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Nr. 1
,,Ddl uZdarosios akcin., b"ndrov",I
skundo pries Nacionaling Zemes tarnyb4 prie Zemes
ukio ministerijos ir valstybes imong valstybes
Zemds fondas"49.2.r,49.2.2 ir 49.2.3 papunkdiuose
nurodytas rekomendacijas.
Atsakydamii4g'2'r ir 49-2.2papunkdiuose nurodytas rekomendacijas,
pirmiausia pa2ymime,
kad Zemes istatymo (toliau
[statymas) 2 straipsnio 4 dalyje numatyta, jog specialiosios Zemes
naudojimo s4lygos, kaip specifine i5 Zemes teisiniq
santykiq kylanti teisine kategorija,
istatymq
leidejo yta apibteltos
istatymais ar vyriausybes mrtarimais nustatyti Dkines ir (ar) Fitokios veiklos
apribojimai, priklausantys nuo geografines padeties,
gretimybiq, pagrindines Zemes naudojimo
paskirties' Zemes sklypo naudojimo budo irjame
vykdomos konkredios veiklos, zemes sklype esandiq
statiniq, aplinkos apsaugos ir visuomenes sveikatos
saugos poreikiq.
22
straipsnio
[statymo
I dalyje numatyta, kad speciali4sias Zemes naudojimo s4lygas nustato
sis fstatymas, kiti istatymai ir vyriausybes
nutarimai. Pagal to paties straipsnio 3 ir 4 dalis specialiqjq
Zemes naudojimo s?lygq taikymo tvark4 nustato
vyriausybe. Rengiant teritorijq planavimo
dokumentus' Zem6s valdos projektus, statybq
ar kitokios veiklos projektus, turi buti laikomasi
nustatytq speci aliqj q Zemes naudoj imo s4lygrl.
pazymos

-

-
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Taigi, pagal fstatymo nuostatas konkrediam Zemes sklypui speciali4sias Zemds naudojimo
s4lygas gali nustatyti istatymai ir Vyriausybes nutarimai. Specialiqjq Zemes ir mi5ko naudojimo
s4lygq, patvirtintq Lietuvos Respublikos Vyriausybds 1992 m. geguZes 12 d. nrtarimu Nr. 343 ,,Del
specialiqiq Zemes ir mi5ko naudojimo sqlygq patvirtinimo" (toliau

- Naudojirno s4lygos), VI

skyrius

(18-22 punktai) reglamentuoja elektros linijq apsaugos zonas,tadiau nereglamentuoja apsaugos zonq
aplink transformatorines pastotes. Siuo atveju svarbu paLymeti ir tai, kad Naudojimo sglygrl 2.1 ir
2.2 papwtkdiai numato tam tikrus atvejus, kada privalo buti nustatomos specialiosios Zemds ir mi5ko

naudojimo s4lygos. Tadiau, kaip i5 esmes paZymejo Vyriausiojo administracinio teismo teisejq
kolegija administracineje byloje Nr. 4502-1748/2014, minetos nuostatos reguliuoja tik joje
nurodytus atvejus, tadiau ja nera paneigiama fstatymo 22 straipsnyje numatyta bendra teise ir pareiga
rengiant naujus teritorijq planavimo dokumentus ar jq patikslinimus (pakeitimus), Siais dokumentais

nustatyti speciali4sias Zemes naudojimo s4lygas, numatytas istatymuose ir (ar) Vyriausybes
nutarimuose ffstatymo 22 str. I d.) (2014 m. geguZes 27 d. nutartis administraeineje byloje Nr.
4502-174812014). Kitaip tariant, minetos Vyriausybes nutarimo nuostatos neuLkerta galimybes

nustatlti Naudojimo sqlygose r'nmatytq specialiqjq Zemes naudojimo s4lygq rengiant teritorijq
planavimo ar Zemds valdos projektus kitais, nei aptartuose Naudojimo s4lygq punktuose numatytais
atvejais.

Energetikos objektq apsaugai

ir

eksploatavimui uZtikrinti apsaugos zonos nustatomos

vadovaujantis Energetikos istatymo 18 straipsnio 3 dalimi. Pagal to paties istatymo 2 straipsnio 10
dalies nuostatas, energetikos objektai - elektrines ir katilines, elektros tinklai ir jq technologiniai
priklausiniai ir kt.
Pagal Elektros energetikos istatymo 75 straipsnio 5 dali, apsaugos zonq atstumus, jose
galiojandias specialiqsias Zemes ir miSko naudojimo s4lygas, apsaugos zonose ribojamus darbus ir

iki

veiksmus, maZiausius leistinus atstumus nuo elektros energetikos objektq

statiniq, Zemes ir

vandens pavirSiaus nustato Vyriausybes igaliotos institucijos patvirtintos elektros energetikos objektq
apsaugos taisykles ir kiti teises aktai. Naudojimo sElygq 22 punkto antrojoje pastraipoje nustatyta,

kad vykdant bet koki4 kit4 fiking veikl4 elektros tinklq apsaugos zonose, butina laikytis Energetikos
ministerij o s patvirtintq Elektros tinklq apsaugo s taisykliq.
Elektros tinklq apsaugos taisykliq, patvirtintq Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2010 m. kovo 29 d. isakymu

Nr. l-93 ,,Del Elektros tinklq

apsaugos taisykliq

patvirtinimo" (toliau

-

Elektros tinklq apsaugos taisykles), 6.7 papunktyje nustatyta, kad elektros linijq apsaugos zonos
nustatomos aplink transformatorines ir skirstomuosius punktus

- Zem6s plotai ir oro erdve apriboti

vertikaliomis plokStumomis, esandiomis nuo jq l0 metry atstumu.

AtsiZvelgiant itai, kas i5destyta, darytina i5vada, kad aplink transformatorines apsaugos zonos
nustatomos vadovaujantis Energetikos ir Elektros energetikos istatymais, o apsaugos zonoje esandios

fkines veiklos apibojimai (q atstumai)

-

Elektros tinklq apsaugos taisyklemis.

Zemes sklypq formavimo ir pertvarkymo taisykles, patvirtintos Lietuvos Respublikos Zemds

lkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. isakymu Nr. 3D-4 52lDl513 ,,Ddl Zemes sklypq formavimo ir pertvarkymo projektq rengimo ir igyvendinimo taisykliq
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patvirtinimo" (toliau

- Taisykles), nustato Zemes sklypq formavimo

ir pertvarkymo projektq (toliau
- Projektas) rengimo, finansavimo, viesinimo, derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo tvark4.
Pagal Taisykliq 16 punkt4, Projektq rengimo, viesinimo ir derinimo procedlrq, Projektq
sprendiniq atitikties teises aktq reikalavimams valstybing prieZilr4 atlieka Nacionalines Zemes
tamybos prie Zemes ukio ministerijos struktiirinis padalinys, atsakingas uZ valstybing Zemetvarkos
planavimo dokumentq prieZi[r4 (toliau - Nacionalines Zemes tarnybos strukt[rinis padalinys,
atsakingas ui. prielinrq).
Pagal Taisykliq 65 punkt4 suderint4 Projekt4 organizatorius teikia tikrinti Nacionalines Zemes

tarnybos strukt[riniam padaliniui, atsakingam

ui prie1iur4,

kuris ne veliau kaip per l0 darbo dienq

patikrina Projekto rengimo, vie5inimo ir derinimo proced[ry bei Projekto sprendinirl atitikti teises
aktq reikalavimams ir priima iSvad4 del tikslingumo Projekt4 tvirtinti arba netvirtinti.
Pagal Taisykliq 53 punkto nuostatas, sprendiniq breLirryje ar jo prieduose nurodomi
pertvarkomos teritorijos Zemds sklypq ir gretimq Zemes sklypq kadastro numeriai, Zemds sklypq
plotai, pagrindine Zemes naudojimo paskirtis ir Zemes sklypo naudojimo bDdas (-ai) iki Zemes sklypo
pertvarkymo

ir

po

specialiosios Zemds

jo,

Zemes naudmenq eksplikacija

ir mi5ko naudojimo

iki Zemes sklypo pertvarkymo ir

po jo,

ir (ar) siDlomi servitutai, jq plotai ir pagal
sklypq ir gretimq Zemds sklypq kadastro numeriai,

s4lygos, esami

Projekt4 naujai formuojamos teritorijos Zemes

Zemes sklypq plotai, pagrindine Zemes naudojimo paskirtis, Zemes sklypo naudojimo budas (-ai),

formuojamo Zemds sklypo Zemes naudmenq eksplikacija, specialiosios Zemds ir mi5ko naudojimo
s4lygos, esami ir (ar) sillomi servitutai.
Taigi, Nacionalines Zemes tarnybos struktlrinis padalinys, atsakingas ui.prieLlnr4be Projekto

rengimo, vie5inimo ir derinimo procedflrq, taip pat turi patikrinti Projekto sprendiniq atitikti teises
aktq reikalavimams. Zemes sklypo, esandio

'

*;, Projekto sprendiniq

breZinyje transformatorine yra paLymeta, nors, kaip i5 breZinio matyti, kitq duomenq apie jE, put.,
numerio, apsaugos zonos ir kt. paZymdta ndra. AtsiZvelgdami i tai, manome, kad Nacionalines Zemes
tarnybos struktudnis padalinys, atsakingas ui, prieLittr4, tikrindamas Projekt4, turejo vadovautis
Energetikos ir Elektros energetikos istatymq nuostatomis ir atkreipti demesi bei i5siai5kinti, ar Zemes
sklype, esandiame r- ' h"
'^^'-, aplink transformatoring reikalinga nustatyti

elektros linijq apsaugos zonQ,

ir tik

nustatydamas, kad Zemes sklype esandiai transformatorinei

elektros linijq apsaugos zona nera reikalinga, priimti teigiam4 patikrinimo iSvad4 del tikslingumo

tvirtinti Projekt4. Taip pat manome, kad tokia situacija susidare del to, kad Naudojirnosi s4lygose
ndra reglamentuota Elektros tinklq apsaugos taisyklese nustatytq [kines veiklos apribojimq del
transformatoriniq.

)

Atsakydami iPaZymos 49.2.3 papunktyje nurodyt4 rekomendacij4 del Zemes sklypo (kadastro
; kadastro duomenq bylos parengimo, paLymime, kad Zemes sklypo kadastro

duomenq nustatym4, jq ira5ym4 i nekilnojamojo turto kadastr4 reglamentuoja Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo turto kadastro istatymas. Sio istatymo nuostatas detalizuoja Lietuvos Respublikos

nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002 m.
balandZio 15 d. nutarimu Nr. 534 (toliau - Kadastro nuostatai), ir Nekilnojamojo turto objektq
kadastriniq matavimq ir kadastro duomenq surinkimo bei tikslinimo taisykles, patvirtintos Zemes ukio

4

ministro 2002 m- gruodZio 30 d. isakymu Nr. 522 (toliau

-

Kadastriniq matavimq taisykles).
PaLymetina, kad nurodytuose teises aktuose nenumatl'ta, kad Zemes sklypui taikytinos speciallosios
Zemes naudojimo s4lygos galetq blti nustatomos atliekant Zemes sklypq kadastrinius matavimus,
t.
y. Sirl s?lygtl nenustadius teritorijq planavimo dokumente ar Zemds valdos projekte.

lstatymo

22 straipsnio 5 dalyje itvirtinta, kad

konkrediam Zemes sklypui taikomos
specialiosios Zemes naudojimo sqlygos ira5omos ! Nekilnojamojo turto kadastr4 ir Nekilnojar4ojo

turto registr4, registruojant suformuotus naujus (teritorijose, kuriose

iki teritorijq planavimo
dokumentq ar Zemds valdos projektq patvirtinimo nebuvo suformuoti Zemes sklypai) Zemds sklypus
pagal teritorijq planavimo dokumentus ar Zemds valdos projektus. Be to, Naudojimo s4lygq 2.2
papunktyje taip pat nustatyta, kad tvirtinant bendruosius, specialiuosius, detaliuosius planus, kartu
turi bflti nustatomos specialiosios Zemes ir mi5ko naudojimo s4lygos, kuriq pagrindu taikomi ukines
veiklos apribojimai, taip pat valstybiniq parkq planavimo schemose nustatytq lsaitovaizdLio
tvarkymo zonq reglamentai kiekvienam isigyjamam privatinen nuosavyben, suteikiamam naudotis ar
iSsinuomoj amam Zemes sklypui.
Vertindami

tai,

manome, kad specialiqjq Zemes naudojimo s?lygq nustatymas yra teritorijq
planavimo, o ne kadastriniq matavimq proceso dalis. Zemes sklypo kadastriniai matavimai atliekami

vadovaujantis teritorijq planavimo dokumento ar Zemds valdos projekto (Kadastriniq matavimq
taisykliq l1 punktas) sprendiniais. Nagrinejamu atveju Zemes sklypo (kadastro Nr. ^'-o' 1^^-4-d' )

kadastriniai matavimai turejo biiti atliekami remiantis Projekto M1:500 sprendiniq breZiniu,
patvirtintu Klaipedos miesto savivaldybes administracijos direktoriaus :-:q

kuriuo suformuotas naujas Zemes sklypas. pertvarkyrno projekte apie
transformatoring (paZymet4 TP) elektros linijq apsaugos zona nenustatyta,
Kadastro nuostatq 65 punkte nurodyta, kad Nacionalines Zernes tarnybos struktlrinis
padalinys Zemds sklypo kadastro duomenq byl? tikrina vadovaudamasis Nacionalines Zemes
tamybos vadovo patvirtintomis taisyklemis, t. y. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenq bylos
isakymu Nr.

tikrinimo taisyklemis, patvirtintomis Nacionalines Zemes tamybos generalinio direktoriaus 2009 m.
rugsejo 3 d. isakymu Nr. lP-98 ,,Del nekilnojamojo daikto kadastro duomenq bylos tikrinimo

taisykliq patvirtinimo". Minetose taisyklese itvirtinta pareiga Nacionalines Zemes tarnybos
strukturiniam padaliniui uztikrinti, kad nustatyti Zemes sklypo kadastro duomenys, nurodyi Zemes
sklypo kadastro duomenq byloje, atitiktq teritorijq planavimo dokumento ar Zemds valdos projekto,
kuriuo suformuotas Zemes sklypas, sprendinius. PaZymetina, kad nei Kadastro nuostatuose, nei
mindtose taisyklese nenustatyta pareiga Nacionalines Zemes tarnybos struktgriniam padaliniui
atliekant Zemes sklypo kadastro duomenq bylos tikrinim4 papildomai vertinti ir teritorijq planavimo
dokumente ar Zemes valdos projekte, kuriuo suformuotas Zemds sklypas, nurodytq ar nenurodytq
specialiqjq Zemes naudoj imo s4lygq pagristum4.
AtsiZvelgdami itai, kas iSdestyta, manome, kad Zemes sklypo (kadastro Nr.
)
kadastro duomenq byla, nenustadius aplink transformatoring elektros tinklq apsaugos zonos,
parengta, suderinta ir patvirtinta, nepaleidZiantKadastro nuostatq ir Kadastriniq matavimq taisykliq
reikalavimq.

5

sprendZiant susidariusi4 situacii4

ir

siekiant Zemes sklypui (kadastro Nr.
nustatyti bei i Nekilnojamojo turto kadastr4 ir Nekilnojamojo
turto registr4 irasyti Zemes sklypo
formavimo metu taikytin4 ir neirasyt4 specialiqj4 zemes
naudojimo salyg4, paaiskiname, kad
pasitaikandiq tokiq klaidq i5taisymo tvarka
numatyta fstatymo 22 straipsnio g ir l0 dalyse.
Atkreipiame demesi, kad tokiq klaidq, kaip netinkamas
kadastro duomenq flustatymas nenurodant
privalomq Zemes sklypui taikytinq specialiqiq Zemes
naudojimo s?lygq, istaisymas priskirtas
Nacionalines Zemes tarnybos strukttirinio padalinio
vadovui. Nurodyti Zemes sklypo kadastro
duomenys keidiami ir jq pakeitimai
irasomi i Nekilnojamojo turto kadastr? rr Nekilnojamojo turto
registr4 Kadastro nuostatq 541-544 punktuose nustatyta
tvarka.
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