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LIETUVOS ŽEMĖTVARKOS IR
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LŽHIS konferencijos, įvykusios 2015 m. balandžio 17 d.
REZOLIUCIJA

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos konferencijos dalyviai, igyvendindami
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 į tai, kad Lietuvoje vis dar
nepabaigtas žemės reformos įgyvendinimas; nesuformuota ir Nekilnojamojo turto registre neįregistruota
virš 1 mln. ha valstybės turto - žemės, dėl ko valstybės ir savivaldybių biudžetai netenka ženklios pajamų
dalies; neišnaudojamos naujausios technologijos efektyviai valdyti šalies nekilnojamąjį turtą; mokymo
įstaigos ruošia šimtus žemėtvarkos (kraštotvarkos), geodezijos, kartografijos ir nekilnojamojo turto
kadastro specialistų, kurių dauguma išvyksta į užsienį arba papildo bedarbių gretas; nekilnojamųjų daiktų
kadastro duomenų nustatymą reglamentuojantys teisės aktai nebeatitinka pažangios praktikos principų,
atkreipia dėmesį į susidariusią situaciją nekilnojamojo turto valdymo, administravimo srityje ir s i ū I 0:
1. Lietuvos Respublikos Seimui:
- Pavesti atsakingoms institucijoms parengti dokumentą, kuriame būtų aptarta žemės tvarkymo ir
administravimo viziją po trečią dešimtmetį vykstančios žemės reformos pabaigimo.
- Priimti atitinkamus įstatymus žemės tvarkymo ir administravimo vizijos įgyvendinimui.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybei:
- Užtikrinti žemės reformos darbų finansavimą neatidėliotinam jos užbaigimui, bei suplanuoti
lėšas valstybinės žemės sklypų formavimui ir įregistravimui Nekilnojamojo turto registre.
- Parengti visaapimanti žemės santykius reglamentuojantį Žemės kodeksą.
3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai:
- Parengti teisės aktų, reglamentuojančių elektroninių nekilnojamojo daikto kadastro duomenų
bylų rengimą, tikrinimą ir derinimą, projektus.
- Pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus (teisės aktų projektus) dėl erdvinių
duomenų apie įstatymais nustatytus servitutus parengimo ir jų teikimo visuomenei, valstybės
bei savivaldybių institucijoms ir verslui.
Parengti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo procedūras nusakančių teisės aktų
pakeitimų projektus, atitinkamai atsisakant pasenusių, neatitinkančių naujausių technologinių
reikalavimų, nuostatų bei papildant trūkstamą teisinį reglamentavimą. Tik patvirtinus minėtus
teisės aktus spręsti dėl ATPK 101 straipsnio, kuriuo siūloma matininkams taikyti
administracinę baudą, teikimo Seimui.
Peržiūrėti ir nustatyti aukštesnius kvalifikacijos reikalavimus
dokumentų (ypač žemės konsolidacijos projektų) rengėjams.

žemėtvarkos

planavimo

- Pakeisti žemės konsolidacijos projektų rengimą reglamentuojančius teises aktus, sudarant
palankias sąlygas efektyviau ir sparčiau vykdyti žemės konsolidacijos projektų rengimo ir
įgyvendinimo darbus.

Pakeisti Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo
funkcionalumo neatitinkančių teisės aktų nuostatas.

informacinės

sistemos

(ŽPDRIS)

Įvertinti Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos vykdomą "kadrų
politiką", kurios pasėkoje buvo priversti pasitraukti iš darbo principingi ir kvalifikuočiausi
vadovaujantys specialistai.
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Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga, savo sudėtyje vienijanti per 1200
hidrotechnikos ir žemėtvarkos specialistų, vertindama susidariusią situaciją šalies žemės ūkyje siūlo
atkreipti dėmesį į susidariusias problemas hidrotechnikos srityje bei imtis priemonių jas spręsti.
Melioracijos ir hidrotechnikos statinių (bendra vertė daugiau kaip 2,1 mljrd. eurų), priklausančių
valstybei, būklė yra nepatenkinama, reikalingas skubus šių statinių remontas ar rekonstrukcija, nustatant
šių darbų realias apimtis ir eiliškumą bei skiriant lėšas.
Neveikiančios drenažo sistemos plyti daugiau kaip 250 tūkst. ha plote, kurių rekonstrukcijai
reikia per 500 mln. eurų;
Lietuvoje yra pastatyta apie 1100 užtvankų su vandens pertekliaus pralaidomis, iš jų daugiau
kaip 25 proc. yra blogos ir avarinės būk1ės.
LR Aplinkos ministerija draudžia vykdyti anksčiau sureguliuotų upelių - drenažo priimtuvų remontą (rekonstrukcija).
Esant 10 procentų
tikimybės
vandeningumo metams ir dabartinei melioracijos ir
hidrotechnikos statinių būklei Lietuvos lygumų rajonuose žūtų 50 procentų žemės ūkio kultūrų
derliaus.
Daugiau kaip 1 mln. ha Lietuvos žemių yra per rūgščios ir jas būtina kalkinti. Pažymime, kad
rūgščių žemių kalkinimas Lietuvoje nevykdomas jau 15 metų.
Lietuvos
dirvožemio
degradacija pasiekė
neregėtą lygį - organinės medžiagos
kiekis
dirvožemyje
per paskutinį dvidešimtmetį
sumažėjo daugiau kaip 30 procentų. Ežerų, tvenkinių
valymas ir jų dumblo panaudojimas dirvožemio
pagerinimui - geriausias sprendinys dabartiniame
etape.
1. Lietuvos Respublikos Seimui:
- Kreipiamės, kad priimtų Melioracijos įstatymo pataisas, kuriose įtvirtintų melioracijos ir
hidrotechnikos statinių nuosavybės įteisinimą naudotojams ir dalies surinkto žemės mokesčio
bei ES tiesioginių išmokų panaudojimą žemių pagerinimui ir jose esančių melioracijos ir
hidrotechnikos statinių priežiūrai ir remontui.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybei:
- Kreipiamės, kad šalies biudžete kasmetinės lėšos melioracijos ir hidrotechnikos
priežiūrai ir investicijoms būtų padidintos bent iki 70 mln. eurų.
3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai:

statinių

- Kreipiamės, kad jos struktūroje būtų pilnai atkurtas Melioracijos skyrius (šiuo metu jis yra ant
sunaikinimo ribos), sudarytas iš melioracijos ir hidrotechnikos srities
specialistų, kuris
koordinuotų Melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūros, remonto ir rekonstrukcijos
darbus bei investicijas.
- Kreipiamės, kad kartu su Aplinkos ministerija išspręstų anksčiau sureguliuotų
drenažo priimtuvų - remonto darbų vykdymo ir jų finansavimo klausimus.

upelių

-

Melioracijos ir hidrotechnikos statiruų valstybinės pnezruros valdymas, rūgščių žemių
kalkinimas, dirvožemio praturtinimas ežerų dumblu turėtų būti sukoncentruotas vienoje
valstybės institucijoje - LR Žemės ūkio ministerijoje ir vykdomas pagal
valstybines
programas.
- Prašome ir toliau skirti tinkamą dėmesį, numatant valstybės tikslines lėšas specialistų rengimui
pagal žemėtvarkos ir hidrotechninės statybos inžinerijos studijų programas.
4. Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) vadovybei:
- Kreipiamės į dėl Agroinžinerijos
muziejaus universiteto patalpose įkūrimo, kuriame būtų ir
Hidrotechnikos ir žemėtvarkos ekspozicija.
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