
 
 

 
 

INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, FIZINIAMS ASMENIMS, 
NAUDOJANTIEMS ŽEMĘ PAGAL NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE 

ĮREGISTRUOTĄ SUTARTĮ, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS 
ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO 

 
Informuojame apie Lietuvos Respublikos (toliau – LR) energetikos ministro 2022-10-18 įsakymu 

1-304 patvirtintus Plungės rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir 
susijusios infrastruktūros apsaugos zonų plano (toliau – Planas) sprendinius. 

Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – SŽNS įstatymas) 11 str. 
3 ir 4 d. nuostatomis informuojame apie Planu nustatytas teritorijas ir žemės sklypo (-ų) savininko (-
ų), taip pat asmens (-ų), kurio (-ių) teisė į žemės sklypą (-us) įregistruota Nekilnojamojo turto registre, 
kurio (-ių) gyvenamosios vietos adresas nežinomas arba kuriam (-iems) nepavyko įteikti registruoto 
laiško (detalesnė informacija žemiau pateiktoje lentelėje): 

1) ir teisę kreiptis į Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorių AB „Amber Grid“ 
(toliau – Plano iniciatorius) dėl SŽNS įstatymo 13 str. 1 d. nurodytos kompensacijos išmokėjimo. 
Informuojame, kad teisę į kompensaciją galite įgyvendinti Plano iniciatoriui pateikiant Metodikoje 
„Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos Specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, 
apskaičiavimo ir išmokėjimo metodika“ nustatyta tvarka užpildytą prašymą išmokėti kompensaciją 
(kurio forma nustatyta šioje Metodikoje) kartu su pridedamais dokumentais.  

Žemės sklypas (jo dalis), patenkantis į Planu nustatytą teritoriją*, kurio savininko (-ų), fizinio (-ių) asmens (-ų), naudojančių 
žemę pagal nekilnojamojo turto registre įregistruotą sutartį, gyvenamosios vietos adresas nežinomas 
Unikalus Nr. Adresas 
6837-0006-0090, 6837-0006-0020, 4400-0268-5750, 6837-0006-0006, 
6837-0006-0162, 6837-0006-0015, 6837-0006-0019 

Plungės r. sav., Kulių sen., Mižuikų k. 

4400-2124-2819 Plungės r. sav., Nausodžio sen., Varkalių k. 
6864-0001-0023 Plungės r. sav., Stalgėnų sen., Lekemės k. 
6864-0004-0099 Plungės r. sav., Stalgėnų sen., Stalgo k. 
6880-0004-0131 Plungės r. sav., Žlibinų sen., Lieknių k. 
6880-0003-0086 Plungės r. sav., Žlibinų sen., Smilgių k. 
Žemės sklypas (jo dalis), patenkantis į Planu nustatytą teritoriją*, kurio savininkui (-ams), fiziniam (-iems) asmens (-ims), 
naudojantiems žemę pagal nekilnojamojo turto registre įregistruotą sutartį, nepavyko įteikti registruoto laiško 
Unikalus Nr. Adresas 
4400-0185-6399 Plungės r. sav., Žlibinų sen., Plikių k. 
6880-0003-0134 Plungės r. sav., Žlibinų sen., Keturakių k. 
6864-0004-0165 Plungės r. sav., Stalgėnų sen., Stalgo k. 
6874-0017-0015 Plungės r. sav., Nausodžio sen., Varkalių k., Obelų g. 10 

*Magistralinių dujotiekių apsaugos zonų dydžiai nurodyti LR SŽNS įstatymo 27 str. 1 ir 2 d., kurių ribose taikytini LR 
SŽNS įstatymo 28 str. įtvirtinti ūkinės ir/ar kitos veiklos apribojimai. Susijusios infrastruktūros apsaugos zonų dydžiai ir jų 
ribose įtvirtinti ūkinės ir/ar kitos veiklos apribojimai: Elektros tinklų apsaugos zonų dydis – LR SŽNS įstatymo 24 str. 3 d., 
jose taikytini apribojimai – LR SŽNS įstatymo 25 str. 

 
2) taip pat, kad už šių specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymą žemiau nurodytuose sklypuose 

kompensacijų mokėjimas nenumatytas, nes vadovaujantis SŽNS įstatymo 141 str. 3 d. kompensacijos 
nemokamos, kai nurodytai veiklai statybą leidžiantys dokumentai buvo išduoti, suderinti ir veikla pradėta 
vykdyti iki 1992-05-11. Tai informacinis pranešimas, susipažinus su juo nieko daryti nereikia. 

Žemės sklypas (jo dalis), patenkantis į Planu nustatytą teritoriją*, kurio savininkui (-ams), fiziniam (-iems) asmens (-ims), 
naudojantiems žemę pagal nekilnojamojo turto registre įregistruotą sutartį, nepavyko įteikti registruoto laiško 
Unikalus Nr. Adresas 
6864-0006-0077, 6864-0006-0114, 6864-0004-0047 Plungės r. sav., Stalgėnų sen., Stalgėnų k. 
4400-3031-8334, 6864-0006-0119 Plungės r. sav., Stalgėnų sen., Lekemės k. 
6874-0015-0121 Plungės r. sav., Nausodžio sen., Nausodžio k. 
6864-0004-0100 Plungės r. sav., Stalgėnų sen., Stalgo k. 
6880-0004-0177 Plungės r. sav., Žlibinų sen., Lieknių k. 
Žemės sklypas (jo dalis), patenkantis į Planu nustatytą teritoriją*, kurio savininkui (-ams), fiziniam (-iems) asmens (-ims), 
naudojantiems žemę pagal nekilnojamojo turto registre įregistruotą sutartį, nepavyko įteikti registruoto laiško 
Unikalus Nr. Adresas 
6874-0015-0043, 4400-1812-0548, 6874-0015-0041, 6874-0015-0116, 
6874-0015-0118, 6874-0015-0117, 6874-0015-0088, 4400-2259-1460, 
4400-0395-9053 

Plungės r. sav., Nausodžio sen., Nausodžio k. 
 

6874-0011-0209, 4400-1043-2947, 4400-0185-7985 Plungės r. sav., Nausodžio sen., Varkalių k. 
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6874-0011-0068, 6874-0011-0074 Plungės r. sav., Nausodžio sen., Noriškių k. 
6874-0010-0044 Plungės r. sav., Nausodžio šen., Kaušėnų k. 
4400-0738-7131 Plungės r. sav., Stalgėnų sen., Lekemės k. 
6864-0006-0021 Plungės r. sav., Stalgėnų sen., Vainaičių k. 

 
Su patvirtinto Plano sprendiniais (skelbtais 2022-07-25) galite susipažinti Plano iniciatoriaus 

internetinėje svetainėje adresu  https://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/skelbimai. 
Plano iniciatorius – AB ,,Amber Grid“, Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, tel. +370 5 236 0855, el. p. 

info@ambergrid.lt, interneto svetainė www.ambergrid.lt. Už Plano rengimo vykdymą atsakingas asmuo – 
vyresnioji inžinierė Vilma Ladygienė, tel. +370 667 59417, el. p. v.ladygiene@ambergrid.lt. 

Plano rengėjas – UAB „Inžinerija LT“, Klaipėdos g. 15, LT-96332, Kretingalė, Klaipėdos r., +370 628 
10344, el. p. info@inzinerijalt.lt., interneto svetainės adresas www.inzinerijalt.lt. Dėl informacijos apie Plano 
sprendinius kreiptis į matininko asistentą Justiną Pocių, tel. +370 611 09375, el. p. justinas@inzinerijalt.lt. 
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