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DĖL KONFERENCIJOS REZOLIUCIJŲ

Dėkojame už pateiktas Lietuvos žemėtvarkos lr hidrotechnikos inžinierių sąjungos
konferencijos, įvykusios 2015 m. balandžio 17 d., rezoliucijas.

Valstybės kontrolė 2014 m. rugsėjo 29 d. atliko valstybei priklausančio melioracijos turto
priežiūros valstybinį auditą. Nustatytiems trūkumams pašalinti, kaip vienu iš svarbiausių tikslų,
Valstybės kontrolė rekomenduoja Žemės ūkio ministerijai parengti priemonių planą, kaip bus
privatizuojamos valstybei nuosavybės teise priklausantis melioracijos turtas. Šią Valstybinio audito
ataskaitą Kaimo reikalų komitetas numato svarstyti š. m. birželio mėnesį. Taip pat, posėdyje bus
išklausyta Žemės ūkio ministerijos informacija, kaip įgyvendinama 2015-2017 metų melioracijos
programa, aptarta kaip melioruotos žemės savininkus įtraukti į melioracijos sistemų priežiūrą ir
detaliau bus apsvarstyti Jūsų teikti pasiūlymai.

Atsižvelgiant į tai, kad valstybės nuosavybėje esančių melioracijos įrenginių tinkamai būklei
palaikyti skiriamos biudžetinės lėšos eilę metų nedidėja, Kaimo reikalų komitetas š. m. birželio
mėn. pradžioje numato svarstyti valstybės lėšų poreikį melioracijai ir teikti Finansų ministerijai
pasiūlymus formuojant 2016 m. valstybės biudžeto planą.

Kaimo reikalų komitetas iš esmės pritaria Jūsų pasiūlymui pradėti galvoti apie žemės
tvarkymo ir administravimo viziją po žemės reformos užbaigimo. Tačiau žemės reformos (piliečių
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo, valstybinės žemės pardavimo ir nuomos,
konsolidacijos ir kiti) darbai yra tęstiniai, 0 šiuo metu jų užbaigimo galutinis terminas nėra
numatytas. Šešioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-2016 metų programoje
numatyta užbaigti nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimą. Artimiausiu metu
planuojama užbaigti žemės grąžinimą kaimo vietovėse - už šios priemonės įgyvendinimą yra
atsakingos Žemės ūkio ministerija ir Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.
Baigus restituciją, didesnis dėmesys bus skiria as žemės konsolidacijai, kuri leistų efektyviau
panaudoti žemės sklypus, gerinti ūkininkavimo s lygas ir kurtis naujiems ūkiams.
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