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Žemės ūkio ministerija gavo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos raštu 

atsiųstą Jūsų prašymą dėl UAB „Šakių vandenys“ pastabų. UAB „Šakių vandenys“ raštuose nurodyta, 

kad pateiktuose derinti topografiniuose planuose nėra nurodyti iš šulinių išeinančių vamzdžių diametrai, 

medžiaga, linijų (inžinerinio tinklo) pavadinimai,  netyrinėti šuliniai, juose pažymėti ne visi vamzdžiai ir 

kitos pastabos.  

Požeminių komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo bei dokumentacijos kaupimo tvarka,  

privaloma statytojams (užsakovams), miestų ir rajonų savivaldybėms, įmonėms, vykdančioms šiuos 

darbus, yra nustatyta geodezijos ir kartografijos techniniame reglamente GKTR 2.01.01.1999 „Lietuvos 

Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“, 

patvirtintame Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

direktoriaus 1999 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 17 „Dėl Statomų požeminių tinklų ir komunikacijų 

geodezinių nuotraukų atlikimo tvarkos patvirtinimo“ (toliau – GKTR). Vadovaujantis reglamento 

nuostatomis, nutiesus požeminius tinklus ir komunikacijas (iki jų užpylimo gruntu), turi būti atliktos 

jų geodezinės nuotraukos. Baigus lauko darbus, per 5 darbo dienas naujai paklotos požeminės 

komunikacijos privalo būti pažymėtos inžinerinio topografinio plano M 1:500 planšetėse arba 

papildyta georeferencinių duomenų bazė. Neatlikus geodezinės nuotraukos lauko darbų, užkasti 

komunikacijas draudžiama. Baigus lauko darbus, sudaromas planas, kuriame turi būti parodyta 

pagrindinė situacija, išbraižomos visos naujai nutiestos komunikacijos, parodomi visi komunikacijų 

įrenginiai, posūkiai, įvadai, prijungimai ir kiti taškai. Požeminių komunikacijų šulinių planinės 

padėties matmenys, vamzdžių medžiaga, atstumai nuo dangčio, altitudės ir kt. Statytojas (užsakovas) 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

           
Biudžetinė įstaiga 

Gedimino pr. 19 

01103  Vilnius 

Tel.    (8 5)  239 1001  

Faks.  (8 5)  239 1212   

El. paštas zum@zum.lt 

http://www.zum.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi 

Juridinių asmenų registre 

Kodas 188675190 

Atsiskaitomoji sąskaita  

LT674010042400070079 

Luminor Bank AB  

 

 
 

 

mailto:zum@zum.lt
http://www.zum.lt/


2 

 

 

savivaldybei pateikia naujai pastatytų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinę nuotrauką. 

Savivaldybei perduodamas vienas geodezinės nuotraukos dokumentacijos egzempliorius, o 

užsakovui – kiekvienos komunikacijos rūšies dokumentacijos 3 egzemplioriai. Savivaldybės spaudu 

patvirtina požeminių komunikacijų geodezines nuotraukas arba papildytų georeferencinių duomenų 

bazių išrašus. Be šio spaudo arba georeferencinių duomenų bazių išrašo statiniai negali būti priimti 

naudoti ir teisiškai registruoti. 

Išnagrinėjus kartu su Jūsų 2017-11-07 prašymu skaitmeninėje laikmenoje (CD) pateiktą iš 

savivaldybės gautą skaitmeninę medžiagą nustatyta, kad UAB „Šakių vandenys“ pateiktoms pastaboms 

ištaisyti reikalingos informacijos, išskyrus inžinerinio tinklo pavadinimą, savivaldybės pateiktoje 

skaitmeninėje medžiagoje nėra. Manome, kad UAB „Šakių vandenys“ 2017-10-27 rašte nurodytos 

pastabos negali būti ištaisytos, kadangi ir pati įmonė planų tikslinimui tinkamos informacijos nepateikė.  

Dėl inžinerinio tinklo pavadinimų santrumpų (V ir KF) rašymo (atvaizdavimo) topografiniuose 

planuose paaiškiname, kad tinklo pavadinimų santrumpas plane nurodyti būtina ir šiam darbui atlikti yra 

informacijos savivaldybės pateiktoje medžiagoje, todėl siūlome patikslinti planus.  

Pažymėtina, kad iš pateiktos informacijos matyti, jog iš savivaldybės gavote Jūsų pasirinktos 

teritorijos duomenų fragmentą (*dwg) formatu, kuris neperteikia į teritoriją nepatenkančių inžinerinių 

tinklų anotacijų (vamzdžių diametrų, medžiagos, kt.). Manome, kad savivaldybė minėtomis trūkstamomis 

anotacijomis disponuoja, todėl siūlytume pakartotinai iš savivaldybės įsigyti didesnės teritorijos, nei 

pateikti derinti topografiniai planai teritorija, duomenis. 

Atsižvelgdami į minėtas GKTR nuostatas ir į tai, kad savivaldybės pateiktoje medžiagoje nėra 

visos planų tikslinimui reikalingos informacijos, manome, kad planams tikslinti reikalingą 

informaciją turi turėti UAB „Šakių vandenys“, kurie, kaip tinklo savininkai, arba kaip institucija, išdavusi 

leidimą prisijungti prie tinklo, statydami tinklą ar suteikdami prisijungimą prie jo, privalėjo užsakyti 

inžinerinio tinklo plano sudarymą darbus  ir jo pateikimą savivaldybei. Dėl inžinerinio tinklo, kuris 

neparodytas derinamuose topografiniuose planuose ir kurio informacijos nepateikė nei savivaldybė, nei 

UAB „Šakių vandenys“, manytina, kad nutiesus inžinerinį tinklą, nebuvo atlikti inžinerinio tinklo plano 

sudarymo darbai, o tai  prieštarauja GKTR nuostatoms, ir tokiu atveju tinklas negalėjo būti užkastas ir 

eksploatuojamas. Jei tinklo valdytojas neužtikrino, kad būtų parengtas naujai patiesto inžinerinio tinklo 

planai, manome, kad tuomet tinklo valdytojas turėtų organizuoti trūkstamos tinklo dokumentacijos 

parengimą ir jos pateikimą savivaldybei ir nereikalauti, kad jo neatliktus darbus užsakytų AB „Energijos 

skirstymo operatorius“. 

Jeigu nesutinkate su šiuo atsakymu, Jūs turite teisę per vieną mėnesį skųsti jį Vyriausiajai 

administracinių ginčų komisijai (adresu Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Vilniaus apygardos 

administraciniam teismui (adresu Žygimantų g. 2, Vilnius). 

Pagarbiai 
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