
INSTRUKCIJA 

Duomenys reikalingi pateikti naudojantis Žemės gelmių registro elektroninėmis paslaugomis 

 

Kaip prisijungti? 

Prie Žemės gelmių registro 
elektroninių paslaugų prisijungiama 
per Lietuvos geologijos tarnybos prie 
AM internetinį tinklapį www.lgt.lt 
tokia tvarka: 
www.lgt.lt → El.paslaugos → 
Duomenų teikimas į sistemas 
(dešiniajame stulpelyje) → Žemės 
gelmių registras → Gręžinio paso 
duomenų teikimas pagal gręžinių 
įteisinimo laikinąjį įstatymą → 
prisijungiant prie sistemos per 
elektroninius valdžios vartus. 
 

 
 

 

http://www.lgt.lt/
http://www.lgt.lt/


 

 

 

Atkreipiame dėmesį, kad gręžinio duomenis 

gali pateikti tik gręžinio savininkas. 



Kokius duomenis pateikti? 

 

 
➢ bendrieji duomenys: gręžinio 
koordinatės pagal 1994 metų 
Lietuvos koordinačių sistemą LKS-94, 
gręžinio adresas; 
➢ gręžinio įrengimo datą (jei 
nežinoma – įrašoma Gėlo požeminio 
vandens gavybos gręžinių įteisinimo 
laikinojo įstatymo įsigaliojimo data – 
2022 m. gegužės 1 d.); 
➢ gręžinį įrengusio (jeigu 
žinoma) juridinio asmens 
pavadinimą, teisinę formą, buveinės 
adresą, juridinio asmens kodą arba 
fizinio asmens vardą, pavardę, 
asmens kodą, gyvenamąją vietą 
(adresas), arba juridinių ir (ar) fizinių 
asmenų grupės, veikiančios pagal 
jungtinės veiklos sutartį, jungtinės 
veiklos sutarties sudarymo datą ir 
numerį; 

 
 

Pasirinkite iš sąrašo 

Pateikėjas užpildomas 

automatiškai, tai - Jūs 

Pasirinkite - „Naujas Nr.“ 

Jeigu žinote rangovą, pasirinkite iš sąrašo. 

Nurodykite gręžinio įrengimo datą. 

Nurodykite gręžinio adresą. 



 
➢ žemės sklypo, kuriame 
įrengtas gręžinys, kadastro numeris; 
➢ Požeminio vandens 
vandenvietės apsaugos zonos 1osios 
juostos dydį: 
a) kai požeminio vandens 
išgaunama iki 10 m3 per parą ir 
požeminio vandens ištekliams 
naudoti nereikalingas leidimas - 3 m 
spinduliu aplink gręžinį;  
b) kai požeminio vandens 
išgaunama nuo 10 iki 100 m3 per 
parą ir vanduo naudojamas žemės 
ūkio veikloje, kuriai taikoma išimtis 
pagal Žemės gelmių įstatymo 16 str. 
2 d. 2 p. 
-5 m aplink I grupės požeminio 
vandens vandenvietes; 
-10 m aplink II grupės požeminio 
vandens vandenvietes; 
-25 m spinduliu aplink III grupės 
požeminio vandens vandenvietes ir 
jose esančius infiltracinius įrenginius. 

 

Įrašykite koordinates, jeigu nežinomos, 

nurodykite vietą žemėlapyje. 

Įrašykite žemės sklypo, kuriame yra gręžinys 
kadastro numerį; 

Įrašykite apsaugos zonos dydį; 
Įrašykite gręžinio žiočių absoliutinį aukštį 

(jei nežinomas – rašykite 0 m); 
Įrašykite gręžinio gylį 

(jei nežinomas – rašykite 0 m). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.19879/asr


➢ gręžinio žiočių aukštį 
Lietuvos valstybinėje aukščių 
sistemoje LAS 07 (jeigu žinomas); 
➢ gręžinio gylį (jeigu žinomas); 

➢ gręžinio savininko juridinio 
asmens pavadinimą, teisinę formą, 
buveinės adresą, juridinio asmens 
kodą arba fizinio asmens vardą, 
pavardę, asmens kodą, gyvenamąją 
vietą (adresą), arba juridinių ir (ar) 
fizinių asmenų grupės, veikiančios 
pagal jungtinės veiklos sutartį, 
jungtinės veiklos sutarties sudarymo 
datą ir numerį; 

 

 
 
 
 
 
 

➢ gręžinio paskirtis (pvz.: 
“Gavybos”); 

 

 
 
 
 

➢ gręžinio būklė (pvz.: 
“Veikiantis”); 

 
 

 
 
 
 
 

Savininko duomenys užpildomi automatiškai – paso 

pateikėjas. Jei norite papildomai įrašyti savininką – 

spauskite - „Sukurti naują“, užpildykite fizinio asmens 

„Asmens kodo“ langelį, bei spauskite „Išsaugoti naują“. 

Paskirties langelis užpildomas automatiškai. 

Būklės langelyje pasirinkite būklę iš klasifikatoriaus. 

Data nuo – nurodykite gręžinio įrengimo datą. 



Jeigu žinomi, pateikiami ir šie 
duomenys (juos užpildote pasirinkus 
atitinkamą skiltį): 
➢ vandeningų sluoksnių 
charakteristikas (jeigu žinomos); 
➢ vandeningų sluoksnių 
hidrogeochemines charakteristikas 
(jeigu žinomos);  
➢ gręžinio konstrukciją (jeigu 
žinoma); 
➢ gręžinio užvamzdinės ertmės 
izoliaciją (jeigu žinoma); 
➢ gręžinio geologinį pjūvį (jeigu 
žinomas); 

 

Papildomi dokumentai teikiami kartu: 

Kartu su aukščiau nurodytais 
duomenimis reikalinga pateikti šiuos 
dokumentus (svarbu: dokumentai 
pateikiami pasirenkant skiltį 
„Pridedami dokumentai”): 
➢ savivaldybei teiktos 
paraiškos ir savivaldybės pritarimo 
dėl gręžinio naudojimo kopijas arba 
jų nuorašus (jei dokumentai 
pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu 
parašu); 
➢ vienkartinės gręžinio 
įteisinimo įmokos sumokėjimą 
patvirtinantį dokumentą; 
➢ žemės sklypo planą su 
pažymėta gręžinio vieta ir VAZ 1-ąja 
juosta ir rašytinius sutikimus, jei VAZ 
1-oji juosta patenka į kitiems 
asmenims priklausančius žemės 
sklypus ar valstybinę žemę, kurioje 
žemės sklypas nesuformuotas. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Prisekite kitus dokumentus: paraiška savivaldybei, 

savivaldybės išvada, vienkartinės įmokos kvito 

kopija. 

Prisekite kitus dokumentus: paraiška savivaldybei, 

savivaldybės išvada, vienkartinės įmokos kvito 

kopija. 

Įrašykite pavadinimą ir prisekite žemės sklypo 

planą su pažymėta gręžinio vieta ir VAZ 1-ąja juosta 

*.pdf ar *.jpg formatu. 



Užpildžius būtinus duomenis, 
spauskite „Pateikti“ ir, jei viskas 
teisingai užpildyta, Jums leis 
paspausti „Tęsti“. 
Apie Jūsų pateiktos paraiškos 
būseną, būsite informuojami 
nurodytu elektroninio pašto adresu. 
Įregistruoto gręžinio pasą, galėsite 
atsispausdinti patys. 

 

 

 
 

Būtinai nurodykite kontaktinius duomenis. 


