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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ĮSTATYMO 91 STRAIPSNIO TAIKYMO 
 

Lietuvos verslo taryba, vienijanti asociaciją „Investors‘ Forum“, Lietuvos darbdavių 
konfederaciją, Lietuvos pramonininkų konfederaciją ir Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
asociaciją, kreipiasi į Jus, norėdama atkreipti dėmesį į iššūkius, su kuriais susiduria verslininkai po to, kai 
Žemės įstatymas buvo papildytas 91 straipsniu.  

Lietuvos Respublikos Seimas 2021 m. lapkričio 25 d. priėmė Lietuvos Respublikos žemės 
įstatymo Nr. I-446 9 ir 24 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 91 straipsniu įstatymą. Pastaruoju 
įstatymu, be kita ko, Žemės įstatymas buvo papildytas 91 straipsniu, reglamentuojančiu teisę statyti 
išnuomotoje valstybinėje žemėje, kai valstybinė žemė išnuomota Žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 
punkte nustatytu atveju. Šio teisės akto pakeitimo esmė – jeigu nuomininkas valstybinę žemę yra 
išsinuomojęs ne aukciono būdu, jis įgyja galimybę statyti naujus ir (ar) rekonstruoti esamus statinius ar 
įrenginius tik sumokėjęs į valstybės ir savivaldybės, kurios teritorijoje yra žemės sklypas, biudžetus šiame 
straipsnyje nurodytą atlyginimą už galimybę statyti naujus ir (ar) rekonstruoti esamus statinius ar 
įrenginius. Atlyginimo dydis priklauso nuo rekonstruojamo ar naujai statomo statinio ploto padidėjimo. 
Maksimali atlyginimo suma gali siekti 75 procentus vidutinės valstybinės žemės sklypo ar jo dalies rinkos 
vertės, apskaičiuotos atliekant vertinimą masiniu būdu Vyriausybės nustatyta tvarka. Numatyta, kad šis 
straipsnis dėl atlyginimo sumokėjimo netaikomas tik vieninteliu atveju – kai vykdomi pastatų 
atnaujinimo (modernizavimo) projektai pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams 
namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą. 

Šiuo metu gauname nemažai kreipimųsi iš įmonių apie problemas, kurios kyla  investicinių 
projektų įgyvendinimui, taikant  šį straipsnį. Lietuvos verslo tarybos įsitikinimu, naujasis teisinis 
reglamentavimas neatitinka teisės leidėjo deklaruotų tikslų bei uždavinių, neigiamai veikia investicinę 
aplinką šalyje, o taip pat itin stipriai apriboja verslo plėtros galimybes dėl žemiau nurodytų priežasčių. 

Pirma, naujasis reglamentavimas yra taikomas tiek statant naują ir (ar) rekonstruojant esamą 
statinį, tiek įrenginį. Tokiu būdu pastarasis reglamentavimas yra taikomas infrastruktūros (šilumos, 
energijos tiekimas ir pan.) plėtros ir rekonstrukcijos projektams: tinklų, katilinių statyba ir pan. Daugeliu 
atveju pastaruosius projektus įgyvendina valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos bendrovės. Esant 
didžiuliam energijos išteklių brangimui, verslo įmonės skuba diegti atsinaujinančių energijos išteklių 
(toliau – AEI) technologijas (pvz., saulės kolektoriai, šilumos siurbliai), įrengiant akumuliacines šilumos 
talpyklas ir pan. Šie projektai taip pat yra apmokestinami nauju mokesčių (prievolė mokėti atlyginimą už 
galimybę statyti valstybinėje žemėje). Taigi, viena vertus, AEI plėtra stipriai skatinama valstybės, antra 
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vertus, yra nustatomas naujas mokestis, į kurio taikymo išimtį AEI plėtra net nepatenka. Su naujojo 
mokesčio taikymo iššūkiais taip pat susiduria ir paslaugų bei gamybos įmonės, dirbančios išsinuomotose 
valstybiniuose žemės sklypuose ir įgyvendinančios gamybos, paslaugų plėtros bei modernizavimo 
investicinius projektus. 

Atkreiptinas dėmesys, kad esant nedidelės apimties rekonstrukcijų projektams, atlyginimo už 
galimybę statyti valstybinėje žemėje dydis yra artimas arba net gi didesnis už tiesioginių investicijų į 
projektą dydį. Pažymėtina, kad paprastai nuo tam tikro plėtros projekto (tiek AEI, tiek kitų) verslo plano 
parengimo iki projekto įgyvendinimo pradžios praeina nemažai laiko, dėl ko yra itin svarbus mokestinės 
aplinkos stabilumas. Atitinkamai, įvedus ženklų naująjį mokestį, papildomos finansinės išlaidos 
(atlyginimas už galimybę statyti valstybinėje žemėje) net nebuvo numatytos įmonių investiciniuose 
biudžetuose bei įgyvendinamų projektų atsiperkamumo rodikliai iš esmės pasikeičia.   
 Antra, Žemės įstatymo 91 straipsnis neatitinka įstatymo leidėjo deklaruotų tikslų bei uždavinių. 
Įstatymo aiškinamajame rašte1 naujojo mokesčio įvedimas motyvuojamas sekančiai: 

„Pagal galiojantį reglamentavimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, 
reglamentuojančius valstybinės kitos paskirties valstybinės žemės sklypų nuomą) 
valstybinės žemės nuomininkų teisė išnuomotoje valstybinėje žemėje statyti statinius ir 
įrenginius turi būti numatyta valstybinės žemės nuomos sutartyje. Pažymėtina, kad apie 90 
proc. sudarytose valstybinės žemės nuomos sutartyse, yra įtvirtinta bendro pobūdžio sąlyga 
– galimybė statyti naujus ir rekonstruoti esamus statinius įstatymų ir kitų teisės aktų 
nustatyta tvarka. Pagal šią nuomos sutarčių sąlygą statytojo teisę valstybinės žemės 
sklypuose įgyvendina daug nuomininkų, t.y. stato naujus ir rekonstruoja esamus statinius, 
už tokios teisės įgyvendinimą valstybei nieko neatlygindami. 
<...> 
Abejotina, kad valstybinės žemės atlaisvinimo nuo statinių procedūros, t.y. teisminiai ginčai 
dėl statinių nukėlimo (nugriovimo), atlyginimo (rinkos kainos) už statinius nustatymo, šio 
atlyginimo sumokėjimas (kas pareikalautų valstybės biudžeto lėšų) tikslu nuo statinių 
atlaisvinta žemės sklypą parduoti ar išnuomoti aukciono būdu, būtų labiau naudingas 
valstybei (visuomenei), t.y. labiau atitiktų viešąjį interesą, nei įstatyme detaliai aptarti 
išnuomotos valstybinės žemės pagrindinės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo 
keitimo atvejai ir tvarka, numatant atlyginimo už žemės sklypo duomenų keitimą 
mechanizmą, o, jeigu pakeitus žemės sklypo duomenis, žemės sklype planuojama statyti ar 
rekonstruoti statinius, tai ir teisės statyti valstybinėje žemėje įgyvendinimo sąlygas ir tvarką, 
įskaitant atlyginimo už teisę statyti / rekonstruoti mechanizmą.“  

 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.557 straipsnis, reglamentuojantis nuomininko teisę 

gauti kompensaciją už pastatytus pastatus, statinius ir įrenginius, numato, kad kompensacija 
nuomininkui priklauso tais atvejais, kai buvo gautas nuomotojo leidimas statyti statinį nuomojamame 
žemės sklype, o tuo atveju, kai leidimas nebuvo išduotas arba buvo pastatyti žemės nuomos sutartyje 
ar leidime nenumatyti pastatai, nuomininkas privalo juos nugriauti ir sutvarkyti žemės sklypą. Taigi, 

                                                             
1Interaktyvus:https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/6bd222d0174411ea92dcacfce707cd93?jfwid=kbatvdo
9b;  
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naujasis teisinis reglamentavimas neeliminuoja teisinių ginčų ateityje dėl statinių nugriovimo, atlyginimo 
ir kt. Tokiu būdu, viešai deklaruojamas naujojo reglamentavimo tikslas nėra ir nebus pasiektas.  

Be kita ko, svarstant naujojo reglamentavimo tikslingumą, nebuvo pateikti jokie skaičiavimai ar 
studijos, kad valstybė, savivaldybės ar Nacionalinė žemės tarnyba susiduria su naujai pastatytų statinių 
problema nutraukus valstybinės žemės nuomos sutartį – nėra pateikta skaičiavimų kiek tokių situacijų 
susiklosto, kiek iš jų pavyksta išspręsti tik teisminiu būdu. Atkreiptinas dėmesys, kad paprastai valstybinė 
žemė ne aukciono būdu yra išnuomojama ilgam laikotarpiui (iš esmės, kol ant žemės sklypo stovi 
nuomininkui priklausantis statinys), dėl ko per ilgą nuomos terminą nuomojamame žemės sklype 
pastatytas naujas statinys (tiek skirtas aptarnauti pagrindinį statinį, tiek visiškai atskiras) gali būti 
nugriautas. Pavyzdžiui, įgyvendinant AEI projektus, statomi statiniai, kurie neretai apskritai nėra skirti 
tarnauti ilgus metus. Atitinkamai, nugriovus nuomos laikotarpiu naujai pastatytą statinį, nuomojamas 
žemės sklypas būtų atstatytas į pradinę padėtį. Tokiu būdu valstybei nekiltų jokia papildoma 
administracinė našta dėl valstybinės žemės atlaisvinimo nuo statinių. Taip pat pažymėtina, kad net ir tuo 
atveju, jeigu dėl kažkokių priežasčių nuomos sutartis būtų nutraukta arba nebūtų pratęsta ir valstybė 
turėtų kompensuoti nuomininkui už žemės sklype pastatytą statinį, pastarasis statinys atitektų valstybei 
bei valstybė galėtų jį parduoti už rinkos kainą, dėl ko valstybė vėl gi nepatirtų jokių nuostolių.  

Taigi, kaip matyti iš naujojo reglamentavimo priėmimo tikslų, valstybė iš esmės siekia 
apsidrausti nuo galimos naujai pastatytų statinių administravimo naštos nutraukus nuomos sutartį visų 
valstybinės žemės nuomininkų sąskaitą. Tuo atveju, jeigu valstybė iš tikrųjų mato tam tikrą riziką dėl 
naujai statomų statinių nuomojamame žemės sklype, tokie atvejai turi būti aptariami individualiai. 
Nagrinėjamu atveju naujojo reglamentavimo priėmimą įstatymų leidėjas motyvuoja tuo, kad pagal 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, reglamentuojančius valstybinės kitos paskirties valstybinės 
žemės sklypų nuomą, valstybinės žemės nuomininkų teisė išnuomotoje valstybinėje žemėje statyti 
statinius ir įrenginius turi būti numatyta valstybinės žemės nuomos sutartyje. Taigi, pastarasis klausimas 
gali būti išspręstas žemesnės galios teisės akte (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime), kuriame 
būtų nurodytos papildomos sąlygos dėl galimybės nuomojamame žemės sklype statyti statinius, dėl 
naujai statomų statinių eksploatavimo laikotarpiu, kompensacijos mechanizmo, taikomų išimčių ir kt.  

Trečia, atkreiptinas dėmesys ir į pernelyg didelį atlyginimo už galimybę statyti naujus ir (ar) 
rekonstruoti esamus statinius ar įrenginius dydį, kuris gali sudaryti net 75 proc. vidutinės valstybinės 
žemės sklypo ar jo dalies rinkos vertės.  

Pažymėtina, kad naujasis mokestis yra mokamas už galimybę statyti valstybiniame žemės sklype 
statinį. Tokiu būdu, nuomininkas, sumokėjęs net 75 proc. vidutinės valstybinės žemės sklypo rinkos 
vertės, neįgyja nuosavybės teisės į žemės sklypą. Minėta, kad dėl itin ilgo nuomos termino naujai statomi 
statiniai nuomos termino pabaigoje tikėtina, kad bus nugriauti bei valstybinis žemės sklypas bus 
atstatytas į pradinę padėtį. Nepaisant to, nuomininkas jau bus sumokėjęs itin didelį mokestį už galimybę 
statyti statinį žemės sklype, kuris nuomininkui nebus grąžintas. Tokiu būdu, konstatuotina, kad nauju 
reglamentavimu nustatytas mokestis nėra proporcingas bei nepagrįstai riboja nuomininkų galimybę 
vykdyti veiklą nuomojamame žemės sklype. 

Mokesčio nustatymo skaičiavimo būdas taip pat yra ydingas. Kaip matyti iš Žemės įstatymo 91 
straipsnio 3 dalies, mokestis yra apskaičiuojamas: 1) lyginant statomo naujo ir (ar) rekonstruojamo 
esamo statinio ar įrenginio užstatyto plotą su iki statybos ir (ar) rekonstravimo esamu Nekilnojamojo 
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turto registre pagrindiniu daiktu įregistruotu statiniu ar įrenginiu užstatytu plotu; arba 2) lyginant po 
statybos ir (ar) rekonstravimo statinio ar įrenginio bendrą plotą su iki statybos ir (ar) rekonstravimo 
Nekilnojamojo turto registre pagrindiniu daiktu įregistruoto statinio ar įrenginio bendru plotu. 
Atsižvelgiant į nustatytą užstatymo ploto ar bendro ploto skirtumą, yra nustatomas mokamas 
atlyginimas, kuris yra skaičiuojamas nuo viso nuomojamojo žemės sklypo rinkos vertės.  

Pabrėžtina, kad toks mokesčio nustatymo mechanizmas yra ydingas bei neproporcionalus.  
Susidaro situacijos, kai yra statomas didesnio bendro ploto statinys, tačiau tokio statinio užimamas 
nuomojamo žemės sklypo plotas lieka nepakitęs arba net gi gali sumažėti. Pavyzdžiui, rekonstrukcijos 
metu vieno aukšto statinys yra rekonstruojamas į dviejų aukštų statinį bei tokiu būdu yra padidinamas 
statinio bendras plotas du kartus, tačiau žemės sklypo užstatymo plotas lieka nepakitęs. Tokiu būdu, 
nėra suprantama kokias neigiamas pasekmes valstybei, kuriai nuosavybės teise priklauso nuomojamas 
žemės sklypas, sukels tai, kad statinio bendras plotas padidės, tačiau žemės sklypo užstatymo plotas liks 
nepakitęs.  

Pažymėtina, kad nustatyto mokesčio apskaičiavimo nelogiškumą pagrindžia ir tai, kad mokestis 
yra nustatomas, lyginant naujojo statinio užimamą plotą su iki statybos pradžios esamu pagrindiniu 
daiktu įregistruotu statiniu ar įrenginiu užstatytu plotu, o ne lyginant naujojo statinio užimamą plotą su 
žemės sklypo, ant kurio yra statomas statinys, plotu. Tokiu būdu, galimos situacijos (kaip pateikiama 
pavyzdyje žemiau), kai statant naująjį statinį yra užimamas papildomas 1,1 procentas nuomojamo žemės 
sklypo ploto, tačiau už tokį statinį yra nustatytinas net 20 proc. dydžio žemės sklypo rinkos vertės 
atlyginimas: 

Pavyzdys: 
Ant nuomojamo žemės sklypo, kurio plotas yra 100 arų, yra pastatytas statinys, užimantis 
10 arų žemės sklypo ploto. Ant pastarojo žemės sklypo yra norima statyti naują statinį, kuris 
užims 1,1 aro žemės sklypo ploto. Nustatant atlyginimo už galimybę statyti naują statinį 
dydį, bus lyginamas naujojo statinio užimamas plotas su iki statybos pradžios esamu 
pagrindiniu statiniu užimamu plotu. Tokiu būdu, žemės sklype esančių statinių užimamas 
plotas padidės 11 procentų2 bei nuomininkui teks mokėti3 20 procentų vidutinės valstybinės 
žemės sklypo rinkos vertės dydžio mokestį. Tačiau pastačius tokį statinį, nuomininkas 
papildomai pasinaudos tik 1,14 procentu nuomojamo žemės sklypo plotu. Taigi, už tokią 
statybą nuomininkas privalės sumokėti valstybei daugiau nei 18 kartų5 didesnį atlyginimą 
už žemės sklypo dalies, ant kurios bus pastatytas naujas statinys, rinkos kainą.  
 
Apibendrinant aukščiau nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad naujojo Žemės įstatymo 91 

straipsnio reglamentavimas yra ydingas, neproporcingas bei neatitinkantis pastarojo reglamentavimo 
priėmimo tikslų. Atsižvelgiant į tai, Lietuvos verslo taryba prašo:  

1. Peržiūrėti Žemės įstatymo 91 straipsnio taikymą, inicijuojant diskusiją su socialiniais 
partneriais  dėl naujojo reglamentavimo tobulinimo; 

                                                             
2 (1,1 aro / 10 arų) x 100; 
3 Žemės įstatymo 91 straipsnio 3 dalies 3 punktas; 
4 (1,1 aro / 100 arų) x 100; 
5 20 / 1,1 = 18,18; 
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2. Nustatyti Žemės įstatymo 91 straipsnio taikymo išimtis infrastruktūros projektams, AEI 
plėtros projektams, paslaugų ir gamybos įmonių plėtojamiems projektams.  

 

 

„Investors‘ Forum“ valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas 

 

 
Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentas Danas Arlauskas 
 
 
 
 
Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius       
 
 
 
 
Laikinai einantis Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos  
prezidento pareigas Sigitas Gailiūnas 


		2022-09-09T11:13:28+0300


		2022-09-09T11:17:33+0300


		2022-09-09T11:47:00+0300


		2022-09-09T12:07:26+0300




