
___________________________________________________________________ 
Vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir telefono Nr. 

 

Žuvinto biosferos rezervato direktoriui 

A.Pranaičiui 

 

PRAŠYMAS 

SUDERINTI DIRBTINIO VANDENS TELKINIO ĮRENGIMO VIETĄ 

201_ m. ___________ mėn. ___ d. 

 

______________________ 
vietovė 

Prašau suderinti dirbtinio vandens telkinio įrengimo vietą Žuvinto biosferos rezervate ar kitoje „Natura 

2000“ teritorijoje, saugomoje Žuvinto biosferos rezervato direkcijos. 

Vandens telkinys įrengiamas _____________________________________________________________  

(tikslus adresas: namo, Nr., gatvė, gyvenvietė, seniūnija ir savivaldybė) 

 

Esminė informacija apie dirbtinį vandens telkinį: 

 

gylis___________ m, plotas ________ ha, vietos koordinatės _____________________________. 

 

Man priklausančio žemės sklypo, kuriame įrengiamas vandens telkinys  kadastro Nr. __________________ 

Vandens telkinys bus įrengiamas ___________ metais. 

Įsipareigoju laikytis šių telkinio įrengimo sąlygų: 
1 Užtikrinu, jog įrengiant dirbtinį vandens telkinį, nebus: 

1.1. iškirsti saugotini medžiai, išskyrus atvejus, kai teisės aktų nustatyta tvarka gautas leidimas juos kirsti; 

1.2. sunaikintos ar keičiamos saugomos reljefo formos, sunaikintos ar paveiktos saugomų augalų, gyvūnų ar grybų 

radavietės ar augavietės; 

1. 3. pažeistos valstybei priklausančios ar turinčios įtakos trečiųjų asmenų žemių sausinimui melioracijos sistemos ir 

statiniai.  

2. Įrengiamo dirbtinio vandens telkinio kranto linija bus ne arčiau kaip 3 m iki storesnių kaip 30 cm skersmens 

saugotinų medžių kamienų.  

3. Nuo potencialiai taršių objektų (tvartų, mėšlidžių, mechanizacijos dirbtuvių ir kitų taršos objektų) iki dirbtinio 

vandens telkinio kranto linijos atstumas bus ne mažesnis kaip 10 metrų. Ūkininko sodybos teritorijoje atstumas nuo 

įrengiamo dirbtinio vandens telkinio iki tvartų, mėšlo ir srutų kaupimo įrenginių ar kitų su ūkininko ūkio veikla 

susijusių objektų gali būti mažinamas, tačiau visais atvejais atstumas turi būti ne mažesnis kaip 5 metrai. 

4. Įrengiant dirbtinį vandens telkinį, bus išsaugomas derlingasis dirvožemio sluoksnis ir panaudojamas pažeistoms 

teritorijoms rekultivuoti (gerinti). 

5. Dirbtinio vandens telkinio įrengimo metu iškastas gruntas ir (arba) derlingasis dirvožemio sluoksnis nebus 

parduodamas arba kitaip perleidžiamas kitiems asmenims. Gruntas ir derlingasis dirvožemio sluoksnis bus panaudojami 

reljefui formuoti ir pažeistoms teritorijoms rekultivuoti žemės sklype, kuriame įrengiamas dirbtinis vandens telkinys. 

(Jei nėra galimybės to padaryti, dirbtinio vandens telkinio savininkas gali panaudoti šį gruntą ir (arba) derlingąjį 

dirvožemio sluoksnį kitame jam nuosavybės teise priklausančiame sklype). 

6. Iškastas gruntas ir (arba) derlingasis dirvožemio sluoksnis nebus sandėliuojamas ir paskleidžiamas pelkių ir šaltinynų 

teritorijose, kurių plotas didesnis kaip 0,5 ha, o durpių sluoksnio storis didesnis kaip 1 metras, akmenynuose, vandens 

telkinių pakrančių apsaugos juostose, natūraliose pievose,  potvynių užliejamose teritorijose. 

 

Su prašymu teikiama ši informacija: 

17.1. dirbtinio vandens telkinio brėžinys, kuriame nurodomas planuojamas dirbtinio vandens telkinio gylis, 

plotas ir profilis; 

17.2. žemės sklypo planas su pažymėta dirbtinio vandens telkinio įrengimo vieta ir koordinatėmis; 

17.3. kita su dirbtinio vandens telkinio įrengimu susijusi informacija, kuri teikiančiam prašymą asmeniui 

atrodo svarbi. 

 

________________________________   ____________________________ 
 Vardas, pavardė    parašas 


