Telšių rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas
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skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT10LT
Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM , 2018-2020
VĮ "Registrų centras" žemės sklypų ribos, 2021

KMK

Sutartiniai ženklai:

sav.
KMK
KMK

KAS
KMK
KMK
DSS

Katodinės apsaugos stotis
Kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Suprojektuota kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
KMK
Dujų skirstymo stotis

KMK

Savivaldybių ribos
Magistralinis dujotiekis (toliau - MD)

Prapūtimo vamzdis
Teritorijos, kurioje yra MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir
diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų. Slėgio ribojimo mazgų), aptvėrimas
Žemos įtampos požeminės elektros linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Įžeminimo juosta (su MD susijusi infrastruktūra)
Ryšių tinklų linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Žemės sklypų ribos
Žemės sklypų teritorijos, kurioms nustatomos arba tikslinamos MD, elektros ar
ryšių apsaugos zonos, unikalus numeris, ribos, jų matavimo tipai:
0000-0000-0000

Kadastriniai matavimai (Lietuvos koordinačių sistema (LKS-94))

0000-0000-0000

Preliminarūs matavimai

1VŽ

Laisvos valstybinės žemės (VŽ) teritorijos, kuriose nustatomos MD ar
elektros tinklų apsaugos zonos, ribos ir eilės numeris
Planu nustatomos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos
(III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos, bet planu tikslinamos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos ir įregistruotos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Planu nustatomos elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis) (kodas 106) (su MD susijusi infrastruktūra)**
Planu nustatomos elektroninių ryšių tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktas skirsnis) (kodas 101) (su MD susijusi infrastruktūra)***

Pastabos:
* vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 27 str. i) MD 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 šios juostos ir po ja, ii) kitų
MD 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;
** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. po 1 m į abi puses nuo žemos įtampos požeminių elektros linijų;
*** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.
Paraiškos Nr.

Pareigos
Direktorius
Mat. asistentas

Klaipėdos g. 15, Kretingalė
Pramonės pr. 23, Kaunas
Laisvės pr. 177A-402, Vilnius
Aušros al. 66A-202, Šiauliai
info@inzinerijalt.lt
Mob.: +370 684 42244

Telšių rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių
dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas
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Sutartiniai ženklai:
KAS
KMK
KMK

Katodinės apsaugos stotis
Kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Suprojektuota kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Savivaldybių ribos
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Sutartiniai ženklai:
KAS
KMK
KMK

KMK

Katodinės apsaugos stotis
Kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Suprojektuota kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Savivaldybių ribos

KMK

Magistralinis dujotiekis (toliau - MD)
Prapūtimo vamzdis
Teritorijos, kurioje yra MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir
diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų. Slėgio ribojimo mazgų), aptvėrimas
Žemos įtampos požeminės elektros linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Įžeminimo juosta (su MD susijusi infrastruktūra)
Ryšių tinklų linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Žemės sklypų ribos
Žemės sklypų teritorijos, kurioms nustatomos arba tikslinamos MD, elektros ar
ryšių apsaugos zonos, unikalus numeris, ribos, jų matavimo tipai:
0000-0000-0000

Kadastriniai matavimai (Lietuvos koordinačių sistema (LKS-94))

0000-0000-0000

Preliminarūs matavimai

1VŽ

Laisvos valstybinės žemės (VŽ) teritorijos, kuriose nustatomos MD ar
elektros tinklų apsaugos zonos, ribos ir eilės numeris
Planu nustatomos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos
(III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos, bet planu tikslinamos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos ir įregistruotos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Planu nustatomos elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis) (kodas 106) (su MD susijusi infrastruktūra)**
Planu nustatomos elektroninių ryšių tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktas skirsnis) (kodas 101) (su MD susijusi infrastruktūra)***
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Pastabos:
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****** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. po 1 metrą į abi
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n
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Sutartiniai ženklai:
KAS
KMK
KMK
DSS

Katodinės apsaugos stotis
Kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Suprojektuota kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Dujų skirstymo stotis
Savivaldybių ribos
Magistralinis dujotiekis (toliau - MD)
Prapūtimo vamzdis
Teritorijos, kurioje yra MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir
diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų. Slėgio ribojimo mazgų), aptvėrimas
Žemos įtampos požeminės elektros linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Įžeminimo juosta (su MD susijusi infrastruktūra)
Ryšių tinklų linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Žemės sklypų ribos

Žemės sklypų teritorijos, kurioms nustatomos arba tikslinamos MD, elektros ar
ryšių apsaugos zonos, unikalus numeris, ribos, jų matavimo tipai:
0000-0000-0000

Kadastriniai matavimai (Lietuvos koordinačių sistema (LKS-94))

0000-0000-0000

Preliminarūs matavimai

1VŽ

Laisvos valstybinės žemės (VŽ) teritorijos, kuriose nustatomos MD ar
elektros tinklų apsaugos zonos, ribos ir eilės numeris
Planu nustatomos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos
(III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos, bet planu tikslinamos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos ir įregistruotos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Planu nustatomos elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis) (kodas 106) (su MD susijusi infrastruktūra)**
Planu nustatomos elektroninių ryšių tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktas skirsnis) (kodas 101) (su MD susijusi infrastruktūra)***

Pastabos:
* vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 27 str. i) MD 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 šios juostos ir po ja, ii) kitų
MD 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;
** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. po 1 m į abi puses nuo žemos įtampos požeminių elektros linijų;
*** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.
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Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000
skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT10LT
Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM , 2018-2020
VĮ "Registrų centras" žemės sklypų ribos, 2021

Sutartiniai ženklai:
KAS
KMK
KMK
DSS

Katodinės apsaugos stotis
Kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Suprojektuota kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Dujų skirstymo stotis
Savivaldybių ribos
Magistralinis dujotiekis (toliau - MD)

Prapūtimo vamzdis
Teritorijos, kurioje yra MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir
diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų. Slėgio ribojimo mazgų), aptvėrimas
Žemos įtampos požeminės elektros linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Įžeminimo juosta (su MD susijusi infrastruktūra)
Ryšių tinklų linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Žemės sklypų ribos
Žemės sklypų teritorijos, kurioms nustatomos arba tikslinamos MD, elektros ar
ryšių apsaugos zonos, unikalus numeris, ribos, jų matavimo tipai:
0000-0000-0000

Kadastriniai matavimai (Lietuvos koordinačių sistema (LKS-94))

0000-0000-0000

Preliminarūs matavimai

1VŽ

Laisvos valstybinės žemės (VŽ) teritorijos, kuriose nustatomos MD ar
elektros tinklų apsaugos zonos, ribos ir eilės numeris
Planu nustatomos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos
(III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos, bet planu tikslinamos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos ir įregistruotos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Planu nustatomos elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis) (kodas 106) (su MD susijusi infrastruktūra)**

Ž

Planu nustatomos elektroninių ryšių tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktas skirsnis) (kodas 101) (su MD susijusi infrastruktūra)***
Pastabos:
* vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 27 str. i) MD 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 šios juostos ir po ja, ii) kitų
MD 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;
** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. po 1 m į abi puses nuo žemos įtampos požeminių elektros linijų;
*** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.
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Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000
skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT10LT
Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM , 2018-2020
VĮ "Registrų centras" žemės sklypų ribos, 2021

Sutartiniai ženklai:
KAS
KMK
KMK
DSS

Katodinės apsaugos stotis
Kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Suprojektuota kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Dujų skirstymo stotis
Savivaldybių ribos
Magistralinis dujotiekis (toliau - MD)

Prapūtimo vamzdis
Teritorijos, kurioje yra MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir
diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų. Slėgio ribojimo mazgų), aptvėrimas
Žemos įtampos požeminės elektros linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Įžeminimo juosta (su MD susijusi infrastruktūra)
Ryšių tinklų linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Žemės sklypų ribos
Žemės sklypų teritorijos, kurioms nustatomos arba tikslinamos MD, elektros ar
ryšių apsaugos zonos, unikalus numeris, ribos, jų matavimo tipai:
0000-0000-0000

Kadastriniai matavimai (Lietuvos koordinačių sistema (LKS-94))

0000-0000-0000

Preliminarūs matavimai

1VŽ

Laisvos valstybinės žemės (VŽ) teritorijos, kuriose nustatomos MD ar
elektros tinklų apsaugos zonos, ribos ir eilės numeris
Planu nustatomos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos
(III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos, bet planu tikslinamos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos ir įregistruotos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Planu nustatomos elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis) (kodas 106) (su MD susijusi infrastruktūra)**
Planu nustatomos elektroninių ryšių tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktas skirsnis) (kodas 101) (su MD susijusi infrastruktūra)***

Pastabos:
* vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 27 str. i) MD 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 šios juostos ir po ja, ii) kitų
MD 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;
** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. po 1 m į abi puses nuo žemos įtampos požeminių elektros linijų;
*** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.
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Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000
skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT10LT
Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM , 2018-2020
VĮ "Registrų centras" žemės sklypų ribos, 2021

Sutartiniai ženklai:

KMK
KMK

KMK

KAS
KMK
KMK
DSS

Katodinės apsaugos stotis
Kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Suprojektuota kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Dujų skirstymo stotis
Savivaldybių ribos
Magistralinis dujotiekis (toliau - MD)

Prapūtimo vamzdis
Teritorijos, kurioje yra MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir
diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų. Slėgio ribojimo mazgų), aptvėrimas
Žemos įtampos požeminės elektros linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Įžeminimo juosta (su MD susijusi infrastruktūra)
Ryšių tinklų linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Žemės sklypų ribos
Žemės sklypų teritorijos, kurioms nustatomos arba tikslinamos MD, elektros ar
ryšių apsaugos zonos, unikalus numeris, ribos, jų matavimo tipai:
0000-0000-0000

Kadastriniai matavimai (Lietuvos koordinačių sistema (LKS-94))

0000-0000-0000

Preliminarūs matavimai

1VŽ

Laisvos valstybinės žemės (VŽ) teritorijos, kuriose nustatomos MD ar
elektros tinklų apsaugos zonos, ribos ir eilės numeris
Planu nustatomos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos
(III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos, bet planu tikslinamos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos ir įregistruotos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Planu nustatomos elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis) (kodas 106) (su MD susijusi infrastruktūra)**
Planu nustatomos elektroninių ryšių tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktas skirsnis) (kodas 101) (su MD susijusi infrastruktūra)***

Pastabos:
* vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 27 str. i) MD 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 šios juostos ir po ja, ii) kitų
MD 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;
** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. po 1 m j abi puses nuo žemos įtampos požeminių elektros linijų;
*** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.
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Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000
skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT10LT
Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM , 2018-2020
VĮ "Registrų centras" žemės sklypų ribos, 2021

Sutartiniai ženklai:
KAS
KMK
KMK
DSS

Katodinės apsaugos stotis
Kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Suprojektuota kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Dujų skirstymo stotis
Savivaldybių ribos
Magistralinis dujotiekis (toliau - MD)

Prapūtimo vamzdis
Teritorijos, kurioje yra MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir
diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų. Slėgio ribojimo mazgų), aptvėrimas
Žemos įtampos požeminės elektros linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Įžeminimo juosta (su MD susijusi infrastruktūra)
Ryšių tinklų linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Žemės sklypų ribos
Žemės sklypų teritorijos, kurioms nustatomos arba tikslinamos MD, elektros ar
ryšių apsaugos zonos, unikalus numeris, ribos, jų matavimo tipai:
0000-0000-0000

Kadastriniai matavimai (Lietuvos koordinačių sistema (LKS-94))

0000-0000-0000

Preliminarūs matavimai

1VŽ

Laisvos valstybinės žemės (VŽ) teritorijos, kuriose nustatomos MD ar
elektros tinklų apsaugos zonos, ribos ir eilės numeris
Planu nustatomos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos
(III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos, bet planu tikslinamos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos ir įregistruotos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Planu nustatomos elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis) (kodas 106) (su MD susijusi infrastruktūra)**
Planu nustatomos elektroninių ryšių tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktas skirsnis) (kodas 101) (su MD susijusi infrastruktūra)***

Pastabos:
* vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 27 str. i) MD 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 šios juostos ir po ja, ii) kitų
MD 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;
** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. po 1 m į abi puses nuo žemos įtampos požeminių elektros linijų;
*** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.
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Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000
skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT10LT
Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM , 2018-2020
VĮ "Registrų centras" žemės sklypų ribos, 2021

Sutartiniai ženklai:
KAS
KMK
KMK
DSS

Katodinės apsaugos stotis
Kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Suprojektuota kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Dujų skirstymo stotis
Savivaldybių ribos
Magistralinis dujotiekis (toliau - MD)

Prapūtimo vamzdis
Teritorijos, kurioje yra MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir
diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų. Slėgio ribojimo mazgų), aptvėrimas
Žemos įtampos požeminės elektros linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Įžeminimo juosta (su MD susijusi infrastruktūra)
Ryšių tinklų linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Žemės sklypų ribos
Žemės sklypų teritorijos, kurioms nustatomos arba tikslinamos MD, elektros ar
ryšių apsaugos zonos, unikalus numeris, ribos, jų matavimo tipai:
0000-0000-0000

Kadastriniai matavimai (Lietuvos koordinačių sistema (LKS-94))

0000-0000-0000

Preliminarūs matavimai

1VŽ

Laisvos valstybinės žemės (VŽ) teritorijos, kuriose nustatomos MD ar
elektros tinklų apsaugos zonos, ribos ir eilės numeris
Planu nustatomos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos
(III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos, bet planu tikslinamos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos ir įregistruotos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Planu nustatomos elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis) (kodas 106) (su MD susijusi infrastruktūra)**
Planu nustatomos elektroninių ryšių tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktas skirsnis) (kodas 101) (su MD susijusi infrastruktūra)***

Pastabos:
* vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 27 str. i) MD 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 šios juostos ir po ja, ii) kitų
MD 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;
** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. po 1 m į abi puses nuo žemos įtampos požeminių elektros linijų;
*** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.
Paraiškos Nr.

Pareigos
Direktorius
Mat. asistentas

Klaipėdos g. 15, Kretingalė
Pramonės pr. 23, Kaunas
Laisvės pr. 177A-402, Vilnius
Aušros al. 66A-202, Šiauliai
info@inzinerijalt.lt
Mob.: +370 684 42244

Telšių rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių
dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas

Sutarties Nr. 553093 (5)
Kvalifikacijos Parašas
Vardas Pavardė
paž. Nr.

Laida: 1
Lapų skaičius: 27

Voldemaras Čiunka
Justinas Pocius
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Telšių rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas
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Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000
skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT10LT
Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM , 2018-2020
VĮ "Registrų centras" žemės sklypų ribos, 2021

KMK

Sutartiniai ženklai:
KAS
KMK
KMK
DSS

Katodinės apsaugos stotis
Kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Suprojektuota kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Dujų skirstymo stotis
Savivaldybių ribos
Magistralinis dujotiekis (toliau - MD)

Prapūtimo vamzdis
Teritorijos, kurioje yra MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir
diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų. Slėgio ribojimo mazgų), aptvėrimas

KMK

Žemos įtampos požeminės elektros linijos (su MD susijusi infrastruktūra)

KMK
KMK

Įžeminimo juosta (su MD susijusi infrastruktūra)
Ryšių tinklų linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Žemės sklypų ribos
Žemės sklypų teritorijos, kurioms nustatomos arba tikslinamos MD, elektros ar
ryšių apsaugos zonos, unikalus numeris, ribos, jų matavimo tipai:
0000-0000-0000

Kadastriniai matavimai (Lietuvos koordinačių sistema (LKS-94))

0000-0000-0000

Preliminarūs matavimai

1VŽ

Laisvos valstybinės žemės (VŽ) teritorijos, kuriose nustatomos MD ar
elektros tinklų apsaugos zonos, ribos ir eilės numeris
Planu nustatomos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos
(III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos, bet planu tikslinamos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos ir įregistruotos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Planu nustatomos elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis) (kodas 106) (su MD susijusi infrastruktūra)**
Planu nustatomos elektroninių ryšių tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktas skirsnis) (kodas 101) (su MD susijusi infrastruktūra)***

Pastabos:
* vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 27 str. i) MD 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 šios juostos ir po ja, ii) kitų
MD 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;
** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. po 1 m į abi puses nuo žemos įtampos požeminių elektros linijų;
*** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.
Paraiškos Nr.

Pareigos
Direktorius
Mat. asistentas

Klaipėdos g. 15, Kretingalė
Pramonės pr. 23, Kaunas
Laisvės pr. 177A-402, Vilnius
Aušros al. 66A-202, Šiauliai
info@inzinerijalt.lt
Mob.: +370 684 42244

Telšių rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių
dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas

Sutarties Nr. 553093 (5)
Kvalifikacijos Parašas
Vardas Pavardė
paž. Nr.
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Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000
skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT10LT
Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM , 2018-2020
VĮ "Registrų centras" žemės sklypų ribos, 2021

Sutartiniai ženklai:
KAS
KMK
KMK
DSS

Katodinės apsaugos stotis
Kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Suprojektuota kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Dujų skirstymo stotis
Savivaldybių ribos
Magistralinis dujotiekis (toliau - MD)

Prapūtimo vamzdis
Teritorijos, kurioje yra MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir
diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų. Slėgio ribojimo mazgų), aptvėrimas

KMK
KMK

Žemos įtampos požeminės elektros linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Įžeminimo juosta (su MD susijusi infrastruktūra)
Ryšių tinklų linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Žemės sklypų ribos
Žemės sklypų teritorijos, kurioms nustatomos arba tikslinamos MD, elektros ar
ryšių apsaugos zonos, unikalus numeris, ribos, jų matavimo tipai:
0000-0000-0000

Kadastriniai matavimai (Lietuvos koordinačių sistema (LKS-94))

0000-0000-0000

Preliminarūs matavimai

1VŽ

Laisvos valstybinės žemės (VŽ) teritorijos, kuriose nustatomos MD ar
elektros tinklų apsaugos zonos, ribos ir eilės numeris
Planu nustatomos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos
(III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos, bet planu tikslinamos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos ir įregistruotos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Planu nustatomos elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis) (kodas 106) (su MD susijusi infrastruktūra)**
Planu nustatomos elektroninių ryšių tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktas skirsnis) (kodas 101) (su MD susijusi infrastruktūra)***

Pastabos:
* vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 27 str. i) MD 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 šios juostos ir po ja, ii) kitų
MD 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;
** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. po 1 m j abi puses nuo žemos įtampos požeminių elektros linijų;
*** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.
Paraiškos Nr.

Pareigos
Direktorius
Mat. asistentas

Klaipėdos g. 15, Kretingalė
Pramonės pr. 23, Kaunas
Laisvės pr. 177A-402, Vilnius
Aušros al. 66A-202, Šiauliai
info@inzinerijalt.lt
Mob.: +370 684 42244

Telšių rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių
dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas
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Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000
skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT10LT
Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM , 2018-2020
VĮ "Registrų centras" žemės sklypų ribos, 2021

Sutartiniai ženklai:
KAS
KMK
KMK
DSS

Katodinės apsaugos stotis
Kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Suprojektuota kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Dujų skirstymo stotis
Savivaldybių ribos
Magistralinis dujotiekis (toliau - MD)

Prapūtimo vamzdis
Teritorijos, kurioje yra MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir
diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų. Slėgio ribojimo mazgų), aptvėrimas

KMK
KMK

Žemos įtampos požeminės elektros linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Įžeminimo juosta (su MD susijusi infrastruktūra)
Ryšių tinklų linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Žemės sklypų ribos
Žemės sklypų teritorijos, kurioms nustatomos arba tikslinamos MD, elektros ar
ryšių apsaugos zonos, unikalus numeris, ribos, jų matavimo tipai:
0000-0000-0000

Kadastriniai matavimai (Lietuvos koordinačių sistema (LKS-94))

0000-0000-0000

Preliminarūs matavimai

1VŽ

Laisvos valstybinės žemės (VŽ) teritorijos, kuriose nustatomos MD ar
elektros tinklų apsaugos zonos, ribos ir eilės numeris
Planu nustatomos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos
(III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos, bet planu tikslinamos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos ir įregistruotos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Planu nustatomos elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis) (kodas 106) (su MD susijusi infrastruktūra)**
Planu nustatomos elektroninių ryšių tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktas skirsnis) (kodas 101) (su MD susijusi infrastruktūra)***

Pastabos:
* vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 27 str. i) MD 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 šios juostos ir po ja, ii) kitų
MD 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;
** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. po 1 m į abi puses nuo žemos įtampos požeminių elektros linijų;
*** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.
Paraiškos Nr.

Pareigos
Direktorius
Mat. asistentas
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Laisvės pr. 177A-402, Vilnius
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Mob.: +370 684 42244

Telšių rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių
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Telšių rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas
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skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT10LT
Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM , 2018-2020
VĮ "Registrų centras" žemės sklypų ribos, 2021

KMK

Sutartiniai ženklai:

KMK

KAS
KMK

KAS
KMK
KMK
DSS

KMK

Katodinės apsaugos stotis
Kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Suprojektuota kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Dujų skirstymo stotis
Savivaldybių ribos
Magistralinis dujotiekis (toliau - MD)

Prapūtimo vamzdis
Teritorijos, kurioje yra MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir
diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų. Slėgio ribojimo mazgų), aptvėrimas
Žemos įtampos požeminės elektros linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Įžeminimo juosta (su MD susijusi infrastruktūra)
Ryšių tinklų linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Žemės sklypų ribos
Žemės sklypų teritorijos, kurioms nustatomos arba tikslinamos MD, elektros ar
ryšių apsaugos zonos, unikalus numeris, ribos, jų matavimo tipai:
0000-0000-0000

Kadastriniai matavimai (Lietuvos koordinačių sistema (LKS-94))

0000-0000-0000

Preliminarūs matavimai

1VŽ

Laisvos valstybinės žemės (VŽ) teritorijos, kuriose nustatomos MD ar
elektros tinklų apsaugos zonos, ribos ir eilės numeris
Planu nustatomos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos
(III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos, bet planu tikslinamos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos ir įregistruotos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Planu nustatomos elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis) (kodas 106) (su MD susijusi infrastruktūra)**
Planu nustatomos elektroninių ryšių tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktas skirsnis) (kodas 101) (su MD susijusi infrastruktūra)***

Pastabos:
* vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 27 str. i) MD 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 šios juostos ir po ja, ii) kitų
MD 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;
** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. po 1 m į abi puses nuo žemos įtampos požeminių elektros linijų;
*** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.
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KMK

Sutartiniai ženklai:
KAS
KMK
KMK
DSS

K

Katodinės apsaugos stotis
Kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Suprojektuota kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Dujų skirstymo stotis
Savivaldybių ribos
Magistralinis dujotiekis (toliau - MD)

Prapūtimo vamzdis
Teritorijos, kurioje yra MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir
diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų. Slėgio ribojimo mazgų), aptvėrimas

KMK

Žemos įtampos požeminės elektros linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Įžeminimo juosta (su MD susijusi infrastruktūra)
Ryšių tinklų linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Žemės sklypų ribos
Žemės sklypų teritorijos, kurioms nustatomos arba tikslinamos MD, elektros ar
ryšių apsaugos zonos, unikalus numeris, ribos, jų matavimo tipai:
0000-0000-0000

Kadastriniai matavimai (Lietuvos koordinačių sistema (LKS-94))

0000-0000-0000

Preliminarūs matavimai

1VŽ

Laisvos valstybinės žemės (VŽ) teritorijos, kuriose nustatomos MD ar
elektros tinklų apsaugos zonos, ribos ir eilės numeris
Planu nustatomos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos
(III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos, bet planu tikslinamos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos ir įregistruotos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Planu nustatomos elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis) (kodas 106) (su MD susijusi infrastruktūra)**
Planu nustatomos elektroninių ryšių tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktas skirsnis) (kodas 101) (su MD susijusi infrastruktūra)***

Pastabos:
* vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 27 str. i) MD 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 šios juostos ir po ja, ii) kitų
MD 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;
** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. po 1 m į abi puses nuo žemos įtampos požeminių elektros linijų;
*** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.
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KMK
KMK

Sutartiniai ženklai:
KAS
KMK
KMK
DSS

Katodinės apsaugos stotis
Kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Suprojektuota kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Dujų skirstymo stotis
Savivaldybių ribos
Magistralinis dujotiekis (toliau - MD)

Prapūtimo vamzdis
Teritorijos, kurioje yra MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir
diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų. Slėgio ribojimo mazgų), aptvėrimas
Žemos įtampos požeminės elektros linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Įžeminimo juosta (su MD susijusi infrastruktūra)
Ryšių tinklų linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Žemės sklypų ribos
Žemės sklypų teritorijos, kurioms nustatomos arba tikslinamos MD, elektros ar
ryšių apsaugos zonos, unikalus numeris, ribos, jų matavimo tipai:
0000-0000-0000

Kadastriniai matavimai (Lietuvos koordinačių sistema (LKS-94))

0000-0000-0000

Preliminarūs matavimai

1VŽ

Laisvos valstybinės žemės (VŽ) teritorijos, kuriose nustatomos MD ar
elektros tinklų apsaugos zonos, ribos ir eilės numeris
Planu nustatomos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos
(III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos, bet planu tikslinamos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos ir įregistruotos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Planu nustatomos elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis) (kodas 106) (su MD susijusi infrastruktūra)**
Planu nustatomos elektroninių ryšių tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktas skirsnis) (kodas 101) (su MD susijusi infrastruktūra)***

Pastabos:
* vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 27 str. i) MD 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 šios juostos ir po ja, ii) kitų
MD 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;
** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. po 1 m j abi puses nuo žemos įtampos požeminių elektros linijų;
*** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.
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KMK
KMK

Sutartiniai ženklai:
KAS
KMK
KMK
DSS

Katodinės apsaugos stotis
Kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Suprojektuota kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Dujų skirstymo stotis
Savivaldybių ribos
Magistralinis dujotiekis (toliau - MD)

Prapūtimo vamzdis
Teritorijos, kurioje yra MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir
diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų. Slėgio ribojimo mazgų), aptvėrimas
Žemos įtampos požeminės elektros linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Įžeminimo juosta (su MD susijusi infrastruktūra)
Ryšių tinklų linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Žemės sklypų ribos
Žemės sklypų teritorijos, kurioms nustatomos arba tikslinamos MD, elektros ar
ryšių apsaugos zonos, unikalus numeris, ribos, jų matavimo tipai:
0000-0000-0000

Kadastriniai matavimai (Lietuvos koordinačių sistema (LKS-94))

0000-0000-0000

Preliminarūs matavimai

1VŽ

Laisvos valstybinės žemės (VŽ) teritorijos, kuriose nustatomos MD ar
elektros tinklų apsaugos zonos, ribos ir eilės numeris
Planu nustatomos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos
(III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos, bet planu tikslinamos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos ir įregistruotos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Planu nustatomos elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis) (kodas 106) (su MD susijusi infrastruktūra)**
Planu nustatomos elektroninių ryšių tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktas skirsnis) (kodas 101) (su MD susijusi infrastruktūra)***

Pastabos:
* vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 27 str. i) MD 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 šios juostos ir po ja, ii) kitų
MD 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;
** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. po 1 m į abi puses nuo žemos įtampos požeminių elektros linijų;
*** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.
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Sutartiniai ženklai:
KAS
KMK
KMK
DSS

Katodinės apsaugos stotis
Kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Suprojektuota kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Dujų skirstymo stotis
Savivaldybių ribos
Magistralinis dujotiekis (toliau - MD)

Prapūtimo vamzdis
Teritorijos, kurioje yra MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir
diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų. Slėgio ribojimo mazgų), aptvėrimas
Žemos įtampos požeminės elektros linijos (su MD susijusi infrastruktūra)

KMK

Įžeminimo juosta (su MD susijusi infrastruktūra)
Ryšių tinklų linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Žemės sklypų ribos
Žemės sklypų teritorijos, kurioms nustatomos arba tikslinamos MD, elektros ar
ryšių apsaugos zonos, unikalus numeris, ribos, jų matavimo tipai:

KMK

0000-0000-0000

Kadastriniai matavimai (Lietuvos koordinačių sistema (LKS-94))

0000-0000-0000

Preliminarūs matavimai

KMK

1VŽ

Laisvos valstybinės žemės (VŽ) teritorijos, kuriose nustatomos MD ar
elektros tinklų apsaugos zonos, ribos ir eilės numeris
Planu nustatomos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos
(III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos, bet planu tikslinamos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos ir įregistruotos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Planu nustatomos elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis) (kodas 106) (su MD susijusi infrastruktūra)**
Planu nustatomos elektroninių ryšių tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktas skirsnis) (kodas 101) (su MD susijusi infrastruktūra)***

Pastabos:
* vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 27 str. i) MD 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 šios juostos ir po ja, ii) kitų
MD 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;
** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. po 1 m į abi puses nuo žemos įtampos požeminių elektros linijų;
*** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.
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Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000
skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT10LT
Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM , 2018-2020
VĮ "Registrų centras" žemės sklypų ribos, 2021

Sutartiniai ženklai:

KMK
KMK

KAS
KMK
KMK
DSS

Katodinės apsaugos stotis
Kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Suprojektuota kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Dujų skirstymo stotis
Savivaldybių ribos
Magistralinis dujotiekis (toliau - MD)

Prapūtimo vamzdis
Teritorijos, kurioje yra MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir
diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų. Slėgio ribojimo mazgų), aptvėrimas
Žemos įtampos požeminės elektros linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Įžeminimo juosta (su MD susijusi infrastruktūra)
Ryšių tinklų linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Žemės sklypų ribos
Žemės sklypų teritorijos, kurioms nustatomos arba tikslinamos MD, elektros ar
ryšių apsaugos zonos, unikalus numeris, ribos, jų matavimo tipai:
0000-0000-0000

Kadastriniai matavimai (Lietuvos koordinačių sistema (LKS-94))

0000-0000-0000

Preliminarūs matavimai

1VŽ

Laisvos valstybinės žemės (VŽ) teritorijos, kuriose nustatomos MD ar
elektros tinklų apsaugos zonos, ribos ir eilės numeris
Planu nustatomos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos
(III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos, bet planu tikslinamos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos ir įregistruotos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Planu nustatomos elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis) (kodas 106) (su MD susijusi infrastruktūra)**
Planu nustatomos elektroninių ryšių tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktas skirsnis) (kodas 101) (su MD susijusi infrastruktūra)***

Pastabos:
* vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 27 str. i) MD 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 šios juostos ir po ja, ii) kitų
MD 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;
** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. po 1 m į abi puses nuo žemos įtampos požeminių elektros linijų;
*** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.
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Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000
skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT10LT
Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM , 2018-2020
VĮ "Registrų centras" žemės sklypų ribos, 2021

Sutartiniai ženklai:

KMK
KMK

KAS
KMK
KMK
DSS

Katodinės apsaugos stotis
Kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Suprojektuota kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Dujų skirstymo stotis
Savivaldybių ribos
Magistralinis dujotiekis (toliau - MD)

Prapūtimo vamzdis
Teritorijos, kurioje yra MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir
diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų. Slėgio ribojimo mazgų), aptvėrimas
Žemos įtampos požeminės elektros linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Įžeminimo juosta (su MD susijusi infrastruktūra)
Ryšių tinklų linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Žemės sklypų ribos
Žemės sklypų teritorijos, kurioms nustatomos arba tikslinamos MD, elektros ar
ryšių apsaugos zonos, unikalus numeris, ribos, jų matavimo tipai:
0000-0000-0000

Kadastriniai matavimai (Lietuvos koordinačių sistema (LKS-94))

0000-0000-0000

Preliminarūs matavimai

1VŽ

Laisvos valstybinės žemės (VŽ) teritorijos, kuriose nustatomos MD ar
elektros tinklų apsaugos zonos, ribos ir eilės numeris
Planu nustatomos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos
(III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos, bet planu tikslinamos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos ir įregistruotos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Planu nustatomos elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis) (kodas 106) (su MD susijusi infrastruktūra)**
Planu nustatomos elektroninių ryšių tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktas skirsnis) (kodas 101) (su MD susijusi infrastruktūra)***

Pastabos:
* vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 27 str. i) MD 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 šios juostos ir po ja, ii) kitų
MD 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;
** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. po 1 m j abi puses nuo žemos įtampos požeminių elektros linijų;
*** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.
Paraiškos Nr.

Pareigos
Direktorius
Mat. asistentas
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Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000
skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT10LT
Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM , 2018-2020
VĮ "Registrų centras" žemės sklypų ribos, 2021

Sutartiniai ženklai:

KMK

KAS
KMK
KMK
DSS

Katodinės apsaugos stotis
Kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Suprojektuota kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Dujų skirstymo stotis
Savivaldybių ribos
Magistralinis dujotiekis (toliau - MD)

Prapūtimo vamzdis
Teritorijos, kurioje yra MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir
diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų. Slėgio ribojimo mazgų), aptvėrimas
Žemos įtampos požeminės elektros linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Įžeminimo juosta (su MD susijusi infrastruktūra)
Ryšių tinklų linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Žemės sklypų ribos
Žemės sklypų teritorijos, kurioms nustatomos arba tikslinamos MD, elektros ar
ryšių apsaugos zonos, unikalus numeris, ribos, jų matavimo tipai:
0000-0000-0000

Kadastriniai matavimai (Lietuvos koordinačių sistema (LKS-94))

0000-0000-0000

Preliminarūs matavimai

1VŽ

Laisvos valstybinės žemės (VŽ) teritorijos, kuriose nustatomos MD ar
elektros tinklų apsaugos zonos, ribos ir eilės numeris
Planu nustatomos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos
(III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos, bet planu tikslinamos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos ir įregistruotos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Planu nustatomos elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis) (kodas 106) (su MD susijusi infrastruktūra)**
Planu nustatomos elektroninių ryšių tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktas skirsnis) (kodas 101) (su MD susijusi infrastruktūra)***

Pastabos:
* vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 27 str. i) MD 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 šios juostos ir po ja, ii) kitų
MD 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;
** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. po 1 m į abi puses nuo žemos įtampos požeminių elektros linijų;
*** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.
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Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000
skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT10LT
Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM , 2018-2020
VĮ "Registrų centras" žemės sklypų ribos, 2021

Sutartiniai ženklai:
KAS
KMK
KMK
DSS

Katodinės apsaugos stotis
Kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Suprojektuota kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Dujų skirstymo stotis
Savivaldybių ribos
Magistralinis dujotiekis (toliau - MD)
Prapūtimo vamzdis
Teritorijos, kurioje yra MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir
diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų. Slėgio ribojimo mazgų), aptvėrimas
Žemos įtampos požeminės elektros linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Įžeminimo juosta (su MD susijusi infrastruktūra)
Ryšių tinklų linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Žemės sklypų ribos

KMK

Žemės sklypų teritorijos, kurioms nustatomos arba tikslinamos MD, elektros ar
ryšių apsaugos zonos, unikalus numeris, ribos, jų matavimo tipai:
0000-0000-0000

Kadastriniai matavimai (Lietuvos koordinačių sistema (LKS-94))

0000-0000-0000

Preliminarūs matavimai

1VŽ

Laisvos valstybinės žemės (VŽ) teritorijos, kuriose nustatomos MD ar
elektros tinklų apsaugos zonos, ribos ir eilės numeris
Planu nustatomos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos
(III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos, bet planu tikslinamos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos ir įregistruotos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Planu nustatomos elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis) (kodas 106) (su MD susijusi infrastruktūra)**
Planu nustatomos elektroninių ryšių tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktas skirsnis) (kodas 101) (su MD susijusi infrastruktūra)***

Pastabos:
* vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 27 str. i) MD 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 šios juostos ir po ja, ii) kitų
MD 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;
** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. po 1 m į abi puses nuo žemos įtampos požeminių elektros linijų;
*** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.
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Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000
skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT10LT
Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM , 2018-2020
VĮ "Registrų centras" žemės sklypų ribos, 2021

Sutartiniai ženklai:
KAS
KMK
KMK
DSS

Katodinės apsaugos stotis
Kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Suprojektuota kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Dujų skirstymo stotis
Savivaldybių ribos
Magistralinis dujotiekis (toliau - MD)

Prapūtimo vamzdis
Teritorijos, kurioje yra MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir
diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų. Slėgio ribojimo mazgų), aptvėrimas
Žemos įtampos požeminės elektros linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Įžeminimo juosta (su MD susijusi infrastruktūra)
Ryšių tinklų linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Žemės sklypų ribos
Žemės sklypų teritorijos, kurioms nustatomos arba tikslinamos MD, elektros ar
ryšių apsaugos zonos, unikalus numeris, ribos, jų matavimo tipai:
0000-0000-0000

Kadastriniai matavimai (Lietuvos koordinačių sistema (LKS-94))

0000-0000-0000

Preliminarūs matavimai

1VŽ

Laisvos valstybinės žemės (VŽ) teritorijos, kuriose nustatomos MD ar
elektros tinklų apsaugos zonos, ribos ir eilės numeris
Planu nustatomos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos
(III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos, bet planu tikslinamos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos ir įregistruotos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Planu nustatomos elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis) (kodas 106) (su MD susijusi infrastruktūra)**
Planu nustatomos elektroninių ryšių tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktas skirsnis) (kodas 101) (su MD susijusi infrastruktūra)***

Pastabos:
* vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 27 str. i) MD 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 šios juostos ir po ja, ii) kitų
MD 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;
** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. po 1 m j abi puses nuo žemos įtampos požeminių elektros linijų;
*** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.
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Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000
skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT10LT
Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM , 2018-2020
VĮ "Registrų centras" žemės sklypų ribos, 2021

Sutartiniai ženklai:
KAS
KMK
KMK
DSS

Katodinės apsaugos stotis
Kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Suprojektuota kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Dujų skirstymo stotis
Savivaldybių ribos
Magistralinis dujotiekis (toliau - MD)

Prapūtimo vamzdis
Teritorijos, kurioje yra MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir
diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų. Slėgio ribojimo mazgų), aptvėrimas
Žemos įtampos požeminės elektros linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Įžeminimo juosta (su MD susijusi infrastruktūra)
Ryšių tinklų linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Žemės sklypų ribos
Žemės sklypų teritorijos, kurioms nustatomos arba tikslinamos MD, elektros ar
ryšių apsaugos zonos, unikalus numeris, ribos, jų matavimo tipai:
0000-0000-0000

Kadastriniai matavimai (Lietuvos koordinačių sistema (LKS-94))

0000-0000-0000

Preliminarūs matavimai

1VŽ

Laisvos valstybinės žemės (VŽ) teritorijos, kuriose nustatomos MD ar
elektros tinklų apsaugos zonos, ribos ir eilės numeris
Planu nustatomos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos
(III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos, bet planu tikslinamos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos ir įregistruotos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Planu nustatomos elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis) (kodas 106) (su MD susijusi infrastruktūra)**
Planu nustatomos elektroninių ryšių tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktas skirsnis) (kodas 101) (su MD susijusi infrastruktūra)***

Pastabos:
* vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 27 str. i) MD 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 šios juostos ir po ja, ii) kitų
MD 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;
** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. po 1 m į abi puses nuo žemos įtampos požeminių elektros linijų;
*** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.
Paraiškos Nr.

Pareigos
Direktorius
Mat. asistentas

Klaipėdos g. 15, Kretingalė
Pramonės pr. 23, Kaunas
Laisvės pr. 177A-402, Vilnius
Aušros al. 66A-202, Šiauliai
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Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000
skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT10LT
Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM , 2018-2020
VĮ "Registrų centras" žemės sklypų ribos, 2021

Sutartiniai ženklai:
KAS
KMK
KMK
DSS

Katodinės apsaugos stotis
Kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Suprojektuota kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Dujų skirstymo stotis
Savivaldybių ribos
Magistralinis dujotiekis (toliau - MD)
Prapūtimo vamzdis
Teritorijos, kurioje yra MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir
diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų. Slėgio ribojimo mazgų), aptvėrimas
Žemos įtampos požeminės elektros linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Įžeminimo juosta (su MD susijusi infrastruktūra)
Ryšių tinklų linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Žemės sklypų ribos

KMK

Žemės sklypų teritorijos, kurioms nustatomos arba tikslinamos MD, elektros ar
ryšių apsaugos zonos, unikalus numeris, ribos, jų matavimo tipai:
0000-0000-0000

Kadastriniai matavimai (Lietuvos koordinačių sistema (LKS-94))

0000-0000-0000

Preliminarūs matavimai

1VŽ

Laisvos valstybinės žemės (VŽ) teritorijos, kuriose nustatomos MD ar
elektros tinklų apsaugos zonos, ribos ir eilės numeris
Planu nustatomos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos
(III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos, bet planu tikslinamos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos ir įregistruotos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Planu nustatomos elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis) (kodas 106) (su MD susijusi infrastruktūra)**
Planu nustatomos elektroninių ryšių tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktas skirsnis) (kodas 101) (su MD susijusi infrastruktūra)***

Pastabos:
* vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 27 str. i) MD 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 šios juostos ir po ja, ii) kitų
MD 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;
** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. po 1 m į abi puses nuo žemos įtampos požeminių elektros linijų;
*** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.
Paraiškos Nr.

Pareigos
Direktorius
Mat. asistentas
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Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000
skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT10LT
Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM , 2018-2020
VĮ "Registrų centras" žemės sklypų ribos, 2021

Sutartiniai ženklai:
KAS
KMK
KMK
DSS

Katodinės apsaugos stotis
Kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Suprojektuota kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Dujų skirstymo stotis
Savivaldybių ribos
Magistralinis dujotiekis (toliau - MD)
Prapūtimo vamzdis
Teritorijos, kurioje yra MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir
diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų. Slėgio ribojimo mazgų), aptvėrimas
Žemos įtampos požeminės elektros linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Įžeminimo juosta (su MD susijusi infrastruktūra)
Ryšių tinklų linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Žemės sklypų ribos

Žemės sklypų teritorijos, kurioms nustatomos arba tikslinamos MD, elektros ar
ryšių apsaugos zonos, unikalus numeris, ribos, jų matavimo tipai:
0000-0000-0000

Kadastriniai matavimai (Lietuvos koordinačių sistema (LKS-94))

0000-0000-0000

Preliminarūs matavimai

1VŽ

Laisvos valstybinės žemės (VŽ) teritorijos, kuriose nustatomos MD ar
elektros tinklų apsaugos zonos, ribos ir eilės numeris
Planu nustatomos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos
(III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos, bet planu tikslinamos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos ir įregistruotos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Planu nustatomos elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis) (kodas 106) (su MD susijusi infrastruktūra)**
Planu nustatomos elektroninių ryšių tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktas skirsnis) (kodas 101) (su MD susijusi infrastruktūra)***

Pastabos:
* vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 27 str. i) MD 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 šios juostos ir po ja, ii) kitų
MD 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;
** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. po 1 m į abi puses nuo žemos įtampos požeminių elektros linijų;
*** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.
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Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000
skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT10LT
Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM , 2018-2020
VĮ "Registrų centras" žemės sklypų ribos, 2021

Sutartiniai ženklai:
KAS
KMK
KMK
DSS

Katodinės apsaugos stotis
Kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Suprojektuota kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1m atstumu nuo KMK centro)**
Dujų skirstymo stotis
Savivaldybių ribos
Magistralinis dujotiekis (toliau - MD)
Prapūtimo vamzdis
Teritorijos, kurioje yra MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir
diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų. Slėgio ribojimo mazgų), aptvėrimas
Žemos įtampos požeminės elektros linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Įžeminimo juosta (su MD susijusi infrastruktūra)
Ryšių tinklų linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Žemės sklypų ribos

Žemės sklypų teritorijos, kurioms nustatomos arba tikslinamos MD, elektros ar
ryšių apsaugos zonos, unikalus numeris, ribos, jų matavimo tipai:
0000-0000-0000

Kadastriniai matavimai (Lietuvos koordinačių sistema (LKS-94))

0000-0000-0000

Preliminarūs matavimai

1VŽ

Laisvos valstybinės žemės (VŽ) teritorijos, kuriose nustatomos MD ar
elektros tinklų apsaugos zonos, ribos ir eilės numeris
Planu nustatomos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos
(III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos, bet planu tikslinamos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos ir įregistruotos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Planu nustatomos elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis) (kodas 106) (su MD susijusi infrastruktūra)**
Planu nustatomos elektroninių ryšių tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktas skirsnis) (kodas 101) (su MD susijusi infrastruktūra)***

Pastabos:
* vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 27 str. i) MD 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 šios juostos ir po ja, ii) kitų
MD 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;
** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. po 1 m j abi puses nuo žemos įtampos požeminių elektros linijų;
*** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.
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Telšių rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas
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Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000
skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT10LT
Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM , 2018-2020
VĮ "Registrų centras" žemės sklypų ribos, 2021

Sutartiniai ženklai:
Anodinis įžemiklis
Katodinės apsaugos stotis
Kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK) ir jos
apsaugos zona (1 m atstumu nuo KMK centro)**
Suprojektuota KMK ir jos apsaugos zona (1 m atstumu nuo KMK centro)**

KAS
KMK
KMK
DSS
DSS

Dujų skirstymo stotis (toliau - DSS)
Suprojektuota (rekonstruota) DSS
Savivaldybių ribos
Magistralinis dujotiekis (toliau - MD)
Projektuojamas MD
Vėdinimo vamzdis
Prapūtimo vamzdis

Teritorijos, kurioje yra MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir
diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų. Slėgio ribojimo mazgų), aptvėrimas
Projektuojamos teritorijos, kurioje yra MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo
diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų. Slėgio ribojimo mazgų), aptvėrimas
Žemos įtampos požeminės elektros linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Projektuojamos žemos įtampos požeminės elektros linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Įžeminimo juosta (su MD susijusi infrastruktūra)

EDK3

Ryšių tinklų linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Projektuojamų ryšių tinklų linijos (su MD susijusi infrastruktūra)
Žemės sklypų ribos
Žemės sklypų teritorijos, kurioms nustatomos arba tikslinamos MD, elektros ar
ryšių apsaugos zonos, unikalus numeris, ribos, jų matavimo tipai:
0000-0000-0000

Kadastriniai matavimai (Lietuvos koordinačių sistema (LKS-94))

0000-0000-0000

Preliminarūs matavimai

1VŽ

Laisvos valstybinės žemės (VŽ) teritorijos, kuriose nustatomos MD ar
elektros tinklų apsaugos zonos, ribos ir eilės numeris
Planu nustatomos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos
(III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos, bet planu tikslinamos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Esamos ir įregistruotos MD ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos
zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) (kodas 107)*
Planu nustatomos elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis) (kodas 106) (su MD susijusi infrastruktūra)**
Planu nustatomos elektroninių ryšių tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktas skirsnis) (kodas 101) (su MD susijusi infrastruktūra)***
Planu nustatomos projektuojamų elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis) (kodas 106) (su MD susijusi infrastruktūra)**

Planu nustatomos projektuojamų elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsa
zonos (III skyrius, vienuoliktas skirsnis) (kodas 101) (su MD susijusi infrastruktūra)***
Pastabos:
* vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 27 str. i) MD 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 šios juostos ir po ja, ii) kitų
MD 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;
** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. po 1 m j abi puses nuo žemos įtampos požeminių elektros linijų;
*** vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.
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