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F priedas. Reikalavimai, turintys įtaką sklypo 
planavimui 

Sklypo planavimui didelę įtaką turi už sklypo ribų esanti aplinka. Bendruoju at-
veju tai gali būti įvairūs šalia sklypo esantys fiziniai objektai, t. y. gamtiniai ob-
jektai (miškai, upės, ežerai ir kt.) ar žmonių sukurti objektai (statiniai, keliai, ge-
ležinkeliai, inžinerinių tinklų trasos ir pan.). Taip pat tai gali būti palyginus toli 
nuo tiriamojo sklypo esantys objektai, pvz. įvairios gamyklos, žemės ūkio objek-
tai, kurių sanitarinės apsaugos zonos gali turėti įtakos sklypo panaudojimo gali-
mybėms. Bendruoju atveju reikalavimai, turintys įtakos sklypo planavimui, pava-
dinami sklypo išorės charakteristikomis. Sklypo išorės charakteristikas nustato 
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (1996), Sanitarinių apsaugos 
zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės (2004) ir kt. teisės aktai. Tyrimo metu 
išskirtos sklypo išorės charakteristikos parodytos F1 pav. 
 

 
F1 pav. Sklypo planavimui turinčios įtaką išorės charakteristikos 
Fig. F1. External characteristics affecting the planning of the site 

Sanitarinės apsaugos zonos 
Saugių gyvenamajai aplinkai ir žmonių sveikatai sanitarinių apsaugos zonų (toliau 
– SAZ) ribų nustatymo dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo tvarką bei šių 
zonų režimo reikalavimus reglamentuoja Sanitarinių apsaugos zonų ribų nusta-
tymo ir režimo taisyklės (2004). Šios taisyklės privalomos teritorijų planavimo 
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organizatoriams ir planavimo dokumentų rengėjams, specialiąsias sąlygas ren-
giančioms bei valstybinės priežiūros institucijoms, taip pat kitiems juridiniams ir 
fiziniams asmenims, vykdantiems ūkinę komercinę veiklą pagal rūšis, kurioms 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka turi būti įreng-
tos sanitarinės apsaugos zonos. Taisyklėse numatyta, kad SAZ teritorijoje negali 
būti statomi gyvenamieji namai, viešbučiai ar kiti trumpalaikio apgyvendinimo 
pastatai, švietimo, sveikatos priežiūros ir slaugos įstaigos, neturi būti įrengiamos 
vandenvietės, kurioms turi būti nustatytos sanitarinės apsaugos juostos, taip pat 
rekreacijos teritorijos ir pramoginių renginių atviri ar uždari statiniai. Sanitarinių 
apsaugos zonų ribų dydžiai, taikomi, kai neatliekamas poveikio visuomenės svei-
katai vertinimas, pateikti F1 lentelėje. 

F1 lentelė. Sanitarinių apsaugos zonų ribų dydžiai, taikomi, kai neatliekamas poveikio 
visuomenės sveikatai vertinimas (Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo 
taisyklės 2004) 
Table F1. Area and boundaries of sanitary protection zones in the absence of the 
assessment of public health impact (Regulations for establishing sanitary protection 
zones and boundaries, 2004) 

Objekto pavadinimas SAZ dydžiai (m) 

1. Žemės ūkio objektai  

1.1. Kiaulių auginimo įmonės (12000-54000 kiaulių per metus) 1000 

1.2. Kiaulių auginimo įmonės (iki 12000 kiaulių per metus) 500 

1.3. Galvijų kompleksai  

1.3.1. daugiau kaip 6000 karvių 500 

1.3.2. 1200 - 6000 karvių 300 

1.3.3. mažiau kaip 1200 karvių 100 

1.4. Paukštynai ir paukštidės  

1.4.1. 85000 ir daugiau broilerių 1000 

1.4.2. 60000 ir daugiau vištų 1000 

1.4.3. 10000 - 85000 broilerių 750 

1.4.4. 10000 - 60000 kitų paukščių 750 

1.4.5. mažiau kaip 10000 paukščių 500 

1.4.6. daugiau kaip 1000 broilerių 70 

1.4.7. iki 200 dedeklių arba iki 1000 broilerių 50 

1.5. Naminių gyvulių (raguočių, arklių, avių, ožkų, triušių ir kitų) augini-
mas 

50-100 

1.6. Švelniavilnių žvėrelių auginimas 300 

1.7. Kiaulidės ūkininko sodyboje  
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F1 lentelės tęsinys
Continuation of Table F1

Objekto pavadinimas SAZ dydžiai (m) 

1.7.1. daugiau kaip 400 penimų kiaulių arba mažiau kaip 80 paršavedžių 100 

1.7.2. iki 400 penimų kiaulių arba iki 80 paršavedžių 70 

1.7.3. iki 200 penimų kiaulių arba iki 40 paršavedžių 50 

1.8. Avidės  

1.8.1. daugiau kaip 50 ėriavedžių 50 

1.8.2. iki 50 ėriavedžių 30 

1.9. Arklidė 20 

1.10. Ūkiniai pastatai gyventojų gyvuliams ir paukščiams laikyti 
daugiabučių namų kvartale 

50 

1.11. Sandėliai  

1.11.1. mineralinių trąšų iki 20 tonų talpos 100 

1.11.2. mineralinių trąšų iki 5 tonų talpos 50 

1.11.3. mineralinių trąšų daugiau kaip 5 tonų talpos 50 

1.11.4. mineralinių trąšų ir nuodingųjų chemikalų  

1.11.4.1. 300 ir daugiau tonų talpos  500 

1.11.4.2. nuo 100 iki 300 tonų talpos  400 

1.11.4.3. nuo 50 iki 100 tonų talpos 300 

1.11.4.4. nuo 20 iki 50 tonų talpos 200 

1.11.4.5. nuo 10 iki 20 tonų talpos 100 

1.11.4.6. iki 10 tonų talpos 50 

1.11.5. naftos produktų sandėliai, bazės, terminalai 150 

1.11.6. akmens anglių sandėlių 50 

2. Kasybos pramonė ir karjerų eksploatavimas  

2.1. Durpių kasimas ir aglomeracija 500 

2.2. Statybinių akmenų skaldymas 500 

2.3. Klinčių, gipso ir kreidos gavyba 300 

2.4. Smėlio ir molio gavyba 300 

2.5. Smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas 300 

2.6. Molio ir baltmolio gavyba 300 

2.7. Mineralinių žaliavų gavyba chemijos pramonei ir trąšoms gaminti 300 

2.8. Kita, niekur kitur nepriskirta, kasyba ir kitų karjerų eksploatavimas 300 

3. Žaliavinės naftos ir gamtinių dujų gavyba  

3.1. Žaliavinės naftos ir gamtinių dujų gavyba 1000 

4. Maisto produktų, gėrimų ir tabako gamyba  
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F1 lentelės tęsinys
Continuation of Table F1

Objekto pavadinimas SAZ dydžiai (m) 

4.1. Mėsos ir mėsos produktų gamyba, perdirbimas ir konservavimas 500 

4.2. Naminių paukščių mėsos gamyba ir konservavimas (kombinatai) 500 

4.3. Žuvų ir žuvų produktų perdirbimas, konservavimas ir rūkymas 500 

4.4. Rūkyklos, veikiančios visą parą  

4.4.1. kūrenamos mediena 100 

4.4.2. kūrenamos dujomis 50  

4.5. Skerdyklos 300 

4.6. Sanitarinės skerdyklos 500 

4.7. Gyvulių supirkimo punktai, bazės 300 

4.8. Margarino ir panašių valgomųjų riebalų gamyba 100 

4.9. Maltų grūdų produktų gamyba 100 

4.10. Krakmolo ir krakmolo produktų gamyba 100 

4.11. Gatavų pašarų ūkių ir naminiams gyvuliams gamyba 100 

4.12. Cukraus gamyba iš cukrinių runkelių 300 

4.13. Elevatoriai, malūnai 100 

4.14. Vaisių, uogų ir daržovių perdirbimas ir konservavimas 50 

4.15. Bulvių perdirbimas ir konservavimas 50 

4.16. Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba 50 

4.17. Aliejaus, majonezo ir gyvulinių riebalų gamyba 50 

4.18. Pieno produktų gamyba 50 

4.19. Pieninių veikla ir sūrių gamyba 50 

4.20. Valgomųjų ledų gamyba 50 

4.21. Kitų maisto produktų gamyba 50 

4.21.1. duonos gamyba, šviežių konditerijos kepinių ir pyragaičių 
gamyba 

50 

4.21.2. džiūvėsių ir sausainių, gerai išsilaikančių konditerijos kepinių ir 
pyragaičių gamyba 

50 

4.21.3. kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamyba 50 

4.21.4. makaronų, lakštinių ir panašių miltinių produktų gamyba 50 

4.21.5. arbatžolių ir kavos pupelių perdirbimas 50 

4.21.6 prieskonių gamyba 50 

4.21.7. homogenizuotų ir dietinių maisto produktų gamyba 50 

4.22. Gėrimų gamyba  

4.22.1. distiliuotų alkoholinių gėrimų gamyba 50 
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F1 lentelės tęsinys
Continuation of Table F1

Objekto pavadinimas SAZ dydžiai (m) 

4.22.2. etilo alkoholio gamyba iš fermentuotų medžiagų 50 

4.22.3. vyno gamyba 50 

4.22.4. sidro ir kitokių vaisių vynų gamyba 50 

4.22.5. kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų gamyba 50 

4.22.6. alaus gamyba 50 

4.22.7. salyklinio alaus gamyba 50 

4.22.8. mineralinio vandens ir gaiviųjų gėrimų gamyba 50 

4.23. Acto gamyba 50 

4.24. Tabako produktų gamyba 50 

4.25 Šaldytuvai iki 600 t talpos 50 

5. Tekstilės gaminių gamyba  

5.1. Linų pirminio apdirbimo įmonės 300 

5.2. Medvilnės pluoštų paruošimas ir verpimas, dažymas 100 

5.3. Vilnos pluoštų paruošimas ir verpimas, dažymas 100 

5.4. Šukuotos vilnos pluoštų paruošimas ir verpimas, dažymas 100 

5.5. Linų pluoštų paruošimas ir verpimas, dažymas 100 

5.6. Šilko, įskaitant pašukas, pervijimas ir paruošimas, šilko su sintetin-
iais ar dirbtiniais pluoštais paruošimas 

 
100 

5.7. Neaustinių medžiagų ir neaustinių medžiagų dirbinių, išskyrus 
drabužius, gamyba 

100 

5.8. Siuvimo siūlų gamyba 50 

5.9. Kitų tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas 50 

5.10. Medvilninių, vilnonių, šukuotinės vilnos, šilkinių, kitų audinių audi-
mas ir apdaila 

50 

5.11. Gatavų austinių dirbinių, išskyrus drabužius, gamyba 50 

5.12. Kilimų ir kiliminių takų gamyba 50 

5.13. Virvių, lynų, virvelių ir tinklų gamyba 50 

5.14. Trikotažinių (megztų) ir nertų audinių ir nertų megztinių, nertinių ir 
panašių dirbinių gamyba 

50 

5.15. Kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės gaminių gamyba 50 

6. Drabužių siuvimas (gamyba). Kailių išdirbimas ir dažymas  

6.1. Odinių drabužių siuvimas 25 

6.2. Darbo drabužių siuvimas 25 

6.3. Kitų, niekur kitur nepriskirtų, drabužių siuvimas ir drabužių priedų 
gamyba 

25 
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F1 lentelės tęsinys
Continuation of Table F1

Objekto pavadinimas SAZ dydžiai (m) 

6.4. Kailių išdirbimas ir dažymas; kailinių dirbinių gamyba 100 

7. Odų rauginimas ir išdirbimas. Lagaminų, rankinių, balnų, pakinktų ir 
avalynės gamyba 

 

7.1. Odų rauginimas ir išdirbimas 300 

7.2. Lagaminų, rankinių ir panašių dirbinių, balnų ir pakinktų, šepečių, 
šerių ir plaukų gamyba 

50 

7.3. Avalynės gamyba 50 

8. Medienos bei medienos ir kamščio dirbinių, išskyrus baldus, gamyba. 
Šiaudelių ir pintų dirbinių gamyba 

 

8.1. Medienos pjaustymas ir obliavimas, medienos impregnavimas 500 

8.2. Vienasluoksnės neklijuotos faneros gamyba; klijuotos faneros, plonų 
lentų, medžio drožlių plokščių, medienos plaušų plokščių, kitų plokščių 
gamyba 

 
300 

8.3. Statybinių medinių konstrukcijų ir staliaus dirbinių gamyba 100 

8.4. Medinių talpyklų gamyba 100 

8.5. Kitų medinių dirbinių gamyba; dirbinių iš kamščio, šiaudelių ir py-
nimo medžiagų gamyba 

100 

9. Celiuliozės, popieriaus ir popierinių dirbinių gamyba  

9.1. Celiuliozės, popieriaus ir storo kartono gamyba 500 

9.2. Gofruoto popieriaus ir storo kartono bei popierinių  
ir kartoninių talpyklų gamyba 

100 

9.3. Namų apyvokos, higienos bei tualeto reikmenų gamyba 100 

9.4. Rašomojo popieriaus gamyba 100 

9.5. Sienų apmušalų gamyba 100 

9.6. Kitų, niekur kitur nepriskirtų, popierinių ir storo kartono dirbinių 
gamyba 

100 

11. Kokso, valytos naftos produktų gamyba  

11.1. Naftos perdirbimo produktų gamyba 1000 

11.2. Medžio anglių gamyba 500 

12. Cheminių medžiagų, produktų ir cheminių pluoštų gamyba  

12.1. Pramoninių dujų gamyba 1000 

12.2. Dažų ir pigmentų gamyba 500 

12.3. Pagrindinių neorganinių cheminių medžiagų gamyba 500 

12.4. Pagrindinių organinių cheminių medžiagų gamyba 500 

12.5. Trąšų ir azoto junginių gamyba 500 

12.6. Plastikinių žaliavų gamyba, augalinių produktų gamyba 500 
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F1 lentelės tęsinys
Continuation of Table F1

Objekto pavadinimas SAZ dydžiai (m) 

12.7. Sintetinio kaučiuko žaliavų gamyba 500 

12.8. Pesticidų ir kitų agrochemijos produktų gamyba 500 

12.9. Pokosto ir panašių dangų, spaustuvės dažų ir mastikų gamyba 500 

12.10. Farmacinių preparatų, medicininių cheminių ir augalinių produktų 
gamyba 

500 

12.11. Muilo, dezinfekcinių valymo priemonių, poliravimo, parfumerijos 
ir tualetinių preparatų gamyba 

300 

12.12. Kitų cheminių produktų gamyba 1000 

12.13. Sprogstamųjų medžiagų gamyba 500 

12.14. Klijų ir želatinos gamyba 1000 

12.15. Eterinių aliejų gamyba 300 

12.16. Fotocheminių medžiagų gamyba 300 

12.17.Parengtų naudoti, bet neįrašytų laikmenų gamyba 100 

12.18. Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių produktų gamyba 300 

12.19. Dirbtinių pluoštų gamyba 1000 

13. Guminių ir plastikinių dirbinių gamyba  

13.1. Guminių padangų ir kamerų gamyba 300 

13.2. Guminių padangų atnaujinimas 300 

13.3. Kitų guminių dirbinių gamyba 300 

13.4. Plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir profilių gamyba 300 

13.5. Plastikinių dirbinių prekėms įpakuoti gamyba 300 

13.6. Statybos plastikinių dirbinių gamyba 300 

13.7. Porolono gamyba 300 

13.8. Kitų plastikinių dirbinių gamyba 300 

14. Kitų nemetalinių mineralinių dirbinių gamyba  

14.1. Cemento, kalkių ir gipso gamyba 1000 

14.2. Asfaltbetonio gamyba 300 

14.3. Betoninių, cementinių ir gipsinių statybos produktų gamyba 500 

14.4. Lakštinio, pūstinio ir kitokio stiklo, įskaitant techninius stiklo 
dirbinius, formavimas, perdirbimas ir gamyba 

 
100  

14.5. Ugniai neatsparių ir ugniai atsparių keraminių prekių, išskyrus 
statybos tikslams, gamyba 

100  

14.6. Buitinių ir dekoratyvinių keraminių dirbinių gamyba 100  

14.7. Keraminių sanitarinių vidaus įrengimų gamyba 100  
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F1 lentelės tęsinys
Continuation of Table F1

Objekto pavadinimas SAZ dydžiai (m) 

14.8. Keraminių izoliatorių ir izoliacinės armatūros gamyba 100  

14.9. Kitų techninių keraminių dirbinių gamyba 100  

14.10. Ugniai atsparių keraminių plytelių ir plokščių gamyba 100  

14.11. Degto molio plytų, plytelių ir statybinių medžiagų gamyba 100  

15. Įstaigos įrangos ir kompiuterių gamyba  

15.1. Įstaigos įrangos gamyba 50 

15.2. Kompiuterių ir kitų informacijos apdorojimo įrenginių gamyba 50 

16. Kitur nepriskirtų elektros mašinų ir prietaisų gamyba  

16.1. Elektros variklių, generatorių ir transformatorių gamyba 100 

16.2. Elektros srovės paskirstymo ir valdymo įrangos gamyba 50 

16.3. Izoliuotųjų laidų ir kabelių gamyba 50 

16.4. Akumuliatorių, galvaninių elementų ir galvaninių baterijų gamyba 50 

16.5. Apšvietimo įrangos ir elektros lempų gamyba 50 

17. Radijo, televizijos ir ryšių įrangos bei aparatūros gamyba  

17.1. Elektroninių lempų ir vamzdelių bei kitų elektroninių prietaisų 
gamyba 

100 

17.2. Televizijos ir radijo siųstuvų bei telefono ir telegrafo linijų apa-
ratūros gamyba 

100 

17.3. Televizijos ir radijo imtuvų, garso ir vaizdo įrašymo ir atkūrimo 
aparatūros gamyba 

100 

18. Medicinos, tiksliųjų ir optinių prietaisų, įvairių laikrodžių gamyba  

18.1. Medicinos ir chirurgijos įrengimų ir ortopedijos prietaisų gamyba 100 

18.2. Matavimo, tikrinimo, bandymo, navigacijos ir kitų, išskyrus pra-
moninių procesų valdymo įrenginius, įrankių ir prietaisų gamyba 

100 

18.3. Pramoninių procesų valdymo įrenginių gamyba 100 

18.4. Optinių įtaisų ir fotografavimo įrenginių gamyba 100 

18.5. Rankinių ir kitų laikrodžių gamyba 100 

19. Automobilių, priekabų ir puspriekabių gamyba  

19.1. Automobilių gamyba 100 

19.2. Automobilių kėbulų, priekabų ir puspriekabių gamyba 100 

19.3. Automobilių ir jų variklių dalių ir reikmenų gamyba 100 

20. Kitų transporto priemonių gamyba  

20.1. Laivų statyba ir remontas 100 

20.2. Pagalbinio uosto laivyno gamyba ir remontas 100 
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F1 lentelės tęsinys
Continuation of Table F1

Objekto pavadinimas SAZ dydžiai (m) 

20.3. Pramogoms skirtų ir sportinių valčių statyba bei remontas 100 

20.4. Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų remontas 100 

20.5. Skraidymo aparatų ir kosminių skraidymo aparatų gamyba 100 

20.6. Motociklų gamyba 100 

20.7. Dviračių gamyba 100 

20.8. Invalidų vežimėlių gamyba 100 

20.9. Kitų, niekur kitur nepriskirtų, transporto įrenginių gamyba 100 

21. Baldų gamyba. Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba  

21.1. Baldų gamyba 100 

21.2. Čiužinių gamyba 100 

21.3. Juvelyrinių ir panašių dirbinių gamyba 100 

21.4. Niekur kitur nepriskirtų juvelyrinių ir panašių dirbinių gamyba 100 

21.5. Monetų ir medalių kalimas 100 

21.6. Muzikos instrumentų gamyba 100 

21.7. Sporto prekių gamyba 100 

21.8. Žaidimų ir žaislų gamyba 100 

21.9. Šluotų ir šepečių gamyba 100 

21.10. Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba 100 

22. Antrinis perdirbimas  

22.1. Antrinis metalo atliekų ir laužo perdirbimas 100 

22.2. Ne metalo laužo ir atliekų perdirbimas 500 

23. Elektros, dujų ir vandens tiekimas  

23.1. Elektros gamyba ir paskirstymas 
23.1.1. atominė elektrinė 
23.1.2. šiluminė elektrinė 

Pagal galiojančius normatyvus 

23.2. Dujų kuro paskirstymas magistralėms (dujų paskirstymo stotis) 500 

24. Vandens ėmimas, valymas ir paskirstymas  

24.1. Gėlo geriamojo ir mineralinio vandens ėmimas, valymas ir 
paskirstymas 

SAZ nustatoma pagal HN 44* 

25. Automobilių ir motociklų parkavimas, techninė priežiūra ir remontas. 
Automobilių degalų mažmeninė prekyba 

 

25.1. Automobilių, motociklų priežiūra ir remontas 50 

25.2. Automobilių degalų, dujų mažmeninė prekyba 50 
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F1 lentelės tęsinys
Continuation of Table F1

Objekto pavadinimas SAZ dydžiai (m) 

25.3. Lengvųjų automobilių, motociklų priežiūra ir remontas, mechaninis 
remontas, elektrinės įrangos remontas, tepalų paprasta priežiūra, kėbulo 
remontas, atsarginių dalių remontas, plovimas, poliravimas, priekinių sti-
klų ir langų remontas, padangų ir kamerų remontas, uždėjimas, pakeiti-
mas, antikorozinė priežiūra, balansavimas, dalių instaliavimas 

 
 
 
50 

25.4. Lengvųjų automobilių skardų ištiesinimas, kėbulų remontas, grunta-
vimas, dažymas, purškimas, vulkanizavimas, degimo reguliavimas 

 
100 

25.5. Sunkiųjų automobilių, autobusų priežiūra ir remontas, tarp jų žemės 
ūkio technikos bei automobilių garažai ir techninės priežiūros bei rem-
onto parkai, kuriuose yra daugiau kaip 200 mašinų ar mechanizmų 

 
100 

26. Transportas, sandėliavimas ir ryšiai  

26.1. Geležinkelių transportas iki gyvenamųjų ir visuomeninių pas-
tatų 100 metrų nuo kraštinio bėgio. 

26.2. Jūros uostas 300 

26.3. Oro transportas nustatomos pagal galiojančius teisės 
aktus 

27. Nešvaraus nutekamojo vandens apdorojimas  

Įrenginio pavadinimas SAZ dydis (metrais), kai įrenginių 
našumas per parą: (tūkst. kub. metrų) 

 iki 
0,05 

nuo 
0,05 
iki 
0,2 

nuo 
0,2 iki 
5 

nuo 5 iki 
50 

daugiau 
kaip 50 

27.1. Mechaninio ir biologinio valymo įrenginiai su dumblo aikštelėmis, 
taip pat atskiromis dumblo aikštelėmis 

100 150 200 400 500 

27.2. Mechaninio ir biologinio valymo įrenginiai, termiškai apdorojantys 
dumblą 

50 100 150 300 500 

27.3. Uždarieji biologinio valymo įrenginiai 10 25 50 100   - 

27.4. Aeraciniai įrenginiai, atliekantys visišką aeraciją (iki 700 kub. 
metrų per parą) 

40 50 50   -   - 

27.5. Antžeminiai filtravimo laukai 100 200 300 500   - 

27.6. Biologiniai tvenkiniai - 200 200 300 300 

27.7. Požeminiai filtravimo laukai 15   -   -   -   - 

27.8. Smėlio bei žvyro filtrai 25   -   -   -   - 

27.9. Septikai 5   -   -   -   - 

27.10. Filtravimo šuliniai 8   -   -   -   - 

27.11. Siurblinės 10 15 20 20 30 

27.12. Užterštų teritorijų lietaus vandens valymo įrenginiai 100 

27.13. Neužterštų teritorijų lietaus vandens valymo įrenginiai 100 
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F1 lentelės tęsinys
Continuation of Table F1

Objekto pavadinimas SAZ dydžiai (m) 

27.14. Gyvenamųjų teritorijų lietaus vandens valymo įrenginiai 25 

27.15. Siurblinės 25 

27.16. Gyvulininkystės įmonių mėšlo ir srutų utilizavimo ir kaupimo 
įrenginiai 

 

27.16.1. kiaulių auginimo įmonių (nuo 12 tūkst. iki 54 tūkst. kiaulių per 
metus) 

1500 

27.16.2. daugiau kaip 6000 karvių 1000 

27.16.3. nuo 1200 iki 6000 karvių 500 

27.16.4. mažiau kaip 1200 karvių 300 

27.16.5. paukštynų 1000 

27.17. Gyvulininkystės įmonių nuotekų lietinimo laukai  

27.17.1. ūkio ir buities nuotekų 500 

27.17.2. naudojant ilgačiurkšlius ir vidutiniškos čiurkšlės lietinimo 
įrenginius 

200 

27.17.3. išlaistant nuotekas mobiliomis priemonėmis 100 

27.17.4. naudojant trumpačiurkšlius lietinimo įrenginius 100 

27.17.5. įterpiant nuotekas į dirvą 50 

27.18. Pieno pramonės įmonių nuotekų valymo įrenginiai 30 

28. Atliekų tvarkymo objektai  

28.1. Respublikinė pavojingų, nepavojingų atliekų deginimo įmonė 1000 

28.2. Regioninė atliekų deginimo įmonė (prie pavojingų atliekų aikštelių) 500 

28.3. Vietinė atliekų deginimo įmonė 100 

28.4. Buitinių atliekų sąvartynas 500 

28.5. Statybinių atliekų sąvartynas 300 

28.6. Regioninė pavojingų atliekų aikštelė 500 

28.7. Pesticidų užkasimo aikštelė 500 

28.9. Antrinių žaliavų surinkimo bazė 100 

28.10. Antrinių žaliavų surinkimo punktas 50 

28.11. Stambiagabaritinių atliekų aikštelė 50 

28.12. Konteinerių aikštelės prie gyvenamųjų namų Ne arčiau kaip 20 m, ne toliau kaip 
50 m 

28.13. Gyvulių užkasimo vieta 500 

29. Pramogų organizavimo, kultūros ir sporto veikla  

29.1.Radijo ir televizijos programų transliavimas SAZ nustatoma pagal HN 80* 
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F1 lentelės pabaiga
The end of Table F1

Objekto pavadinimas SAZ dydžiai (m) 

29.2. Šokių ir pramogų salių ir kitų kultūros objektų, prekybos centrų, 
restoranų veikla 

SAZ nustatoma pagal HN 33* 

29.3. Zoologijos sodų veikla 500-1000  

29.4. Sporto arenų ir lenktynių trasų 500-1000  

29.5. Šunų vedžiojimo aikštelės Ne mažiau kaip 20  

30. Laidotuvės ir su jomis susijusi veikla  

30.1. Kapinės  

30.1.1. tradicinio laidojimo 300 

30.1.2. laidojimo po kremacijos 100 

30.1.3. uždarytų (po paskutinio laidojimo - 25 m.) 100 

30.2. Laidojimo biurų ir ritualinių paslaugų patalpos (pagal projektą) 100 

31. Kita aptarnavimo veikla  

31.1. Tekstilės ir kailių skalbyklos-fabrikai 50 

31.2. Tekstilės ir kailių valyklos-fabrikai 50 

31.3. Drabužių cheminis valymas 50 

 
Suskystintųjų dujų pilstymo stočių sanitarinės apsaugos zonos 
Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose (1996) numatyta, kad už sus-
kystintųjų dujų pilstymo stoties apsaugos zonos statant pastatus (gyvenamuosius, 
visuomeninius, pramoninius) ir kitus statinius, nustatomi F2 lentelėje nurodyti 
atstumai. 

F2 lentelė. Atstumai, nustatomi už suskystintųjų dujų pilstymo stoties apsaugos zonos 
statant pastatus (gyvenamuosius, visuomeninius, pramoninius) ir kitus statinius 
(Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos 1996) 
Table F2. Distances for the construction of buildings (residential, public, industrial) and 
other structures behind the protection zone of liquefied gas dispenser (Special conditions 
for the use of land and forest, 1996) 

Bendra suskystintųjų 
dujų rezervuarų talpa 

(kub. metrais) 

Maksimali vieno 
suskystintųjų dujų rezervuaro 

talpa (kub. metrais) 

Atstumas nuo suskystintųjų dujų rezervuarų – 
iki pastatų (gyvenamųjų, visuomeninių, pra-

moninių) ir kitų statinių (metrais) 

  Antžeminių Požeminių 

Nuo 50 iki 200 25 80 40 

" 50 150 75 

" 100 200 100 
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  F2 lentelės pabaiga 
The end of Table F2 

Bendra suskystintųjų 
dujų rezervuarų talpa 

(kub. metrais) 

Maksimali vieno 
suskystintųjų dujų rezervuaro 

talpa (kub. metrais) 

Atstumas nuo suskystintųjų dujų rezervuarų – 
iki pastatų (gyvenamųjų, visuomeninių, pra-

moninių) ir kitų statinių (metrais) 

  Antžeminių Požeminių 

Nuo 200 iki 500 50 150 75 

" 100 200 100 

" daugiau kaip 100, bet ne 
daugiau 200 

300 150 

Nuo 500 iki 2000 100 200 100 

" daugiau kaip 100, bet ne 
daugiau 600 

300 150 

Nuo 2000 iki 8000 įs-
kaitytinai 

" 300 150 

Odoruotųjų dujų skirstymo stočių sanitarinė apsaugos zona – 500 metrų iki 
gyvenamųjų pastatų. Šioje zonoje draudžiama statyti visuomeninius, gyvenamuo-
sius ir pramoninius objektus. 

Minimalūs atstumai nuo suskystintųjų dujų pilstymo stoties antžeminių re-
zervuarų iki tų vietų, kur numatoma įrengti objektus, kuriuose vienu metu gali 
susirinkti daugiau kaip 800 žmonių (stadionus, turgus, parkus), taip pat iki sta-
tomų mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų turi būti 2 kartus didesni už atstumus, nu-
rodytus F2 lentelėje. 
Suskystintųjų dujų degalinių sanitarinės apsaugos zonos 
Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose (1996) numatyta, kad už sus-
kystintųjų dujų degalinės apsaugos zonos statant pastatus (gyvenamuosius, visuo-
meninius, pramoninius) ir kitus statinius, nustatomi F3 lentelėje nurodyti atstu-
mai.  
Suskystintųjų dujų balionų sandėlių sanitarinės apsaugos zonos 
Atstumas nuo suskystintųjų dujų balionų sandėlio (atsižvelgiant į jo talpą) iki sta-
tomų įvairios paskirties pastatų ir kitų statinių turi būti ne mažesnis kaip: 

a) 50 metrų – iki gyvenamųjų pastatų; 

b) 100 metrų – iki negamybinių visuomeninių pastatų; 

c) 20 metrų – iki pramonės ir žemės ūkio įmonių pastatų, taip pat gamy-
binių buities paslaugų įmonių, automobilių kelių (iki kelkraščio) ir ge-
ležinkelio atšakų (iki kelio ašies) (Specialiosios žemės ir miško nau-
dojimo sąlygos 1996). 
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F3 lentelė. Atstumai, nustatomi už suskystintųjų dujų degalinės apsaugos zonos statant 
pastatus (gyvenamuosius, visuomeninius, pramoninius) ir kitus statinius (Specialiosios 
žemės ir miško naudojimo sąlygos 1996) 
Table F3. Distances for the construction of buildings (residential, public, industrial) and 
other structures behind the protection zone of liquefied gas filling station (Special 
conditions for the use of land and forest, 1996) 

Bendra suskystintųjų 
dujų rezervuarų talpa 

(kub. metrais) 

Maksimali vieno suskystintųjų 
dujų rezervuaro talpa (kub. 

metrais) 

Atstumas nuo suskystintųjų dujų degalinių 
rezervuarų iki pastatų (gyvenamųjų, 

visuomeninių, pramoninių) ir kitų statinių 
(metrais) 

  Antžeminių Požeminių 

Iki 100 25 80 40 

" 50 100 50 

Nuo 100 iki 200 50 150 75 

 
 
Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio 
zonos 
Komunalinių objektų sanitarinių apsaugos zonų dydžiai pateikti F4 lentelėje. Ki-
tos paskirties komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos yra šio dydžio: 

− respublikinės atliekų perdirbimo įmonės    – 1000 metrų; 
− buitinių atliekų sąvartyno      – 500 metrų; 
− regioninių toksinių atliekų aikštelių    – 500 metrų; 
− gyvulių laidojimo vietų       – 500 metrų; 
− steigiamų naujų kapinių      – 100 metrų; 
− krematoriumų         – 200 metrų; 
− antrinių žaliavų surinkimo bazės    – 300 metrų; 
− rajoninių antrinių žaliavų surinkimo punktų  – 100 metrų; 
− automobilių (sunkvežimių, autobusų) techninio aptarnavimo įmonių – 

100 metrų. 
Nuo požeminių, požeminių-antžeminių garažų, atvirų mašinų aikštelių ir 

techninio aptarnavimo stočių, taip pat įvažiavimų į juos iki gyvenamųjų namų ir 
visuomeninių pastatų langų, mokyklų, vaikų lopšelių-darželių ir medicinos įstaigų 
stacionarų teritorijų ribų turintys būti atstumai nurodyti F5 lentelėje. 
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F4 lentelė. Komunalinių objektų sanitarinių apsaugos zonų dydžiai (Specialiosios žemės 
ir miško naudojimo sąlygos 1996) 
Table F4. Area of sanitary protection zones of utilities (Special conditions for the use of 
land and forest, 1996) 

Įrenginio pavadinimas 

Sanitarinių apsaugos zonų dydžiai (metrais), kai įrenginių 
našumas per parą (tūkst. kub. metrų) 

nuo 0,005 
iki 0,05 

nuo 0,05 iki 
0,2 nuo 0,2 iki 5 nuo 5 iki 50 daugiau 

kaip 50 

Atviri mechaninio ir (arba) biologinio 
ir (arba) cheminio nuotekų valymo 
įrenginiai 

– 100 200 400 500 

Nuotekų dumblo sausinimo ir (arba) 
kaupimo aikštelės 

100 150 200 400 500 

Nuotekų dumblo apdorojimo įrenginiai 
(biodujų gavyba ir (arba) terminis 
dumblo apdorojimas ir (arba) kom-
postavimas) 

100 150 200 400 500 

Uždari mechaninio ir  (arba) biologinio 
ir (arba) cheminio nuotekų valymo 
įrenginiai 

– – – 100 200 

Mechaniškai apvalytų nuotekų antžeminė 
filtravimo sistema 

100 200 300 400 500 

F5 lentelė. Atstumai nuo požeminių, požeminių-antžeminių garažų, atvirų mašinų 
aikštelių ir techninio aptarnavimo stočių (Specialiosios žemės ir miško naudojimo 
sąlygos 1996) 
Table F5. Distances to underground, underground/aboveground garages, open car parks 
and maintenance stations (Special conditions for the use of land and forest, 1996) 

Objektų, iki kurių 
nustatomi atstumai, 

pavadinimas 

nuo garažų ir atvirų mašinų aikštelių, kai 
mašinų skaičius 

nuo techninio aptarnavimo 
stočių, kai postų skaičius 

 10 ir 
mažiau 

11-50 51-
100 

101-
300 

daugiau 
kaip 300 

10 ir 
mažiau 

11-30 daugiau 
kaip 30 

Gyvenamieji namai 10 15 25 35 50 11 25 50 

Visuomeniniai pas-
tatai 

10 10 15 25 25 15 20 20 

Vaikų įstaigos 15 25 25 50 x 50 x x 

Medicinos įstaigų 
stacionarai 

25 50 x x x 50 x x 

x - nustatoma suderinus su visuomenės sveikatos centru apskrityje. 
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Gamybinių objektų sanitarinėse apsaugos zonose draudžiama: 
− statyti pramonės įmones, gamybinius pastatus ir įrenginius, kurių 

gamybos teršalai gali pakenkti jau esančios įmonės darbuotojų sveikatai, 
sugadinti medžiagas, įrenginius, produkciją, taip pat padidinti gyvenam-
osios zonos taršą; 

− statyti gyvenamuosius namus, sporto įrenginius, vaikų įstaigas, 
mokyklas, medicinos įstaigas, sanatorijas ir profilaktoriumus bei kitas 
panašias įstaigas, taip pat įrengti parkus. 

Gamybinių objektų sanitarinėse apsaugos zonose leidžiama: 
− statyti įmones (išskyrus maisto) ir jų pastatus bei įrenginius, žemesnės 

kenksmingumo klasės negu tie objektai, kuriems nustatytos sanitarinės 
apsaugos zonos; 

− statyti gaisrines, skalbyklas, pirtis, garažus, ne maisto produktų 
sandėlius, administracinius pastatus, konstravimo biurus, darbuotojų 
mokymo pastatus, taip pat parduotuves, valgyklas, poliklinikas, mokslo 
tiriamąsias laboratorijas, kurios aptarnauja tą įmonę arba atitinkamo 
pramonės rajono darbuotojus; 

− įrengti budėtojo, avarines, apsaugos personalo patalpas, visuomeninio ir 
individualaus transporto aikšteles, tiesti vietines ir tranzitines komu-
nikacijas, statyti elektros stotis, transformatorines, tiesti naftos ir dujų 
vamzdynus, įrengti artezinius techninio vandens gręžinius, vandens 
šaldymo, techninio vandens paruošimo įrenginius, geriamojo ir kanaliza-
cijos vandens siurblines, apytakinio vandens įrenginius, požeminius 
rezervuarus, įveisti medelynus, skirtus įmonių teritorijoms ir sanitari-
nėms apsaugos zonoms apželdinti. 

Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų 
kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos 
Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kau-
pimo įrenginiais arba be jų, sanitarinių apsaugos zonų dydžiai nurodyti F6 lente-
lėje. Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, sanitarinėse apsaugos zonose 
draudžiama statyti gyvenamuosius namus ir visuomeninius objektus, išskyrus ob-
jektus, aptarnaujančius įmonę ar ūkininko ūkį ir (ar) su įmonės ar ūkininko ūkio 
ūkine veikla susijusius objektus. Esamus pastatus, kuriuose laikomi ūkiniai gyvū-
nai ir kurių sanitarinėse apsaugos zonose yra gyvenamųjų namų ir (ar) visuome-
ninių objektų, galima rekonstruoti tik įstatymuose ir kituose teisės aktuose nusta-
tyta tvarka nustačius, kad ūkinė veikla nedarys neigiamos įtakos visuomenės 
sveikatai. Ši nuostata taikoma tik tuo atveju, kai rekonstravimo tikslas yra keisti 
ūkinės komercinės veiklos rūšį, didinti laikomų ūkinių gyvūnų skaičių. 
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F6 lentelė. Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų 
kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinių apsaugos zonų dydžiai (Specialiosios žemės ir 
miško naudojimo sąlygos 1996) 
Table F6. Area of sanitary protection zones of buildings containing farmed animals, 
with or without manure and sewage storage facilities (Special conditions for the use of 
land and forest, 1996) 

Pastatuose, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, nustatytų sutartinių gyvulių skai-
čius (SG)* 

Sanitarinės apsaugos zo-
nos dydis (metrais) 

Triušių (nuo 300) 100 

Arklių, avių, ožkų, žvėrelių, paukščių, išskyrus broilerius ir vištas (nuo 300) 300 

Kiaulių (nuo 300 iki 499) 500 

Kiaulių (nuo 500 iki 2300) 1500 

Broilerių, vištų (nuo 300) 1000 

Galvijų:  

nuo 300 iki 1199  300 

nuo 1200  500 

 
Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos 
Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarines apsaugos zonas sudaro 
trys juostos, kurios nustatomos kiekvienai požeminio vandens vandenvietei atski-
rai, vadovaujantis požeminio vandens vandenviečių ir vandentiekio vamzdynų sa-
nitarinių apsaugos zonų projektavimo ir priežiūros higienos normomis HN 44-
2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“ (2006). 

Turi būti užpildytas kiekvieno požeminio vandens ėmimo gręžinio pasas, ku-
riame nurodomas sanitarinės apsaugos zonos dydis. Jeigu šio paso nėra arba jame 
nenurodytas sanitarinės apsaugos zonos dydis, priimama, kad veikiančio grunti-
nio horizonto gręžinio griežtojo režimo juosta būtų 50 metrų, o giliau slūgsančių 
vandeningų horizontų gręžinio – 30 metrų. 

Pirmojoje (griežtojo režimo) požeminių vandens telkinių (vandenviečių) 
juostoje draudžiama vykdyti statybos darbus, nesusijusius su vandens tiekimo į-
renginių rekonstravimu, statyti pagalbinius pastatus, nesusijusius su vandens tie-
kimu, statyti gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus, gyventi žmonėms. 

Išžvalgytų, bet neeksploatuojamų požeminių vandens telkinių (vandenviečių) 
pirmojoje (griežtojo režimo) juostoje draudžiama statyti gyvenamuosius namus, 
gamybinius statinius ir įrenginius. 
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Kietųjų buitinių atliekų sąvartynai ir sanitarinės apsaugos zonos 
Įrengti kietųjų buitinių atliekų sąvartynus draudžiama visose vandenviečių ir mi-
neralinių šaltinių sanitarinėse apsaugos zonose, išžvalgytų 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, rezer-
vatuose, nacionaliniuose bei regioniniuose parkuose, draustiniuose, saugomų 
kraštovaizdžio objektų (gamtos ir kultūros paminklų) teritorijose bei jų apsaugos 
zonose, rekreacinėse teritorijose bei kurortų apsaugos zonose, taip pat arčiau kaip 
per 500 metrų nuo gyvenamųjų pastatų (Specialiosios žemės ir miško naudojimo 
sąlygos 1996). 
 
Pavojingų atliekų laikinojo saugojimo aikštelės ir surinkimo punktai bei jų 
sanitarinės apsaugos zonos 
Nustatomos pavojingų atliekų laikinojo saugojimo aikštelių ir surinkimo punktų 
sanitarinės apsaugos zonos nurodytos F7 lentelėje. 

F7 lentelė. Pavojingų atliekų laikinojo saugojimo aikštelių ir surinkimo punktų 
sanitarinės apsaugos zonos (Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos 1996) 
Table F7. Sanitary protection zones of temporary storage sites and collection points of 
hazardous waste (Special conditions for the use of land and forest, 1996) 

 Sanitarinės apsaugos zonos dydis (metrais) 

 pavojingų atliekų 
laikinojo saugojimo ai-

kštelių 

pavojingų atliekų su-
rinkimo punktų 

Gyvenamieji kvartalai, gyvenvietės, sodybos 500 50 

Miškai 100 25 

Žemės ūkio naudmenos (ganyklos, dirbama žemė) 100 - 

Ruožai upių, kurių baseino plotas didesnis kaip 100 
kv. kilometrų 

500 200 

Natūralios upės, kurių baseino plotas mažesnis kaip 
100 kv. kilometrų, ir sureguliuotos upės, kurių 
baseino plotas didesnis kaip 10 kv. kilometrų 

300 100 

Sureguliuotos upės, kurių baseino plotas mažesnis 
kaip 10 kv. kilometrų, ir melioracijos kanalai 

200 50 

Ežerai ir tvenkiniai, kurių baseino plotas didesnis 
kaip 100 hektarų 

500 200 

Ežerai ir tvenkiniai, kurių baseino plotas mažesnis 
kaip 0,5 hektaro 

200 50 

Ežerai ir tvenkiniai, kurių baseino plotas nuo 0,5 
hektaro iki 100 hektarų 

300 100 
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Statinių ir kitų objektų apsaugos zonos 
Statinių, inžinerinių tinklų ir kitų objektų apsaugos zonos nurodytos Specialio-
siose žemės ir miško naudojimo sąlygose (1996). Toliau aptariamos apsaugos zo-
nos, kurios gali turėti įtakos pastatų statybai (statybos apribojimams). 
Kelių apsaugos zonos 
Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose (1996) numatyta, kad siekiant 
sudaryti saugias eismo sąlygas, nuo kelio briaunų į abi puses nustatomos kelių 
apsaugos zonos. Kelių apsaugos zonose draudžiama statyti gyvenamuosius namus 
ir visuomeninius pastatus, kurie nesusiję su transporto ir keleivių aptarnavimu. 
Kelių apsaugos zonų pločiai priklausomai nuo kelio reikšmės yra: 

a) magistralinių kelių                 po  70 metrų; 
b) krašto kelių                            po  50 metrų; 
c) rajoninių kelių                        po  20 metrų; 
d) vietinės reikšmės kelių           po  10 metrų. 

Kelių apsaugos zonas miestuose, kaimo gyvenamosiose vietovėse įstatymų 
nustatyta tvarka gali tikslinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme 
numatyti planavimo organizatoriai, turintys teisę tvirtinti teritorijų planavimo do-
kumentus (bendruosius, detaliuosius, specialiuosius planus). 
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zona 
Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose (1996) numatyta, kad geležin-
kelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje draudžiama statyti ir rekonstruoti pas-
tatus, nesusijusius su geležinkelio reikmėmis. Geležinkelio kelių, elektros tie-
kimo, ryšių ir signalizacijos įrenginių (toliau vadinama – įrenginiai) apsaugos 
zona smulkiau skirstoma taip: 

a) geležinkelio viešojo (bendrojo) naudojimo kelių ir jų įrenginių apsau-
gos zona: 
− miestuose po 20 metrų abipus kraštinių kelių ašių, bet zonos riba 

negali būti arčiau kaip 5 metrai iki kelio statinio; 
− kaimo vietovėse – po 45 metrus abipus kraštinių kelių ašių, bet 

zonos riba negali būti arčiau kaip 5 metrai iki kelio statinio; 
− nesaugomose pervažose kaimo vietovėse – po 70 metrų abipus 

kraštinių kelių ašių; palengva ši zona siaurinama iki 45 metrų (400 
metrų nuotoliu abipus pervažos); 

b) geležinkelio privažiuojamųjų kelių ir jų įrenginių apsaugos zona su-
tampa su kelio statinio ribomis, bet negali būti arčiau kaip 3,1 metro 
nuo kelio ašies; 

c) geležinkelio želdinių apsaugos zona kaimo vietovėse yra 25 metrų plo-
čio juostos abipus viešojo (bendrojo) naudojimo geležinkelio ir prasi-
deda 20 metrų nuotoliu nuo kraštinių kelių ašių. 
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Kuro tiekimo bazių, degalinių ir kietojo kuro cechų apsaugos zonos 
Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose (1996) numatyta, kad kuro tie-
kimo bazių ir kietojo kuro cechų apsaugos zoną sudaro ne siauresnė kaip 10 metrų 
žemės juosta aplink šių objektų tvorą (už teritorijos ribos). Skystojo kuro degali-
nių 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. 

Nustatomi šie minimalūs atstumai nuo skystojo kuro degalinių kolonėlių ir 
požeminių rezervuarų iki: 

a) mokyklų, ikimokyklinių ugdymo įstaigų, asmens ir visuomenės svei-
katos priežiūros įstaigų, bendrojo naudojimo (žmonių susitelkimo) 
statinių, 1-2 butų gyvenamųjų namų, daugiabučių gyvenamųjų namų 
sienų artimiausių taškų – 50 metrų; 

b) kitos paskirties pastatų sienų artimiausių taškų, kai pastatai yra I-III 
atsparumo ugniai, - 15 metrų, kai IIIa-V atsparumo ugniai, - 25 metrai. 

Jeigu skystojo kuro rezervuarai yra sumontuoti ant žemės, šie minimalūs ats-
tumai didinami du kartus. Atstumas nuo anglių štabelių iki gyvenamųjų pastatų 
turi būti ne mažesnis kaip 18 metrų, o iki sprogimo atžvilgiu pavojingų kuro san-
dėlių – ne mažesnis kaip 50 metrų. 

 
Dujotiekių apsaugos zonos 
Dujotiekio apsaugos zonoje draudžiama statyti pastatus ir įrenginius. Specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų privaloma laikytis naudojantis žeme, kuri priskirta prie 
dujotiekio apsaugos zonos. Iki 16 barų slėgio dujotiekio apsaugos zoną sudaro 
žemės juosta išilgai vamzdynų trasos, kurios plotis – po 2 metrus abipus vamz-
dyno ašies. Dujų reguliavimo punkto apsaugos zona – 10 metrų pločio žemės 
juosta aplink šio punkto sienas (Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos 
1996). 
 
Suskystintųjų dujų įrenginių apsaugos zonos 
Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose (1996) numatyta, kad statant 
gyvenamuosius namus, turinčius langų arba durų į požeminių suskystintųjų dujų 
rezervuarų pusę atstumas tarp požeminių suskystintųjų dujų rezervuarų ir gyve-
namųjų namų turi būti ne mažesnis kaip: 

a) 10 metrų – jeigu bendra rezervuarų talpa ne didesnė kaip 10 kub. 
metrų; 

b) 15 metrų – jeigu bendra rezervuarų talpa nuo 10 kub. metrų iki 20 kub. 
metrų; 
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c) 20 metrų – jeigu bendra rezervuarų talpa nuo 20 kub. metrų iki 50 kub. 
metrų; 

d) 40 metrų – jeigu bendra rezervuarų talpa nuo 50 kub. metrų iki 200 
kub. metrų. 

Statant gyvenamuosius namus, neturinčius langų ir durų į požeminių suskys-
tintųjų dujų rezervuarų pusę atstumas tarp požeminių suskystintųjų dujų rezervu-
arų ir gyvenamųjų namų turi būti ne mažesnis kaip:  

a) 8 metrai – jeigu bendra rezervuarų talpa ne didesnė kaip 10 kub. metrų; 

b) 10 metrų – jeigu bendra rezervuarų talpa nuo 10 kub. metrų iki 20 kub. 
metrų; 

c) 15 metrų – jeigu bendra rezervuarų talpa nuo 20 kub. metrų iki 50 kub. 
metrų; 

d) 40 metrų – jeigu bendra rezervuarų talpa nuo 50 kub. metrų iki 200 
kub. metrų. 

Statant žemės ūkio pastatus (fermas, tvartus ir pan.) prie požeminių suskys-
tintųjų dujų rezervuarų atstumas tarp požeminių suskystintųjų dujų rezervuarų ir 
žemės ūkio pastatų turi būti ne mažesnis kaip: 

a) 8 metrai – jeigu bendra rezervuarų talpa ne didesnė kaip 10 kub. metrų; 

b) 10 metrų – jeigu bendra rezervuarų talpa nuo 10 kub. metrų iki 20 kub. 
metrų; 

c) 15 metrų – jeigu bendra rezervuarų talpa nuo 20 kub. metrų iki 50 kub. 
metrų; 

d) 25 metrai – jeigu bendra rezervuarų talpa nuo 50 kub. metrų iki 100 
kub. metrų; 

e) 35 metrai – jeigu bendra rezervuarų talpa nuo 100 kub. metrų iki 200 
kub. metrų. 

 
Suskystintųjų dujų pilstymo stočių apsaugos zonos 
Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose (1996) numatyta, kad suskys-
tintųjų dujų pilstymo stoties apsaugos zonoje draudžiama statyti pastatus ir kitus 
statinius. Suskystintųjų dujų pilstymo stoties apsaugos zoną sudaro ne siauresnė 
kaip 10 metrų žemės juosta aplink dujų pilstymo stoties tvorą (už teritorijos ribos). 
Suskystintųjų dujų degalinių apsaugos zonos 
Suskystintųjų dujų degalinės apsaugos zonoje draudžiama statyti pastatus ir kitus 
statinius. Suskystintųjų dujų degalinės apsaugos zoną sudaro ne siauresnė kaip 10 
metrų žemės juosta aplink suskystintųjų dujų degalinės tvorą (už teritorijos ribos). 
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Minimalus atstumas nuo statomų pastatų ir kitų statinių iki suskystintųjų dujų de-
galinės kolonėlių turi būti ne mažesnis kaip 15 metrų, o iki degalinės tvoros – ne 
mažesnis kaip 10 metrų (Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos 1996). 
Suskystintųjų dujų balionų sandėlių apsaugos zonos 
Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose (1996) numatyta, kad suskys-
tintųjų dujų balionų sandėlio teritorijai priklauso žemės plotas aplink suskystin-
tųjų dujų balionų sandėlį, aptvertas tvora, nutolusia nuo sandėlio sienų 10 metrų 
atstumu. 
Kurortų apsaugos zonos 
Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose (1996) numatyta, kad kurortų 
apsaugos zonas sudaro 3 juostos: pirmoji – griežto režimo, antroji – apribojimų, 
trečioji – stebėjimų. Pirmoji juosta apima teritorijas, kuriose yra mineralinio van-
dens, gydomųjų purvo ar durpių telkinių ir kitų gydomųjų bei rekreacinių gamtos 
išteklių (upės, ežerai, jūra, paplūdimiai, kopos). Pirmojoje juostoje draudžiama 
vykdyti statybos, kasybos ir kitus teritorijos tvarkymo darbus, nesusijusius su gy-
domųjų ir rekreacinių išteklių naudojimu. 

Antroji juosta apima teritorijas, iš kurių paviršiniai ir gruntiniai vandenys teka 
link mineralinio vandens, purvo bei gydomųjų durpių telkinių bei kitų gydomųjų 
gamtos išteklių. Šiai juostai priklauso vietovės, supančios natūralias ir dirbtines 
mineralinio vandens, gydomojo purvo saugyklas, sanatorijų teritorijos, naujų sa-
natorijų ir kitų greta esančių kurorto pastatų statybos sklypai, numatyti kurorto 
generaliniame plane ir detaliuosiuose planuose, miškai ir kiti želdiniai. Antrojoje 
juostoje draudžiama vykdyti statybos ir kasybos darbus, nesusijusius su kurorto 
paskirtimi ir jo plėtojimu bei aplinkos tvarkymu. 
Hidrometeorologijos stočių apsaugos zonos 
Hidrometeorologijos stočių (pasaulinės, europinės ir respublikinės reikšmės) aikš-
telėms skiriamas 1 hektaro žemės sklypas. Hidrometeorologijos stoties apsaugos 
zona – 200 metrų pločio žemės juosta aplink aikštelės ribą. Hidrometeorologijos 
stoties apsaugos zonoje draudžiama statyti pastatus ar įrenginius (Specialiosios 
žemės ir miško naudojimo sąlygos 1996). 
Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos 
Pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą (2005) nustatomos šios 
nekilnojamųjų kultūros vertybių (išskyrus statinių priklausinius) individualios ap-
saugos zonos: 

− apsaugos nuo fizinio poveikio; 
− vizualinės apsaugos. 
Kol nenustatytos nekilnojamųjų kultūros vertybių individualios apsaugos zo-

nos, taikomos laikinosios zonos: 
− apsaugos nuo fizinio poveikio – 50 metrų; 
− vizualinės apsaugos – 500 metrų. 
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Apsaugos nuo fizinio poveikio zonoje draudžiama atlikti darbus, deformuo-
jančius gruntą ir sukeliančius jo vibraciją, statyti statinius, kurie nėra skirti nekil-
nojamosioms kultūros vertybėms apsaugoti ir šių vertybių naudojimui garantuoti. 

Vizualinės apsaugos zonoje draudžiami darbai, kurie gali pakenkti nekilno-
jamųjų kultūros vertybių kraštovaizdžiui ar optimaliai jų apžvalgai. 
Naudingųjų iškasenų telkiniai 
Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose (1996) numatyta, kad išžval-
gytuose naudingųjų iškasenų telkiniuose, kurių ištekliai patvirtinti, ir prie jų esan-
čiuose perspektyviuose naudingųjų iškasenų plotuose žemės savininkui, naudoto-
jui draudžiama statyti gyvenamuosius namus, gamybinius statinius, įrenginius. 
Molėtų astronomijos observatorijos apsaugos zona 
Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose (1996) numatyta, kad Molėtų 
astronomijos observatorijai nustatoma apsaugos zona. Ši zona yra ovalo formos ir 
tęsiasi nuo didžiojo teleskopo bokšto 4 kilometrus į pietus, po 3,5 kilometro į rytus 
ir vakarus bei 3 kilometrus į šiaurę. Šioje zonoje žemės savininkams ir naudoto-
jams, nesuderinus su Molėtų astronomijos observatorijos administracija, drau-
džiama statyti naujus pramonės ir žemės ūkio objektus, gyvenamuosius namus, 
ūkinius pastatus, poilsiavietes. 
Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos 
Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose (1996) numatyta, kad pavirši-
nio vandens telkinio pakrantės apsaugos juosta (toliau – 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 ū-
kinė veikla. Paviršinio vandens telkinio apsaugos zona (toliau – apsaugos zona) – 
prie paviršinio vandens telkinio nustatomas pakrantės (su paviršiniu vandens tel-
kiniu besiribojančios sausumos) ruožas (teritorija), kuriame ribojama ūkinė 
veikla, galinti neigiamai paveikti paviršinį vandens telkinį. 

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nus-
tatymo tvarkos apraše (2007) numatyta, kad apsaugos juostos išorinė riba turi būti 
nutolusi nuo pakrantės šlaito, o kai pakrantės šlaito nėra, – nuo kranto linijos tokiu 
atstumu (atstumas matuojamas teritorijos projekcijoje): 

a) 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 nep-
ratekamų paviršinių vandens telkinių, kurių plotas didesnis kaip 2 ha: 

− kai pakrantės žemės paviršiaus vidutinis nuolydžio/polinkio kam-
pas iki 5º– 5 m; 

− kai pakrantės žemės paviršiaus vidutinis nuolydžio/polinkio kam-
pas nuo 5º iki 10º – 10 m; 
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− kai pakrantės žemės paviršiaus vidutinis nuolydžio/polinkio kam-
pas 10º ir didesnis – 25 m; 

b) prie 10 km ir trumpesnių upių, ežerų ir tvenkinių, kurių plotas ne di-
desnis kaip 0,5 ha, dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių, 
kurių plotas 0,1–2 ha, bei prie visų kanalų – du kartus mažesniu ats-
tumu nei nurodyta a-c punktuose; 

c) prie valstybiniuose parkuose, draustiniuose arba biosferos rezerva-
tuose esančių paviršinių vandens telkinių – du kartus didesniu atstumu 
nei nurodyta 1, 2 punktuose. 

Miestų ir miestelių teritorijose prie paviršinių vandens telkinių apsaugos juos-
tos nustatomos vadovaujantis 1-3 punktuose išdėstytomis bei šiomis nuostatomis: 

− gyvenamosiose teritorijose – 1–3 punktuose nurodyti atstumai didinami 
2 kartus, išskyrus toliau nustatytas išimtis; 

− užstatytose miestų dalyse (išskyrus toliau nurodytas), 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 apsaugos juosta gali būti nenustatoma; 

− infrastruktūros, pramonės ir sandėlių teritorijose – 1–3 punktuose nu-
rodyti atstumai didinami 3 kartus. 

Paviršiniuose vandens telkiniuose esančiose salose, kurių plotas 3 ha ir ma-
žiau, visas salos plotas priskiriamas apsaugos juostai (išskyrus salas, esančias 
miestų ir miestelių teritorijoje). Pakrantės žemės paviršiaus vidutinis nuoly-
džio/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, matuo-
jant statmenai kranto linijai nuo pakrantės šlaito viršutinės briaunos, o kai pakran-
tės šlaito nėra – nuo kranto linijos. 

Apsaugos zonų išorinė riba nuo kranto linijos turi būti nutolusi tokiu atstumu 
(atstumas matuojamas teritorijos projekcijoje): 

a) prie Nemuno, Neries bei prie ežerų ir tvenkinių, kurių plotas didesnis 
kaip 200 ha, – 500 m; 

b) prie 1 punkte nenurodytų ilgesnių kaip 50 km upių ir ant tokių upių 
įrengtų tvenkinių bei prie ežerų ir tvenkinių, kurių plotas 10–200 ha, – 
200 m, išskyrus išimtis, nustatytas toliau; 

c) 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 tel-
kinių, kurių plotas didesnis kaip 2 ha – 100 m, išskyrus išimtis, nusta-
tytas toliau. 
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Prie ežerų ir tvenkinių, kurių plotas ne didesnis kaip 0,5 ha, dirbtinių nepra-
tekamų paviršinių vandens telkinių, kurių plotas ne didesnis kaip 2 ha, ir prie visų 
kanalų – apsaugos zonų plotis lygus tokiems paviršiniams vandens telkiniams 
nustatomų apsaugos juostų pločiui. 

Miško žemėje prie 10 km ir trumpesnių upių bei ežerų ir tvenkinių, kurių plo-
tas mažesnis kaip 50 ha, miestų ir miestelių teritorijose prie visų paviršinių van-
dens telkinių – apsaugos zonų plotis lygus tokiems paviršiniams vandens telki-
niams nustatomų 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% nuo 1-3 punktuose nustatytų atstumų. 

Pakrantės apsaugos juostose draudžiama statyti statinius, išskyrus Lietuvos 
Respublikos Saugomų teritorijų įstatyme (2001) nustatytus atvejus. 

Vandens telkinių apsaugos zonose draudžiama statyti naujus gyvenamuosius 
namus, vasarnamius, ūkininkų ūkio ir kitus pastatus arčiau kaip 50 metrų už pak-
rantės apsaugos juostos, išskyrus buvusių sodybų atkūrimo atvejus Lietuvos Res-
publikos saugomų teritorijų įstatyme ir Lietuvos Respublikos miškų įstatyme nus-
tatytomis sąlygomis, taip pat miestų, miestelių ir kompaktiškai užstatytų arba 
savivaldybių ar jų dalių bendruosiuose planuose numatytų užstatyti kaimų teri-
torijose (bet visais atvejais – potvynio metu neužliejamoje teritorijoje). Asmeninio 
naudojimo pirtis už paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostos gali 
būti statoma Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme nustatytais atve-
jais ir sąlygomis. Pastatus taip pat draudžiama statyti pakrančių šlaituose, kurių 
nuolydis didesnis kaip 10 laipsnių. 
Žuvininkystės tvenkinių apsaugos juostos 
Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose (1996) numatyta, kad pagal 
specialiąsias žemės naudojimo sąlygas aplink žuvininkystės tvenkinius ir jų van-
dens tiekimo ir išleidimo kanalus nustatomos 20 metrų pločio apsaugos juostos 
(toliau vadinama – žuvininkystės tvenkinių apsaugos juostos). Žuvininkystės 
tvenkinių apsaugos juostose draudžiama statyti statinius (išskyrus hidrotechnikos, 
vandens paėmimo ir išleidimo į vandens telkinius įrenginius, vandenvietes, stati-
nius, skirtus žuvininkystės tvenkiniams eksploatuoti ir prižiūrėti). 
Rekreacinės teritorijos 
Žemės savininkai ir naudotojai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta 
tvarka patvirtintose rekreacinėse teritorijose plėtodami ūkinę ir kitokią veiklą, turi 
šią veiklą tvarkyti taip, kad nebūtų keičiamas rekreacinių teritorijų kraštovaizdis, 
bloginama jo fizinė būklė bei estetinė vertė ir mažinamas bei naikinamas rekrea-
cinis potencialas. 
 
 



206 PRIEDAI 

 

Rekreacinėse teritorijose žemės naudotojui draudžiama: 
− statyti pastatus ir įrenginius, nesusijusius su rekreacija, taip pat 

rekreacijai skirtus pastatus ir įrenginius, jeigu jie neatitinka rekreacinių 
teritorijų normatyvų bei teisinių nuostatų (atstumas nuo vandens, 
aukštis, kultūros paveldo naudojimas turizmo reikmėms), išskyrus 
statybą esamose namų valdose; 

− statyti rekreacinių teritorijų apsaugos zonose statinius, mažinančius 
kraštovaizdžio estetinę vertę, ir sodinti želdinius, užstojančius istorinę, 
kultūrinę bei estetinę vertę turinčias panoramas (Specialiosios žemės ir 
miško naudojimo sąlygos 1996). 

Nacionaliniai ir regioniniai parkai 
Pagal bendruosius apribojimus visose nacionalinių ir regioninių parkų teritorijose 
draudžiama vykdyti bet kokius statybos, žemės kasybos bei rekreacijos infrast-
ruktūros įrengimo darbus be nustatytąja tvarka parengto projekto, kuris, be kitų 
institucijų, turi būti suderintas su Aplinkos ministerija ir parko administracija. Sta-
tybos ir rekonstravimo darbai gali būti vykdomi tik turint leidimą, išduotą įgalio-
tos statybos priežiūros tarnybos. 

Pastatai nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose projektuojami, statomi ar 
rekonstruojami pagal teisės aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose nuro-
dytus reikalavimus, atsižvelgiant į regiono architektūros savitumus (aukštingumą, 
pobūdį, formas, tradicines statybines medžiagas) bei kraštovaizdžio pobūdį (Spe-
cialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos 1996). 
Talasologiniai draustiniai 
Talasologiniuose draustiniuose draudžiama veikla, numatyta Lietuvos 
Respublikos Saugomų teritorijų įstatymo (2001) 9 straipsnyje. Talasologiniuose 
draustiniuose taip pat draudžiama statyti statinius, nesusijusius su krantotvarkos 
priemonių įgyvendinimu. 
Rezervatų apsaugos zonos 
Rezervatų apsaugos zonose draudžiama statyti bei rekonstruoti statinius arba įren-
ginius, tiesti arba rekonstruoti kelius, vamzdynus, elektros tiekimo ir ryšių linijas, 
įrengti poilsio bei transporto aikšteles, nesuderinus šių darbų su rezervato admi-
nistracija (Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos 1996). 
Gamtos paminklų apsaugos zonos 
Gamtos paminklai ir jų apsaugos zonos tvarkomi tik pagal nustatytąja tvarka Ap-
linkos ministerijos išduotas sąlygas ar suderintus projektus. Apie gamtos pamink-
lus, jeigu nėra patvirtinto apsaugos zonos projekto, nustatomos apsaugos zonos 
nurodytos F8 lentelėje. Gamtos paminklų apsaugos zonose draudžiama statyti sta-
tinius ir įrenginius, nesusijusius su gamtos paminklų eksponavimu ar tvarkymu. 
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F8 lentelė. Apie gamtos paminklus, jeigu nėra patvirtinto apsaugos zonos projekto, 
nustatomos apsaugos zonos (Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos 1996) 
Table F8. Protection zones of natural monuments, where no protection zone project has 
been approved (Special conditions for the use of land and forest, 1996) 

Gamtos paminklo pavadinimas Atstumas (metrais) Taškas, nuo kurio matuojamas 
atstumas 

Reljefo formos (kalvos, daubos, 
ozai, kopos, griovos, karstinės 
įgriuvos) 

25 papėdė (apie teigiamas reljefo 
formas), šlaito viršutinė briauna 
(apie neigiamas reljefo formas) 

Atodangos, olos, uolos 25 viršutinė šlaito briauna 

Akmenys 5 statmena akmens projekcija į 
žemės paviršių 

Šaltiniai, ežerėliai 25 pakraštys 

Medžiai pagal lajos plotį, bet ne mažiau 
kaip 5 

medžio kamieno pagrindas 

 
Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos 
Prie šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų priskiriami: antžeminiai šilumos tie-
kimo vamzdynai, požeminės šilumos bei karšto vandens tiekimo trasos, šiluminės 
kameros, sklendžių aptarnavimo paviljonai, drenažo šuliniai, termofikacinio van-
dens bei drenažo siurblinės, šalia šilumos tiekimo trasų pakloti drenažo vamz-
džiai, telesignalizacijos kabeliai ir kiti statiniai, skirti nurodytiesiems tinklams ap-
tarnauti. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, 
kurios plotis po 5 metrus nuo kanalo (vamzdyno) kraštų, kameros išorinės sienos. 
Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonoje draudžiama statyti nuo-
latinius ir laikinus statinius bei įrenginius (Specialiosios žemės ir miško naudo-
jimo sąlygos 1996). 
Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos 
zonos 
Prie vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių 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, kai vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklai ir įrenginiai įren-
giami iki 2,5 metro gylyje, yra žemės juosta po 2,5 metro nuo vamzdyno ašies. 
Vandentiekio, lietaus, fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona, 
kai vandentiekio, lietaus, fekalinės kanalizacijos tinklai ir įrenginiai įrengiami gi-
liau kaip 2,5 metro, yra žemės juosta po 5 metrus nuo vamzdynų ašies. Magistra-
linių vamzdynų, kurių skersmuo yra 400 milimetrų ir didesnis, apsaugos zona yra 
žemės juosta po 10 metrų nuo vamzdynų ašies. Vandens rezervuarų, skaidrintuvų, 
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kaupiklių apsaugos zonos plotis – po 30 metrų, o vandentiekio bokštų, nuotekų 
siurblinių ir kitų įrenginių – ne mažiau kaip po 10 metrų nuo išorinių sienelių. 

Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklus ir įrenginius eksploa-
tuojančios įmonės nustato sąlygas, kurių laikantis nurodytųjų tinklų ir įrenginių 
apsaugos zonose galima statyti pastatus ir įrenginius (Specialiosios žemės ir 
miško naudojimo sąlygos 1996). 
Valstybinių (nacionalinių ir regioninių) parkų apsaugos zonos 
Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą žemės naudmenų, esan-
čių valstybinių parkų apsaugos zonose, sudėtis keičiama tik pagal projektus, su-
derintus su Aplinkos ministerija ir parko administracija. Valstybinių parkų apsau-
gos zonose draudžiama statyti statinius, jeigu tai pažeidžia reljefo raiškumą, 
didina parko teritorijos vizualinę taršą. Valstybinių parkų apsaugos zonose taip 
pat draudžiama statyti bei rekonstruoti statinius arba įrenginius, tiesti arba re-
konstruoti kelius, vamzdynus, elektros ir ryšių linijas, įrengti poilsio bei trans-
porto aikšteles, nesuderinus šių darbų su Aplinkos ministerija ir parko adminis-
tracija (Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos 1996). 
Valstybės sienos apsaugos objektų, įrenginių veikimo ir apsaugos zonos 
Pasienio juostos veikimo zonos plotis – ne mažiau kaip 5 metrai (atsižvelgiant į 
kraštovaizdžio ypatumus). Šioje zonoje draudžiama bet kokia veikla, nesusijusi 
su valstybės sienos apsauga. 

Valstybės sienos ženklo veikimo zonoje draudžiami statybos, mechanizuoti 
žemės kasybos bei žemės ūkio darbai, nesuderinti su Valstybės sienos apsaugos 
tarnyba. 

Pastatyto valstybės sienos ženklo apsaugos zona yra 2,5 metro spindulio. 
Šioje zonoje draudžiama bet kokia veikla, nesusijusi su valstybės sienos apsauga. 

Techninių stebėjimo postų veikimo zonoje, nesuderinus atitinkamų darbų su 
Valstybės sienos apsaugos tarnybos padaliniu, draudžiama statyti objektus, kurie 
turėtų įtakos signalizacinių apsaugos sistemų ir kompleksų veikimui, vietovės ste-
bėjimui (Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos 1996). 
Radiolokatorių apsaugos zonos  
Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose (1996) numatyta, kad nustato-
mos šios radiolokatorių apsaugos zonos: 

− bendroji radiolokatoriaus apsaugos zona – 1,5 kilometro spindulio teri-
torija nuo karinio ar civilinės aviacijos radiolokatoriaus; 

− specialioji radiolokatoriaus apsaugos zona – 15 kilometrų spindulio teri-
torija nuo karinio radiolokatoriaus. 

Bendrojoje radiolokatoriaus apsaugos zonoje statinių statyba, rekonstravimas 
ir įrenginių įrengimas turi būti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka 
derinami su Civilinės aviacijos administracija (bendrojoje civilinės aviacijos ra-
diolokatoriaus apsaugos zonoje) ar kariuomenės vadu (bendrojoje karinio radio-
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lokatoriaus apsaugos zonoje). Specialiojoje radiolokatoriaus apsaugos zonoje sta-
tinių ir įrenginių, kurių aukštis virš žemės paviršiaus yra 50 metrų ir daugiau, sta-
tyba ir rekonstravimas ar įrengimas turi būti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nustatyta tvarka suderinti su kariuomenės vadu. 
Krašto apsaugos objektų įtakos zonos 
Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose (1996) nurodyta, kad be raš-
tiško dalinio vado sutikimo 5 metrų atstumu nuo saugomų krašto apsaugos ob-
jektų teritorijų ribos draudžiama bet kokia ūkinė veikla. 
Valstybės saugumo departamento ar Vadovybės apsaugos departamento 
prie Vidaus reikalų ministerijos saugomų objektų apsaugos zona 
Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose (1996) nurodyta, kad Valsty-
bės saugumo departamento ar Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus rei-
kalų ministerijos (toliau vadinama – Vadovybės apsaugos departamentas) saugo-
miems objektams nustatoma 200 metrų apsaugos zona. 

Valstybės saugumo departamento ar Vadovybės apsaugos departamento sau-
gomų objektų apsaugos zonoje statyti naujus ar rekonstruoti esamus statinius. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


