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1. PAGRINDINIAI SPECIALIOJO PLANO TIKSLAI. BENDROJI INFORMACIJA 

 

Specialiojo plano koregavimo pagrindas: Ignalinos rajono savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2017 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. V2 - 432 „Dėl Ignalinos rajono vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo“. 

Planavimo organizatorius: Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius, 
Laisvės a. 70, 30122 Ignalina, tel. (8 386) 52 233, faks. (8 386) 53 148, el. p. info@ignalina.lt, 
adresas internete: www.ignalina.lt. 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Ignalinos rajono vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimas (toliau – Specialusis 
planas).  

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – 
inžinerinės infrastruktūros vystymo planas. 

Planuojama teritorija: Ignalinos rajonas. 

Planavimo objektas: esama ir planuojama vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūra Ignalinos rajono teritorijoje. 

Planavimo tikslas: patikslinti viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 
teritorijas Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje. 

Planavimo uždaviniai: 

- vadovaujantis viešojo vandens tiekimo vandenviečių požeminio vandens ištirtų išteklių 
įvertinimo ataskaitomis, nustatyti viešojo vandens tiekimo vandenvietėms apsaugos 
zonas; 

- patikslinti esamą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą ir atitinkamai 
pakoreguoti gyvenamųjų vietovių vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo schemas bei 
specialiojo plano tekstinę dalį;  

- nustatyti rajono teritorijoje esančių nuotekų valymo įrenginių sanitarines apsaugos 
zonas; 

- numatyti Ceikinėlių kaimui centralizuotą geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų 
tvarkymą; 

- pakoreguoti specialiojo plano pagrindinį brėžinį atsižvelgiant į jau pastatytą vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. Decentralizuota vandens tiekimo teritorija 
yra visa rajono teritorija, išskyrus centralizuoto viešojo vandens tiekimo teritorijas; 

- nustatyti gretimiems žemės sklypams specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, kurios 
atsiras nustatant vandenviečių apsaugos zonas ir nuotekų valymo įrenginių sanitarines 
apsaugos zonas, ir apie tai informuoti žemės savininkus ir valstybinės žemės patikėtinį. 

 
Informacija apie galimybių studijas: nebus atliekamos. 

Informacija apie strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV) ir teritorijos 
vystymo koncepciją: bendrųjų sprendinių formavimo stadijos metu bus atliekamos strateginio 
pasekmių aplinkai vertinimo atrankos procedūros (2014-12-23 LRV nutarimu Nr. 1467 
patvirtintame Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo aprašo pakeitime 
nustatyta tvarka). Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama. 
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Sąvokos 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas 

Abonentas – fizinis arba juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įsteigtas užsienio 
valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, perkantys geriamojo vandens 
tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas verslo reikmėms ar ūkinei veiklai vykdyti ir su 
geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju ir (arba) paviršinių nuotekų tvarkytoju sudarę 
geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį arba, jeigu sutartis 
nesudaryta, teisės aktų nustatyta tvarka prijungę nuosavybės teise ar bendrosios dalinės 
nuosavybės teise priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens 
tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) 
nuotekų tvarkymo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui 
nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens 
tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros ar išleidžiantys paviršines nuotekas į šių 
nuotekų tvarkytojo paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas. 

Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas – juridinis asmuo, teisės aktų 
nustatyta tvarka tiekiantis geriamąjį vandenį ir (arba) teikiantis nuotekų tvarkymo paslaugas ir 
turintis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją. 

Geriamojo vandens tiekimas – geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo 
vykdoma veikla, apimanti technines, organizacines ir ekonomines priemones, reikalingas 
geriamajam vandeniui išgauti, ruošti, pristatyti ir parduoti abonentams ir (ar) vartotojams. 

Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra – statinių, įrenginių ir komunikacijų 
kompleksas (vandens ėmimo, gerinimo įrenginiai, siurblinės, vamzdynai, šuliniai, atsiskaitomieji 
geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai, jų plombos ir kiti objektai) geriamajam 
vandeniui išgauti, ruošti, laikyti, tiekti ir geriamojo vandens apskaitai tvarkyti. Ši sąvoka 
neapima vartotojams ir abonentams nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) 
naudojamos geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros. 

Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešoji sutartis – geriamojo 
vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo sutartis, kurią viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir 
nuotekų tvarkytojas teisės aktų nustatyta tvarka privalo sudaryti su visais asmenimis, kurie 
kreipiasi. 

Individualusis geriamojo vandens išgavimas ir naudojimas – teisės aktų nustatyta 
tvarka geriamojo vandens ėmimas iš požeminio vandens telkinių nuosavybės teise ar kitaip 
valdomais ir (arba) naudojamais įrenginiais ir naudojimas asmeninėms, šeimos, namų ūkio 
reikmėms arba ūkinei komercinei veiklai vykdyti. Individualiai išgautas geriamasis vanduo 
negali būti skiriamas viešosioms geriamojo vandens tiekimo paslaugoms teikti. 

Individualusis nuotekų tvarkymas – teisės aktų nustatyta tvarka namų ūkio nuotekų 
arba nuotekų, susidarančių vykdant ūkinę komercinę veiklą, išleidimas į nuosavybės teise ar 
kitaip valdomus ir (arba) naudojamus nuotekų kaupimo ar valymo įrenginius, nuotekų valymas, 
išleidimas į aplinką, valant nuotekas susidariusių atliekų (dumblo), sukauptų nuotekų perdavimas 
nuotekų transportavimo paslaugas teikiančiam asmeniui. 

Nuotekos – buityje, ūkio ar gamybinėje veikloje naudotas vanduo, taip pat kritulių ir 
kitoks (nuo teritorijų dangos ar transporto priemonių plovimo ir panašiai, išskyrus vandenį iš 
žaliųjų plotų, kuriuose neįrengta vandens surinkimo infrastruktūra, ir žemės ūkio naudmenų) 
vanduo, kurį asmuo teisės aktų nustatyta tvarka išleidžia į aplinką tam skirtais inžineriniais 
įrenginiais ar kitaip arba atiduoda tvarkyti. 

Nuotekų tvarkymas – teisės aktų nustatyta tvarka vykdomas nuotekų surinkimas, 
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laikymas, transportavimas, valymas, apskaita, tyrimas, išleidimas į aplinką ir (ar) valant 
susidariusių atliekų (dumblo) tvarkymas. 

Nuotekų tvarkymo infrastruktūra – statinių, įrenginių ir komunikacijų kompleksas, 
atskiros komplekso dalys, skirtos nuotekoms surinkti, laikyti, transportuoti, valyti, tirti ir jų 
apskaitai tvarkyti. Ši sąvoka neapima vartotojams ir abonentams nuosavybės teise priklausančios 
ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos nuotekų tvarkymo infrastruktūros. 

Nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas – geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų 
tvarkytojo vykdomas abonentų ir (ar) vartotojų nuotekų tvarkymas pagal sutartį arba, jeigu 
sutartis nesudaryta, nuotekų tvarkymas pagal Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų 
tvarkymo viešosios sutarties standartines sąlygas, kai abonentų ar vartotojų nuotekų šalinimo 
įrenginiai prijungti prie nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią naudoja geriamojo vandens 
tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas ar paviršinių nuotekų tvarkytojas. 

Vartotojas – fizinis asmuo, perkantis geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų 
tvarkymo paslaugas ne verslo, bet asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms ir sudaręs 
geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį arba, jeigu sutartis 
nesudaryta, teisės aktų nustatyta tvarka prijungęs nuosavybės teise ar bendrosios dalinės 
nuosavybės teise priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens 
tiekimo ir (ar) nuotekų išleidimo komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) nuotekų 
tvarkymo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui nuosavybės 
teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) 
nuotekų tvarkymo infrastruktūros. 

Viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas – valstybės ar 
savivaldybės (savivaldybių) kontroliuojama įmonė. 

Viešasis geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuotekų tvarkymas – geriamojo 
vandens tiekimas ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas viešojo geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijoje ir (arba) viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo regione. 

Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorija (toliau – viešojo 
geriamojo vandens tiekimo teritorija) – šio įstatymo 12 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtas 
plotas, kuriame savivaldybės institucijos privalo organizuoti ir užtikrinti viešąjį geriamojo 
vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą. Į savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo 
teritoriją įtraukiama savivaldybės teritorija (gyvenamosios vietovės, pavieniai gyvenamieji 
namai, kiti pastatai), atitinkanti nors vieną iš šių kriterijų: 

1) geriamuoju vandeniu aprūpinama ne mažiau kaip 50 asmenų, deklaravusių 
gyvenamąją vietą šioje vietovėje; 

2) yra savivaldybei arba savivaldybės (savivaldybių) kontroliuojamai įmonei priklausanti 
naudoti tinkama geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra; 

3) gyventojai dėl geriamojo vandens išteklių trūkumo, aplinkosaugos reikalavimų, 
ekonominių ar kitų priežasčių negali individualiai išgauti saugos ir kokybės reikalavimus 
atitinkančio geriamojo vandens ir individualiai tvarkyti nuotekų“. 

Nuotekų tvarkymo reglamentas 

 Aglomeracija – tai teritorija, kuri yra gana tankiai apgyvendinta ir/arba kurioje gana 
sutelkta ūkinė veikla (teritorijoje yra ne mažiau kaip 25 atskiri nuotekų šaltiniai (objektai), kurių 
bendras dydis atitinka ne mažiau kaip 100 GE, o įrengiant centralizuotąjį nuotakyną vienam GE 
vidutiniškai tektų ne daugiau kaip 15 m lauko/gatvių tinklų, nevertinant įvadų, kolektorių iki 
valymo įrenginių ir išleidimo vietos ilgio), dėl ko nuotekas tikslinga surinkti naudojant 
centralizuotąjį nuotakyną, arba teritorija, kurioje nuotekas rinkti naudojant centralizuotąjį 
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nuotakyną yra tikslinga dėl kitų priežasčių (pvz., dėl to, kad konkrečiu atveju nuotekų surinkimas 
naudojant centralizuotąjį nuotakyną yra priimtiniausias dėl gamtinių sąlygų; dėl to, kad 
centralizuotojo nuotakyno įdiegimas yra ekonomiškai priimtiniausias ar dėl kitų priežasčių). Taip 
pat aglomeracijai priskiriamos teritorijos, kuriose esančių objektų nuotekos surenkamos 
naudojant centralizuotąjį nuotakyną arba yra sudarytos tokios galimybės (išvystyta nuotekų 
surinkimo infrastruktūra). 

Nuotekos – organizuotai (naudojant nuotekų surinkimo/šalinimo sistemas) šalinamas 
buityje, ūkinėje ar gamybinėje veikloje panaudotas užterštas vanduo. Prie nuotekų priskiriamas ir 
kitas į nuotakyną ar kitus nuotekų tvarkymo sistemos elementus patenkantis vanduo 
(infiltracinis, kritulių, naudojamas nuotekų tvarkymo sistemos funkcionavimui ar pan.). 

Nuotakynas (nuotekų surinkimo sistema) – vamzdynų ir kitų inžinerinių įrenginių ir 
statinių sistema nuotekoms surinkti ir transportuoti (nuotekų surinkimas mobiliosiomis 
cisternomis nepriskiriamas prie nuotekų surinkimo nuotakynu). 

Nuotekų tvarkymas – veikla, susidedanti iš visų ar dalies šių priemonių: nuotekų 
surinkimas, kaupimas, transportavimas, valymas ir išleidimas bei valymo metu susidarančių 
atliekų (smėlio, šlamo, dumblo ir t. t.) pirminis tvarkymas. 

Atskiroji nuotekų tvarkymo sistema – ne daugiau kaip dviejų gyvenamųjų namų ar kitų 
objektų nuotekoms tvarkyti skirta sistema, iš kurios nuotekos išleidžiamos į aplinką arba 
kaupiamos ir periodiškai išvežamos mobiliosiomis priemonėmis. 

Grupinė nuotekų tvarkymo sistema – grupės (daugiau kaip dviejų) objektų nuotekoms 
tvarkyti skirta sistema, iš kurios nuotekos išleidžiamos į aplinką arba kaupiamos ir periodiškai 
išvežamos mobiliosiomis priemonėmis. 

Centralizuotasis nuotakynas (centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema) 
nuotakynas, į kurį patenkančios nuotekos nukreipiamos į aglomeracijos nuotekų valymo 
įrenginius arba į galutinę išleidimo vietą ir kurį naudojant teikiamos viešosios nuotekų tvarkymo 
paslaugos ir surenkama ne mažiau kaip 30 % aglomeracijoje susidarančių nuotekų. 

 

2. SPECIALIOJO PLANO SĄSAJA SU KITAIS TERITORIJŲ PLANAVIMO 
DOKUMENTAIS BEI SVARBIAUSIAIS TEISĖS AKTAIS 

 
Specialusis planas parengtas vadovaujantis šiais pagrindiniais teisės aktais: 

- Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu; 

- Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu;  

- Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu; 

- Lietuvos Respublikos vandens įstatymu; 

- Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu; 

- Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu; 

- Lietuvos Respublikos žemės įstatymu; 

- Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu; 

- Lietuvos Respublikos kelių įstatymu; 

- Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu; 

- LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu; 
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- LR vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 ,,Dėl specialiųjų žemės ir miško 
naudojimo sąlygų patvirtinimo”; 

- LR vyriausybės 2004-07-16 nutarimu Nr. 1079 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų 
projektų svarstymo su visuomene nuostatų patvirtinimo“; 

- LR aplinkos ministro 2001-11-07 įsakymu Nr. 540 „Dėl paviršinių vandens telkinių 
apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

- LR aplinkos ministro 2003-07-21 įsakymu Nr. 390 „Dėl statybos techninio reglamento 
STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. 
Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtinimo“; 

- LR aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-636 „Dėl geriamo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“; 

- LR aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu Nr. Dl-193 „Dėl paviršinių nuotekų 
tvarkymo reglamento patvirtinimo“; 

- LR aplinkos ministro 2007-10-18 įsakymu Nr. D1-515 „Dėl nuotekų tvarkymo 
reglamento patvirtinimo“; 

- LR aplinkos ministro 2011-12-02 įsakymu Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio 
reglamento STR 2.06.04:2011 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“; 

- LR aplinkos ministro 1999-12-23 įsakymu Nr. 417 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos 
normatyvinio dokumento „Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių 
tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo 
tvarkos aprašas“ (LAND 4-99) patvirtinimo“; 

- LR aplinkos ministro ir LR susisiekimo ministro 2008-01-09 įsakymu Nr. Dl-11/3-3 
„Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“; 

- LR aplinkos ministro ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus 
reikalų ministerijos direktoriaus 2013-12-31 įsakymu Nr. D1-995/1-312 „Dėl Gaisrinės 
saugos normų teritorijų planavimo dokumentams rengti patvirtinimo“; 

- LR energetikos ministro 2010-07-16 įsakymu Nr. 1-213 „Dėl Magistralinių dujotiekių 
apsaugos taisyklių patvirtinimo“; 

- LR sveikatos apsaugos ministro 2004-09-19 įsakymu Nr. V-586 „Dėl sanitarinių 
apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“; 

- LR sveikatos apsaugos ministro 2003-07-23 įsakymu Nr. V455 „Dėl Lietuvos higienos 
normos HN 28:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 
patvirtinimo“; 

- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos 
direktoriaus 2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1-186 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 
d. įsakymo Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“ 
pakeitimo“. 

 
Specialusis planas parengtas atsižvelgiant į šiuos teritorijų planavimo ir kitus aktualius 

dokumentus: 

- Ignalinos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį 
planą, patvirtintą Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 17 d. 



Ignalinos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo planas 

 
UAB „Daugėla“ 8 

sprendimu Nr. T-390 „Dėl Ignalinos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros specialiojo plano tvirtinimo“; 

- Ignalinos miesto bendrąjį planą, patvirtintą Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2012 
m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-42 „Dėl Ignalinos miesto bendrojo plano patvirtinimo“; 

- Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą Ignalinos rajono 
savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 7 d. sprendimu Nr. T-138 „Dėl Ignalinos rajono 
savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“; 

- Dūkšto miesto ir priemiestinių Ažukarklinės bei Kaniūkų kaimų bendrąjį planą, 
patvirtintą Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 
T-12 „Dėl Dūkšto miesto ir priemiestinių Ažukarklinės bei Kaniūkų kaimų bendrojo 
plano patvirtinimo“; 

- Ignalinos rajono savivaldybės turizmo ir rekreacijos specialųjį planą, patvirtintą 
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. T-126 „Dėl 
Ignalinos rajono savivaldybės turizmo ir rekreacijos specialiojo plano patvirtinimo“;  

- Ignalinos, Strigailiškio ir Palūšės kurortinės teritorijos bei gretimų teritorijų turizmo ir 
rekreacijos specialųjį planą, patvirtintą Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. 
vasario 11 d. sprendimu Nr. T-2 „Dėl Ignalinos, Strigailiškio ir Palūšės kurortinės 
teritorijos bei gretimų teritorijų turizmo ir rekreacijos specialiojo plano patvirtinimo“;  

- Požeminio mineralinio vandens vandenvietės Turistų g. 30, Ignalinoje, sanitarinės 
apsaugos zonos ribų specialųjį planą, patvirtintą Ignalinos rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V2-166 „Dėl specialiojo 
plano patvirtinimo“; 

- Vidiškių kaimo detalųjį planą, patvirtintą Ignalinos rajono savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2013 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. V2-805 „Dėl Vidiškių kaimo detaliojo 
plano patvirtinimo“; 

- Ignalinos rajono (Antalksnės, Bėčiūnų, Bernotų, Ceikinių, Dūkštelių, Dūkšto, Grybėnų, 
Grikiapelės, Kančiogino, Kazitiškio, Kazokinės, Linkmenų, Mažėnų, Meikštų, 
Mielagėnų, Naujojo Daugėliškio, Palūšės, Rimšės, Rubelninkų, Šiūlėnų, Taujūnų, 
Vidiškių) vandenviečių požeminio vandens ištirtų išteklių įvertinimo ataskaitą; 

- Gėlo vandens vandenvietės, esančios Bokšto g. 3, Ignalinoje, požeminio vandens 
išteklių įvertinimas ir sanitarinės apsaugos zonos projektą; 

- Didžiasalio, Dietkauščiznos, Dvaryščių, Erzvėto, Tverečiaus, Vosiūnų ir Žvyrių viešojo 
tiekimo vandenviečių požeminio vandens išteklių įvertinimo ir apsaugos zonų projektų 
hidrogeologinę ataskaitą; 

- Gilūtų viešojo tiekimo vandenvietės Gilūtų k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., 
požeminio vandens eksploatacinių išteklių vertinimą (hidrogeologinę ataskaitą); 

- Navikų viešojo tiekimo vandenvietės Navikų k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., 
požeminio vandens eksploatacinių išteklių įvertinimą (hidrogeologinę ataskaitą). 
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3. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ 

 
3.1. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMAS 

3.1.1 TRUMPA RAJONO GEOLOGINIŲ-HIDROGEOLOGINIŲ SĄLYGŲ APŽVALGA 

Geomorfologiniu požiūriu Ignalinos rajono vandenvietės išsidėsčiusios vėlyvojo Nemuno 
ledynmečio, Grūdos stadijos suformuotų moreninių aukštumų srityje. Vyraujantis paviršiaus –
reljefo tipas moreninės limnoglacialinės lygumos. Didžiausia rajono upė – Dysna. 

Rajone gėlas požeminis vanduo talpinasi kvartero dariniuose ir viršutinio-vidurinio 
devono Šventosios-Upninkų vandeningųjų sluoksnių sistemos storymėje. Pastarasis 
eksploatuojamas tik penkiose vandenvietėse, 27 vandenvietės įrengtos į kvartero tarpmoreninius 
sluoksnius. 

Rajono geologiniam pjūviui būdinga daugiasluoksnė hidrogeologinė sandara, kurioje 
glacigeniniai dariniai persisluoksniavę su smėlingomis tarpmoreninėmis nuogulomis. Dominuoja 
vandenspariniai moreniniai – priemolio ir priesmėlio dariniai. Nuo kvartero storymės geologinės 
sąrangos priklauso išgaunamo požeminio vandens kokybė ir išteklių formavimasis. 

Kvartero storymėje išskiriami šie vandeningieji sluoksniai: gruntinis, viršutinio Nemuno-
Medininkų, Medininkų-Žemaitijos, Žemaitijos-Dainavos. 

Po kvartero dariniais slūgso prekvartero Šventosios-Upninkų vandeningųjų sluoksnių 
sistema. Pastarasis Ignalinos rajone eksploatuojamas rečiau, nes perspektyvūs vandeningieji 
sluoksniai yra kur kas arčiau žemės paviršiaus, kvartero uolienose. 

Bendras kvartero nuogulų storis rajone yra apie 100–150 m. Rajone kvartero sistemos 
filtracijos koeficientas yra 1-15 m/d, vandens pratakumo (km) koeficiento vertės yra 30–80 m2/d. 
Sluoksnių filtracinės savybės priklauso nuo vandenį talpinančių nuogulų graniuliometrinės 
sudėties ir lokaliai gali būti didesnės nei vidutinės.  

Apatinėje geologinio pjūvio dalyje slūgso terigeninės sedimentacijos uolienos, kuriose 
yra Šventosios-Upninkų (D3-2 šv-up) komplekso vandeningieji sluoksniai. Šventosios-Upninkų 
vandeningųjų sluoksnių sistema sudaryta iš viršutinio devono Šventosios ir vidurinio devono 
Upninkų svitų uolienų. Tai persisluoksniuojančių terigeninių margaspalvio smėlio, silpnai 
sucementuoto smiltainio ir molio sluoksnių, kraigas Ignalinos rajono teritorijoje slūgso 130–150 
m gylyje. 

Gruntinis vanduo rajone slūgso nuo kelių iki 10–12 m gylyje ant viršutinio Nemuno 
priemolio, priesmėlio nuogulų. Pastarosios skiria gruntinį vandenį nuo žemiau slūgsančio 
viršutinio Nemuno-Medininkų vandeningojo tarpsluoksnio. 

Viršutinio Nemuno-Medininkų vandeningasis sluoksnis (agl III-II nm3-md) paplitęs 
šiaurinėje Ignalinos rajono dalyje. Jo storis siekia nuo kelių iki 20 m, sluoksnio kraigas yra 15–
55 m gylyje. Vandenį talpinančios uolienos varijuoja nuo įvairaus smėlio iki žvirgždo-gargždo. 
Slūgso tiesiai ant vandeniui mažai laidaus Medininkų-Žemaitijos moreninio priemolio, 
priesmėlio sluoksnio. 

Medininkų-Žemaitijos vandeningasis sluoksnis (agl II md-žm) paplitęs sporadiškai. Jo 
kraigas slūgso 50–70 m gylyje. Sluoksnio storis siekia nuo kelių iki 10 m. Jį dengia vidutiniškai 
5–15 m storio Medininkų-Žemaitijos moreniniai dariniai. Šis sluoksnis turi hidraulinį ryšį su 
aukščiau slūgsančiu vandeninguoju sluoksniu. 

Žemaitijos-Dainavos (agl II žm-dn) vandeningojo sluoksnio kraigas yra 75–135 m gylyje. 
Storis siekia iki 10 m. Sluoksnis paplitęs neištisai, nuogulų sudėtyje vyrauja įvairus smėlis. 
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Dainavos-Dzūkijos (ag II dn-dz) vandeningojo sluoksnio kraigas slūgso 70–120 m (abs. 
a. 93–72 m) gylyje. Sluoksnis paplitęs ne ištisai. Jo storis svyruoja nuo 16 iki 35 m. Vandenį 
talpinančių nuogulų sudėtyje vyrauja įvairiagrūdis smėlis. 

 
3.1.2. VANDENVIEČIŲ CHARAKTERISTIKOS 

Šiame skyriuje pateikiami duomenys apie 33 nagrinėjamas Ignalinos rajono 
vandenvietes, kurias eksploatuoja UAB „Ignalinos vanduo“ ir UAB „Didžiasalio komunalinės 
paslaugos“, ir kurių eksploataciniai ištekliai buvo aprobuoti Lietuvos geologijos tarnybos prie 
LR AM nustatyta tvarka. Bendrieji duomenys apie vandenvietes pateikiami 3.1.1 lentelėje. 

3.1.1 lentelė. Duomenys apie nagrinėjamas Ignalinos rajono vandenvietes, kurias 
eksploatuoja UAB „Ignalinos vanduo“ ir UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“  

Koordinatės 
(LKS-94) 

Eil. 
Nr. 

Vandenvietės 
pavadinimas 

Vanden-
vietės 
kodas 
ŽGR 

Grę-
žinio 
Nr. 

ŽGR 
x y 

Eksploatuojamas 
vandeningasis 

sluoksnis 

Perspek-
tyvinis 

vandens 
poreikis, 

m3/d 

1.  Antalksnės 3340 34233 6136242 627260 agl III-II 20 

2.  Bėčiūnų 3343 60529 6133183 638727 agl II 20 

3.  Bernotų 3336 1796 6130597 656042 agl II 20 

4.  Ceikinių 3329 2111 6127267 643819 agl III 20 

2209 6134449 669169 agl III-II nm3-md 

10679 6134479 669173 agl III-II nm3-md 

5.  Didžiasalio 
(Didžiasalio 
sen.) 

3227 

36116 6134450 669186 agl III-II nm3-md 

145 

6.  Dietkauščizno
s 

3366 8001 6135109 657565 agl III-II nm3-md 99 

7.  Dūkštelių 4984 19242 6159066 646160 agl III 20 

19250 6156840 645818 agl II 8.  Dūkšto 4041 

44387 6156780 645588 agl II 

99 

9.  Dvaryščių 4921 14055 6135938 656346 agl II md-žm 99 

10. Erzvėto 3367 1837 6130757 660583 agl II md-žm 99 

58164 6125129 661211 ag II dn-dz 11. Gilūtų  3337 

8002 6125132 661216 ag II dn-dz 

100 

12. Grybėnų 4985 19157 6149319 646166 agl III-II 20 

13. Grikiapėlės 3341 7728 6133171 628086 agl III-II 20 

14. Ignalinos 
(gręž. Nr. 
50423) 

4510 50423 6135663 636128 O- Є 100 

44844 6135520 637616 agl II žm-dn 

26674 6135477 637648 agl II žm-dn 

15. Ignalinos 
naujoji (II-oji) 

2879 

29710 6135518 637722 agl II žm-dn 

1000 

16. Kančiogino 4983 56456 6124365 648956 agl II 20 

17. Kazitiškio 3328 34234 6147150 635550 D3-2šv-up 40 

18. Kazokinės 4988 2456 6130592 640160 agl III-II 20 
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19. Linkmenų 3342 34236 6133157 623219 D3-2šv-up 20 

20. Mažėnų 3334 14091 6147792 651937 agl III-II 20 

19364 6148303 658283 D3-2šv-up 21. Meikštų 3339 

7587 6148275 658317 D3-2šv-up 

50 

22. Mielagėnų 3335 34237 6127700 655476 agl III-II 30 

23. Naujojo 
Daugėliškio 

3331 25560 6139774 645293 agl III 40 

57856 6134668 674918 D3-2 šv-up 24. Navikų  4699 

4344 6134664 674921 numatyta 
užkonservuoti 

100 

25. Palūšės 4989 13233 6134380 633601 agl III 20 

26. Rimšės 3338 34235 6156746 654350 agl III 30 

27. Rubekninkų 3330 7690 6129031 649771 agl III 20 

28. Šiūlėnų 3332 21603 6136165 652249 agl II 20 

29. Taujūnų 3333 19243 6141771 647584 agl III-II 20 

30. Tverečiaus 3373 7828 6134136 664704 agl II žm-dn 99 

13898 6139688 639952 D3-2šv-up 31. Vidiškių 3327 

59769 6139703 639926 D3-2šv-up 

180 

32. Vosiūnų 3369 55851 6133856 678808 agl II žm-dn 99 

33. Žvyrių 3368 7686 6134334 658966 agl III-II nm3-md 20 

 

 Vandenvietėse gręžiniais išgaunamas požeminis vanduo kaupiamas rezervuaruose 
(vandentiekio bokštuose) arba vartotojams tiekiamas tiesiogiai iš gręžinių. Vandens gerinimo 
įrenginiai, išimtinai vandens nugeležinimo tikslu, sumontuoti šiose vandenvietėse: Antalksnės, 
Bernotų, Ceikinių, Didžiasalio, Dūkštelių, Dūkšto, Ignalinos, Kazitiškio, Meikštų, N. 
Daugėliškio, Linkmenų, Rimšės, Taujūnų, Tverečiaus, Vidiškių vandenvietėse. 

 
3.1.3. INFORMACIJA APIE RAJONO VANDENVIETES, KURIŲ MAKSIMALUS 
PERSPEKTYVINIS VANDENS POREIKIS NEVIRŠIJA 100 M3/D 

 Antalksnės vandenvietė yra Antalksnės kaimo pakraštyje. Vandenvietės aplinkoje 
vyrauja pievos, miškeliai. Potencialių geologinės aplinkos taršos židinių vandenvietės teritorijoje 
nėra. Vandenvietė pradėta eksploatuoti 2003 m. joje įrengus požeminio vandens gavybos gręžinį 
Nr. 34233. Gręžinys įrengtas į kvartero tarpmoreninį vandeningąjį sluoksnį, slūgsantį 43 m 
gylyje. Vandenvietę eksploatuoja UAB „Ignalinos vanduo“. 

 Bėčiūnų vandenvietė yra Bėčiūnų kaimo vakarinėje dalyje. Vandenvietę supa 
gyvenamieji namai, dirbamos žemės laukai bei pievos. Potencialių geologinės aplinkos taršos 
židinių apylinkėse nėra. UAB „Ignalinos vanduo“ Bėčiūnų vandenvietę pradėjo eksploatuoti nuo 
2016 metų, įrengus gręžinį 60529 į kvartero tarpmoreninį vandeningąjį sluoksnį, slūgsantį 104 m 
gylyje.  

 Bernotų vandenvietė yra Bernotų kaimo pietvakariniame pakraštyje. Vandenvietę supa 
pievos bei dirbamos žemės laukai. Potencialių geologinės aplinkos taršos židinių vandenvietės 
teritorijoje nėra. Vandenvietė pradėta eksploatuoti 1989 m. joje įrengus požeminio vandens 
gavybos gręžinį Nr. 1796. Gręžinys įrengtas į kvartero tarpmoreninį vandeningąjį sluoksnį, 
slūgsantį 93 m gylyje. Vandenvietę eksploatuoja UAB „Ignalinos vanduo“. 
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 Ceikinių vandenvietė yra Ceikinių kaimo šiaurinėje dalyje. Vandenvietę supa 
gyvenamieji namai, dirbamos žemės laukai, pievos bei miškai. Potencialių taršos židinių 
artimiausioje vandenvietės aplinkoje nėra. UAB „Ignalinos vanduo“ Ceikinių vandenvietę 
pradėjo eksploatuoti 1983 m. įrengus gręžinį Nr. 2111 (pirminis Nr. 2711) į kvartero 
tarpmoreninį vandeningąjį sluoksnį, slūgsantį 32 m gylyje. 

 Dietkauščiznos vandenvietė yra pietvakariniame Dietkauščiznos kaimo pakraštyje. 
Vandenvietės teritorija plyti atviroje vietoje, netoliese išsidėstę gyvenamieji namai, šienaujamos 
pievos, žemdirbystės laukai. Artimiausi gyvenamieji namai yra už 35 m į rytus nuo vandenvietės. 
Už 0,7 km į šiaurės rytus yra Lukošiškės ežeras. Potencialių geologinės aplinkos taršos židinių 
aplink vandenvietę nėra. Dietkauščiznos vandenvietėje pirmasis vandens gręžinys buvo išgręžtas 
1970 m. Šis gręžinys (Nr. 7670, pirminis Nr. 892) buvo įrengtas į kvartero vandeningąjį 
sluoksnį, o jo gylis siekia 47,0 m. Šiuo metu minėtas gręžinys nenaudojamas ir yra maždaug už 
95 m į šiaurės vakarus nuo vandenvietės. Anksčiau toje vietoje buvo vandens bokštas, kuris šiuo 
metu nugriautas.  

 Vandens gavybos gręžinys Nr. 80001 (pirminis Nr. 2486) buvo įrengtas 1981 m. Šiuo 
metu gręžinys eksploatuojamas UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ ir naudojamas 
Dietkauščiznos kaimo gyventojams aprūpinti geriamuoju vandeniu. Gręžinio gylis – 60,0 m (abs. 
a. 97,5 m), o jo tinklinis 219 mm skersmens filtras įrengtas 40,0–50,0 m (abs. a. 117,5–107,5 m) 
gylyje, į kvartero vandeningąjį sluoksnį. 

 Dūkštelių vandenvietė yra Dūkštelių kaimo pietiniame pakraštyje. Vandenvietę supa 
miškai bei ežerai. Potencialių geologinės aplinkos taršos židinių vandenvietės teritorijoje nėra, už 
maždaug 250 metrų yra katilinė. Vandenvietė pradėta eksploatuoti 1980 m. joje įrengus 
požeminio vandens gavybos gręžinį Nr. 19242 (pirminis Nr. 2417) į kvartero tarpmoreninį 
vandeningąjį sluoksnį, kurio kraigas yra 33 m gylyje. Vandenvietę eksploatuoja UAB „Ignalinos 
vanduo“. 

 Dūkšto vandenvietė yra įrengta Dūkšto miesto vakariniame pakraštyje. Vandenvietės 
teritorija tvarkinga, apželdinta. Vandenvietę supa dirbamos žemės laukai, pievos, miškai. 
Potencialių taršos židinių vandenvietės apylinkėse nėra. UAB „Ignalinos vanduo“ Dūkšto 
vandenvietę pradėjo eksploatuoti 1989 metais, įrengus gręžinį Nr. 19250 į kvartero tarpmoreninį 
vandeningąjį sluoksnį, slūgsantį 62 m gylyje. 2008 metais į tą patį sluoksnį, kurio kraigas yra 59 
m gylyje, buvo įrengtas antras gręžinys Nr. 44387. 

 Dvaryščių vandenvietė yra rytiniame Dvaryščių kaimo pakraštyje, visai šalia Laumakės 
kaimo. Vandenvietės teritorija plyti atviroje vietoje, ją supa šienaujamos pievos, žemdirbystės 
laukai. Už 140 m į pietvakarius nuo vandenvietės yra gyvenamieji namai. Artimiausia upė teka 
už 0,6 km į šiaurę nuo vandenvietės. 

 Pagal valstybinės geologinės informacijos sistemos duomenis, už 157 m į pietryčius nuo 
vandenvietės gręžinio yra potencialus požeminės hidrosferos taršos židinys N. 502 (sandėlys). Jo 
pavojingumas požeminei hidrosferai − vidutinis. 

 Dvaryščių vandenvietėje pirmasis vandens gręžinys buvo išgręžtas 1956 m (Nr. 12818), 
jis buvo likviduotas tais pačiais metais. Antrasis vandens gavybos gręžinys Nr. 7850 (pirminis 
Nr. 465) išgręžtas 1967 m, jo gylis – 100 m. Trečiasis vandens gavybos gręžinys Nr. 14055 
(pirminis Nr. 2266) išgręžtas 1978 m. Šiuo metu gręžinys eksploatuojamas UAB „Didžiasalio 
komunalinės paslaugos“ ir naudojamas Dvaryščių ir Laumakės kaimų gyventojams aprūpinti 
geriamuoju vandeniu. Gręžinio gylis – 80,0 m, jis įrengtas į kvartero vandeningąjį sluoksnį. 
Gręžinys yra užrakinamoje, pusiau į gruntą įgilintoje, apipylimuotoje pirmo pakėlimo stotyje. 
2015 m. buvo nugriautas vandenvietės vandens bokštas. 

Erzvėto vandenvietė yra pietrytiniame Erzvėto kaimo pakraštyje. Vandenvietės teritorija 
yra atviroje vietovėje, ją supa šienaujamos pievos, žemdirbystės laukai. Artimiausi gyvenamieji 
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namai yra už 20 m į pietvakarius nuo vandenvietės. Už 370 m vakarų kryptimi slūgso Erzvėto 
ežeras. Artimiausia upė – Birvėta teka už 60 m į šiaurę nuo vandenvietės. Potencialių geologinės 
aplinkos taršos židinių aplink vandenvietę nėra.  

Erzvėto vandenvietės rajone pirmasis vandens gręžinys buvo išgręžtas 1972 m. Gręžinys 
Nr. 7721 (pirminis Nr. 1067) priklausė tuo metu buvusiam Erzvėto kolūkiui, įrengtas į kvartero 
vandeningąjį sluoksnį, jo gylis – 70,5 m. Šiuo metu minėtas gręžinys nenaudojamas ir nutolęs 
maždaug už 54 m į vakarus nuo dabartinės vandenvietės. 

Antrasis vandens gavybos gręžinys Nr. 1837 (pirminis Nr. 2842) įrengtas 1985 m. Šiuo 
metu gręžinys eksploatuojamas UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ ir naudojamas 
Erzvėto kaimo gyventojams aprūpinti geriamuoju vandeniu. Gręžinio gylis – 72,0 m (abs. a. 67,3 
m), įrengtas tinkliniu 146 mm skersmens filtru intervale 62,0–72,0 m (abs. a. 77,3–67,3 m) į 
kvartero vandeningąjį sluoksnį. Gręžinys yra aptvėrimo centre esančioje, užrakinamoje, pusiau į 
gruntą įgilintoje, apipylimuotoje pirmo pakėlimo siurblinėje. 

 Gilūtos vandenvietė yra pietvakariniame Gilūtų kaimo pakraštyje. Už 45 m į vakarus 
teka Gilūtos upė, o už 400 m į rytus – Svylos upė. Vandenvietė yra atviroje vietoje, artimiausi 
Gilūtų gyvenvietės pastatai yra maždaug už 100 m į pietryčius nuo vandenvietės teritorijos. 
Potencialių geologinės aplinkos taršos židinių aplink vandenvietę nėra. Produktyvus vandeningas 
sluoksnis vandenvietės rajone yra 69–103 m gylyje. Vandenvietę eksploatuoja UAB „Ignalinos 
vanduo“. 

Vandenvietėje yra du vandens gavybos gręžiniai. Gręžinys Nr. 8002 (pirminis Nr. 2485) 
įrengtas 1981 m, jo gylis – 150,0 m. Tinklinis 127 mm gręžinio filtras įrengtas 90,0–100,0 m 
gylyje į kvartero periodo vandeningą sluoksnį. Gręžinys vandens gavybai netinkamas, todėl šį 
gręžinį numatyta užkonservuoti, o ateityje ir likviduoti. 

2014 m. buvo įrengtas naujas vandens gavybos gręžinys, kurio Nr. 58164 (pirminis Nr. 
4720). Jo gylis – 103,0 m. Žiočių absoliutinis aukštis – 144,37 m. Filtrinė gręžinio dalis su 125,0 
mm tinkliniu filtru įrengta intervale 69,0–103,0 m (abs. a. 75.37–41.37 m) į Dainavos-Dzūkijos 
(ag II dn-dz) vandeningąjį sluoksnį. 

 Grybėnų vandenvietė yra Grybėnų kaimo šiauriniame pakraštyje. Vandenvietę supa 
beveik vien miškai ir gyvenamieji pastatai. Potencialių geologinės aplinkos taršos židinių 
vandenvietės apylinkėse nėra. Vandenvietė pradėta eksploatuoti 1971 m. joje įrengus požeminio 
vandens gavybos gręžinį Nr. 19157 (pirminis Nr. 985). Gręžinys įrengtas į kvartero tarpmoreninį 
vandeningąjį sluoksnį, kurio kraigas yra 90 m gylyje. Vandenvietę eksploatuoja UAB „Ignalinos 
vanduo“. 

 Grikiapelės vandenvietė yra Grikiapelės kaimo pietinieme pakraštyje. Vandenvietę supa 
gyvenamieji namai, dirbamos žemės laukai bei pievos. Potencialių taršos židinių apylinkėse nėra. 
UAB „Ignalinos vanduo“ vandenvietę pradėjo eksploatuoti 1973 m. įrengus gręžinį Nr. 7728 į 
kvartero tarpmoreninį vandeningąjį sluoksnį, slūgsantį 35 m gylyje. 

 Kančiogino vandenvietė yra į šiaurės vakarus nuo Kančiogino kaimo. Vandenvietę supa 
pievos bei miškeliai. Potencialių geologinės aplinkos taršos židinių vandenvietės apylinkėse 
nėra. Vandenvietė pradėta eksploatuoti 2013 m. joje įrengus požeminio vandens gavybos gręžinį 
Nr. 56456 į kvartero tarpmoreninį vandeningąjį sluoksnį, slūgsantį 60,5 m gylyje. Vandenvietę 
eksploatuoja UAB „Ignalinos vanduo“. 

 Kazitiškio vandenvietė yra Kazitiškio kaimo pietvakarinėje dalyje. Vandenvietę supa 
gyvenamieji namai, dirbamos žemės laukai, pievos. Potencialių taršos židinių artimiausioje 
vandenvietės aplinkoje nėra. Vandenvietės teritorija sutvarkyta, griežto režimo juosta apželdinta. 
UAB „Ignalinos vanduo“ Kazitiškio vandenvietę pradėjo eksploatuoti 2003 m. įrengus gręžinį 
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Nr. 34234 į viršutinio-vidurinio devono Šventosios-Upninkų vandeningųjų sluoksnių sistemą, 
slūgsančią 110 m gylyje.  

 Kazokinės vandenvietė yra Kazokinės kaimo šiauriniame pakraštyje. Vandenvietę supa 
gyvenamieji namai, pievos bei dirbamos žemės laukai. Potencialių geologinės taršos židinių 
vandenvietės aplinkoje nėra, tačiau už maždaug 100 metrų yra galvijų ferma. Vandenvietė 
pradėta eksploatuoti 1977 m. joje įrengus požeminio vandens gavybos gręžinį Nr. 2456 (pirminis 
Nr. 2189) į kvartero tarpmoreninį vandeningąjį sluoksnį, slūgsantį 108 m gylyje. Vandenvietę 
eksploatuoja UAB „Ignalinos vanduo“. 

 Mažėnų vandenvietė yra maždaug už 1 km nuo Mažėnų kaimo. Vandenvietę supa 
miškai. Potencialių taršos židinių vandenvietės apylinkėse nėra. Mažėnų vandenvietė pradėta 
eksploatuoti 1974 metais, įrengus gręžinį Nr. 14091 į kvartero tarpmoreninį vandeningąjį 
sluoksnį, slūgsantį 22 m gylyje. Vandenvietę eksploatuoja UAB „Ignalinos vanduo“. 

 Meikštų vandenvietė yra Meikštų kaimo rytinėje dalyje. Vandenvietę supa gyvenamieji 
namai, ganyklos bei dirbamos žemės laukai. Potencialių geologinės aplinkos taršos židinių 
vandenvietės teritorijoje ir apylinkėse nėra. Vandenvietė pradėta eksploatuoti 1985 m. joje 
įrengus požeminio vandens gavybos gręžinį Nr. 19364 (pirminis Nr. 2838). Gręžinys buvo 
įrengtas į viršutinio-apatinio devono Šventosios-Upninkų vandeningųjų sluoksnių sistemą, kurios 
kraigas yra 144 m gylyje. Vėliau, 1988 metais į tą pačią vandeningųjų sluoksnių sistemą, 
slūgsančią 147 m gylyje buvo įrengtas antras gręžinys Nr. 7587. Vandenvietę eksploatuoja UAB 
„Ignalinos vanduo“. 

 Mielagėnų vandenvietė yra Mielagėnų miestelio rytinėje dalyje. Vandenvietę supa 
gyvenamieji namai, dirbamos žemės laukai bei pievos. UAB „Ignalinos vanduo“ Mielagėnų 
vandenvietę pradėjo eksploatuoti 2003 m. įrengus gręžinį Nr. 34237 į kvartero tarpmoreninį 
vandeningąjį sluoksnį, slūgsantį 31 m gylyje.  

 Navikų vandenvietė yra šiaurės rytiniame Navikų kaimo pakraštyje, pasienio ruože, apie 
750 m atstumu į šiaurę nuo sienos su Baltarusija. Maždaug už 750 m į šiaurę taip pat teka ir 
Dysnos upė. Vandenvietė yra atviroje vietoje, artimiausi Navikų gyvenvietės pastatai yra 
išsidėstę už maždaug 60 m į pietvakarius nuo vandenvietės teritorijos. Potencialių geologinės 
aplinkos taršos židinių aplink vandenvietę nėra. Produktyvus vandeningas sluoksnis 
vandenvietės rajone yra 107–127 m gylyje. Vandenį talpinanti uoliena – smėlis. 

 Vandenvietėje yra du vandens gavybos gręžiniai. Gręžinys Nr. 4344 (pirminis Nr. 2972) 
įrengtas 1987 m. į Šventosios-Upninkų vandeningąjį kompleksą. Gręžinio gylis – 140,0 m. Šį 
gręžinį (Nr. 4344) numatyta užkonservuoti. 2014 m. buvo  įrengtas naujas vandens gavybos 
gręžinys, kurio Nr. 57856 (pirminis Nr. 4649). Gręžinio gylis – 127,0 m. Žiočių absoliutinis 
aukštis – 137,15 m. Filtrinė gręžinio dalis su 140,0 mm tinkliniu filtru įrengta 114,0–125,0 m 
intervale (abs. a. 23,15–3,15 m) į Šventosios-Upninkų vandeningąjį kompleksą. Vandenvietę 
eksploatuoja UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“. 

 Naujojo Daugėliškio vandenvietė yra Naujojo Daugėliškio kaimo vakarinėje dalyje. 
Vandenvietę supa gyvenamieji namai, dirbamos žemės laukai, pievos, krūmynai. Potencialių 
geologinės aplinkos taršos židinių vandenvietės apylinkėse nėra. Vandenvietė pradėta 
eksploatuoti 1996 m. joje įrengus požeminio vandens gavybos gręžinį Nr. 25560 į kvartero 
tarpmoreninį vandeningąjį, kurio kraigas yra 84 m gylyje. Vandenvietę eksploatuoja UAB 
„Ignalinos vanduo“. 

 Linkmenų vandenvietė yra Linkmenų kaimo šiauriniame pakraštyje. Vandenvietę supa 
gyvenamieji namai, dirbamos žemės laukai, pievos bei ežerai. Potencialių taršos židinių 
vandenvietės apylinkėse nėra. UAB „Ignalinos vanduo“ Linkmenų vandenvietę pradėjo 
eksploatuoti 2003 m. įrengus gręžinį Nr. 34236 į viršutinio-vidurinio devono Šventosios-
Upninkų vandeningųjų sluoksnių sistemą, slūgsančią 112 m gylyje.  
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 Palūšės vandenvietė yra Palūšės kaimo rytiniame pakraštyje. Aplink vandenvietę 
dominuoja miškai. Potencialių geologinės aplinkos taršos židinių vandenvietės apylinkėse nėra. 
Vandenvietė pradėta eksploatuoti 1990 m. joje įrengus požeminio vandens gavybos gręžinį Nr. 
13233 (pirminis Nr. 3241) į kvartero tarpmoreninį vandeningąjį sluoksnį, slūgsantį 49 m gylyje. 
Vandenvietę eksploatuoja UAB „Ignalinos vanduo“. 

 Rimšės vandenvietė yra Rimšės miestelyje. Vandenvietę supa dirbamos žemės laukai, 
pievos, miškeliai bei gyvenamieji namai. Potencialių taršos židinių vandenvietės apylinkėse nėra. 
UAB „Ignalinos vanduo“ Rimšės vandenvietę pradėjo eksploatuoti 2003 m. įrengus gręžinį Nr. 
34235 į kvartero tarpmoreninį vandeningąjį sluoksnį, slūgsantį 37 m gylyje.  

 Rubelninkų vandenvietė yra Rubelninkų kaimo pakraštyje. Vandenvietę supa pievos ir 
miškeliai. Potencialių geologinės aplinkos taršos židinių vandenvietės apylinkėse nėra. 
Vandenvietė pradėta eksploatuoti 1973 m. joje įrengus požeminio vandens gavybos gręžinį Nr. 
7690 (pirminis Nr. 1815). Gręžinys įrengtas į kvartero tarpmoreninį vandeningąjį sluoksnį, 
slūgsantį 40 m gylyje. Vandenvietę eksploatuoja UAB „Ignalinos vanduo“. 

 Šiūlėnų vandenvietė yra Šiūlėnų kaimo pietvakarinėje dalyje. Vandenvietę supa 
gyvenamieji namai, dirbamos žemės laukai, pievos. Potencialių taršos židinių apylinkėse nėra. 
UAB „Ignalinos vanduo“ Šiūlėnų vandenvietę pradėjo eksploatuoti 1983 m. įrengus gręžinį Nr. 
21603 į kvartero tarpmoreninį vandeningąjį sluoksnį, slūgsantį 115 m gylyje.  

 Taujūnų vandenvietė yra Taujūnų kaimo vakariniame pakraštyje. Vandenvietę supa 
gyvenamieji namai, ganyklos bei dirbamos žemės laukai. Potencialių geologinės aplinkos taršos 
židinių vandenvietės teritorijoje nėra, už maždaug 90 ir 120 metrų yra degalinė ir technikos 
kiemas. Vandenvietė pradėta eksploatuoti 1980 m. joje įrengus požeminio vandens gavybos 
gręžinį Nr. 19243 į kvartero tarpmoreninį vandeningąjį sluoksnį, slūgsantį 43 m gylyje. 
Vandenvietę eksploatuoja UAB „Ignalinos vanduo“. 

 Tverečiaus vandenvietė yra šiaurės-vakarinėje Tverečiaus kaimo dalyje, atviroje vietoje, 
už 70 m į šiaurę nuo Č. Kudabos g. Artimiausi gyvenamieji namai yra už 90 m į pietus nuo 
vandenvietės. Visai šalia, 35 m iki kranto šiaurės kryptimi yra Tverečiaus ežeras. Artimiausia 
upė – Dysna, teka už 0,7 km į šiaurę nuo vandenvietės. Potencialių geologinės aplinkos taršos 
židinių aplink vandenvietę nėra. 

 1974 m. vykdant geologinio kartografavimo darbus, buvo išgręžtas gręžinys Nr. 7828 
(pirminis Nr. Tverečius-336), kurio gylis siekė 682,5 m. Tų pačių metu pabaigoje dalis gręžinio 
likviduota (užtamponuota) iki 75,4 m (abs. a. 54,7) gylio. Aptikus tinkamą vandeningąjį sluoksnį 
62,5-68,2 m (abs. a. 67,6-61,9 m) gylyje, gręžinys paliktas naudoti vandenvietei. Iki šiol šis 
gręžinys aprūpina Tverečiaus miestelio gyventojus geriamuoju vandeniu. Gręžinio gylis – 75,4 
m (abs. a. – 54,7 m), intervale 62,0–67,0 (abs. a. 68,1–58,1 m) į kvartero vandeningąjį sluoksnį 
įrengtas tinklinis 108 mm skersmens filtras. Greta pastatyti vandens gerinimo įrenginiai. 
Vandenvietę eksploatuoja UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“. 

 Vosiūnų vandenvietė yra vakarinėje Vosiūnų kaimo dalyje. Vandenvietės teritorija plyti 
atviroje vietoje, netoli Bažnyčios g. (už 18 m pietų kryptimi). Artimiausi gyvenamieji namai yra 
už 65 m į rytus nuo vandenvietės. Vandenvietė yra netoli Lietuvos Respublikos sienos (siena 
tęsiasi už 100 metrų šiaurės kryptimi). Artimiausia upė – Dysna teka už 100 m į šiaurę nuo 
vandenvietės. Potencialių geologinės aplinkos taršos židinių aplink vandenvietę nėra. 

 2014 m. buvo įrengtas naujas vandens gavybos gręžinys Nr. 55851 (pirminis Nr. 4461). 
Jo gylis – 70,0 m (abs. a. – 57,7 m). Gręžinio tinklinis/plyšinis 125 mm skersmens filtras įrengtas 
intervale 54,0–58,0 / 58,0–62,0 (abs. a. 77,5–65,8 m). Vandenvietę eksploatuoja UAB 
„Didžiasalio komunalinės paslaugos“. 
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 Žvyrių vandenvietė yra šiaurinėje Žvyrių kaimo dalyje. Artimiausias pastatas, esantis už 
17 m nuo vandenvietes gręžinio pietvakarių kryptimi priklausė buvusiam kolūkiui, šiuo metu 
sugriuvęs. Artimiausi gyvenamieji namai yra už 160 m į rytus nuo vandenvietės. Šiaurės 
kryptimi, už 430 m eina krašto kelias (KK112) Ignalina − Didžiasalis. Artimiausia upė – Dysna 
teka už daugiau nei l,5 km į šiaurę nuo vandenvietės.  

 Pagal valstybinės geologinės informacinės sistemos duomenis, už 17 m į pietvakarius nuo 
vandenvietės gręžinio yra potencialus požeminės hidrosferos taršos židinys − galvijų ferma (Nr. 
973). Šiuo metu galviju ferma neveikianti, likę tik pastatai. Jos pavojingumas požeminei 
hidrosferai − vidutinis. 

Žvyrių vandenvietėje 1972 m. išgręžtu gręžiniu Nr. 7686 (pirminis Nr. 1115) išgaunamas 
vanduo iš vandeningojo kvartero sluoksnio. Šiuo metu gręžinys naudojamas Žvyrių ir Krauciškės 
kaimų gyventojams aprūpinti geriamuoju vandeniu. Gręžinio gylis – 36,0 m (abs. a. – 120,91 m). 
Gręžinys yra rakinamoje, pusiau į gruntą įgilintoje, apipylimuotoje pirmo pakėlimo siurblinėje. 
Vandenvietę eksploatuoja UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“. 

 
3.1.4. INFORMACIJA APIE RAJONO VANDENVIETES, KURIŲ MAKSIMALUS 
PERSPEKTYVINIS VANDENS POREIKIS VIRŠIJA 100 M3/D BEI MINERALINIO 
VANDENS VANDENVIETĖ 

Šiame skyriuje pateikiama apžvalginė informacija apie nagrinėjamas Ignalinos rajono 
vandenvietes − Ignalinos naująją (II-ąją), Didžiasalio ir Vidiškių, kurių maksimalūs 
perspektyviniai vandens poreikiai viršija 100 m³/d. Ignalinos naujosios (II-osios) vandenvietės 
perspektyvinis vandens poreikis – 1000 m3/d, Didžiasalio k.− 145 m3/d, o Vidiškių k. − 180 
m3/d. Ignalinos mieste taip pat yra įrengta mineralinio vandens vandenvietė, kurios 
perspektyvinis poreikis – iki 100 m³/d. 

Didžiasalio vandenvietė įrengta pietvakariniame Didžiasalio kaimo pakraštyje, Salos g. 
Vandenvietės teritoriją supa gyvenamieji namai, šienaujamos pievos, žemdirbystės laukai. 
Artimiausi gyvenamieji namai yra už 50 m į šiaurę nuo vandenvietės. Už 0,6 km į pietvakarius 
telkšo Dumblio ežeras, už 0,7 km į pietryčius – Agarinio ežeras. Artimiausia upė – Birvėta teka 
už 1,3 km į pietus; Dysnos upė – už 2 km į šiaurę nuo vandenvietės. Potencialių geologinės 
aplinkos taršos židinių aplink vandenvietę nėra. 

Vandenvietė pradėta eksploatuoti 1984 m. Tuo metu vandenvietė buvo įrengta Ignalinos 
statybinių medžiagų kombinato poreikiams, kuris ją eksploatavo iki 1993 m. Vėliau vandenvietę 
perėmė UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“. Šiuo metu vandenvietėje yra trys vandens 
gavybos gręžiniai, visi jie eksploatuoja kvartero sistemos vandeningąjį sluoksnį. 

Pirmasis vandenvietės gręžinys Nr. 2209 (pirminis Nr. 2763) buvo įrengtas 1984 m. Jis 
įrengtas 50 m (abs. a. 89,12 m) gylyje, o jo tinklinis 168 mm skersmens filtras įrengtas intervale 
nuo 35,0 iki 45,0 m (abs. a. 104,12–94,12 m). Antrasis gręžinys Nr. 10679 (pirminis Nr. 3164) 
įrengtas 1989 m., tačiau 1998 m. nustačius, kad gręžinys smėliuoja bei sumažėjus jo debitui, tų 
pačių metų birželio mėn. buvo atlikti gręžinio remonto darbai. Po remonto gręžinio gylis pasiekė 
42,0 m (abs. a. 93,5 m), o jo tinklinis 225 mm skersmens filtras įrengtas intervale 31,0–41,0 m 
(abs. a. 104,5–94,5 m). Mažėjant vandens našumui vandenvietėje, 2004 m. įrengtas trečiasis 
gręžinys Nr. 36116 (pirminis Nr. 1730). Jo gylis – 45,0 m (abs. a. 94,0 m), o jo tinklinis 195 mm 
skersmens filtras įrengtas intervale 34,0–42,0 m (abs. a. 105,0–97,0 m). Šiuo metu pagrindinis 
gręžinys vandenvietėje – Nr. 36116, kiti du (Nr. 2209 ir Nr. 10679) yra naudojami pakaitomis. 

Ignalinos naujoji (II-oji) vandenvietė yra Ignalinos miesto rytinėje dalyje, Bokšto g. 3, 
atokiau nuo urbanizuotų teritorijų. Esamas vandenvietės sklypas užima 0,66 ha plotą. 
Vandenvietės teritorijoje yra vandens gerinimo (geležies šalinimo ir vandens dezinfekavimo) 
įrenginiai ir švaraus vandens rezervuaras. Vandenvietės sklypas aptvertas tvora, vandenvietėje 
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esantys įrengimai saugomi (yra apsauginė signalizacija). Vandenvietėje gręžiniais išgautas 
vanduo patenka į vandens gerinimo įrenginius, iš jų – į švaraus vandens rezervuarą, iš kurio 
tiekiamas vartotojams. Vandenvietė geriamuoju vandeniu aprūpina Ignalinos miesto vartotojus. 
Vandenvietę eksploatuoja UAB „Ignalinos vanduo“. 

Šiuo metu Ignalinos naujojoje vandenvietėje yra trys veikiantys požeminio vandens 
gavybos gręžiniai – Nr. 26674, Nr. 29710 ir Nr. 44844. Visi trys gręžiniai eksploatuoja 
Medininkų-Žemaitijos vandeningąjį sluoksnį. Daugiau jokių gręžiniu (konservuotų, likviduotinų, 
monitoringo) vandenvietės teritorijoje nėra. 

Gręžinys Nr. 26674 buvo įrengtas 1999 m. Jis yra 150 m gylio, o jo darbinės dalies gyliai 
siekia 78–88 m ir 90–86 m. Antrasis gręžinys – Nr. 29710 buvo  įrengtas 2001 m., jo gylis – 97,0 
m, darbinės dalies gylis siekia 76–93 m. Trečiasis gręžinys Nr. 44844 buvo įrengtas 2009 m., jis 
yra 103 m gylio, o jo darbinės dalies gylis siekia 73–88 m. 

Vidiškių vandenvietė yra Vidiškių kaimo pietvakarinėje dalyje. Vandenvietę supa 
gyvenamieji namai, pievos bei miškeliai. Potencialių taršos židinių nei vandenvietės teritorijoje 
nei jos artimiausiose apylinkėse nėra. UAB „Ignalinos vanduo“ Vidiškių vandenvietę pradėjo 
eksploatuoti nuo 1991 metų, įrengus gręžinį Nr. 13898 (pirminis Nr. 3528) į viršutinio-vidurinio 
devono vandeningųjų sluoksnių sistemą, kurios kraigas yra 129 m gylyje. 2015 metais į tą pačią 
vandeningųjų sluoksnių sistemą (150 m gylyje) buvo įrengtas antras gręžinys Nr. 59769. 

 Ignalinos mineralinio vandens vandenvietė įrengta vakariniame Ignalinos miesto 
pakraštyje, prie Gavio ežero, pirmosios (senosios) miesto gėlo vandens vandenvietės vakarinėje 
dalyje. Ignalinos mineralinio vandens vandenvietėje yra vienas gręžinys (Nr. 50423), išgręžtas 
2012 m. į ordoviko-kambro vandeningąjį sluoksnį. Jo gylis – 462,4 m, darbinė dalis be filtro, 
įrengta 445-462,4 m gylyje.  

 
3.1.5. VANDENVIEČIŲ APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMAS 

VAZ nustatymas rajono vandenvietėms, kurių perspektyvinis vandens poreikis neviršija 100 m3/d 
geriamojo vandens 

Reikalavimai vandenviečių apsaugos zonų (VAZ) nustatymui yra pateikti požeminio 
vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos apraše (toliau – VAZ aprašas). Šiame 
dokumente nurodyta, kad VAZ juostos yra nustatomos visoms viešojo vandens tiekimo 
vandenvietėms, kuriose išgaunamas vanduo numatytas vartoti kaip maisto produktas. VAZ 
juostų pobūdis nustatomas atsižvelgiant į išgaunamo vandens kiekį vandenvietėje, o dydis – 
atsižvelgiant į geologines ir hidrogeologines sąlygas, pagal kurias vandenvietės yra suskirstomos 
į grupes. Visos UAB „Ignalinos vanduo“ ir UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ 
eksploatuojamos vandenvietės, kuriose vanduo išgaunamas iš kvartero vandeningųjų sluoksnių 
bei viršutinio-vidurinio devono Šventosios-Upninkų vandeningųjų sluoksnių sistemos, priklauso 
II-ai vandenviečių grupei. Tai su atmosferos krituliais, paviršiniu ir gretimų sluoksnių požeminiu 
vandeniu silpną ryšį turinčios pusiau uždaros požeminio vandens vandenvietės, įrengtos iš dalies 
izoliuotame vandeningame sluoksnyje. Pagal VAZ aprašo reikalavimus, esamoms ir naujai 
projektuojamoms II grupės požeminio vandens vandenvietėms, iš kurių išgaunama vidutiniškai 
iki 99 m3 vandens per parą ir kurių vandenį planuojama naudoti kaip maisto produktą, 
nustatomos šios VAZ juostos: 1-oji arba griežto režimo apsaugos juosta – 10 metrų spinduliu 
aplink vandenvietę (gręžinį) ir taršos apribojimo juosta – 50 metrų spinduliu (įskaitant 1-ąją 
juostą) aplink vandenvietę (gręžinį). Šiame plane nagrinėjama 30 tokių vandenviečių (žr. 3.1.2 
lentelę). 

3.1.2 lentelė. Ignalinos rajono vandenviečių, išgaunančių iki 100 m3/d vandens, griežto 
režimo (1-osios) apsaugos juostos dydžiai 
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Eil. 
Nr. 

Vandenvietės 
pavadinimas 

Vanden-
vietės kodas 

ŽGR 

Produktyvus 
vandeningasis 

sluoksnis 

Vanden-
vietės 
grupė 

Minimalus 1-
osios apsaugos 

juostos spindulys 
aplink gręžinį, m 

1.  Antalksnės 3340 agl III-II II 10 

2.  Bėčiūnų 3343 agl II II 10 

3.  Bernotų 3336 agl II II 10 

4.  Ceikinių 3329 agl III II 10 

5.  Dietkauščiznos 3366 agl III-II nm3-md II 10 

6.  Dūkštelių 4984 agl III II 10 

7.  Dūkšto 4041 agl III, agl II II 10 

8.  Dvaryščių 4921 agl II md-žm II 10 

9.  Erzvėto 3367 agl II md-žm II 10 

10.  Gilūtų  3337 ag II dn-dz II 10 

11.  Grybėnų 4985 agl III-II II 10 

12.  Grikiapėlės 3341 agl III-II II 10 

13.  Ignalinos (gręž. 
Nr. 50423) 

4510 O- Є II 10 

14.  Kančiogino 4983 agl II II 10 

15.  Kazitiškio 3328 D3-2šv-up II 10 

16.  Kazokinės 4988 agl III-II II 10 

17.  Linkmenų 3342 D3-2šv-up II 10 

18.  Mažėnų 3334 agl III-II II 10 

19.  Meikštų 3339 D3-2šv-up II 10 

20.  Mielagėnų 3335 agl III-II II 10 

21.  N. Daugėliškio 3331 agl III II 10 

22.  Navikų  4699 D3-2 šv-up II 10 

23.  Palūšės 4989 agl III II 10 

24.  Rimšės 3338 agl III II 10 

25.  Rubekninkų 3330 agl III II 10 

26.  Šiūlėnų 3332 agl II II 10 

27.  Taujūnų 3333 agl III-II II 10 

28.  Tverečiaus 3373 agl II žm-dn II 10 

29.  Vosiūnų 3369 agl II žm-dn II 10 

30.  Žvyrių 3368 agl III-II nm3-md II 10 

 

VAZ nustatymas rajono vandenvietėms, kurių perspektyvinis vandens poreikis viršija 100 m3/d 
geriamojo vandens bei mineralinio vandens vandenvietėms 

  
Vadovaujantis požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo 

5.2 punktu, VAZ nustatoma aplink I ir II grupės požeminio gėlo vandens, kai jį planuojama 
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naudoti kaip maisto produktą, vandenvietes, iš kurių imama vidutiniškai 100 m3 ir daugiau 
vandens per parą, o taip pat mineralinio vandens, kai jį planuojama vartoti kaip maisto produktą, 
vandenvietes, neatsižvelgiant į jose išgaunamą vandens kiekį. Aplink minėtas vandenvietes 
nustatoma griežto režimo (1-oji) juosta ir apskaičiuojamos mikrobinės taršos apribojimo (2-oji) 
ir cheminės taršos (3-ioji) apribojimo juostos. 

 Kaip minėta, Ignalinos rajone yra 3 vandenvietės, kurių perspektyvinis vandens poreikis 
viršija 100 m3/d. Tai Ignalinos naujoji (II-oji) v-tė – joje išgaunamo vandens kiekis siekia 1000 
m3/d, Didžiasalio k. v-tė − 145 m3/d ir Vidiškių k. v-tė − 180 m3/d. Taip pat Ignalinoje yra 
mineralinio vandens vandenvietė, kurios perspektyvinis poreikis – iki 100 m3/d. 

 Taigi, vadovaujantis vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašu, 
minėtoms vandenvietėms turi būti nustatytos griežto režimo (1-oji), mikrobinės taršos 
apribojimo (2-oji) ir cheminės taršos (3-ioji) apribojimo VAZ juostos. 

 Pirmoji VAZ juosta (griežto režimo) Ignalinos naujoje (II-oje), Didžiasalio k. ir 
Vidiškių k. vandenvietėse pagal VAZ aprašą turi būti nustatytos ne mažesniu kaip 10 m 
spinduliu aplink eksploatuojamus gręžinius ir skirta saugoti vandenvietę bei joje esančius 
požeminio vandens ėmimo įrenginius nuo atsitiktinio ar tyčinio užteršimo. 

 Antrosios ir trečiosios VAZ juostų dydžiai apskaičiuojami analitiniais ir grafiniais 
metodais arba nustatomi pagal analogiją, eksperimentiniu būdu, matematiniu modeliavimu. 
Mikrobinės taršos apribojimo (2-osios) juostos dydis turi būti toks, kad mikroorganizmai, patekę 
į eksploatuojamąjį horizontą, kaptažinio įrenginio nepasiektų būdami gyvybingi. Tarpsluoksninio 
vandens horizontuose mikroorganizmai išlieka gyvi iki 200 parų. Todėl 2-oji VAZ juosta turėtų 
būti skaičiuojama ar modeliuojama ne mažesniam nei 200 parų laikotarpiui. 

 Cheminės taršos apribojimo (3-iosios) juostos matmenys apskaičiuojami (modeliuojami), 
atsižvelgiant į tai, kad cheminiai teršalai, patekę tiesiogiai į eksploatuojamąjį vandeningąjį 
sluoksnį, nepasiektų kaptažinio įrenginio per 25 metus, o patekę į gruntinį vandeningąjį sluoksnį 
– per 50 metų. Ši juosta gali būti sudaryta iš dviejų sektorių: 3a (kaptažo srities gruntinio 
vandens horizonte) ir 3b (kaptažo srities eksploatuojamame horizonte). Griežti ūkinės veiklos 
apribojimai yra numatomi tik 3a sektoriuje. 

3.2. LAUKO GAISRINIO VANDENTIEKIO, SKIRTO PASTATAMS GESINTI, 
TINKLŲ IR STATINIŲ ESAMA BŪKLĖ 

Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 
planų rengimo taisyklių 22.7 punktu, bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje yra įvertinama 
lauko gaisrinio vandentiekio, skirto pastatams gesinti, tinklų ir statinių esama būklė.  

 Ignalinos mieste yra įrengta gaisrinio vandens tiekimo sistema, kuri garantuoja vandens 
tiekimą gaisrams gesinti. Ignalinos mieste yra įrengti 65 gaisriniai hidrantai (22 požeminiai ir 43 
antžeminiai), kurių būklė yra gera, o jų įrengimas atitinka galiojančių teisės aktų reikalavimus 
(žr. 1 priedą). Dūkšto m. įrengti 48 hidrantai, 6 hidrantai įrengti Palūšės k., 2 hidrantai įrengti 
Kaniūkų k., po vieną hidrantą yra įrengta Vidiškių k., Ceikinių k., Didžiasalio k. ir Mielagėnų k. 

Likusiose Ignalinos rajono gyvenamosiose vietovėse, kuriose gyvena mažiau kaip po 5 
tūkst. gyventojų, gaisrinės vandens tiekimo sistemų nėra, tačiau yra natūralių ar dirbtinių 
vandens telkinių bei vandenbokščių, kurie yra nutolę ne daugiau kaip 1000 m nuo su gaisrine 
sauga susijusių objektų. 
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3.3. NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪRA (NUOTEKŲ VALYMO 
ĮRENGINIAI IR NUOTEKŲ DUMBLO TVARKYMO AIKŠTELĖS) 

Ignalinos rajone yra 17 nuotekų valymo įrenginių (14 uždari ir 3 atviri) ir 1 nuotekų 
valymo įrenginių perteklinio dumblo kaupimo aikštelė. 
 

Sanitarinių apsaugos zonų nustatymas 

Komunalinių objektų sanitarinių apsaugos zonų dydžiai yra nustatomi vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų 
žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ XIV skyriaus nuostatomis (žr. 3.3.1 lentelę). 
 

3.3.1 lentelė. Komunalinių objektų sanitarinių apsaugos zonų dydžiai 

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

Įrenginio pavadinimas 

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 

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

– – – 100 200 

 

Nuotekų valymo įrenginiai 

 Ignalinos rajone yra 16 nuotekų valymo įrenginių (NVĮ), kurie priklauso UAB „Ignalinos 
vanduo“ ir vieneri nuotekų valymo įrenginiai (Didžiasalio k.), kuriuos eksploatuoja UAB 
„Didžiasalio komunalinės paslaugos“ (žr. 3.3.2 lentelę):  

- 1 atviri, kurių našumas mažesnis kaip 5 tūkst. m3 per parą (Ignalinos  m.); 

- 2 atviri, kurių našumas mažesnis kaip 0,05 tūkst. m3 per parą (Dūkštelių k. ir 
Taujūnų k.); 

- 14 uždarų, kurių našumas mažesnis kaip 5 tūkst. m3/parą (Ceikinių k., Didžiasalio k., 
Dūkšto mstl., Kazitiškio k, Kazokinės k., Linkmenų k., Mielagėnų k., Naujojo 
Daugeliškio k. (Ignalinos g. ir Mokyklos g.), Palūšės k., Rimšės k. (Rimšės g. ir 
Darželio g.), Šiūlėnų k. ir Vidiškių k.).  

 Vadovaujantis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, uždariems 
mechaninio ir (arba) biologinio ir (arba) cheminio nuotekų valymo įrenginiams, kurių našumas 
yra mažesnis kaip 5 tūkst. m3/parą, sanitarinės apsaugos zonos nenustatomos. Atviriems 
mechaninio ir (arba) biologinio ir (arba) cheminio nuotekų valymo įrenginiams, kurių našumas 
mažesnis kaip 0,05 tūkst. m3/parą, sanitarinės apsaugos zonos taip pat nenustatomos. 

 Taigi, šiems Ignalinos rajono nuotekų valymo įrenginiams sanitarinės apsaugos zonos 
nenustatomos: uždariems NVĮ, kurie yra Ceikiniuose, Didžiasalyje, Dūkšte, Kazitiškyje, 
Kazokinėje, Linkmenyse, Mielagėnuose, Naujajame Daugeliškyje (Ignalinos g. ir Mokyklos g.), 
Palūšėje, Rimšėje (Rimšės g. ir Darželio g.), Šiūlėnuose ir Vidiškėse, ir atviriems NVĮ, kurie yra 
Dūkšteliuose ir Taujūnuose (žr. 3.3.2 lentelę). 
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 Vadovaujantis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis LR 
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343, Ignalinos m. atviriems biologiniams 
nuotekų valymo įrenginiams nustatyta 200 m sanitarinė apsaugos zona, nes jų našumas siekia 
nuo 0,2 iki 5 tūkst. m3 per parą. 

 3.3.2 lentelė. Ignalinos rajone esantys nuotekų valymo įrenginiai ir jų sanitarinių 
apsaugos zonų dydžiai 

Koordinatės, LKS-94 Eil. 
Nr.  

Gyvenamoji 
vietovė 

NVĮ tipas Tūkst. 
m3/parą 

SAZ, 
m X Y 

1 Ceikiniai Uždari, biologiniai 0,005* − 6126856 643983 

2 Didžiasalis Uždari, biologiniai 0,36 − 6134926 670580 

3 Dūkštas Uždari, biologiniai 0,25 − 6157023 647231 

4 Dūkšteliai Atviri, biologiniai 0,003* − 6159964 645969 

5 Ignalina Atviri, biologiniai 1,5 200 6134620 637490 

6 Kazitiškis Uždari, biologiniai 0,03 − 6147302 636037 

7 Kazokinė Uždari, biologiniai 0,002* − 6130619 639728 

8 Linkmenys Uždari, biologiniai 0,054 − 6132954 624512 

9 Mielagėnai Uždari, biologiniai 0,015 − 6126845 655152 

10 N. Daugeliškis 
(Ignalinos g.) 

Uždari, biologiniai 0,02 − 6139286 645728 

11 N. Daugeliškis 
(Mokyklos g.) 

Uždari, biologiniai 0,025 − 6139653 646031 

12 Palūšė Uždari, biologiniai 0,045 − 6134283 633676 

13 Rimšė (Rimšės g.) Uždari, biologiniai 0,005* − 6157034 653718 

14 Rimšė (Darželio g.) Uždari, biologiniai 0,005* − 6156697 654322 

15 Taujūnai Atviri, mechaniniai 0,006* − 6141204 648261 

16 Šūlėnai Uždari, biologiniai 0,003* − 6136615 652009 

17 Vidiškės Uždari, biologiniai 0,2 − 6140095 639615 

* - faktinis našumas per parą (tūkst. kub. metrų) 
 

Nuotekų dumblo tvarkymo aikštelės 

Ignalinos rajone yra viena nuotekų valymo įrenginių perteklinio dumblo kaupimo aikštelė 
Kaniūkų k., kurios pajėgumas – 0,01 tūkst. m3/parą. Į Kaniūkų nuotekų valymo įrenginių 
perteklinio dumblo kaupimo aikštelę vežamas 79 proc. drėgnumo perteklinis dumblas iš 
Ignalinos ir Dūkšto NVĮ. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 
343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ XIV skyriaus nuostatomis, 
Kaniūkų k. nuotekų valymo įrenginių perteklinio dumblo kaupimo aikštelei nustatoma 100 m 
sanitarinė apsaugos zona (žr. 3.3.3 lentelę). 

 3.3.3 lentelė. Nuotekų valymo įrenginių perteklinio dumblo kaupimo aikštelės Ignalinos 
rajone ir jų sanitarinių apsaugos zonų dydžiai 

Našumas Koordinatės, LKS-94 Gyvenamoji 
vietovė tūkst. m3/parą t/metus 

Aikštelės 
plotas, ha 

SAZ, 
m X Y 

Kaniūkai 0,01 6800 0,47 100 6155548 647912 
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3.4. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ ANALIZĖ 

Rengiant Ignalinos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 
specialiojo plano koregavimo planą ir siekiant kuo objektyviau įvertinti vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo infrastruktūros esamą ir planuojamą situaciją buvo išanalizuoti 
nagrinėjamoms teritorijoms aktualūs teritorijų planavimo dokumentai. 

 

Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas 

Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane išnagrinėtas geriamojo vandens 
tiekimas visose gyvenamosiose vietovėse, kuriose koncentruotai gyvena daugiau nei 50 
gyventojų arba kuriose numatyta urbanizuojamų teritorijų plėtra. 

Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane numatyta, kad visas tiekiamas 
vanduo atitiks galiojančią higienos normą HN 24:2006 „Geriamo vandens saugos ir kokybės 
reikalavimai“. Tuo tikslu turi būti renovuojama dalis eksploatuojamo skirstomo vamzdyno, 
statomi nauji vandens gerinimo įrenginiai. 

Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus, Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrajame 
plane numatyta plėsti vandentiekio sistemas keturiasdešimt vienoje gyvenvietėse, rekonstruoti 
vandenvietes statant naujus vandens gerinimo įrenginius, įrengiant naujas vandenvietes, plečiant 
naujus ir rekonstruojant esamus tinklus (žr. 3.4.1 lentelę). 

Bendrajame plane numatyti šie vandentiekio tvarkymo darbai: naujų vandentiekio tinklų 
plėtra – 50 km, 9-nių esamų vandenviečių rekonstravimas, 3-jų naujų vandenviečių įrengimas, 
25-kių naujų vandens gerinimo įrenginių statyba. Taip pat turi būti įregistruotos vandenviečių 
apsaugos zonos, o jose ribojama ūkinė veikla. Plane numatyta, kad visi plečiami vandentiekiai 
bus pritaikyti gaisrų gesinimui: sukurta žiedinė struktūra, parinkti reikiami vamzdynų diametrai, 
įrengti priešgaisriniai hidrantai. Teritorijose, kur nėra numatytas vandentiekis, turi būti įrengti 
priešgaisriniai rezervuarai, privažiavimai prie atvirų vandens telkinių. 

Plane numatyta vykdyti tolesnį eksploatuojamų požeminių vandenų monitoringą, vykdyti 
tiekiamo vandens kokybės kontrolę ir apie jos rezultatus sistemingai informuoti vietinės 
savivaldos organus bei visuomenę. Taip pat vykdyti naudojamų šulinių vandens kokybės 
stebėjimą, išaiškinti zonas su užterštu gruntiniu vandeniu ir tose zonose įrengti vandens tiekimo 
sistemas iš gilesnių horizontų.  

Bendrajame plane numatoma, kad pertvarkant Ignalinos rajono vandenvalos ūkį reikia 
vystyti nuotekų surinkimo ir tvarkymo sistemas 91-oje gyvenamojoje vietovėje rekonstruojant 
esamas ir statant naujas nuotekų valyklas, statant bei renovuojant senus nuotekų surinkimo 
tinklus (žr. 3.4.1 lentelę). Bendrajame plane numatyti šie nuotekų ūkio tvarkymo darbai: nutiesti 
naujų nuotekų surinkimo tinklų − 91 km, rekonstruoti 10 esamų nuotekų valyklų, įrengti 18 
naujų nuotekų surinkimo sistemų atskirose gyvenvietėse, pastatyti 20 naujų nuotekų valyklų ir 
vykdyti išleidžiamų į paviršinius vandenis nuotekų kontrolę.  

 

3.4.1 lentelė. Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane numatyti 
sprendiniai 

Geriamojo vandens tiekimas Nuotekų tvarkymas Eil. 
Nr. 

Gyvenamo-
ji vietovė Tinklų 

plėtra, 
km 

Numatoma 
vandentiekio įrenginių 
pertvarka 

Tinklų 
plėtra, 
km 

Numatoma nuotekų 
įrenginių pertvarka 

1.  Antalksnė _ _ _ Numatomas 
decentralizuotas nuotekų 
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tvarkymas 

2.  Bėčiūnai 1 Rekonstruoti 
vandenvietę, pastatyti 
vandens gerinimo 
įrenginius 

2,4 Įrengti nuotekų surinkimo 
sistemą, pastatyti naujus 
nuotekų valymo įrenginius 

3.  Bernotai 0,5 Pastatyti vandens 
gerinimo įrenginius 

2,7 Įrengti nuotekų surinkimo 
sistemą, pastatyti naujus 
nuotekų valymo įrenginius 

4.  Ceikiniai 2,1 Pastatyti vandens 
gerinimo įrenginius 

2,4 Rekonstruoti esamus 
nuotekų valymo įrenginius 

5.  Didžiasalis  0,9 _ 1,4 Rekonstruoti esamus 
nuotekų valymo įrenginius 

6.  Dietkaučiz-
na 

1,5 Rekonstruoti 
vandenvietę, pastatyti 
vandens gerinimo 
įrenginius 

3,6 Įrengti nuotekų surinkimo 
sistemą, pastatyti naujus 
nuotekų valymo įrenginius 

7.  Dūkšteliai, 
Pažemiškis 

1 Rekonstruoti 
vandenvietę, pastatyti 
vandens gerinimo 
įrenginius 

1,2 Rekonstruoti esamus 
nuotekų valymo įrenginius 

8.  Dūkštas, 
Kaniūkai, 
Ažukarklinė 

7,6 Rekonstruoti vandens 
gerinimo įrenginius 

8,3 Pastatyti naujus nuotekų 
valymo įrenginius 

9.  Erzvėtas 0,5 Rekonstruoti 
vandenvietę, pastatyti 
vandens gerinimo 
įrenginius 

1 Įrengti nuotekų surinkimo 
sistemą, pastatyti naujus 
nuotekų valymo įrenginius 

10.  Gilūtos  1,3 Pastatyti vandens 
gerinimo įrenginius 

3,2 Įrengti nuotekų surinkimo 
sistemą, pastatyti naujus 
nuotekų valymo įrenginius 

11.  Ginučiai 1,7 Įrengti vandentiekio 
tinklus, įrengti 
vandenvietę ir vandens 
gerinimo įrenginius 

1,8 Įrengti nuotekų surinkimo 
sistemą, pastatyti naujus 
nuotekų valymo įrenginius 

12.  Grybėnai 1 Pastatyti vandens 
gerinimo įrenginius 

2,9 Įrengti nuotekų surinkimo 
sistemą, pastatyti naujus 
nuotekų valymo įrenginius 

13.  Grikiapelė 1 Pastatyti vandens 
gerinimo įrenginius 

 Numatomas 
decentralizuotas nuotekų 
tvarkymas 

14.  Ignalinos 
m., 
Strigailiškis 
Girminiai  

4,5 Apjungti Ignalinos ir 
Strigailiškio 
vandentiekio sistemas  

8,8 Rekonstruoti esamus 
nuotekų valymo įrenginius 

15.  Janionys 1 Įrengti vandentiekio 
tinklus, įrengti 
vandenvietę ir vandens 
gerinimo įrenginius 

1 Įrengti nuotekų surinkimo 
sistemą, pastatyti naujus 
nuotekų valymo įrenginius 

16.  Kazitiškis 0,7 Pastatyti vandens 
gerinimo įrenginius 

1,4 _ 

17.  Kazokinė 0,9 Rekonstruoti 2,3 Įrengti nuotekų surinkimo 
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vandenvietę, pastatyti 
vandens gerinimo 
įrenginius 

sistemą, pastatyti naujus 
nuotekų valymo įrenginius 

18.  Linkmenys, 
Naujasodis 

4,3 Pastatyti vandens 
gerinimo įrenginius, 
apjungti Linkmenų ir 
Naujasodžio 
vandentiekius 

6,9 Rekonstruoti esamus 
nuotekų valymo įrenginius 

19.  Mažėnai 1,5 Pastatyti vandens 
gerinimo įrenginius 

3,4 Įrengti nuotekų surinkimo 
sistemą, pastatyti naujus 
nuotekų valymo įrenginius 

20.  Meikštai 1 Pastatyti vandens 
gerinimo įrenginius 

2,9 Įrengti nuotekų surinkimo 
sistemą, pastatyti naujus 
nuotekų valymo įrenginius 

21.  Mėčionys 1,5 Pastatyti vandens 
gerinimo įrenginius 

1,5 Įrengti nuotekų surinkimo 
sistemą, pastatyti naujus 
nuotekų valymo įrenginius 

22.  Mielagėnai 0,5 Rekonstruoti 
vandenvietę, pastatyti 
vandens gerinimo 
įrenginius 

3 Rekonstruoti esamus 
nuotekų valymo įrenginius 

23.  Mikalavas 1 Pastatyti vandens 
gerinimo įrenginius 

1 Įrengti nuotekų surinkimo 
sistemą, pastatyti naujus 
nuotekų valymo įrenginius 

24.  Naujasis 
Daugėliškis 

2 Pastatyti vandens 
gerinimo įrenginius 

5,6 Įrengti nuotekų surinkimo 
sistemą, pastatyti naujus 
nuotekų valymo įrenginius 

25.  Navikai, 
Dysna 

0,8 − 3,2 Įrengti nuotekų surinkimo 
sistemą, pastatyti naujus 
nuotekų valymo įrenginius 

26.  Palūšė 1 Rekonstruoti 
vandenvietę, pastatyti 
vandens gerinimo 
įrenginius 

1,5 Rekonstruoti esamus 
nuotekų valymo įrenginius 

27.  Rimšė 0,7 Rekonstruoti vandenvietę 3,3 Rekonstruoti esamus 
nuotekų valymo įrenginius 

28.  Rubelninkai 0,4 Pastatyti vandens 
gerinimo įrenginius 

1,7 Įrengti nuotekų surinkimo 
sistemą, pastatyti naujus 
nuotekų valymo įrenginius 

29.  Šiūlėnai 0,5 Pastatyti vandens 
gerinimo įrenginius 

2 Įrengti nuotekų surinkimo 
sistemą, pastatyti naujus 
nuotekų valymo įrenginius 

30.  Švedriškė, 
Margavonė, 
Jakėnai 

1,1 − 1 − 

31.  Taujūnai 1 Rekonstruoti 
vandenvietę, pastatyti 
vandens gerinimo 
įrenginius 

1,3 Rekonstruoti esamus 
nuotekų valymo įrenginius 

32.  Tverečius 1 − 4,5 Įrengti nuotekų surinkimo 
sistemą, pastatyti naujus 

nuotekų valymo įrenginius 



Ignalinos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo planas 

 
UAB „Daugėla“ 25 

33.  Vaišniūnai  Numatomas 
decentralizuotas 
geriamojo vandens 
tiekimas 

 Numatomas 
decentralizuotas nuotekų 
tvarkymas 

34.  Vidiškės, 
Rimšėnai 

2,5 Rimšėnuose įrengti 
vandentiekio tinklus. 
Vandenį tiekti iš 
Vidiškių vandenvietės 

2,5 Rekonstruoti esamus 
nuotekų valymo įrenginius 

35.  Žydeliai 1,5 Įrengti vandentiekio 
tinklus, įrengti 
vandenvietę ir vandens 
gerinimo įrenginius 

1,5 Įrengti nuotekų surinkimo 
sistemą, pastatyti naujus 
nuotekų valymo įrenginius 

  

Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane Ignalinos miesto vandenvietei 
(vandenvietės numeris ŽGR – 25) yra nustatytos griežto režimo (3,92 ha), mikrobinės taršos 
apribojimo (21,54 ha) ir cheminės taršos apribojimo (1223,63 ha) juostos. Pažymėtina, kad šiuo 
metu ši vandenvietė nebenaudojama, o jos gręžiniai – užkonservuoti. 

 
 

Ignalinos miesto bendrasis planas  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
įstatymu numatoma, kad ne mažiau kaip 95 % Ignalinos rajono gyventojų būtų aprūpinami viešo 
vandens tiekėjo tiekiamu vandeniu. 

Ignalinos miesto bendrajame plane numatoma (3.4.2 lentelė), kad visas tiekiamas vanduo 
atitiks dabar galiojančią higienos normą HN 24:2003 „Geriamo vandens saugos ir kokybės 
reikalavimai“. Tuo tikslu turi būti renovuojama dalis eksploatuojamo skirstomojo vamzdyno. 
Norint įgyvendinti šiuos siekius, Ignalinos miesto bendrajame plane numatyta: parengti Ignalinos 
naujosios vandenvietės Bokšto gatvėje apsaugos zonų nustatymo projektą, iš Ignalinos 
vandentiekio tinklų tiekti vandenį Girminių, Bėčiūnų ir Strigailiškio gyvenamosioms vietovėms; 
plėsti vandentiekio tinklus visame Ignalinos mieste ir jo priemiesčiuose, t.y. nutiesti 22 km naujų 
vandentiekio tinklų. Rengiant detaliuosius bei specialiuosius planus numatyti, kad visi plečiami 
vandentiekio tinklai būtų pritaikyti gaisrų gesinimui: sukurta žiedinė struktūra, parinkti reikiami 
vamzdynų diametrai, įrengti priešgaisriniai hidrantai. Teritorijose, kur nėra numatytas 
vandentiekis, pagal priešgaisrinius reikalavimus turi būti įrengti priešgaisriniai rezervuarai, 
privažiavimai prie atvirų vandens telkinių. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
įstatymu numatoma, kad ne mažiau kaip 95 % Ignalinos rajono gyventojų būtų teikiamos 
nuotekų tvarkymo paslaugos. Išleidžiamų į paviršinius vandenis nuotekų kokybė turi tenkinti ES 
„Miestų nuotekų valymo direktyvos“ 91/271/EEC reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, kad 
direktyva 91/271/EEC įsigaliojo Lietuvoje nuo 2010 m., visi sprendiniai sietini su vandenvala 
įgauna prioritetinį statusą. Norint įgyvendinti šiuos siekius, Ignalinos miesto bendrajame plane 
numatyta: palaikyti gerame techniniame stovyje Ignalinos nuotekų valyklą, vykdyti išleidžiamų į 
paviršinius vandenis nuotekų kontrolę; plėsti nuotekų surinkimo sistemą Ignalinos mieste ir 
priemiesčiuose visu planuojamu laikotarpiu. Numatoma nutiesti 18,5 km naujų nuotekų 
surinkimo tinklų. Planuojamam nuotekų surinkimo tinklo funkcionavimui užtikrinti reikėtų 
įrengti ne mažiau kaip 10 siurblinių ir planuojamo periodo eigoje rekonstruoti esamus nuotekų 
surinkimo tinklus. 

Plane konstatuojama, kad lietaus vandens surinkimo ir valymo sistema yra mažiausiai 
išplėtota miesto inžinerinės infrastruktūros sritis. Reljefo nelygumai kelia didelius reikalavimus 
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lietaus vandens surinkimui. Nuo kalvų staigiai subėgantis didelis vandens kiekis atneša 
nuostolius statiniams ir gamtai. 

Plane konstatuojama, kad reikalingas lietaus vandens nuotekų tinklų plėtojimas visame 
mieste. Surenkamas lietaus vanduo prieš išleidžiant į paviršinius vandenis turi būti apvalomas. 
Plane numatoma naujų nuotekų surinkimo tinklų plėtra – 11,4 km, taip pat nustatytas poreikis 
įrengti 8 lietaus vandens valyklas bei 4 išleidėjus į atvirus griovius, ežerus. 

 
3.4.2 lentelė. Ignalinos miesto bendrajame plane numatyti sprendiniai 

Naujai tiesiamo tinklo ilgis, km Eil. 
Nr. 

Gyvenamoji vietovė  

Vandentiekio Buitinių nuotekų Paviršinių nuotekų 

I Ignalinos m.    

   Ažušilės g.  1,3 0,5 0,7 

   Centrinėje miesto dalyje   5,0 

   Budrių g.  0,3 0,2 0,8 

   Draugystės g.  0,3  0,2 

   Gėlių g.  0,2 0,2  

   Kaštonų g.  0,3   

   Medžiotojų g.  0,4 0,1  

   Miško g.    0,1 

   Pušų g.  0.4 0,2 0,3 

   Sodų bendrijos 
Švenčionių g. rajone  

2,2 2,0  

   Švenčionių g.  1,8 1,8 1,1 

   Vilniaus g.  0,5 0,2 1,2 

   Žalioji g.   0,2 

II Bėčiūnai  2,8 2,7  

III Girminai  6,0 5,2  

IV Strigailiškis  5,5 5,4 1,8 

 Viso:  22,0 18,5 11,4 

 
Ignalinos miesto bendrajame plane Ignalinos vaikų stovyklos vandenvietei (vandenvietės 

numeris ŽGR – 3101) yra nustatytos griežto režimo (0,15 ha), mikrobinės taršos apribojimo 
(0,92 ha) ir cheminės taršos apribojimo (18,59 ha) juostos. Ignalinos miesto bendrajame plane 
taip pat yra nustatyta sanitarinės apsaugos zona Ignalinos miesto nuotekų valymo įrenginiams 
(SAZ plotis – 200 m, SAZ plotas − 19,24 ha).  

 

Dūkšto miesto ir priemiestinių Ažukarklinės bei Kaniūkų kaimų bendrasis planas 

Dūkšto miesto ir priemiestinių Ažukarklinės ir Kaniūkų kaimų bendrajame plane numatyta, 
kad visas tiekiamas vanduo atitiks dabar galiojančią higienos normą HN 24:2006 „Geriamo 
vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. 

Bendrajame plane numatyta (3.4.3 lentelė) plėsti vandentiekio tinklus visame Dūkšto 
mieste ir jo priemiesčiuose visu planuojamu laikotarpiu bei parengti Dūkšto vandenvietės 
apsaugos zonų nustatymo specialųjį planą ir šias zonas įteisinti. Taip pat numatyta, kad visi 
plečiami vandentiekiai bus pritaikyti gaisrų gesinimui: sukurta žiedinė vandentiekio tinklų 
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struktūra, parinkti reikiami vamzdynų diametrai, įrengti priešgaisriniai hidrantai. Teritorijose, 
kuriose nėra numatyta vandentiekio, pagal priešgaisrinius reikalavimus turi būti įrengti 
priešgaisriniai rezervuarai, privažiavimai prie atvirų vandens telkinių. Plane numatyta vykdyti 
tolesnį eksploatuojamų požeminių vandenų monitoringą, vykdyti tiekiamo vandens kokybės 
kontrolę ir apie jos rezultatus sistemingai informuoti vietinės savivaldos organus bei visuomenę. 

Dūkšto miesto ir priemiestinių Ažukarklinės ir Kaniūkų kaimų bendrajame plane numatyti 
nauji nuotekų valymo įrenginiai ir numatyta plėsti nuotekų surinkimo sistemą Dūkšto mieste ir 
priemiestinių Ažukarklinės ir Kaniūkų kaimų teritorijose. Plane numatyta naujų nuotekų 
surinkimo tinklų plėtra – 9 km (įrengiant ne mažiau kaip 5 siurblines) bei esamų nuotekų 
surinkimo tinklų rekonstrukcija. 

Plane konstatuojama, kad lietaus vandens surinkimo ir valymo sistema yra mažiausiai 
išplėtota miesto inžinerinės infrastruktūros sritis. Reljefo nelygumai kelia didelius reikalavimus 
lietaus vandens surinkimui. Nuo kalvų staigiai subėgantis didelis vandens kiekis atneša 
nuostolius statiniams ir gamtai. 

Plane numatyta plėsti lietaus nuotekų surinkimo ir tvarkymo sistemą Dūkšto mieste: 
nutiesti 1,9 km paviršinių nuotekų surinkimo tinklų ir įrengti 1 išleidėją. Paviršinės nuotekos 
turės būti tvarkomos atskirai nuo buitinių, komunalinių nuotekų. Taip pat numatyta, kad galimai 
teršiamos teritorijos bus padengtos mažai laidžia kieta danga, o nuo jų surenkamos nuotekos bus 
išleidžiamos į bendrą lietaus nuotekyną tik po atskiro apvalymo. 

 

3.4.3 lentelė. Dūkšto miesto ir priemiestinių Ažukarklinės ir Kaniūkų kaimų bendrajame 
plane numatyti sprendiniai 

Naujai tiesiamo tinklo ilgis, km Gatvės pavadinimas 

vandentiekio buitinių nuotekų paviršinių nuotekų 

Aušros g.  0,1 0,2 

Bažnyčios g.   0,1 

Dvaro g.  0,3  

Geležinkelio g.  0,2  

Januškų g.  0,2  

Kaniūnų g.  0,2  

Laisvės g.    0,4 

Lazdynų g. 0,7 0,6  

Naujai planuojamos gatvės 
neturinčios pavadinimo 

7,6 
 

5,0  

Partizanų g.  0,5  

Persveto g.  0,4  

S.Raštikio g. 0,2 0.2  

Stoties g. 0,5 0,5  

Vasario 16-osios g. 0,2 0,5 0,2 

Vilniaus g. 0,4 0,4 0,8 

Zarasų g.    0,2 

Žilvičių g.  0,1  

Viso:  9,6 9,0 1,9 
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 Dūkšto miesto ir priemiestinių Ažukarklinės ir Kaniūkų kaimų bendrajame plane yra 
nustatyta sanitarinės apsaugos zona Dūkšto nuotekų valymo įrenginiams (SAZ plotis – 200 m, 
SAZ plotas −  15,06 ha). 

 

Ignalinos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 
specialusis planas 

Ignalinos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 
specialiajame plane į viešojo vandens tiekimo teritorijas, kuriose yra (arba numatomas) 
centralizuotas geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuotekų tvarkymas įtrauktos 54-ios Ignalinos 
rajono gyvenamosios vietovės arba jų dalys: Antalksnė, Ažukarklinė, Bėčiūnai, Bernotai, 
Ceikiniai, Češulėnai, Čižiškiai, Didžiasalis (Didžiasalio sen.), Dietkauščizna, Dūkštas, 
Dūkšteliai, Erzvėtas, Gaveikėnai, Gilūtos, Ginučiai, Girminiai, Grigiškės, Grikiapelė, Grybėnai, 
Ignalina, Kančioginas, Kaniūkai, Kazitiškis, Kazokinė, Liminas, Linkmenys, Lukošiškė, 
Makniūnalaukė, Maksimonys, Margavonė, Mažėnai, Mėčionys, Mėšliai, Meikštai, Mielagėnai, 
Mikalavas, Naujasis Daugėliškis, Naujasodis, Navikai, Ožionys, Palūšė, Paringys, Pažemiškis, 
Radeikiškės, Rimšė, Rimšėnai, Rubelninkai, Strigailiškis, Šiūlėnai, Švedriškė, Taujūnai, 
Tverečius, Vidiškės, Vosiūnai. 

Plane taip pat numatyta, kad tikslinga plėtoti (diegti) vieną bendrą vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo infrastruktūrą šiose gyvenamosiose vietovėse: 

- Ignalina - Girminiai - Strigailiškis; 

- Ceikiniai - Mėšliai - Čižiškiai; 

- Dūkštas - Kaniūkai - Ažukarklinė; 

- Dūkšteliai - Pažemiškis; 

- Švedriškė - Margavonė; 

- Linkmenys - Naujasodis - Liminas; 

- Vidiškės - Rimšėnai; 

- Dietkauščizna - Lukošiškė. 

Vadovaujantis planu, gyvenamosiose vietovėse, kuriose yra (arba numatyta) geriamojo 
vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ar renovacija, priklausomai 
nuo finansinių galimybių, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą galima vystyti 
etapais, kurie išdėstyti tokia prioriteto tvarka: 

- nuotekų valymo įrenginių statyba ar rekonstrukcija aglomeracijose pagal 
įsipareigojimus ES (direktyvų reikalavimus); 

-  nuotekų tinklų plėtra aglomeracijose pagal įsipareigojimus ES (direktyvų 
reikalavimus); 

- vandentiekio tinklų plėtra tik plečiant lygiagrečiai su nuotekų surinkimo sistemų plėtra; 

- vandens gerinimo įrenginių statyba ar rekonstrukcija; 

- vandentiekio tinklų plėtra, kuri vykdoma atskirai nuo nuotekų surinkimo sistemų 
plėtros; 

- vandentiekio ar nuotekų surinkimo sistemų rekonstrukcija. 

Decentralizuotas geriamo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymas numatytas 234-iose 
gyvenamosiose vietovėse arba jų dalyse: Akreimiai, Aliejūnai, Andriejauka, Antagavė, Apšiūtos, 
Astraviškiai, Aukštakalniai, Aza, Ažėnai, Ažubalis, Ažūkarklinė, Ažusenis, Ažušilė, Ažvinčiai, 
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Bajorai, Bajorai I, Bajorai II, Bakeliai, Bališkiai, Bendoriškė, Berniūnai, Beržininkai, Bieniūnai, 
Bikėnai, Birdekšniai, Blažiejiškė, Bobėnai, Buckūnai, Bukeliškė, Ceikinėliai, Ciceniškė, Cijonai, 
Čepeliškė, Čepukai, Čižiškiai, Čižiūnai, Dainiai, Daniūnai, Daubariškė, Daubariškėlė, Degutiškė 
I, Degutiškė II, Didžiasalis, Dikiškė, Dysna, Drūtūnai, Dūdos, Dūkštas, Dūkšteliai, Dvarykščiai, 
Dvarykščius, Dvarykščius, Erzvėtas, Ežeriškė, Gaidė, Gakėnai, Galalaukiai, Garbūnai, Gaureliai, 
Gerkonys, Gervelės, Gerveliškė, Girneliškė, Gorkos, Gramantiškė, Grikiškė, Gudėnai, 
Guntauninkai, Gūriai, Izabelinė, Jakaviškiai, Jakėnai, Jakštiškė, Janavas, Janionys, Jonėnai, 
Joniškis, Juodgalviai, Jurkiškė, Kalninė, Kalviasalis, Kandrotiškė I, Kaneišiai, Kazimieravas, 
Kazitiškis, Kazliškė, Kazokinė, Kėkštai, Kelpučiai, Kėriškė, Kimbariškė, Kylatrakis, Kriaučiškė, 
Krikonys I, Kūjiškė, Kukoriškė, Kuksos, Kukutėliai, Kurtiškė, Kuzmiškė, Lauksteniai, Laumakė, 
Laurinčiukiškė, Lazdinkos, Lazinkos, Leleikos, Lepšiai, Liekiai, Ligūnai, Lisiškė, Lobiniai, 
Mačionys, Makaniškė, Maldanėnai, Maleišiai, Malkūnai, Malvinavas, Mateikiškė, Medeišiai, 
Medinos, Medžiuškiai, Meironys, Melninkai, Meškėnai, Mėšonys, Mieleškiai, Mikalavas, 
Miškiniškė, Mykoliškis, Mokylai, Motiejūnai, Nagėnai, Naujasis Kampelis, Naujieji Bajorai, 
Naujoji Katinautiškė, Navikai, Nevaišiai, Neverėnai, Niukiškė, Ožionys, Pabiržė, Pagavė, 
Pakalniškiai, Pakiaunys, Paliesius, Pamoliškė, Pamunė, Pašiūnai, Pažemiškis, Pečiūniškės, 
Pekoriškė, Peleniai, Peliagrinda, Pempiškė, Petriškė, Pivorai, Pylimas, Plavėjai, Pociūnai, 
Popovka, Poviliškis, Pročiūnai, Prūčiai, Prūtelė, Pupiniai, Pupiškė, Pūšynas, Pūškos, Rameikos, 
Raščiūnai, Reketiškė, Rimaldiškė, Rimašiai, Rimšėnai, Ritkūniškė, Rizgūnai, Ryžiškė, Rudžiai, 
Rukiškė, Ruokiškė, Sabališkė, Sadūniškė, Salomianka, Salos, Savuliai, Sekonys, Senasis 
Daugėliškis, Seniškis, Senoji Katinautiškė, Serapiniškė, Simaniškė, Smėliai, Stanionys, 
Staškonys, Stirninė, Strakšiškė, Strilungiai, Stripeikiai, Svirkos, Svylė, Šakarva, Šakeliškė, 
Šiliniškės, Šiškiniai, Šiūlėnai, Švikščionys, Tolimėnai, Toliotiškė, Trainiškis, Trapikiškė, 
Trikoliškė, Tripuckai, Tryčiūnai, Užsieniai, Vaboliškė, Vaidžiuškės, Vaišniūnai, Vardžiulkiemis, 
Varginiai, Varniškiai, Varnos, Vasiuliai, Vėlūnai, Vigutėnai, Vilekos, Vosyliškės, Zablatiškė, 
Zaborijai, Zūbiškė, Žeimiai, Žibakiai, Žydeliai, Žygmantiškė, Žvyriai.  

Siekiant vystyti decentralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo 
infrastruktūrą, būtina įgyvendinti visą eilę investicinių priemonių. Šių priemonių įgyvendinimo 
prioritetiškumas yra skirtingas kiekvienai gyvenamajai vietovei, priklausomai nuo jos dydžio, 
teritorinio išsidėstymo, esamos vandentvarkos situacijos ir t.t., tačiau daugeliu atveju 
gyvenamosiose vietovėse, kuriose numatytas decentralizuotos geriamojo vandens tiekimas ir 
(arba) nuotekų tvarkymas, reikia įgyvendinti šias investicines priemones (arba dalį jų): 

- užtikrinti, kad abonentai gautų reikalavimus atitinkančios kokybės, saugų geriamąjį 
vandenį. Tuo tikslu reikėtų: įrengti gręžinius; atlikti šachtinių šulinių vandens, vartojamo 
maistui gaminti, kokybės tyrimus; perimti individualius gręžinius, kurių vanduo 
tiekiamas daugiau nei vienam namui ar šeimai. Konkretūs sprendiniai turi būti priimti 
įvertinus esamą geriamojo vandens tiekimo sistemos situaciją bei atlikus 
techninius/ekonominius skaičiavimus. 

- prieš pradedant teikti nuotekų surinkimo paslaugas, turi būti įdiegtos reikalavimus 
atitinkančios surinktų nuotekų tvarkymo priemonės. Gyvenamosiose vietovėse galimi du 
surinktų nuotekų tvarkymo būdai (alternatyvos): nuotekų kaupimo rezervuarų įrengimas 
arba individualios nuotekų valyklos. Konkretus sprendinys turės būti priimtas atlikus 
techninius/ekonominius skaičiavimus. 

Ignalinos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 
specialiajame plane taip pat numatyti šie sprendiniai: 

- siekiant užtikrinti reikalavimus atitinkančio geriamojo vandens kokybę, Ignalinos rajone 
reikia pastatyti apie 20 vandens gerinimo įrenginių; 

- sutvarkyti šiuo metu naudojamus ir planuojamus naudoti gręžinius, jų siurblines ir 
pakeisti vandens išgavimo, apskaitos, padavimo į tinklus ir valdymo įrangą, nustatyti 
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apsaugos zonas. Esant galimybėms, keliose vandenvietėse reikėtų įrengti dar po vieną 
reikalavimus atitinkantį gręžinį, kurio našumas būtų pakankamas nepertraukiamam 
vandens tiekimui užtikrinti; 

- teikiant decentralizuotas geriamojo vandens tiekimo paslaugas turi būti nuolat atliekamas 
šachtinių šulinių vandens, vartojamo maistui gaminti, kokybės tyrimai bei esant poreikiui 
(t.y. esant blogai šachtinių šulinių vandens kokybei), užtikrinamas vandens tiekimas 
mobiliomis priemonėmis, palaipsniui įrengiant apie 400 gręžinių; 

- 24-iose gyvenamosiose vietovėse turi būti išplėsti (arba nutiesti nauji) vandentiekio 
tinklai. Plečiant vandentiekio tinklus plane numatoma nutiesti apie 34 km naujų tinklų, 
kurių vamzdynų diametras 50–100 mm; 

- 36-iose gyvenamosiose vietovėse išplėsti (arba įrengti naujas) nuotekų surinkimo 
sistemas. Naujų tinklų bendras ilgis siektų apie 87 km, jie būtų sudaryti iš savitakinių 
(gravitacinių) ir slėginių nuotekų tinklų. Planuojamų naujų savitakinių vamzdynų 
skersmuo – 150–200 mm; slėginių vamzdynų skersmuo – 50–90 mm; 

- pastatyti tris nuotekų valyklas, kurios skirtos grupės namų nuo 11–100 GE nuotekoms 
valyti; 

- pastatyti 21 nuotekų valyklą, kurios skirtos 101–2000 GE aglomeracijų nuotekoms valyti; 

- rekonstruoti 8 esamas (Didžiasalio, Dūkštelių, Mielagėnų, Naujojo Daugėliškio, Palūšės, 
Rimšės, Taujūnų ir Vidiškių) nuotekų valyklas; 

- įrengti apie 400 nuotekų kaupimo rezervuarus arba individualias nuotekų valyklas, kurios 
skirtos vieno – trijų namų nuotekoms valyti.  

 

Vidiškių kaimo detalusis planas 

Vidiškių kaimo detaliajame plane numatyta plėsti esamą vandentiekio sistemą įrengiant 
vandentiekio tinklus Naujakurių g. (1360 m), dalyje Aušros g. (850 m), dalyje Sodų g. (160 m) ir 
naujai planuojamose gatvėse, aptarnausiančiose pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas 
(2600 m). Plane numatoma, kad projektuojami vandentiekio tinklai ir įrenginiai turės būti 
klojami iš vamzdžių, armatūros ir fasoninių dalių, turinčių atitikties sertifikatus ir higieninius 
pažymėjimus.  

Vandentiekio tinklų patenkančių į planuojamą teritoriją aptarnavimui pagal 1992-05-12 
LRV nutarimo Nr.343 ,,Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 
reikalavimus numatomas naudojimo apribojimas 5 m pločio teritorijai abipus nuo vamzdžio 
ašies. 

Plane taip pat numatyta plėsti nuotekų surinkimo tinklus: įrengti buitinę nuotekynę 
Naujakurių g. (1360 m), dalyje Aušros g. (980 m), dalyje Sodų g. (330m.), Draugystės g. (270 
m), Ateities g. (310 m), Ignalinos g. (380 m), Rimšėnų g. (830m) ir naujai planuojamose gatvėse, 
aptarnausiančiose pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas (1400 m). Numatoma įrengti 7 
naujas nuotekų siurblines. 

Nuotekų tinklų patenkančių į planuojamą teritoriją aptarnavimui pagal 1992-05-12 LRV 
nutarimo Nr.343 ,, Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ reikalavimus 
numatomas naudojimo apribojimas 5 m pločio teritorijai abipus nuo vamzdžio ašies. 

Vidiškių vandenvietės Nr. 3327 gręžiniams (ŽGR Nr. 13898 ir 59769) yra nustatytos 50 
m pločio taršos apribojimo juostos, o Vidiškių nuotekų valymo įrenginiams – 50 m pločio 
sanitarinės apsaugos zona.  
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Požeminio mineralinio vandens vandenvietės Turistų g. 30, Ignalinoje, sanitarinės apsaugos 
zonos ribų specialusis planas 

 Požeminio mineralinio vandens vandenvietės Turistų g. 30, Ignalinoje, apsaugos zonos 
ribų specialiajame plane nustatytos požeminio mineralinio vandens vandenvietės apsaugos zonos 
dydis ir ribos, taip pat nustatyti teritorijos tvarkymo reikalavimai ir priemonės, skirtos apsaugoti 
požeminio mineralinio vandens šaltinį nuo tašos bei užtikrinti požeminio mineralinio vandens 
saugą ir kokybę. 

 Požeminio mineralinio vandens vandenvietę sudaro vienas gręžinys – Nr. 50423. 2012 
metais buvo aprobuoti vandenvietės ištekliai – iki 100 m3/d ir nustatytos vandenvietės apsaugos 
zonos:  

− 1-oji griežto režimo apsaugos juosta − 5 m nuo gręžinio centro; 

− 2-oji (mikrobiologinės taršos apribojimų) juosta  − 60 m nuo gręžinio centro. Bendras 
2-osios VAZ teritorijos plotas − 1,13 ha; 

− 3-oji (mikrobinės taršos apribojimų) juosta – 470–570 m nuo gręžinio centro. Bendras 
3-osios VAZ teritorijos plotas − 91,76 ha. 

 Požeminio mineralinio vandens vandenvietės Turistų g. 30, Ignalinoje, apsaugos zonos 
ribų specialiajame plane nurodoma, kad Ignalinos mineralinio vandens vandenvietė gerai 
apsaugota gamtinių vandensparų, todėl tam tikri ūkinės veiklos apribojimai turi būti numatyti tik 
jos 1-oje ir 2-oje VAZ juostose (plotas 1,13 ha). Tuo tarpu 3-oje juostoje, t.y. 3b sektoriuje, ūkio 
subjektų veikla praktiškai neribojama. Vienintelis ribojimas − tiesiogiai teršti požemį.  
 

3.5. VIEŠOJO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO 
TERITORIJŲ NUSTATYMAS. BENDRI REIKALAVIMAI, TAIKOMI VIEŠOJO 
GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO TERITORIJOSE 

Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorija – Geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtas plotas, kuriame 
savivaldybės institucijos privalo organizuoti ir užtikrinti viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir 
nuotekų tvarkymą. 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnyje nurodoma, kad į 
savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritoriją įtraukiama savivaldybės teritorija 
(gyvenamosios vietovės, pavieniai gyvenamieji namai, kiti pastatai), atitinkanti nors vieną iš šių 
kriterijų: 

− kuriuose geriamuoju vandeniu aprūpinama ne mažiau kaip 50 asmenų; 

− kuriose yra valstybei, savivaldybei arba savivaldybės (savivaldybių) kontroliuojamai 
įmonei priklausanti naudojimui tinkama geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų 
tvarkymo infrastruktūra; 

− kuriose gyvenantys gyventojai dėl vandens išteklių trūkumo, aplinkosaugos 
reikalavimų, ekonominių ar kitų priežasčių neturi galimybės būti aprūpinami arba 
negali apsirūpinti tinkamos kokybės geriamuoju vandeniu kitais būdais, išskyrus 
viešąjį vandens tiekimą. 

 

 Ignalinos rajone yra du viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai − UAB 
„Ignalinos vanduo“ ir UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“, kurie teikia paslaugas viešojo 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijose. 
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 2015 m. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija išdavė licenciją UAB 
„Ignalinos vanduo“, kuri suteikia teisę verstis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
veikla 41 gyvenamojoje vietovėje: Ignalinos (išskyrus Ežero g. 8 ir 9 namus, poilsiavietės 9 
namukus) ir Dūkšto miestuose, Rimšės miestelyje, Antalksnės, Ažukarklinės, Bėčiūnų, Bernotų, 
Beržininkų, Ceikinių, Dindų, Gaveikėnų, Gilūtų, Grybėnų, Jonėnų, Kančiogino, Kaneišių, 
Kaniūkų, Kazitiškio, Kazokinės, Kukoriškės, Linkmenų, Makaniškės, Makniūnalaukės, 
Maksimonių, Mažėnų, Mėčionių, Meikštų, Mielagėnų, Mikalavo, Molkūnų, Naujojo. 
Daugėliškio, Naujasodžio, Palūšės, Paringio, Pupiškės, Rubelninkų, Seno Dūkšto, Strigailiškio, 
Šiūlėnų, Taujūnų ir Vidiškių kaimuose. 

 UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ išduota atitinkama licencija suteikia teisę 
verstis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla 10-yje gyvenamųjų vietovių: 
Tverečiaus miestelyje, Didžiasalio, Navikų, Dysnos, Vosiūnų, Erzvėto, Žvyrių, Dietkauščiznos, 
Dvaryščių ir Laumakės kaimuose, esančiuose Ignalinos rajono savivaldybėje. 

 Ignalinos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 
specialiajame plane į viešojo vandens tiekimo teritoriją yra įtrauktos 54 gyvenamosios vietovės 
ar jų dalys: Antalksnė, Ažukarklinė, Bėčiūnai, Bernotai, Ceikiniai, Češulėnai, Čižiškiai, 
Didžiasalis (Didžiasalio sen.), Dietkauščizna, Dūkštas, Dūkšteliai, Erzvėtas, Gaveikėnai, 
Gilūtos, Ginučiai, Girminiai, Grigiškės, Grikiapelė, Grybėnai, Ignalina, Kančioginas, Kaniūkai, 
Kazitiškis, Kazokinė, Liminas, Linkmenys, Lukošiškė, Makniūnalaukė, Maksimonys, 
Margavonė, Mažėnai, Mėčionys, Mėšliai, Meikštai, Mielagėnai, Mikalavas, Naujasis 
Daugėliškis, Naujasodis, Navikai, Ožionys, Palūšė, Paringys, Pažemiškis, Radeikiškės, Rimšė, 
Rimšėnai, Rubelninkai, Strigailiškis, Šiūlėnai, Švedriškė, Taujūnai, Tverečius, Vidiškės, 
Vosiūnai. Likusiose gyvenamosiose vietovėse numatytas decentralizuotas (individualus) 
vandens tiekimas ir (ar) nuotekų tvarkymas. 

Koregavimo plane tikslinamos Ignalinos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros specialiajame plane nustatytos viešojo geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo teritorijos.  Tikslinant atsižvelgiama į šį kriterijų:  

- tais atvejais, kai teritorijose yra veikiančios centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir 
(arba) nuotekų tvarkymo sistemos, viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo teritorijos ribos nustatomos apie 50 m atstumu nuo gyvenamosios vietovės 
kraštinių pastatų, prijungtų prie centralizuotos vandentvarkos infrastruktūros arba nuo 
vandentiekio/nuotakyno tinklų, prie kurių galima pajungti naujus abonentus; 

- į viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas įtraukiami tik tokie 
pavieniai objektai (t.y. objektai, nepatenkantys į aglomeracijų teritorijas ir esantys 
mažesnėse kaip dešimties objektų grupėse (pvz. sodybos, fermos, įmonės ir pan.)) ir 
objektai, esantys dešimties objektų ir didesnėse grupėse, kuriose objektai išsidėstę taip, 
kad įrengiant centralizuotąsias nuotekų surinkimo arba grupines nuotekų tvarkymo 
sistemas vienam GE reikėtų įrengti ne daugiau kaip po 15 m gatvių tinklų 
(neskaičiuojant įvadų) arba vienam butui reikėtų įrengti ne daugiau kaip po 45 m gatvių 
tinklų (neskaičiuojant įvadų) ir (arba) vidutinis atstumas tarp įvadų būtų ne didesnis 
kaip 45 m. 

 

3.6. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO 
INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ALTERNATYVŲ PALYGINIMAS CEIKINĖLIŲ K. 

Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 
planų rengimo taisyklių 22.2 punktu, bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje yra 
išnagrinėjamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 
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alternatyvos. Kadangi Ceikinėlių k. nėra įrengta viešoji geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo sistema, nagrinėjamos galimos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
alternatyvos. 

Pastarąjį dešimtmetį Lietuvos gyventojų skaičius nuolat mažėja. 2006-2017 m. vidutinis 
metinis gyventojų skaičius šalyje mažėdavo vidutiniškai po 1,35 proc. per metus. Ignalinos 
rajone gyventojų skaičius nuo 2011 iki 2017 m. sumažėjo net 13,95 proc. Statistikos 
departamento prie LR vyriausybės duomenimis, 2001 metais Ceikinėlių k. gyveno 26 gyventojai. 

Prognozuojant gyventojų skaičių, nagrinėjami trys Ceikinėlių k. gyventojų skaičiaus 
prognozės scenarijai:  

- optimistinis, pagal kurį tikėtina, kad gyventojų skaičius išliks stabilus; 

- pesimistinis, pagal kurį tikėtina, kad iki 2028 gyventojų skaičius mažės 19 proc. 

- vidutinis, pagal kurį tikėtina, kad gyventojų skaičius sumažės 5 proc. 
 

3.6.1 lentelė. Prognozinis gyventojų skaičius iki 2028 metų, gyv. skaičius 

Prognozės variantas, gyventojų skaičius iki 2028 m. Gyvenamoji vietovė 

Optimistinis Pesimistinis Vidutinis 

Ceikinėlių k. 26 21 25 

 

Planuojama, kad perspektyviniu laikotarpiu vienas gyventojas buitinėms reikmėms 
suvartos apie 90 l/d vandens. 

Skaičiuojant perspektyvinį vandens poreikį atsižvelgiama į šiuos faktorius:  

- naujus prisijungimus; 

- suvartojimo normą. 
 
Vidutinis suvartojamas paros vandens debitas perspektyviniam laikotarpiui buvo 

skaičiuojamas pagal formulę:  

                        Qv = 
2,1

1000
×







 × Pq

 , m3/d; 
Kur: 

Qv – vidutinis paros vandens debitas; 
q – vandens suvartojimo norma, l/d/žm.;  
P – gyventojų skaičius. 
 
Prognozinio vandens poreikio skaičiavimo rezultatai pateikiami 3.6.2 lentelėje. 
 
 

3.6.2 lentelė. Prognozinis vandens poreikis 2028 m.,  m³/d 

Prognozės variantas, vandens poreikis 2028 m.,  m³/d Gyvenamoji vietovė 

Optimistinis Pesimistinis Vidutinis 

Ceikinėlių k. 2,81 2,1 2,25 
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Skaičiuojant nuotekų kiekį daroma prielaida, kad Ceikinėlių k. nuotekų susidaro tiek pat, 
kiek yra suvartojama vandens, pridedant maždaug 12 proc. pritekėjimo.  

 
          Q nv = Q v × 1,12 m3/d;  

Kur: 
Q nv – vidutinis nuotekų paros debitas; 
Q v – vidutinis vandens paros debitas. 
 
 

Prognozinio nuotekų kiekio skaičiavimo rezultatai pateikiami 3.6.3 lentelėje. 

3.6.3 lentelė. Prognozinis nuotekų kiekis 2028 m, m³/d 

Prognozės variantas, nuotekų kiekis 2028 m.,  m³/d Gyvenamoji vietovė 

Optimistinis Pesimistinis Vidutinis 

Ceikinėlių k. 3,15 2,4 2,52 

 

 Ceikinėlių k. nėra gaisrinės vandens teikimo sistemos, tačiau yra natūralių vandens telkinių 
(Žvėrupės upė).  

 

Ceikinėlių k. geriamojo vandens tiekimo alternatyvos 

Šiuo metu Ceikinėlių k. nėra įrengta geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros, kaimo 
gyventojai naudoja vandenį iš vietinių kastinių šulinių. 

Planuojant geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros plėtrą Ceikinėlių k. nagrinėjamos ir 
lyginamos šios alternatyvos: 

- alternatyva A: centralizuotos vietinės geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros 
įrengimas (vandenvietės, vandentiekio tinklų ir esant poreikiui, vandens gerinimo 
įrenginių įrengimas); 

- alternatyva B: centralizuotų geriamojo vandens tiekimo tinklų įrengimas, sujungiant 
juos su artimiausios gyvenvietės vandens tiekimo sistema (tiekiant vandenį iš kitos 
gyvenvietės vandenvietės). Įmanomas vandentiekio tinklų įrengimas ir prijungimas 
prie Ceikinių k. vandentiekio sistemos, kuri yra 4,5 km atstumu nuo Ceikinėlių kaimo. 

Alternatyvų analizė ir palyginimas pateikiami 3.6.4 lentelėje. 

 

3.6.4 lentelė. Alternatyvų analizė ir palyginimas 

Alternatyvos Alternatyvai įgyvendinti reikalingi veiksmai  ir 
preliminarūs kaštai 

Motyvai, pastabos 

Suformuoti vandenvietei 
reikalingą žemės sklypą 

1,5 tūkst. Eur A 

Įrengti vandenvietę pagal LR 
teisės aktų reikalavimus 

12 tūkst. Eur 

Vienam gyventojui užtikrinti 
tinkamą geriamojo vandens 
tiekimą kainuotų apie 4,4 tūkst. 
Eur. 
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Įrengti vandens tiekimo 
infrastruktūrą, nutiesiant apie 
0,66 km vandentiekio tinklų su 
šulinėliais armatūrai, įvadų 
šuliniais arba požeminėmis 
pajungimo sklendėmis, 
vandens skaitikliais ant 
kiekvieno įvado 

78 tūkst. Eur 

Įrengti vandens gerinimo 
(geležies/mangano šalinimo) 
įrenginius (esant poreikiui) 

15 tūkst. Eur 

Iš viso: 106,5 tūkst. Eur 

Įrengti vandens tiekimo 
infrastruktūrą, nutiesiant apie 
0,66 km vandentiekio tinklų su 
šulinėliais armatūrai, įvadų 
šuliniais arba požeminėmis 
pajungimo sklendėmis, 
vandens skaitikliais ant 
kiekvieno įvado. 

78 tūkst. Eur 

Nutiesti apie 4,5 km 
vandentiekio tinklų iki 
Ceikinių k.  

495 tūkst. Eur 

B 

Iš viso: 573 tūkst. eur 

Vienam gyventojui užtikrinti 
tinkamą geriamojo vandens 
tiekimą kainuotų apie 22 tūkst. 
Eur. 

 

Palyginus A ir B alternatyvas galima teigti, kad Ceikinėlių k. tikslinga įrengti 
vandenvietę, nutiesti vandentiekio tinklus ir, esant poreikiui, pastatyti vandens gerinimo 
įrenginius (alternatyva A). 

 

Ceikinėlių k. nuotekų tvarkymo alternatyvos 

Planuojant nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą Ceikinėlių k. išnagrinėtos ir 
palygintos šios alternatyvos: 

- A alternatyva: individualių ir (arba) grupinių nuotekų tvarkymo sistemų įrengimas, 
įrengiant 10 nuotekų kaupimo rezervuarų, kuriuos eksploatuotų viešasis geriamojo 
vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas; 

- B alternatyva: įrengiama centralizuota gyvenvietės nuotekų tvarkymo sistema. 
Gyvenamosios vietovės nuotekų surinkimui įrengiamas centralizuotas nuotakynas, o 
surenkamų nuotekų valymui statoma nuotekų valykla (reikalingas našumas – 5 m3/d). 
Centralizuotą nuotekų tvarkymo sistemą racionalu įrengti, kai vienam GE reikia ne 
daugiau kaip 15 m gatvių tinklų (neskaičiuojant įvadų) ir (arba) vidutinis atstumas tarp 
įvadų yra ne didesnis kaip 45 m; 

- C alternatyva: Centralizuota gyvenvietės nuotekų tvarkymo sistema surenkamos 
nuotekos nuvedamos į artimiausią esamą nuotekų valyklą (Ceikinių k.).  Tam būtų 
reikalinga pastatyti siurblinę ir nutiesti apie 4,5 km magistralinio vamzdyno. 

 

Alternatyvų analizė ir palyginimas pateikiami 3.6.5 lentelėje. 
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3.6.5 lentelė. Alternatyvų analizė ir palyginimas 

Alternatyvos Alternatyvai įgyvendinti reikalingi veiksmai  ir 
preliminarūs kaštai 

Motyvai, pastabos 

Įrengti 10 vnt. nuotekų 
kaupimo rezervuarų, skirtų 2-6 
asmenims 

18 tūkst. Eur 

Nutiesti 220 m savitakinių 
tinklų  

35 tūkst. Eur 

Nuotekų kaupimo rezervuarų 
eksploatacinės išlaidos 1 
metams 

4,5 tūkst. Eur 

A 

Iš viso: 57,5 tūkst. eur 

Vienam gyventojui užtikrinti 
tinkamą nuotekų tvarkymą 
kainuotų apie 2200 Eur. 

Nutiesti 640 m savitakinių 
tinklų  

104 tūkst. Eur 

Suformuoti arba išpirkti žemės 
sklypą 

3 tūkst. Eur 

Pastatyti 5 m3/d pajėgumo 
nuotekų valyklą  

10 tūkst. Eur 

Nuotekų valyklos 
eksploatacinės išlaidos 1 
metams 

1,5 tūkst. Eur 

B 

Iš viso: 118,5 tūkst. eur 

Vienam gyventojui pajungti prie 
nuotekų tinklų reikia daugiau 
kaip 18 m tinklų, atstumas tarp 
įvadų svyruoja nuo 22 iki 65 m. 
Vienam gyventojui užtikrinti 
tinkamą nuotekų tvarkymą 
kainuotų  apie 4500 Eur 

Nutiesti Ceikinėlių k. 640 m 
savitakinių tinklų  

104 tūkst. Eur 

Nutiesti 3,5 km savitakinių 
tinklų, jungiančių su Ceikinių 
k. sistema 

567 tūkst. Eur 

Nutiesti 1 km slėginių tinklų, 
jungiančių su Ceikinių k. 
sistema 

279 tūkst. Eur 

Įrengti 1-2 siurblines 6 tūkst. Eur 

C 

Iš viso: 956 tūkst. eur 

Vienam gyventojui užtikrinti 
tinkamą nuotekų tvarkymą 
kainuotų apie 37000 Eur 

 

Palyginus alternatyvas A, B ir C galima teigti, kad Ceikinėlių k. nuotekas tikslinga 
tvarkyti įrengiant nuotekų kaupimo rezervuarus (alternatyva A). 

 

 
4. KONKRETIZUOTI SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIAI 

4.1. IGNALINOS RAJONO VIEŠOJO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR 
NUOTEKŲ TVARKYMO TERITORIJOS 

 



Ignalinos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo planas 

 
UAB „Daugėla“ 37 

Ignalinos rajono viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijų nustatymas 

Į viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritoriją įtraukiamos 
savivaldybės teritorijos (gyvenamosios vietovės, pavieniai gyvenamieji namai, kiti pastatai), 
atitinkančios nors vieną iš šių kriterijų: 

- geriamuoju vandeniu aprūpinama ne mažiau kaip 50 asmenų, deklaravusių gyvenamąją 
vietą šioje teritorijoje; 

- yra savivaldybei arba savivaldybės (savivaldybių) kontroliuojamai įmonei priklausanti 
naudoti tinkama geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra; 

- gyventojai dėl geriamojo vandens išteklių trūkumo, aplinkosaugos reikalavimų, 
ekonominių ar kitų priežasčių negali individualiai išgauti saugos ir kokybės 
reikalavimus atitinkančio geriamojo vandens ir individualiai tvarkyti nuotekų; 

- teritorijos, kurioms priskiriamas kokybinės ir kiekybinės plėtros prioritetas (Ignalinos 
rajono, Ignalinos miesto, Dūkšto miesto ir priemiestinių Ažukarklinės bei Kaniūkų 
kaimų bendruosiuose planuose ir Vidiškių kaimo detaliajame plane). 

Atsižvelgus į anksčiau išvardintus kriterijus, Ignalinos rajone nustatomos 44 viešojo 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijos (viešojo geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo teritorijų schemos pateikiamos 1 priede): Antalksnės, Bernotų, Bėčiūnų, 
Ceikinėlių, Ceikinių-Mėšlių, Didžiasalio (Didžiasalio sen.), Dietkauščiznos, Dūkšto-Kaniūkų-
Ažukarklinės-Girutiškių I, Dūkštelių-Pažemiškio, Dvaryščių-Laumakės, Erzvėto, Gaveikėnų, 
Gilūtos, Ginučiai, Grikiapelės-Pupiškės, Grybėnų-Pašilės, Ignalinos-Strigailiškio-Girminių, 
Jonėnų, Kančiogino, Kazitiškio, Kazokinės-Sabališkės, Kukoriškės, Linkmenų-Naujasodžio- 
Dvariškių-Limino, Makaniškės, Makniūnalaukės, Maksimonių, Malkūnų, Mažėnų, Mėčionių, 
Meikštų, Mielagėnų, Mikalavo, Naujojo Daugėliškio-Radeikiškės-Kūtiškės Navikų-Dysnos, 
Palūšės, Paringio, Rimšės, Rubelninkų, Šiūlėnų-Smilginiškės, Taujūnų, Tverečiaus, Vidiškių-
Rimšėnų, Vosiūnų, Žvyrių-Kriaučiškės. 

 

Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas viešojo geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijose 

Pagrindinis centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtrą ribojantis faktorius yra investicijų poreikis ir jų atsiperkamumas. 
Brangiausias vandentvarkos ūkio infrastruktūros elementas yra tinklai, todėl visų pirma buvo 
įvertintos reikiamos tinklų plėtros apimtys kiekvienoje viešojo geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo teritorijoje, o pagal jas skaičiuojami visos likusios infrastruktūros poreikiai. 
Taigi, pagrindinis kriterijus nustatant nagrinėjamos infrastruktūros plėtros ribas (t.y. nustatant 
gyvenamuosius namus, sodybas, kitus objektus, kuriuos tikslinga jungti prie centralizuotų 
geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo sistemų arba diegti naujas centralizuotas 
sistemas) buvo reikiamas tinklų ilgis vienam potencialiam vartotojui (gyventojui). 

Nuotekų tvarkymo reglamento 25 punkte nurodoma, kad išimtiniais atvejais, kai 
centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos įrengimas arba išplėtimas tiek, kad būtų sudarytos 
sąlygos surinkti visų aglomeracijos teritorijoje esančių objektų nuotekas nėra pateisinamas 
ekonominiu požiūriu ir nuotekų surinkimo sistemos įrengimo poveikis taršos mažinimo ir 
prevencijos prasme nereikšmingas, aglomeracijų teritorijoje gali būti taikomos atskirosios arba 
grupinės buitinių nuotekų tvarkymo sistemos, kurios užtikrintų lygiavertį centralizuotajai 
nuotekų surinkimo sistemai aplinkos apsaugos lygį (nuotekos kaupiamos ir periodiškai vežamos 
į aglomeracijos valymo įrenginius, išvalomos iki aglomeracijai nustatytų LK ir išleidžiamos į 
paviršinius vandens telkinius arba laikantis galiojančių normatyvų infiltruojamos į gruntą). 
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Atskirąsias buitinių nuotekų tvarkymo sistemas su nuotekų valymu ir valytų nuotekų 
išleidimu į aplinką viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijose, 
laikantis teisės aktais nustatytų reikalavimų, galima planuoti (įrengti): 

1) pavieniams objektams (objektams, nepatenkantiems į aglomeracijų teritorijas ir 
esantiems mažesnėse kaip dešimties objektų grupėse (sodyboms, fermoms, įmonėms ir 
pan.)) ir objektams, esantiems dešimties objektų ir didesnėse grupėse, kuriose objektai 
išsidėstę taip, kad įrengiant centralizuotąsias nuotekų surinkimo arba grupines nuotekų 
tvarkymo sistemas vienam GE reikėtų įrengti daugiau kaip po 15 m gatvių tinklų 
(neskaičiuojant įvadų) arba vienam butui reikėtų įrengti daugiau kaip po 45 m gatvių 
tinklų (neskaičiuojant įvadų) ir (arba) vidutinis atstumas tarp įvadų būtų didesnis kaip 
45 m; 

2) kaip laikiną nuotekų tvarkymo sprendimą objektuose, esančiuose aglomeracijų 
teritorijose, didesnėse kaip dešimties objektų grupėse ar sodininkų bendrijų teritorijose, 
kai centralizuotosios nuotekų surinkimo arba grupinės nuotekų tvarkymo sistemos 
negali būti įrengtos, iki planuojama pradėti naudoti minėtus objektus. Šiuo atveju 
leidimai atskirųjų nuotekų tvarkymo sistemų statybai išduodami su sąlyga, kad, 
atsiradus galimybei, reikės jungtis prie centralizuotųjų nuotekų surinkimo arba 
grupinių nuotekų tvarkymo sistemų; 

3) aglomeracijų ir kitose viešojo vandens tiekimo teritorijose, kai atskirąsias nuotekų 
tvarkymo sistemas numato įrengti ir eksploatuoti viešasis vandens tiekėjas 
(aglomeracijų teritorijose, tik kai tenkinamos aukščiau minėtos Nuotekų tvarkymo 
reglamento 25 punkte nustatytos sąlygos). 

Atskirąsias nuotekų tvarkymo sistemas su reikalavimus atitinkančiais nuotekų 
kaupimo rezervuarais viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijose, 
laikantis teisės aktais nustatytų reikalavimų, galima planuoti (įrengti): 

1) atskirųjų buitinių nuotekų tvarkymo sistemų su nuotekų valymu ir valytų nuotekų 
išleidimu į aplinką 1) ir 2) punktuose nurodytais atvejais, kai nėra galimybių pagal 
reikalavimus įrengti nuotekų valymo įrenginių ir išleisti nuotekas į aplinką (nepakanka 
teritorijos valymo įrenginių įrengimui, nėra tinkamo nuotekų priimtuvo, nėra 
galimybių užtikrinti reikiamą nuotekų išvalymo laipsnį, neišlaikomi sanitariniai 
atstumai); 

2) aglomeracijų ir kitose viešojo vandens tiekimo teritorijose, kai atskirąsias nuotekų 
tvarkymo sistemas numato įrengti ir eksploatuoti viešasis vandens tiekėjas 
(aglomeracijų teritorijose, tik kai tenkinamos aukščiau minėtos Nuotekų tvarkymo 
reglamento 25 punkte nustatytos sąlygos). 

Grupinės nuotekų tvarkymo sistemos turi būti įrengiamos planuojant didesnes kaip 
dešimties objektų grupes ne aglomeracijos teritorijoje. Aglomeracijų teritorijose 
esančioms/planuojamoms grupėms objektų galima planuoti grupines nuotekų tvarkymo sistemas, 
kai esamos aglomeracijų centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos nepajėgios priimti 
papildomų nuotekų arba nuotekų išleidimas į centralizuotąsias nuotekų surinkimo sistemas 
negalimas dėl kitų priežasčių taip, kaip nurodyta Nuotekų tvarkymo reglamento 25 punkte. 

Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijoje leidžiama individualiai 
išgauti geriamąjį vandenį ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas, kai tokia veikla atitinka 
įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus geriamojo vandens išgavimo ir nuotekų 
tvarkymo, geriamojo vandens saugos ir kokybės, sveikatos apsaugos ir aplinkos apsaugos 
reikalavimus, išskyrus naujus gyvenamuosius namus ar kitus objektus, iki šio plano patvirtinimo 
nepastačiusius/neturinčius teisės aktų reikalavimus atitinkančių individualių apsirūpinimo 
vandeniu ir (arba) nuotekų tvarkymo įrenginių ir kai viešasis vandens tiekėjas informuoja, kad 
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turi galimybes greičiau kaip per 6 mėnesius pasiruošti ir teikti viešąsias geriamojo vandens 
tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas. 

Individualiai išgauti geriamąjį vandenį ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas naujiems 
objektams gali būti leidžiama ir tais atvejais, kai šiame plane arba viešojo geriamojo vandens 
tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo planuose numatyta geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros plėtra, tačiau ji negali būti baigta iki objekto eksploatacijos pradžios 
(ilgiau kaip 6 mėnesius). Tokiu atveju viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas 
privalo nurodyti numatomus viešųjų paslaugų teikimo taškus, o asmenys turi teisę įrengti ir 
naudoti laikinas individualias apsirūpinimo vandeniu ir nuotekų tvarkymo priemones iki viešasis 
geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas informuos apie pasiruošimą teikti viešąsias 
paslaugas. Viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui informavus apie 
pasiruošimą teikti vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas, asmuo privalo 
prisijungti prie centralizuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ne 
vėliau kaip per 12 mėn. 

Jeigu asmenys, valdantys viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
teritorijoje esančius gyvenamuosius pastatus (patalpas) arba kai jų valdomi žemės sklypai 
(gyvenamosios paskirties) patenka arba ribojasi su šia teritorija, pageidauja gauti viešojo 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas (neturi kitų galimybių apsirūpinti ir 
(arba) tinkamai tvarkyti nuotekas), viešasis geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo tiekėjas 
privalo ne vėliau kaip per 12 mėnesių įdiegti reikiamas technines priemones ir pasiūlyti 
potencialiam abonentui pasirašyti geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją 
sutartį. Tais atvejais, kai viešojo vandens tiekimo teritorijoje nėra išvystytos centralizuotos 
vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, viešasis geriamojo vandens tiekėjas 
ir nuotekų tvarkytojas, įvertinęs technines, ekonomines galimybes ir gamtines sąlygas, turi teisę 
pasirinkti priimtiniausią paslaugų teikimo būdą: 

1) įrengti vandentiekio ir (arba) kanalizacijos tinklus su pajungimo taškais ties 
potencialaus abonento sklypo riba; 

2) įrengti grupines ar atskirąsias vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo sistemas 
arba taikyti individualųjį geriamojo vandens išgavimą ir nuotekų tvarkymą; 

3) teikti paslaugas mobiliomis priemonėmis (pvz. parinkti ir pasiūlyti nuotekų vežimo 
paslaugas teikiančius asmenis); 

4) taikyti kombinuotus (1-3) būdus. 

Geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą savivaldybės teritorijoje, nepriskirtoje 
viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijai, gali vykdyti ir viešasis geriamojo vandens tiekėjas 
ir nuotekų tvarkytojas, ir kitas geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, įstatymų 
nustatyta tvarka įgijęs teisę tiekti geriamąjį vandenį ir teikti nuotekų tvarkymo paslaugas. 
Viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijai nepriskirtoje teritorijoje ir viešasis geriamojo 
vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, ir kitas geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų 
tvarkytojas turi vienodas teises ir pareigas. Šioje teritorijoje veikiančių viešųjų geriamojo 
vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir kitų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų 
sudaromos su abonentais ir vartotojais sutartys turi būti parengtos pagal Geriamojo vandens 
tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartines sąlygas. 

Atsižvelgiant į aukščiau aprašytas nuostatas, Ignalinos rajono viešojo geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijose numatomos taikyti priemonės, išvardytos 4.1.1 
lentelėje.  
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4.1.1 lentelė. Ignalinos rajono viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
teritorijose taikytinos priemonės 

Paslaugų teikimo būdai viešojo geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo teritorijose 

Viešojo geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo teritorija 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Plotas, 
ha 

Geriamojo vandens 
tiekimo būdai ir 

teritorijos plotas, ha 

Nuotekų tvarkymo paslaugų 
teikimo būdai  

1.  Antalksnė 28 Centralizuotas geriamojo 
vandens tiekimas 

Individualusis nuotekų tvarkymas 

2.  Bernotai 34 Centralizuotas geriamojo 
vandens tiekimas 

Individualusis nuotekų tvarkymas 
ir (arba) atskiroji nuotekų 
tvarkymo sistema  

3.  Bėčiūnai 51 Centralizuotas geriamojo 
vandens tiekimas 

Individualusis nuotekų tvarkymas 

4.  Ceikinėliai 8 Centralizuotas geriamojo 
vandens tiekimas 

Individualusis nuotekų tvarkymas  

5.  Ceikiniai-
Mėšliai 

38 Centralizuotas geriamojo 
vandens tiekimas 

Centralizuotas nuotekų tvarkymas, 
individualusis nuotekų tvarkymas 

6.  Didžiasalis 
(Didžiasalio 
sen.) 

51 Centralizuotas geriamojo 
vandens tiekimas 

Centralizuotas nuotekų tvarkymas 

7.  Dietkauščizna 23 Centralizuotas geriamojo 
vandens tiekimas 

Individualusis nuotekų tvarkymas 

8.  Dūkštas- 
Kaniūkai- 
Ažukarklinė- 
Girutiškės I 

206 Centralizuotas geriamojo 
vandens tiekimas 

Centralizuotas nuotekų tvarkymas, 
individualusis nuotekų tvarkymas 

9.  Dūkšteliai- 
Pažemiškis 

27 Centralizuotas geriamojo 
vandens tiekimas 

Centralizuotas nuotekų tvarkymas, 
individualusis nuotekų tvarkymas 

10.  Dvaryščiai 
Laumakė 

10 Centralizuotas geriamojo 
vandens tiekimas 

Individualusis nuotekų tvarkymas 

11.  Erzvėtas 12 Centralizuotas geriamojo 
vandens tiekimas 

Individualusis nuotekų tvarkymas 

12.  Gaveikėnai 5 Centralizuotas geriamojo 
vandens tiekimas 

Individualusis nuotekų tvarkymas 

13.  Gilūta 32 Centralizuotas geriamojo 
vandens tiekimas 

Individualusis nuotekų tvarkymas 

14.  Ginučiai 18 Centralizuotas geriamojo 
vandens tiekimas 

Individualusis nuotekų tvarkymas 

15.  Grikiapelė-
Pupiškė 

33 Centralizuotas geriamojo 
vandens tiekimas 

Individualusis nuotekų tvarkymas 

16.  Grybėnai-Pašilė 40 Centralizuotas geriamojo 
vandens tiekimas 

Atskiroji nuotekų tvarkymo 
sistema ir (arba), grupinė nuotekų 
tvarkymo sistema, ir (arba) 
individualusis nuotekų tvarkymas 

17.  Ignalina-
Strigailiškis-
Girminiai 

251 Centralizuotas geriamojo 
vandens tiekimas 

Centralizuotas nuotekų tvarkymas, 
individualusis nuotekų tvarkymas 

18.  Jonėnai 18 Centralizuotas geriamojo Individualusis nuotekų tvarkymas 
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vandens tiekimas 

19.  Kančioginas 16 Centralizuotas geriamojo 
vandens tiekimas 

Individualusis nuotekų tvarkymas 

20.  Kazitiškis 51 Centralizuotas geriamojo 
vandens tiekimas 

Centralizuotas nuotekų tvarkymas, 
individualusis nuotekų tvarkymas 

21.  Kazokinė-
Sabališkė 

26 Centralizuotas geriamojo 
vandens tiekimas 

Centralizuotas nuotekų tvarkymas, 
individualusis nuotekų tvarkymas 

22.  Kukoriškė 17 Centralizuotas geriamojo 
vandens tiekimas 

Individualusis nuotekų tvarkymas 

23.  Linkmenys-
Naujasodis –
Dvariškiai-
Liminas 

103 Centralizuotas geriamojo 
vandens tiekimas 

Centralizuotas nuotekų tvarkymas, 
individualusis nuotekų tvarkymas 

24.  Makaniškė 12 Centralizuotas geriamojo 
vandens tiekimas 

Individualusis nuotekų tvarkymas 

25.  Makniūnalaukė 12 Centralizuotas geriamojo 
vandens tiekimas 

Individualusis nuotekų tvarkymas 

26.  Maksimonys 20 Centralizuotas geriamojo 
vandens tiekimas 

Individualusis nuotekų tvarkymas 

27.  Malkūnai 4 Centralizuotas geriamojo 
vandens tiekimas 

Individualusis nuotekų tvarkymas 

28.  Mažėnai 42 Centralizuotas geriamojo 
vandens tiekimas 

Individualusis nuotekų tvarkymas 
ir (arba) atskiroji nuotekų 
tvarkymo sistema 

29.  Mėčionys 13 Centralizuotas geriamojo 
vandens tiekimas 

Individualusis nuotekų tvarkymas 

30.  Meikštai 31 Centralizuotas geriamojo 
vandens tiekimas 

Individualusis nuotekų tvarkymas 

31.  Mielagėnai 62 Centralizuotas geriamojo 
vandens tiekimas 

Centralizuotas nuotekų tvarkymas, 
individualusis nuotekų tvarkymas 

32.  Mikalavas 12 Centralizuotas geriamojo 
vandens tiekimas 

Individualusis nuotekų tvarkymas 

33.  Naujasis 
Daugėliškis 
Radeikiškė-
Kūtiškė 

77 Centralizuotas geriamojo 
vandens tiekimas 

Centralizuotas nuotekų tvarkymas 

34.  Navikai-Dysna 59 Centralizuotas geriamojo 
vandens tiekimas 

Centralizuotas nuotekų tvarkymas, 
individualusis nuotekų tvarkymas 

35.  Palūšė 25 Centralizuotas geriamojo 
vandens tiekimas 

Centralizuotas nuotekų tvarkymas 

36.  Paringys 16 Centralizuotas geriamojo 
vandens tiekimas 

Individualusis nuotekų tvarkymas 

37.  Rimšė  77 Centralizuotas geriamojo 
vandens tiekimas 

Centralizuotas nuotekų tvarkymas 

38.  Rubelninkai 14 Centralizuotas geriamojo 
vandens tiekimas 

Individualusis nuotekų tvarkymas 

39.  Šiūlėnai- 
Smilginiškė 

49 Centralizuotas geriamojo 
vandens tiekimas 

Centralizuotas nuotekų tvarkymas, 
individualusis nuotekų tvarkymas 

40.  Taujūnai 29 Centralizuotas geriamojo Centralizuotas nuotekų tvarkymas, 
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vandens tiekimas individualusis nuotekų tvarkymas 

41.  Tverečius 61 Centralizuotas geriamojo 
vandens tiekimas 

Individualusis nuotekų tvarkymas 

42.  Vidiškės-
Rimšėnai 

69 Centralizuotas geriamojo 
vandens tiekimas 

Centralizuotas nuotekų tvarkymas, 
individualusis nuotekų tvarkymas 

43.  Vosiūnai 8 Centralizuotas geriamojo 
vandens tiekimas 

Individualusis nuotekų tvarkymas 

44.  Žvyriai-
Kriaučiškė 

9 Centralizuotas geriamojo 
vandens tiekimas 

Individualusis nuotekų tvarkymas 

 

Įgyvendinus 4.1.1 lentelėje nurodytas priemones išvardytoms viešojo geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijoms, bus pasiekta, kad ne mažiau kaip 95 procentai 
savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijos gyventojų gautų saugos ir kokybės 
reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę 
individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas. 

 

4.2 VANDENVIEČIŲ APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMAS IR REGLAMENTAVIMAS 

Specialiojo plano rengimo apimtyje vandenviečių apsaugos zonos nėra skaičiuojamos ar 
modeliuojamos – į specialųjį teritorijų planavimo dokumentą yra perkeliama VAZ informacija, 
pateikta patvirtintose Vandenviečių požeminio vandens ištirtų išteklių įvertinimo ataskaitose. 
Tačiau, vadovaujantis Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo 
reikalavimais, požeminio vandens ištirtų išteklių įvertinimo ataskaitose sumodeliuotos, 
apskaičiuotos ir nustatytos vandenviečių apsaugos zonos (juostų pločiai ir plotai, nustatytos 
specialiosios žemės naudojimo sąlygos) įteisinamos šiuo specialiuoju teritorijų planavimo 
dokumentu. 

Ūkinės veiklos apribojimai 

Ūkinę veiklą vandenviečių apsaugos juostose reglamentuoja Specialiųjų žemės ir miško 
naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. 
nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ XX skyriaus 
nuostatos. 

Vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XX skyriaus „Požeminio 
vandens vandenviečių apsaugos zonos“ nuostatomis: požeminio vandens vandenviečių apsaugos 
zonose negali būti nenaudojamų, išskyrus konservuotus, gręžinių. 

Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose draudžiama: 

− įrengti angliavandenilių išteklių tyrimui ir (ar) naudojimui skirtus gręžinius; 

− į požeminius vandeninguosius sluoksnius tiesiogiai išleisti valytas ir nevalytas 
buitines, komunalines, gamybines ir paviršines nuotekas, radioaktyviąsias ir 
chemines medžiagas. 

Visų grupių vandenviečių apsaugos zonų 1-ojoje juostoje draudžiama bet kokia veikla, 
tiesiogiai nesusijusi su požeminio vandens paėmimu, gerinimu ir tiekimu. 

Veiklos reguliavimas požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų 2-ojoje juostoje: 

− draudžiama įrengti naujus požeminio vandens išteklių naudojimui skirtus gręžinius, 
išskyrus atvejus, kai viešasis geriamojo vandens tiekėjas neturi galimybės tiekti 
vandenį arba neužtikrina vartotojui tiekiamo vandens kokybės; 
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I grupės vandenviečių apsaugos zonos 2-ojoje juostoje draudžiama: 

− gaminti, naudoti ir sandėliuoti augalų apsaugos produktus ir kitas chemines 
medžiagas, išskyrus naudojamus geriamojo vandens paruošimui; 

− įrengti atliekų laikymo aikšteles ar sąvartynus ir atliekų apdorojimo įrenginius. 

II grupės vandenviečių apsaugos zonos 2-ojoje juostoje draudžiama: 

− gaminti, naudoti ir sandėliuoti augalų apsaugos produktus ir kitas chemines 
medžiagas, išskyrus naudojamus geriamojo vandens paruošimui; 

− įrengti atliekų laikymo aikšteles ar sąvartynus ir atliekų apdorojimo įrenginius; 

− statyti pastatus, neprijungtus prie komunalinių nuotekų šalinimo tinklų arba prie 
vietinių nuotekų šalinimo tinklų, užtikrinančių lygiavertį komunaliniams nuotekų 
šalinimo tinklams aplinkos apsaugos lygį; 

− tręšti nuotekomis, nuotekų dumblu, mėšlu, skystu mėšlu ir srutomis; 

− įrengti kapines, užkasti kritusius gyvulius; 

− įrengti mėšlo ir srutų kaupimo ir tvarkymo statinius ar įrenginius, nuotekų filtravimo 
sistemas, nuotekų dumblo kaupimo (kompostavimo) aikšteles, žaliųjų atliekų 
kompostavimo aikšteles; 

− įrengti užterštos žemės ir grunto valymo aikšteles; 

− įrengti naftos ir naftos produktų saugyklas. 

Veiklos reguliavimas požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų 3-iojoje juostoje. 

II grupės vandenviečių apsaugos zonos 3-iosios juostos 3a sektoriuje draudžiama: 

− gaminti, naudoti ir sandėliuoti augalų apsaugos produktus ir kitas chemines 
medžiagas, išskyrus naudojamus geriamojo vandens paruošimui; 

− įrengti atliekų laikymo aikšteles ar sąvartynus ir atliekų apdorojimo įrenginius. 

Vandenvietės taršos apribojimo juostoje: 

− draudžiama įrengti naujus požeminio vandens išteklių naudojimui skirtus gręžinius, 
išskyrus atvejus, kai viešasis geriamojo vandens tiekėjas neturi galimybės tiekti 
vandenį arba neužtikrina vartotojui tiekiamo vandens kokybės; 

− gaminti, naudoti ir sandėliuoti augalų apsaugos produktus ir kitas chemines 
medžiagas, išskyrus naudojamus geriamojo vandens paruošimui; 

− įrengti atliekų laikymo aikšteles ar sąvartynus ir atliekų apdorojimo įrenginius; 

− statyti pastatus, neprijungtus prie komunalinių nuotekų šalinimo tinklų arba prie 
vietinių nuotekų šalinimo tinklų, užtikrinančių lygiavertį komunaliniams nuotekų 
šalinimo tinklams aplinkos apsaugos lygį; 

− tręšti nuotekomis, nuotekų dumblu, mėšlu, skystu mėšlu ir srutomis; 

− įrengti kapines, užkasti kritusius gyvulius; 

− įrengti mėšlo ir srutų kaupimo ir tvarkymo statinius ar įrenginius, nuotekų filtravimo 
sistemas, nuotekų dumblo kaupimo (kompostavimo) aikšteles, žaliųjų atliekų 
kompostavimo aikšteles; 

− įrengti užterštos žemės ir grunto valymo aikšteles; 
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− įrengti naftos ir naftos produktų saugyklas; 

− įrengti nuotekų valymo įrenginius su išleistuvais į paviršinius vandenis; 

− įrengti naudingųjų iškasenų karjerus. 

 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo tvarka  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 22 straipsnio nuostatomis, kai 
patvirtinus naują teritorijų planavimo dokumentą, Nekilnojamojo turto registre įregistruotam 
žemės sklypui (ar jo daliai) turi būti taikomos papildomos specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos arba panaikinamos anksčiau šiam sklypui (ar jo daliai) taikytos specialiosios žemės 
naudojimo sąlygos, teritorijų planavimo dokumento organizatorius per vieną mėnesį nuo 
teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo apie tai raštu praneša žemės sklypo savininkui arba 
valstybinės ar savivaldybės žemės naudotojui, nurodydamas konkrečias taikytinas ar 
panaikinamas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, ir Nekilnojamojo turto kadastro ir 
Nekilnojamojo turto registro įstatymų nustatyta tvarka pateikia Nekilnojamojo turto kadastro ir 
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pranešimą, kurio pagrindu jis žemės sklypo registro 
įraše padaro atitinkamą žymą apie taikomas ar panaikintas specialiąsias žemės naudojimo 
sąlygas. 

Ginčai dėl teritorijų planavimo dokumentų, pagal kuriuos žemės sklypui turi būti 
taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos ar panaikinamos anksčiau taikytos sąlygos, 
nagrinėjami Teritorijų planavimo įstatymo ir Žemės įstatymo nustatyta tvarka. 

Nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos konkrečiam žemės sklypui taikomos 
nuo jų įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą.  

Žemės savininkai, valstybinės arba savivaldybės žemės patikėtiniai ir naudotojai, 
nesilaikantys nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, įstatymų nustatyta tvarka traukiami 
atsakomybėn ir privalo atlyginti kitiems asmenims, savivaldybėms ar valstybei padarytą žalą. 
Šiose bylose valstybei atstovauja Nacionalinė žemės tarnyba, jeigu kituose įstatymuose 
nenustatyta kitaip. 

Žemės savininkas, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinis arba kitas naudotojas dėl 
nuostolių, patiriamų dėl Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo papildomų 
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo, atlyginimo (išskyrus atvejus, kai papildomos 
specialiosios žemės naudojimo sąlygos buvo nustatytos žemės savininko, valstybinės ar 
savivaldybės žemės patikėtinio rašytiniu sutikimu) turi teisę kreiptis į teritorijų planavimo 
dokumento rengimo organizatorių arba tiesiogiai į teismą dėl nuostolių atlyginimo teismo tvarka. 
Žemės savininkas, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinis arba kitas naudotojas į teritorijų 
planavimo dokumento rengimo organizatorių dėl šioje dalyje nurodytų nuostolių atlyginimo gali 
kreiptis ne vėliau kaip per vienus metus nuo pranešimo apie papildomų specialiųjų sąlygų žemės 
sklypui (ar jo daliai) nustatymą gavimo dienos. Šioje dalyje nurodytų žemės savininko, 
valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio arba kito naudotojo patirtų nuostolių dydis ir 
atlyginimo terminai nustatomi teritorijų planavimo dokumento rengimo organizatoriaus ir žemės 
sklypo savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio arba kito naudotojo susitarimu. 
Šalims nesusitarus, ginčus dėl nuostolių atlyginimo Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka 
sprendžia teismas.  
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4.2.1 lentelė. Informacija apie Ignalinos rajono vandenviečių apsaugos zonas  

Eil. 
Nr. 

Vandenvietės 
pavadinimas 

Vanden-
vietės 
kodas 
ŽGR 

Grę-
žinio 
Nr. 

ŽGR 

Eksploatuojamas 
vandeningasis 

sluoksnis 

Grupė Perspek-
tyvinis 

vandens 
poreikis, 

m3/d 

Pirmosios 
griežto 
režimo 
juostos 

plotis, m / 
plotas, ha 

Taršos 
apribojimo 

juostos 
minimalus 
plotis, m / 
plotas, ha 

2-osios 
(mikrobinės 

taršos 
apribojimo) 

juostos 
plotas, ha 

3-osios 
(cheminės 

taršos 
apribojimo) 

juostos 
plotas, ha 

1.  Antalksnės 3340 34233 agl III-II II 20 10 / 0,031 50 / 0,783 − − 

2.  Bėčiūnų 3343 60529 agl II II 20 10 / 0,031 50 / 0,783 − − 

3.  Bernotų 3336 1796 agl II II 20 10 / 0,031 50 / 0,783 − − 

4.  Ceikinių 3329 2111 agl III II 20 10 / 0,031 50 / 0,783 − − 

2209 agl III-II nm3-md II 

10679 agl III-II nm3-md II 

5.  Didžiasalio 
(Didžiasalio sen.) 

3227 

36116 agl III-II nm3-md II 

145 10 / 0,092 − 2,10 48,85 

6.  Dietkauščiznos 3366 8001 agl III-II nm3-md II 99 10 / 0,031 50 / 0,783 − − 

7.  Dūkštelių 4984 19242 agl III II 20 10 / 0,031 50 / 0,783 − − 

19250 agl II II 8.  Dūkšto 4041 

44387 agl II II 
99 10 /0,063 50 /1,567 − − 

9.  Dvaryščių 4921 14055 agl II md-žm II 99 10 / 0,031 50 / 0,783 − − 

10.  Erzvėto 3367 1837 agl II md-žm II 99 10 / 0,031 50 / 0,783 − − 

58164 ag II dn-dz II 11.  Gilūtų  3337 

8002 ag II dn-dz II 
100 10 /0,043 50/  0,842 − − 

12.  Grybėnų 4985 19157 agl III-II II 20 10 / 0,031 50 / 0,783 − − 

13.  Grikiapelės 3341 7728 agl III-II II 20 10 / 0,031 50 / 0,783 − − 

14.  Ignalinos 
(mineralinio 
vandens, gręž. 
Nr. 50423) 

4510 50423 O-Є I iki 100 5 /0,008 − 1,13 93,09 
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44844 agl II žm-dn II 

26674 agl II žm-dn II 

15.  Ignalinos naujoji 
(II-oji) 

2879 

29710 agl II žm-dn II 

1000 10 / 0,094 − 4,07 154,13 

16.  Kančiogino 4983 56456 agl II II 20 10 / 0,031 50 / 0,783 − − 

17.  Kazitiškio 3328 34234 D3-2šv-up II 40 10 / 0,031 50 / 0,783 − − 

18.  Kazokinės 4988 2456 agl III-II II 20 10 / 0,031 50 / 0,783 − − 

19.  Linkmenų 3342 34236 D3-2šv-up II 20 10 / 0,031 50 / 0,783 − − 

20.  Mažėnų 3334 14091 agl III-II II 20 10 / 0,031 50 / 0,783 − − 

19364 D3-2šv-up II 21.  Meikštų 3339 

7587 D3-2šv-up II 
50 10 / 0,063 50 / 1,209 − − 

22.  Mielagėnų 3335 34237 agl III-II II 30 10/ 0,031 50 / 0,783 − − 

23.  Naujojo 
Daugėliškio 

3331 25560 agl III II 40 10/ 0,031 50 / 0,783 − − 

57856 D3-2 šv-up II 24.  Navikų  4699 

4344 užkonservuoti II 
iki 100 10 /0,041 50 / 0,783 − − 

25.  Palūšės 4989 13233 agl III II 20 10 / 0,031 50 / 0,783 − − 

26.  Rimšės 3338 34235 agl III II 30 10 / 0,031 50 / 0,783 − − 

27.  Rubelninkų 3330 7690 agl III II 20 10 / 0,031 50 / 0,783 − − 

28.  Šiūlėnų 3332 21603 agl II II 20 10 / 0,031 50 / 0,783 − − 

29.  Taujūnų 3333 19243 agl III-II II 20 10 / 0,031 50 / 0,783 − − 

30.  Tverečiaus 3373 7828 agl II žm-dn II 99 10 / 0,031 50 / 0,783 − − 

13898 D3-2šv-up II 31.  Vidiškių 3327 

59769 D3-2šv-up II 
180 10 / 0,063 − 2,72 69,82 

32.  Vosiūnų 3369 55851 agl II žm-dn II 99 10 / 0,031 50 / 0,783 − − 

33.  Žvyrių 3368 7686 agl III-II nm3-md II 20 10 / 0,031 50 / 0,783 − − 
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4.3. KOMUNALINIŲ OBJEKTŲ SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMAS 
IR REGLAMENTAVIMAS 

 Vadovaujantis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis LR 
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343, Ignalinos m. atviriems biologiniams 
nuotekų valymo įrenginiams yra nustatoma 200 m sanitarinė apsaugos zona, Kaniūkų nuotekų 
valymo įrenginių perteklinio dumblo kaupimo aikštelei − 100 m sanitarinės apsaugos zonos. 

 Ignalinos rajono Ceikinių, Didžiasalio, Dūkštelių, Dūkšto, Kazitiškio, Kazokinės, 
Linkmenų, Mielagėnų, Naujojo Daugėliškio (Ignalinos g. ir Mokyklos g.), Palūšės, Rimšės 
(Rimšės g. ir Darželio g.), Taujūnų, Šiūlėnų ir Vidiškių nuotekų valymo įrenginiams 
sanitarinės apsaugos zonos nenustatomos.  

 4.3.1 lentelė. Ignalinos rajone esančių komunalinių objektų sanitarinių apsaugos zonų 
dydžiai 

Koordinatės, LKS-94 Eil. 
Nr.  

Gyvena-
moji 
vietovė 

Komunalinis objektas Našumas, 
tūkst. 

m3/parą 

SAZ 
plotis, m 
/ plotas, 

ha 

X Y 

1 Ignalina Atviri, biologiniai 
nuotekų valymo 
įrenginiai 

1,5 200 / 
19,31 

6134620 637490 

2 Kaniūkai Nuotekų valymo 
įrenginių perteklinio 
dumblo kaupimo aikštelė   

0,01 100 / 
6,58 

6155548 647912 

 

Ūkinės veiklos apribojimai 

Ūkinę veiklą sanitarinėse apsaugos zonose reglamentuoja Specialiųjų žemės ir miško 
naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. 
nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ XIV 
skyriaus „Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos“ 
nuostatos. 

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 gyvenamosios 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 
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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 komunikacijas, 
statyti elektros stotis, transformatorines, tiesti naftos ir dujų vamzdynus, įrengti 
artezinius techninio vandens gręžinius, vandens šaldymo, techninio vandens 
paruošimo įrenginius, geriamojo ir kanalizacijos vandens siurblines, apytakinio 
vandens įrenginius, požeminius rezervuarus, įveisti medelynus, skirtus įmonių 
teritorijoms ir sanitarinėms apsaugos zonoms apželdinti. 

Gamybinių objektų sanitarinėse apsaugos zonose, atsižvelgiant į tai, kiek ir kokių 
kenksmingų medžiagų jose esama, gali būti leidžiama verstis žemės ūkiu, reglamentuojant 
kultūrų sėjomainą ir sudėtį, ūkio pobūdį, suderinus šį klausimą su Sveikatos apsaugos 
ministerija. 

 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo tvarka  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 22 straipsnio nuostatomis, kai 
patvirtinus naują teritorijų planavimo dokumentą, Nekilnojamojo turto registre įregistruotam 
žemės sklypui (ar jo daliai) turi būti taikomos papildomos specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos arba panaikinamos anksčiau šiam sklypui (ar jo daliai) taikytos specialiosios žemės 
naudojimo sąlygos, teritorijų planavimo dokumento organizatorius per vieną mėnesį nuo 
teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo apie tai raštu praneša žemės sklypo savininkui 
arba valstybinės ar savivaldybės žemės naudotojui, nurodydamas konkrečias taikytinas ar 
panaikinamas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, ir Nekilnojamojo turto kadastro ir 
Nekilnojamojo turto registro įstatymų nustatyta tvarka pateikia Nekilnojamojo turto kadastro ir 
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pranešimą, kurio pagrindu jis žemės sklypo registro 
įraše padaro atitinkamą žymą apie taikomas ar panaikintas specialiąsias žemės naudojimo 
sąlygas. 

Ginčai dėl teritorijų planavimo dokumentų, pagal kuriuos žemės sklypui turi būti 
taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos ar panaikinamos anksčiau taikytos sąlygos, 
nagrinėjami Teritorijų planavimo įstatymo ir Žemės įstatymo nustatyta tvarka. 

Nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos konkrečiam žemės sklypui taikomos 
nuo jų įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą.  

Žemės savininkas, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinis arba kitas naudotojas 
dėl nuostolių, patiriamų dėl Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo papildomų 
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo, atlyginimo (išskyrus atvejus, kai papildomos 
specialiosios žemės naudojimo sąlygos buvo nustatytos žemės savininko, valstybinės ar 
savivaldybės žemės patikėtinio rašytiniu sutikimu) turi teisę kreiptis į teritorijų planavimo 
dokumento rengimo organizatorių arba tiesiogiai į teismą dėl nuostolių atlyginimo teismo 
tvarka. Žemės savininkas, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinis arba kitas naudotojas į 
teritorijų planavimo dokumento rengimo organizatorių dėl šioje dalyje nurodytų nuostolių 
atlyginimo gali kreiptis ne vėliau kaip per vienus metus nuo pranešimo apie papildomų 
specialiųjų sąlygų žemės sklypui (ar jo daliai) nustatymą gavimo dienos. Šioje dalyje nurodytų 
žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio arba kito naudotojo patirtų 
nuostolių dydis ir atlyginimo terminai nustatomi teritorijų planavimo dokumento rengimo 
organizatoriaus ir žemės sklypo savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio arba 
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kito naudotojo susitarimu. Šalims nesusitarus, ginčus dėl nuostolių atlyginimo Civilinio 
proceso kodekso nustatyta tvarka sprendžia teismas.  

4.4. CEIKINĖLIŲ K. VIEŠOJO GERIAMO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ 
TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS KONKRETIZUOTI SPECIALIOJO 
PLANO SPRENDINIAI 

Gyvenamojoje vietovėje numatoma įrengti centralizuotą geriamojo vandens tiekimo 
infrastruktūrą. Tuo tikslu: 

- suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą; 

- įrengti vandenvietę pagal LR teisės aktų reikalavimus; 

- įrengti vandens tiekimo infrastruktūrą, nutiesiant apie 0,66 km vandentiekio tinklų su 
šulinėliais armatūrai, įvadų šuliniais arba požeminėmis pajungimo sklendėmis, 
vandens skaitikliais ant kiekvieno įvado; 

- esant poreikiui, įrengti vandens gerinimo (geležies/mangano šalinimo) įrenginius. 

 Gyvenamojoje vietovėje numatomas individualusis nuotekų tvarkymo būdas. 

 Taip pat numatomas gaisrinio vandens tiekimas iš talpyklų (vandens telkinių ir (arba) 
rezervuarų). 

 Tinklų plėtrai numatomos teritorijos prie kelių ir gatvių. Tikslios teritorijos turi būti 
nustatytos žemesnio lygmens teritorijų planavimo ir (arba) projektavimo metu. 

 Infrastruktūros apsaugos zonos 

Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona, kai 
vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklai ir įrenginiai įrengiami 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 giliau kaip 2,5 metro, yra žemės juosta po 5 metrus 
nuo vamzdynų ašies. Magistralinių vamzdynų, kurių skersmuo yra 400 milimetrų ir didesnis, 
apsaugos zona yra žemės juosta po 10 metrų nuo vamzdynų ašies. Vandens rezervuarų, 
skaidrintuvų, kaupiklių apsaugos zonos plotis – po 30 metrų, o vandentiekio bokštų, nuotekų 
siurblinių ir kitų įrenginių – ne mažiau kaip po 10 metrų nuo išorinių sienelių. Jeigu 
vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų apsaugos zonose nustatytos ir kitų objektų 
(elektros tinklų, susisiekimo sistemų ir pan. zonos), kuriose galioja panašūs apribojimai, 
taikomi tos zonos apribojimai, kur jie nustatyti griežtesni. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 22 straipsnio nuostatomis, apie 
nustatomas papildomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas raštu būtina pranešti žemės 
sklypo savininkams arba valstybinės ar savivaldybės žemės naudotojui, nurodant konkrečias 
taikytinas ar panaikinamas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, ir Nekilnojamojo turto 
kadastro ir Nekilnojamojo turto registro įstatymų nustatyta tvarka pateikti Nekilnojamojo turto 
kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pranešimą, kurio pagrindu jis žemės sklypo 
registro įraše padaro atitinkamą žymą apie taikomas ar panaikintas specialiąsias žemės 
naudojimo sąlygas. 

Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijose bei jų apsaugos zonose taikomi 
papildomi, paveldosaugos ir tvarkymo reikalavimai, nustatyti kultūros paveldo objektų 
apsaugos reglamentais, šių objektų apsaugos specialiaisiais planais ir kitais kultūros paveldo 
apsaugą reglamentuojančiais dokumentais. 
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4.5. SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

 Ignalinos rajono savivaldybės viešajam vandens tiekimui skirtos infrastruktūros 
modernizavimas ir plėtra bus vykdoma panaudojant: 

- ES struktūrinę paramą pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje nustatytus 
tikslus; 

- Valstybės biudžeto lėšas; 

- Savivaldybės biudžeto lėšas; 

- Viešojo geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų lėšas; 

- Privačias lėšas. 

Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijose, priklausomai nuo 
finansinių galimybių, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą galima vystyti 
etapais, kurie išdėstyti prioriteto tvarka: 

- vandens gerinimo įrenginių statybą ar rekonstrukciją; 

- atskirųjų, grupinių ar individualiųjų buitinių nuotekų tvarkymo sistemų įrengimas; 

- vandentiekio tinklų plėtrą, kuri vykdoma atskirai nuo nuotekų surinkimo sistemų 
plėtros; 

- vandentiekio tinklų plėtrą tik plečiant lygiagrečiai su nuotekų surinkimo sistemų 
plėtra; 

- vandentiekio ar nuotekų surinkimo sistemų rekonstrukciją. 

 

 

 

Projekto vadovas     Nerijus Gerdvilis 
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5. BRĖŽINIAI 

 

Ignalinos rajono geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo brėžinys. M 1:50 000 
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 6. PRIEDAI 

 

1 priedas. Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijų 
schemos 
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o g
.

Vieškelio g.

Amatų g.

Alk
sn

o g
.
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ORT10LT; GDR10LT ©Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2018

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

80 0 80 160 240
m±



!(V

!(R

Bernotų k.

Apšiūtų k.

Kalninės k.
4503-0001-0038

4400-0378-2538

4400-0589-1587

4400-0109-7463
Se

no
jo 

Ka
im

o g
.

Jaunimo g. Žve
jų g

.

Parko g.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

80 0 80 160 240
m±



!(V

!(N
!(H

!(H

Bėčiūnų k.

Ignalinos m.

Narsutiškės k.

Nalivaikos k.

Baraboliškės k.

4400-1846-5471

4400-2140-6257

4400-1709-2460

4400-1594-3912
4400-1846-5406

Ažušilės kraštovaizdžio draustinis

Rudin
ė

Rudinė

ež. Gulbinis

ež. Agarinis

3343
4400-1594-3978

Švenčionių g.

Bėčiūnų g.

Antagavės g.

Antagavės g.

Naujakurių g.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

140 0 140 280 420
m±



")V

Ceikinėlių k.
Kazokinės k.

Žvėrupė
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

50 0 50 100 150
m±



!(V

!(S

!(N
Ceikinių k.

Mėšlių k.

Valeikaukos k.

4400-0555-4741

4400-0827-0353

4400-0555-4726

Čiūlėnų geomorfologinis draustinis

Sirvėtos regioninis parkas

16550

Švintė
Ceikinė

Bažn
yči

os 
g.

Liepų g.

Naliv
aik

ų g
.

Kazimiero Vaičionio g.

Karolio Garucko g.

Sodo g.

Miško g.

Kipro Petrausko g.

3329
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

80 0 80 160 240
m±



!(V

!(S!(S

!(S

!(N

!(H

Didžiasalio k.

Marijampolio k.

4400-2091-29254513-0003-0022
4400-0774-3660

4400-1482-7526
4400-0426-1321

4400-0343-6537
4513-0003-0007

4400-1482-7573

4400-0822-6111

4400-0822-6133

4400-1594-2204
4400-0343-8431

Birvėtos šlapžemėsBirvėtos biosferos poligonasDysnos upės slėniai

ež. Agarinis

ež. Dumblys

Salos g.

Ignalinos g.

Keramikų g.

Dumblio g.

Ag
ari

nio
 g.

Geležinkelio g.

Birvėtos g.

Smilginiškės g.
Naujasalio g.

Naujasalio aklg.

Pupienos g.

Karalyčios g.

3227
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

140 0 140 280 420
m±



!(V

Dietkauščiznos k.

Lukošiškės k.

4400-0468-8412

4400-0843-6120

4400-1017-9549

4400-0844-4311

4400-1009-6532

4400-0778-5684
4400-0743-4516

4400-1017-9549

Dysnos hidrografinis draustinis

Dysnos hidrografinis draustinis

Dietkauščiznos pievosDietkauščiznos pievos

37169

D-8

D-8

Lukošiškės ežeras

Dietkauščiznos tvenkinys

Saulėtekio g.

Šiulgų g.

Ežero g.

Dysn
os 

g.

Pasienio g.

3366
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

80 0 80 160 240
m±



!(V

!(S

!(S

!(S

!(S

!(S

!(S

!(S

")S

!(S

!(N

!(D

!(H
!(H

!(H

!(H

!(H

!(H
!(H

!(H

!(H

!(H
!(H

!(H

!(H

!(H

!(H

!(H

!(H

!(H

!(H

!(H !(H

!(H !(H

!(H

!(H

!(H

!(H

!(H

!(H

!(H

!(H

!(H
!(H!(H

!(H
!(H

!(H

!(H

!(H

!(H

!(H

!(H

!(H

!(H

!(H

!(H

!(H
!(H

!(H

!(H

Kaniūkų k.

Dūkšto m.

Ažukarklinės k.

Girutiškės I k.

Driškūnų k.

Kuzmiškės k.

Tumelinos k.

Gimtinės k.

Bikėnų k.

Vaškonių k.

Dvarykščiaus k.

Beržininkų k.

Varnų k.

4522-0003-0023

4522-0002-0052

4534-0008-0063

4400-1766-7162

10838

D-5

Parsvytė

D-4

D-5

ež. Parsvėtas

ež. Dūkštas

4041

4400-3917-3303

4400-0832-6861

4400-0359-8956

Kaniūkų g.

Laisvės g.

Aušros g.

Partizanų g.

Partizanų g.

Vil
nia

us
 g.

Ge
lež

ink
eli

o g
.

Vasario 16-osios g.

Sodų g.

Dvar
o g.

Persveto g.

Do
na

to 
Ša

rko
s g

.

Do
na

to 
Ša

rko
s g

.

Smėlynės g.

Ramybės g.

Stoties g.
Gėlių g.

Naujoji g.

Za
ras

ų g
.

Bažnyčios g.

Žilvičių g.

Hrebnickio g.

Pušyno g.

Dysnos g.

S. Raštikio g.

Ežero g.Sa
lak

o g
.

Au
šro

s s
kg

.

Jonuškų g.

Pergalės g.

Da
ržų

 g.

La
zd

yn
ų g

.

Moli
aka

lnio
 g.

S. 
Ra

šti
kio

 sk
g.

D.
 Ša

rko
s g

.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

(( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

200 0 200 400 600
m±



!(V

!(S

!(N

Pažemiškio k.

Dūkštelių k.

Bažnytkaimio k.
4400-1103-1662

Gražutės regioninis parkas
Gražutės regioninis parkas

97

1978
26231

24761

26229
30381 26228
10839

26230

26232

948

24760

30380

ež. Parsvėtaitis

ež. Parsvėtas

10492
Jono Rustemo g.

Pa
rsv

ėta
iči

o g
.

Laisvės g.

4984
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

80 0 80 160 240
m±



!(V
Dvaryščių k. Laumakės k.

Astraviškių k. 4570-0007-0004

4400-2304-2439

Dysnos hidrografinis draustinis Dietkauščiznos pievos

D-8

D-
8

Saulėtekio g.

4921

ORT10LT; GDR10LT ©Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2018

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

80 0 80 160 240
m±



!(V

Erzvėto k.

Kukutėlių k.

Pošiūnų k.

4570-0003-0048

39490

E-1

Birvėta

Ka
nč
iog
ina

ež. Erzvėtas

Ež
ero

 g.

3367
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

80 0 80 160 240
m±



!(V

Gaveikėnų k.

Meironų k.

Vakarinė Aukštaitijos nacionalinio parko dalis

Vakarinė Aukštaitijos nacionalinio parko dalis

Asalnų hidrografinis draustinis

Siūrių telmologinis draustinis

Aukštaitijos nacionalinis parkas

Aukštaitijos nacionalinis parkas

Aukštaitijos nacionalinis parkas

32217

Palaukinis

ež. Juodinis

Gaveikėnų malūno tvenkinys

ež. Dringis

Gaveikėnų malūno tvenkinys

ež. Bedugnis

Dringio g.
Malū

no
 g.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

50 0 50 100 150
m±



!(V
Gilūtų k.

Kėriškės k.

Kalviškės k.

4400-1522-2721

Sv
yla

Gilūta

Pa
up

io 
g.

Mokyklos g.

Liepų g.

Gilūtaičio g.

3337
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

80 0 80 160 240
m±



")V

Ginučių k.

Vakarinė Aukštaitijos nacionalinio parko dalis

Baluošo kraštovaizdžio draustinis

Šiliniškių kraštovaizdžio draustinis

Šiliniškių kraštovaizdžio draustinis

Aukštaitijos nacionalinis parkas

Aukštaitijos nacionalinis parkas

16623

33654

SrovėPliaušė

Almaja

ež. Sravinaitisež. Almajas

ež. Almajas

Malūno g.

Ginučių g.

Ginučių g.

Pil
iak

aln
io 

g.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

50 0 50 100 150
m±



!(V

Grikiapelės k.
Pupiškės k.

Maksiūnų k.

Narušių k.

Pelenių k.
Kiškių k.

Rukiškės k.

Motiejūnų k.Pajaurės vs.

4400-4395-95064400-2282-4575

Vakarinė Aukštaitijos nacionalinio parko dalis
Aukštaitijos nacionalinis parkas

Aukštaitijos nacionalinis parkas Aukštaitijos nacionalinis parkas

3341

Vilties g.

Sodų g.

Ateities g.
Liepų g.

ORT10LT; GDR10LT ©Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2018

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

100 0 100 200 300
m±



!(V

Grybėnų k.

Pašilės k.

Garšvinės k.

4400-4377-1334

4530-0002-0138

Dysnų ir Dysnykščio apyežerių šlapžemių kompleksas

D-1

ež. Dysnai

Dysnų g.

Sodų g.

4985
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

80 0 80 160 240
m±



!(V

!(V

!(V

!(S

!(S

")S

!(S

!(S

!(S

!(S

!(S

!(S

!(S

!(S

!(N

!(H

!(H

!(H

!(H !(H

!(H

!(H
!(H

!(H

!(H
!(H

!(H
!(H

!(H

!(H

!(H

!(H

!(H

!(H

!(H

!(H

!(H

!(H

!(H

!(H

!(H

!(H

!(H

!(H

!(H
!(H

!(H

!(H
!(H

!(H

!(H

!(H
!(H

!(H

!(H

!(H

!(H

!(H

!(H

!(H

!(H

!(H

!(H
!(H

!(H

!(H
!(H

!(H

!(H

!(H
!(H

!(H

!(H
!(H

!(H
!(H

!(H

!(H

!(H

Ignalinos m.

Strigailiškio k.

Girminių k.

Bėčiūnų k.

Antagavės k.

Nalivaikos k.

Petriškės k.

Pagavės k.

Poviliškės k.

Pagavaičio vs.

Pagavaičio vs.

Poviliškės k.

4400-2201-4217

4400-2201-3641

4532-0004-0021

4400-3166-3360

4400-3962-9780

4532-0004-0020

4400-4350-2994

4400-3962-4450

4400-2199-5115

4532-0006-0039

4400-2140-6257

4400-1962-7355

4532-0004-0023

4400-0845-5192

4400-0740-9572

4400-0728-7736

4400-2200-9529

4400-0218-2049

4532-0002-0138

4400-4350-3015

4400-3786-6721
4400-0608-9523

4532-0002-0093

Vakarinė Aukštaitijos nacionalinio parko dalis

Vakarinė Aukštaitijos nacionalinio parko dalis

Ažušilės kraštovaizdžio draustinis

Petriškės geomorfologinis draustinis

Aukštaitijos nacionalinis parkas

Aukštaitijos nacionalinis parkas

Aukštaitijos nacionalinis parkas

17260

17082

12066

20570

2796

10837

21300

39213

Rud
inė

Palaukinis

Narsupė

ež. Gavys

ež. Žaliasiaiež. Gavaitis

ež. Palaukinis

ež. Paplovinis

ež. Ilgis

ež. Agarinis

ež. Diemenas

ež. Daržinėlė

Strigailiškio  tvenkinys

ež. Mekšrinis ež. Mekšrinis

3101

Turistų g.

Budrių g.

Vil
nia

us
 g.

Švenčionių g.

Švenčionių g.

La
isv

ės
 g.

Bo
kš

to 
g.

Aukštaičių g.

Vil
tie

s g
.

Ež
ero

 g.

Gele
žin

kel
io 

g.

Šil
o g

.

Mažosios Antagavės g.

Ažušilės g.

Ažušilės g.

Smėlio g.

Strigailiškio g.

Paežerės g.

At
gim

im
o g

.

Ign
alin

os
 g.

Sporto g.

Paupio g.

Paupio g.Ka
lvo

s g
.

Vasario 16-osios g.

Sodų g.

Gaveikėnų g.

Tai
kos

 g.

Taikos g.

Miško g.
Liepų g.

Lia
ud

ies
 g.

Technikos g.

Rožių g.

Technikos skg.

Agarin
io g.

Ąž
uo

lo 
g.

Ąžuolo g.

Estrados g.Ateities g.
Ateities g.

So
din

ink
ų g

.

Pagavio g.

Lig
on

inė
s g

.

Ly
gu

mo
s g

.

Ryto g.

Vilkakalnio g.

Gėlių
 g.

Medžiotojų g.

Cent
ro 

g.

Gavio g.

Vilties skg.

Užupio g.

Tuopų g.

Tvenkinių g.

Saulėtekio g.

Ramybės g.

To
tor

ių 
g.

Žalioji g.P. 
Cv

irk
os

 g.

Kaštonų g.

Draugystės g.

Dr
au

gy
stė

s g
.

Kriaušių g.

Gele
žin

kel
io 

akl
g.

Žvejų g.

Alyvų g.

Be
ržų

 g.

Palaukinio g.

Pu
šy

no
 g.

Tu
jų 

g.

Pakrantės g.

Kiškių g.

Bažnyčios a.

Pu
šų

 g.

Pu
šų

 g.

Pa
mi

šk
ės

 g.

Vy
šn

ių 
g.

Mo
ky

klo
s g

.

Putinų g.
Tulpių g.

Pavasario g.

Žil
vič

ių 
g.

Po
ils

io 
g.

Diemeno g.

M.
 Pe

tra
us

ko
 g.

Laisvės a.

Gavaičio g.

Ju
oz

o Č
ep

ulė
no

 g.

Bė
čiū

nų
 g.

Kaštonų aklg.

Pa
va

sa
rio

 ak
lg.

M. Petrausko skg.

Lygumos skg.

Au
šro

s g
.

2879

4510
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
!(V Esama privati vandenvietė ir jos numeris

ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ

Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris
#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)

Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

(( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

200 0 200 400 600
m±



!(V

Jonėnų k.

Prisieginės k.
ORT10LT; GDR10LT ©Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2018

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

50 0 50 100 150
m±



!(V

Kančiogino k.

Tarosaukos k.

Valėnų k.
Gaspariškės k.

Valėnų k.

4507-0004-0018

4400-0059-5984

Sirvėtos kraštovaizdžio draustinis
Sirvėtos regioninis parkas

V-1

Ka
nč
iog
ina

V-1

Myko
lo S

magura
usk

o g.

Kančiogino g.

4983

ORT10LT; GDR10LT ©Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2018

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

50 0 50 100 150
m±



!(V

!(S
!(NKazitiškio k.

Marijonavo vs.

Sabališkės k.

4400-0214-1311

4400-0093-1499

4400-0655-6928

Kazitiškio pelkė

Kazitiškio ąžuolas

101

Švogina

ež. Gilutis

Mokyklos g.Ąžuolų g.

Žalioji g.

Agrastų g.

Parko g.

Bažnyčios g.Pu
rie

nų 
g.

Purienų g.

Naujoji g.

Kaštonų g.

3328

ORT10LT; GDR10LT ©Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2018

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

80 0 80 160 240
m±



!(V

!(N

Kazokinės k.Sabališkės k.

Zuikų k.

4400-2266-5223

4400-2276-2392

4400-4421-3096

4400-2279-4343

4400-2119-3513 4400-2119-4832
4400-2279-4110

4400-2252-1231

102

Dv
aro

 g.

Na
ujo

ji g
.

Šv
en

čio
nių

 g.

Pa
niž

išk
ės 

g.

Zuikų g.

4988

ORT10LT; GDR10LT ©Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2018

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

50 0 50 100 150
m±



!(V

Kukoriškės k.

Lobinių k.

Kaneišių k.

Navikų k.

Lobinių k.

Dūdų k.
Dūdų k.

8915

ORT10LT; GDR10LT ©Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2018

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

80 0 80 160 240
m±



!(V

!(S

!(S
!(N

Linkmenų k.

Naujasodžio k.

Limino k.

Dvariškių k.

Pažiezdrio k.

Pusvarsnėlių k.

Palabažio k.

4400-0408-5767

4540-0012-0031

4540-0010-0033

Vakarinė Aukštaitijos nacionalinio parko dalis

Vilkaraiščio telmologinis draustinis

Aukštaitijos nacionalinis parkas
Aukštaitijos nacionalinis parkas

1963

21214

32894

32893

ež. Žiezdras

ež. Ūsiai

ež. Liminas

4540-0010-00494540-0010-0039

4400-2231-1655Ežerų g.
Parko g.

Bažnyčios g.

Priemiesčio g.

Be
ržų

 g.

Liepų g.Mi
šk

o g
.

Kalno g.

Pa
plū

dim
io 

g.

3342

ORT10LT; GDR10LT ©Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2018

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

140 0 140 280 420
m±



!(V

Makaniškės k.

Kaneišių k.

ORT10LT; GDR10LT ©Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2018

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

50 0 50 100 150
m±



!(V

Makniūnalaukės k.

Kirtimų k.

Prisieginės k.

Ceikiškės k.Kareivių g.

Dra
ug

yst
ės 

g.

Kaimynų g.

ORT10LT; GDR10LT ©Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2018

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

50 0 50 100 150
m±



!(V

Maksimonių k.

Makniūnalaukės k.

Sodų g.

Kl
ev

ų g
.

ORT10LT; GDR10LT ©Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2018

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

80 0 80 160 240
m±



!(V

Malkūnų k.

Degsnės k.

Šilvijos vs.

Turčiškės k.
Milašiaus telmologinis draustinis

Milašiaus ir Puzarauskinės miškai

V-2
ORT10LT; GDR10LT ©Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2018

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

50 0 50 100 150
m±



!(V

!(R

!(R

Mažėnų k.

Merlieniškės I vs.

Poliankos k.

4400-4441-3404

M-
2

3334

Ma
žė

nų
 g.

Gėlių g.

Smėlynės g.

Pušyno g.

Jau
nim

o g
.

Liepų g.

ORT10LT; GDR10LT ©Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2018

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

100 0 100 200 300
m±



!(VMėčionių k.

Paliesiaus k.

Veikščių k.

10314

K-3

Ka
nč
iog
ina

Mė
čio

nių
 g.

ORT10LT; GDR10LT ©Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2018

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

80 0 80 160 240
m±



!(V

Meikštų k.

Andrelėnų k.

Šiūlėnų k.

4400-0440-2308

4544-0005-00794400-0440-2197

104

Burbulis

Bevardis

Dvaro g.

Mokyklos g.

Viršuliškių g.

3339

ORT10LT; GDR10LT ©Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2018

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

80 0 80 160 240
m±



!(V

!(N

!(H
Mielagėnų mstl.

Tumelėnų k.

Paliesiaus k.

4400-0532-5748

4400-3964-5940

4400-0611-1588

4400-0532-6012

4400-0246-4004

1340

32788

M-1

Ma
rūn
išk
ė

Kančiogina

Se
no

ji g
.

Bažnyčios g.

Al
yv

ų g
.

Ry
to 

g.
Mokyklos g.

Eglyno g.

3335

ORT10LT; GDR10LT ©Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2018

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

80 0 80 160 240
m±



Mikalavo k.

Virėkšta

Plento g.

Versmės g.

Sa
ulė

tek
io 

g.

Užupio g.

ORT10LT; GDR10LT ©Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2018

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

50 0 50 100 150
m±



!(V

!(S

!(N

!(N

Naujojo Daugėliškio k.

Radeikiškės k.

Kūtiškės k.

Vasiulių k.

Betiškės k.

Naujojo Kampelio k.

Byliškės vs.

Pakalkiškės k.

Baušiškės k.

4400-0005-6131

4400-0005-6131

4400-2524-1243

4400-2276-0632

4400-1552-4635

4400-0595-7326

R-3

V-1

3331

Jaunimo g.

Didžiagirio g.

Ignalinos g.

Šv
en

čio
nių

 g.

So
dų

 g.

Radeikiškių g.

Mokyklos g.

ORT10LT; GDR10LT ©Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2018

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

140 0 140 280 420
m±



!(V

")S

")N
Navikų k.

Piemenų k.

Kukučių k.

4400-4264-0864

4400-1850-5698

4400-4264-0564

4400-1850-5867

Birvėtos šlapžemės

Birvėtos šlapžemės

Birvėtos biosferos poligonas

Birvėtos biosferos poligonas

Dysnos upės slėniai

BALTARUSIJOS RESPUBLIKA

Dysna

Kalno g.

Radiškės g. 4699

ORT10LT; GDR10LT ©Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2018

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

140 0 140 280 420
m±



!(V

!(S

!(N
!(H

!(H

!(H

!(H

!(H

!(H

Palūšės k.

Meironų k.

Pašakarvio k.

4557-0003-0066

Vakarinė Aukštaitijos nacionalinio parko dalis

Aukštaitijos nacionalinis parkas

Aukštaitijos nacionalinis parkas

Palūšės ąžuolas

8904
22378

12154

947

33660

ež. Lūšiai

Lūšių g.

Pašakarvio g.

Miko Petrausko g.

4989

ORT10LT; GDR10LT ©Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2018

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

80 0 80 160 240
m±



!(V

Paringio k.

Grigiškės k.

R-5

Rin
gė

Ringė

ež. Ringys

ORT10LT; GDR10LT ©Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2018

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

80 0 80 160 240
m±



!(V

!(S
!(S

!(S

!(S

!(N

!(N

Rimšės mstl.

Antalgės k.

Nagėnų k.

Fermos k.

4400-2245-4846

4550-0017-0115

4400-2270-2452

4400-1108-7671

39924

10842

A-
1

ež. Ilgiai

3338

Rimšės g.

Ilgių g.

Visagino g.

Ežero g.

Darželio g.

Mo
ky

klo
s g

.

Jau
nys

tės
 g.

Žalioji g.

ORT10LT; GDR10LT ©Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2018

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

100 0 100 200 300
m±



!(V

Rubelninkų k.

4554-0002-0038
4554-0001-0046

Brindziškė

Klevų g.

Naujakurių g.

3330

ORT10LT; GDR10LT ©Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2018

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

50 0 50 100 150
m±



!(V

!(N

!(R

Šiūlėnų k.

Smilginiškės k.

Vastakiškės k.

Ravų vs.
Triburčių k.

Laurinčiukiškės k.

4400-4369-3300

4400-1131-3846

4400-1131-3794

39817

R-2

3332

Gėlių
 g.

Didžioji g. Na
uja

ku
rių

 g.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

100 0 100 200 300
m±



!(V

!(N

Taujūnų k.

Pivoriškės k.

Degutiškės I k.

Seniškio II k.

Ropiškės k.

Degutiškės II k.

4400-1299-7932

4400-0773-1537

4400-0440-5256

4400-0843-5490
4400-0773-3953

Vėži
upis

Taujūnų g.

Gėlių g.

3333
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

80 0 80 160 240
m±



!(V

Tverečiaus mstl.

Popovkos k.

Daktorių k.

Čepeliškės k.

4400-0361-1938
4400-1815-0837

4400-2006-0842

4400-2027-7676

39488

BALTARUSIJOS RESPUBLIKA
Dysna

D-
6

Birvėta

Tverečiaus ežeras

4400-4451-6809

4400-1978-2597
4400-4451-5399

Beržų g.

Česlovo Kudabos g.

Malūno g.

Ąžuolijos g.

Ba
žn

yč
ios

 g.

Zigmo Žemaičio g.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

140 0 140 280 420
m±



!(V

!(S
!(S

!(S
!(N

!(H

Vidiškių k.

Rimšėnų k.Bališkių k.

4580-0007-0033

4400-1457-7069

4400-1998-0693

4400-1457-7069

22314

22310

22309

22311

22312
22313

111

Paj
uod

upi
s

Dr-1

ež. Varnys

Ignalinos g.

Aušros g.

Vy
šn

ių 
g.

Sodų g.

Ri
mš

ėn
ų g

.

Parko g.

Nauj
aku

rių
 g.

Beržų g.

Varnio g.

Draugystės g. Ateities g.

Melioratorių g.

Ak
me

nų
 g.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

140 0 140 280 420
m±



!(V

Vosiūnų k.

4400-0695-7920

4400-1647-0438
4400-4437-8156

4400-2650-6536

4400-0469-8993

BALTARUSIJOS RESPUBLIKA

D-2

D-4

Bažnyčios g.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

50 0 50 100 150
m±



!(V

Žvyrių k.

Kriaučiškės k.

Dietkauščiznos k.

Andriejaukos k.

Pakalniškių k.

Vaboliškės vs.

Dysnos hidrografinis draustinis

Dysnos hidrografinis draustinis

ež. Erzvėtas

Pakalniškių ežeras
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rajono riba
Gyvenamosios vietovės riba
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorija
Centralizuotoji vandens tiekimo sistema
Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema
Grupinė arba atskiroji nuotekų tvarkymo
sistema
Individualusis nuotekų tvarkymas
Esami vandentiekio tinklai
Planuojami vandentiekio tinklai

!(V Esama vandenvietė ir jos numeris ŽGR
")V Planuojama vandenvietė
!(H Esamas hidrantas

1-oji (griežto režimo) apsaugos juosta
50 m taršos apribojimo juosta
2-oji (biologinės taršos apribojimo) juosta
3-oji (cheminės taršos apribojimo) juosta
Esami nuotekų tinklai
Planuojami nuotekų tinklai

!(N Esami nuotekų valymo įrenginiai
!(R Esamas nuotekų kaupimo rezervuaras
!(D Perteklinio dumblo kaupimo aikštelė
")N Planuojami nuotekų valymo įrenginiai
!(S Esama nuotekų siurblinė
")S Planuojama nuotekų siurblinė

Komunalinio objekto (nuotekų valymo
įrenginių arba perteklinio dumblo kaupimo
aikštelės) SAZ
Žemės sklypo riba ir jo unikalus numeris

#* Kultūros vertybė (taškinis objektas)
Kultūros vertybė (plotinis objektas)
Kultūros vertybės apsaugos zona

(

( ( (

( Biosferos poligonas
Draustinis
Rezervatas
Parkas
Natura 2000 teritorija (BAST)
Natura 2000 teritorija (PAST)
Buferinė apsaugos zona
Geležinkelis
Valstybinės reikšmės miškas

80 0 80 160 240
m±


