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Lietuvos Respublikos energetikos ministerija  2016 kovo 21d. 

Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius 

El. paštas info@enmin.lt  

 

Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 3, 4, 6, 7, 

9, 10, 18, 31, 34, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 51, 52, 58, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75 straipsnių 

ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 391 straipsniu įstatymo projekto 

 

Asociacijai Investors‘ Forum žinoma, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 

yra parengusi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 3, 4, 

6, 7, 9, 10, 18, 31, 34, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 51, 52, 58, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75 

straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 391 straipsniu įstatymo projektą 

(toliau – Elektros energetikos įstatymo projektas), kuris artimiausiu metu bus 

pakartotinai pateiktas svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir turėtų būti teikiamas 

Lietuvos Respublikos Seimui.  

 

Palankiai vertintina tai, jog Elektros energetikos įstatymo projektu peržiūrimos ir iš naujo 

suformuluojamos kai kurios tiek visuomenei, tiek valstybei, tiek energetikos įmonėms 

svarbios Elektros energetikos įstatymo nuostatos.  

 

Asociacija Investors‘ Forum pastebi, kad labai svarbus Elektros energetikos įstatymo 

projekte siūlomas Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 6 dalies pakeitimas, 

leidžiantis perdavimo sistemos ar skirstomųjų tinklų operatoriams susitarti su žemės 

savininkais dėl žemės servitutų nustatymo ir efektyviau tiesti naujus perdavimo, 

skirstomuosius tinklus ar įrengti kitus elektros įrenginius tinklų operatoriams nuosavybės 

teise ar kitais teisėtais pagrindais nepriklausančioje žemėje.  
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Mūsų žiniomis, dėl minėto pakeitimo tuo pačiu gali prireikti ir Lietuvos Respublikos 

žemės įstatymo koregavimo. Jei būtų daromi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 

pakeitimai norėtųsi atkreipti Energetikos ministerijos specialistų, dirbančių prie Elektros 

energetikos įstatymo projekto paketo, dėmesį į kelias susijusias ir energetikos 

objektams statyti ypač aktualias Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nuostatas, kurias 

siūlytume paraleliai įvertinti bei patiktslinti, kad dėl netikslaus dabartinių nuostatų 

formulavimo ateityje būtų išvengta bereikalingų ginčų. 

 

Kaip žinoma, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje 

numatyta, kad: „Privati žemė energetikos objektams statyti gali būti naudojama 

energetikos įmonės ir žemės savininko susitarimu. Jeigu nesusitariama, privati žemė 

įstatymų nustatyta tvarka gali būti paimama visuomenės poreikiams arba įstatymu ar 

administraciniu aktu nustatomas servitutas“. Praktikoje pasitaiko situacijų, kai nėra 

jokios kitos išeities, kaip tik paimti privačią žemę visuomenės poreikiams, pavyzdžiui, 

kai kurių taškinių energetikos objektų statybai. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams 

procedūra yra sudėtinga, o atlyginimo už visuomenės poreikiams paimamą žemę 

nuostatos, išdėstyto Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 47 straipsnyje yra 

kazuistiškai parengtos ir dėl jų aiškinimo praktikoje kyla klausimų. 

 

Konkrečiai, siūlytume nežymiai pakoreguoti Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 47 

straipsnio 1 ir 4 dalis. 

47 straipsnio 1 dalis galėtų būti išdėstoma taip: „1. Kai privačios žemės sklypas 

paimamas visuomenės poreikiams, žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui turi būti 

teisingai atlyginama už žemę pinigais pagal rinkos vertę arba žemės savininko rašytiniu 

sutikimu jam suteikiamas valstybinės žemės sklypas, kuris ribojasi su paimamu 

visuomenės poreikiams žemės sklypu, arba, kai iš žemės savininko visuomenės 

poreikiams paimami keli besiribojantys žemės sklypai arba greta esantys žemės 

sklypai, kuriuos skiria tik keliai (gatvės), bent su vienu iš paimamų visuomenės 

poreikiams žemės sklypų, taip pat žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui pinigais 

atlyginama paimamoje visuomenės poreikiams žemėje esančių želdinių, medynų tūrio, 

negauto derliaus ir įdėtų lėšų žemės ūkio produkcijai ir miškui auginti vertė bei visi kiti 

savininko ir (ar) kito naudotojo nuostoliai, patirti dėl žemės sklypo ir jame statomų ar jau 

pastatytų statinių, įrenginių, žemės sklype esančių želdinių paėmimo visuomenės 

poreikiams. Paimamo žemės sklypo rinkos vertė apskaičiuojama pagal pagrindinę 
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žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą, nustatytus iki žymos Nekilnojamojo turto 

registre apie pradėtą žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą padarymo, 

taikant Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytą individualų turto vertinimą, o 

turto vertinimo metodas parenkamas atsižvelgiant į Vyriausybės nustatytus kriterijus. 

Žemės sklype esančių želdinių, medynų tūrio, negauto derliaus ir įdėtų lėšų žemės ūkio 

produkcijai ir miškui auginti vertė ir suteikiamo valstybinės žemės sklypo rinkos vertė 

apskaičiuojamos taikant Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytą individualų 

turto vertinimą, o turto vertinimo metodas parenkamas atsižvelgiant į Vyriausybės 

nustatytus kriterijus. Jeigu visuomenės poreikiams paimamas statiniais ar įrenginiais 

užstatomas ar užstatytas žemės sklypas, už jau pastatytus ar statomus žemės sklype 

asmenims nuosavybės teise priklausančius statinius turi būti atlyginama pinigais pagal 

rinkos vertę, kuri apskaičiuojama taikant Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme 

nustatytą individualų turto vertinimą, o turto vertinimo metodas parenkamas 

atsižvelgiant į Vyriausybės nustatytus kriterijus. Jeigu visuomenės poreikiams 

paimamas žemės sklypas, kuriame vykdoma ūkinė komercinė veikla, žemės savininkui 

ir (ar) kitam naudotojui atlyginami nuostoliai, susiję su ūkinės komercinės veiklos 

paimamame visuomenės poreikiams žemės sklype nutraukimu ar apribojimu ir kurių 

dydis apskaičiuojamas taikant Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytą 

individualų turto vertinimą, o apskaičiavimo metodas parenkamas atsižvelgiant į 

Vyriausybės nustatytus kriterijus. Apskaičiuojant visuomenės poreikiams paimamo 

žemės sklypo, jame esančių statinių ir įrenginių rinkos vertę, turi būti atsižvelgiama į tą 

pačią žemės verčių zoną žemės verčių žemėlapiuose patenkančių žemės sklypų, 

statinių ir įrenginių sandoriuose, sudarytuose nuo teritorijų planavimo dokumento, 

kuriame numatytas konkretus visuomenės poreikis, patvirtinimo iki turto vertinimo 

ataskaitos parengimo, nurodytų tokių nekilnojamųjų daiktų kainų pokytį. Visuomenės 

poreikiams paimamo turto vertinimą užsako ir už turto vertinimo darbus sumoka žemės 

paėmimu visuomenės poreikiams suinteresuota institucija.“ 

 

47 straipsnio 4 dalis galėtų būti išdėstoma taip: „4. Jeigu žemės savininkas sutinka su 

vertinimo ataskaitoje nustatytu atlyginimu ir pasirenka atlyginimo būdą – kito žemės 

sklypo, kuris ribojasi su paimamu visuomenės poreikiams žemės sklypu, suteikimą, – 

žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekte pagal vertinimo ataskaitoje nustatytą 

visuomenės poreikiams paimamo besiribojančio su valstybinės žemės plotu, 

įtrauktu į žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto teritoriją, žemės 

sklypo rinkos vertę arba, kai iš žemės savininko visuomenės poreikiams paimami 

keli besiribojantys žemės sklypai arba greta esantys žemės sklypai, kuriuos skiria 
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tik keliai (gatvės), iš kurių bent vienas ribojasi su valstybinės žemės plotu, 

įtrauktu į žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto teritoriją, visų 

visuomenės poreikiams paimamų žemės sklypų rinkos vertę formuojami 

numatomi suteikti nuosavybėn žemės sklypai, kurie turi būti lygiaverčiai žemės 

sklypo rinkos vertę formuojamas numatomas suteikti nuosavybėn žemės sklypas, kuris 

turi būti lygiavertis paimamam visuomenės poreikiams žemės sklypui arba mažesnės 

vertės, negu paimamas visuomenės poreikiams žemės sklypas. Kai suformuojamas 

žemės sklypas, sudaroma sutartis dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams ir 

atlyginimo už ją. Jeigu suformuoto žemės sklypo vertė mažesnė už vertinimo 

ataskaitoje nustatytą paimamo visuomenės poreikiams žemės sklypo rinkos vertę, 

žemės sklypų vertės skirtumas atlyginamas pinigais. Maksimalų numatomo suteikti 

nuosavybėn žemės sklypo dydį, žemės sklypo formavimo ir suteikimo procedūrą 

nustato Vyriausybė. Žemės sklypas, kuriuo numatoma atlyginti už paimamą 

visuomenės poreikiams žemės sklypą, formuojamas valstybinėje žemėje, kurios 

nenumatoma grąžinti natūra pagal įstatymus, reglamentuojančius piliečių nuosavybės 

teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimą. Sprendimą suteikti valstybinės žemės 

sklypą, kuris ribojasi su paimamu visuomenės poreikiams žemės sklypu, Nacionalinės 

žemės tarnybos vadovas priima kartu su sprendimu paimti žemę visuomenės 

poreikiams. Bet kuriuo žemės sklypo, kuris ribojasi su paimamu visuomenės poreikiams 

žemės sklypu, numatomo suteikti už visuomenės poreikiams paimamą žemės 

sklypą, formavimo etapu žemės savininkui nesutikus su formuojamo žemės sklypo 

dydžiu ir (ar) ribomis, žemės sklypo formavimo procedūra nutraukiama. Tokiu atveju, 

jeigu žemės savininkas sutinka, kad jam už paimamą visuomenės poreikiams žemės 

sklypą būtų atlyginama pinigais, sudaroma sutartis dėl žemės paėmimo visuomenės 

poreikiams ir atlyginimo už ją.“ 

  

Toks nežymus Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 47 straipsnio 1 ir 4 dalies 

pakoregavimas, kuris detaliau paaiškintų esamas įstatymo formuluote, padėtų ateityje 

išvengti teisinių ginčų ir padaryti efektyvesnes žemės paėmimo visuomenės poreikiams 

procedūras, vykdomas kai elektros energetikos objektų 

statybai/rekonstrukcijai/atnaujinimui planuojama didesnė teritorija, vykdoma žemės 

sklypų konsolidacija, statomi/rekonstruojami/atnaujinami didesni infrastruktūros objektai.  

 

Dažnai praktikoje pasitaiko, kad nei savivaldybės, inicijuojančios žemės paėmimo 

visuomenės poreikiams, procedūras, nei žemės paėmimu visuomenės poreikiams 
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suinteresuotos institucijos neturi galimybės skirti lėšų kompensacijoms už paimamą 

visuomenės poreikiams žemės sklypą mokėti. Dažnai tokiais atvejais vienintelis galimas 

atlyginimo už paimamą žemės sklypą būdas yra kito žemės sklypo, kuris ribojosi su 

paimamu visuomenės poreikiams žemės sklypu, suteikimas. Praktikoje svarstoma, kad  

už paimamą privatų sklypą arba kelis besiribojančius ar greta esančius žemės sklypus, 

kurie visi (ar jų dalys) paimami visuomenės poreikiui (visuomenės reikmėms 

reikalingam objektui įrengti), būtų galima suteikti vieną ar kelis netoliese/bent su vienu iš 

savininko turimų žemės sklypų besiribojantį valstybinės žemės sklypą (sklypus) mainais 

už paimamą visuomenės poreikiams žemės sklypą, siekiant kompensuoti žemės 

savininkui už prarandamą žemės sklypų (žemės sklypų dalių) kompleksą, t.y. suteikti 

nuosavybėn kompaktišką teritoriją – žemės sklypą ar žemės sklypus pagal visų 

paimamų visuomenės poreikiams žemės sklypų (jų dalių) vertę. Šiuo pasiūlymu 

siekiame detalizuoti atlyginimo būdą, kai už paimamus visuomenės poreikiams žemės 

sklypus būtų suteikiamas bent su vienu savininko turimų žemės sklypų besiribojantis 

valstybinės žemės sklypas, tuo pačiu išsaugant teisingo atlyginimo, visuomeninės 

naudos, efektyvumo ir racionalumo principus. 

 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta anksčiau, prašome Energetikos ministerijos 

specialistų, dirbančių prie Elektros energetikos įstatymo projekto paketo, įvertinti 

asociacijos Investors‘ forum pasiūlymą dėl Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 

47 straipsnio 1 ir 4 dalies pakoregavimo/papildymo ir jį įtraukti į siūlomus 

susijusius Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nuostatų pakeitimus. 

 

 

Pagarbiai, 

Vykdomoji direktorė        Rūta Skyrienė 
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