Pažyma apie žemės reformos vykdymą – piliečių nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius
atkūrimą bei kitų žemės reformos darbų vykdymą Lietuvoje iki 2013 m. sausio 1 d.
* Lietuvos Respublikos Seimui 2010 m. birželio mėnesį priėmus žemės tvarkymą ir administravimą šalyje
reglamentuojančių įstatymų pakeitimus, nuo 2010 m. liepos 1 d. apskričių viršininkų administracijų kaimo
vietovėse ir miestuose vykdytos žemės tvarkymo ir administravimo funkcijos perduotos Nacionalinei žemės
tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos.
* Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, nuo 2010 m. liepos 1 d. įgyvendindama
valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo, geodezijos ir kartografijos srityse bei erdvinės informacijos
infrastruktūros plėtros srityje, vykdo valstybinės žemės patikėtinio funkcijas, sudaro palankias sąlygas racionaliam
žemės naudojimui, geodezijos, kartografijos ir nekilnojamojo turto kadastro veiklai, yra atsakinga už žemės
reformą šalyje, taip pat vykdo žemės reformos žemėtvarkos darbų užsakovo funkcijas.
* Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrui 2010 m. birželio 29 d. patvirtinus Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos struktūrą, nuo 2010 m. liepos 1 d. panaikintų apskričių viršininkų
administracijų Žemės tvarkymo departamentų teritorinių žemėtvarkos skyrių pagrindu buvo įsteigti Nacionalinės
žemės tarnybos struktūriniai padaliniai – 48 teritoriniai žemėtvarkos skyriai, Žemės tvarkymo kontrolės skyrius
Kaune ir šio skyriaus Vilniaus, Panevėžio, Tauragės ir Šiaulių poskyriai bei Žemėtvarkos planavimo dokumentų
valstybinės priežiūros poskyris, iš apskričių viršininkų administracijų perimant 890 naujų pareigybių.
* Žemės ūkio ministro 2011 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 3D-859 patvirtinta nauja Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos administracijos struktūra įsigaliojo nuo 2012 m. balandžio 2 d.
Piliečių nuosavybės teisių į žemę atkūrimas kaimo vietovėse
* Nuo žemės reformos pradžios 1991 metais iki 2013 metų sausio 1 d. iš viso pateikta 782,8 tūkst. piliečių
prašymų šalies kaimo vietovėse atkurti nuosavybės teises į 4,02 mln. ha turėtos žemės. Žemės grąžinimas šalies
rajonų savivaldybių teritorijose, išskyrus atskiras priemiestines teritorijas, artėja prie pabaigos, kadangi iki minėtos
datos jau priimta 758.4 tūkst. sprendimų atkurti nuosavybės teises į 3,97 mln. ha žemės, miško ir vandens telkinių.
Tai sudaro 98,84 proc. piliečių prašymuose nurodyto turėtos žemės ploto. Pažymėtina, kad atkurtas žemės plotas,
nurodytas piliečių prašymuose, kai įvertinamas plotas, į kurį neatkurtos nuosavybės teisės dėl pretendentų kaltės
ar neveikimo – 98,98 proc. nuo prašymuose nurodyto turėtos žemės ploto. Nuosavybės teisės į žemę daugiau kaip
99 proc. piliečių prašymuose nurodyto ploto atkurtos Joniškio, Šakių, Vilkaviškio, Pasvalio, Kelmės, Pakruojo,
Telšių, Raseinių, Jurbarko rajonų savivaldybėse; Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybėse; Kėdainių,
Skuodo, Panevėžio, Ukmergės ir Kupiškio rajonų, Plungės rajono ir Rietavo, Lazdijų rajono ir Druskininkų, Prienų
rajono ir Birštono savivaldybėse bei Alytaus, Biržų, Rokiškio, Akmenės, Radviliškio, Šiaulių ir Mažeikių rajonų
savivaldybėse.
* Per 2012 metus Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai skyriai iš viso priėmė 7 957 sprendimus dėl
piliečių nuosavybės teisių į žemę atkūrimo kaimo vietovėse, iš jų daugiausiai Vilniaus rajono skyrius – net 1 310
sprendimų. Tarp lyderių yra Varėnos, Kauno rajono, Šalčininkų, Utenos, Molėtų, Lazdijų bei Ignalinos teritoriniai
skyriai.
* Nuosavybės teisės į žemę kaimo vietovėse neatkurtos 23,12 tūkst. piliečių į 46,7 tūkst. ha, tačiau iš jų
9,56 tūkst. piliečių 25,03 tūkst. ha plote žemėtvarkos projektuose jau suprojektuoti ir patvirtinti grąžintinos žemės

sklypai ir vyksta šių projektų įgyvendinimo darbai, rengiamos žemės sklypų kadastro duomenų bylos, kurias
priėmus Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniuose skyriuose, rengiami sprendimų projektai dėl nuosavybės
teisių į žemę atkūrimo. Be to, rengiamuose žemės reformos žemėtvarkos projektuose 11,1 tūkst. ha plote
grąžintinos žemės sklypai projektuojami dar 5,33 tūkst. pretendentų. 2013 metais patvirtinus naujas žemėtvarkos
projektų rengimo teritorijas, 10,57 tūkst. ha plote taip pat numatoma projektuoti žemės sklypus dėl 5,98 tūkst.
piliečių turėtos žemės grąžinimo.
Piliečių nuosavybės teisių į žemę atkūrimas miestuose
* 2013 m. sausio 1 d. duomenimis, atkurti nuosavybės teises į 39,77 tūkst. ha žemės miestams iki 1995 m.
birželio 1 d. priskirtose teritorijose, pateikta 51,76 tūkst. piliečių prašymų. Iki šios miestuose nuosavybės teisės į
žemę, mišką ir vandens telkinius atkurtos į 31,68 tūkst. ha žemės, t. y. 79,67 proc. nuo piliečių, pateikusių visus
nuosavybės teisę įrodančius ir giminystės ryšį su turėtos žemės savininku patvirtinančius dokumentus,
prašymuose nurodyto ploto. Didžiuosiuose šalies miestuose bei kurortuose piliečių nuosavybės teisės į iki
nacionalizacijos turėtą žemę atkurtos taip: Vilniaus m. – 36,07 proc.; Kauno m. – 73,63 proc.; Klaipėdos m. –
99,48 proc.; Marijampolės m. – 99,85 proc.; Tauragės m. – 94,11; Telšių m. – 97,17 proc.; Šiaulių m. – 93,41 proc.;
Utenos m. – 92,6 proc.; Alytaus m. – 89,14 proc.; Panevėžio m. – 51,08 proc.; Druskininkuose – 88,45 proc.;
Birštone – 81,13 proc. bei Palangoje – 67,11 proc. prašymuose nurodyto ploto.
* Per 2012 metus iš viso priimta 3 070 sprendimų atkurti piliečių nuosavybės teises miestuose. Miestų
teritorijose liko atkurti nuosavybės teises 12,2 tūkst. piliečių į 8,1 tūkst. ha miestuose turėtos žemės.
Asmeniniam ūkiui suteiktos ir naudojamos žemės įteisinimas
* Iki 2013 m. sausio 1 d. 292,35 tūkst. piliečių privatizavo iš viso 522,4 tūkst. ha teisės aktais asmeniniam
ūkiui suteiktos ir naudojamos žemės ūkio paskirties žemės, su 21,5 tūkst. piliečių sudarytos sutartys dėl 45,02
tūkst. ha valstybinės žemės nuomos, o 9,37 tūkst. šios žemės naudotojų parduotini ar išnuomotini žemės sklypai
(15,95 tūkst. ha) yra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre valstybės vardu. Privatizuota asmeninio ūkio žemė
arba sudarytos valstybinės žemės nuomos sutartys sudaro 96,15 proc. asmeniniam ūkiui suteiktos ir naudojamos
žemės ploto. Asmeninio ūkio žemė dar neprivatizuota ar nesudarytos šios žemės nuomos sutartys, tačiau iš viso
12,41 tūkst. piliečių šios žemės sklypai 21,8 tūkst. ha plote jau suprojektuoti patvirtintuose žemėtvarkos
projektuose, atliekami žemės sklypų kadastriniai matavimai ir rengiamos kadastro duomenų bylos dėl asmeninio
ūkio žemės įteisinimo.
Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės pardavimas
* Vykdant žemės reformą sudaromos palankios sąlygos fiziniams bei juridiniams asmenims įsigyti žemės iš
valstybės. 2013 m. sausio 1 d. duomenimis 28,01 tūkst. fizinių ir juridinių asmenų, pageidaujančių kaimo vietovėse
pirkti 450,01 tūkst. ha žemės, yra pateikę visus reikalingus dokumentus, patvirtinančius, kad turi pirmumo teisę įsigyti
valstybinės žemės ūkio paskirties žemės, ar turi teisę į valstybės paramą įsigyjant šią žemę iš valstybės (iš jų pirkti iš
valstybės 40,81 tūkst. ha žemės pageidauja 0,64 tūkst. juridinių asmenų).
* Iki 2013 m. sausio 1 d. fiziniai ir juridiniai asmenys iš valstybės įsigijo 209,2 tūkst. ha žemės ūkio paskirties
žemės, tai sudaro 46,47 proc. asmenų prašymuose nurodyto ploto (48,51 proc. – įvertinus žemės plotą, kurio negalima
parduoti dėl objektyvių priežasčių). 2012 metais iš viso parduota 65,7 tūkst. valstybinės žemės ūkio paskirties žemės, t.
y. net 41 proc. daugiau, negu buvo parduota 2011 metais.

* Pagal 2013 m. sausio 1 d. atnaujintus duomenis, nepriimti sprendimai 12,56 tūkst. asmenų parduoti 261,66
tūkst. ha valstybinės žemės ūkio paskirties žemės, tačiau patvirtintuose žemės reformos žemėtvarkos projektuose
parduotini valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypai 128,35 tūkst. ha plote jau suprojektuoti 9,28 tūkst. piliečių,
dar 1,2 tūkst. piliečių 28,30 tūkst. ha plote yra formuojami žemės sklypai šiuo metu rengiamuose žemėtvarkos
projektuose, o 2,19 tūkst. piliečių numatyta suformuoti parduotinus žemės sklypus 50,17 tūkst. ha plote, patvirtinus
naujas žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo teritorijas.
* Už fiziniams ir juridiniams asmenims parduotus valstybinės žemės sklypus 2012 metais į valstybės biudžetą iš
viso surinkta 124,1 mln. litų.
* 2013 m. sausio 1 d. duomenimis prognozuojamas laisvos valstybinės žemės fondo žemės plotas, liksiantis
patenkinus visus asmenų prašymus parduoti valstybinę žemės ūkio paskirties žemę – 87,7 tūkst. ha.

Žemės reformos žemėtvarkos darbų finansavimas
* 2012 metais Žemės reformos vykdymo programai vykdyti Nacionalinei žemės tarnybai iš viso buvo skirta
21,15 mln. Lt valstybės biudžeto lėšų, iš jų panaudota iš viso 20,9 mln. Lt: Vykdytojų atliktiems žemės reformos
žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo darbams, taip pat su šiais darbais susijusiems kitiems teisės

aktuose reglamentuotiems darbams bei paslaugoms, iš jų ir žemės sklypų teisinei registracijai valstybės
įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre bei naudojimuisi Nekilnojamojo turto duomenų
bazėmis apmokėti – 17,62 mln. Lt; Žemės reformos žemėtvarkos darbų vykdymo priemonių modernizavimo
paslaugoms apmokėti – 0,85 mln. Lt; Teismų sprendimų, nutarčių, nutarimų vykdymui – 2,43 mln. Lt.
* 2012 metais fiziniai ir juridiniai asmenys už žemės sklypų projektavimo darbus teritorijų planavimo
dokumentuose sumokėjo 4,15 mln. Lt, už žemės sklypų teisinę registraciją Nekilnojamojo turto registre –2,47 mln.
Lt bei už žemės sklypų individualaus vertinimo paslaugas – 0,73 mln. Lt (iš viso asmenų lėšų – 7,35 mln. Lt).
* 2013 m. Nacionalinei žemės tarnybai Žemės reformos vykdymo programai vykdyti iš viso skirta 18,3 mln.
Lt valstybės biudžeto asignavimų.
* Per 2012 metus Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniams skyriams iš viso pateikta 119,1 tūkst. žemės
sklypų kadastro duomenų bylų, iš jų: 8,9 tūkst. bylų dėl piliečių nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir asmeninio
ūkio žemės įteisinimo kaimo vietovėse; 3,1 tūkst. bylų dėl piliečių nuosavybės teisių į žemę atkūrimo miestuose
bei 107,1 tūkst. bylų dėl valstybinės žemės pardavimo, nuomos, suteikimo naudotis neatlygintinai ar patikėjimo
teise.
Laisvos valstybinės žemės fondo erdvinių duomenų rengimas
* Nacionalinė žemės tarnyba nuo 2011 metų vasario mėnesio kuria internetu kiekvienam asmeniui
prieinamus Lietuvos teritorijos laisvos valstybinės žemės fondo erdvinius duomenis. Laisvos valstybinės žemės
fondo elektroniniame žemėlapyje nuolat skelbiami atnaujinti kadastro vietovių laisvos valstybinės žemės sklypų
(plotų) erdviniai duomenys. Taip užtikrinamas tinkamas piliečių informavimas bei sumažinamos korupcijos
pasireiškimo galimybės šalies žemės tvarkymo ir administravimo srityje.
Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių skyrių veiklos koordinavimas
* Nacionalinėje žemės tarnyboje 2011 m. liepos 5 d. įsteigtas Veiklos koordinavimo skyrius, kuris
koordinuoja visų 48 (nuo 2012 m. balandžio 2 d. – 50) Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių skyrių veiklą šiems
skyriams priskirtose rajonų (miestų) savivaldybių teritorijose vykdant žemės tvarkymo ir administravimo funkcijas.

Valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimas aukcionuose
* 2012 metais kaimo vietovėse rengiamuose žemės reformos žemėtvarkos projektuose buvo suprojektuota
ir patvirtinta 3 940 aukcionuose parduotinų valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iš jų atlikti 121 miško
žemės sklypo kadastriniai matavimai ir parengtos šių miško žemės sklypų kadastro duomenų bylos, kurios
perduotos Valstybės įmonei Valstybės žemės fondui dėl aukcionų organizavimo. Šiems darbams bei miško žemės
sklypų įregistravimui Nekilnojamo turto registre, taip pat individualaus vertinimo ir valstybės įmonės Valstybės
žemės fondo aukcionų organizavimo išlaidoms apmokėti 2012 m. panaudoti visi skirti valstybės biudžeto
asignavimai – 1 851 tūkst. Lt.
* Iki rugsėjo mėnesio įvyko 33 aukcionai. Visą perkamų 6 miško žemės sklypų kainą iš karto sumokėjo 2
fiziniai ir 3 juridiniai asmenys, tačiau net 26 miško žemės sklypai buvo pirkti išsimokėtinai (1 fizinis asmuo
išsimokėtinai pirko 1 sklypą, 1 juridinis asmuo – 2 sklypus bei dar 1 juridinis asmuo – net 23 sklypus), 1 sklypą
pirkti atsisakyta.
* 2012 metais asmenys už aukcionuose įsigytus miško žemės sklypus į valstybės biudžetą iš viso sumokėjo
179 tūkst. Lt.
* Atsižvelgiant į tai, kad išsimokėtinai įsigijęs miško sklypą asmuo gali atlikti jame miško kirtimo darbus, o
realizavęs iškirstą medieną gauti pajamas, bet neatsiskaityti su valstybe už išsimokėtinai įsigytą miško sklypą,
kadangi jo vertė be medynų būtų žymiai mažesnė, nei priverstine hipoteka įkeisto miško sklypo (su medynais)
vertė, nuo rugsėjo mėnesio aukcionai buvo atšaukti.
* Nuo 2012-11-24 įsigaliojo Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (Žin. 2012, Nr. 136-6962) 8 ir 21
straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriame nustatyta, kad asmenys, pirkdami iš valstybės miškų ūkio paskirties žemę,
privalo iš karto sumokėti visą miško žemės sklypo kainą.
* 2013 metais valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimui aukcionuose skirta 2 043 tūkst. Lt
valstybės biudžeto asignavimų.
Žemės grąžinimui šalyje iš esmės artėjant prie pabaigos, skiriamas ypatingas dėmesys tolesniam žemės
tvarkymo etapui, orientuotam į racionalų žemės naudojimą ir efektyvų žemės santykių reguliavimą:
• valstybinės žemės ūkio paskirties žemės pardavimui ir nuomai;
• valstybinės žemės suteikimui naudotis neatlygintinai ar patikėjimo teise;
• valstybinės kitos paskirties žemės pardavimui ir nuomai;
• nuo 2012 metų prasidėjusiam valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimui aukcionuose;
• perorientuoti valstybinę žemės tvarkymo politiką į racionaliai tvarkomų žemės valdų kūrimą;
• tęsti nuo 2012 m. III ketvirčio pradėtą kaimo teritorijų kompleksinį tvarkymą – kaimo plėtros žemėtvarkos
projektų rengimą;
• sutvarkyti kaimo gyvenviečių infrastruktūrą;
• toliau tęsti žemės konsolidacijos projektų rengimą, į šiuos projektus įtraukiant valstybinės žemės ir
nevalstybinės reikšmės miškų plotus, kartu vykdant ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos
priemones.

