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LŽHIS visuotinio susirinkimo, įvykusio 2017 m. balandžio 21 d.

REZOLIUCIJA

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos visuotinio susirinkimo dalyviai,
įgyvendindami Sąjungos įstatuose numatytus tikslus - atstovauti ir ginti Sąjungos narių profesinius
bei darbo interesus, padėti valstybės valdžios ir valdymo institucijoms įgyvendinti racionalaus
žemės, vandenų ir kitų gamtos išteklių naudojimo bei saugojimo programas ir priemones, bei
atsižvelgdami i tai, kad:

I. atsakingos institucijos iki šiol neparengė žemės tvarkymo ir administravimo vizijos
po Lietuvoje baigiamos įgyvendinti žemės reformos,

2. Teisiškai neįregistruota beveik 900 tūkst. ha valstybės turto - žemės,
3. nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymą reglamentuojantys teisės aktai

nebeatitinka pažangios praktikos principų, ko pasėkoje neišnaudojamos naujausios technologijos ir
metodai efektyviai valdyti šalies nekilnojamąjį turtą,

4. vyksta nesibaigiančios valstybės žemės patikėtinio - Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos reorganizacijos, taip kompromituojant visą žemės tvarkymo,
administravimo procesą ir jame dalyvaujančius specialistus,

5. švietimo reforma vykdoma neaptarus su aukštųjų mokyklų bendruomene ir
ne išgirdus jų pasiūlymus,

6. atsakingos institucijos biurokratiškai atsirašydamos ignoruoja Sąjungos anksčiau
teiktus pasiūlymus,

Atkreipia dėmesį iesamą situaciją ir s i ū I 0:

J. Imtis neatidėliotinų priemonių nuosavybės teisių atkūrimo darbams visoje šalies
teritorijoje užbaigti tam skiriant reikiamą finansavimą ir užtikrinant efektyvų jų panaudojimą bei:

- maksimaliai supaprastinti su žemės grąžinimu kaimo vietovėse ir miestuose susijusias
procedūras;

- nustatyti tvarką kaip bus atkuriamos nuosavybės teisės i išlikus] nekilnojamąjį turtą
piliečiams, kurių nėra galimybės surasti arba kurie atsisako jiems galimo nuosavybės teisių
atkūrimo būdo bei nederina parengtų dokumentų;

2. Parengti žemės tvarkymo ir administravimo viziją, kuri būtų įgyvendinama baigus
trečią deširntmet] vykdomą žemės reformą ir priimti atitinkamus teisės aktus šios vizijos
įgyvendinimui. Minėtame dokumente reikėtų aptarti vykdytinus darbus, jų atlikimui reikalingą
institucinę struktūrą ir specialistus, darbų finansavimo šaltinius, reikalingus teisės aktų pakeitimus
ar naujų parengimą.

3. Artimiausiu metu peržiūrėti pasenus ius ir naujausių teisinių - technologinių
reikalavimų nebeatitinkančius nekilnojamojo turto kadastro duomenų nustatymą
reglamentuojančius teisės aktus bei parengti jų pakeitimų projektus, kuriuose būtų sprendžiamas



elektroninių dokumentų naudojimas, planavimo ir kadastro duomenų teikimo procedūras perkeliant
į elektroninę erdvę.

4. Užtikrinti racionalų valstybinės ir privačios žemės naudojimą, didinti valstybės bei
savivaldybių biudžetų pajamas, bei užtikrinti investicijų pritraukimą į regionus. Tam tikslinga:

- artimiausiu metu suformuoti ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoti visus
laisvos, neužstatytos valstybinės žemės sklypus, tam tikslui skiriant reikiamą finansavimą;

- nustatyti ekonomines priemones, skatinančias statinių savininkus ir naudotojus
inicijuoti ir finansuoti naudojamų valstybinės žemės sklypų formavimą ir iregistravimą
Nekilnojamojo turto registre;

- nustatyti valstybinės žemės sklypų pri skyrimo parduodamiems ar nuomojamiems
aukcione kriterijus ir tvarką;

- spartinti valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų (nepriskirtų valstybinės
reikšmės miškams) pardavimą aukcionuose;

- supaprastinti valstybinės žemės nuomos bei privačios žemės įsigijimo tvarkas.
- nustatyti reikalavimą, kad apie varžytinėse parduodamų žemės ūkio ir miškų ūkio

paskirties žemės sklypų pardavimą būtų informuojami aplinkinių (besiribojančių) sklypų
savininkai.

5. Siekiant mažinti perteklinę biurokratiją bei greitinti sprendimų priėmimą tikslinga:
- atsisakyti valstybės institucijoms nebūdingų funkcijų;
- peržiūrėti sprendimų priėmimo terminus ir maksimaliai juos sutrumpinti;
- nustatyti terminą per kurį parengtam projektui turi pritarti žemės sklypų formavimo

ir pertvarkymo projektų rengimo organizatorius;
- sukurti ir įdiegti:

a) elektroninių topografinių duomenų rinkimo, derinimo, kaupimo bei platinimo
informacinę sistemą;

b) elektronines paslaugas keičiant nekilnojamųjų daiktų pagrindinę naudojimo paskirtį
ar/ir būdą;

c) elektronines paslaugas, kurios užtikrintų vieno langelio principo taikymą
Nekilnojamojo turto registre registruojant statinius juos pastačius, rekonstravus ar
atlikus kitus statybos darbus.

6. Įgyvendinant Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, kaip
centralizuotos, valstybės interesus atstovaujančios, žemės administravimo institucijos,
pertvarką, užtikrinti, kad jai vadovautų kuruojamas sritis išmanantys, autoritetą turintys
specialistai.

7. Nepritarti Lietuvos Respublikos žemės įstatymo r 1-446 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 22, 23,
31,32,45,46,47,48,49, 51, 52 straipsnių p kitimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-
401(2), kurio esminiai siūlymai susiję su
perdavimu Lietuvos Respublikos savi vald
(patikėtinio funkcijų įgyvendinimas) turi likti v
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al tybinės žemės patikėtinio funkcijų
ė s. Valstybinės žemės valdymas
s ybės institucijos - Nacionalinės žemės
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