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statinys gali būti statomas žemės sklype. Atsisakius žemės sklypo naudojimo pobūdžio
liks neįgyvendinta Žemės mokesčio įstatymo (Žin., 1992, Nr. 21-612; 2011, Nr. 163-
7743) 6 straipsnio 3 punkto 3 dalis, kuri numato savivaldybių taryboms teisę nustatyti
žemės mokesčio tarifus atsižvelgiant į žemės naudojimo būdą ir pobūdi. Įvertindami
esamą situaciją, siūlome nekeisti dabar galiojančio žemės sklypų skirstymo pagal žemės
sklypų naudojimo paskirtis, būdus ir pobūdžius. Be to, atsisakius žemės sklypo naudojimo
pobūdžio sąvokos ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatant tik teritorijos
naudojimo tipą, tarp teritorijų planavimo dokumentų rengėjų, suinteresuotos visuomenės,
teritorijų planavimo dokumentus derinančių, tikrinančių ir tvirtinančių institucijų, 0

vėliau ir statytojų, gali kilti nesutarimai dėl skirtingo teritorijų planavimo dokumento
sprendinių interpretavimo. Pažymėtina ir tai, kad teritorijų planavimo dokumentuose
nenustačius galimų žemės sklypo naudojimo pobūdžių nepavyks pasiekti darnaus
teritorijos vystymo proceso ir apriboti nepageidaujamų veiklų vystymo, tuo sukeliant
urbanistinį chaosą (pvz. individualių namų kvartale galės būti statomas bendrabutis apie
tai net neinformavus gretimų žemės sklypų naudotojų).

2. Siūlytina įpareigoti Vyriausybę nustatyti Žemės įstatymo projekto 8 straipsnyje numatyto
rašytinio sutikimo formą ir turinį atitinkamai papildant keičiamą 22 straipsnio 6 dalies
pirmą sakinį žodžiais ,,' kurio forma ir turinys nustatomi Vyriausybės patvirtintuose
Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose". Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos
Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio papildymo ir pakeitimo ir 2, 281, 32
straipsnių pakeitimo įstatymo 2 straipsnyje kaičiamo įstatymo 23 straipsnio 7 dalies
papildomame 8 punkte ir 23 straipsnio 8 dalies papildomame 9 punkte numatytas
susitarimas dėl nustatytų žemės sklypui specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įrašymo
Nekilnojamojo turto registre, <...>. Siūlome teikiamuose teisės aktų projektuose šias
sąvokas suderinti.

3. Lietuvos Respublikos Prezidento 2010-05-09 dekrete Nr. lK-388 nurodyta, kad "Toks teisinis
reguliavimas, kai valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir disponavimo ja funkcijos yra
suskaidomos ir priskiriamos dviejų skirtingų lygmenų subjektams, tokio skirstymo kriterijumi
pasirenkant gyvenamosios vietovės statusą: valstybės institucijai - Nacionalinei žemės tarnybai
prie Žemės ūkio ministerijos ir dešimtims savivaldybių, nesudaro prielaidų efektyviam,
racionaliam valstybinio turto valdymui bei valstybės, kaip šio turto savininkės, interesų jai
nuosavybės teise priklausančios žemės tvarkymo ir administravimo srityje užtikrinimui." Tuo
tarpu, atitinkamuose Žemės įstatymo projekto straipsniuose (keičiamo įstatymo 32 straipsnio 4
dalies 1 ir 2 punktai, 40 straipsnio 7 dalies 4 ir 9 punktai) siūloma nustatyti, kad Miestuose ir
miesteliuose žemės valdos projektų rengimą organizuoja ir juos tvirtina savivaldybės
administracijos direktorius. Siūlome neskirstyti žemės valdos projektų tvirtinimo pagal
gyvenamosios vietovės statusą (P. S. analogiška pastaba pateikta TP įstatymo projektui).

4. Siūlytina atsisakyti Žemės įstatymo 41 straipsnio 1 dalies papildymo ,,0 kaimo plėtros
žemėtvarkos projektus ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus gali rengti ir
Teritorijų planavimo jstatyme nustatyti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengėjai",
kadangi kaimo plėtros žemėtvarkos projektų ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų
rengimui reikalingos specifinės žinios apie miško įveisimą, konkurencingų ūkių žemės valdų
formavimą, žemės ūkio naudmenų gerinimą, ekologinį ūkininkavimą, kaimo infrastruktūros
plėtrą, alternatyvios žemės ūkio veiklos ir gamtos išteklių apsaugos klausimų sprendimą. Būtent
dėl to šių projektų rengėjai privalo turėti Žemės įstatymo 41 straipsnio 3 dalies 2 punktu nustatytą
išsimokslinimą ir patirtį šių projektų rengime. Būtų nesuprantama, jei meno studijų srities
architektūros krypties išsilavinimą įgijusiems asmenims, neturintiems specifinių žinių ir patirties
šių projektų rengime ir net neatestuotiems šioje srityje, būtų suteikta teisė rengti kaimo plėtros
žemėtvarkos projektus ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, kai Žemės įstatymo
41 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytą išsimokslinimą ir patirtį turintiems asmenims nustatytas
dar ir papildomas atestavimas šioje srityje. Be to, dauguma Žemės įstatymo 41 straipsnio 3 dalies


