
Priedas Nr. 5 

PATVIRTINTA 

Žuvinto biosferos rezervato 

direkcijos direktoriaus  

2021 m. rugpjūčio   d. įsakymu Nr. 

V1- 

 

DIRBTINIŲ NEPRATEKAMŲ VANDENS TELKINIŲ ĮRENGIMO VIETOS DERINIMO 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS APRAŠYMAS 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Aprašymo turinys 

1. 
Administracinės paslaugos 

pavadinimas 

Dirbtinių nepratekamų vandens telkinių įrengimo 

vietos derinimas 

2. 
Administracinės paslaugos 

apibūdinimas 

Planuojant įrengti dirbtinį vandens telkinį biosferos 

rezervate, Direkcijai priskirtoje „Natura 2000“ 

teritorijoje, dirbtinio vandens telkinio įrengimo vieta 

turi būti suderinta su biosferos rezervato direkcija. 

3. 

Teisės aktai, reguliuojantys 

administracinės paslaugos 

teikimą 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m liepos 12 d 

įsakymas Nr. D1-590/3D-583 ,,Dėl dirbtinių 

nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir 

priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo 

patvirtinimo“ 

4. 
Informacija ir dokumentai, 

kuriuos turi pateikti asmuo 

1. Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir 

naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos; 

2. Raštiškas žemės sklypo bendraturčių sutikimas; 

3. Prašymas su informacija apie aprašo II skyriuje 

išdėstytų reikalavimų laikymusi vykdant numatomą 

veiklą; 

5. Dirbtinio vandens telkinio brėžinys, kuriame 

nurodomas planuojamas dirbtinio vandens telkinio 

gylis, plotas ir profilis; 

6. Žemės sklypo planas su pažymėta dirbtinio 

vandens telkinio įrengimo vieta ir koordinatėmis 

7. Kita su dirbtinio vandens telkinio įrengimu susijusi 

informacija, kuri teikiančiam prašymą asmeniui 

atrodo svarbi; 

8. Planuojant įrengti dirbtinį vandens telkinį 

melioruotoje žemėje, jo įrengimo vieta turi būti 

suderinta su savivaldybe, kuri patikėjimo teise valdo 

ir naudoja valstybei nuosavybės teise priklausančius 

melioracijos statinius. 

5. 

Informacija ir dokumentai, 

kuriuos turi gauti institucija 

(prašymą nagrinėjantis 

tarnautojas) 

Nurodyti 4 punkte 



Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Aprašymo turinys 

6. 
Administracinės paslaugos 

teikėjas 

Žuvinto biosferos rezervato direkcijos vyresn. 

specialistas Gintaras Baublys tel. Nr. 8 686 15069, 

g.baublys@zuvintas.lt; 

Žuvinto biosferos rezervato direkcijos specialistas 
Gintaras Karpičius tel. Nr. 8 686 13260 
g.karpicius@zuvintas.lt 

7. 
Administracinės paslaugos 

vadovas 

Žuvinto biosferos rezervato direkcijos direktorius  

Paulius Čeponas, tel. Nr. 8 315 49540, 

p.ceponas@zuvintas.lt 

8. 
Administracinės paslaugos 

suteikimo trukmė 
20 darbo dienų 

9. 

Administracinės paslaugos 

suteikimo kaina (jei teikiama 

atlygintinai) 

Paslauga teikiama neatlygintinai 

10. 
Administracinės paslaugos 

teikimo ypatumai 

Prašymas teikiamas pasirinktinai: raštu Kampelių g. 

10, Aleknonių k., Alytaus r., per e. pristatymo 

informacinę sistemą arba el. pašto adresu 

zuvintas@zuvintas.lt. 

11. 
Prašymo forma, pildymo 

pavyzdys ir prašymo turinys 
 Patvirtintos formos prašymas (pridedama) 

12. Priedas 

Dirbtinių nepratekamų vandens telkinių įrengimo 

vietos derinimo išdavimo administracinės paslaugos 

schema 

 

DIRBTINIŲ NEPRATEKAMŲ VANDENS TELKINIŲ ĮRENGIMO VIETOS DERINIMO 

IŠDAVIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS SCHEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žuvinto BR 

darbuotojas, 

atsakingas už 

dokumento 

parengimą 

Žuvinto BRD 

direktorius ar jo 

įgaliotas atstovas 

Žuvinto BR direkcijos 

administratorius 
 

Asmuo 

Žuvinto BRD direktorius ar 

jo įgaliotas atstovas 

Valstybės registruose 

arba kitose valstybės 

ar savivaldybių 

informacinėse 

sistemose esanti 

informacija 

Žuvinto biosferos 

rezervato direkcijos 

informacija ir 

dokumentai  

Žemės sklypo 

vertinimo metu 

gauta 

informacija 

mailto:g.baublys@zuvintas.lt
mailto:g.karpicius@zuvintas.lt
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Priedas 

Administracinės paslaugos teikimo 

„Dirbtinių nepratekamų vandens telkinių 

įrengimo vietos derinimo 

išdavimo“prašymo forma 

 

___________________________________________________________________ 
Vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir telefono Nr. 

 

Žuvinto biosferos rezervato direkcijai 

Kampelių g. 10, Aleknonys, Alytaus r. sav. 

 

PRAŠYMAS 

SUDERINTI DIRBTINIO NEPRATEKAMO VANDENS TELKINIO ĮRENGIMO VIETĄ 

202_ 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. 

PRIDEDAMA: _________ lapai. 

 

________________________________   ____________________________ 
 Vardas, pavardė    parašas 

___________________________________________________________________ 

 

Prašymo forma pildoma planuojant įrengti didesnį kaip 0,1 ha ploto dirbtinį vandens telkinį. 


