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Investors‘ Forum siūlomi
Elektros tinklų apsaugos taisyklių pakeitimai
Nr.

1.

Taisyklių nuostata
19. Elektros tinklų apsaugos zonose
draudžiama:
<...>
19.2.
sandėliuoti
bet
kokias
medžiagas, kurti ugnį;

Pastabos
Taisyklių 19.2 p. įtvirtintas besąlygiškas draudimas elektros tinklų apsaugos
zonose sandėliuoti bet kokias medžiagas ar kurti ugnį.
Elektros tinklų sąvoka apima: elektros oro linijas, oro kabelių linijas ir
požemines elektros kabelių linijas.
Nustatytas draudimas sandėliuoti medžiagas objektyviai pagrindžiamas ir
proporcingas tik oro linijų apsaugos zonose, kuriose medžiagų ir daiktų
saugojimas, gali tiesiogiai pakenkti oro linijoms arba sukelti pavojų aplinkai ir
žmonėms (pvz., galimi elektros išlydžiai per arti priartėjus prie elektros laidų,
galimi mechaniniai pažeidimai sandėliuojant stambiagabaričius metalinius
daiktus ir pan.).

Siūlomas pakeitimas
19. Elektros tinklų apsaugos zonose
draudžiama:
<...>
19.2. sandėliuoti bet kokias
medžiagas (išskyrus požeminių
elektros kabelių linijų apsaugos
zonose), kurti ugnį;

Nurodytų rizikų ar grėsmių požeminiai elektros kabeliai nekelia, nes jie yra
izoliuoti ir apsauginiuose „loviuose“ ar vamzdžiuose saugiame gylyje užkasami
po žeme. Tokiu atveju, eliminuojama netyčinio kontakto su elektros laidais, jų
netyčinio apgadinimo ir jų keliamos grėsmės aplinkai bei žmonėms rizikos.
Investors‘ Forum asociacijos ir jos narių įsitikinimu, egzistuojantis besąlygiškas
draudimas sandėliuoti bet kokias medžiagas požeminių elektros kabelių linijų
apsaugos zonose yra neproporcingas ir nepagrįstai riboja ūkinės veiklos
vykdymą bei plėtrą, ypač tankiai apgyvendintose teritorijose ir neatitinka kitų
Taisyklėse numatytų draudimų logikos.
Pirma, akivaizdu, kad tam tikrų medžiagų sandėliavimas požeminių elektros
kabelių linijų apsaugos zonose nekelia pavojaus patikimam elektros energijos
tiekimui. Lengvų, nesprogių, nedegių, neužterštų radioaktyviomis
medžiagomis ar kitokio pavojaus nekeliančių medžiagų ar daiktų
sandėliavimas, tikrai nėra ir negali būti pavojingas požeminiams elektros
kabeliams ar juos pažeisti.
Antra, faktą, kad iš principo medžiagų sandėliavimas požeminių elektros
kabelių linijų apsaugos zonose nekelia pavojaus patvirtintina ir tų pačių
Taisyklių 19.5 p. Šis punktas numato, kad požeminių elektros kabelių linijų
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apsaugos zonose galima „sandėliuoti“ šiukšles, t.y. įrenginėti sąvartynus, ir tai
nekelia jokio pavojaus požeminiams elektros kabeliams.
Trečia, Taisyklių 19.7 p. numato, kad požeminių elektros kabelių linijų
apsaugos zonose galima netgi mėtyti iki 5 tonų daiktus ant šių kabelių. Todėl,
net ir tam tikros jėgos spaudimas iš viršaus yra toleruotinas bei nekelia jokio
pavojaus požeminiams elektros kabeliams ar elektros energijos tiekimo
saugumui.
Ketvirta, Taisyklių 16.2 p. draudžia be elektros tinklų operatoriaus sutikimo
atlikti krovimo darbus, kas, taip pat, užtikrina, kad be tinklų operatoriaus
sutikimo elektros tinklų apsaugos zonoje nebus iškraunami/pakraunami
sunkūs ar stambiagabaričiai kroviniai, kurie galėtų pažeisti požeminius
kabelius.
Taigi, iš aukščiau pateiktų pavyzdžių yra akivaizdu, kad medžiagų ar daiktų
sandėliavimas požeminių elektros kabelių linijų apsaugos zonose, niekaip
negali pažeisti požeminių elektros kabelių linijų ir nekelia šiems kabeliams
grėsmės. Todėl draudimas sandėliuoti medžiagas požeminių elektros kabelių
linijų apsaugos zonose yra nepagrįstas ir neproporcingas bei siūlytina jį
naikinti.

2.

19. Elektros tinklų apsaugos zonose
draudžiama:
<...>
19.3. įrengti sporto, žaidimų aikšteles,
stadionus,
turgavietes,
viešojo
transporto sustojimo vietas, visų rūšių
mašinų ir mechanizmų stovėjimo
aikšteles;

Taisyklių 19.3 p. įtvirtintas besąlygiškas draudimas elektros tinklų apsaugos
zonose įrengti sporto ar žaidimų aikšteles, viešojo transporto stoteles, visų
rūšių mašinų ir mechanizmų stovėjimo aikšteles.
Elektros tinklų sąvoka apima: elektros oro linijas, oro kabelių linijas ir
požemines elektros kabelių linijas.
Nustatytas draudimas įrengti sporto ar žaidimų aikšteles, viešojo transporto
stoteles, visų rūšių mašinų ir mechanizmų stovėjimo aikšteles objektyviai
pagrindžiamas ir proporcingas tik oro linijų apsaugos zonose, kuriose minimos
infrastruktūros įrengimas, gali tiesiogiai pakenkti oro linijoms arba sukelti
pavojų aplinkai ir žmonėms (pvz., galimi elektros išlydžiai, galimi oro linijų
mechaniniai pažeidimai, ar oro linijos laidai tiesiog gali nutrūkti bei kelti grėsmę
turtui, aplinkiniams žmonėms ir pan.).

19. Elektros tinklų apsaugos zonose
draudžiama:
<...>
19.3. įrengti sporto, žaidimų
aikšteles, stadionus, turgavietes,
viešojo transporto sustojimo vietas,
visų rūšių mašinų ir mechanizmų
stovėjimo aikšteles
(išskyrus
požeminių elektros kabelių linijų
apsaugos zonose);

Investors‘ Forum asociacijos narių įsitikinimu, besąlygiškas draudimas
požeminių elektros kabelių linijų apsaugos zonose yra neproporcingas, jo yra
nesilaikoma bei toks draudimas nepagrįstai riboja ūkinės veiklos vykdymą,
ypač tankiai apgyvendintose teritorijose, kuriose trūksta žemės plotų ir jos
kaina yra labai didelė.
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Pirma, požeminiai elektros kabeliai yra saugesni nei oro kabeliai ir negali
sukelti žalos žmonų sveikatai ar turtui nutrūkdami ir nukrisdami ant jų, ar
apgadinti turtą ir sužeisti žmones elektros išlydžio metu, kaip oro linijos.
Antra, miestuose, pvz., Vilniuje, yra labai tankiai išvedžiotas požeminis elektros
kabelių linijų tinklas, kuris kerta gatves, šaligatvius, viešojo transporto stoteles,
žmonių susibūrimo vietas. Pavyzdžiui, Vilniuje, yra daug intensyvaus
naudojimo mašinų stovėjimo aikštelių, žmonių susibūrimo vietų, po kuriomis
yra nutiesti ne tik AB „ESO“, bet ir AB „Litgrid“ požeminiai elektros kabeliai,
kurie nedaro jokios žalos ir nekelia grėsmės (*požeminių kabelių linijų planai
paimti iš www.regia.lt tinklalapio).
Trečia, Taisyklių 16.1 p. numato, kad be elektros tinklus eksploatuojančių
asmenų sutikimo draudžiama statyti, remontuoti, rekonstruoti arba griauti bet
kokius statinius a, kas, , užtikrina, kad be elektros tinklų operatoriaus sutikimo
ir situacijos įvertinimo iš saugumo pusės, elektros tinklų apsaugos zonoje
nebus įrengiama nauja infrastruktūra, kuri galėtų kelti grėsmę požeminiams
elektros kabeliams.
Žemiau, šioje lentelėje, pateikiami pavyzdžiai vienareikšmiškai patvirtina, kad
Vilniaus mieste yra begalė imperatyvių Taisyklių nuostatų pažeidimų, kai
požeminių kabelių apsaugos zonose yra organizuojami masiniai renginiai,
įrengiamos mašinų stovėjimo aikštelės, šaligatviai, turgavietės ir pan.
Vertinant sistemiškai ir logiškai Taisyklių 19.3 p. turinį, akivaizdu, kad 19.3 p.
paskirtis yra drausti infrastruktūros įrengimą elektros oro linijų, kurios kelia
didesnį pavojų aplinkai, bet ne požeminių elektros kabelių linijų apsaugos
zonose.
Atsižvelgiant į tai kas aukščiau išdėstyta, besąlygiškas draudimas įrengti
sporto ar žaidimų aikšteles, viešojo transporto stoteles, visų rūšių mašinų ir
mechanizmų stovėjimo aikšteles požeminių elektros kabelių apsaugos zonose
yra nepagrįstas ir neproporcingas bei siūlytina jį naikinti.
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(Katedros aikštė, Vilnius)

(Konstitucijos pr. 22, Vilnius, mašinų stovėjimo aikštelė)

(Konstitucijos pr. 22, Vilnius, stovėjimo aikštelė už Lietuvos
vaikų ir jaunimo centro pastato)

(Kalvarijų turgus, Vilnius)

(Verkių g. 34B, Vilnius, mašinų stovėjimo aikštelė)

(LITGRID AB požeminis kabelis, P. Lukšio g., Vilnius)
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3.

19. Elektros tinklų apsaugos zonose
draudžiama:
<...>
19.4. laidyti aitvarus ir skraidymo
aparatų sportinius modelius, skraidyti
bet kokio tipo skraidymo aparatais,
organizuoti bet kuriuos renginius,
kuriuose būtų didelis skaičius žmonių;

Taisyklių 19.4 p. įtvirtintas besąlygiškas draudimas elektros tinklų apsaugos
zonose laidyti aitvarus, valdyti bet kokio tipo skraidymo aparatus (įskaitant
bepiločius orlaivius) ar organizuoti renginius.
Elektros tinklų sąvoka apima: elektros oro linijas, oro kabelių linijas arba
požemines kabelių linijas.
Nustatytas draudimas laidyti aitvarus, valdyti bet kokio tipo skraidymo aparatus
(įskaitant bepiločius orlaivius) ar organizuoti renginius objektyviai
pagrindžiamas ir proporcingas tik oro linijų apsaugos zonose, kuriose minimos
minėtos veiklos vykdymas, gali tiesiogiai pakenkti elektros laidams arba sukelti
pavojų aplinkai ir žmonėms (pvz., galimi elektros išlydžiai, galimi oro linijų
mechaniniai pažeidimai, ar oro linijos laidai tiesiog gali nutrūkti bei kelti grėsmę
aplinkai ir pan.).

19. Elektros tinklų apsaugos zonose
draudžiama:
<...>
19.4. laidyti aitvarus ir skraidymo
aparatų
sportinius
modelius,
skraidyti bet kokio tipo skraidymo
aparatais, organizuoti bet kuriuos
renginius, kuriuose būtų didelis
skaičius
žmonių
(išskyrus
požeminių elektros kabelių linijų
apsaugos zonose);

Investors‘ Forum asociacijos narių įsitikinimu, besąlyginis draudimas valdyti
skraidymo aparatus ar organizuoti renginius požeminių elektros kabelių linijų
apsaugos zonose yra neproporcingas bei nepagrįstai riboja veiklos vykdymą,
ypač tankiai apgyvendintose teritorijose.
Asociacijos nuomone, nėra logiškai paaiškinimas besąlygiškas draudimas
valdyti bepiločius orlaivius, jais skristi ar leistis požeminio kabelio linijos
apsaugos zonoje. Akivaizdu, kad bepiločiai orlaiviai gali kelti pavojų tik
skraidydami oro linijų apsaugos zonose, tačiau jokiu būdu ne požeminių
kabelinių apsaugos zonose. Tokia nuostata nepagrįstai riboja bepiločių
operatorius ir yra neproporcinga.
Taip pat, nėra suprantama, kodėl virš požeminių kabelinių linijų yra draudžiama
organizuoti žmonių susibūrimus. Tokiu atveju, nei Katedros aikštėje, nei prie
Katedros bokšto, nei prie paminklo LDK kunigaikščiui Gediminui, nei Vilniaus
Kalvarijų turguje formaliai negali rinktis žmonės, būti organizuojami jokie
koncertai ar susibūrimai (žr. 4 pastabos paveikslėlį, Katedros aikštė, Kalvarijų
turgus).
Akivaizdu, kad Taisyklių 19.4 p. numatyti ribojimai iš esmės yra skirti oro linijų
apsaugos zonoms, tačiau ne požeminėms elektros kabelių linijoms.
Atitinkamai, siūlytina papildyti 19.4 p. nuostata, jog draudimai taikomi tik oro
linijų apsaugos zonose.
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4.

18. Raštiškas sutikimas atlikti dirbti
sprogdinimo darbus elektros tinklų
apsaugos zonose išduodamas po to, kai
asmenys, ketinantys vykdyti tuos darbus,
teisės aktų nustatyta tvarka pateikia
atitinkamus dokumentus.

Stiliaus klaida. Papildomai įrašytas nereikalingas žodis „dirbti“, kuris nedera su
nuostatos struktūra ir neturi jokios reikšmės.

18. Raštiškas sutikimas atlikti dirbti
sprogdinimo darbus elektros tinklų
apsaugos zonose išduodamas po to,
kai asmenys, ketinantys vykdyti tuos
darbus, teisės aktų nustatyta tvarka
pateikia atitinkamus dokumentus.

5.

31. Jeigu elektros linijų apsaugos zonos
sutampa su išilgai geležinkelių ir
automobilių kelių ruožais, vamzdynų,
ryšių linijų, kitokių elektros linijų ir objektų
apsaugos zonomis, darbus, susijusius su
šių
objektų
eksploatavimu,
sutampančiuose teritorijos sklypuose
atlieka suinteresuoti asmenys, suderinę
tarpusavyje.

Taisyklėse nėra įtvirtinta tokia sąvoka, kaip „elektros linijų apsaugos zona“.

31. Jeigu elektros linijų elektros tinklų
apsaugos zonos sutampa su išilgai
geležinkelių ir automobilių kelių
ruožais, vamzdynų, ryšių linijų, kitokių
elektros linijų ir objektų apsaugos
zonomis, darbus, susijusius su šių
objektų
eksploatavimu,
sutampančiuose teritorijos sklypuose
atlieka
suinteresuoti
asmenys,
suderinę tarpusavyje.

Siekiant užtikrinti vienodą teisės aktų interpretavimą ir taikymą, siūlome
suvienodinti Taisyklėse naudojamas sąvokas ir sąvoką „elektros linijų“
apsaugos zona pakeisti į „elektros tinklų“ apsaugos zona, kaip ji apibrėžta
Taisyklių 1 p.
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