
 
 

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ 

MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS 

ZONŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

Plano dalies pakeitimo tikslas – pakeisti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) energetikos 

ministro 2022-08-26 įsakymu Nr. 1-257 patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, esančių 

magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų plano (toliau – Planas) dalies 

sprendinius, (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto). 

Priežastys, kurios lėmė šio plano dalies pakeitimo inicijavimą. Plano sprendiniuose (11, 

13, 17, 24, 29, 33 psl.) daliai su magistraliniais dujotiekiais (toliau – MD) susijusios infrastruktūros 

neteisingai nurodyta objekto faktinė paskirtis (elektros tinklai ar ryšių tinklai) ar padėtis, nenustatyta 

Gargždų dujų skirstymo stoties apsaugos zona, todėl vadovaujantis Elektros tinklų, magistralinių 

dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos 

zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo 

dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo1 (toliau – Tvarkos aprašas) 25.1 

papunkčiu, rengiamas šio plano dalies pakeitimo planas (toliau – Plano dalies pakeitimas). 

Plano dalies pakeitimo iniciatorius – AB ,,Amber Grid“, Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, tel. 

+370 5 236 0855, el. paštas info@ambergrid.lt, interneto svetainė https://www.ambergrid.lt/). Už šio plano 

sprendinių rengimo vykdymą atsakingas asmuo – vyresnioji inžinierė Vilma Ladygienė, tel. +370 667 59 

417, el. paštas v.ladygiene@ambergrid.lt. 

Plano dalies pakeitimo rengėjas – UAB „Inžinerija LT“, juridinio asmens kodas 302677178, 

Klaipėdos g. 15, LT-96332, Kretingalė, Klaipėdos r., interneto svetainės adresas www.inzinerijalt.lt, 

atsakingas asmuo – Projekto dalies vadovė Silvija Sabaliauskė (kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-

2749, išduotas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 

17 d. įsakymu Nr. 1P-337-(1.3.), tel. +370 628 10344, el. paštas info@inzinerijalt.lt. 

Plano dalies pakeitimo rengimo pagrindas – AB ,,Amber Grid“ ir UAB „Inžinerija LT“ 

2021 m. gruodžio 31 d. paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis NR. 553093 (5). 

Plano rengėjas yra atsakingas už tinkamą apsaugos zonų nurodymą ir šių apsaugos zonų 

pažymėjimą šio plano pakeitime. 

  

                                                   
1 Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo 

tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo 

dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339. 
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I. SPRENDINIAI 

 

Plano dalies pakeitimo sprendiniuose atlikti pakeitimai:  

 

1) ties koordinatėmis x-6167914, y-333206 pakeistos požeminių tinklų faktinės paskirtys, 

kuriems atitinkamai nustatomos teritorijos (žr. 1 pav.) (žr. 1 ir 3 lentelės 1-5 eilutes, 2 lentelės 9,10 

eilutes):  

1.1) elektros tinklų apsaugos zonos, kuriose taikomos SŽNS įstatymo 25 str. nurodytos 

specialiosios žemės naudojimo sąlygos; 

1.2) elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos, kuriose 

taikomos SŽNS įstatymo 46 str. nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. 

 

 
 

1 pav. Elektros tinklų ir elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos 

 

 

2) ties koordinatėmis x-6175023, y-370495 pakeistos požeminių tinklų faktinės paskirtys, 

kuriems atitinkamai nustatomos teritorijos (žr. 2 pav.) (žr. 1 ir 3 lentelės 6, 7 eilutes):  

2.1) elektros tinklų apsaugos zonos, kuriose taikomos SŽNS įstatymo 25 str. nurodytos 

specialiosios žemės naudojimo sąlygos; 

2.2) elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos, kuriose 

taikomos SŽNS įstatymo 46 str. nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos; 
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2 pav. Elektros tinklų apsaugos zona 

 

3) ties koordinatėmis x-6178405, y-330310 pakeista požeminių tinklų faktinė paskirtis, 

kuriems atitinkamai nustatoma teritorija - elektros tinklų apsaugos zona (žr. 3 pav.), kurioje taikomos 

SŽNS įstatymo 25 str. nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Planu nustatyta elektroninių 

ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zona naikinama (žr. 1 ir 3 lentelės 8 eilutę, 3 

lentelės 7,8 eilutes). 

 

 
3 pav. Elektros tinklų apsaugos zona 

 

4) ties koordinatėmis x-6180443, y-333957 pakeistos požeminių tinklų faktinės paskirtys, 

kuriems atitinkamai nustatomos teritorijos (žr. 4 pav.) (žr. 1 ir 3 lentelės 9 eilutę, 3 lentelės 4-6 eilutes):  

4.1) elektros tinklų apsaugos zonos, kuriose taikomos SŽNS įstatymo 25 str. nurodytos 

specialiosios žemės naudojimo sąlygos; 

4.2) elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos, kuriose 
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taikomos SŽNS įstatymo 46 str. nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos; 

 

 
4 pav. Elektros tinklų ir elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos 

 

5) ties koordinatėmis x-6180890, y-334832 ir x-6180955, y-334842 pakeistos požeminių 

tinklų faktinės paskirtys, kuriems atitinkamai nustatomos teritorijos (žr. 5 pav.) (žr. 1 ir 3 lentelės 10-

12 eilutes, 3 lentelės 6 eilutę):  

5.1) elektros tinklų apsaugos zonos, kuriose taikomos SŽNS įstatymo 25 str. nurodytos 

specialiosios žemės naudojimo sąlygos; 

5.2) elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos, kuriose 

taikomos SŽNS įstatymo 46 str. nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos; 

 

 
5 pav. Elektros tinklų ir elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos 

 

 

6) ties koordinatėmis x-6179750, y-335516 patikslintos Gargždų dujų skirstymo stoties 

aptvėrimo ribos, ištrinta buvusi elektroninių ryšių kabelio vieta, pakeistos požeminių tinklų faktinės 

paskirtys,  atitinkamai nustatomos teritorijos (žr. 6 pav.) (žr. 1 ir 3 lentelės 13-15 eilutes, 3 lentelės 5 

eilutę): 

6.1) Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos, kuriose taikomos 

SŽNS įstatymo 28 str. nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos; 

6.2) elektros tinklų apsaugos zonos, kuriose taikomos SŽNS įstatymo 25 str. nurodytos 
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specialiosios žemės naudojimo sąlygos; 

 

 
6 pav. Elektros tinklų ir magistralinių dujotiekių apsaugos zonos 

 

 

7) ties koordinatėmis x-6180491, y-338684, x-618446, y-338975 pakeista požeminių tinklų 

faktinė paskirtis, kuriems atitinkamai nustatoma teritorija - elektros tinklų apsaugos zona (žr. 7 pav.), 

kurioje taikomos SŽNS įstatymo 25 str. nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Planu 

nustatyta elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zona naikinama (žr. 1 ir 

3 lentelės 16-18 eilutes, 2 lentelės 10, 9 eilutes). 

 

 

7 pav. Elektros tinklų ir elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos 

 
 

8) ties koordinatėmis x-6180173, y-345563 ištrinta buvusi kabelio vieta, pakeistos požeminių 

tinklų faktinės paskirtys, kuriems atitinkamai nustatomos teritorijos (žr. 8 pav.) (žr. 1 ir 3 lentelės 18-

22 eilutes, 2 lentelės 1 eilutę):  

8.1) elektros tinklų apsaugos zonos, kuriose taikomos SŽNS įstatymo 25 str. nurodytos 

specialiosios žemės naudojimo sąlygos; 

8.2) elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos, kuriose 
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taikomos SŽNS įstatymo 46 str. nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos; 

 

8 pav. Elektros tinklų ir elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos 

 

Šio plano dalies pakeitime pateiktų objektų padėties tikslumas yra iki 0,5 m. 

Konkretizuoti duomenys apie kiekvieną žemės sklypą ir valstybinės žemės plotą, kuriame 

žemės sklypai nesuformuoti, ir kuriems šio plano dalies keitimu nustatomos apsaugos zonos, 

pateikiami Aiškinamojo rašto 1 priede. 

Plano dalies pakeitimu nustatomų apsaugos zonų pločiai atitinka SŽNS įstatyme nustatytus 

atitinkamus dydžius: 

 

1. Vadovaujantis SŽNS įstatymo III skyriaus penktojo skirsnio nuostatomis, 

magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos dydžiai ir jose taikomos 

specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

1.1. MD ir naftotiekių (produktotiekių) vamzdyno apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos 

esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 25 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, virš šios juostos 

esanti oro erdvė, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šio juostos ir po ja; 

1.2. Kitų MD ir naftotiekių (produktotiekių) įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, 

valymo ir diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų, slėgio ribojimo mazgų) apsaugos zona 

– žemės juosta, kurios ribos yra 25 metrų atstumu aplink teritorijos, kurioje yra šie įrenginiai ar 

statiniai, aptvėrimą, virš šios juostos esanti oro erdvė ir žemė po šia juosta. 

Plane nustatomos MD apsaugos zonos ribose vadovaujantis SŽNS įstatymo 28 straipsniu 

taikomos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

MD apsaugos zonose draudžiama: 

1) statyti pastatus, išskyrus SŽNS įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytus atvejus; 

2) statyti ir (ar) įrengti sporto, žaidimų aikšteles, stadionus, turgavietes, lauko teatrus ir kitus 

3) viešam susibūrimui skirtus inžinerinius statinius ir įrenginius; 

4) statyti ir (ar) įrengti degalines, pavojingų medžiagų talpyklas, saugyklas ir sąvartynus; 

statyti ir (ar) įrengti visų rūšių transporto priemonių ir (ar) mechanizmų sustojimo vietas, 

stovėjimo ir saugojimo aikšteles, taip pat tiesti kelius ir geležinkelių kelius išilgai vamzdyno trasos, 

išskyrus SŽNS įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytus atvejus; 

5) įrengti turistines stovyklavietes, taip pat statyti ir (ar) įrengti bei laikyti vagonėlius, 

kilnojamuosius namelius, kemperius, palapines ir medžioklės bokštelius; 

6) 3 metrų atstumu į abi puses nuo vamzdyno išorinės sienelės lygiagrečiai su MD vamzdynu 

tiesti kitus inžinerinius tinklus, išskyrus SŽNS įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodytus 

atvejus; 

7) 6 metrų atstumu į abi puses nuo vamzdyno ašies, taip pat 6 metrų atstumu aplink talpyklą 
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kondensatui laikyti ir dujoms iš jo pašalinti ir (arba) SŽNS įstatymo 27 straipsnio 3 dalyje nurodytų 

kitų MD įrenginių aptvėrimą sodinti ir auginti želdinius (išskyrus žolinius augalus), įveisti miškus, 

parkus, medelynus, pramoninius sodus; 

8) sandėliuoti bet kokias medžiagas (išskyrus pašarus, energetikos ministro nustatyta tvarka 

gavus MD savininko ar valdytojo pritarimą ir medžiagas, skirtas MD statybos darbams). Šis 

reikalavimas negalioja MD, įgilintų ne mažiau kaip 20 metrų nuo vandens telkinio dugno, apsaugos 

zonose; 

9) pilti druskas (išskyrus atvejus, kai druska barstomi keliai), chemines medžiagas, kurios gali 

pakenkti MD, atliekas; 

10) gadinti, užtverti ar užversti kelius, skirtus privažiuoti prie MD; 

11) naudoti ugnį ir atlikti ugnies darbus, įrengti ir naudoti laužavietes, kepsnines, turistines 

virykles, laikinas lauko pirtis ir kitus atvirus arba uždarus ugnies šaltinius, taip pat bet kokius aukštos 

temperatūros, galinčius sukelti ugnį, įrenginius, išskyrus SŽNS įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 15 

punkte nurodytą atvejį; 

12) ardyti vamzdyno pakrančių tvirtinimus, vandens pralaidas, žemės ir kitus įrenginius, 

saugančius MD nuo pažeidimų; 

13) organizuoti renginius, susijusius su žmonių susibūrimu; 

14) nuleisti inkarus, plaukti su nuleistais inkarais ir kitais vandens telkinių dugną siekiančiais 

įrankiais. Šis reikalavimas negalioja MD, įgilintų ne mažiau kaip 20 metrų nuo vandens telkinio 

dugno, apsaugos zonose; 

15) sustoti visų rūšių transporto priemonėms ir (ar) mechanizmams MD apsaugos zonų 

susikirtimuose su valstybinės reikšmės keliais, išvažinėti žemę, suformuojant vėžes (provėžas), 

važiuoti esamomis vėžėmis (provėžomis) bet kokiomis transporto priemonėmis ir jų junginiais. Šis 

reikalavimas netaikomas, kai MD savininkas ar valdytojas atlieka MD eksploatacijos, remonto ar 

statybos darbus ir kai priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos atlieka gaisrų gesinimo ar kitus žmonių 

paieškos ir gelbėjimo darbus arba pasirengimą šiems darbams; 

16) medžiojant naudoti šaunamuosius ginklus, kai MD trasa eina virš žemės paviršiaus ir (ar) 

yra įrengta perpumpavimo stotis. 

1) Pagal SŽNS įstatymo 28 straipsnio 2 dalį, negavus MD savininko ar valdytojo pritarimo 

(derinimo) projektui ar numatomai veiklai, MD apsaugos zonose draudžiama: 

2) statyti statinius ir (ar) įrengti įrenginius, išskyrus statinius ir įrenginius, kurių statyba 

(įrengimas) draudžiama (draudžiamas) pagal SŽNS įstatymo 28 straipsnio 1 dalį; 

3) statant valstybinio jūrų uosto infrastruktūrą ir suprastruktūrą – statyti pastatus; 

rekonstruoti, griauti statinius ar išardyti įrenginius, keisti pastato (patalpos, patalpų) ar 

inžinerinio statinio paskirtį; 

4) statant valstybinio jūrų uosto infrastruktūrą ir suprastruktūrą – statyti ir (ar) įrengti 

transporto priemonių sustojimo vietas, transporto priemonių ar kitų mechanizmų stovėjimo ir 

saugojimo aikšteles, taip pat tiesti kelius ir geležinkelių kelius išilgai vamzdyno trasos; 

5) 3 metrų atstumu į abi puses nuo vamzdyno išorinės sienelės lygiagrečiai su MD vamzdynu 

tiesti drenažo vamzdžius; 

6) naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes, vykdyti vandens telkinių gilinimo ir valymo 

darbus; 

7) vykdyti tiesioginius žemės gelmių geologinius tyrimus ir kitus darbus, susijusius su 

gręžinių, iškasų įrengimu ir grunto bandinių ėmimu; 

8) krauti į stirtas šieną, šiaudus, šakas, medieną; 

9) priskirti žemę mėgėjų sodo teritorijoms; 
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10) skirti žuvininkystės plotus, pramoniniu būdu žvejoti ir gaudyti vandens gyvūnus; 

11) kapoti ir pjaustyti ledą vandens telkiniuose; 

12) vykdyti žemės melioravimo, drėkinimo ir sausinimo, kasybos, užtvindymo darbus; 

13) vykdyti žemės darbus ar požeminius darbus didesniame kaip 0,3 metro gylyje; 

14) keisti žemės paviršiaus altitudes daugiau kaip 0,3 metro (kasti gruntą arba užpilti 

papildomą grunto sluoksnį); 

15) naudoti ugnį ir atlikti ugnies darbus technologiniams procesams vykdyti; 

16) dirbti smūginiais ir (ar) vibraciją sukeliančiais mechanizmais; 

17) vykdyti sprogdinimo darbus; 

18) statyti ir eksploatuoti uosto infrastruktūrą ir suprastruktūrą; 

19) kirsti ir (ar) kapoti želdinius (išskyrus žolinius augalus); 

20) būti aptvertų MD įrenginių teritorijose; 

21) važiuoti krovininėmis transporto priemonėmis, jų junginiais ir kitais mechanizmais 

neįrengus kelio. 
 

MD savininkas ar valdytojas nepritaria projektui ar numatomai veiklai, jeigu SŽNS 

įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje nurodyti darbai pažeis MD techninės saugos reikalavimus ir (ar) kels 

pavojų aplinkai, žmonių turtui, jų gyvybei ar sveikatai. 

SŽNS įstatymo 28 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti draudimai netaikomi MD, kurio atžvilgiu 

nustatyta MD apsaugos zona, savininkui tiek, kiek tai reikalinga MD statybai, rekonstravimui, 

remontui, modernizavimui, naudojimui, techninei priežiūrai, eksploatavimui, apsaugai ir (ar) kitoms 

MD savininkui įstatymais priskirtoms funkcijoms vykdyti. 

2. Vadovaujantis SŽNS įstatymo III skyriaus ketvirtojo skirsnio nuostatomis, elektros 

tinklų apsaugos zonos (kodas 106) dydžiai ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

2.2. Požeminių kabelių linijos apsaugos zona – išilgai požeminių kabelių linijos esanti žemės 

juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šios linijos, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta. 

2.3. Plano dalies pakeitimu nustatomos elektros tinklų apsaugos zonos ribose vadovaujantis 

SŽNS įstatymo 25 str.  taikomos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

Elektros tinklų apsaugos zonose draudžiama: 

1) statyti gyvenamosios, kultūros, mokslo, gydymo, maitinimo, paslaugų, prekybos, 

administracinės, viešbučių, transporto, sporto paskirties pastatus 110 kV ir aukštesnės įtampos oro 

linijų apsaugos zonose; 

2) statyti ir (ar) įrengti stadionus, sporto, žaidimų aikšteles, turgavietes, pavojingų medžiagų 

talpyklas ir saugyklas, sąvartynus, viešojo transporto stoteles; 

3) statyti ir (ar) įrengti visų rūšių transporto priemonių ir (ar) mechanizmų stovėjimo ir 

saugojimo aikšteles oro linijų apsaugos zonose; 

4) organizuoti renginius, susijusius su žmonių susibūrimu; 

5) gadinti, užtverti ar užversti kelius, skirtus privažiuoti prie elektros tinklų; 

6) laidyti aitvarus ir skraidymo aparatų sportinius modelius, skraidyti bet kokio tipo 

skraidymo aparatais žemiau kaip 30 metrų virš aukščiausio oro linijos laido, išskyrus elektros tinklų 

naudotojų naudojamus elektros tinklų priežiūrai skirtus skraidymo aparatus; 

7) stovėti visų rūšių transporto priemonėms ir (ar) mechanizmams po oro linijų laidais 

330 kV ir aukštesnės įtampos oro linijų apsaugos zonose; 
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8) barstyti iš lėktuvų ir kitų skraidymo aparatų trąšas ir chemikalus ant 35 kV ir aukštesnės 

įtampos oro linijų, transformatorių pastočių, skirstyklų ir srovės keitimo stočių; 

9) naudoti ugnį ir atlikti ugnies darbus, įrengti bei naudoti laužavietes, kepsnines, turistines 

virykles, laikinąsias lauko pirtis ir kitus atvirus arba uždarus ugnies šaltinius, taip pat bet kokius 

aukštos temperatūros, galinčius sukelti ugnį, įrenginius, išskyrus atvejį, nurodytą šio straipsnio 

2 dalies 8 punkte; 

10) sandėliuoti bet kokias medžiagas, išskyrus skirtas elektros tinklų statybos darbams 

vykdyti. 

Elektros tinklų apsaugos zonose, Statybos įstatyme, Teritorijų planavimo įstatyme ar 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro nustatyta tvarka negavus elektros tinklų savininko ar 

valdytojo pritarimo (derinimo) projektui ar numatomai veiklai, draudžiama: 

1) statyti statinius ir (ar) įrengti įrenginius, išskyrus statinius ir įrenginius, kurių statyba 

draudžiama pagal šio straipsnio 1 dalį; 

2) keisti pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirtį; 

3) rekonstruoti, griauti statinius ar išardyti įrenginius; 

4) įrengti gyvūnų laikymo aikšteles, vielines užtvaras ir metalines tvoras; 

5) atlikti įvairius kasybos, dugno gilinimo, žemės kasimo (lyginimo), sprogdinimo, 

melioravimo, užtvindymo darbus; 

6) sodinti, auginti arba kirsti želdinius (išskyrus krūmus ir žolinius augalus); 

7) mechanizuotai laistyti žemės ūkio kultūras; 

8) naudoti ugnį ir atlikti ugnies darbus technologiniams procesams vykdyti; 

9) įrengti visų rūšių transporto priemonių ir kitų mechanizmų stovėjimo aikšteles požeminių 

kabelių linijų apsaugos zonose; 

10) dirbti smūginiais ir (ar) vibraciją sukeliančiais mechanizmais požeminių kabelių linijų 

apsaugos zonose; 

11) keisti žemės paviršiaus altitudes daugiau kaip 0,3 metro (kasti gruntą arba užpilti 

papildomą grunto sluoksnį) požeminių ir povandeninių kabelių linijų apsaugos zonose; 

12) nuleisti inkarus, plaukti su nuleistais inkarais ir kitais dugną siekiančiais įrankiais 

povandeninių kabelių linijų apsaugos zonose; 

13) įvažiuoti transporto priemonėms ir kitiems mechanizmams, kurių aukštis su kroviniu 

arba be jo yra daugiau kaip 4,5 metro nuo kelio (žemės) paviršiaus oro linijų ir oro kabelių linijų 

apsaugos zonoje. 

Elektros tinklų savininkas ar valdytojas nepritaria projektui ar numatomai veiklai, jeigu SŽNS 

įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje nurodyti darbai pažeis elektros tinklų techninės saugos reikalavimus ir (ar) 

kels pavojų  aplinkai, žmonių turtui, jų gyvybei ar sveikatai. 
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3. Vadovaujantis SŽNS įstatymo III skyriaus vienuoliktojo skirsnio nuostatomis, 

elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos ir jose taikomos 

specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

3.1. Požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių 

elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi 

puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta. 

3.2. Plano dalies pakeitimu nustatomos elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių 

infrastruktūros apsaugos zonos ribose vadovaujantis SŽNS įstatymo 46 str. taikomos šios specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos: 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonose draudžiama: 

1) statyti, rekonstruoti, griauti statinius ir įrengti, išardyti įrenginius; 

2) statyti, rekonstruoti, griauti statinius ir įrengti, išardyti įrenginius; 

3) pilti druskas (išskyrus atvejus, kai druska barstomi keliai), sandėliuoti pašarus, trąšas, 

chemines ir kitas medžiagas, išskyrus medžiagas, skirtas elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių 

infrastruktūros statybos darbams vykdyti; 

4) vykdyti tiesioginius žemės gelmių geologinius tyrimus, kasybos, sprogdinimo darbus; 

5) keisti žemės paviršiaus altitudes daugiau kaip 0,3 metro (kasti gruntą arba užpilti 

papildomą grunto sluoksnį) ar vykdyti požeminius darbus; 

6) dirbti smūginiais ir (ar) vibraciją sukeliančiais mechanizmais; 

7) naudoti ugnį ir atlikti ugnies darbus; 

8) sodinti ir auginti želdinius (išskyrus žolinius augalus); 

9) statyti ir (ar) įrengti visų rūšių transporto priemonių ir (ar) mechanizmų stovėjimo ir 

saugojimo aikšteles. 

Elektroninių ryšių infrastruktūros savininkas ar valdytojas nepritaria projektui ar numatomai 

veiklai, jeigu SŽNS įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje nurodyti darbai trikdys elektroninių ryšių tinklo 

ir (ar) elektroninių ryšių paslaugų veikimą, pažeis elektroninių ryšių tinklo ir (ar) elektroninių ryšių 

paslaugų  saugumą, viešojo elektroninių ryšių tinklo vientisumą. 
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1  lentelė. Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių susijusios infrastruktūros apsaugos zonų plano dalies pakeitimo plano suvestiniai duomenys (apie patenkančius žemės 

sklypus) 

Eil. 

Nr. 

Žemės sklypo 

kadastrinis 

numeris 

Žemės sklypo 

unikalus numeris 
Žemės sklypo adresas 

Žemės sklypo 

suformavimo 

metai 

Žemės 

sklypo 

paskirtis 

Žemės sklypo 

naudojimo 

būdas 

Žemės 

sklypo 

matavimų 

tipas 

Esamos (įregistruotos) apsaugos 

zonos pavadinimas 

Esamos 

apsaugos 

zonos 

įregistru

otas 

plotas, 

ha 

Anksčiau Planu nustatytos 

apsaugos zonos pavadinimas 

Anksčiau 

Planu 

nustatytas 

ar 

patikslinta

s apsaugos 

zonos 

plotas, ha 

Plano dalies pakeitimu 

nustatomos apsaugos zonos 

pavadinimas 

Plano 

dalies 

pakeitimu 

nustatomos 

apsaugos 

zonos 

plotas, ha 

Bendras 

esamos ir 

nustatomos 

apsaugos 

zonos plotas, 

ha 

1.  5503/0009:53 5503-0009-0053 

Klaipėdos r. sav., 

Agluonėnų sen., 

Juodikių  k. 

2000-08-29 
Miškų 

ūkio 
- 

Preliminarūs 

matavimai 

- - 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonos (III 

skyrius, penktasis skirsnis) 
1.1924 nekeičiama nekeičiama 1.1924 

- - 
Elektros tinklų apsaugos zona (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.0016 

Elektros tinklų apsaugos zona (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.0017 0.0017 

- - 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių 

ryšių infrastruktūros apsaugos zonos 

(III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 
0.0001 - - - 

2.  5503/0009:89 5503-0009-0089 

Klaipėdos r. sav., 

Agluonėnų sen., 

Juodikių  k. 

2000-09-25 
Žemės 

ūkio 

Kiti žemės 

ūkio paskirties 

žemės sklypai 

Kadastriniai 

matavimai 

(LKS-94) 

- - 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonos (III 

skyrius, penktasis skirsnis) 

0.8646 nekeičiama nekeičiama 0.8646 

- - 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių 

ryšių infrastruktūros apsaugos zonos 

(III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

0.0326 - - - 

Elektros tinklų apsaugos zona (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.3242 

Elektros tinklų apsaugos zona (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.0012 

Elektros tinklų apsaugos zona (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.0339 0.3581 

3.  5503/0009:308 4400-5154-9154 

Klaipėdos r. sav., 

Agluonėnų sen., 

Juodikių  k. 

2020-04-30 
Miškų 

ūkio 

Ūkinių miškų 

sklypai 

Kadastriniai 

matavimai 

(LKS-94) 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonos (III 

skyrius, penktasis skirsnis) 

0.1191 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonos (III 

skyrius, penktasis skirsnis) 

0.1194 nekeičiama nekeičiama 0.1194 

- - 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių 

ryšių infrastruktūros apsaugos zonos 

(III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

0.0032 - - - 

- - - - 
Elektros tinklų apsaugos zona (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.0033 0.0033 

4.  5503/0009:14 5503-0009-0014 

Klaipėdos r. sav., 

Agluonėnų sen., 

Juodikių k. 

2000-11-09 
Žemės 

ūkio 
- 

Preliminarūs 

matavimai 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonos (III 

skyrius, penktasis skirsnis) 

1.4333 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonos (III 

skyrius, penktasis skirsnis) 

1.4210 nekeičiama nekeičiama 1.4210 

- - 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių 

ryšių infrastruktūros apsaugos zonos 

(III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

0.0255 - - - 

- - - - 
Elektros tinklų apsaugos zona (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.0718 0.0718 

5.  5544/0006:438 4400-3100-8130 

Klaipėdos r. 

sav.,Priekulės sen., 

Žiaukų k. 

2014-10-21 
Miškų 

ūkio 

Ūkinių miškų 

sklypai 

Kadastriniai 

matavimai 

(LKS-94) 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonos (III 

skyrius, penktasis skirsnis) 

5,4148 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonos (III 

skyrius, penktasis skirsnis) 

5,4273 nekeičiama nekeičiama 5,4273 

- - 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių 

ryšių infrastruktūros apsaugos zonos 

(III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

0,0027 - - - 

- - 
Elektros tinklų apsaugos zonos (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0,0057 

Elektros tinklų apsaugos zona (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0,0033 0,0033 

6.  5544/0005:1201 4400-2382-2820 

Klaipėdos r. sav., Dovilų 

sen., Kiškėnų k., 

Birbinčių g. 54 

2012-06-14 kita 

Susisiekimo ir 

inžinerinių 

tinklų 

koridorių 

teritorijos 

Kadastriniai 

matavimai 

(LKS-94) 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonos (III 

skyrius, penktasis skirsnis) 

0.4400 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonos (III 

skyrius, penktasis skirsnis) 

1.2351 nekeičiama nekeičiama 1.2351 

Elektros tinklų apsaugos zona (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.0813 

Elektros tinklų apsaugos zona (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.1023 

Elektros tinklų apsaugos zona (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.0560 0.1373 

- - 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių 

ryšių infrastruktūros apsaugos zonos 

(III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

0.0991 

Elektroninių ryšių tinklų 

elektroninių ryšių infrastruktūros 

apsaugos zonos (III skyrius, 

vienuoliktasis skirsnis) 

0.0038 0.0038 

7.  5544/0005:1200 4400-2382-2731 

Klaipėdos r. sav., Dovilų 

sen., Kiškėnų k., 

Birbinčių g. 52 

2012-06-14 Kita 

Susisiekimo ir 

inžinerinių 

komunikacijų 

aptarnavimo 

objektų 

teritorijos 

Kadastriniai 

matavimai 

(LKS-94) 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonos (III 

skyrius, penktasis skirsnis) 

0.3857 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonos (III 

skyrius, penktasis skirsnis) 

1.0930 nekeičiama nekeičiama 1.0930 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių 

ryšių infrastruktūros apsaugos zonos 

(III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

0.0260 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių 

ryšių infrastruktūros apsaugos zonos 

(III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

0.4275 - - - 

Elektros tinklų apsaugos zona (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.0390 

Elektros tinklų apsaugos zona (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.0047 

Elektros tinklų apsaugos zona (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.0218 0.0608 

8.  5510/0005:1328 4400-3042-1719 

Klaipėdos r. sav., 

Dauparų-Kvietinių sen., 

Dauparų k., Grybų g. 15 

2014-08-12 Kita 

Susisiekimo ir 

inžinerinių 

komunikacijų 

aptarnavimo 

Kadastriniai 

matavimai 

(LKS-94) 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonos (III 

skyrius, penktasis skirsnis) 

0.1200 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonos (III 

skyrius, penktasis skirsnis) 

0.1200 nekeičiama nekeičiama 0.1200 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.0076 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.0244 

Elektros tinklų apsaugos zonos 

(III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.0106 0.0182 
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Eil. 

Nr. 

Žemės sklypo 

kadastrinis 

numeris 

Žemės sklypo 

unikalus numeris 
Žemės sklypo adresas 

Žemės sklypo 

suformavimo 

metai 

Žemės 

sklypo 

paskirtis 

Žemės sklypo 

naudojimo 

būdas 

Žemės 

sklypo 

matavimų 

tipas 

Esamos (įregistruotos) apsaugos 

zonos pavadinimas 

Esamos 

apsaugos 

zonos 

įregistru

otas 

plotas, 

ha 

Anksčiau Planu nustatytos 

apsaugos zonos pavadinimas 

Anksčiau 

Planu 

nustatytas 

ar 

patikslinta

s apsaugos 

zonos 

plotas, ha 

Plano dalies pakeitimu 

nustatomos apsaugos zonos 

pavadinimas 

Plano 

dalies 

pakeitimu 

nustatomos 

apsaugos 

zonos 

plotas, ha 

Bendras 

esamos ir 

nustatomos 

apsaugos 

zonos plotas, 

ha 

objektų 

teritorijos 
- - 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių 

ryšių infrastruktūros apsaugos zonos 

(III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

0.0287 

Elektroninių ryšių tinklų 

elektroninių ryšių infrastruktūros 

apsaugos zonos (III skyrius, 

vienuoliktasis skirsnis) 

0.0021 0.0021 

9.  5510/0005:1057 4400-1976-5230 

Klaipėdos r. sav., 

Dauparų-Kvietinių sen., 

Kuliškių k. 

2009-09-24 
Žemės 

ūkio 
- 

Preliminarūs 

matavimai 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonos (III 

skyrius, penktasis skirsnis) 

0.4747 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonos (III 

skyrius, penktasis skirsnis) 

0.4785 nekeičiama nekeičiama 0.4785 

- - 
Elektros tinklų apsaugos zonos (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.0664 

Elektros tinklų apsaugos zonos 

(III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.0721 0.0721 

- - 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių 

ryšių infrastruktūros apsaugos zonos 

(III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

0.0330 

Elektroninių ryšių tinklų 

elektroninių ryšių infrastruktūros 

apsaugos zonos (III skyrius, 

vienuoliktasis skirsnis) 

0.0122 0.0122 

10.  5510/0006:1198 4400-2271-8607 

Klaipėdos r. sav., 

Dauparų - Kvietinių sen., 

Kuliškių k. 

2011-12-29 
Miškų 

ūkio 

Ūkinių miškų 

sklypai 

Preliminarūs 

matavimai 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonos (III 

skyrius, penktasis skirsnis) 

0.1226 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonos (III 

skyrius, penktasis skirsnis) 

0.3637 nekeičiama nekeičiama 0.3637 

- - 
Elektros tinklų apsaugos zona (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.0047 

Elektros tinklų apsaugos zona (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.0058 0.0058 

11.  5538/0013:63 5538-0013-0063 

Klaipėdos r. sav., 

Dauparų - Kvietinių sen., 

Saulažolių k. 

2000-01-17 
Žemės 

ūkio 

Kiti žemės 

ūkio paskirties 

žemės sklypai 

Preliminarūs 

matavimai 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonos (III 

skyrius, penktasis skirsnis) 

2.0883 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonos (III 

skyrius, penktasis skirsnis) 

2.0883 nekeičiama nekeičiama 2.0883 

- - 
Elektros tinklų apsaugos zona (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.0111 

Elektros tinklų apsaugos zona (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.0195 0.0195 

- - 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių 

ryšių infrastruktūros apsaugos zonos 

(III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

0.0164 

Elektroninių ryšių tinklų 

elektroninių ryšių infrastruktūros 

apsaugos zonos (III skyrius, 

vienuoliktasis skirsnis) 

0.0071 0.0071 

12.  5538/0013:58 5538-0013-0058 

Klaipėdos r. sav., 

Dauparų-Kvietinių sen., 

Saulažolių k. 

1994-05-19 
Žemės 

ūkio 
- 

Kadastriniai 

matavimai 

(LKS-94) 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonos (III 

skyrius, penktasis skirsnis) 

1.0037 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonos (III 

skyrius, penktasis skirsnis) 

1.4524 nekeičiama nekeičiama 1.4524 

Elektros tinklų apsaugos zona (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.0014 

Elektros tinklų apsaugos zona (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.0373 

Elektros tinklų apsaugos zona (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.0363 0.0377 

- - 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių 

ryšių infrastruktūros apsaugos zonos 

(III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

0.0300 

Elektroninių ryšių tinklų 

elektroninių ryšių infrastruktūros 

apsaugos zonos (III skyrius, 

vienuoliktasis skirsnis) 

0.0092 0.0092 

13.  5520/0001:449 4400-2129-5070 Gargždai 2011-01-14 
Žemės 

ūkio 

Kiti žemės 

ūkio paskirties 

žemės sklypai 

Preliminarūs 

matavimai 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonos (III 

skyrius, penktasis skirsnis) 

0.7000 - - 

Magistralinių dujotiekių ir 

naftotiekių (produktotiekių) 

apsaugos zonos (III skyrius, 

penktasis skirsnis) 

0.0016 0.0016 

14.  5520/0001:209 4400-0316-6018 
Gargždai, Kretingos 

Plento g. 45 
2004-06-03 Kita - 

Kadastriniai 

matavimai 

(LKS-94) 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonos (III 

skyrius, penktasis skirsnis) 

0.0770 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonos (III 

skyrius, penktasis skirsnis) 

0.0771 nekeičiama nekeičiama 0.0771 

- - 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių 

ryšių infrastruktūros apsaugos zonos 

(III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

0.0012 - - - 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.0082 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.0003 

Elektros tinklų apsaugos zonos 

(III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.0015 0.0097 

15.  5520/0001:524 5538-0016-0154 Gargždai 1997-07-17 
Žemės 

ūkio 

Kiti žemės 

ūkio paskirties 

žemės sklypai 

Kadastriniai 

matavimai 

(LKS-94) 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonos (III 

skyrius, penktasis skirsnis) 

0.2500 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonos (III 

skyrius, penktasis skirsnis) 

0.1625 

Magistralinių dujotiekių ir 

naftotiekių (produktotiekių) 

apsaugos zonos (III skyrius, 

penktasis skirsnis) 

0.2204 0.2204 

16.  5568/7001:10 4400-4197-1842 

Klaipėdos r. sav., 

Klaipėdos r. sav. 

Teritorija 

2016-05-13 kita 

Susisiekimo ir 

inžinerinių 

tinklų 

koridorių 

teritorijos 

Kadastriniai 

matavimai 

(LKS-94) 

- - 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių 

ryšių infrastruktūros apsaugos zonos 

(III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

0.0217 - - - 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonos (III 

skyrius, penktasis skirsnis) 

0.0475 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonos (III 

skyrius, penktasis skirsnis) 

0.1226 nekeičiama nekeičiama 0.1226 

Elektros tinklų apsaugos zona (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.0859 

Elektros tinklų apsaugos zona (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.0462 

Elektros tinklų apsaugos zona (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.0679 0.1538 

17.  5568/0001:134 5568-0001-0134 

Klaipėdos r. sav., 

Vėžaičių sen., 

Gerduvėnų k. 

2002-09-23 
Žemės 

ūkio 
- 

Preliminarūs 

matavimai 

- - 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių 

ryšių infrastruktūros apsaugos zonos 

(III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

0.0114 - - - 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonos (III 

skyrius, penktasis skirsnis) 

0.1900 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonos (III 

skyrius, penktasis skirsnis) 

0.3317 nekeičiama nekeičiama 0.3317 

- - 
Elektros tinklų apsaugos zona (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.0092 

Elektros tinklų apsaugos zona (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.0193 0.0193 
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Eil. 

Nr. 

Žemės sklypo 

kadastrinis 

numeris 

Žemės sklypo 

unikalus numeris 
Žemės sklypo adresas 

Žemės sklypo 

suformavimo 

metai 

Žemės 

sklypo 

paskirtis 

Žemės sklypo 

naudojimo 

būdas 

Žemės 

sklypo 

matavimų 

tipas 

Esamos (įregistruotos) apsaugos 

zonos pavadinimas 

Esamos 

apsaugos 

zonos 

įregistru

otas 

plotas, 

ha 

Anksčiau Planu nustatytos 

apsaugos zonos pavadinimas 

Anksčiau 

Planu 

nustatytas 

ar 

patikslinta

s apsaugos 

zonos 

plotas, ha 

Plano dalies pakeitimu 

nustatomos apsaugos zonos 

pavadinimas 

Plano 

dalies 

pakeitimu 

nustatomos 

apsaugos 

zonos 

plotas, ha 

Bendras 

esamos ir 

nustatomos 

apsaugos 

zonos plotas, 

ha 

18.  5568/0001:324 4400-0458-2085 

Klaipėdos r. sav., 

Vėžaičių sen., 

Gerduvėnų k. 

2004-11-26 
Žemės 

ūkio 
- 

Preliminarūs 

matavimai 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonos (III 

skyrius, penktasis skirsnis) 

0.2300 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonos (III 

skyrius, penktasis skirsnis) 

0.1875 nekeičiama nekeičiama 0.1875 

- - 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių 

ryšių infrastruktūros apsaugos zonos 

(III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

0.0054 - - - 

- - 
Elektros tinklų apsaugos zona (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.0058 

Elektros tinklų apsaugos zona (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.0066 0.0066 

19.  5568/0003:14 5568-0003-0014 

Klaipėdos r. sav., 

Vėžaičių sen., 

Pajuodupio k. 

1995-11-27 
Žemės 

ūkio 

Kiti žemės 

ūkio paskirties 

žemės sklypai 

Kadastriniai 

matavimai 

(LKS-94) 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonos (III 

skyrius, penktasis skirsnis) 

1.0822 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonos (III 

skyrius, penktasis skirsnis) 

1.8336 nekeičiama nekeičiama 1.8336 

- - 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių 

ryšių infrastruktūros apsaugos zonos 

(III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

0.0119 - - - 

Elektros tinklų apsaugos zona (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.0035 

Elektros tinklų apsaugos zona (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.0063 

Elektros tinklų apsaugos zona (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.0150 0.0185 

20.  5559/0004:9 4400-2111-6392 

Klaipėdos r. sav., 

Vėžaičių sen., Perkūnų 

k. 

2010-11-23 
Miškų 

ūkio 
- 

Kadastriniai 

matavimai 

(LKS-94) 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonos (III 

skyrius, penktasis skirsnis) 

5.0116 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonos (III 

skyrius, penktasis skirsnis) 

5.1160 nekeičiama nekeičiama 5.1160 

- - 
Elektros tinklų apsaugos zona (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.0007 

Elektros tinklų apsaugos zona (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.1586 0.1586 

- - 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių 

ryšių infrastruktūros apsaugos zonos 

(III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

0.1579 - - - 

21.  5559/0004:17 4400-3923-6427 

Klaipėdos r. sav., 

Vėžaičių sen., 

Pajuodupio k. 

2015-08-17 
Žemės 

ūkio 

Kiti žemės 

ūkio paskirties 

žemės sklypai 

Kadastriniai 

matavimai 

(LKS-94) 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonos (III 

skyrius, penktasis skirsnis) 

0.7513 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonos (III 

skyrius, penktasis skirsnis) 

1.0375 nekeičiama nekeičiama 1.0375 

- - 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių 

ryšių infrastruktūros apsaugos zonos 

(III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

0.0359 - - - 

- - 
Elektros tinklų apsaugos zona (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.0358 

Elektros tinklų apsaugos zona (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.0359 0.0359 

22.  5568/0005:331 4400-2968-7662 

Klaipėdos r. sav., 

Vėžaičių sen., 

Pajuodupio k. 

2014-05-14 
Žemės 

ūkio 

Kiti žemės 

ūkio paskirties 

žemės sklypai 

Kadastriniai 

matavimai 

(LKS-94) 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonos (III 

skyrius, penktasis skirsnis) 

1.7491 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonos (III 

skyrius, penktasis skirsnis) 

1.7487 nekeičiama nekeičiama 1.7487 

- - 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių 

ryšių infrastruktūros apsaugos zonos 

(III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

0.0020 - - - 

Elektros tinklų apsaugos zona (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.4172 

Elektros tinklų apsaugos zona (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.0043 

Elektros tinklų apsaugos zona (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
0.0066 0.4185 

Bendras žemės sklypų, kuriems Plano dalies pakeitimu nustatomos elektros tinklų apsaugos zonos  

 (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (kodas 106) plotas, ha 
0.6475  

Bendras žemės sklypų, kuriems Plano dalies pakeitimu nustatomos elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos  

(III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) (kodas 101) plotas, ha 
0.0344  

Bendras žemės sklypų, kuriems Plano dalies pakeitimu nustatomos MD  ir naftotiekių (produktotiekių) infrastruktūros apsaugos zonos  

(III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) (kodas 101) plotas, ha 
0,2220  
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2 lentelė. Laisvos valstybinės žemės teritorijos, kuriose plano dalies pakeitimu patikslintos nustatomos apsaugos zonos 

 

Eil. 

Nr. 

Nesuformuot

as žemės 

sklypas 

Kadastro 

vietovė 
Planuojamos apsaugos zonos pavadinimas 

Planu nustatytas 

ar patikslintas 

apsaugos zonos 

plotas, ha 

Plano dalies pakeitimu 

nustatomos apsaugos 

zonos plotas, ha 

Nesuformuoto žemės 

sklypo centro koordinatė 

Nesuformuoto sklypo naudotojo vardas, 

pavardė/įmonės pavadinimas 

1.  9VŽ Pajuodupio k. 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 0.0019 - 

346016.888/6180028.182 Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) 0.0638 nekeičiama 

Elektros tinklų apsaugos zona (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) - 0.0019 

2.  22VŽ Gerduvėnų k. 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) 0.6413 nekeičiama 

338726.880/6180542.440 Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Elektros tinklų apsaugos zona (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) - 0.0583 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 0.0570 0.0010 

3.  23VŽ Gerduvėnų k. 

Elektros tinklų apsaugos zona (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 0.0048 0.0078 

338662.935/6180597.018 Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 0.0004 - 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) 0.1980 nekeičiama 

4.  30VŽ Saulažolių k. 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) 0.2929 nekeičiama 

334793.8419/6181033.509 Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 0.0228 0.0042 

Elektros tinklų apsaugos zona (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 0.0156 0.0136 

5.  36VŽ Gargždai 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) 0.1622 0.2883 

335484.115/6179783.908 Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Elektros tinklų apsaugos zona (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) - 0.0457 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 0.0445  - 

6.  38VŽ Kuliškių k. 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) 0.0815 nekeičiama 

333969.189/6180481.267 Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 0,0164 - 

Elektros tinklų apsaugos zona (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 0.0030 0.0031 

7.  58VŽ Dauparų k. 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) 0.3819 nekeičiama 

330315.247/6178409.312 Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 0.0090 0.0004 

Elektros tinklų apsaugos zona (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 0.0336 0.0317 

8.  59VŽ Jonušų k. 
Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) 0.4579 nekeičiama 

330083.326/6178402.363 Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 
Elektros tinklų apsaugos zona (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 0.0407 0.0384 

9.  79VŽ Gedminų k. 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) 7.0692 nekeičiama 

331763.286/6171905.319 Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Elektros tinklų apsaugos zona (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 0.0240 0.0397 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 0.0255 0.0035 

10. 80VŽ Juodikių k. 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) 0.0906 nekeičiama 

333387.436/6167659.418 Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 0.0255 - 

Elektros tinklų apsaugos zona (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 0.0036 0.0075 

Bendras žemės sklypų, kuriems Plano dalies pakeitimu nustatomos elektros tinklų apsaugos zonos 

 (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (kodas 106) plotas, ha 
0.2477   

Bendras žemės sklypų, kuriems Plano dalies pakeitimu nustatomos elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos  

(III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) (kodas 101) plotas, ha 
0.0091   

Bendras žemės sklypų, kuriems Plano dalies pakeitimu nustatomos MD ir naftotiekių (produktotiekių) infrastruktūros apsaugos zonos  

(III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) (kodas 101) plotas, ha 
0.2883  

 

 
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų pavadinimai: 

 

Kodas Reikšmė 

101 Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

106 Elektros linijų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

107 Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) 
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3 lentelė. Žemės sklypų, kurie patenka į Plano dalies keitimu tikslinamas ir nustatomas su magistralinių dujotiekių susijusios 

infrastruktūros apsaugos zonas, duomenys 
 

Eil. 

Nr. 
Savivaldybė 

Žemės sklypo kadastrinis  

numeris 

Žemės sklypo unikalus 

numeris 
Žemės sklypo adresas 

1.  Klaipėdos r. 5503/0009:53 5503-0009-0053 Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Juodikių  k. 

2.  Klaipėdos r. 5503/0009:89 5503-0009-0089 Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Juodikių  k. 

3.  Klaipėdos r. 5503/0009:308 4400-5154-9154 Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Juodikių  k. 

4.  Klaipėdos r. 5503/0009:14 5503-0009-0014 Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Juodikių k. 

5.  Klaipėdos r. 5544/0006:438 4400-3100-8130 Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Žiaukų k. 

6.  Klaipėdos r. 5544/0005:1201 4400-2382-2820 Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k., Birbinčių g. 54 

7.  Klaipėdos r. 5544/0005:1200 4400-2382-2731 Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k., Birbinčių g. 52 

8.  Klaipėdos r. 5510/0005:1328 4400-3042-1719 Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Dauparų k., Grybų g. 15 

9.  Klaipėdos r. 5510/0005:1057 4400-1976-5230 Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Kuliškių k. 

10.  Klaipėdos r. 5510/0006:1198 4400-2271-8607 Klaipėdos r. sav., Dauparų - Kvietinių sen., Kuliškių k. aaaaaaaaaaaaaa 

11.  Klaipėdos r. 5538/0013:63 5538-0013-0063 Klaipėdos r. sav., Dauparų - Kvietinių sen., Saulažolių k. 

12.  Klaipėdos r. 5538/0013:58 5538-0013-0058 Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Saulažolių k. 

13.  Klaipėdos r. 5520/0001:449 4400-2129-5070 Gargždai 

14.  Klaipėdos r. 5520/0001:209 4400-0316-6018 Gargždai, Kretingos Plento g. 45 

15.  Klaipėdos r. 5520/0001:524 5538-0016-0154 Gargždai 

16.  Klaipėdos r. 5568/7001:10 4400-4197-1842 Klaipėdos r. sav., Klaipėdos r. sav. Teritorija 

17.  Klaipėdos r. 5568/0001:134 5568-0001-0134 Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Gerduvėnų k. 

18.  Klaipėdos r. 5568/0001:324 4400-0458-2085 Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Gerduvėnų k. 

19.  Klaipėdos r. 5568/0003:14 5568-0003-0014 Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Pajuodupio k. 

20.  Klaipėdos r. 5559/0004:9 4400-2111-6392 Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Perkūnų k. 

21.  Klaipėdos r. 5559/0004:17 4400-3923-6427 Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Pajuodupio k. 

22.  Klaipėdos r. 5568/0005:331 4400-2968-7662 Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Pajuodupio k. 
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