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91 straipsnis. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos 

 

Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos nustatomos: 

 

1) melioruotai žemei; 

 

2) melioracijos statiniams: 

 

a) melioracijos grioviui; 

 

b) bendrojo naudojimo drenažo rinktuvams; 

 

c) polderiams. 

 

  

 

 

92 straipsnis. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos melioruotoje žemėje 

 

1. Melioruotoje žemėje draudžiama važinėti per melioracijos griovius nenustatytose vietose, tvenkti 

melioracijos griovių vagas, melioracijos grioviuose ir jų šlaituose ganyti gyvulius, kūrenti ugnį, sandėliuoti 

medieną ir kitas statybines medžiagas, pašarus, trąšas, pilti gruntą, atliekas, išleisti nuotekas į drenažo 

sistemas, arti žemę mažesniu negu 1 metro atstumu nuo griovio šlaito viršutinės briaunos (išskyrus atvejus, 

kai žemė ariama persėjant daugiametę žolę). Polderių pylimo vidinio šlaito papėdžių ir polderio kanalų juostų 

negalima užstatyti, jose neturi augti medžiai ir krūmai, jų negalima arti. 

 

2. Melioruotoje žemėje, Statybos įstatyme ar Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro nustatyta tvarka 

negavus savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto savivaldybės administracijos atstovo pritarimo 

projektui ar numatomai veiklai, draudžiama: 

 

1) vykdyti kasybos darbus, statybos reikmėms kasti gruntą, pilti atvežtinį gruntą ar vykdyti požeminius 

darbus; 

 

2) statyti ar rekonstruoti statinius, įrengti įrenginius; 

 

3) vykdyti gręžimo ir (ar) kasimo didesniame kaip 0,7 metro gylyje, sprogdinimo darbus, atliekamus 



tiesioginio žemės gelmių geologinio tyrimo metu; 

 

4) įrengti dirbtinius vandens telkinius; 

 

5) sodinti mišką. 

 

3. Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas savivaldybės administracijos atstovas nepritaria 

projektui ar numatomai veiklai, jeigu šio straipsnio 2 dalyje nurodyti darbai trukdys funkcionuoti melioracijos 

sistemai. 

 

  

 

 

93 straipsnis. Melioracijos statinių apsaugos zonų dydis 

 

1. Melioracijos griovio apsaugos zona – žemės juosta išilgai šio griovio, kurios ribos yra 15 metrų nuo griovio 

šlaito viršutinės briaunos. 

 

2. Bendrojo naudojimo drenažo rinktuvų apsaugos zona – žemės juosta išilgai drenažo rinktuvo, kurios ribos 

yra po 15 metrų į abi puses nuo rinktuvo ašies. Tiksliai nustačius (atsikasus) drenažo rinktuvo buvimo vietą ir 

suderinus su savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotu savivaldybės administracijos atstovu, – po 5 

metrus į abi puses nuo drenažo rinktuvo (išskyrus taršos šaltinius). 

 

3. Polderių apsaugos zona – 15 metrų pločio žemės juosta į abi puses nuo pylimo (nuo vidinio ir išorinio 

šlaitų (ten, kur galima) papėdės ir kanalo viršutinės briaunos). 

 

  

 

 

94 straipsnis. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos melioracijos statinių apsaugos zonose 

 

Melioracijos statinių apsaugos zonose draudžiama: 

 

1) statyti pastatus; 

 

2) sodinti medžius; 

 

3) įrengti dirbtinius vandens telkinius. 


