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DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS TVARKYMO IR ADMINISTRAVIMO POLITIKOS BEI JOS
ĮGYVENDINIMO POKYČIŲ
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsniu, valstybinės žemės patikėjimo teisės
subjektai (patikėtiniai) yra: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT),
savivaldybės, VĮ “Valstybės žemės fondas“, Miškų įstatymo nustatyti subjektai valstybinėms
funkcijoms atlikti (pavyzdžiui, VĮ „Valstybinė miškų urėdija“) ir kt. Atliepiant į jūsų paklausimą,
pateikiame asociacijos narių išsakytus pastebėjimus ir pasiūlymus dėl valstybinės žemės valdymo,
naudojimo ir priežiūros.
1. Su Žemės reforma ir Nuosavybės atkūrimu susijusios problemos.
1.1.
Stringantis Nuosavybės atkūrimas. Šiuo metu Lietuvoje nuo 1991 m. iki pat šiol dar
tebevyksta piliečių nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimas (toliau –
Nuosavybės atkūrimas). Minėtas procesas didelėje Lietuvos dalyje beveik pasibaigęs, tačiau liko
pakankamai probleminių vietovių, kuriose Nuosavybės atkūrimas vyksta labai vangiai, nors
laisvos valstybinės žemės yra pakankamai užbaigti reformą (valdytojas – VĮ „Valstybės žemės
fondas“).
Dėl lėto Nuosavybės atkūrimo, gražinant žemę natūra turėtoje vietoje ar suteikiant lygiavertį
žemės sklypą yra atsakingos savivaldybės ir NŽT. Dėl minėtų institucijų nenoro, o kartais ir dėl
nusikalstamos veikos (jau yra įvykę teisminiai procesai, kai kaltininkais pripažinti NŽT
darbuotojai), teisių atkūrimas išlieka toks problematiškas. Toks minėtų institucijų nenoras
skaidriai vykdyti Nuosavybės atkūrimą valstybei neša didelę finansinę žalą, nes dideli valstybinės
žemės plotai yra nenaudojami, nėra mokami mokesčiai ir toje žemėje nevykdoma jokia veikla,
kuri galėtų generuoti pakankamai didelius pinigus.
Siūlymas: sugriežtinti NŽT ir savivaldybių kontrolę dėl nuosavybės teisių atkūrimo, gražinant
žemę natūra turėtoje vietoje ar suteikiant lygiavertį žemės sklypą. Vykdyti NŽT ir savivaldybių
auditą, bendrai dalyvaujant STT, Valstybės kontrolės, Seimo kontrolės ir Generalinės
prokuratūros darbuotojams. Į minėtus susitikimus būtinai pakviesti ir pretendentus į Nuosavybės
atkūrimą, kad minėtų tarnybų darbuotojai tiesiogiai turėtų galimybę susipažinti su situacija.
1.2.
Likusių rezervuotų nuosavybės teisių atkūrimui miškų pardavimas. Nevyksta nuo
pat žemės reformos pradžios numatytas valstybinių miško sklypų, rezervuotų, bet nepanaudotų
nuosavybės teisių atkūrimui pardavimas aukcionuose. Žemės reforma, per kurią atkuriamos
nuosavybės teisės, vyksta jau 20 metų, tačiau procesas vis dar nebaigtas, o rezervuotuose
nuosavybės teisėms atkurti miškuose nevykdoma ūkinė-komercinė veikla, taigi neracionaliai
naudojami šalies miškų ištekliai. Todėl būtina kuo greičiau atnaujinti ūkinę-komercinę veiklą
visuose nuosavybės teisėms į žemę atkurti rezervuotuose ir šiam tikslui nepanaudotuose
miškuose. 2011 m. sausio 1 d. rezervuoti nuosavybės teisėms atkurti valstybiniai miškai užėmė
257 tūkst. hektarų, arba 11,8 procento. Preliminariu vertinimu, 2019 metais – vis dar 8,8 proc.
rezervinių miškų buvo be šeimininkų. Kokie skaičiai 2020 metais- duomenų neturime.
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Pastaruoju metu vyko tik nuosavybės teisėms į žemę atkurti rezervuotų ir šiam tikslui
nepanaudotų geresnių miškų (didesnio ploto, su privažiavimo keliais ir t.t.) priskyrimas
valstybinės reikšmės miškų plotams ir neatlygintinas perdavimas patikėjimo teise valdyti VĮ
„Valstybinei miškų urėdijai“. O tuo tarpu pardavimas aukcionuose stringa, nors valstybė gautų
papildomų pajamų, tas pasitarnautų racionalesnės žemėnaudos formavimui privačiuose miškuose.
Siūlymai:
 Parduoti aukcionuose likusius nuosavybės teisėms į žemę atkurti rezervuotus ir šiam
tikslui nepanaudotus miškų.
 Numatyti galimybę VĮ „Valstybinė miškų urėdija“ padaliniuose naikinamų medelynų
pardavimui (ar nuomai).
 Vykdyti žemės/miško valdų konsolidavimą, įtraukiant į procesą ir valstybinius
miškus/žemes.
 Netaikyti reikalavimo 5 metus nekeisti žemės paskirties, kai ją perka iš valstybės, jei
norima veisti mišką.
2. Nenaudojamos valstybinės žemės priežiūra.
2.1.
Patikėjimo teise perduotos žemės priežiūra. NŽT 2019 m. žemės naudojimo
valstybinės kontrolės vykdymo ataskaitoje ( 2020 m sausio 14 d. Nr. 1LS-4-(9.15.) nurodoma, kad
NŽT organizuoja ir vykdo žemės naudojimo valstybinę kontrolę, kurios tikslas – sistemingai
tikrinti, ar žemę naudojantys asmenys laikosi teisės aktuose nustatytų žemės naudojimo tvarkos
reikalavimų. LR Žemės įstatymo 7 straipsnio 11 punktas nurodo, kad valstybinės žemės
patikėtiniai valdo, naudoja jiems patikėjimo teise perduotą žemę ir ja disponuoja šio ir kitų
įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis visuomeninei naudai. Tačiau jokiuose teisės aktuose nėra
įvardyta, kaip NŽT prižiūri jai patikėjimo teise perduotą žemę. Kas NŽT valdomoje žemėje
atsakingas už žolės pjovimą, šiukšlynų tvarkymą? Tas niekur nėra įvardyta. Savivaldybei
patikėjimo teise valdomoje žemėje pati savivaldybės savo biudžeto lėšomis pjauna žolę ir tvarko
šiukšlynus. NŽT to nedaro.
Siūlymas: teisės aktuose konkrečiai nurodyti NŽT būtinybę tvarkytis (pjauti žolę bei tvarkyti
šiukšlynus) jai patikėjimo teise perduotoje žemėje, numatant finansavimo šaltinį.
2.2.
Neapskaityta valstybinė žemė. Rengdami miško įveisimo projektus specialistai
susiduria su neapskaitytos valstybinės žemės faktu. Panagrinėjus REGIA ir Geoportal informaciją
matyti, kad dar yra daugybė plotų, kurie niekam nepriklauso, kuriuose nesuformuoti sklypai ir jie
neįregistruoti kaip laisva valstybinė žemė. Tačiau kai kuriose vietose tokie plotai netgi deklaruoti
tiesioginėms išmokoms gauti (!). Tai turėtų būti neįmanoma, nes deklaruojant ne savo žemę reikia
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pateikti registrų centre registruotą nuomos ar panaudos sutartį. Tačiau tokia sutartis negali būti
sudaryta, kadangi nėra registruoto sklypo.
Kyla klausimas: ar žinoma, kiek tikrai yra laisvos žemės, kuria nemokamai naudojamasi ir net
gaunamos išmokos, nemokant valstybei jokio mokesčio?
Valstybinių miškų urėdija skundžiasi, kad nėra laisvos žemės miškams veisti, tačiau panagrinėjus
žemėlapius, susidaro vaizdas, kad galybė neapskaitytos valstybinės žemės, kuri arba naudojama
nelegaliai, arba nenaudojama ir galėtų būti panaudota miškingumo didinimui.
Rengiant miško įveisimo projektus šalia tokių neapskaitytų žemės plotų, tenka palikti 15 m
neželdomą juostą, nes galbūt jis bus įregistruotas kaip žemės ūkio. Nors dažnai būna apleistas ir
apaugantis mišku.
Siūlytume:
 pakeisti atitinkamus norminius aktus taip, kad nuo tokios neregistruotos valstybinės žemės
nereikėtų palikti 15 metrų neželdomo ruožo. Bent jau tose teritorijose, kurios bendruose
planuose numatytos miškams veisti.
 netaikyti reikalavimo 5 metus nekeisti žemės paskirties, kai ją perka iš valstybės, jei
norima veisti mišką. Dabar miškininkai rengia miško veisimo projektus sklypams, kurie 5
metus buvo nenaudojami, o dabar bus veisiamas miškas, O galėjo būti jau 5 metų miškas.
 Žemės savininkai turi būti skatinami išpirkti žemėnaudose įsiterpusius neapskaitytus
valstybinės žemės plotus.
 Įpareigoti NŽT fiksuoti ar tokie neregistruoti valstybinės žemės plotai yra naudojami, net
jei ir nedeklaruojami (tikėtina, kad turi galimybę tai atlikti nuotoliniu būdu, kaip kad
dabar NMA kontroliuoja deklaruotų plotų naudojimą). Tuo tarpu NMA turėtų sutikrinti,
ar nedeklaruojama žemė, kuri yra neregistruota.
Iliustracijai pridedama:
1.Sangrūdos apylinkių (Kalvarijos sav.) NŽT laisvos valstybinės žemės planą su mūsų
sužymėta neapskaityta valstybine žeme.
2. Žmirklių k. Kapčiamiesčio sen. Lazdijų r.sav. plano fragmentą su nesuformuotu,
tačiau tiesioginėms išmokoms deklaruotu plotu (pagal viešus Geoportal duomenis).
3. Žemės mokesčio tarifų nustatymas. Asmenys (tiek fiziniai, tiek juridiniai), nuosavybės teise
valdantys žemės sklypus, moka žemės mokestį, kuris apskaičiuojamas vadovaujantis LR Žemės
mokesčio įstatymu. Žemės mokesčio tarifai nustatomi kiekvienoje savivaldybėje atskirai,
vadovaujantis minėto įstatymo 6 straipsniu. Vienas iš Žemės mokesčio tarifų nustatymo kriterijus
- žemės sklypo naudojimas arba nenaudojimas (6 str. 3 punktas 3 papunktis). Daugelis
savivaldybių sąvoką „nenaudojimas“ kitos paskirties žemei traktuoja kaip žolės nepjovimą,
šiukšlių kaupimą (vadovaujasi miesto tarybos sprendimu patvirtintu nenaudojamų žemės sklypų
mieste nustatymo tvarkos aprašu. Pvz.: Šiaulių m. tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimas
Nr. T – 210). Jei žemės sklypas priskiriamas prie nenaudojamų žemės sklypų, tokio žemės sklypo
savininkui taikomas 4 procentų žemės mokesčio tarifas (pvz.: 1 ha pramoninės žemės (vertė –
400 000 Eur) * 0,4 proc.=1600 Eur, 1ha pramoninės žemės (vertė – 400 000 Eur) * 4
proc.=16000 Eur ). Dėl šienavimo susidaro labai ydinga situacija, kai minėto privačia teise kitos
paskirties valdomo žemės sklypo gretimybėje yra NŽT (ar kito patikėtinio) patikėjimo teise
valdomas jau daug metų nešienautas valstybinės žemės sklypas. Savivaldybės paprašyta NŽT
nusišienauti jos valdomą valstybinės žemės sklypą, prašymą ignoruoja, motyvuodama tuo, kad
įstatymu paskirta valstybinės žemės valdytoja NŽT tą žemę valdo ne dėl to, kad ją šienautų.
Savivaldybės neturi jokių įstatyminių priemonių, kad priverstų NŽT šienauti (ar kitaip tvarkyti)
jos valdomą valstybinę žemę. Tokie NŽT argumentai daugiau nei keisti. Štai čia ir susidaro labai
negraži ir ydinga situacija, kai valstybinės žemės valdytoja NŽT, vietoj to, kad rodytų pavyzdį
kaip reikia prižiūrėti valstybinę žemę ir keltų valstybės autoritetą, priešingai, tą valstybės
autoritetą menkina ir dar parodo, kad valstybė nesugeba tvarkingai prižiūrėti savo žemės.
Pasiūlymai:
 įstatymų nustatyta tvarka nebausti dėl nenušienavimo privačia nuosavybe valdomo žemės
sklypo savininko 4 procentų žemės mokesčiu, kai jo žemės sklypo gretimybėje yra
nenušienautas NŽT ar kito patikėtinio valdomas valstybinės žemės sklypas.
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įstatymu numatyti priemones priversti NŽT ar kito patikėtinio valdomo valstybinės žemės
sklypo priežiūrą (pvz.: šienavimą), jei toks žemės sklypas traktuojamas kaip
nenaudojamas žemės sklypas.

4. Būtinybė užtikrinant lygiateisiškumo principą (vienodas sąlygas) žemės nuomos rinkoje. Per
keletą praėjusių metų Lietuvoje prie visų didžiųjų miestų ar infrastruktūros mazgų valstybinėje
žemėje yra įsteigti industriniai (pramoniniai) parkai, kuriuose investuotojai, atitinkantys
investavimo kriterijus, yra 10 metų atleidžiami nuo valstybinės žemės ir nekilnojamojo turto
(toliau – NT) mokesčių. Taip pat už ES lėšas yra įrengiama visa reikalinga infrastruktūra ir
atvedamos reikalingos komunikacijos. Neįsigilinus į situaciją, susidaro įspūdis, kad tai yra labai
puikus valstybinės žemės valdymo ir naudojimo pavyzdys, kai pritraukiamos didžiulės užsienio
investicijos. Tose vietovėse, kur šalia industrinių (pramoninių) parkų nėra daug ar išviso nėra
privačia nuosavybe valdomų pramoninių – komercinių žemės sklypų, tokia valstybinės žemės
valdymo ir naudojimo politika yra pagirtina. Tačiau situacija kardinaliai į blogąją pusę pasisuka,
kai industrinio (pramoninio) parko aplinkinėse teritorijose yra daug privačia nuosavybe valdomos
pramoninės – komercinės žemės sklypų.
Paaiškinimas: Kaip pavyzdį galima pateikti Šiaulių m. esantį industrinį (pramoninį) parką ( ribos nustatytos ir
patvirtintos Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. T-105 „Dėl industrinio
parko (teritorijos šalia Dubijos, Radviliškio ir Motiekaičio gatvių) Šiauliuose detaliojo plano koregavimo
patvirtinimo).
Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – Konstitucija) 46 straipsnio 4 dalyje įtvirtintas draudimas
monopolizuoti gamybą ir rinką bei įpareigojimas saugoti sąžiningos konkurencijos laisvę. Aiškindamas šią
konstitucinę nuostatą, Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad joje yra įtvirtintos ūkinės veiklos laisvės ir
iniciatyvos teisinės garantijos, būtinos efektyviam rinkos ūkio funkcionavimui (Konstitucinio Teismo 1995 m.
balandžio 20 d., 1999 m. spalio 6 d. nutarimai). Konstitucinio Teismo teigimu, sąžiningos konkurencijos apsauga
yra pagrindinis būdas užtikrinti asmens ir visuomenės interesų darną reguliuojant ūkinę veiklą (Konstitucinio
Teismo 1999 m. spalio 6 d., 2000 m. spalio 18 d. nutarimai). Konstitucinis Teismas taip pat yra konstatavęs, kad
konstitucinė sąžiningos konkurencijos apsaugos garantija įpareigoja valstybės valdžios, savivaldybių institucijas
teisinėmis priemonėmis užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę; tokios priemonės – tai ūkio subjektų
susitarimų, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, draudimas,
piktnaudžiavimo vyraujančia padėtimi draudimas, rinkos koncentracijos kontrolė bei atitinkami koncentracijos
draudimai, nesąžiningos konkurencijos draudimas, įstatymuose nustatytų sąžiningos konkurencijos apsaugos
taisyklių laikymosi kontrolė, atsakomybė už jų pažeidimus (Konstitucinio Teismo 1999 m. spalio 6 d. nutarimas).
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 2 straipsnio 1 dalyje
nurodoma, jog šiuo įstatymu draudžiama ūkio subjektams atlikti veiksmus, kurie riboja ar gali riboti
konkurenciją, nesvarbu, kokio pobūdžio jų ūkinė veikla, išskyrus atvejus, kai šiame įstatyme ar kituose
įstatymuose, skirtuose atskiroms ūkinės veiklos sritims, numatomos išimtys.
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog viešo administravimo subjektai, įgyvendindami
pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, privalo užtikrinti sąžiningos
konkurencijos laisvę, o šios straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog viešo administravimo subjektams draudžiama
priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar
jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje
konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti
vykdant įstatymų reikalavimus. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimais atleidžiant atskirus subjektus,
kurie nuomojasi 10 metų laikotarpiui valstybei priklausantį žemės sklypą, nuo nekilnojamojo turto bei valstybės
žemės nuomos mokesčių, sukuriamos diskriminacinės sąlygos privačių žemės sklypų savininkams. Šiaulių miesto
savivaldybės taryba tokiu teisiniu reguliavimu sudaro sąlygas, kad žemės sklypas būtų nuomojamas tik iš
savivaldybės, taip eliminuojant privačių žemės sklypų savininkų galimybę konkuruoti nuomojant žemės sklypus
savivaldybės teritorijoje. Akivaizdu, kad konkretus verslo subjektas pramoninės - komercinės paskirties žemės
sklypą nuomosis iš savivaldybės, kuri taiko mokesčių lengvatas, o ne iš privataus žemės sklypo savininko, kuris
tokių mokestinių lengvatų neturi teisės nustatyti bei taikyti. Užtikrinant lygiateisiškumo principą, Šiaulių miesto
savivaldybės taryba, esant tokioms pat sąlygoms, kaip ir nuomojantis žemės sklypą iš valstybės, turėtų nustatyti
tokias pat mokestines lengvatas ir nuomojantis žemės sklypus iš privačių žemės sklypų savininkų. Veikiant toje
pačioje žemės nuomos rinkoje, privačių žemės sklypų savininkai neturi galimybės konkuruoti nuomojant žemės
sklypus dėl savivaldybės tarybos nustatyto teisinio reguliavimo.
Pažymėtina, kad Šiaulių miesto savivaldybė atleisdama nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėjimo
privačius subjektus, kurie nuomojasi valstybinę žemę Pramoniniame parke, sudaro sąlygas, jog privačių žemės
sklypų savininkai ne tik praranda galimybę išnuomoti privačius pramoninės - komercinės paskirties žemės
sklypus, tačiau ir juos parduoti. Tokiu būdu iškreipiama ne tik pramoninės - komercinės paskirties žemės sklypų
nuomos, tačiau ir pardavimo rinka. Be to, Šiaulių miesto savivaldybė, pasinaudodama ES fondų ir savivaldybės
lėšomis užtikrina komunikacijas visam Pramoniniam parkui. Privačios žemės savininkas komunikacijas žemės
sklype įrenginėja savo lėšomis, tačiau ir savo lėšomis įrengus komunikacijas, dėl minėtų priežasčių nėra
galimybės konkuruoti su savivaldybe.
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Administracinių teismų jurisprudencijoje laikomasi nuostatos, kad privilegijų teikimas arba atskirų ūkio subjektų
ar jų grupių diskriminavimas Konkurencijos įstatymo 4 straipsnyje įtvirtintos sąžiningos konkurencijos kontekste
sietinas su nevienodų ūkinės veiklos vykdymo sąlygų užtikrinimu (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2009 m. kovo 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-441/2009). Diskriminavimas tarp ūkio
subjektų yra galimas tada, jeigu toje pat situacijoje esantiems ūkio subjektams yra taikomos skirtingos sąlygos
arba skirtingose situacijose esantiems ūkio subjektams taikomos vienodos sąlygos (pvz., Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2015 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-2143-502/2015). Situacija, kai
valstybinės žemės nuomos mokesčiu ir žemės mokesčiu apmokestinama skirtingai, priklausomai nuo žemės
sklypo nuosavybės subjekto, yra iš esmės neteisinga, neproporcinga. Tapačioje padėtyje esančių valstybinės
žemės nuomos mokestį ir žemės mokestį mokantys subjektai apmokestinami skirtingomis sąlygomis, taip
sukuriant ir proteguojant, kad žemės sklypai būtų nuomojami iš valstybės.
Savivaldybės tarybos teisė nustatyti skirtingą teisinį reguliavimą toje pačioje rinkoje veikiantiems žemės sklypų
nuomos subjektams, neturėtų būti suprantama kaip absoliuti savivaldybės tarybos diskrecija savarankiškai
spręsti dėl mokesčio mokėtojų skirstymo pagal nuosavybės formą (privati ar valstybės). Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo aktuose ne kartą buvo konstatuota, kad tokie esminiai mokesčio elementai kaip mokesčio
objektas, mokestinių santykių subjektai, jų teisės ir pareigos, mokesčio dydžiai (tarifai), mokėjimo terminai,
išimtys ir lengvatos turi būti nustatomi įstatymu (pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m.
gruodžio 14 d. nutarimas). Savivaldybės tarybai nesuteikta teisė diskriminuoti toje pačioje žemės sklypų nuomos
rinkoje veikiančių subjektų. Savivaldybės taryba nustato atleidimo nuo konkrečių mokesčių sąlygas, jeigu žemės
sklypą konkretus verslo subjektas nuomojamasi iš valstybės, taip sudarant sąlygas, kad Šiaulių mieste žemės
sklypai būtų nuomojami tik iš valstybės. Tuo tarpu privačių žemės sklypų savininkai neturi galimybės taikyti tokio
pobūdžio lengvatų, kurias konkrečioje savivaldybės teritorijoje gali nustatyti tik savivaldybės taryba.
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje aiškiai įtvirtina, kad viešojo administravimo subjektai privalo
užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę. Akivaizdu, kad tokiu teisiniu reguliavimu pažeidžiamas šis įstatyminis
imperatyvas. Sąžiningos konkurencijos užtikrinimas tiek nuomojant valstybinę žemę industriniuose
(pramoniniuose) parkuose, tiek privačia nuosavybe valdomą žemę labai aktualus tapo dėl pandemijos COVID19 Lietuvoje ir visame pasaulyje. Sąžiningai subalansuota konkurencija leistų šiuo ypatingai sunkiu pandeminiu
laikotarpiu pritraukti lėšas ir į privačią nuosavybę. Juk valstybės gerovė kuriama ne tik valstybinėje žemėje, bet
ir privačia nuosavybe valdomoje žemėje.

Siūlymas: užtikrinant lygiateisiškumo principą (vienodas sąlygas), esant tokioms pat sąlygoms,
kaip ir nuomojantis žemės sklypą iš valstybės industriniame (pramoniniame) parke, įstatymu
turėtų būti nustatytos tokios pat mokestinės lengvatos ir nuomojantis žemės sklypus iš privačių
žemės sklypų savininkų (veikiant toje pačioje žemės nuomos rinkoje, privačių žemės sklypų
savininkai neturi galimybės konkuruoti nuomojant žemės sklypų dėl savivaldybės tarybos
nustatyto teisinio reguliavimo).
5. Problematiškas reglamentavimas įsiterpusios laisvos valstybinės žemės prijungimui,
siekiant racionalios žemėnaudos. Dažnai laisva valstybinė žemė, arba žemė kurioje
nesuformuoti sklypai, gali būti vertinga tik prijungus ją prie greta esančio sklypo. Dėl
nepriklausomybės pradžioje vykusių sklypų formavimo ir žemės reformos metu formuojant
sklypus ne visada buvo vadovaujamasi racionalios žemėnaudos sąvoka. LR vyriausybės nutarime
“Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos” (1990.06.2 Nr. 692 su
vėlesnėmis redakcijomis) 2.15 punkte esantis apribojimas, kad siaura juosta laisvos valstybinės
žemės negali būti platesnė nei 10 m ir prieš tai šiame straipsnyje numatomu maksimaliu
parduodamu valstybinės žemės plotu – 0,04 ha. Dažnu atveju plotis yra didesnis negu 10 m,
tačiau neviršijantis 0,04 ha ploto, kas užkerta kelią savininkui prie jau esančios namų valdos
įsigyti tokį įsiterpusį valstybinės žemės plotą ir suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypą, tuo
labiau, kad įvažiavimas į jau esančią namų valdą dažnai eina per norimą įsigyti laisvą valstybinę
žemę.. Laisvos valstybinės žemės plotas, kurį norima prijungti, turi būti įsiterpęs tarp sklypų,
gatvių raudonųjų linijų ar valstybinio miško plotų. Įsiterpusiu nelaikomas plotas, kuris ribojasi su
laisva valstybine žeme, išskyrus kai tai yra siaura juosta, šlaitai ar grioviai. Įsiterpęs plotas,
prijungiamas prie vienbučių, dvibučių, daugiabučių ir bendrabučių naudojimo būdo sklypų, negali
būti didesnis nei 4 arai, išskyrus atvejus, kai įsiterpusį plotą sudaro siaura juosta, šlaitai ar
grioviai. Visais atvejais prijungiamas įsiterpęs žemės plotas negali būti didesnis už sklypą, prie
kurio jis prijungiamas. Laikantis tokios nuostatos miestuose, gyvenamųjų namų gretimybėje, yra
daug laisvos (detaliai nesuplanuotos) valstybinės žemės sklypelių, kurie jau daug metų taip ir
stovi valstybės „užmiršti“. Tuo pačiu valstybė negauna gana ženklių finansinių įplaukų.
Žinodama šią situaciją NŽT bandė inicijuoti aukščiau nurodyto nutarimo 2.15 punkto naują
redakciją atsisakant 10 m reikalavimo, tačiau šiol šis punktas iki šiol nėra pataisytas. Tai neleidžia
racionaliai tvarkyti valstybinę žemę. Tokius laisvos valstybinės žemės laisvus sklypelius, nors ir
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didesnius nei 4 arai, galėtų pirmumo teise be aukciono nusipirkti gretimybių savininkai,
prisijungti prie jau turimo žemės sklypo ir racionaliai panaudoti. Nauda valstybei būtų didžiulė,
nes biudžetas pasipildytu didele pinigų suma ir būtų racionaliai panaudota laisva valstybinė žemė.
Esant tokiai situacijai galima įsivaizduoti kokias pinigų sumas praranda valstybė ir savivaldybė,
ypač jei kalbama apie vietas, kuriose žemė yra brangi. Visuomenei nereikalinga žemė, kuri
priklauso valstybei turi būti prižiūrima ir tvarkoma. Dažniausiai tą tenka daryti savivaldybei už
mokesčių mokėtojų lėšas, kurias galima būtų panaudoti tvarkant tikrai reikalingas miestiečiams
teritorijas.
Ar leisti prijungti valstybinės žemės plotą, sprendžia savivaldybė ir Nacionalinė žemės tarnyba.
Problema, kad visų situacijų, kurios pasitaiko kalbant apie laisvos valstybinės žemės prijungimą,
numatyti neįmanoma. Šioje vietoje turėtų būti palikta bent kažkiek vietos diskrecijai, kad
kiekvienas sudėtingesnis atvejis galėtų būti nagrinėjamas atskirai, atsižvelgiant į aplinkinę
urbanistinę situaciją ir kitas aplinkybes. Juk mažesni ribojimai įsigyti laisvą valstybinę žemę
galėtų atnešti didelę naudą valstybei ir savivaldybėms.
Siūlymas: Koreguoti LR vyriausybės nutarime “Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės
sklypų pardavimo ir nuomos” (1990.06.2 Nr. 692 su vėlesnėmis redakcijomis) 2.15 punkte
esančius apribojimus dėl įsiterpusių sklypų ploto ir pločio, reglamentuojant laisvos valstybinės
žemės sklypų prijungimą įsigyjant ne aukciono tvarka.
6. Didele problema šiai dienai išlieka miestų pakraščiuose valstybinėje žemėje esantys
melioracijos grioviai bei paviršinių (lietaus) nuotekų grioviai. Valstybei nuosavybės teise
priklausančius melioracijos statinius patikėjimo teise valdo ir naudoja savivaldybės, o
melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą atlieka valstybės
įmonė Valstybinis žemėtvarkos institutas. Esminė problema ta, kad minėti grioviai dalyje miestų
yra visiškai neprižiūrimi (priaugę krūmų, pripilta šiukšlių). Minėtos institucijos neatlieka joms
įstatymu pavestų funkcijų, ko pasekoje nyksta valstybės turtas. Labai tikėtina, kad dalyje
savivaldybių net nėra atlikta minėtų griovių, kaip valstybinio turto, inventorizacija (jei
savivaldybės nežino kokį valstybinį turtą valdo valstybinėje žemėje, tai ir nesirūpina griovių
priežiūra).Taip pat dėl valstybinio turto nepriežiūros gretimybėje esantys privatūs žemės sklypai
dėl griovių nepralaidumo didelę metų dalį būna labai šlapi, paviršiuje ilgai laikosi paviršinis
(lietaus) vanduo. Į gyventojų pastabas savivaldybių administracijos visiškai nereaguoja,
motyvuodamos, kad privačios žemės problemos tai pačių žemės sklypų savininkų rūpestis.
Siūlymas: įpareigoti Valstybės kontrolę visose savivaldybėse daug dažniau vienu metu atlikti
auditą, kurio vienas iš tikslų – įvertinti savivaldybės/valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo racionalumą ir teisėtumą bei nustatyti, ar miestuose yra atlikta valstybinių
institucijų valdomos valstybinės žemės inventorizacija, tame tarpe ir minėtų griovių
inventorizacija.
7.

Rimta problema išlieka teritorijų planavimo dokumentų rengimas, derinimas,
tvirtinimas, statybos leidimų išdavimas valstybinėje žemėje. Miestuose teritorijų planavimo
organizatoriai valstybinėje žemėje yra savivaldybės. Ne paslaptis, kad savivaldybės, norėdamos
jog teritorijų planavimo dokumentas, pavyzdžiui techninis projektas, visas derinimo ir kitas
procedūras praeitų sklandžiai, kartas nuo karto nepaiso teisės aktų, kuriuose labai aiškiai yra
nurodyta, kaip turi būti rengiamas techninis projektas. Pateikiamas pavyzdys: vietoj techninio
projekto aplinkkelio atšakai tiesti parengimo, yra parengiami tik projektiniai pasiūlymai,
kuriuose aplinkkelio atšaka įvardyta jau ne kaip aplinkkelis, o kaip paprasta miesto gatvė (todėl
nereikia atlikti PAV, transporto srautų modeliavimo ir t. t.). Tie projektiniai pasiūlymai
paviešinami, po to praeina derinimo procedūras. Nacionalinis sveikatos centras prie Sveikatos
ministerijos taip pat „palaimina“ tokius projektinius sprendinius be jokių triukšmo ir taršos
modeliavimų ar PAV. Pačioje pabaigoje projektinius pasiūlymus „galutinai palaimina“ Valstybinė
teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išduodama statybos
leidimą. Minėta situacija yra akivaizdus teisės aktų pažeidimas, bet tas vyksta Lietuvoje ir niekas
tos savivalės rimtai nesiima kontroliuoti.
Siūlymas: skirti ypatingą dėmesį statybos leidimų išdavimui projektiniams sprendiniams,
techniniams ir darbo projektams dėl gatvių ir aplinkkelių tiesimo.
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8.

Painiava tarp skirtingų valstybės valdomų kadastrų nesuderinamumo. Išties labai
daug problemų kyla žemės ir miško savininkams dėl painiavos tarp skirtingų valstybės valdomų
kadastrų nesuderinamumo, pavyzdžiui, tarp Miškų valstybinio kadastro ir Registrų centro (RC)
nekilnojamo turto registro ir kadastro. Be minėtų, dar yra visa aibė Aplinkos ministerijos
valdomų kadastrų (pavyzdžiui,- SRIS- Saugomų rūšių informacinė sistema, Valstybinis
saugomų teritorijų kadastras, oficialaus statuso neturintys, bet kažkokiu būdu naudojami
europinės svarbos buveinėms įvairiose jų identifikavimo stadijose fiksuoti BIOMON, Geoportal,
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įv. sluoksniai ir t.t.). O kiek bėdų kyla dėl to, kad egzistuoja
dvi paralelinės sistemos žemės tikslinių paskirčių ir žemės naudmenų su visais su tuo susijusiais
reglamentavimais, draudimais bei apribojimais. Asociacijos nariai daug pasakoja apie kylančias
problemas bei kelia įžvalgas apie šios painiavos sutvarkymą. Tad, jei kalbėti tik apie Miškų
valstybinį kadastrą, kurį valdo VMT ir Registrų centro valdomus Nekilnojamo turto kadastrą ir
registrą, keletas kylančių bėdų:
8.1.
iki šiol LR miškų valstybės kadastras ir Nekilnojamo turto kadastras ir registras
yra sinchroniškai nesuderinti tarpusavyje (pakeitimai viename nėra perkeliami į kitą, nors abu
valdo valstybė). Dėl to žemės sklypo savininkui kyla nelogiškų teisinių ir mokestinių pasekmių,
kurias spręsti yra komplikuota, ilgai trunka dėl biurokratinių šių žinybų teisės aktų savito
interpretavimo, o dažnai dėl to- ir neįmanoma.
8.2.
Daug bėdų kyla dėl to, kad egzistuoja dvi paralelinės sistemos žemės tikslinių
paskirčių ir žemės naudmenų su visais su tuo susijusiais reglamentavimais, draudimais bei
apribojimais. Pavyzdžiui, Aplinkos ministerijai siekiant parodyti kuo didėjantį miškingumo
pokytį, ilgą laiką miškotvarkininkai, vykdydami planinę miškotvarką, net neinformuodami žemės
savininkų įtraukinėdavo į miškų naudmenis (tai fiksuodami LR miškų valstybės kadastre)
savaiminiais medeliais ir krūmais apželiančius plotus (iki 2011 m. liepos 1 d., nes iki tol įstatymas
nenumatė medžių savaiminukų amžiaus, kuris būtų atskaitos kriterijus priskiriant jais apaugusius
plotus miško žemės plotams). Nuo to momento tam sklypui jau taikomi Miškų įstatymo
apribojimai (dėl kirtimų, naudojimo, statybų ir t.t), nors žemės savininkas apie tai net nežinodavo,
o Registrų centre tas sklypas ir toliau skaitosi žemės ūkio paskirties tikslinės žemės sklypu, tad
savivaldybės už „blogos agrarinės būklės“ žemę skaičiuoja didesnius žemės mokesčius, o
Nacionalinė žemės tarnyba dar uždeda baudas už tai. Tuo tarpu Valstybinė mokesčių inspekcija
miško naudmenų, nors joms taikomas jau Miškų įstatymas ir pagal LR žemės mokesčio įstatymo
4 str. 3 dalį, miško žemė žemės mokesčiu yra neapmokestinama, nelaiko mišku ir pripažįsta
mokesčių išimtį tik tuomet, kai RC Nekilnojamo turto kadastre ir registre yra pakeičiama tikslinė
žemės paskirtis į miškų [Gerai tokia situacija aprašoma, pavyzdžiui, čia:
https://www.agroeta.lt/valdzios-melziama-karve-brangiai-apmokestinta-misko-zeme
].
Ilgą
laikotarpį, ir šiuo metu, ta procedūra yra brangiai kainuojanti ir ne visais atvejais įmanoma
(pavyzdžiui, papildomai reikia gauti Leidimą miškui įveisti, o ne visuomet išduoda: nors miškas
jau auga, bet „popieriuose“ ten kokia nors NATURA2000 priskirta teritorija ir pan.). Dėl to
vyksta nemažai bylų teismuose (nes žemę priskiriant miškui, nebūna užtikrintos esminės žemės
savininko teisės – teisė gauti informaciją apie vykstančią inventorizaciją ir jos rezultatus, teisė
būti išklausytam, teisė žinoti apie priimto sprendimo motyvus ir dėl jų teisingumo ginčytis).
Savaiminės kilmės miško apibrėžimas nėra pateikiamas, tačiau pats faktas yra minimas
Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 13 str.2 dalyje, kur aiškiau apibrėžiamas teisinis pagrindas,
kada plotą galima inventorizuoti mišku [Įsigaliojo nuo 2011 m. liepos 1 d.]
13 straipsnis. Valstybinė miškų inventorizacija, miškų apskaita ir miškų kadastras <...> 2.
Medžių savaiminukais, kurių vidutinis amžius ne mažesnis kaip 20 metų, apaugusi ne miško žemė
inventorizuojama ir įtraukiama į apskaitą kaip miškas Aplinkos ministerijos ir Žemės ūkio
ministerijos nustatyta tvarka. O ta tvarka yra 1) Medžių savaiminukais apaugusios ne miško
žemės
inventorizacijos
ir
įtraukimo
į
apskaitą
tvarka
[nuoroda:
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.424370/asr ] ir 2) Miško įveisimo ne miško žemėje
taisyklės (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BDCEFABC3DBD/asr ), o
reikalavimai- kokius parametrus turi pasiekti savaiminiai žėliniai , kad galėtų būti
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inventorizuojami mišku, išdėstyti VMT direktoriaus tvirtinamoje 3) Miškotvarkos darbų
vykdymo
instrukcijoje
(nuoroda:
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/eae8a860ce3611e583a295d9366c7ab3 ), ten nurodoma (1 priedo 1.22
punkte), kad „Miškas – ne mažesnis kaip 0,1 hektaro žemės plotas, apaugęs medžiais, kurių
skalsumas ne mažesnis kaip 0,3 ir kurių aukštis natūralioje augavietėje brandos amžiuje siekia ne
mažiau kaip 5 metrus, ir kita miško augalija,<...>“
Siūlome supaprastinti visą biurokratiją registruojant jau įveistą ar savaime užaugusį mišką
8.3.
Kyla problemų netgi pasinaudojant ES parama įveistų naujų miškų (kurie užfiksuoti
LR miškų valstybės kadastre kaip miško naudmenos) pervedimui į miškų ūkio tikslinės
paskirties žemę, nes be jau minėtų reikalavimų įteisinant savaiminius žėlinius, dar atsiranda
trukdymas, nes išduodant leidimą miškui įveisti NŽT buvo nurodžiusi, kad galima įveisti mišką
ne visame sklype, o pvz. 90 proc. ploto, paliekant juostas nuo kaimyninių sklypų. Jei tas juostas
geodeziniais matavimais dar atskirti į atskirus sklypus, gaunasi tokia komplikuota žemėnauda...
Tad vėl, LR miškų valstybiniame kadastre tokie plotai apskaitomi kaip miško naudmenos (su
visais su tuo susijusiais griežtais ribojimais), o iš kitos pusės- baudos ir didesni mokesčiai už
„blogą agrarinę būklę“ ir „apleistą žemę“. Kad matyti mastą problemos, aplinkos ir žemės ūkio
ministerijų specialistai ne kartą yra prasitarę, kad miškų naudmenų žemės ūkio paskirties
tikslinėje žemėje šiuo metu skaičiuojama ~50 tūkst.ha.
8.4.
Dėl duomenų apie miško valdas tikslumo, valdų ribų persidengimų. Čia didelė
bėda, nes nors turime moderniausias technologijas, neretai žemės reformos eigoje dėl labai
nekokybiško matininkų darbo, preliminarūs matavimai natūroje ir tai, kas pavaizduota
registruose, persidengia, nesutampa ne paklaidos ribose, o ženkliai didesniu mastu (kartais po
geodezinių matavimų trūksta ir hektaro ir daugiau, kas privalo būti pagal nuosavybės
dokumentus). Netgi, jei matavimai tikslūs, dėl registrų sistemų nesutapimo, perkeliant į Registrų
centro valdomus sluoksnius- ribos nesutampa ir niekas labai dėl to nesuka sau galvos. Detaliai tą
problemą galėtų informaciją pateikti specialistai, tikrai paaiškintų tų metodikų ir sistemų
neatitikimus ir iš kur jie kyla. Apie tai buvo rašyta spaudoje: Pavyzdžiui,
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/zemes-ukis/detektyvas-lietuvoje-per-metus-dingo-20tukstanciu-hektaru-misku-bet-niekas-nezino-kur-313-789040
ir
https://www.delfi.lt/grynas/gamta/neoficiali-misku-plotu-statistika-dingsta-tukstanciaihektaru.d?id=74548006
Tikimės, kad į išsakytas pastabas ir pasiūlymus bus atsižvelgta.
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