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d. paLym4 Nr. 4D-

skundo prie5 Nacionaling Zemes tarnyb4 prie Zemes iikio

ministerijos ir Valstybing teritorijq planavimo ir statybos inspekcij4 prie Aplinkos ministerijoso'.
PaZymos 43.1 papunktyje Seimo kontrolierius Zemes

tikio ministerijai

rekomenduoja

pateikti informacij4, ar buvo lvertinti Nacionalines Zemes tarnybos prie Zemes iikio ministerijos

(toliau

-

Nacionaline Zemes tamyba) sillymai d€l galiojandio ydingo teisinio reglamentavimo,

susijusio su valstybines Zemes nuomos klausimq sprendimq keitimu.

Zemds iikio ministerija, atsiZvelgdama

i

Nacionalines Zemes tarnybos pasiiilymus del

teisinio reglamentavimo, susijusio su valstybines Zemes nuoma, 2019 m. spalio

I

dien4 parenge

Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimo ,,Del Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1999 m. kovo

9 d. nutarimo Nr. 260

,,D61 naudojamq

nuomos" pakeitimo" projekt4 (toliau

-

kitos paskirties valstybines Zemes sklypq :pardavimo ir
Nutarimo projektas)

ir

pateike derinti suinteresuotoms

institucijoms (TAIS Nr. l9-l1429),
AtsiZvelgiant i Nacionalines Zemes tarnybos sitilymus, Nutarimo projektu Naudojamq kitos
paskirties valslybinOs Zemes sklypq pardavimo

ir

nuomos taisyklese (toliau

- Taisykl€s) siUloma

naikinti pareigqpasira5yti Zemds sklypo perdavimo ir priemimo akt4.
Remiantis tuo, kad b[tina prielaida atsirasti asmens teisei ne aukciono tvarka i5sinuomoti

arba isigyti nuosavyben valstybines Zemes sklypq, Sie Zemes sklypai

turi biiti uZstatyti

Siam

asmeniui priklausandiais statiniais (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandiio
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23 d. nutartis administracineje bytoje Nr. A438-45312014). Lemiam4 reikdmg turi ne Zemes sklype
esandir; statiniq teisinio registravimo duomenys, bet faktines situacijos vertinimas (Lietuvos

vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. vasario 2l d. nutartis adrninistracineje byloje Nr. A43822812013; Lietuvos Auk5diausiojo Teismo

20ll

m. rugpjudio 23 d. nutartis civilin(:je byloje Nr.

3K-3'3441201l); vadinasi, Siuo metu galiojantis teisinis reglamentavimas neipareigoja Nacionalines
Zemes tarnybos teritorinio padalinio

Zemes sklypq nuomos sutartis

tikrinti, ar nurodyti asmenq praSymuose sudaryti valstybines

ir Nekilnojamojo turto registre iregistruoti

duomenys sutampa su

faktiSkai bei realiai egzistuojanirars nekilnojamojo turto buklg apibudinaniiais duomenimis. Tam,

kad b[tq uZtikrintas reikalavimo iSnuomoti ar parduoti tik realiai naudojam4 valstybines Zemes
sklypq igyvendinimas, taip pat siekiant sumaZinti gindq del naudojamq valstybines ;Zemes sklypq
i5nuomojimo, Nutarimo projektu papildomi Taisykliq 13, 35 punktai nustatant, kad Nacionalines
Zemes tarnybos teritorinis padalinys atlieka faktiniq duomenq patikrinim4 vietoje pagal Lietuvos

Respublikos vie5ojo administravimo istatymo 30 straipsnio

I

dalies nuostatas

ir ivertina, ar Zem€s

sklype esantys statiniai ar irenginiai yra naudojami pagal tiesioging paskirti, Zemes sklypas atitinka

Taisykliq 3 ir 8 punktq reikalavimus del ploto.
Taip pat pagal Nacionalines Zemes tarnybos pateikt4 si[lym4 Nutarimo projektu Taisyklese
nustatomas reikalavimas, kad sudarant valstybines Zemes sklypq nuomos sutartis, susitarimus ar
iSduodant sutikimus del nuomos teises perleidimo, kartu su pra5ymu asmenims privalu Nacionalinei
Zemes tarnybai pateikti ne senesnius kaip vieneriq metq statinio nusidevejimo duomenis, nurodytus
neki lnoj amoj o daikto kadastro duomenq byloj e.

Pagal Nacionalines Zemes tarnybos pateiktas pastabas Nutarimo projektu patikslinamas

Taisykliq 45 punktas nustatant, kad perleidliant ilemes nuomos teisE

i

vis4 Zemes sklyp4,

atliekamas faktiniq duomenq patikrinimas vietoje ivertinti, ar Zemes sklype esantys statiniai ar
irenginiai yra tinkami naudoti ir yra naudojami, ir pasira5oma valstybines Zemes nu(lmos sutartis,

o ne pakeidiama valstybines

Zem€s nuomos sutartis; taip pat nustatomas reikalavimas

- kartu su

pra5ymu perleisti Zemes nuomos teisg asmenims bfltq privalu Nacionalinei Zemes tamybai pateikti
ne senesnius kaip 1 metq statinio nusidevejimo duomenis, nurodytus nekilnojamojo daikto kadastro
duomenr4 byloje--Taisykliq 45 punkte atsisakoma nuostatos, kad valstybines Zem€s nuomos sutarties

s4lygos nekeidiamos.

Taip pat paZymime, kad Zemes Ekio ministerija, lgyvendindama 201,6 m. birZelio I d.
Valstybes kontroles ataskaitoje Nr. VA-P-60-1-9 ,,2015 m. rugsejo I I d. preliminariosios sutarties

tarp

sudarymas

ir

vykdymas" pateiktas

rekornendacijas bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimo 1999 m. kovo 9 d.

Nr. 260 ,,D€l naudojamq kitos paskirties valstybines Zemes sklypq pardavimo ir nuomos" (Lietuvos
Respublikos Vyriausybeje priimtas 2018 m. balandZio 25 d. nutarimas Nr. 404, isigaliojo nuo 2018-

06-01),2.2 papunkdiu, kuriame nustatyta, kad valstybines Zemes sklypq,

parrduodamq ar

iSnuomojamq pagal Taisykles, administravimo metodik4 tvirtina Zemes Ekio ministras, taip pat
atsiZvelgdamaiZemes frkio ministerijos uZsakymu Vilniaus Gedimino technikos unirrelsilsle 2917

m. parengtame moksliniame darbe pateiktus pasiiilymus-rekomendacijas, parenge Kitos paskirties
valstybines Zemes sklyp4, parduodamq

ar i5nuomojamq ne aukciono b[du,

metodikq, kuri pawirtinta Lietuvos Respublikos Zemes

[kio ministro

adlministravimo

2020 m. sausio 24 d. isakymu

Nr. 3D-40 ,,Del Kitos paskirties valstybines lemds sklypq, parduodamq ar i5nuomojamq ne
aukciono bldu, administravimo metodikos paWirtinimo (toliau - metodika). Metodika nustato
poZymius, kuriais vadovaujantis vertinama, ar valstybines Zemes sklypas ar
Lietuvos Respublikos Lemes istatymo 9 straipsnio 5 dalies 1 punkte ar

l0

jo

dalis atitinka

straipsnio 5 dalies I

punkte ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1999 m. kovo 9 d. nutarime Nr. 260 ,,Del naudojamq
kitos paskirties valstybines Zemes sklypq pardavimo ir nuomos" nurodytas s4lygas dtil valstybin€s
Zemes nuomos ar pardavimo ne aukciono budu. Metodika reglamentuoja valstybines Zemes sklype

esandio statinio galimybes naudoti pagal paskirti nustatym4 bei valsfybines Zemes sklypo dydLio,

reikalingo statiniams eksploatuoti, nustatym4.

ir

tai, kad 2019 m. gruodZio 5 d. Lietuvos Respublikos Seime
uZregistruotas Lietuvos Respublikos Zemes istatymo Nr. I-446 9 straipsnio pakeitimo istatymo
projektas Nr. XIIIP-4274 (toliau - fstatymo projektas). lstatymo projektu siekiama atskirai
Norime pamineti

sureglamentuoti iSnuomotq valstybines Zem€s sklypq pagrindines Zemes naudojimo paskirties ir (ar)
Zemes naudojimo biido keitimq

ir teisg

stat5rti statinius i5nuomotuose valstybines Zem6s sklypuose:

nustatl4i atvejus, kai gali b0ti keiiiama iSnuomoto valstybines Zemes sklypo pagrindine Zemes

ir Zem€s naudojimo b[das, paskirties ir naudojimo biido keiti:mo tvark4 ir
s4lygas, taip pat atlyginimo u-Z paskirties ir naudojimo budo keitimo dydi ir mokejimo tvark4;
naudojimo paskirtis

nustat5rti teises statyti statinius i$nuomotuose valstybines Zemes sklypuose suteikimo tvark4

ir

lgyvendinimo s4lygas, atlyginimo uZ teisg statlrti naujus ar rekonstruoti esamus statinius dydiius ir
mokejimo tvarkq.

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Sieimo statuto
138, 145 straipsniais, 2A20 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. SV-S-1545 ,,Del istatymq projektLl
i5vadq" nusprende pra5yti Lietuvos Respublikos Vyriausybes pateikti Seimui i5vad4 ddl Lietuvos
Respublikos Zemes istatymo Nr. I-446 9 straipsnio pakeitimo istatymo Nr. XIII-4274.
Zembs

f,kio ministerija parenge Lietuvos Respublikos nutarimo ,,Del Lietuvos Respublikos

Zemes istatymo

-

Nr. I-446 9 straipsnio pakeitimo istatymo projekto Nr. XIIIP-4274" prajekt4 (toliau

i5vada), kuri, suderinusi su suinteresuotomis institucijomis, pateiks Lietuvos Respublikos

Vyriausybei.

iikio ministerija i5vadoje si0lo papildyti fstatymo projekt4 nuostata, kad priemus
sprendim4 nutraukti valstybines Zemds nuomos sutartj arba jos nesudaryti, sprendimq priemusi
Zemds

institucija Vyriausybes igaliotos institucijos nustatyta tyarka iSperka teisetai pastatytus statinius,
irenginius, atlygindama statiniq

ir

irenginiq rinkos vertg, apskaidiuot4 taikant Tr.rrto

ir

verslo

vertinimo pagrindq istatyme nustatyt4 individualq turto vertinim4, atsi?velgiant i esam4 statiniq ir
irenginiq bUkl9.

Atkreiptinas demesys, kad Zemes lstatymo paskirtis lgyvendinti Zemes tvarkymo ir
administravimo politik4, iemds santykiai reguliuojami taip, kad britq sudarytos s4tygos tenkinti
visuomen€s, fizinl4 ir juridiniq asmenll poreikius racionaliai naudoti lemg, vykdyti uking veikl4
i5saugant

ir

gerinant gamting aplink4, gamtos

ir kulturos paveld4, apsaugoti Zemes nuosavybds,

valdymo ir naudojimo teises.
?emd, yra ypatingas turtas, ypad svarbus visai visuomenei. Konstitucinis Teismas 1996 m.

rugsejo 25

d. nutarime

paLymejo, kad

i5 Konstitucijos 47

ir

54 straipsniq matyti, jog

vertinama kaip visuotine vertybe, kurios pagrindine socialine funkcija

Todel ypad svarbu, kad 5i vertybe bfltq racionaliai

ir

-

Leme

tamauti tautos gerovei.

efektyviai naudojama. Tai pagrindZia

objektyvi4 biitinybg ir kartu pareig4 valstybei nuosavybes i Zemg santykius reguliuoti taip, kad biitq

suderinti visq Zemes teisiniq santykiq subjekq interesai ir uZtikrinta pagrindine Zemes funkcija.
Konstitucinio Teismo 2005 m. geguZes 13 d.,2006 m. kovo 14 d. nutarimuose paZymeta, kad
Zem€s, kaip riboto i5tekliaus, tinkamas naudojimas yra Lmogaus

ir visuomenes iSlikimo ir

raidos

s4lyga, tautos geroves pagrindas; jos, kaip gamtos i5tekliaus, racionalaus naudojimo uZtikrinimas

yra vie5asis interesas, kuri garantuoti yra valstybes konstitucine priederme. Konstituoinis Teismas
Siuose nutarimuose taip pat yra nurodgs, kad 1em|

- ypatingas nuosavybes teis€s objektas.

sklypq turejimas nuosavyb€s teise gali bDti viena i5 esminiq s4lygq verslui pradeti

irr

Zemes

jam pletoti,

viena i5 biitinq iikines veiklos vykdymo prielaidq. Teisi5kai reguliuojant santykius, susijusius su
Zemes naudojimu verslui,

tkinei veiklai, biitina paisyti

Zemds, kaip gamtos i5tekliaus, prigimties

ir

jos, kaip nekilnojamojo turto, specifikos. I5 Konstitucijos kyla galimybe ir bltinybe su Zemes, kaip
ypatingo nuosavybes teises objekto (ir vienos i5 verslo s4lygq

- Ekinds veiklos

vykdymo prielaidq),

isigijimu bei valdymu, taip pat su perleidimu susijusius santykius teisi5kai reguliuoti taip, kad
nebiitq sudaryta prielaidq pakenkti Zemei kaip ypatingai Konstitucijos ginamai ir saugomai
vertybei, paZeisti kitq konstituciniq vertybiq.

Taip pat norime atkreipti demesi
atsiZvelgti

i

i

tai, kad Zem6s Dkio ministerija visuornet

Nacionalin€s Zemes tarnybos nuomong,

jq

stengiasi

teikiamas pastabas bei i5analizuoti jos

praktikoje pasteb6tas problemas. Tadiau, Zem€s iikio ministerijos nuomone, kiekvienam praktikoje
pasitaikandiam atskiram atvejui sureguliuoti rengiamas teises aktas sukurtq ydingq praktik4
teisekiiros srityje. Tokiu atveju padaugetq nereikalingq teises aktq ar esami taptq itin dideles

apimties, sudetingos struktfrros
nes

ir sunkiai suprantami. Be to, padaLnltq teises aktq keitimo

jie turetq b0ti keidiami kiekvien4kart, kai praktikoje btitq susiduriama

atvejq,

su tam tikrais konlaediais

atvejais ar keistqsi jau nustatytas atvejis. Visa tai skatintq teisinio reguliavimo nestabilum4, nors

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne karrq yn pasisakqs det valstybes
pareigos uZtikrintiteisinio reguliavimo tikrum4 ir stabilum4 (2002m.lapkridio 25 d.,2003 m. kovo
4 d.,2003 m. gruodZio 3 d" nutarimai).

ZemEs

[kio

ministerija, aktyviai pasisakydama

del

valstybines Zernes nuomos

reglamentavimo klausimq, visada akcentavo sieki, kad valstybes turtas nera savitikslis, bet turi

duoti naud4 visuomenei ir turi buti tausojamas, nesvaistomas, racionaliai tvarkomas; istatymai turi
saugoti visq savininkq nuosavybes teises, taigi ir valstybes, kaip visos visuomends organizacijos,
nuosavybes teises.
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