus, – važiuoti per jas, šiai įmonei
informavus apie tai žemės savininkus ar naudotojus ir atlyginus jiems
padarytus nuostolius įstatymų nustatyta tvarka.
Kelių apsaugos zonose leidžiama statyti statinius ar įrenginius
laikantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, atsižvelgiant į kelių
plėtros perspektyvą ir saugaus eismo reikalavimus pagal normatyvinių
statybos techninių dokumentų nustatytą tvarką ir suderintus projektus;
statyti laikinus sniegą sulaikančius statinius rudens, žiemos ir pavasario laikotarpiais.
Kelių apsaugos zonose draudžiama statyti gyvenamuosius namus ir visuomeninius pastatus, kurie nesusiję su transporto ar keleivių
aptarnavimu; įrengti išorinę reklamą, jeigu ji gali užstoti technines eismo reguliavimo priemones, kelio ženklus, bloginti matomumą, akinti
eismo dalyvius, keldama pavojų eismo dalyviams; naudoti reklamą,
imituojančią kelio ženklus ; statyti paminklinius akcentus – simbolius,
įrengti karjerus, vandens telkinius, sandėliuoti medžiagas be kelio ir
žemės valdytojo ar jų savininko leidimo; vykdyti kitus darbus (iš jų
antžeminių ir požeminių inžinerinių tinklų tiesimo ar rekonstrukcijos)
be kelio ir žemės valdytojo ar jų savininko leidimo.
Kelių apsaugos zonose medžiai, jų grupės ir krūmai, augantys
ne miško žemėje, nukertami ar kitaip pertvarkomi nustatytąja tvarka
savivaldybės institucijai išdavus leidimą.

III. Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonos
Geležinkelis – inžinerinių statinių, įtaisų, mašinų ir įrenginių
kompleksas keleiviams ir kroviniams vežioti bėgių keliu. Geležinkelio
kelių, elektros tiekimo, ryšių ir signalizacijos įrenginių (toliau vadinama – įrenginiai) apsaugos zona smulkiau skirstoma taip:


Geležinkelio viešojo (bendrojo) naudojimo kelių ir jų įrenginių
apsaugos zona:
1) miestuose – po 20 metrų abipus kelio kraštinių ašių, bet zonos
riba negali būti arčiau kaip 5 metrai iki kelio statinio;
2)kaimo vietovėse – po 45 metrus abipus kelio kraštinių ašių, bet
zonos riba negali būti arčiau kaip 5 metrai iki kelio statinio;
3) nesaugomose pervažose kaimo vietovėse – po 70 metrų abipus kraštinių kelių ašių; palaipsniui ši zona siaurinama iki 45
metrų (400 metrų nuotoliu abipus pervažos).
Geležinkelio privažiuojamųjų kelių ir jų įrenginių apsaugos zona
sutampa su kelio statinio ribomis, bet negali būti arčiau kaip 3,1 metro
nuo kelio ašies; geležinkelio želdinių apsaugos zona kaimo vietovėse
yra 25 metrų pločio juostos abipus viešojo (bendrojo naudojimo
geležinkelio ir prasideda 20 metrų nuotoliu nuo kraštinių kelių ašių.
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje augantys medžiai
negali būti aukštesni už nuotolį nuo medžio iki pirmojo bėgio.
Geležinkelio viešojo (bendrojo) naudojimo kelių ir jų įrenginių
apsaugos zonų priežiūros įmonės techniniai darbuotojai ir jų įgalioti
asmenys turi teisę laisvai vaikščioti šių kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, atlikti remonto, statybos ar kitus darbus, susijusius su
geležinkelio naudojimu, važinėti, kasti žemę, tiesti vamzdynus, kabelius, oro elektros ir ryšių linijas, šiai įmonei informavus apie tai
žemės savininkus ar naudotojus ir atlyginus jiems padarytus nuostolius įstatymų nustatyta tvarka. Likviduojant avarijas ir jų padarinius
arba siekiant išvengti avarijų, leidžiama privažiuoti prie geležinkelio
taip, kaip reikia pagal situaciją, o žemės savininkui ar naudotojui padaryti nuostoliai atlyginami nustatyta tvarka. Geležinkelio apsaugos
zonoje, iki želdinių apsaugos zonos ribos ne miško paskirties žemėje
augantys medžiai, jų grupės ir krūmai (įskaitant ir augančius vandens telkinių pakrantės apsaugos juostose), keliantys pavojų eismo
saugumui, žmonėms ar statiniams, nukertami ar kitaip pertvarkomi
be atskiro savivaldybės institucijos leidimo ir neatlyginant želdinių
vertės. Geležinkelio želdinių apsaugos techniniai darbuotojai turi teisę
laisvai vaikščioti geležinkelio želdinių apsaugos zonoje, sodinti vėjo
greitį mažinančias želdinių juostas ir kirsti želdinius, keliančius pavojų
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eismo saugumui, įrengti apsaugos nuo sniego, smėlio, vėjo, vandens
užtvaras ir sutvirtinti dirvą.
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje draudžiama
statyti ir rekonstruoti pastatus, nesusijusius su geležinkelio reikmėmis;
naudoti žemę ne pagal nustatytą paskirtį.
Geležinkelio viešojo (bendrojo) naudojimo kelių ir jų įrenginių
apsaugos zonoje be viešojo (bendrojo) naudojimo geležinkelių valdytojo, o geležinkelio želdinių apsaugos zonoje – be želdinius
eksploatuojančios įmonės rašytinio sutikimo draudžiama: kasti žemę
giliau kaip 0,3 metro, mechanizuotai lyginti gruntą, vykdyti sprogdinimo ir melioravimo darbus; tiesti kelius, vamzdynus, kabelius, oro
elektros ir ryšių linijas; sodinti ir kirsti medžius bei krūmus; įrengti
pervažas; statyti naujus ir rekonstruoti esamus pastatus bei statinius,
skirtus geležinkelio reikmėms.
Kai geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zonose nustatytos
ir kitų objektų apsaugos zonos, kuriose galioja panašūs apribojimai,
taikomi tos zonos apribojimai, kur jie nustatyti griežtesni.

IV. Navigacijos ženklų, naudojamų Klaipėdos
valstybiniame jūrų uoste bei valstybinės reikšmės
vidaus vandenų keliuose, veikimo zonos
Vidaus vandenų kelias – tai laivybai tinkamos upės, dirbtiniai
vandens telkiniai ir Lietuvos Respublikai priklausanti Kuršių marių
dalis, kuriuose yra įrengti navigacijos ženklai. Vidaus vandenų navigacijos ženklai: kranto gairės bei plaukiojantieji įrenginiai (plūdurai),
reguliuojantys ir informuojantys apie laivybos sąlygas.
Navigacijos ženklų veikimo zona – tai teritorija arba akvatorija, kurioje pastatytas ir prižiūrimas navigacijos ženklas. Apsaugos
juosta – žemės juosta pagal vandens telkinį, kurios ribos nustatomos Vyriausybės patvirtinta tvarka. Apsaugos juostos dalis – 20 m
pločio žemės juosta nuo vandens ribos arba kranto briaunos stačiose
pakrantėse – vadinama kranto juosta.
Vidaus vandenų kelių valdytojas turi teisę vandens telkinių,
priskirtų vandenų keliams, apsaugos juostoje atlikti su laivybos saugumu susijusius darbus, įrengti navigacijos ženklus, o kad jie būtų geriau
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matomi, suderinus su aplinkos apsaugos tarnyba bei žemės valdytoju,
– kirsti medžius ir krūmus. Kranto juostos savininkai privalo vykdyti
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas specialiąsias žemės ir
miško naudojimo sąlygas.
Šios zonos veikimo ribos vidaus vandenų keliuose – 20 m
pakrantės juostoje. Ženklų veikimo zonoje, nesuderinus su jūrų
uosto kapitono valdyba ar Vidaus vandens kelių direkcija, draudžiami
statybos, mechanizuoti žemės kasybos bei žemės ūkio darbai.

V. Aerodromų apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonos
Aerodromas – tai vieta, skirta kilti ir leistis lėktuvams. Čia atliekama techninė priežiūra, įpilama degalų. Didžiausias aerodromas
Lietuvoje – Zokniai. Tačiau be jo šalyje yra 22 veikiantys ar neveikiantys kariniai, sportiniai ar žemės ūkio įmonių aerodromai. Oro uostas
– tai aerodromas, pritaikytas aptarnauti keleivius. Čia veikia keleivių
patikros tarnybos, bagažo saugyklos, barai, parduotuvės ir kt. Lietuvoje yra keturi oro uostai: Vilniaus, Kauno – Karmėlavos, Zoknių ir
Palangos.
Aerodromų apsaugos zonoje, nesuderinus su Susisiekimo ministerijos Civilinės aviacijos administracija ir kariuomenės vadu (karinių
aerodromų apsaugos zonoje), draudžiama statyti, rekonstruoti ir
įrengti oro ryšių, aukštos įtampos elektros tiekimo linijas, objektus,
skleidžiančius radijo bei elektromagnetines bangas ir sprogius objektus;
statyti pramonės ir kitus objektus, dėl kurių veiklos blogėja matomumas, taip pat objektus, spinduliuojančius šviesą ir galinčius kelti pavojų
orlaivių skrydžių saugai; įrengti sąvartynus, statyti gyvulininkystės,
žvėrininkystės fermas, taip pat kitus objektus, apie kuriuos gali telktis
daug paukščių; kitus objektus, esančius iki 300 metrų atstumu nuo
aerodromo kilimo ir tūpimo tako ir aerodromų prieigų zonose – nepriklausomai nuo objektų aukščio; iki 600 metrų atstumu nuo aerodromo kilimo ir tūpimo tako – 20 metrų ir aukštesnius (aerodromo
kontrolės taško atžvilgiu); iki 5,1 kilometro atstumu – 45 metrų ir
aukštesnius (aerodromo kontrolės taško atžvilgiu); iki 15 kilometrų
atstumu – 100 metrų ir aukštesnius (aerodromo kontrolės taško
atžvilgiu).
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Kai skrydžių maršrutai nekerta gyvenamųjų namų teritorijos ribos
ir kai nėra taršos veiksnių sklaidos skaičiavimų, orientacinis atstumas
tarp lėktuvų tūpimo maršruto horizontalios projekcijos ir gyvenamosios teritorijos ribos turi būti ne trumpesnis kaip 2-3 kilometrai.
Sraigtasparnių tūpimo aikštelių apsaugos zonos teritorijos riba
sraigtasparnių kilimo (tūpimo) kryptimi turi būti ne trumpesnė kaip 2
kilometrai, kitomis kryptimis – ne trumpesnė kaip 300 metrų.
Aerodromų sanitarinė apsaugos zona nustatoma atsižvelgiant į
triukšmo lygį. Patikslinant gali būti atsižvelgta į elektromagnetinės energijos dydžius, oro, dirvožemio ir vandens cheminę taršą.
Aerodromų sanitarinėje apsaugos zonoje draudžiama statyti gyvenamuosius namus, sveikatos priežiūros, vaikų ugdymo bei
auklėjimo, socialinės globos ir poilsio įstaigas, stadionus, įrengti rekreacinius objektus (parkus, miesto sodus ir kita). Objektų statyba bei
rekonstrukcija ir ūkinė veikla šioje zonoje turi būti suderinta su Valstybine visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos
ministerijos ir Civilinės aviacijos administracija. Teritorijos naudojimas konkrečiai žemės ūkio (laukininkystės, sodininkystės) veiklai turi
būti papildomai suderintas su Žemės ūkio ministerija.

VI. Elektros linijų apsaugos zonos
Elektros oro linijos apsaugos zona – žemės juosta ir oro erdvė
tarp dviejų vertikalių plokštumų, lygiagrečių elektros linijos ašiai, matuojant horizontalų atstumą nuo kraštinių jos laidų. Zonų plotis nustatomas atsižvelgiant į linijos įtampos galingumą, plane paryškinant
nurodyta spalva: iki 1 kilovolto – po 2 metrus; 6 ir 10 kV – po 10 m
(juoda); 35 kV – po 15 m (mėlyna); 110 kV – po 20 m (raudona); 330
kV – po 30 m (žalia); 750 kV – po 40 m (violetine).
Požeminės elektros kabelių linijos apsaugos zona – žemės juosta,
kurios plotis po 1 metrą nuo linijos konstrukcijų kraštinių taškų. Nuotolis nuo linijos iki pastatų ir statinių – 0,6 metro. Šiose zonose be elektros tinklų įmonės raštiško leidimo draudžiama statyti, kapitališkai
remontuoti , rekonstruoti ar griauti pastatus, statinius ir inžinerinius
tinklus; taip pat draudžiami žemės kasimo, sprogdinimo, melioravimo
ir laistymo darbai, medžių ir krūmų sodinimas. Elektros linijos apsaugos zonoje draudžiama įrengti žaidimų aikšteles, stadionus, turgavie13

tes, visuomeninio transporto aikšteles, gyvulių laikymo aikšteles, tverti
vielų užtvaras ir metalines tvoras, sandėliuoti pašarus, šiaudus, trąšas,
durpes, malkas ir kitas medžiagas; įrengti degalines, kuro ir tepalų
sandėlius, sąvartynus; teršti gruntą ir atmosferą, kūrenti laužus. Taip
pat draudžiama užgriozdinti kelius prie elektros tinklų objektų; leisti
aitvarus ir kitokius skraidančiuosius įtaisus, taip pat kitaip pažeisti elektros linijų izoliaciją; sustoti įvairiam transportui, išskyrus geležinkelio
(330 kV ir aukštesnės įtampos elektros oro linijų apsaugos zonose).
Elektros tinklų įmonių darbuotojams suteikiama teisė elektros oro
linijos apsaugos zonoje laisvai vaikščioti, o atliekant eksploatavimo
bei remonto darbus – važinėti, kasti žemę, įspėjus žemės savininkus ar
naudotojus. Kirsti medžius, esančius už proskynos, leidžiama tik suderinus su miško valdytoju ar savininku ir nustatytąja tvarka įforminus
medžių kirtimo dokumentus. Visais atvejais turi būti atlyginti padaryti
nuostoliai.
Žemės sklypai, esantys elektros tinklų apsaugos zonose, išskyrus
energetikos objektų žemę, nepaimami iš žemės naudotojų, o naudojami žemės ūkio bei kitoms reikmėms laikantis Specialiųjų žemės ir
miško naudojimo sąlygų ir šių taisyklių reikalavimų.

VII. Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių bei jų
įrenginių apsaugos zonos
Šiems objektams priskiriami vamzdynai ir jų įrenginiai, siurblinės
ir rezervuarai, kompresorinės ir dujų skirstymo stotys, požeminės dujų
saugyklos ir kt.
Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių trasos žymimos
gelžbetoniniais arba mediniais skiriamaisiais ženklais (skydais su
užrašais), kurių aukštis – 1,5-2 metrai nuo žemės. Vamzdynų skiriamieji
ženklai išdėstomi remiantis bendruoju vamzdynus eksploatuojančios
įmonės (organizacijos) ir žemės naudotojo aktu.
Apsaugos zonų plotis išilgai vamzdynų trasos yra žemės juosta
po 25 metrus abipus vamzdyno ašies. Išilgai kelių eilių vamzdynų
trasos – žemės juosta, kurios plotis - po 25 m nuo kraštinių vamzdynų
ašies. Aplink magistralinių dujotiekių ir naftotiekių įrenginius – 25
metrų pločio žemės juosta aplink nurodytųjų objektų teritoriją.
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Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių apsaugos zonose be raštiško
šiuos įrenginius eksploatuojančių įmonių sutikimo draudžiama: statyti pastatus ir įrenginius; sodinti medžius ir krūmus, vykdyti pagrindinius kirtimus; sandėliuoti pašarus, trąšas ir kt.; krauti į stirtas šieną ir
šiaudus; laikyti gyvulius, įrengti girdyklas; skirti žuvininkystės plotus,
žvejoti ir gaudyti vandens gyvūnus; įrengti pervažas per vamzdynų
trasas, automobilių transporto, traktorių bei kitos technikos aikšteles;
vykdyti žemės melioravimo, drėkinimo ir sausinimo darbus; vykdyti sprogdinimo darbus; lyginti gruntą; daryti geologines nuotraukas,
vykdyti paieškų , geodezijos bei kitus darbus, susijusius su gręžinių
įrengimu ir grunto bandinių (išskyrus dirvos pavyzdžius) ėmimu; perstatyti, užversti ir laužyti skiriamuosius ženklus, kontrolinius matavimo punktus; atidaryti neprižiūrimų kabelinio ryšio punktų, katodinės ir
drenažinės apsaugos stočių, stebėjimo šulinių ir kitų linijinių įrenginių
angas, vartus ir duris, atsukti ir užsukti čiaupus, sklendes, išjungti arba
įjungti vamzdynų ryšio, elektros tiekimo ir telemechanikos įtaisus;
įrengti sąvartynus, pilti rūgštis, šarmus bei druskų skiedinius; ardyti
vamzdyno pakrančių tvirtinimus, vandens pralaidas, žemės bei kitus
įrenginius, saugančius dujotiekį ar naftotiekį nuo pažeidimų, o šalia
esančią teritoriją – nuo dujų išsiveržimo ar naftos išsiliejimo avarijos
atveju; kasti žemę giliau kaip 0,3 metro; gilinti vandens telkinių dugną;
deginti ugnį ir įrengti atvirus arba uždarus ugnies šaltinius.
Įmonėms ir organizacijoms, eksploatuojančioms magistralinius
dujotiekius ir naftotiekius, leidžiama: privažiuoti automobiliais ir kita
technika prie vamzdynų pagal privažiavimo schemą, suderintą su žemės
savininku ir (ar) naudotoju; apsaugos zonoje prižiūrėti ir remontuoti
vamzdynus, pjauti žolę, kirsti krūmus ir atlikti kitus vamzdynų trasos
priežiūros darbus; kasti apsaugos zonoje iškasas vamzdynų izoliacijos
kokybei ir jų elektrocheminės apsaugos nuo korozijos įrenginių būklei
tikrinti bei kitiems darbams atlikti, suderinus ( ne vėliau kaip prieš
5 paras) šiuos darbus su žemės savininkais ir (ar) naudotojais; kirsti
miškus, įvykus avarijai miško masyvuose, vėliau nustatytąja tvarka
įforminus miško kirtimą ir pašalinus iš kirtaviečių kirtimo liekanas.
Žemės savininkas ir (ar) naudotojas, pastebėjęs dujotiekio ar naftotiekio gedimą arba dujų ar naftos nuotėkį, turi nedelsdamas apie tai
pranešti dujotiekį ar naftotiekį eksploatuojančiai įmonei (organizaci15

jai). Įvykus magistralinio dujotiekio ar naftotiekio avarijai, jį eksploatuojanti įmonė (organizacija) nedelsdama imasi šią avariją likviduoti,
pranešusi apie tai merui (valdybai) ir žemės naudotojui.
Magistralinius dujotiekius ir naftotiekius eksploatuojančios
įmonės (organizacijos), atlikusios planinius arba avarinius vamzdyno
remonto ir atstatymo darbus, turi atlyginti žemės savininkams ir (ar)
naudotojams nurodytų darbų metu padarytus nuostolius ir žemės naudmenas šių darbų rajone sutvarkyti taip, kad jos būtų tinkamos toliau
naudoti pagal paskirtį.

VIII. Kuro tiekimo bazių ir kietojo kuro cechų
apsaugos zonos
Šią zoną sudaro ne siauresnė kaip 10 metrų žemės juosta aplink
šių objektų tvorą (už teritorijos ribos). Skystojo kuro degalinių apsaugos zoną sudaro 2 metrų žemės juosta aplink degalinės sklypo ribas.
Kuro tiekimo bazių, kietojo kuro cechų ir skystojo kuro degalinių apsaugos zonoje esančiuose žemės sklypuose draudžiama statyti statinius, sandėliuoti degiąsias medžiagas.
Atstumai nuo kuro tiekimo bazių gaisro bei sprogimo atžvilgiu
pavojingų naftos ir jos produktų sandėliavimo pastatų bei įrenginių iki
gretimų objektų nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos normų „Naftos ir jos produktų sandėliai” priešgaisriniais reikalavimais (RSN 157-94). Atstumai nuo skystojo kuro degalinių kolonėlių
ir požeminių rezervuarų iki pastatų, jų teritorijų, gatvių, automobilinių
kelių, orinių elektros tiekimo linijų, geležinkelių, dujotiekių, miško
(daugiau kaip 3 hektarų ploto) ribos nustatomi teritorijų planavimo dokumentuose. Nustatant šiuos atstumus, turi būti įvertinta planuojamos
teritorijos geografinė padėtis ir ypatumai, poveikis aplinkai, gretimų
pastatų paskirtis ir jų atsparumas ugniai, degalinėje naudojamos
įrangos patikimumas sprogimo, gaisro, oro ir grunto saugos požiūriu.
Nustatytąja tvarka suderintuose ir patvirtintuose teritorijų planavimo
dokumentuose nurodyti atstumai yra privalomi. Šie atstumai negali būti
mažesni nuo skystojo kuro degalinių kolonėlių ir požeminių rezervuarų
už nustatytus minimaliuosius: iki mokyklų, ikimokyklinių ugdymo
įstaigų, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų, bendrojo
naudojimo (žmonių susitelkimo) statinių, 1-2 butų gyvenamųjų namų,
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daugiabučių gyvenamųjų namų sienų artimiausių taškų – 50 metrų;
iki kitos paskirties pastatų sienų artimiausių taškų, kai pastatai yra
I – III atsparumo ugniai klasės – 15 metrų, kai IIIa – V atsparumo
ugniai klasės, – 25 metrai; iki orinių elektros tiekimo linijų – 1,5
atramos aukščio; iki gatvių važiuojamosios dalies – 10 metrų; iki
automobilių kelių sankasos krašto, kai kelias I, II ir III kategorijos,
– 30 metrų, kai IV ir V kategorijos, – 20 metrų; iki bendrojo naudojimo geležinkelio artimiausio bėgio – 40 metrų; iki aukšto slėgio
dujotiekio ašies – 40 metrų; iki miško (didesnio kaip 3 hektarų ploto) ribos – 40 metrų. Jeigu skystojo kuro rezervuarai yra sumontuoti
ant žemės, šie minimalūs atstumai didinami du kartus. Atstumas nuo
anglių štabelių iki gyvenamųjų pastatų turi būti ne mažesnis kaip 18
metrų, o iki sprogimo atžvilgiu pavojingų kuro sandėlių – ne mažesnis
kaip 50 metrų. 

IX. Dujotiekių apsaugos zonos
Naudojantis žeme, per kurią eina antžeminis dujotiekis ir kuri
priskirta prie dujotiekio apsaugos zonos, privaloma laikytis specialiųjų
žemės naudojimo sąlygų. Iki 16 barų slėgio dujotiekio apsaugos zoną
sudaro žemės juosta išilgai vamzdynų trasos , kurios plotis po 2 metrus abipus vamzdyno ašies. Dujų reguliavimo punkto apsaugos zona
– 10 metrų pločio žemės juosta aplink šio punkto sienas. Dujotiekio
apsaugos zonoje draudžiama: statyti pastatus ir įrenginius; sandėliuoti
statybines medžiagas ir konstrukcijas, trąšas, pašarus, kaupti gruntą;
rengti lauko stovyklas, kurti laužus; užtverti ir užversti kelius prie dujotiekio šulinių ir kitų įrenginių; sodinti medžius ir krūmus; kasti žemę
giliau kaip 0,3 metro; atidaryti dujotiekio įrenginių (dujų reguliavimo
punktų, šulinių, katodinių stočių) duris ir atidengti liukų dangčius,
užversti juos; daryti geologines nuotraukas, atlikti paieškas, geodezinius ir kitus tyrinėjimus, kasti duobes, imti grunto pavyzdžius; griauti,
rekonstruoti ir remontuoti tiltus, pastatus ir kitus statinius, kurie gali
užversti dujotiekio tinklus ir įrenginius, arba statinius, kuriuose įrengti
dujotiekio tinklai ir įrenginiai.
Šiuos darbus galima atlikti iš anksto susitarus su įmone, kuriai
nuosavybės teise priklauso šie tinklai ir įrenginiai; užversti ir laužyti
skiriamuosius ženklus; įrengti sąvartynus, pilti rūgštis, šarmus ir
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druskų skiedinius, išskyrus tuos atvejus, kai druskų skiediniais žiemą
laistomi automobilių keliai. Antžeminio dujotiekio apsaugos zonoje
draudžiama laužyti dujotiekio armatūrą ar kitaip gadinti dujotiekį ir
jo atramas, taip pat užversti juos. Dujotiekį eksploatuojančios įmonės
darbuotojams leidžiama prieiti prie dujotiekio, suderinus tai su žemės
savininkais ir (ar) naudotojais. Kai reikia likviduoti dujotiekio avariją,
dujų įmonės tarnyboms leidžiama važiuoti dujotiekio apsaugos zona
ir dirbti darbus taip, kaip reikia pagal situaciją, atlyginant žemės savininkams ir (ar) naudotojams padarytus nuostolius. Jeigu dujotiekio
apsaugos zona sutampa su kitų objektų apsaugos zonomis, darbus,
susijusius su objektų eksploatavimu, šiose teritorijose atlieka suinteresuotos šalys savitarpio susitarimu.

X. Suskystintųjų dujų įrenginių apsaugos zonos
Naudotis žeme, kurioje įrengti suskystintųjų dujų įrenginiai ir
dujotiekiai draudžiama: kasti duobes arčiau kaip per 5 metrus nuo
įrenginio; statyti laikinuosius ūkinius pastatus (medinius sandėlius,
stogines ir pan.) arčiau kaip per 8 metrus nuo balioninio įrenginio;
tiesti požeminius elektros kabelius arčiau kaip per 3,5 metro nuo
įrenginio, orines elektros linijas – arčiau kaip 5 metrus nuo įrenginio;
statyti gyvenamuosius namus, turinčius langų arba durų į požeminių
suskystintųjų dujų rezervuarų pusę (minimalus atstumas priklausomai
nuo rezervuarų talpos (10…200 kub. m) – 10…40 metrų); statyti žemės
ūkio pastatus (fermas, tvartus ir pan.) prie požeminių rezervuarų (minimalus atstumas tarp rezervuarų ir pastatų priklausomai nuo rezervuarų
talpos (10 … 200 kub. metrų) – 8…35 metrai; laikyti degias medžiagas
ir atvirame ore kurti ugnį arčiau kaip per 10 metrų nuo įrenginio; statyti
elektros transformatorines arba skirstymo įrenginius arčiau kaip per 15
metrų nuo įrenginio; užversti kelius prie suskystintųjų dujų įrenginių,
dujotiekio šulinių ir kitų įrenginių.
Suskystintųjų dujų įrenginį ir dujotiekį eksploatuojančios įmonės
darbuotojams leidžiama prieiti prie įrenginio ar dujotiekio, tai suderinus su žemės naudotojais. Kai reikia likviduoti suskystintųjų dujų
įrenginio arba dujotiekio avariją, dujų įmonės tarnyboms leidžiama
važiuoti suskystintųjų dujų įrenginio zona ir dirbti darbus taip, kaip
to reikalauja situacija, atlyginant padarytus nuostolius. Pažeidus
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suskystintųjų dujų įrenginį, taip pat pajutus dujų nuotėkį, apie tai būtina
skubiai pranešti dujų įmonei.

XI. Suskystintųjų dujų pilstymo stočių apsaugos zonos
Suskystintųjų dujų pilstymo stoties apsaugos zoną sudaro ne
siauresnė kaip 10 metrų žemės juosta aplink dujų pilstymo stoties
tvorą (už teritorijos ribos). Čia draudžiama statyti pastatus ir kitus
statinius; naudoti degias medžiagas bei kūrenti ugnį atvirame ore.
Gyvenamuosius, visuomeninius, pramoninius pastatus ir kitus
statinius priklausomai nuo bendrosios ir maksimalios rezervuaro talpos (kubiniais metrais) leidžiama statyti už suskystintųjų dujų pilstymo stoties apsaugos zonos tokiu atstumu: antžeminius – 80 … 300
m, požeminius 40…150 m. Minimalūs atstumai nuo suskystintųjų
dujų pilstymo stoties antžeminių rezervuarų iki tų vietų, kur numatoma įrengti objektus, kuriuose vienu metu gali susirinkti daugiau kaip
800 žmonių (stadionus, turgus, parkus), taip pat iki statomų mokyklų ir
ikimokyklinių įstaigų turi būti 2 kartus didesni.
Kelių tiesimui nustatyti atstumai nuo suskystintųjų dujų
rezervuarų: antžeminių – 30 –40,  požeminių – 20 – 25 metrai.

XII. Suskystintųjų dujų degalinių apsaugos zonos
Apsaugos zoną sudaro ne siauresnė kaip 10 metrų žemės
juosta aplink suskystintųjų dujų degalinės tvorą (už teritorijos ribos).
Suskystintųjų dujų degalinės apsaugos zonoje draudžiama: statyti
pastatus ir kitus statinius; naudoti degias medžiagas arba kūrenti atvirame ore ugnį. Už apsaugos zonos statant pastatus (gyvenamuosius, visuomeninius, pramoninius) ir kitus statinius priklausomai nuo
dujų rezervuarų talpos (kubiniais metrais) , nustatyti šie atstumai:
antžeminių – 80 – 150 m, požeminių – 40 – 75 m. Nustatyti kelių tiesimo atstumai nuo antžeminių suskystintųjų dujų degalinių rezervuarų
20 – 30 m, požeminių – 15 – 20 m. Minimalus atstumas nuo statomų
pastatų ir kitų statinių iki suskystintųjų dujų degalinės kolonėlių turi
būti ne mažesnis kaip 15 metrų, o iki degalinės tvoros – ne mažesnis
kaip 10 metrų.
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XIII. Suskystintųjų dujų balionų sandėlių zonos
Suskystintųjų dujų balionų sandėlio teritorijai priklauso žemės
plotas aplink suskystintųjų dujų balionų sandėlį, aptvertas tvora, nutolusia nuo sandėlio sienų 10 metrų atstumu. Zonoje draudžiama naudoti degias medžiagas, užversti arba perkasti kelius.
Atstumas nuo suskystintųjų dujų balionų sandėlio (atsižvelgiant
į jo talpą) iki statomų pastatų ir statinių turi būti ne mažesnis kaip: iki
gyvenamų pastatų – 50 metrų; iki negamybinių visuomeninių – 100
metrų; iki pramonės ir žemės ūkio įmonių pastatų, gamybinių buities
paslaugų įmonių, automobilių kelių (iki kelkraščio) ir geležinkelio
atšakų (iki kelio ašies) – 20 metrų.
Atstumas nuo suskystintųjų dujų balionų sandėlio iki tiesiamų
aukštos įtampos elektros linijų atsižvelgiant į įtampos galingumą numatytas 10 – 30 metrų.

XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės
apsaugos ir taršos poveikio zonos
Gamybiniais plotais laikomi tie objektai, kurių teritorijoje
yra gamybinių pastatų. Planuose žymimi stambūs ūkiniai pastatai ir
jų paskirtis santrumpomis.
Gamybinio objekto sanitarinė apsaugos zona – žemės plotas tarp
šių objektų ir gyvenamųjų pastatų. Sanitarinės zonos plotis priklausomai
nuo įmonių kenksmingumo aplinkai klasės : I kenksmingumo klasės
įmonių – 1000 m, II – 500 m, III – 300 m, IV – 100 m, V - 50 metrų.
Jeigu pramonės įmonės išdėstytos kompleksiškai (pramonės rajonas, įmonių grupė) ir tarp jų nėra kitokios paskirties objektų, gali būti
nustatoma bendra jų sanitarinė zona, iš išorės gaubianti atskirų įmonių
sanitarines apsaugos zonas.
Katilinių, šiluminių elektrinių sanitarinės apsaugos zonos dydis nustatomas pagal teršiančiųjų medžiagų ir triukšmo sklaidos
skaičiavimus, taip pat atsižvelgiant į šių objektų fizikinį poveikį.
Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos gali būti koreguojamos
atsižvelgiant į išmetamų teršalų kiekį, taršos foną ir didinamos (ne
daugiau kaip 3 kartus) rajono (miesto) valdybos sprendimu, suderinus
šį klausimą su Aplinkos, Sveikatos apsaugos ir Ūkio ministerijomis.
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Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos numatytos atsižvelgiant į įrenginių našumą (tūkst. kubinių metrų per parą):
mechaninio ir biologinio valymo įrenginių su dumblo aikštelėmis
– 100 – 500 m; uždarųjų biologinio valymo įrenginių – 10 – 100 m;
siurblinių – 10 – 30 m.
Gyvulininkystės įmonių mėšlo utilizavimo ir kaupimo įrenginių
sanitarinės apsaugos zonos: kiaulių auginimo įmonių (nuo 12 tūkst. iki
54 tūkst. kiaulių per metus) - 1500 m; galvijų fermų – atsižvelgiant į
gyvulių skaičių – 300 – 1000 m; paukštynų – 1000 m. 
Gyvulininkystės įmonių nuotekų lietinimo laukai – 50 – 200
m; pieno pramonės įmonių – 30 m; ūkio ir buities nuotekų – 500 m. 
Gyvulininkystės įmonių nuotekų lietinimo laukai įrengiami 50 m atstumu nuo kelių, juos apželdinant 10-15 metrų želdinių juosta.
Kitos paskirties komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos metrais:
Respublikinės atliekų perdirbimo įmonės
1000
Buitinių atliekų sąvartyno
500
Regioninių toksinių atliekų aikštelių
500
Maitviečių (gyvulių užkasimo vietų)
500
Kapinių: tradicinio laidojimo
300
laidojimo po kremacijos
100
uždarytųjų (25 m. po laidojimo)
100
Laidojimo biurų ir ritualinių paslaugų patalpų
100  
Antrinių žaliavų surinkimo bazės
300
Rajoninių antrinių žaliavų surinkimo punktų
100
Automobilių (sunkvežimių, autobusų techninės
priežiūros įmonių)
100
Nuo požeminių, antžeminių garažų, atvirų mašinų aikštelių ir
techninės priežiūros stočių, taip pat įvažiavimų į juos iki gyvenamųjų
namų ir visuomeninių pastatų langų, mokyklų, vaikų lopšelių- darželių
ir medicinos įstaigų teritorijų ribų numatyti 10 – 50 metrų atstumai.
Gamybinių objektų sanitarinėse apsaugos zonose draudžiama
statyti pramonės įmones, gamybinius pastatus ir įrenginius; statyti
gyvenamuosius namus, sporto įrenginius, vaikų įstaigas, mokyklas,
medicinos įstaigas, įrengti parkus.
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Gamybinių objektų sanitarinėse apsaugos zonose, atsižvelgiant į
kenksmingų medžiagų kiekį, gali būti leidžiama verstis žemės ūkiu,
reglamentuojant augalų sėjomainą ir sudėtį, ūkio pobūdį, suderinus su
Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijomis.
Gamybinių objektų sanitarinėse apsaugos zonose leidžiama
statyti įmones (išskyrus maisto) ir jų pastatus bei įrenginius žemesnės
kenksmingumo klasės; statyti gaisrines, skalbyklas, pirtis, garažus,
ne maisto produktų sandėlius, administracinius pastatus, konstravimo
biurus, darbuotojų mokymo pastatus, taip pat parduotuves, poliklinikas, mokslo tiriamąsias laboratorijas, teikiančias paslaugas tai įmonei;
įrengti visuomeninio ir individualaus transporto aikšteles, tiesti komunikacijas, statyti elektros stotis, transformatorines, tiesti naftos ir dujų
vamzdynus, įrengti artezinius techninio vandens paruošimo gręžinius
ir įrenginius, įveisti medelynus apsaugos zonoms apželdinti.
Gamybinių objektų taršos poveikio zonoje, taikant žemės kainos,
nuomos ir žemės mokesčio lengvatas (nuolaidas), apskrities valdytojo
administracijos sprendimu, suderintu su Sveikatos apsaugos ir Žemės
ūkio ministerijomis, gali būti reglamentuojama žemės ūkio kultūrinių
augalų sudėtis ir sėjomaina, ūkio pobūdis.

XV. Gyvulininkystės, paukštininkystės ir žemės ūkio
įmonių pastatų sanitarinės apsaugos zonos
Gyvulininkystės, paukštininkystės ir žemės ūkio įmonių pastatų
sanitarinės apsaugos zonos nustatomos pagal žemės ūkio įmonių ar
objektų paskirtį ir dydį.
Stambių fermų, paukštynų, gyvulininkystės kompleksų ir kitų
žemės ūkio objektų sanitarinių apsaugos zonų dydis metrais:
fermos:triušių
100
stambiųjų raguočių, arklių, avių, žvėrelių
300
paukščių
300
kiaulių
500
paukštynai
1000
kiaulininkystės kompleksai
(12 –54 tūkst. kiaulių per metus) 
1500
galvijų fermos
300 –1000
veterinarijos ligoninės
200
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žemės ūkio technikos bei automobilių
garažai, techninės priežiūros bei remonto
parkai, kuriuose yra iki 200 mašinų
daugiau kaip 200 mašinų
vaisių, daržovių, bulvių, grūdų ir kitos žemės
ūkio produkcijos saugyklos ir sandėliai
mineralinių trąšų sandėlių,
atsižvelgiant į talpą tonomis
ūkiniai pastatai gyventojų gyvuliams ir
paukščiams laikyti daugiabučių namų kvartale
minimalus atstumas ūkininkų sodybose nuo
ūkinių pastatų iki gyvenamųjų namų:
            karvidė
            kiaulidė
            avidė
            paukštidė
            arklidė
            žemės ūkio technikos garažas
            lauko tualetas
            šachtinis šulinys

50
100
50
200 –1000
50

30 – 50
50 – 100
30 – 50
50 – 70
20
15
20
5

Šiose sanitarinėse apsaugos zonose draudžiama statyti gyvenamuosius namus ir visuomeninius objektus.

XVI. Kurortų apsaugos zonos
Kurortų apsaugos zonas sudaro trys juostos: I – griežto režimo,
II – apribojimų, III – stebėjimų.
Pirmoji juosta apima teritorijas su mineralinio vandens telkiniais, gydomųjų purvo ar durpių telkinių ir kitų gydomųjų bei rekreacinių
gamtos išteklių (upių, ežerų, jūros, paplūdimių, kopų). Joje draudžiama
gyventi žmonėms ir vykdyti statybos, kasybos bei kitus teritorijos
tvarkymo darbus, nesusijusius su gydomųjų išteklių eksploatavimu.
Antroji juosta (apribojimų) apima sanatorijų teritorijas, iš
kurių paviršiniai ir gruntiniai vandenys teka link mineralinio vandens,
purvo, gydomųjų durpių telkinių bei kitų gydomųjų gamtos išteklių.
Šiai juostai priklauso vietovės, supančios natūralias ir dirbtines min23

eralinio vandens, gydomojo purvo saugyklas, sanatorijų teritorijos,
naujų sanatorijų ir kitų greta esančių kurorto pastatų statybos sklypai,
numatyti kurorto bendrajame plane ir detaliuosiuose planuose, miškai
ir kiti želdiniai. Šioje juostoje draudžiama atlikti kasybos darbus,
nesusijusius su kurorto plėtojimu ir aplinkos tvarkymu, steigti kapines,
užkasti kritusius gyvulius, įrengti sąvartynus, naudoti nuodinguosius
chemikalus, vykdyti pagrindinius miško kirtimus.
Trečioji juosta (stebėjimų) – likusi kurorto apsaugos zonos teritorija. Joje leidžiama vykdyti darbus, kurie nepakenktų gamtiniams
gydomiesiems ištekliams ir kurorto higienos būklei.

XVII. Valstybinio geodezinio pagrindo punktų
apsaugos zonos
Šią zoną prie valstybinio geodezinio pagrindo punkto (trianguliacijos, poligonometrijos, niveliacijos, gravimetrijos) sudaro 1 metro
pločio žemės juosta aplink ženklo ribą (išorinį griovio kraštą, aptvarą
arba signalo pagrindą). Zonoje draudžiama vykdyti žemės kasimo ir
žemės ūkio darbus (išskyrus šienavimo).

XVIII. Hidrometeorologijos stočių apsaugos zonos
Šių stočių (pasaulinės, europinės ir respublikinės reikšmės)
aikštelėms skiriamas 1 hektaro žemės sklypas. Apsaugos zonos plotis
– 200 metrų. Joje draudžiama statyti pastatus ir įrenginius, vykdyti kasimo darbus, įrengti drėkinimo ir sausinimo sistemas, sodinti medžius,
laikyti trąšas, įrengti sąvartynus, naudoti chemines medžiagas, įrengti
technikos aikšteles.

XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir
apsaugos zonos
Nekilnojamoji kultūros vertybė – kultūros paveldo objekto ar
vietovės reikšmingumą lemiančių vertingųjų savybių, visuomenei
svarbių kaip jos kultūrinis turtas, visuma, neatsižvelgiant į tai, kam
nuosavybės teise objektas ar vietovė priklauso.
Nekilnojamasis kultūros paveldas – kultūros paveldo dalis, kurią
sudaro praeities kartų pastatytos, įrengtos, sukurtos ar istorinių įvykių
sureikšmintos išlikusios ar neišlikusios medžiaginės kultūros vertybės,
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tiesiogiai susijusios su užimama ir joms naudoti reikalinga teritorija.
Nekilnojamasis kultūros paveldas skirstomas pagal sandarą ir pagal
reikšmingumą lemiantį vertingųjų savybių pobūdį. Pagal sandarą :
pavienis objektas, kompleksinis objektas, vietovė. Pagal reikšmingumą
lemiantį vertingųjų savybių pobūdį ar jų derinį gali būti: archeologinis, povandeninis, mitologinis, etnokultūrinis, architektūrinis, urbanistinis, želdiniai, inžinerinis, istorinis, memorialinis, dailės, sakralinis,
kultūrinės raiškos.
Skiriamos dvi nekilnojamųjų kultūros vertybių (išskyrus statinių
priklausinius) individualios apsaugos zonos: 1) apsaugos nuo fizinio
poveikio; 2) regimosios (vizualinės) apsaugos. Kol nenustatytos
nekilnojamųjų kultūros vertybių individualios apsaugos zonos, taikomos laikinosios zonos: apsaugos nuo fizinio poveikio – 50 metrų;
regimosios apsaugos – 500 metrų. Prieš skelbiant nekilnojamąsias
kultūros vertybes kultūros paminklais, turi būti nustatytos jų individualios apsaugos zonos. Kartu su nekilnojamojo turto vertybėmis, saugomos ir jų teritorijos. Jų priežiūros, tvarkymo ir naudojimo sąlygas
nustato apsaugos reglamentas. Archeologijos vertybių, memorialinių
vietovių apsaugos nuo fizinio poveikio zonos nustatomos nuo tų
vertybių teritorijų ribų: nuo archeologinių vertybių – iki 50 m pločio,
nuo senųjų kapinių, žmonių grupių žudynių vietų – iki 20 m pločio,
nuo vieno ar kelių žmonių kapų – iki 5 metrų.
Statinių, jų kompleksų ir ansamblių apsaugos nuo fizinio poveikio
zonos: nuo statinių – iki vieno statinio aukščio; nuo kelių, pylimų,
kanalų, užtvankų – iki 50 m pločio; nuo tiltų, viadukų – iki vieno
statinio ilgio.
Regimosios apsaugos zonos nustatomos 500 – 1000 m pločio,
o archeologijos vertybių ir memorialinių (urbanistinių) vietovių – iki
2000 m pločio.
Apsaugos nuo fizinio poveikio zonose draudžiama atlikti darbus, sukeliančius grunto deformaciją ir vibraciją; laikyti aktyviąsias
chemines, degias bei sprogias medžiagas; statyti statinius, kurie nėra
skirti vertybių apsaugai ar jų naudojimui užtikrinti.
Regimosios apsaugos zonose draudžiami darbai, kurie pakenktų
vertybių kraštovaizdžiui ar jų optimaliai apžvalgai. Gali būti reguliuojami (ribojami) žemės darbai, inžinerinių ir hidrotechninių įrengimų
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statyba, pastatų aukštis, tūris, užstatymo tankis, statybinės medžiagos,
želdinimo aukštis, tankis, želdinių rūšys bei jų kirtimas.
Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijose ir apsaugos zonose
numatomų atlikti žemės ir statybos darbų projektai turi būti suderinti
su Kultūros vertybių apsaugos departamentu. Apsaugos zonos ribos
nustatomos vadovaujantis Saugomų teritorijų, Teritorijų planavimo ir
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymais.

XX. Požeminių vandens telkinių (vandenviečių)
sanitarinės apsaugos zonos
Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarines apsaugos zonas sudaro trys juostos, kurios nustatomos prie kiekvienos
požeminio vandens vandenvietės atskirai, vadovaujantis požeminio
vandens vandenviečių ir vandentiekio vamzdynų sanitarinių apsaugos
zonų projektavimo ir priežiūros higienos normomis bei taisyklėmis.
Kiekvieno požeminio vandens ėmimo gręžinio pase turi būti nurodytas sanitarinės apsaugos zonos dydis. Kai tai nenurodyta, veikiančio
gruntinio horizonto gręžinio griežtojo režimo juosta turi būti 50 m, o
giliau slūgsančių vandeningų horizontų gręžinio – 30 m.
Vandenviečių (įskaitant gręžinius, kurie teikia gėlą vandenį
daugiau kaip 10 m3 per parą) nustatomos trys sanitarinės apsaugos
juostos:
Pirmosios (griežto režimo) apsaugos juostos plotis – nuo 15 iki
50 m, o didesnių vandenviečių – 75 – 100 m. Joje draudžiama bet
kokia ūkinė veikla, tiesiogiai nesusijusi su požeminio vandens eksploatavimu, jo gerinimu ir tiekimu; plynai kirsti mišką. Ši juosta turi būti
aptverta ir saugoma.
Antroji (mikrobinės taršos apribojimo) juosta nustatoma prie
vandenvietei parinktų paviršinių vandens telkinių 500 m spinduliu,
o kitais atvejais – pagal mikrobinės taršos duomenis. Ši juosta turi
būti pažymėta specialiais riboženkliais. Juostos teritoriją draudžiama
teršti šiukšlėmis, mėšlu, srutomis, buitinėmis ir pramoninėmis atliekomis. Teritorijoje draudžiama: statyti tepalų, degalų, mineralinių,
nuodingųjų medžiagų sandėlius, degalines ir kitus objektus, galinčius
užteršti chemiškai ir bakteriologiškai požeminius ir atvirus vandens telkinius; steigti kapines, įrengti mėšlo saugyklas, statyti
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gyvulininkystės ir paukštininkystės įmones, kurie gali bakteriologiškai
užteršti požeminius vandens telkinius; naudoti organines ir mineralines
trąšas bei nuodinguosius chemikalus; ganyti gyvulius 300 metrų pločio
pakrantės juostoje.
Trečioji (cheminės taršos apribojimo) juosta nustatoma 3 km
atstumu nuo vandenviečių, parinktų paviršinio vandens telkinių, kitais
atvejais – pagal apskaičiavimus, kad cheminiai teršalai nepasiektų
koptažinio įrenginio per visą vandenvietės eksploatavimo laiką (25-50
metų). Ši juosta turi būti pažymėta teritorijų planavimo dokumentuose.
Juostos teritorijoje draudžiama statyti mineralinių trąšų, nuodingųjų
chemikalų, degalų ir tepalų požeminius ir antžeminius sandėlius,
įrengti nuodingųjų atliekų saugojimo aikšteles, sąvartynus, naudoti
chemikalus.

XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai
Žemės savininkas arba naudotojas, turintis sklypą, kuriame
įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai,
privalo tausoti melioracijos sistemas ir įrenginius; neatlygintinai atlikti priskirtų melioracijos įrenginių smulkius priežiūros darbus; leisti
Žemės ūkio ministerijos ir valstybinių melioracijos tarnybų įgaliotiems
asmenims tikrinti ir remontuoti jų žemėje esančius melioracijos
įrenginius, atlikti priežiūros darbus; žemės savininkai turi leisti įrengti
jų žemėje melioracijos įrenginius, reikalingus kitų savininkų žemei
melioruoti. Žemės savininkams ar naudotojams nuostoliai turi būti atlyginti, o melioracijos įrenginių užimta žemė – išpirkta.

XXII. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos drėkinimo
sistemos kiaulininkystės kompleksų skysto mėšlo
filtratui ir atskirų objektų nutekamiesiems vandenims
utilizuoti
Šiuose žemės plotuose neturi būti trukdoma vegetacijos laikotarpiu utilizuoti skysto mėšlo filtratą ir nutekamuosius vandenis, o žemės
naudotojai privalo leisti vykdyti arba patys atlikti reikiamus agrotechnikos darbus. Už skysto mėšlo filtravimo ir nutekamųjų vandenų
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lietinimo darbus, drėkinimo sistemos techninę būklę ir gamtosaugos
reikalavimų pažeidimus atsakinga įmonė, kuri vykdo utilizavimo darbus lietiname plote.

XXIII. Naudingųjų iškasenų telkiniai
Ištyrinėtuose naudingųjų iškasenų telkiniuose, kurių ištekliai patvirtinti, prie jų esančiuose perspektyviniuose naudingųjų iškasenų plotuose žemės savininkui, naudotojui draudžiama statyti gyvenamuosius namus, gamybinius statinius ir įrenginius bei kasti naudingąsias
iškasenas, išskyrus kasamas savo reikmėms.
Perspektyviuose naudingųjų iškasenų plotuose sklypai gali būti
grąžinami ribotam tiksliniam naudojimui, jeigu su tuo sutinka asmuo,
kuriam grąžinama žemė.

XXIV. Karstinis regionas
Karstas, karstiniai reiškiniai – paviršinių ir požeminių vandenų
cheminė ir mechaninė veikla tirpiose ir supleišėjusiose uolienose; jos
veiklos padariniai. Procesas vyksta ten, kur slūgso klintis, dolomitas,
kreida, gipsas, druskos. Gipso karsto esama Biržų ir Pasvalio rajonuose, kur yra devono sistemos gipsingų sluoksnių. Gipso sluoksniai ten
1 – 2 m, rečiau – iki 5 m storio. Juos skiria dolomito, mergelio bei
molio sluoksniai, po 6 – 10 m storio kvartero nuogulų – molio ir smėlio
danga; kai kur slūgso paviršiuje. Yra piltuvo pavidalo ir netaisyklingos formos įgriuvų , kurių gylis 4 – 5 m, skersmuo 10 – 12 m. Senos
karstinės įgriuvos susijungusios, pelkėtos. Kai kurios įgriuvos didesnės
(iki 40 m skersmens); yra ir nedidelių karstinių ežerų.
Pagal karstinio proceso intensyvumą (įgriuvų skaičių ploto vienete) karstinis regionas skirstomas į 4 grupes. Karstiniame regione
draudžiama statyti objektus, galinčius turėti neigiamos įtakos požeminių
vandenų kokybei ar skatinančius karstinį procesą. Draudžiama naudoti
karstines įgriuvas koncentruotam lietaus ir drenažo vandeniui nuleisti,
užpildyti įgriuvas atliekomis bei žemėmis; kasti karstinėse įgriuvose
durpes.
Intensyvaus karsto zonoje nustatoma ši pasėlių struktūra ir tręšimo
bei augalų apsaugos sistema:

28

I grupės žemėje ( nuo 5 iki 20 įgriuvų 100 hektarų) javai turi
sudaryti ne daugiau kaip 50 proc. , daugiametės žolės – 40 proc., kaupiamieji augalai – 10 proc. ploto. Maksimali tręšimo norma 1 ha – 90
kg azoto, fosforo ir kalio trąšų (veikliosios medžiagos) bei 80 tonų
kraikinio mėšlo. Draudžiama naudoti herbicidus ir pesticidus.
II grupės žemėje (21 – 50 įgriuvų 100 hektarų) apie 43 proc.
sėjomainoje turi sudaryti javai ir apie 57 proc. – daugiametės žolės.
Negalima auginti kaupiamųjų augalų ir veisti naujų verslinių sodų bei
daržų. Maksimali tręšimo norma 1 ha – 60 kg azoto, fosforo ir kalio ir
60 t kraikinio mėšlo. Draudžiama naudoti herbicidus, retardantus ir
insekticidus.
III grupės žemėje (51 – 80 įgriuvų 100 hektarų) turi vyrauti
daugiamečių žolių pievos ir ganyklos, javai gali būti sėjami tik kaip
daugiamečių žolių priešsėlis. Maksimali tręšimo norma l ha – 60 kg
fosforo ir kalio trąšų. Draudžiama tręšti azoto trąšomis ir vartoti pesticidus (išskyrus beicus).
IV grupės žemėje (daugiau kaip 80 įgriuvų 100 hektarų) gali
būti tik pievos ir miškai. Leidžiama auginti medinguosius ir vaistinius
augalus. Žemės negalima tręšti jokiomis trąšomis, draudžiama naudoti
chemines augalų apsaugos priemones.
I-IV grupių žemėje aplink įgriuvą paliekama ne siauresnė
kaip 25 metrų juosta. Joje žemės negalima tręšti jokiomis trąšomis,
draudžiama naudoti chemines augalų apsaugos priemones, ganyti
gyvulius, leidžiama tik šienauti.
Kai I-IV grupių žemės savininkai ar naudotojai yra sudarę sutartis
auginti ekologiškai švarią žemės ūkio produkciją, pasėlių struktūra gali
būti nereglamentuojama, tačiau būtina laikytis tręšimo ir chemikalų
naudojimo taisyklių, nustatytų atitinkamoms grupėms.

XXV. Molėtų astronomijos observatorijos apsaugos
zona
Nustatyta apsaugos zona yra ovalo formos ir tęsiasi nuo didžiojo
teleskopo bokšto į šiaurę 3 kilometrus, į rytus ir vakarus – po 3,5
kilometro ir į pietus – 4 kilometrus. Šioje zonoje žemės savininkams
ir naudotojams, nesuderinus su Molėtų astronomijos observatorijos ad-
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ministracija, draudžiama statyti, tiesti kelius ir aukštos įtampos elektros linijas, plynai kirsti mišką, keisti kraštovaizdį.

XXVI. Miško naudojimo apribojimai
Pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą, miškas – ne
mažesnis kaip 0,1 hektaro žemės plotas, apaugęs medžiais, kurių brandos amžiaus aukštis natūralioje augavietėje siekia ne mažiau kaip 5 metrus, kita miško augalija, taip pat išretėjęs ar dėl žmogaus veiklos bei
gamtinių veiksnių netekęs augalijos (kirtavietės, degavietės, aikštės).
Žemės plotai, kuriuose pasodinti miško medžių sodinukai (įveistas
miškas), mišku apskaitomi neatsižvelgiant į medžių aukštį. Miškams
taip pat priskiriami žemės plotai, užimti kvartalų technologinėmis
ir priešgaisrinėmis linijomis, medelynai, daigynai, miško sėklinės
plantacijos, žvėrių pašarų aikštelės. Laukuose, pakelėse, prie vandens telkinių, gyvenamosiose vietovėse bei kapinėse esančios medžių
grupės, siauros – iki 10 metrų pločio – medžių juostos, gyvatvorės,
pavieniai medžiai bei krūmai ir miestuose bei kaimo vietovėse esantys
žmogaus įveisti parkai nelaikomi mišku.
Pagal pagrindinius miškų ūkio tikslus, ūkininkavimo režimą ir
funkcinę paskirtį miškai skirstomi į keturias grupes:
I – rezervatiniai. Tai rezervatų, valstybinių parkų miškai. Jų tikslas – natūraliai augantys miškai. Miškai nekertami, išskyrus saugomų
teritorijų įstatyme ir rezervatų nuostatuose numatytus atvejus. Sudaro
apie 1,6 proc. miškų žemės.
II – specialiosios paskirties miškai ( užima 12,8 proc. miško
žemės): 1)   A – ekosistemų apsaugos miškai (8,8 proc.). Tai
kraštovaizdžio, botaninių, zoologinių, telmologinių (pelkių apsaugos),
pedologinių (dirvožemio), miško genetinių ir kt. draustinių miškai,
priešeroziniai miškai. Ūkininkavimo tikslas – išsaugoti arba atkurti
miško ekosistemas ar atskirus jų komponentus; 2) B – rekreaciniai
miškai (4 proc.). Tai miško parkai, miestų miškai, kurortiniai miškai,
valstybinių parkų rekreacinių zonų miškai, rekreaciniai miško sklypai ir
kiti poilsiui skirti miškai. Ūkininkavimo tikslas – formuoti ir išsaugoti
rekreacinę miško aplinką. Blogos sanitarinės būklės, stichinių arba
biotinių veiksnių sudarkyti medynai gali būti kertami.
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III – apsauginiai miškai (sudaro 15,1 proc. miškų žemės). Tai
geologinių, geomorfologinių, hidrografinių, kultūrinių (archeologiniai, memorialiniai, etnokultūriniai, urbanistiniai, kraštovaizdžio
architektūros) draustinių miškai, šių rūšių draustinių, esančių valstybiniuose parkuose bei biosferos monitoringo teritorijose, miškai, apsaugos zonų ir kiti miškai. Ūkininkavimo tikslas – formuoti produktyvius medynus, galinčius atlikti dirvožemio, oro, vandens, žmogaus
gyvenamosios aplinkos apsaugos funkcijas. Leidžiami neplynieji ir
nedidelio ploto (iki 5 hektarų) plynieji, ugdomieji bei sanitariniai kirtimai.
IV – ūkiniai miškai. Tai visi kiti miškai, nepriskirti I – III grupėms.
Jų tikslas – laikantis aplinkosaugos reikalavimų formuoti produktyvius
medynus, nenutrūkstamai tiekti medieną. Juose leidžiami visų rūšių
kirtimai. Plynųjų kirtimų biržės negali būti didesnės kaip 8 hektarai.
Miško kirtimai apribojami: miestų ir kurortų miškuose, miško
parkuose, miškuose iki 1 km nuo sanatorijų, poilsio namų, Baltijos jūros
ir Kuršių marių; miškuose, saugančiose dirvas nuo erozijos; miškuose,
kuriuose yra vertingų rūšių medynų arba atliekami tyrimai; rekreacinės
paskirties miškuose su retųjų paukščių lizdavietėmis; miškuose,
esančiuose iki 100 m juostuose prie automobilinių kelių ir kt.
Pavieniuose iki 5 ha ploto laukų apsauginiuose miškeliuose,
nutolusiuose nuo artimiausio miško daugiau kaip 400 metrų, plynieji
pagrindiniai kirtimai draudžiami. Ši nuostata netaikoma gryniesiems
pušynams, drebulynams, juodalksnynams ir baltalksnynams.
Miško sklypuose, esančiuose daubų ir skardžių šlaituose,
draudžiami plynieji pagrindinio naudojimo kirtimai. 100 metrų
pločio magistralinių ir krašto kelių apsaugos zonose draudžiami
plynieji kirtimai klevų, ąžuolų, liepų, maumedžių medynuose bei kituose, turinčiuose rekreacinę, estetinę reikšmę medynuose, taip pat tuose, kuriuose įrengtos poilsio ir autotransporto aikštelės. Iki 25 metrų
pločio kultūros ir gamtos paminklų apsaugos zonose draudžiami visų
rūšių miško kirtimai, išskyrus landšaftinius, sanitarinius ir medžių,
kurių šaknys ardo paminklus, kirtimus. Draudžiama naudoti chemikalus, vykdyti miško želdymo darbus, išskyrus numatytus specialiuose
kraštotvarkos projektuose. 100 metrų pločio pamiškėse, miškų masyvų
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šiaurės vakarų, vakarų ir pietvakarių pakraščiuose draudžiami plynieji
kirtimai medynuose, dengiančiuose vėjams neatsparius medynus.
Pelkių mineralinio grunto salose (iki 5 hektarų) draudžiami
plynieji pagrindinio naudojimo kirtimai.

XXVII. Saugotini želdiniai, augantys ne miško žemėje
Saugotini želdiniai – medžiai ir krūmai, augantys ne miško
žemėje: 1) želdiniai, augantys miestų, miestelių, kaimų ir sodininkų
bendrijų bendro naudojimo ir kitose miestų valstybinės žemės teritorijose bei privačios žemės valdose miestuose ir miesteliuose, išskyrus
augančiuosius privačių namų valdose ir sodininkų bendrijų privačiuose
žemės sklypuose; 2) želdiniai, augantys saugomose teritorijose,
išskyrus augančiuosius privačių namų valdose ir sodininkų bendrijų
privačiuose žemės sklypuose; 3) želdiniai, augantys nekilnojamųjų
kultūros vertybių teritorijose ir jų apsaugos zonose; 4) želdiniai, augantys kelio juostoje už kelio pylimo pado, iškasos ar kelio griovių
išorinių kraštų, jeigu nekelia pavojaus kelio naudojimo saugumui; 5)
želdiniai, augantys geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonose,
taip pat kelių apsaugos zonose už kelio juostos ribų, jeigu nesukelia
pavojaus kelio naudojimo saugumui; 6) želdiniai, augantys aerodromų
apsaugos zonoje, jeigu nesukelia pavojaus orlaivių skrydžių saugumui;
7) želdiniai, augantys gamybinių ir kitų objektų sanitarinės apsaugos
zonose; 8) želdiniai, augantys paviršinio vandens telkinių pakrančių
apsaugos zonose, išskyrus želdinius, augančius vidaus vandenų kelių
navigacijos ženklų veikimo zonose; 9) želdiniai, augantys paviršinio
vandens telkinių pakrančių apsaugos zonose, išskyrus želdinius,
augančius vidaus vandenų kelių navigacijos ženklų veikimo zonose,
kurortų apsaugos zonose, išskyrus privačių namų valdas ir sodininkų
bendrijų privačius žemės sklypus; 10) kiti vertingi dendrologiniu,
ekologiniu, estetiniu, kultūriniu ir kraštovaizdžio formavimo požiūriu
želdiniai, augantys ne miško žemėje privačių namų valdose, sodininkų
bendrijų privačiuose žemės sklypuose, privačios žemės valdose kaimuose, kurie savivaldybės institucijos sprendimu paskelbti saugotinais,
vadovaujantis Aplinkos ministerijos nustatytais kriterijais. Šiuo atveju
savivaldybės institucijai nustatant, ar vertingi dendrologiniu, ekologiniu, estetiniu, kultūriniu ir kraštovaizdžio formavimo požiūriu želdiniai
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priskiriami saugotiniems, dalyvauja privačios žemės savininkas;
savivaldybės institucija, priėmusi sprendimą vertingus dendrologiniu,
estetiniu, kultūriniu ir kraštovaizdžio formavimo požiūriu želdinius
paskelbti saugotinais, apie tai raštu informuoja žemės savininką.
Saugotini želdiniai nukertami ar kitaip pertvarkomi savivaldybės
institucijai išdavus leidimą kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus
želdinius, augančius ne miško žemėje, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka. Savivaldybės institucijos, priimdamos sprendimą dėl
saugotinų želdinių nukirtimo ar pertvarkymo, nustato želdinių vertę
pagal Aplinkos ministerijos nustatytus įkainius, Savivaldybės institucija, atsižvelgdama į želdinių ekologinę, estetinę, kultūrinę reikšmę
ir poveikį kraštovaizdžio formavimui, gali priimti sprendimus dėl
didesnės želdinių vertės (įkainių) nustatymo.
Saugotinus želdinius prižiūri ir tvarko žemės ir želdinių valdytojai, savininkai ir naudotojai.

XXVIII. Vandens telkiniai
Paviršinio vandens telkinys – tai identifikuota reikšminga vandens aplinkos dalis, esanti žemės paviršiuje, reljefo įdauba, nuolat arba
laikinai užpildyta tekančiu arba stovinčiu vandeniu. Tai upės, ežerai,
tvenkiniai (išskyrus kūdras), kanalai, grioviai, rekultivuoti į vandens
telkinius karjerai.
Draudžiama reguliuoti natūralius upelius ir keisti jų vagas bei
ežerų natūralų vandens lygį; reguliuoti dirbtinių vandens telkinių lygį
didesne amplitude nei numatyta eksploatavimo taisyklėse, nuleisti juos
be aplinkos apsaugos tarnybų leidimo; be Aplinkos ministerijos leidimo draudžiama tvenkti upes, pertvarkyti hidrotechninius statinius,
upių vagose atlikti valymo, krantų tvirtinimo ir kitus darbus; naudoti
daugiau kaip 10 kubinių metrų vandens per parą be nustatytąja tvarka
Aplinkos ministerijos išduoto gamtos išteklių naudojimo leidimo.

XXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos
Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašas reglamentuoja paviršinių vandens telkinių (išskyrus Baltijos jūrą ir Kuršių marias) apsaugos zonų ir
pakrančių apsaugos juostų nustatymo principus. Nustatyti reikalavimai
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yra privalomi asmenims, rengiantiems teritorijų planavimo dokumentus, žemėtvarkos projektus, kitus dokumentus ir planus, kuriuose nustatomos teritorijų prie paviršinių vandens telkinių naudojimo sąlygos,
taip pat asmenims, vykdantiems tokios veiklos valstybinę kontrolę.
Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrančių apsaugos juostos nenustatomos prie pramoninės žuvininkystės tvenkinių, dirbtinių
nepratekamų paviršinių vandens telkinių, kurių plotas – iki 0,1 ha,
laikinų dirbtinių vandens telkinių, įrengiamų statybos laikotarpiui bei
griovių.
Dirbtinis nepratekamas paviršinis vandens telkinys –
techninėmis priemonėmis sukurtas paviršinis vandens telkinys, įrengtas
iškasant daubą arba apipilant pylimais tam tikrą teritoriją, bet nenaudojant hidroizoliacinių priemonių, apribojančių vandens telkinyje esančio
vandens ryšį su gruntiniu vandeniu bei neturintis tiesioginio ryšio su
natūraliu paviršiniu vandens telkiniu ar kanalu (kūdra, rekultivuotas į
vandens telkinį karjeras ar pan.).
Griovys – hidrotechnikos statinys, įrengiamas iškasant atvirą
vagą grunte ir skirtas pertekliniam vandeniui nuvesti, nuleisti. Sureguliuotos upės nelaikomos grioviais.
Kanalas – dirbtinis paviršinis vandens telkinys su nuolatine
vandens tėkme, įrengiamas grunte iškasant, įrengiant atvirą vagą,
kurios pradžia ir pabaiga jungiasi su kitu paviršiniu vandens telkiniu
(upe, ežeru, Kuršių mariomis arba tvenkiniu), skirtas vandeniui tiekti
drėkinimo, hidroenergetikos, vandentiekos ir kitoms reikmėms, naudoti laivybai ir pan. Sureguliuotos upės nelaikomos kanalais.
Kranto linija – sausumos ir paviršinio vandens telkinio vandens
paviršiaus sąlyčio linija, esant vidutinio vandeningumo metų vandens
lygiui vasaros – rudens laikotarpiu. Patvenktų ežerų ir tvenkinių kranto
linija yra sausumos ir vandens paviršiaus sąlyčio linija prie normaliai
patvenkto lygio.
Paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juosta – prie
paviršinio vandens telkinio nustatoma su paviršiniu vandens telkiniu
besiribojanti paviršinio vandens telkinio apsaugos zonos dalis, kurioje vykdoma ūkinė veikla gali turėti tiesioginį neigiamą poveikį
paviršiniam vandens telkiniui arba riboti jo naudojimo visuomenės
poreikiams galimybes, todėl joje draudžiama tam tikra ūkinė veikla.
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Paviršinio vandens telkinio apsaugos zona – prie paviršinio
vandens telkinio nustatomas pakrantės (su paviršiniu vandens telkiniu
besiribojančios sausumos) ruožas (teritorija), kuriame ribojama ūkinė
veikla, galinti neigiamai paveikti paviršinį vandens telkinį
Pakrantės šlaitas – arčiausiai kranto linijos esantis ryškus
pakrantės paviršiaus aukščių skirtumas: stovinčio vandens telkinio
(ežero, tvenkinio ar dirbtinio nepratekamo paviršinio vandens telkinio)
pakrantės šlaitas – prasidedantis ne toliau kaip 5 metrai nuo kranto
linijos, 20 laipsnių ir daugiau statumo ir ne mažiau kaip 1 m aukščio
(skirtumas tarp kranto linijos altitudės ir šlaito viršutinės briaunos
altitudės) žemės paviršiaus aukščių skirtumas; upės pakrantės šlaitas
– vagos arba slėnio šlaitas, jeigu jis nutolęs nuo kranto linijos ne toliau
kaip 50 metrų bei yra 20 laipsnių ir daugiau statumo ir ne mažiau kaip
1 m aukščio (skirtumas tarp kranto linijos altitudės ir šlaito viršutinės
briaunos altitudės).
Pakrantės šlaito viršutinė briauna – linija, nuo kurios pakrantės
šlaito polinkio kampas tampa mažesnis kaip 20 laipsnių.
Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir juostų paskirtis:
sumažinti galimybę patekti į vandens telkinius pavojingoms
medžiagoms ( trąšoms, pesticidams, naftos produktams ir kt.); apsaugoti vandens telkinių krantus nuo erozijos ir abrazijos, šlaitus – nuo
griovų susidarymo bei nuošliaužų; užtikrinti vandens telkinių pakrančių
ekosistemų stabilumą ir palankias jų formavimosi sąlygas; saugoti vandens telkinių pakrančių natūralų kraštovaizdį bei jo estetines vertybes;
sudaryti palankias rekreacijos sąlygas.
Vandens telkinių apsaugos juostų ir zonų pločiai nustatomi
įvertinus jų daugiafunkcinę paskirtį, teritorijų gamtines sąlygas,
antropogeninių procesų pobūdį. Miestuose ir miesteliuose, nustatant
vandens telkinių apsaugos juostas ir zonas, būtina atsižvelgti į bendrą
aplinkos situaciją (želdynai, teritorijos užstatymo, nuotakyno pobūdis
ir kt., todėl čia apsaugos juostų ir zonų pločiai gali labai skirtis.
Paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų
nustatymas
Apsaugos juostos išorinė riba turi būti nutolusi nuo pakrantės
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šlaito, o kai pakrantės šlaito nėra, - nuo kranto linijos tokiu
atstumu (atstumas matuojamas horizontalioje projekcijoje):
1) prie ilgesnių kaip 10 km upių ir ant tokių upių įrengtų tvenkinių
bei prie ežerų ir tvenkinių, kurių plotas didesnis kaip 0,5 ha,
dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių, kurių plotas
didesnis kaip 2 ha, esant pakrantės žemės paviršiaus vidutiniam
nuolydžiui – polinkio kampui: a) iki 5 laipsnių – 5 m; b) nuo 5
iki 10 laipsnių – 10 m; c) 10 laipsnių ir daugiau – 25 m;
2) prie 10 km ir trumpesnių upių, ežerų ir tvenkinių, kurių plotas
ne didesnis kaip 0,5 ha, dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių, kurių plotas 0,1 – 2 ha bei prie visų kanalų –perpus mažesniu atstumu nei 1) a, b, c (2,5 m; 5 m; 12,5 m);
3) prie valstybiniuose parkuose, draustiniuose arba biosferos rezervatuose esančių paviršinių vandens telkinių – du kartus didesniu
atstumu nei nurodyta 1, 2 punktuose (5 ; 10 ; 20; 25; 50 m).
Miestų ir miestelių teritorijose prie paviršinių vandens telkinių
Apsaugos juostos nustatomos:
– gyvenamosiose teritorijose 1 – 3 punktuose nurodyti atstumai
didinami 2 kartus (10 m; 20 m; 50 m), išskyrus šias išimtis:
užstatytose miestų dalyse (išskyrus infrastruktūros, pramonės
ir sandėlių teritorijose), kai prie paviršinio vandens telkinio yra
įrengta arba numatoma įrengti bendro naudojimo krantinę ir
(arba) kitą viešą rekreacinę įrangą (statinius), - apsaugos juostos plotis gali būti sumažinamas arba gali būti nenustatomas;
– infrastruktūros, pramonės ir sandėlių teritorijose 1 – 3 punktuose nurodyti atstumai didinami 3 kartus.
Paviršiniuose vandens telkiniuose esančiose salose, kurių plotas 3 ha ir mažesnis, visas salos plotas priskiriamas apsaugos juostai
(išskyrus salas, esančias miestų ir miestelių teritorijoje).
Pakrantės žemės paviršiaus vidutinis nuolydžio-polinkio kampas
nustatomas prilyginant jį polinkio kampui tiesios linijos, kurios dviejų
taškų, tarp kurių atstumas projekcijoje yra 10 m, aukščių skirtumas
lygus didžiausiam aukščių skirtumui žemės paviršiaus 10 m pločio
ruože, matuojant statmenai kranto linijai nuo pakrantės šlaito viršutinės
briaunos, o kai pakrantės šlaito nėra, – nuo kranto linijos.
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Apsaugos zonų nustatymas
Apsaugos zonų išorinė riba nuo kranto linijos turi būti nutolusi
tokiu atstumu (atstumas matuojamas horizontalioje projekcijoje):
l) prie Nemuno, Neries bei prie ežerų ir tvenkinių, kurių plotas
didesnis kaip 200 ha, – 500 metrų;
2) prie ilgesnių kaip 50 km upių (išskyrus Nemuną ir Nerį) ir ant
tokių upių įrengtų tvenkinių bei prie ežerų ir tvenkinių, kurių
plotas 10-200 ha, – 200 metrų, išskyrus išimtis (*)
3) prie 50 km ir trumpesnių upių ir ant tokių upių įrengtų tvenkinių
bei prie ežerų ir tvenkinių, kurių plotas mažesnis kaip 10 ha,
bet didesnis kaip 0,5 ha, taip pat prie dirbtinių nepratekamų
paviršinių vandens telkinių, kurių plotas didesnis kaip 2 ha
– 100 metrų, išskyrus išimtis (*).
Prie ežerų ir tvenkinių, kurių plotas ne didesnis kaip 0,5 ha,
dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių, kurių plotas ne
didesnis kaip 2 ha, ir prie visų kanalų – apsaugos zonų plotis lygus
apsaugos juostų pločiui.
* Miško žemėje prie 10 km ir trumpesnių upių bei ežerų ir
tvenkinių, kurių plotas mažesnis kaip 50 ha, miestų ir miestelių teritorijose prie visų paviršinių vandens telkinių – apsaugos zonų plotis
lygus apsaugos juostų pločiui.
Apsaugos zonos miškuose gali būti išskiriamos miško kvartalais ar jų dalimis, kurios atribotos keliais, proskynomis ar kitomis
aiškiomis ribomis, jeigu dėl to apsaugos zonos išorinės ribos atstumas
nuo kranto linijos nesiskiria daugiau kaip 25 proc. nuo 1, 2, 3 punktuose nustatytų atstumų.
Pakrantės apsaugos juostose draudžiama statyti statinius (išskyrus
hidrotechninius, vandens įrenginius, vandenvietes, paplūdimių įrangą),
tverti tvoras; tiesti kelius; naudoti trąšas, pesticidus ir kitus chemikalus: dirbti žemę, ardyti velėnas (išskyrus kultūrinių pievų atsėjimą,
suderinus tai su aplinkos apsaugos tarnybomis, ganyti gyvulius; įrengti
poilsiavietes (išskyrus paplūdimius), statyti autotransporto priemones,
kūrenti laužus; ne miško žemėje kirsti medžius ir krūmus (išskyrus
sausuolius, vėjovartas, vėjolaužas). Archeologijos paminklų teritorijose leidžiamas atrankinis kirtimas. Draudžiama vykdyti pagrindin-
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ius plynuosius kirtimus, o iki 10 metrų pločio miškų juostose – kirsti
pomiškį ir traką, naikinti miško paklotę.
Vandens telkinių apsaugos zonose draudžiama rengti galvijų vasaros aikšteles; arčiau kaip 100-200 m nuo vandens telkinių lieti srutas
ir skystą mėšlą; įrengti chemikalų, trąšų, naftos produktų sandėlius,
degalines, technikos aikšteles ir dirbtuves; steigti kapines; įrengti
maitvietes ir sąvartynus; plynai kirsti medžius ir krūmus 10 laipsnių
nuolydžio šlaituose, išskyrus tvarkomus pagal projektus piliakalnių
šlaitus; tręšti didesne kaip 80 kg azoto ir 15 kg ha fosforo norma.
Draudžiama statyti gyvenamuosius namus ir ūkinius pastatus kaimo
vietovėje arčiau kaip 100 metrų iki vandens telkinio kranto linijos
arba iki 50 m terasos šlaito briaunos. Mažesniu atstumu , suderintu su
Aplinkos ministerija, esamose sodybose gali būti statomos asmeninio
naudojimo pirtys, ne didesnio kaip 25 m2 bendrojo ploto. Nurodytus
pastatus draudžiama statyti vandens telkinių šlaituose, didesniuose
kaip 10 laipsnių nuolydžio. Kai nustatytos tik pakrantės apsaugos juostos, statyba galima ne arčiau kaip 50 metrų nuo kranto šlaito viršutinės
briaunos.

XXX. Pelkės ir šaltinynai
Pelkė – labai drėgnas sausumos plotas. Lietuvoje jos sudaro
apie 6 procentus sausumos ploto. Pelkėje susikaupusios organinės
liekanos dėl drėgmės pertekliaus ir oro stokos ne visai susiskaido, –
virsta durpėmis. Pelkė susidaro dvejopai: kai supelkėja sausuma arba
kai užauga vandens telkinys. Sausuma supelkėja, jei gruntinis vanduo
yra negiliai arba jei paviršinis arba potvynių vanduo neturi kur nutekėti
ir ilgai užsistovi. Užaugančiame vandens telkinyje (dažniausiai ežere)
pradeda gausiai augti pelkiniai augalai; susidaro liūnas, storėjantis ir
augantis link ežero centro. 2/3 Lietuvos pelkių yra ežerinės kilmės.
Pagal mitybos sąlygas ir augaliją skiriami 3 pelkių tipai. Žemapelkė
susidaro žemesnėje reljefo vietoje, dažnai iš ežero, paviršius lygus
arba įdubus. Auga viksvos, nendrės, meldai, švendrai, alksniai, karklai, samanos. Šios pelkės labiausiai paplitusios. Aukštapelkė paprastai
susidaro iš žemapelkės, kurioje, storėjant durpių sluoksniui, blogėja
augalų mitybos sąlygos. Auga baltosios samanos, gailiai, spanguolės,
pelkinės pušys, maumedžiai. Tarpinė pelkė yra žemapelkė, virstanti
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aukštapelke. Turi gruntinio, paviršinio ir kritulių vandens perteklių.
Auga žaliosios ir baltosios samanos, viksvos, švyliai, pušys, beržai;
daug kupstų.
Iš pelkių kasamos durpės. Kai jų sluoksnis plonas ir kasti neapsimoka, pelkės sausinamos. Sukultūrinus žemę, pelkių vietoje įrengiamos
pievos ir ganyklos, kartais paverčiamos dirbamąja žeme. Kai kurios
pelkės yra draustiniai, ir jose ribojama ūkinė veikla. Aplinkosaugos
tikslais sukultūrintos pelkės gali būti renatūralizuojamos.
Pagal specialiąsias žemės naudojimo sąlygas pelkėse ir
šaltinynuose draudžiama sausinti ir transformuoti į žemės ūkio naudmenas bei vandenis aukštapelkes, tarpinio tipo pelkes ir jų apypelkius
bei žemapelkes, kurių plotas didesnis kaip 0,5 hektaro, o durpių gylis didesnis kaip 1 metras, ir jų apypelkius. Draudžiama mechaniškai
ardyti natūralių pelkių augalinę dangą; kasti natūralių aukštapelkių ir
tarpinio tipo pelkių durpes, taip pat natūralių žemapelkių, kurių plotas
didesnis kaip 0,5 hektaro, o durpių gylis didesnis kaip 1 metras, durpes
be Aplinkos ministerijos leidimo; keisti neišdžiūvančių šaltinių ir jų
grupių hidrologinį režimą.

XXXI. Natūralios (užliejamosios ir sausminės) pievos
bei ganyklos
Natūralios pievos ir ganyklos – tai žemės ūkio naudmenos, kuriose per visą vegetacijos periodą auga daugiametės žolės.
Natūraliai apaugę žemės plotai (natūralios užliejamos ir sausuminės
pievos), sistemingai šienaujami arba juos galima šienauti. Natūralioms
ganykloms priskiriami plotai, apaugę natūraliomis daugiametėmis
pašarinėmis žolėmis ir ganomi arba jie tinka gyvuliams ganyti. Pievos
laikinai gali būti ganomos. Natūraliose pievose ir ganyklose gali vykti
pelkėjimo procesas (pelkėtos pievos ir ganyklos), jose gali būti krūmų,
pavienių medžių ar akmenų (krūmuotos ar akmenuotos pievos ir ganyklos). Pievos skirstomos į sausmines, užliejamąsias ir pelkėtąsias.
Sausminės pievos drėkinamos tik kritulių, jos yra sausesnėse lomose
bei kituose plotuose su mineraliniais dirvožemiais, taip pat nusausintuose durpinių dirvožemių plotuose. Užliejamosios pievos – pievos,
esančios upių slėniuose ir žemumose, pavasarį ir rudenį periodiškai
užliejamose potvynių vandeniu, turinčiu derlingų sąnašų. Pelkėtos pie39

vos paprastai būna kalvų įlomėse, daubose ir kitose žemose vietose,
kuriose dėl didelio gruntinio vandens pertekliaus susiformavo stipriai
užmirkę arba durpiniai dirvožemiai. Ganyklos – tai žoline augalija
apaugę žemės plotai sistemingai naudojami gyvuliams ganyti; jos skirstomos į sausmines ir pelkėtas. Natūralios pievos ar ganyklos, kuriose
dėl supelkėjimo ir apaugimo krūmais ir mišku daugiau kaip 70 proc.
ploto išnykusios pašarinės žolės, apskaitomos kaip pelkės arba medžių
ir krūmų želdiniai.
Pagal specialiąsias žemės naudojimo sąlygas natūraliose
(užliejamosiose ir sausminėse) pievose bei ganyklose draudžiama
sausinti, suarti natūralias (užliejamąsias ir sausmines) pievas bei ganyklas (išskyrus polderines) arba kitaip keisti jų būklę ir žolynų sudėtį.
Natūralios pievos ir ganyklos – tai nesausinamos ir neariamos ne
mažiau kaip 25 metus, kuriose vyrauja natūralūs žolynai.

XXXII. Akmenynai
Akmenynas – tai žemės plotas, kuriame akmenys užima 40
procentų paviršiaus arba vieno hektaro žemės paviršiuje ir dirvoje iki 30 centimetrų gylyje yra daugiau kaip 100 kubinių metrų
akmenų. 
Akmenis draudžiama naikinti, o akmenynai turi būti paliekami
natūralios būklės. Be aplinkos apsaugos tarnybos leidimo draudžiama
sprogdinti, pjaustyti ar kitaip naikinti pavienius, didesnius kaip 0,5 kubinio metro akmenis.

XXXIII. Rekreacinės teritorijos
Rekreacinė teritorija – vietovė, kuriai būdingos gamtinės ar
kultūrinės aplinkos savybės ir sąlygos žmonių visaverčiam fiziniam
bei dvasiniam poilsiui organizuoti. Rekreacinių teritorijų sistemą sudaro: 1) miestų (miestai kurortai ir jų apsaugos zonos), miestelių ir kaimų
urbanizuotos teritorijos; 2) teritorijos, esančios už miestų, miestelių ir
kaimų urbanizuotų teritorijų ribų; 3) kitos rekreacinės teritorijos.
Miestų gyvenamųjų vietovių rekreacines teritorijas sudaro:
visuomenės reikmėms naudojamos teritorijos (parkai, skverai, aikštės,
paplūdimiai ir kt.); miestų miškai ir miško parkai; visuomenės bendrajam naudojimui skirti paviršiniai vandens telkiniai; valstybiniai
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parkai; senamiesčių ir kitų nekilnojamųjų vertybių teritorijos; žemės
sklypai turizmo ir rekreaciniams statiniams bei įrengimams; sodininkų
bendrijų bendrojo naudojimo teritorijos.
Kaimo gyvenamųjų vietovių rekreacines teritorijas sudaro rekreaciniai miškai; valstybiniai parkai; kraštovaizdžio ir kiti draustiniai;
vandens telkiniai; paplūdimiai; sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo teritorijos; žemės sklypai turizmo ir rekreaciniams statiniams bei
įrenginiams; gamtos, nekilnojamųjų kultūros vertybių bei saugomo
kraštovaizdžio objektai ir jų teritorijos (žemės sklypai).
Kitas rekreacines teritorijas sudaro kaimo vietovėse privačios
nuosavybės teise naudojami žemės sklypai, kuriuose esantys pastatai,
miškai, vandens telkiniai, pievos ir kitos žemės naudmenos naudojamos rekreacijai (turizmui).
Žemės savininkai ir naudotojai, plėtodami ūkinę ir kitokią veikla, turi tai atlikti taip, kad nebūtų keičiamas rekreacinių teritorijų
kraštovaizdis, bloginama jo fizinė būklė bei estetinė vertė ir mažinamas
bei naikinamas rekreacinis potencialas. Žemės naudotojai privalo rekreacines teritorijas įrengti pagal detalųjį planą, jas prižiūrėti ir tvarkyti ,
sodinti jose smulkius želdinius rekreacinėms sąlygoms pagerinti, ypač
– vandens telkinių apsaugos juostose; prižiūrėti žemės naudotojo teritorijoje esančius kelius ir takus.
Žemės naudotojui draudžiama naudoti miško parkus, parkus ir
skverus kitaip, negu numatyta patvirtintuose jų naudojimo nuostatuose;
statyti pastatus ir įrenginius, nesusijusius su rekreacija bei neatitinkant
normatyvų ir teisinių nuostatų (atstumas nuo vandens, aukštis, kultūros
paveldo naudojimas turizmo reikmėms), išskyrus statybą esamose namų
valdose; statyti objektus arba sodinti medžius, užstojančius vertingą
panoramą ir mažinančius kraštovaizdžio estetinę vertę; užteršti aplinką ar
kitaip trukdyti ilsėtis tam skirtose vietovėse; kelti pavojų poilsiaujančiųjų
saugumui; užtverti nustatytas turistines trasas, takus, kelius prie rekreacijai skirtų objektų; trukdyti pagal parengtus projektus vykdomiems
stovyklaviečių įrengimo ir turistinių trasų tiesimo darbams.

XXXIV. Nacionaliniai ir regioniniai parkai
Valstybiniai (nacionaliniai ir regioniniai) parkai – tai didelio ploto kompleksinės saugomos teritorijos, įsteigtos gamtiniu
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kultūriniu ir rekreaciniu požiūriais sudėtingose, ypatingai vertingose teritorijose, kurių apsauga ir tvarkymas siejamas su teritorijos funkcinių bei kraštovaizdžio tvarkymo zonų nustatymu. 
Nacionaliniai parkai – saugomos teritorijos, įsteigtos nacionalinės
svarbos gamtiniam ir kultūriniam kraštovaizdžiui, reprezentuojančiam
šalies etnokultūrinių sričių gamtos bei kultūros savitumus, saugoti ir
tvarkyti. Tai Aukštaitijos, Dzūkijos, Kuršių nerijos, Žemaitijos nacionaliniai parkai. Istorinių Lietuvos valstybingumo centrų kultūriniams
kompleksams ir jų gamtinei aplinkai išsaugoti steigiami istoriniai
nacionaliniai parkai. Tai Trakų istorinis nacionalinis parkas. Regioniniai parkai – saugomos teritorijos, įsteigtos gamtiniu, kultūriniu ir
rekreaciniu požiūriais regioninės svarbos kraštovaizdžiui ir ekosistemoms saugoti, jų rekreaciniam bei ūkiniam naudojimui reglamentuoti.
Istoriškai vertingiausiems regioniniams kultūriniams kompleksams bei
jų gamtinei aplinkai išsaugoti steigiami istoriniai regioniniai parkai.
Lietuvoje yra 30 regioninių parkų.
Nacionalinių ir regioninių parkų teritorijose nustatomi bendrieji
veiklos apribojimai ir apribojimai pagal šių parkų funkcines (funkcinio
prioriteto) zonas. Parkų planavimo schemų kraštovaizdžio (teritorijos)
tvarkymo reglamentai juos papildo ir patikslina.
Pagal bendruosius apribojimus, visose nacionalinių ir regioninių
parkų teritorijose draudžiama įrengti naujus naudingųjų iškasenų karjerus; plėsti ir statyti kenksmingųjų atliekų saugojimo bei perdirbimo
ir pramonės įmones, išskyrus mažas įmones, kurios nekenkia parko
tikslams ir uždaviniams; tiesti tranzitines komunikacijas; suteikti žemę
sodininkų bendrijoms; kurti stambius specializuotus (sodininkystės,
gėlininkystės,
šiltnaminės
daržininkystės,
paukštininkystės,
žvėrininkystės, tvenkininės žuvininkystės ir kt.) ūkius, darkančius
tradicinį kraštovaizdžio pobūdį; žaloti reljefo formas ir natūralius hidrografinio tinklo elementus, pertvarkyti hidrologinį režimą, sakinti
medžius; vykdyti bet kokius statybos, žemės kasimo bei rekreacijos
infrastruktūros įrengimo darbus be nustatytąja tvarka parengto projekto, kuris, be kitų institucijų, turi būti suderintas su Aplinkos ministerija
ir parko administracija. Statybos ir rekonstravimo darbai gali būti vykdomi tik turint leidimą, išduotą įgaliotos statybos priežiūros tarnybos;
dalimis parduoti, išnuomoti, įkeisti, dovanoti žemės nuosavybės teise
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turimą sklypą, išskyrus atvejus, kai keičiamos savininkų gretimų valdų
ribos.
Miškai, esantys nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, tvarkomi, naudojami ir atkuriami, miškotvarkos projektai rengiami vadovaujantis Miškų apsaugos ir naudojimo saugomose teritorijose
taisyklėmis bei kitais teisės aktais ir teritorijų planavimo dokumentais.
Žemės ūkio paskirties žemė, esanti nacionaliniuose parkuose
ir regioniniuose parkuose, tvarkoma pagal žemėtvarkos projektus,
parengtus vadovaujantis atitinkamais teisės aktais ir teritorijų planavimo dokumentais.
Pastatai nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose projektuojami, statomi ir rekonstruojami pagal teisės aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, atsižvelgiant į regiono architektūros savitumus (aukštingumą, pobūdį, formas, tradicines
statybines medžiagas) bei kraštovaizdžio pobūdį.
Žemės naudmenų, esančių nacionaliniuose ir regioniniuose
parkuose, sudėtis keičiama tik pagal nustatytąja tvarka parengtus
teritorijų planavimo dokumentus, kurie, be kitų institucijų, turi būti
suderinti su Aplinkos ministerija ir parko administracija.
Žemės, esančios nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, savininkai ir naudotojai negali trukdyti lankyti saugomų kraštovaizdžių
objektų, taip pat teritorijų planavimo dokumentais nustatytų rekreacinių
teritorijų.
Nacionalinių ir regioninių parkų funkcinėse (funkcinio prioriteto)
zonose nustatomi šie veiklos apribojimai: rezervatuose ūkinė veikla
draudžiama Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo ir kitų
teisė aktų nustatyta tvarka; kraštovaizdžio, geologiniuose, geomorfologiniuose, telmologiniuose (pelkių), hidrografiniuose, pedologiniuose (dirvožemių), botaniniuose, zoologiniuose, botaniniuose-zoologiniuose draustiniuose taikomi veiklos apribojimai, nurodyti Specialiųjų
žemės ir miško naudojimo sąlygų atitinkamuose XXXV-XLV skyriuose. Šiuose draustiniuose draudžiama statyti vasarnamius; apsaugos
zonose draudžiama transformuoti į žemės ūkio naudmenas miškus ir
krūmynus, didesnius kaip 0,1 ha, sausinti ir versti kitomis naudmenomis pelkes, didesnes nei 0,5 ha, taip pat naikinti jų apypelkį, keisti
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pelkių augaliją, kasti durpes, kultūrinti ir versti kitomis naudmenomis
natūralias pievas; rekreacinėse zonose taikomi veiklos apribojimai, nurodyti Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XXXIII skyriuje.

XXXV. Kraštovaizdžio draustiniai
Draustiniais skelbiamos teritorijos, kuriose reikia išsaugoti kokius
nors gamtos objektus, turinčius ypatingą mokslinę, kultūrinę ar ūkinę
vertę. Draustinių tikslas – išsaugoti bei atkurti kokį nors vieną ar keletą
komponentų ir išlaikyti bendrąjį ekologinį balansą. Draustiniams nustatoma dalinės gamtos apsaugos tvarka, leidžianti tokią ūkinę bei kitą
veiklą ir tokios apimties, kuri neprieštarauja draustinių tikslams bei
uždaviniams. Draustinio pavadinimas priklauso nuo to, kas jame saugoma.
Kraštovaizdžio draustiniai – tai gausiausia ir reikšmingiausia
grupė, skirta unikaliems tipiškiems gamtinio ir kultūrinio
kraštovaizdžio kompleksams saugoti. Draustinių tikslas – išsaugoti
būdingus kraštovaizdžius.
Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą, žemės
naudmenų, esančių kraštovaizdžio draustiniuose, sudėtis keičiama
tik pagal projektus, suderintus su Aplinkos ministerija. Šių draustinių
miškai tvarkomi, naudojami ir atkuriami pagal miškotvarkos projektus, suderintus su Aplinkos ministerija.
Kraštovaizdžio draustinių teritorijoje draudžiama žaloti ir keisti
reljefą; atlikti žemės kasimo darbus; įrengti naudingųjų iškasenų karjerus; keisti hidrologinį režimą, sausinti žemę (išskyrus esamo drenažo
rekonstravimą); tiesinti ir gilinti natūralias upių vagas, statyti užtvankas,
keisti vandens telkinių kranto linijas, įrengti didesnius kaip 0,05 hektaro vandens telkinius; tręšti ir kultūrinti natūralias pievas ir ganyklas,
transformuoti jas į kitas žemės naudmenas; statyti statinius, jeigu jie
pažeidžia reljefo raiškumą, statyti naujus rekreacinius pastatus; statyti
bei rekonstruoti statinius arba įrenginius, tiesti arba rekonstruoti kelius,
vamzdynus, elektros tiekimo ir ryšių linijas, įrengti pažintinius takus,
turistines trasas, poilsio ir transporto aikšteles, nesuderinus šių darbų su
Aplinkos ministerija. Draudžiama steigti sodininkų bendrijas, individualias ne žemės ūkio produkciją gaminančias įmones, specializuotus
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gėlininkystės, sodininkystės, šiltnaminės daržininkystės, tvenkininės
žuvininkystės ir kitus ūkius, keičiančius tradicinį kraštovaizdį.
Kraštovaizdžio draustinių miškų kai kuriuose plotuose, nustatomuose pagal miškotvarkos projektus, draudžiami pagrindinio naudojimo plynieji kirtimai, išskyrus atkuriamuosius kirtimus blogos būklės
medynuose. Atrankiniais kirtimais leidžiama iškirsti tik gamtinę brandą
pasiekusius medynus. Juose draudžiama sakinti mišką, naudoti trąšas ir
chemikalus, kirsti kai kurių vertingų rūšių medžius (ąžuolus, liepas).
Kraštovaizdžio draustiniuose esančios žemės savininkai ir naudotojai negali trukdyti lankyti kraštovaizdžio objektų, rekreacinių
teritorijų ir objektų.

XXXVI. Geologiniai draustiniai
Tai draustiniai, skirti žemės gelmių struktūrų, tipiškų
sluoksnių atodangų, uolienų ar fosilijų kompleksams saugoti. 
Pirmieji septyni draustiniai įsteigti 1960 m. karstinėms įgriuvoms bei
upių slėnių atodangoms saugoti. 1971 m. įsteigti dar aštuoni draustiniai
riedulynams apsaugoti. Dalis geologinių draustinių pateko į steigiamų
1988 m. ir 1992 m. Biržų ir Salantų regioninių parkų sudėtį. Geologiniai draustiniai įsteigti Anykščių, Biržų, Kupiškio, Molėtų, Šalčininkų,
Ukmergės, Utenos, Varėnos rajonuose.
Pagal Saugomų teritorijų įstatymą, žemės naudmenų, esančių geologiniuose draustiniuose, sudėtis keičiama tik pagal projektus, suderintus su Aplinkos ministerija.
Geologinių draustinių teritorijoje draudžiama žaloti ir keisti
reljefą; griauti, kasinėti, užpilti žeme bei šiukšlėmis atodangas ir karstines įgriuvas; laipioti atodangų šlaitais; naikinti, rinkti, perkelti į kitą
vietą akmenis; statyti statinius ir įrenginius, nesusijusius su draustinio
paskirtimi.
Geologinių draustinių teritorijoje ir kilometro atstumu nuo draustinio ribos draudžiama reguliuoti upes ir statyti užtvankas, jei tai
paveiktų saugomas atodangas; statyti bei rekonstruoti statinius arba
įrenginius, tiesti arba rekonstruoti kelius, vamzdynus, elektros tiekimo
ir ryšių linijas, taip pat įrengti pažintinius takus, turistines trasas, poilsio
ir transporto aikšteles, nesuderinus šių darbų su Aplinkos ministerija.
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Žemės, esančios geologiniuose draustiniuose, savininkai ir naudotojai negali trukdyti lankyti saugomų geologinių objektų.
Geologinių draustinių teritorijoje rastos paleontologinės vertybės
turi būti perduodamos Lietuvos geologijos mokslinio tyrimo institutui.

XXXVII. Geomorfologiniai draustiniai
Geomorfologiniuose draustiniuose siekiama saugoti tipiškus
ir unikalius reljefo formų kompleksus, žemynines kopas, erozinius
raguvynus, upių slėnius, morenines kalvas ir gubrius, fliuvioglacialinius senslėnius. Šie draustiniai, kaip dar viena saugomų teritorijų
grupė, atsirado tik 1988 metais. Šiuo metu Lietuvoje yra 40 valstybinių,
4 savivaldybių ir 63 valstybiniuose parkuose esantys geomorfologiniai
draustiniai.
Žemyninės kopos saugomos Tauragės rajone, Kaskalnio draustinyje, Dzūkijos nacionaliniame parke – geomorfologiniuose draustiniuose, Zygmantiškių draustiniuose. Moreninių kalvų su įvairių
formų slėniais, kalnais reljefai saugomi Biržų rajone, Guodžių, Vilniaus rajone, Kruopynės, Juozapinės ir dar keliuose geomorfologiniuose draustiniuose. Sėlių aukštumos aukščiausias moreninis masyvas su Pratkūnų kalnu saugomas Zarasų rajone, Pratkūnų draustinyje.
Kupiškio rajone aptinkami Pyvesos senslėnio fragmentai su raiškia
fliuvioglacialinių protakų sistema. Baldono draustinyje (Molėtų r.,
Anykščių r.) saugomas Aukštaičių moreninės aukštumos dubaklonis.
Šiaulių rajone, Varputėnų draustinyje, saugomas labai vertingas Ventos
vidurupio žemumos reljefas su Varputėnų ozais. Geomorfologiniuose
draustiniuose saugomi tie vaizdingi Lietuvos peizažai, kurie nepateko
į kraštovaizdžio draustinius.
Žemės naudmenų sudėtis šiuose draustiniuose gali būti keičiama
tik pagal projektus, suderintus su Aplinkos ministerija. Miškai juose
tvarkomi, naudojami ir atkuriami pagal miškotvarkos projektus, suderintus su Aplinkos ministerija.
Geomorfologinių draustinių teritorijoje draudžiama žaloti ir
keisti reljefą; sausinti žemę, keisti natūralias vandenskyrų ribas; plynai
kirsti mišką kalvų viršūnėse, 10 laipsnių ir statesniuose šlaituose; statyti statinius, sodinti mišką žemės ūkio naudmenose, miško laukymėse ir
aikštėse, jeigu tai pažeidžia reljefo raiškumą; statyti rekreacinius pasta46

tus; steigti specializuotus gėlininkystės, sodininkystės, šiltnaminės
daržininkystės, tvenkininės žuvininkystės ūkius; parduoti ar išnuomoti
žemės sklypus individualiai statybai, sodų bendrijoms, individualioms ne žemės ūkio produkciją gaminančioms įmonėms; statyti bei
rekonstruoti statinius arba įrenginius, tiesti arba rekonstruoti kelius,
vamzdynus, elektros tiekimo ir ryšių linijas, įrengti pažintinius takus,
turistines trasas, poilsio ir transporto aikšteles, nesuderinus šių darbų
su Aplinkos ministerija.
Žemės, esančios geomorfologiniuose draustiniuose, savininkai ir
naudotojai negali trukdyti lankyti saugomų kraštovaizdžio objektų.

XXXVIII. Telmologiniai (pelkių) draustiniai
Tikslinga pelkių apsauga pradėta 1974 m., įsteigus botaninius
draustinius – spanguolynus. Telmologiniuose draustiniuose saugomos didžiosios pelkės ir visai mažos pelkutės, taip pat retųjų
gyvūnų buveinės bei augalų augavietės. Lietuvoje įsteigti 39 telmologiniai draustiniai 23,8 tūkst. ha ploto, iš kurių pats didžiausias
Žemaitijos Reiskių tyras (4054 ha) – tai pelkinis kompleksas Žemaičių
aukštumos vakariniame šlaite. Jame telkšo didelis ežeras ir daugybė
smulkių ežerokšnių, klampynių. Jame auga spanguolės, tekšių uogos.
Pelkėje apsistoja gervių pulkai, gyvena briedžiai. Viena didesnių (1539
ha) Kupiškio ir Rokiško rajonuose esanti Notigalės pelkė su ežeru ir
ypatingu durpyno reljefu. Švenčionių rajone, Perūno draustinyje (1025
ha), saugoma Perūno aukštapelkė, kurioje gausu įvairių rūšių augalų,
gyvūnų, ir kalkingos žemapelkės aplink Acinto ežerą. Prie Kuršių
marių yra unikali Svencelės aukštapelkė (1204 ha), kurioje gyvena
daug retųjų paukščių.
Telmologinių (pelkių) draustinių teritorijoje draudžiama keisti
hidrologinį režimą, sausinti žemę; naudoti trąšas ir pesticidus; vykdyti
miško pagrindinio naudojimo plynuosiuos kirtimus pelkėse ir jų apypelkiuose 100 metrų atstumu nuo pelkės ribos; sakinti mišką; kirsti
mišką neįšalus gruntui; statyti statinius ir įrenginius, nesusijusius su
draustinio paskirtimi; lankytis nuo balandžio 1 dienos iki rugsėjo l dienos (išskyrus bendrojo naudojimo kelius); rekonstruoti kelius, elektros
ir ryšių linijas, įrengti pažintinius takus, turistines trasas su poilsio ir
apžvalgos aikštelėmis, nesuderinus šių darbų su Aplinkos ministerija.
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XXXIX. Hidrografiniai draustiniai
Šie draustiniai steigiami tipiškiems ir unikaliems hidrografinio tinklo elementų (upių, ežerų, tvenkinių) pavyzdžiams saugoti. Lietuvoje yra 34 valstybiniai, 69 valstybinių parkų (regioninių ir
nacionalinių) hidrografiniai draustiniai, 4 įsteigti savivaldybių.
Daugiausia hidrografinių draustinių (29) įkurti upių ar jų atkarpų
slėniams saugoti. Tik Joniškio rajone, Vilkijos draustinyje, saugoma beslėnė, vidutiniškai vingiuota Vilkijos upelio atkarpa. Lietavos
draustinyje (Jonavos r.) saugoma natūrali Lietavos upelio atkarpa.
Kituose hidrografiniuose draustiniuose saugomi įvairios
konfigūracijos ir kilmės ežeriniai kompleksai ar upių ištakos. Buivydžių
hidrografiniame draustinyje (Švenčionių r.) saugomas Neries upės kilpoje esantis unikalus ežerėlių kompleksas, Glėbo draustinyje (Varėnos
r.) – raiškus guolinės kilmės ežeras su apyežeriu. Malkestaičio (Molėtų
r.) draustinyje saugomi unikalaus skerspjūvio ir gylio santykio
Malkestaičio bei Vaidinėlio ežerų duburiai.
Dviejuose hidrografiniuose draustiniuose saugomos upių ištakos.
Sydeklio draustinyje (Telšių r.) sergimos Minijos upės ištakos –
Sydeklio ežeras su apyežeriu, o Ventos ištakų draustinyje (Kelmės r.,
Telšių r.) – Ventos ištakos: Medainio ir Venių ežerai su apyežeriais.
Vilniuje įsteigti 2 savivaldybių hidrografiniai draustiniai – į Nerį
įtekančiam srauniam šaltvandeniui Veržuvos upeliui ir Vokės upei saugoti.
Žemės naudmenų, esančių hidrografiniuose draustiniuose, sudėtis
keičiama tik pagal projektus, suderintus su Aplinkos apsaugos ministerija.
Hidrografinių draustinių teritorijoje draudžiama įrengti
naudingųjų iškasenų karjerus; tiesinti ir gilinti upių vagas, statyti užtvankas, keisti vandens telkinių kranto linijas; sausinti žemę
(išskyrus esamo drenažo rekonstravimą); statyti statinius ir įrenginius,
nesusijusius su draustinio paskirtimi; statyti bei rekonstruoti statinius
arba įrenginius, tiesti arba rekonstruoti kelius, vamzdynus, elektros tiekimo ir ryšių linijas, įrengti pažintinius takus, turistines trasas, poilsio
ir transporto aikšteles, nesuderinus šių darbų su Aplinkos ministerija.
Žemės, esančios hidrografiniuose draustiniuose, savininkai ir
naudotojai negali trukdyti lankyti saugomų hidrografinių objektų.
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XL. Pedologiniai (dirvožemių) draustiniai
Lietuvoje yra 12 pedologinių draustinių. Jų paskirtis – saugoti natūralios dirvožemio dangos pavyzdžius. Visi šie draustiniai
įsteigti 1988 m., bendrasis jų plotas – tik 1413 ha. Surasti nepažeistus
žemės dangos lopinius įmanoma tik miškuose, todėl visi pedologiniai
draustiniai įsteigti ten, kur medynai nebuvo kertami, o žemės paklotė
neardoma. Dėl šių dirvožemių išskyrimo sudėtingumo 11 pedologinių
draustinių yra tik valstybiniai, tik Pagirgždučio draustinis yra Varnių
regioniniame parke (Telšių r.)
Miškai, esantys pedologinių (dirvožemių) draustiniuose, tvarkomi, naudojami ir atkuriami pagal miškotvarkos projektus, suderintus
su Aplinkos ministerija.
Šių draustinių teritorijoje draudžiama mechaniškai ardyti
natūralią dirvožemio dangą ir miško paklotę; keisti dirvos drėgmės
režimą; naudoti trąšas ir pesticidus; plynai kirsti mišką bei draudžiami
miško ūkiniai darbai neįšalus gruntui; statyti statinius ir įrenginius,
nesusijusius su draustinio paskirtimi; tiesti arba rekonstruoti kelius,
vamzdynus, elektros tiekimo ir ryšių linijas, įrengti pažintinius takus,
turistines trasas, poilsio ir transporto aikšteles, nesuderinus šių darbų
su Aplinkos ministerija.
Žemės, esančios pedologiniuose (dirvožemių) draustiniuose, savininkai ir naudotojai negali trukdyti lankyti saugomų kraštovaizdžio
objektų.

XLI. Botaniniai draustiniai
Botaniniai draustiniai skirti augalų ir grybų rūšims, jų bendrijoms ir biotopams saugoti; šioje draustinių grupėje gali būti išskirtos
miškų, pievų, vandens augalijos ir kitos draustinių rūšys. Botaniniai
draustiniai steigiami apsaugoti retųjų ir nykstančių augalų augavietes,
taip pat būdingus Lietuvos sąlygoms bei retuosius Lietuvoje augalų
bendrijų ir ištisų ekologinių sistemų tipus.
Pirmieji botaniniai draustiniai įsteigti 1960 m. (Begėdžių, Deksnės,
Norkaičių, Tyrų, Trako, Druskininkų). Dabar Lietuvoje yra 32 valstybiniai, 34 savivaldybių ir 33 valstybinių parkų botaniniai draustiniai.
Alytaus rajono pietinėje dalyje, prie Nemuno, yra Balkasodžio (240
ha) draustinis, kuris daugiausia apaugęs miškais. Čia auga 471 rūšies au49

galai, iš jų 10 retųjų: tamsialapiai skiautalūpiai, lietuvinės naktižiedės,
siauralapės smiltės, smėliniai eraičinai, miškinės monažolės ir kt. Čia
pirmą kartą Lietuvoje aptiktos šerinės kalnarūtės. Pasvalio rajono
Lepšynės draustinio (206 ha) florą sudaro 53 samanų ir 334 induočių
augalų rūšys, 12 rūšių vėdryninių augalų, iš kurių įdomūs varpotosios
juodžolės, kašubiniai vėdrynai, pavasariniai švitriešiai, plukės. Čia
auga 11 rūšių ankštiniai augalai, 5 rūšių katilėliai, 4 rūšių orchidiniai
augalai, 15 rūšių viksvos, 25 rūšių varpiniai augalai. Iš retųjų augalų
randama dėmėtųjų gegūnių, miškinių varnalėšų, retažiedžių miglių ir
samanų plunksninių nekerų, augančių ant uosių kamienų.
Kai kurie draustiniai yra labai maži: prie Kuršių marių esančio
Smeltės draustinio plotas – tik 2,3 ha, Druskininkų – 5 ha. Juose saugomos unikalios augalų augavietės ir patys augalai, paplitę tik šioje
mažoje teritorijoje.
Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą, žemės
naudmenų, esančių botaniniuose draustiniuose, sudėtis keičiama tik
pagal projektus, suderintus su Aplinkos ministerija. Miškai juose tvarkomi, naudojami ir atkuriami pagal miškotvarkos projektus, suderintus
su Aplinkos ministerija.
Botaninių draustinių teritorijoje draudžiama: įrengti naujus
naudingųjų iškasenų karjerus; keisti hidrologinį režimą, sausinti žemę;
keisti upių ir ežerų vandens lygį; apsodinti miško laukymes, natūralias
pievas ir ganyklas mišku; tręšti ir kultūrinti natūralias pievas ir ganyklas, transformuoti jas į kitas žemės naudmenas; naudoti pesticidus;
statyti statinius ir įrenginius, nesusijusius su draustinio paskirtimi;
statyti bei rekonstruoti statinius arba įrenginius, tiesti arba rekonstruoti
kelius, vamzdynus, elektros tiekimo ir ryšių linijas, įrengti pažintinius
takus, turistines trasas, poilsio bei transporto aikšteles, nesuderinus šių
darbų su Aplinkos ministerija.
Botaninių draustinių miškuose draudžiama vykdyti pagrindinio
naudojimo plynuosius kirtimus ir sakinti mišką sklypuose, kuriuose
auga saugomi medynai arba augalų bendrijos; dirbti miško ūkinius
darbus neįšalus gruntui sklypuose, kur auga augalai, įrašyti į Lietuvos
raudonąją knygą; plynai kirsti pelkes; sodinti medžius tų rūšių, kurios
nebūdingos miškų augimvietėms.
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Botaninių draustinių vandens telkiniuose draudžiama žuvauti
traukiamaisiais tinklais arčiau kaip per 100 metro nuo kranto; įveisti
naujų rūšių žuvis; plaukioti motorine valtimi.
Botaniniuose draustiniuose išsikasti sodinukų sunaikintoms
augalų augimvietėms restauruoti arba kolekcijoms papildyti leidžiama
tik suderinus su Aplinkos ministerija.

XLII. Zoologiniai (teriologiniai, herpetologiniai,
entomologiniai) draustiniai
Zoologinių draustinių paskirtis – saugoti kai kurių rūšių
gyvūnus, jų bendrijas ir buveines. Pirmieji zoologiniai draustiniai
įsteigti 1960 ir 1974 m., šiuo metu visi jie yra valstybinių parkų dalis.
Lietuvoje yra 27 zoologiniai draustiniai, jų plotas – apie 9400 ha. Dėl
didelės rūšinės gyvūnų įvairovės, jų judrumo, sunkių tyrimo sąlygų,
neaiškių gyvūnijos paplitimo plotų rajonavimo sunku nustatyti šio
pobūdžio draustinių tinklą, tikslų plotą. Zoologiniai draustiniai skirstomi į 5 rūšis: teriologinius, herpetologinius, entomologinius, ornitologinius, ichtiologinius.
Teriologiniai draustiniai – tai teritorijos, kuriose saugomi
reti žinduoliai. Visuose 12 Lietuvos teriologinių draustinių saugomi
šikšnosparniai ir jų buveinės. Ypač sergimos jų žiemojimo vietos
senuose fortuose, rūsiuose. Dauguma šių draustinių yra Kaune. Nuo
1988 m. Lietuvoje saugoma unikali šikšnosparnių žiemojimo vieta 9
ha plote Kauno miesto fortuose.
Herpetologiniai draustiniai skirti saugoti retųjų ir nykstančių
rūšių varliagyvius bei roplius  ir jų buveines. Iš negausios Lietuvos
varliagyvių ir roplių faunos ypač saugomi baliniai vėžliai ir medvarlės.
Retiesiems lygiažvyniams žalčiams, raudonpilvėms kūmutėms saugoti
sunku išskirti teritorijas. 1976 m., nustačius paskutines vertingiausias
jau išnykusiais laikytų balinių vėžlių buveines, Lazdijų rajone buvo
įsteigti 3 herpetologiniai draustiniai: Juodabalės (40 ha), Kučiuliškės
(24,3 ha), Stračiūnų (23 ha). Draustiniuose buvo saugomi vandens telkiniai, kuriuose baliniai vėžliai nuolat gyvena ir žiemoja bei nuolatinės
jų kiaušinių dėjimo vietos. 1997 m. Lazdijų rajone, netoli Nemuno,
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buvo įsteigtas Baltosios Ančios draustinis (13 ha ploto), kuriame saugomos tik Pietų Lietuvoje aptinkamos medvarlės ir jų buveinės.
Entomologiniai draustiniai steigiami kai kurių rūšių
vabzdžiams, jų bendrijoms ir buveinėms apsaugoti. Lietuvoje tokių
draustinių yra tik 7, vienas iš jų įsteigtas savivaldybės. Didžiausiame
(209 ha) entomologiniame prie Nemuno esančiame Ringovės draustinyje (Kauno r.) aptinkama retųjų vabalų ir dvisparnių. Stačiuose saulės
šildomuose šlaituose, giliose upelių griovose auga pieviniai šalavijai.
Ukmergės rajone, dešiniojoje Šventosios upės pakrantėje, yra Dukstynos (44 ha) entomologinis draustinis. Jame daugiausia miškų apsuptos
pievos ir upės pakrantės, kuriose gyvena retųjų rūšių drugiai – stepiniai
perlinukai, kraujalakiai melsviai, baltajuosčiai juodasprindžiai, auga
kelių retų rūšių augalai. Baltosios Ančios entomologiniame draustinyje
(Lazdijų r.) laikosi smėlėtų pušynų, skurdžių paupio pievų vabzdžiai.
Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą, žemės
naudmenų, esančių zoologiniuose (teriologiniuose, herpetologiniuose,
entomologiniuose) draustiniuose sudėtis keičiama tik pagal projektus, suderintus su Aplinkos ministerija. Šių teritorijų miškai tvarkomi,
naudojami ir atkuriami pagal miškotvarkos projektus, suderintus su
Aplinkos ministerija.
Zoologinių (teriologinių, herpetologinių, entomologinių)
draustinių teritorijose draudžiama keisti vietovės pobūdį, išskyrus
atvejus, kai gerinamos saugomų gyvūnų gyvenimo sąlygos; keisti
hidrologinį režimą, sausinti žemę; vykdyti pagrindinio naudojimo
plynuosius kirtimus, sakinti mišką; apsodinti mišku natūralias pievas ir
miško laukymes; naudoti pesticidus ir trąšas; įrengti transporto, poilsio
aikšteles, statyti palapines, kūrenti laužus; gaudyti bei medžioti saugomus gyvūnus, įveisti naujų rūšių gyvūnus; statyti statinius ir įrenginius,
nesusijusius su draustinio paskirtimi; statyti bei rekonstruoti statinius
arba įrenginius, tiesti arba rekonstruoti kelius, vamzdynus, elektros tiekimo ir ryšių linijas, įrengti pažintinius takus, nesuderinus šių darbų su
Aplinkos ministerija.
Draudžiama lankytis šiuose draustiniuose nuo balandžio 1 dienos
iki rugsėjo 1 dienos (išskyrus bendrojo naudojimo kelius, dirbamus
laukus). Aplinkos ministerija, atsižvelgdama į saugomų gyvūnų rūšis,
gali nustatyti kitą laiką.
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XLIII. Ornitologiniai draustiniai
Ornitologiniai draustiniai steigiami siekiant apsaugoti
paukščius, jų lizdus, veisimosi, mitybos ir poilsio vietas. 
Dauguma senų ornitologinių draustinių, kuriuose saugomi retieji
vandenų, pelkių ir miškų paukščiai, jų buveinės, buvo priskirti valstybiniams parkams. Žaltyčio draustinis (392 ha), įsteigtas 1960 metais, prijungtas prie Žuvinto biosferos rezervato, Plomėnų – prie Trakų
nacionalinio istorinio parko, Urkio draustinis panaikintas. Dabar yra
10 valstybinių, 12 savivaldybių ir 6 valstybinių parkų ornitologiniai
draustiniai. Dviejuose iš jų – Taurijos (514 ha) Vilniaus rajone ir Pertako (374 ha) Lazdijų rajone saugoma kurtininių populiacija, kituose
gyvena vandens ir pelkių paukščiai, apsistoja praskrendančių gervių,
žąsų, kitų vandens paukščių pulkai. Kasmet rudenį Novaraisčio draustinyje (827 ha Kauno ir Šakių rajonuose) laikosi apie 1000 migruojančių
gervių.
Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą, žemės
naudmenų, esančių ornitologiniuose draustiniuose, sudėtis keičiama
tik pagal projektus, suderintus su Aplinkos ministerija. Šių teritorijų
miškai tvarkomi, naudojami ir atkuriami pagal miškotvarkos projektus, suderintus su Aplinkos ministerija.
Ornitologinių draustinių teritorijoje draudžiama keisti
hidrologinį režimą, sausinti žemę; statyti statinius ir įrenginius, nesusijusius su draustinio paskirtimi; tiesti orines elektros tiekimo linijas;
vykdyti pagrindinio naudojimo plynuosius kirtimus, sakinti mišką, taip
pat dirbti miškų ūkinius darbus nuo balandžio 1 dienos iki rugsėjo 1
dienos; plaukioti motorine valtimi; medžioti paukščius, įveisti naujų
rūšių gyvūnus; medžioti žvėris nuo kovo 1 dienos iki spalio 1 dienos;
lankytis nuo balandžio 1 dienos iki rugsėjo 1 dienos (išskyrus bendrojo
naudojimo kelius, dirbamus laukus); statyti bei rekonstruoti statinius
arba įrenginius, tiesti arba rekonstruoti kelius, vamzdynus, elektros tiekimo ir ryšių linijas, įrengti pažintinius takus, nesuderinus šių darbų su
Aplinkos ministerija.

XLIV. Ichtiologiniai draustiniai
Ichtiologiniai draustiniai skirti apsaugoti vertingas ir
nykstančias žuvų rūšis (lašišas, šlakius, upėtakius, žiobrius ir kt.),
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jų buveines, nerštavietes ir migracijų kelius. Ichtiologiniai draustiniai – įvairios upės, todėl jų dydis apibrėžiamas upės ilgio kilometrais.
Draustinių ribos nustatomos pagal upių pakrantes priklausomai nuo
vietos sąlygų: kai kranto polinkis iki 5 laipsnių, – riba 10 m; kranto
polinkis 5-10 laipsnių, – riba ne mažiau kaip 20 m; kranto polinkis
daugiau 10 laipsnių, – riba ne mažiau kaip 50 m.
Ichtiologiniai draustiniai dažnai susideda iš keleto upių ar jų
atkarpų ir yra labai dideli. Iš 10 Lietuvos ichtiologinių draustinių
didžiausias yra Minijos draustinis (1976 ha) Klaipėdos rajone. Minijos
draustinį (215,9 km ilgio) sudaro Minijos upė nuo Sausdravo upės iki
žiočių (155,9 km) ir ilgesni bei trumpesni Minijos intakai. Draustinyje saugomos lašišų, šlakių, upėtakių ir žiobrių nerštavietės. Antras
pagal dydį – Merkio draustinis ( 1050 ha -210,3 km ilgio). Jį sudaro
Merkio upė nuo valstybės sienos iki Dzūkijos nacionalinio parko ribos (112,1 km), Versekos upė nuo Versekos elektrinės iki žiočių (20,2
km), Derežna (13,4 km) ir kiti mažieji intakai. Draustinyje saugomos
upėtakių ir kiršlių nerštavietės. Palyginti dideli yra Jūros (570 ha –
114,1 km), Veiviržo ( 897 ha – l79,4 km), Šventosios (335 ha – 67 km
ilgio) draustiniai. Tik Karklės draustinis Kauno rajone labai mažas –
(plotas 12 ha, o ilgis – 2,5 km). Jame saugomos upėtakių nerštavietės.
Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą, žemės
naudmenų, esančių ichtiologiniuose draustiniuose, sudėtis keičiama tik
pagal projektus, suderintus su Aplinkos ministerija.
Ichtiologinių draustinių teritorijoje draudžiama keisti hidrologinį,
terminį ir cheminį vandens režimą; tiesinti ir gilinti upių vagas, statyti
užtvankas, keisti vandens telkinių kranto linijas; važiuoti per brastas;
naudoti trąšas, pesticidus bei kitas chemines medžiagas; statyti statinius ir įrenginius, nesusijusius su draustinio paskirtimi; vykdyti pagrindinio naudojimo plynuosius kirtimus; įveisti naujų rūšių žuvis; statyti
bei rekonstruoti statinius arba įrenginius, tiesti arba rekonstruoti kelius,
vamzdynus, elektros tiekimo ir ryšių linijas, įrengti pažintinius takus
bei turistines trasas, nesuderinus šių darbų su Aplinkos ministerija.

XLV. Botaniniai – zoologiniai draustiniai
Šie draustiniai steigiami retųjų ir nykstančių augalų bei
gyvūnų augavietėms ir radavietėms saugoti, taip pat sudaryti
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ekologines sąlygas, būtinas retųjų ir nykstančių rūšių augalams
bei gyvūnams ir jų kompleksams gyvuoti. Juose galioja botaninių
ir zoologinių draustinių režimas. Pirmieji draustiniai įsteigti 1960 m.
(Baranavos, Girulių, Kamšos, Punios šilo, Virbalgirio, Žagarės ir kt.).
Jų paskirtis buvo saugoti miškų bei pelkių augalų bendrijas ir gyvūniją.
Šiuo metu yra 16 valstybinių, 24 savivaldybių ir 44 valstybinių parkų
botaniniai-zoologiniai draustiniai.
Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą, žemės
naudmenų, esančių botaniniuose - zoologiniuoe draustiniuose, sudėtis
keičiama tik pagal projektus, suderintus su Aplinkos ministerija.
Miškai, esantys botaniniuose - zoologiniuose draustiniuose, tvarkomi,
naudojami ir atkuriami pagal miškotvarkos projektus, suderintus su
Aplinkos apsaugos ministerija.
Botaninių – zoologinių draustinių teritorijoje draudžiama įrengti
naujus naudingųjų iškasenų karjerus; keisti hidrologinį režimą, sausinti žemę; keisti upių ir ežerų vandens lygį; apsodinti miško laukymes,
natūralias pievas ir ganyklas mišku; tręšti ir kultūrinti natūralias pievas ir ganyklas, transformuoti jas į kitas žemės naudmenas; naudoti
pesticidus; statyti rekreacinius pastatus; įveisti naujų rūšių gyvūnus
ir augalus; statyti bei rekonstruoti statinius arba įrenginius, tiesti arba
rekonstruoti kelius, vamzdynus, elektros tiekimo ir ryšių linijas, įrengti
pažintinius takus, turistines trasas, poilsio ir transporto aikšteles, nesuderinus šių darbų su Aplinkos ministerija.
Botaninių – zoologinių draustinių miškuose draudžiama: vykdyti pagrindinio naudojimo plynuosius kirtimus, sakinti mišką sklypuose, kuriuose auga saugomi medynai arba augalų bendrijos, gyvena į
Lietuvos raudonąją knygą įrašyti gyvūnai; dirbti miško ūkinius darbus
neįšalus gruntui sklypuose, kuriuose auga augalai rūšių, įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą; plynai kirsti medynus pelkėse; sodinti medžius
tų rūšių, kurios neatitinka miškų augimviečių.
Žemės, esančios botaniniuose – zoologiniuose draustiniuose, savininkai ir naudotojai negali trukdyti lankyti saugomų objektų.

XLVI. Rezervatų apsaugos zonos
Rezervatai – tai saugomos teritorijos, įsteigtos išsaugoti bei tirti
moksliniu požiūriu ypač vertingus gamtinius ar kultūrinius teritorinius
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kompleksus, užtikrinti natūralią gamtinių procesų eigą arba kultūros
vertybių autentiškumo palaikymą, propaguoti gamtos ir kultūros
paveldo teritorinių kompleksų apsaugą. Šiose teritorijose nustatoma
konservacinė pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis nutraukiant jose ūkinę veiklą.
Lietuvoje yra keturi valstybiniai gamtiniai rezervatai (Čepkelių –
8,5 tūkst. ha Varėnos r., Kamanų – 3,65 tūkst. ha Akmenės r. , Viešvilės
– 3,2 tūkst. ha Jurbarko, Tauragės r., Žuvinto – 5,46 tūkst. ha Alytaus
r.) ir vienas valstybinis kultūrinis rezervatas (Kernavės – 0,56 tūkst.
ha Širvintų r.). Be to, yra 34 valstybinių parkų gamtiniai rezervatai ir
viena rezervatinė apyrubė (Dubravos – 120 ha Kauno r.).
Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą, žemės
naudmenų, esančių rezervatų apsaugos zonose, sudėtis keičiama tik
pagal projektus, suderintus su Aplinkos ministerija. Miškai, esantys
rezervatų apsaugos zonose, tvarkomi, naudojami ir atkuriami pagal
miškotvarkos projektus, suderintus su Aplinkos ministerija.
Rezervatų apsaugos zonose draudžiama įrengti naujus naudingųjų
iškasenų karjerus; keisti hidrologinį režimą; naudoti trąšas ir pesticidus
ne žemės ūkio naudmenose, sandėliuoti gamybos ir buities atliekas bei
teršti aplinką; vykdyti pagrindinio naudojimo plynuosius kirtimus 300
metrų pločio juostoje aplink gamtinį rezervatą, išskyrus atkuriamuosius kirtimus blogos būklės medynuose, sakinti mišką; medžioti žvėris,
išskyrus kanopinius; steigti nuolatines poilsiavietes; statyti bei rekonstruoti statinius arba įrenginius, tiesti arba rekonstruoti kelius, vamzdynus, elektros tiekimo ir ryšių linijas, įrengti poilsio bei transporto
aikšteles, nesuderinus šių darbų su rezervato administracija.

XLVII. Gamtos paminklų apsaugos zonos
Gamtos paveldo objektai: 1) geologiniai – išskirtinių dydžių
rieduliai, uolos, smegduobės ir olos, tipiškos arba unikalios, moksliniu
požiūriu vertingos atodangos, fosilijų ir mineralų radavietės; 2) geomorfologiniai – išskirtinių dydžių ir išvaizdos reljefo formos – kalvos, gūbriai, atragiai, daubos, raguvos, dubakloniai ir kitos reljefo formos; 3) hidrologiniai – išskirtinio debito ir ypatingų savybių šaltiniai
ir versmės; 4) hidrografiniai – išskirtinių dydžių rėvos, senvagės,
salos, kriokliai ir kiti hidrografinio tinklo elementai; 5) botaniniai
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– išskirtinio amžiaus, matmenų, formų ar dendrologiniu bei estetiniu požiūriu vertingi medžiai, krūmai, saugomų augalų ir grybų rūšių
augavietės (buveinės), unikalios ir nykstančios augalų bendrijos, dendrologiniai rinkiniai, dendrologinę vertę turintys parkai ir skverai; 6)
zoologiniai – saugomų gyvūnų rūšių radavietės (veisimosi ir maitinimosi vietos), gyvūnų kolonijos, unikalūs paukščių lizdai, kitos gyvūnų
veiklos retenybės.
Gamtos paminklai ir jų apsaugos zonos tvarkomi tik pagal
nustatytąja tvarka Aplinkos ministerijos išduotas sąlygas ar suderintus
projektus. Aplink gamtos paminklus, jeigu nėra patvirtinto apsaugos
zonos projekto, nustatomos tokio pločio apsaugos zonos:
Gamtos paminklo
pavadinimas
Reljefo formos (kalvos,
daubos, ozai, kopos, griovos, karstinės įgriuvos)
Atodangos, olos, uolos
Akmenys
Šaltiniai, ežerėliai
Medžiai

Atstumas metrais

Taškas, nuo kurio matuojamas atstumas
25
papėdė (aplink teigiamas
reljefo formas), šlaito
viršutinė briauna (aplink
neigiamas reljefo formas)
25
viršutinė šlaito briauna
5
statmena akmens projekcija į žemės paviršių
25
pakraštys
pagal lajos plotį, bet medžio kamieno pagrindas
ne mažiau kaip 5

Gamtos paminklų apsaugos zonose draudžiama naikinti, žaloti
ir keisti reljefą; arti žemę; statyti statinius ir įrenginius, nesusijusius su
gamtos paminklų eksponavimu ar tvarkymu.
Žemės, esančios gamtos paminklų apsaugos zonose, savininkai ir
naudotojai negali trukdyti lankyti saugomų objektų.

XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų
apsaugos zonos
Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklams priskiriami antžeminiai
šilumos tiekimo vamzdynai, požeminės šilumos bei karšto vandens
tiekimo trasos, šiluminės kameros, sklendžių priežiūros paviljonai,
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drenažo šuliniai ir kiti statiniai, termofikacinio vandens bei drenažo
siurblinės, šalia šilumos tiekimo trasų pakloti drenažo vamzdžiai,
telesignalizacijos kabeliai.
Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zona yra
žemės juosta, kurios plotis po 5 metrus nuo kanalo (vamzdyno)
kraštų.
Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonoje
draudžiama užpilti kamerų ir šulinių dangčius kelio danga arba gruntu; įrengti sąvartynus, nuodingųjų atliekų saugojimo aikšteles , pilti
chemines medžiagas ir jų tirpalus, naftą ir jos produktus.
Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklus eksploatuojančios
įmonės (organizacijos) nustato sąlygas, kurių laikantis nurodytųjų
tinklų apsaugos zonose galima atlikti šiuos darbus: statyti nuolatinius, laikinus pastatus, įrenginius ir inžinerinius tinklus, kapitališkai
juos remontuoti, rekonstruoti, griauti ir jų vietoje statyti naujus; vykdyti kalnakasybos, krovimo, kasimo bei lyginimo darbus, sandėliuoti
medžiagas; sodinti medžius bei krūmus arčiau kaip per du metrus nuo
kanalo (vamzdyno) krašto.
Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklus eksploatuojančių
įmonių (organizacijų) darbuotojams leidžiama: privažiuoti prie šilumos
ir karšto vandens tiekimo tinklų trasų bei įrenginių automobiliais ir kita
technika; prižiūrėti ir remontuoti trasas; kasti šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonoje iškasas, kad būtų galima patikrinti
vamzdynų būklę ir juos remontuoti, įspėjus ne vėliau kaip prieš 5 paras žemės savininką ar naudotoją. Žemės savininkas ar naudotojas,
pastebėjęs šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų gedimą, turi nedelsdamas pranešti apie tai šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklus
eksploatuojančiai įmonei (organizacijai). Šilumos ir karšto vandens
tiekimo tinklus eksploatuojančios įmonės , (organizacijos), atlikusios
planinius arba avarinius vamzdyno remonto ar atstatymo darbus, turi
atlyginti žemės savininkams ar naudotojams nurodytų darbų metu padarytus nuostolius ir žemės naudmenas šių darbų rajone sutvarkyti taip,
kad jos būtų tinkamos toliau naudoti pagal paskirtį.
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XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos
tinklų ir įrenginių apsaugos zonos
Šiems tinklams ir įrenginiams priskiriami vandentiekio, lietaus ir
fekalinės kanalizacijos vamzdynai, kaupimo rezervuarai, sklendžių kameros, persiurbimo stotys, išleistuvai, vandentiekio bokštai, slėginiai
rezervuarai, lietaus ir fekalinės kanalizacijos valymo įrenginiai.
Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių
apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis – po 5 metrus nuo
vamzdynų ašies. Magistralinių vamzdynų, kurių skersmuo yra 400
milimetrų ir didesnis, apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis
po 10 metrų nuo vamzdynų ašies sausame grunte, o drėgname grunte
– ne mažiau kaip po 25 metrus. Vandens rezervuarų, skaidrintuvų,
kaupiklių apsaugos zonos plotis – po 30 metrų, o vandentiekio bokštų
ir kitų įrenginių – ne mažiau kaip po 15 metrų nuo išorinių sienelių.
Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių
apsaugos zonose draudžiama sandėliuoti pašarus, trąšas bei chemines
medžiagas; įrengti sąvartynus, nuodingųjų atliekų saugojimo aikšteles,
pilti chemines medžiagas ir jų tirpalus, naftą ir jos produktus; vykdyti
grunto sprogdinimo darbus; vandens telkiniuose mesti ir vilkti inkarus,
grandines, vilkimo lynus ir tralus, gilinti vandens telkinius, kasti bei
siurbti jų dugną, cheminėmis medžiagomis naikinti augaliją, nesuderinus šių darbų su Aplinkos ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija; įrengti pervažas per vamzdynų trasas, automobilių, traktorių bei
kitokios technikos aikšteles.
Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklus ir įrenginius
eksploatuojančios įmonės nustato sąlygas, kurių laikantis apsaugos zonose galima atlikti šiuos darbus: statyti pastatus ir įrenginius; sodinti
medžius ir krūmus, nesuderinus to su nurodytus tinklus ir įrenginius
eksploatuojančiomis įmonėmis; melioruoti, drėkinti ir sausinti žemę;
kasti ir lyginti gruntą; vykdyti geologines paieškas, geodezijos bei kitus darbus, susijusius su gręžinių įrengimu ir grunto (išskyrus dirvą)
bandinių ėmimu; atidaryti vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos šulinių bei kitų įrenginių angas, vartus ar duris, sukti čiaupus,
sklendes, jungti vamzdynų ryšio ar elektros tiekimo įtaisus.
Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklus ir įrenginius
eksploatuojančioms įmonėms (organizacijoms) leidžiama prie šių
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tinklų ir įrenginių privažiuoti automobiliais ir kita technika, prižiūrėti ir
remontuoti juos, apie tai įspėjus žemės savininką ar naudotoją. Žemės
savininkas ar naudotojas, pastebėjęs vandentiekio, lietaus ir fekalinės
kanalizacijos tinklo ar įrenginio gedimą, turi nedelsdamas, apie tai
pranešti eksploatuojančiai įmonei (organizacijai) arba miesto (rajono)
valdybai, kuri privalo šią avariją tuojau pat likviduoti.
Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklus ir įrenginius
eksploatuojančios įmonės (organizacijos), atlikusius planinius arba
avarinius šių tinklų ir įrenginių remonto arba atstatymo darbus, turi
atlyginti žemės savininkui ar naudotojui nurodytųjų darbų metu padarytus nuostolius, o žemės naudmenas sutvarkyti taip, kad jos būtų tinkamos toliau naudoti pagal paskirtį.

L. Kietųjų buitinių atliekų sąvartynai ir sanitarinės
apsaugos zonos
Lietuvoje atliekos šalinamos 335 sąvartynuose. Į juos per metus
išvežama 3 milijonai 105 tūkstančiai tonų atliekų, iš kurių – per vieną
milijoną tonų nerūšiuotų komunalinių atliekų. Kartu su buitinėmis
šiukšlėmis išmetama įvairių agresyvių šlamų, šlakų, organinių tirpiklių,
karbidų, gumos, liuminescencinių lempų, statybos ir kitokių kenksmingų
medžiagų. Aplinkos užteršimo grėsmė ypač reali ten, kur sukaupta daug
toksinių medžiagų: Vilniaus (Mockūnų), Kauno (Kleboniškio ir Lapių),
Klaipėdos, Alytaus ir kai kurių kitų sąvartynų zonose. Kol kas tik Jonavos ir Kaišiadorių sąvartynuose naudojamos patikimos hidroizoliacinės
medžiagos. Lietuvoje senų sąvartynų rekultivacijai iki 2010 m. reikės
360 milijonų litų, maždaug po 30 milijonų litų per metus. Tiek aplinkosauginiu, tiek ekonominiu atžvilgiu naudingi tik stambūs sąvartynai.
Todėl nauji sąvartynai bus išdėstyti regioniniu principu, kad vieno jų
priežiūros riba apimtų kelių dabartinių sąvartynų teritorijas.
Įrengti kietųjų buitinių atliekų sąvartynus draudžiama visose
vandenviečių ir mineralinių šaltinių sanitarinėse apsaugos zonose,
ištyrinėtų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose,
aerodromų, magistralinių dujotiekių bei naftotiekių vamzdynų ir jų
įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, rezer60

vatuose, nacionaliniuose bei regioniniuose parkuose, draustiniuose,
saugomų kraštovaizdžio objektų (gamtos ir kultūros paminklų) teritorijoje bei jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose bei kurortų apsaugos zonose; arčiau kaip per 500 metrų nuo gyvenamųjų pastatų;
miškuose ir arčiau kaip per 25 metrus nuo jų.
Sąvartynai, įrengti arčiau kaip per 100 metrų nuo miško
pakraščio, turi būti apsupti ne siauresne kaip 3 metrų pločio mineralizuota žemės juosta.
Sąvartynus draudžiama įrengti visų natūralių ir dirbtinių vandens
telkinių pakrančių juostose ir apsaugos zonose, kurios nustatomos pagal galiojančius nuostatus; prie vandens telkinių, arčiau kaip per 500
metrų – nuo ežerų ir tvenkinių, kurių plotas didesnis kaip 100 hektarų,
upių, kurių baseino plotas didesnis kaip 100 km2, ruožų; 200 metrų
– nuo ežerų ir tvenkinių, kurių plotas nuo 0,5 hektaro iki 100 hektarų,
natūralių upių, kurių baseino plotas nuo 10 hektarų iki 100 km2; 150
metrų – nuo nereguliuotų upelių, kurių plotas mažesnis kaip 10 km2,
griovių, tai pat ežerų bei tvenkinių, kurių plotas mažesnis kaip 0,5 hektaro; potvynio metu užliejamuose plotuose.
Kietųjų buitinių atliekų sąvartynų sanitarinėse apsaugos zonose draudžiama įrengti vandenvietes; magistralinių dujotiekių bei
naftotiekių vamzdynus bei jų įrenginius; tyrinėti mineralinius šaltinius,
naudingąsias iškasenas ir požeminio vandens telkinius.

LI. Pavojingų atliekų laikinojo saugojimo aikštelės ir
surinkimo punktai bei jų sanitarinės apsaugos zonos
Įrengti pavojingų atliekų laikinojo saugojimo aikšteles draudžiama
visose vandenviečių ir mineralinių šaltinių sanitarinėse apsaugos zonose, ištyrinėtų naudingųjų iškasenų ir požeminio vandens telkinių
plotuose, magistralinių dujotiekių bei naftotiekių vamzdynų ir jų
įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, rezervatuose, nacionaliniuose bei regioniniuose parkuose, draustiniuose,
saugomų kraštovaizdžio objektų (gamtos ir kultūros paminklų) teritorijose bei jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose bei kurortų
apsaugos zonose.
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Nustatomos tokio dydžio pavojingų atliekų laikinojo saugojimo
aikštelių ir surinkimo punktų sanitarinės apsaugos zonos:
Objektai

Gyvenamieji kvartalai,
gyvenvietės, sodybos
Miškai
Žemės ūkio naudmenos
Ruožai upių, kurių baseino plotas didesnis kaip 100 km2 
Natūralios upės, kurių baseino
plotas mažesnis kaip 100 km2,
ir sureguliuotos upės, kurių baseino plotas didesnis kaip 10
km2
Sureguliuotos upės, kurių baseino plotas mažesnis kaip 10
km2 ir melioracijos kanalai
Ežerai ir tvenkiniai, kurių baseino plotas didesnis kaip 100
hektarų
Ežerai ir tvenkiniai, kurių baseino plotas mažesnis kaip 0,5
hektaro
Ežerai ir tvenkiniai, kurių baseino plotas nuo 0,5 hektaro iki
100 hektarų

Sanitarinės apsaugos zonos dydis (metrais)
pavojingų atliekų
pavojingų atliekų
laikinojo saugosurinkimo punktų
jimo aikštelių
500
50
100
100
500

25
200

300

100

200

50

500

200

200

50

300

100

Pavojingų atliekų laikinojo saugojimo aikštelių sanitarinėse apsaugos zonose draudžiama įrengti vandenvietes; įrengti magistralinių
dujotiekių bei naftotiekių vamzdynus ir jų įrenginius; tyrinėti mineralinius šaltinius, naudingąsias iškasenas ir požeminio vandens telkinius.
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LII. Dirvožemio apsauga
Dirvožemių apsaugos politiką formuoja Lietuvos Respublikos
Seimas, o ją įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos
įgaliotos institucijos. Dirvožemio apsaugos ir naudojimo kontrolę vykdo apskričių viršininkai. Vietos savivaldos institucijos atsakingos už
racionalų dirvožemio išteklių naudojimą savivaldybėms valdymo teise
priskirtoje žemėje ir jų įsigytuose nuosavybėn žemės sklypuose.
Fiziniai ir juridiniai asmenys, naudojantys dirvožemio išteklius,
privalo saugoti ir didinti dirvožemio derlingumą; vykdant statybas ir
kitus darbus, susijusius su dirvožemio pažeidimu, išsaugoti nukastą
derlingąjį dirvožemio sluoksnį ir jį panaudoti pažeistų žemių rekultivacijai arba mažai produktyvioms žemės ūkio naudmenoms gerinti;
naudoti žemės ūkio naudmenas taip, kad jose nevyktų dirvožemio
erozija; organines ir mineralines trąšas bei augalų apsaugos priemones naudoti vadovaujantis jų koncentracijos nustatytais reikalavimais,
panaudojimo būdo ir laiko konkrečiuose žemės sklypuose; naudoti
dirvožemius buitinės pramonės bei kitos ūkinės veiklos, nuotekoms
išleisti arba naudoti nuotekų dumblą ir kitas organines atliekas
dirvožemiui tręšti galima tik pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatytą tvarką; neteršti dirvožemių buitinėmis, gamybos ir kitomis
atliekomis, radioaktyviosiomis, biologinėmis, nuodingomis ir kitomis
kenksmingomis žmonių sveikatai ir aplinkai cheminėmis medžiagomis,
buities ir gamybos nutekamaisiais vandenimis. Pastebėjus užterštą
dirvožemį, būtina nedelsiant informuoti valstybinę dirvožemio apsaugos kontrolę vykdančios institucijos vietos padalinius ir imtis veiksmų
teršalams pašalinti iš dirvožemio bei sustabdyti jų migraciją į gilesnius dirvožemio ir grunto sluoksnius bei kitus aplinkos komponentus;
valstybinę dirvožemio apsaugos kontrolę vykdantiems pareigūnams
jų reikalavimu teikti informaciją apie dirvožemio apsaugos būklę ir
dirvožemio išteklių naudojimą.
Fiziniai ir juridiniai asmenys, neteisėta veikla užteršę dirvožemį
ar kitaip padarę jam žalą, privalo ją atlyginti, savo lėšomis išvalyti
užterštą dirvožemį ir atkurti dirvožemio derlingumą teisės aktais nustatyta tvarka.
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LIII. Valstybinių (nacionalinių ir regioninių) parkų
apsaugos zonos
Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą, žemės
naudmenų, esančių valstybinių parkų apsaugos zonose, sudėtis
keičiama tik pagal projektus, suderintus su Aplinkos ministerija ir parko administracija.
Valstybinių parkų apsaugos zonose draudžiama statyti statinius,
jeigu tai pažeidžia reljefo raiškumą, didina parko teritorijos regimąją
taršą. Šiose apsaugos zonose taip pat draudžiama statyti bei rekonstruoti statinius arba įrenginius, tiesti arba rekonstruoti kelius, vamzdynus, elektros ir ryšių linijas, įrengti poilsio bei transporto aikšteles,
nesuderinus šių darbų su Aplinkos ministerija ir parko administracija.

LIV. Valstybės sienos ir apsaugos objektų, įrenginių
veikimo ir apsaugos zonos
Prie valstybės sienos apsaugos objektų ir įrenginių priskiriama:
pasienio juosta; valstybės sienos ženklas; keliai ir takai valstybės sienai saugoti; kontrolinė pėdsakų juosta; inžinerinės užtvaros ir įrengimai;
signalizacinės apsaugos sistemos ir kompleksai; techniniai stebėjimo
postai, pasienio kontrolės punktai; pasienio policijos padalinių dislokacijos vieta.
Pasienio juostos veikimo zonos plotis – 5 metrai. Šioje zonoje
draudžiama bet kokia veikla, nesusijusi su valstybės sienos apsauga.
Valstybės sienos ženklams nustatomos skirtingo ilgio galiojimo
zonos. Atstumas tarp dviejų ženklų, pastatytų sienos linijoje arba kitur, turi būti toks, kad bet kuriame atkarpos taške būtų matyti abu
gretimi ženklai.
Valstybės sienos ženklo galiojimo zonoje draudžiami statybos,
mechanizuoti žemės kasybos bei žemės ūkio darbai, nesuderinti su
Pasienio policijos departamentu.
Pastatyto valstybės sienos ženklo apsaugos zona yra 2,5 metro
spindulio. Šioje zonoje draudžiama bet kokia veikla, nesusijusi su
valstybės sienos apsauga.
Prie pasienio juostos gali būti įrengiami pasienio keliai ir takai,
kurių reikia valstybės sienai saugoti. Keliais ir takais naudojasi tik
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pasienio policijos padaliniai, saugantys valstybės sieną. Kitokia veikla,
nesusijusi su valstybės sienos apsauga, draudžiama.
Prie pasienio juostos ar kelių bei takų, kurių reikia valstybės sienai saugoti, gali būti įrengiama viena ar dvi kontrolinės pėdsakų juostos. Juostos veikimo zona – 10-15 metrų. Kontrolinė pėdsakų juosta
skirta valstybės pažeidėjų pėdsakams fiksuoti, joje draudžiama bet
kokia veikla, nesusijusi su valstybės sienos apsauga. Prie kontrolinės
pėdsakų juostos gali būti įrengtos inžinerinės užtvaros, kurių veikimo
zona – 5-20 metrų. Šioje zonoje draudžiama bet kokia veikla, nesusijusi su valstybės sienos apsauga.
Signalizacinėms apsaugos sistemoms ir kompleksams nustatomos skirtingo ilgio veikimo zonos, atsižvelgiant į saugomos valstybės
sienos reljefą, vietovę, naudojamų techninių priemonių charakteristiką.
Atsižvelgiant į šiuos veiksnius, nustatomos techninių stebėjimo postų
skirtingo ilgio veikimo zonos, užtikrinančios valstybės sienos apsaugą.
Techninių stebėjimo postų veikimo zonoje, nesuderinus atitinkamų
darbų su Pasienio policijos departamento padaliniu, draudžiama statyti objektus, kurie trukdytų vietovę stebėti; tiesti ryšių, elektros tiekimo
linijas (taip pat aukštos įtampos), įrengti kitus objektus, skleidžiančius
radijo ir elektromagnetines bangas; statyti objektus, dėl kurių veiklos
blogėja matomumas posto veikimo zonoje.
Pasienio kontrolės punktų veikimo zona yra šių punktų teritorijos riba.
Punktų veikimo zonoje bet kokia veikla, nesusijusi su valstybės
sienos apsauga, derinama su Pasienio policijos departamentu.

LV. Radiolokacinių stočių apsaugos zonos
Radiolokacinių stočių apsaugos zona – 1,5 kilometro spindulio
teritorija nuo radiolokacinės stoties.
Radiolokacinių stočių apsaugos zonoje objektų statybos, rekonstrukcijos ir įrengimo darbai turi būti derinami su Civilinės aviacijos
administracija ir kariuomenės vadu.

LVI. Krašto apsaugos objektų įtakos zonos
Be raštiško dalinio vado sutikimo 5 metrų atstumu nuo saugomų
krašto apsaugos objektų teritorijų ribos draudžiama bet kokia ūkinė veikla.
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SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ
NUSTATYMO PLANO SUTARTINIAI
ŽENKLAI
Nr.
1.

Grafinis ženklas

Objekto pavadinimas S ą l y g o s Spalva
Nr.
Ryšių linijos
I
Juoda

2.

Kelių apsaugos zonos: II
Magistraliniai – 70 m;
krašto – 50 m;
rajoniniai - 20 m

Šviesiai raudonas fonas

3.

Geležinkelių kelių ir III
įrenginių apsaugos zonos plotis
Elektros oro linijos ap- VI
saugos zona.
10 kV elektros linija
– 10 m

Šviesiai raudonas fonas

35 kV elektros linija
– 15 m
110 kV elektros linija
– 20 m
330 kV elektros linija
– 30 m
750 kV elektros linija
– 40 m
Magistralinių
dujotiekiai
Magistralinių naftotiekiai
Vandens
valymo
įrenginiai
Buitinių
atliekų
sąvartynai

VI

Mėlyna linija

VI

Raudona linija

VI

Žalia linija

VI

Violetinė linija

VII

Juoda

VII

Juoda

XIV

Zonos linija
violetinė
Zonos linija
žalia

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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XIV

Juoda linija

Nr.
13.

Grafinis ženklas

Objekto pavadinimas S ą l y g o s Spalva
Nr.
Tradicinio laidoXIV
Fonas violetijimo kapinių - 300
nis
– zonos plotis m

14.

Gamybiniai objektai XV
– 50-1500 m – zonos
plotis

Linija ruda

15.

Kurortų apsaugos zo- XVI
nos I-III zonos juostų
Nr.
Valstybinio geodezinio XVII
pagrindo punktai
1 m- apsaugos juostos
plotis
Nekilnojamųjų kultūros XIX
vertybių
50 m – apsaugos zona
nuo fizinio poveikio
500 m –regimosios apsaugos zona

Juoda

Saugomi kultūros
XIX
paveldo objektai
Saugomi gamtos pavel- XIX
do objektai
Požeminių vandens
XX
telkinių (vandenviečių)
I – griežto režimo
apsaugos juosta
II – mikrobinės
taršos apribojimo
juosta – 50 m
III – cheminės
taršos apribojimo

Geltonas fonas

16.

17.

18.
19.
20.

Juoda linija

Raudoni
brūkšniai
Geltonas fonas
Žalias fonas

Žalias fonas

Violetinė linija

Mėlyna linija
Mėlyna linija
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Nr.

21.

Grafinis ženklas

Objekto pavadinimas S ą l y g o s Spalva
Nr.
juosta – 300 m
Arteziniai šuliniai
XX
Juoda linija
Apsaugos zona – 50 m

22.

Žemės sklypai, kuri- XXI
uose įrengtos valstybei
priklausančios melioracijos sistemos

Pilki ženklai

23.

Žemės sklypai,
kuriuose įrengtos
drėkinimo sistemos

XXI

Pilki ženklai

24.

Naudingų iškasenų telkiniai
Karstinis regionas
I-IV – karsto zonos
grupės
Karsto zonos apsaugos
rajonas
Miško naudojimo
apribojimai
I –rezervatiniai miškai;
II A – ekosistemų
apsaugos;
III – apsauginiai;
II B – rekreaciniai miškai;
IV – ūkiniai
Paviršinių
vandens
telkinių apsaugos
5 m – apsaugos juosta
200 m – apsaugos
zona

XXIII

Oranžinė linija

XXIV

Juoda linija

XXIV

Juoda linija

XXVI

Žalias fonas,
juodai – miško
grupė

XXIX

Šviesiai
mėlynas fonas

25.

26.
27.

28.
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Mėlynos
linijos

Nr.

Grafinis ženklas

29.

30.
31.

Objekto pavadinimas S ą l y g o s
Nr.
Pelkės, kurių plotas
XXX
didesnis kaip 0,5
ha ir durpių gylis
didesnis kaip l m
Rekreacinės teritorijos XXXIII
Nacionalinio,
regioninio parko
ir rezervato riba
Draustinio riba

32.

Spalva
Violetinės linijos

XLVI.
XXXIV

Geltoni
brūkšniai
Violetinė
gretimybė

XXXV
XLV

Violetinė
gretimybė

Pastabos
Nuo 2001 metų valstybės įmonė Valstybinis žemėtvarkos institutas
rengia Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM užsakymu Specialiųjų
žemės naudojimo sąlygų skaitmeninius žemėlapius M 1: 10 000. Darbų
pagrindas – užsakovo nustatyti Specialiųjų žemės ir miško naudojimo
sąlygų grafinės dalies sudarymo atlikimo paslaugų techniniai reikalavimai. Pagrindinis šių reikalavimų turinys, apibūdinantis kuriamos
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų duomenų bazę:
l) grafinė duomenų bazė sudaroma kiekvienai kadastro vietovei
M 1:10 000 ir sujungiama į bendrą duomenų bazę;
2) grafinės duomenų bazės tikslumas turi atitikti techninių
reikalavimų reglamente GKTR 2.03.02.:2001 parengtame M
1:10 000 žemėlapio kartografinei duomenų bazei KDB10LT
nustatytus reikalavimus (specifikacija patvirtinta Nacionalinės
žemės tarnybos generalinio direktoriaus 2001 m. balandžio 30
d. įsakymu Nr.31);
3) grafinė ir atributinė duomenų bazė sudaroma vadovaujantis
Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m gegužės 12
d. nutarimu Nr.343 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais;
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4) šių metodinių patarimų sutartiniuose ženkluose nepateikti
objektų žymėjimai: ribos brūkšneliais – parko funkcinio prioriteto zonos riba (raudona); buferinės zonos riba (geltona);
rezervatinės apyrubės riba (mėlyna); rezervato buferinės apsaugos zonos riba (žalia); biosferos poligono Natura 2000
paukščių apsaugai svarbios teritorijos riba (žalia citrininė).
Taip pat nepažymėta, kad kiekvienos kadastro vietovės, rajono,
miesto, valstybės sienos gretimybių ribos spalvinamos pasirinktomis spalvomis.
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