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DĖL REZOLIUCIJOS

Vykdydami Ministro Pirmininko pavedimą, įformintą Vyriausybės kanclerio 2015 m.

balandžio 30 d. rezoliucija Nr. 13-1403, išnagrinėjome Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos

inžinierių sąjungos konferencijos, vykusios 2015 m. balandžio 17 d., rezoliucijoje išdėstytus

siūlymus dėl nekilnojamojo turto valdymo ir administravimo srityje. Pažymėtina, kad analogišką

rezoliuciją Žemės ūkio ministerija gavo tiesiogiai iš Jūsų 2015 m. balandžio 27 d.

Dėl žernės reformos darbų finansavimo pažymime, kad užbaigti žemės grąžinimą kaimo

vietovėse yra viena iš prioritetinių Vyriausybės 2012-2016 metų programos įgyvendinimo

priemonių, kurią numatyta įgyvendinti šiais metais, todėl esant poreikiui Žemės ūkio ministerija,

kaip valstybės biudžeto asignavimų, skiriamų programai "Žemės tvarkymas ir administravimas bei

erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas" finansuoti, valdytoja ieškos galimybių, kad žemės

reformos darbų finansavimas būtų pakankamas ir tai nebūtų kliūtis laiku įvykdyti minėtą

Vyriausybės programos priemonę.

Dėl valstybinės žemės įregistravimo Nekilnojamojo turto registre, informuojame, kad

Lietuvos Respublikos valstybės ko~trolė atliko 2013 metų Žemės ūkio ministerijos ir 8 jai

pavaldžių biudžetinių įstaigų auditą pagal Valstybės audito reikalavimus, tarptautinius audito

standartus ir tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus ir 2014 m. liepos 15 d. pateikė

Valstybinio audito išvadą Nr. 9-40. Minėtoje išvadoje daugiausia priekaištų sulaukta dėl
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netinkamos laisvos valstybinės žemės apskaitos. Žemės ūkio ministerija, vykdydama Lietuvos

Respublikos Seimo 2014 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. XII-140S .Dėl Lietuvos Respublikos 2013

metų Nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo" 2 straipsnio 2 dalies nuostatas, pagal

kurias Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūloma priimti sprendimus dėllaisvos valstybinės žemės

registravimo Nekilnojamojo turto registre, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio

ministerijos pavedė iki šių metų birželio 1 d. pateikti informaciją, kas buvo atlikta sprendžiant

Valstybės audito išvadoje iškeltą problemą dėl netinkamos laisvos valstybinės žemės apskaitos.

Minėtu pavedimu taip pat prašėme pateikti numatomų darbų grafiką laisvai valstybinei žemei

suprojektuoti ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

Dėl Jūsų siūlymo teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl erdvinių duomenų

apie įstatymais nustatytus servitutus parengimo, pažymime, jog Lietuvos Respublikos civilinio

kodekso 4.111 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sąvoka, kad servitutas - tai teisė į svetimą nekilnojamąjį

daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tamaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko

teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas

(viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą. Taigi, servitutas yra teisė į svetimą nekilnojamąjį

daiktą, tačiau nėra nekilnojamojo turto kadastro duomuo. Vadovaujantis Nekilnojamojo turto

kadastro įstatymo 2 straipsnio 9 dalies nuostatomis, nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis tai

e . ojamojo turto kadastro ė dalis kurioje arodoma nekilnojamojo turto kadastre įrašytų

nekilnojamųjų daiktų vieta ir ribos valstybinėje koordinačių sistemoje. Ši informacija pateikiama

skaitmenimis, grafiniais elementais. Vadovaujantis išdėstytomis teisės aktų nuostatomis, servitutai

negali būti įbraižomi į nekilnojamojo turto kadastro žemėlapį, kadangi servitutai ne nekilnojamojo

turto kadastro duomenys. Be to, įstatyminiai servitutai daugeliu atvejų sutampa su specialiosiomis

žemės naudojimo sąlygomis, kurių informacija atvaizduojama Lietuvos Respublikos teritorijos

M 1:10 000 specialiųjų žemės naudojimo sąlygų erdvinių duomenų rinkinyje SŽNS_DR10LT. Šį

rinkinį galima peržiūrėti Lietuvos erdvinės informacijos portale, kuris pasiekiamas adresu

www.geoportal.lt.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, manome, kad skelbti viešai erdvinius duomenis apie

įstatymais nustatytus servitutus nėra būtinybės, tačiau esant minėtų duomenų poreikiui Jūsų

iškeltas siūlymas gali būti svarsto~as Visuomeninės tarybos geodezijos, nekilnojamojo turto

kadastro ir žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo veiklos sritis reglamentuojančių teisės

aktų tobulinimo galimybėms nagrinėti, sudarytos žemės ūkio ministro 2011 m. rugpjūčio 4 d.

įsakymu Nr. 3D-607 (toliau - Visuomeninė taryba), artimiausiame posėdyje.

Dėl siūlymo parengti teisės aktų, reglamentuojančių elektroninių nekilnojamojo daikto

kadastro duomenų bylų rengimą, tikrinimą ir derinimą, projektus, taip pat parengti kitus

nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo procedūras nusakančių teisės aktų pakeitimų
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projektus, pažymime, Jog Žemės ūkio ministerija šiuo metu rengia Lietuvos Respublikos

Vyriausybės nutarimo .Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo

Nr. 534 "Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo"

projektą, kuriame Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai dėstomi nauja redakcija - šiuo metu yra

atliekamas suinteresuotų institucijų pateiktų pastabų bei pasiūlymų vertinimas. Atkreipiame dėmesį,

jog be kitų minėtame projekte įtvirtinamų nuostatų, bus numatyta galimybė žemės sklypų kadastro

duomenų bylas teikti elektroniniu būdu.

Taip pat pranešame, kad siekdama sumažinti minėtų asmenų daromų pažeidimų, atliekant

žemės sklypų projektavimo darbus bei žemės sklypų ar kitų nekilnojamųjų daiktų kadastrinius

matavimus ar geodezijos ir kartografijos darbus, skaičių, tuo gerinant darbų kokybę, ir taip pat

sumažinti žemės sklypų ar kitų nekilnojamųjų daiktų savininkų ar valdytojų nusiskundimų skaičių,

Žemės ūkio ministerija parengė ir Vyriausybei svarstyti pateikė Lietuvos Respublikos

administracinių teisės pažeidimų kodekso 101 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą (toliau -

Įstatymo projektas). Įstatymo projekte siūloma drausminė atsakomybė sugriežtins matininkų bei

geodezininkų atsakomybę ir taip pat paliks galimybę jiems toliau vykdyti veiklą siekiant ištaisyti

padarytus pažeidimus.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 383 .Dėl Lietuvos

R< liko administracinių ei ė ažeidimų kodekso 101 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto

pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui" Įstatymo projektui buvo pritarta. Lietuvos Respublikos

Seimui pritarus ir patvirtinus Įstatymo projekte nurodytas administracines baudas, administracinė

atsakomybė suteiks galimybę Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, kuri

vykdydama jai pavestus uždavinius išduoda kvalifikacijos pažymėjimus rengti žemėtvarkos

planavimo dokumentus, geodezininko ir matininko kvalifikacijos pažymėjimus, stabdo ar

panaikina jų galiojimą, nubausti pinigine nuobauda matininkus, geodezininkus ar asmems,

atliekančius žemės sklypų projektavimo darbus, už veiklos pažeidimus.

Dėl Jūsų siūlymo peržiūrėti ir nustatyti aukštesnius kvalifikacijos reikalavimus žemėtvarkos

planavimo dokumentų (ypač žemės konsolidacijos projektų) rengėjams pažymime, jog asmenų,

turinčių kvalifikacijos pažymėjimą rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus, veiklą bei

kvalifikacinius reikalavimus šiuo metu reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės įstatymas Nr. 1-

446 bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimas Nr. 1290 .Dėl
Kvalifikacijos pažymėjimų žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti išdavimo, galiojimo

sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo".

Žemės įstatymo 41 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodyta, kad asmenys, rengiantys kaimo plėtros

žemėtvarkos projektus, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, žemės paėmimo

visuomenės poreikiams projektus, žemės konsolidacijos projektus, privalo turėti aukštąjį
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žemėtvarkos, kraštotvarkos, geodezijos ar hidrotechnikos išsilavinimą, ne mažesnę kaip 3 metų

darbo patirtį žemėtvarkos schemų, kaimo plėtros žemėtvarkos projektų arba žemės valdos projektų

rengimo srityje, kvalifikacijos tobulinimo kursuose turi būti išklausę ne mažiau kaip 20 valandų

paskaitų žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo tema, išlaikę profesinių žinių, susijusių su

žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimu, patikrinimo testą. Be to, Žemės įstatymo 41

straipsnio 6 dalyje nurodyta, jog asmenys, gavę kvalifikacijos pažymėjimus, kas 3 metai privalo

tobulinti savo kvalifikaciją pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos

patvirtintas mokymo programas.

Atkreipiame dėmesį, jog Ūkio ministerija siekdama mažinti administracinę naštą asmenims,

siekiantiems gauti matininko kvalifikacijos pažymėjimą, geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą

ar kvalifikacijos pažymėjimą rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus, siūlo Žemės ūkio

ministerijai tikslinti Geodezijos ir kartografijos, Nekilnojamojo turto kadastro ir Žemės įstatymus

atsisakant privalomo asmenų, siekiančių gauti matininko kvalifikacijos pažymėjimą, geodezininko

kvalifikacijos pažymėjimą ar kvalifikacijos pažymėjimą rengti žemėtvarkos planavimo

dokumentus, dalyvavimo kvalifikacijos kursuose pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės

įgaliotos institucijos patvirtintas programas, paliekant minėtiesiems asmenims tik pareigą išlaikyti

kvalifikacijos egzaminą. Minėti patikslinimai parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos

Vyriausybei.

Pažymime, jog Jūsų iškeltas siūlymas dėl aukštesnių reikalavimų žemėtvarkos planavimo

dokumentų rengėjams taikymo bei visaapimančio žemės santykius reguliuojančio Žemės kodekso

rengimo būtinybė gali būti aptarti Visuomeninės tarybos artimiausiame posėdyje.

Dėl žemės konsolidacijos projektų rengimą reglamentuojančių teisės aktų pažymėtina, kad

ministerija yra parengusi ir artimiausiu metu (Š. m. gegužės mėn.) numačiusi pateikti Vyriausybei

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo .Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m.

birželio 27 d. nutarimo Nr. 697 "Dėl Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo

taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" projektą (toliau - Nutarimo projektas). Pažymėtina, kad

Nutarimo projektu buvo siekiama supaprastinti žemės konsolidacijos projektų rengimo tvarką tiek,

kiek tai neprieštarautų Žemės įstatymo IX skyriaus nuostatoms, kurios reglamentuoja žemės

sklypų konsolidaciją. Atkreiptinas dėmesys, kad 2014 m. lapkričio 25 d. vykusioje konferencijoje

"Lietuvos kaimo plėtros 2007-201~ m. programos priemonės "Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra

ir pritaikymo infrastruktūra" veiklos sritis "Žemės konsolidacija" ir šios priemonės perspektyvos

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programiniu laikotarpiu" buvo diskutuota dėl galimybės

Nutarimo projekte supaprastinti žemės konsolidacijos projektų rengimą (ypač projekto sprendinių

ir (ar) žemės vertinimo plano su žemės sklypų, patenkančių į žemės konsolidacijos projekto

teritoriją, savininkais derinimo procesą), tačiau pasiūlyti esminiai pakeitimai nebuvo suderinti su
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dabar galiojančiomis Žemės įstatymo IX skyriaus nuostatomis. Klausimą dėl tikslingumo inicijuoti

Žemės įstatymo pakeitimą galima taip pat aptarti Visuomeninės tarybos artimiausiame posėdyje.

Dėl Žernėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos (toliau - ŽPDRIS)

funkcionalumo neatitinkančių teisės aktų nuostatų pakeitimo, pažymime, kad per ŽPDRIS

teikiamos šios elektroninės paslaugos: kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimas, žemės

konsolidacijos projektų rengimas, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas,

žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimas. Visų šių projektų, išskyrus žemės

konsolidacijos projektų, rengimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai, susiję su šių projektų

rengimu ŽPDRIS, yra priimti. Žemės konsolidacijos projektų rengimą reglamentuojančias taisykles

numatoma pakeisti Nutarimo projektu, kurį, kaip minėjome, numatome pateikti Vyriausybei š. m.

gegužės mėn.
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