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1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta veiklos ataskaita 

 

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo (toliau - Valstybės žemės fondas, Įmonė) veiklos 

ataskaita parengta už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. Veiklos ataskaitoje 

visi duomenys pateikti 2016 m. gruodžio 31 d., jeigu nenurodyta kitaip. 

2. Įmonė ir jos kontaktiniai duomenys 

 

Įmonės pavadinimas Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 

Teisinė forma Valstybės įmonė 

Įmonės savininko kapitalas 2 018 991 Eur 

Steigėjas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 

Įregistravimo data  1990-12-17 

Įmonės kodas 120093212  

Įmonės PVM kodas LT200932113 

Įmonės registras Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras 

Buveinės adresas Konstitucijos pr. 23-401 A korpusas, Vilnius 

Telefono Nr. 8-5 262 3000 

Fakso Nr. 8-5 262 1672 

Elektroninio pašto adresas info@vzf.lt 

Interneto svetainės adresas www.vzf.lt 

 

3. Įmonės pagrindinės veiklos pobūdis 

 

2016 metais Valstybės žemės fondas vykdė Žemės tvarkymo ir administravimo bei erdvinės 

informacijos infrastruktūros vystymo programos priemonę ,,Žemės informacinės sistemos plėtra ir 

palaikymas“. Taip pat Valstybės žemės fondas vykdė Žemės įstatyme ir Melioracijos įstatyme 

numatytas veiklas: 

 Rengė duomenis apie šalies žemės fondo būklę, vykdė žemės išteklių naudojimo 

stebėseną (monitoringą); 

 Tvarkė Lietuvos Respublikos žemės informacinę sistemą (toliau- ŽIS); 

 Teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendino valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos lėšomis 

finansuojamas priemones, gerinančias žemės valdų struktūras ir mažinančias apleistos žemės plotus; 
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 Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka organizavo žemės konsolidacijos projektų 

rengimą ir jų sprendinių įgyvendinimą; 

 Veikė valstybės vardu valstybei paveldint ir įsigyjant valstybės nuosavybėn privačios 

žemės sklypus, priskirtus žemės konsolidacijos projekto teritorijai, taip pat įsigyjant valstybės 

nuosavybėn privačios žemės sklypus, reikalingus valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos lėšomis 

finansuojamoms žemės valdų struktūrų gerinimo ir apleistų žemės plotų mažinimo priemonėms 

įgyvendinti; 

 Vykdė valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus; 

 Atliko melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą.  

 Tvarkė melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą bei kadastrą; 

 Vykdė valstybinės žemės sklypų, įstatymų nustatyta tvarka priskirtų žemės 

konsolidacijos projekto teritorijai, išskyrus šiai teritorijai priskirtus valstybinės žemės sklypus, 

perduotus kitiems valstybinės žemės patikėtiniams, taip pat įstatymų nustatyta tvarka iš privačių 

asmenų įsigytų valstybės nuosavybėn žemės sklypų, reikalingų Valstybės žemės fondo 

administruojamoms valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos lėšomis finansuojamoms priemonėms, 

gerinančioms žemės valdų struktūras ir mažinančioms apleistos žemės plotus, įgyvendinti, patikėtinio 

funkcijas. Valstybinės žemės sklypai valdomi, naudojami ir jais disponuojama įstatymų nustatyta 

tvarka. 

 

Papildomai, be jau minėtų strateginių tikslų, Valstybės žemės fondas vykdė komercines 

veiklas, kurios numatytos Įmonės įstatuose. Dalis veiklų, susijusi su valstybės ir savivaldybių 

užsakymais, ypač didelį dėmesį skiriant nuosavybės teisių į žemę atkūrimo kaimo vietovėje 

užbaigimui, teritorijų planavimui, dirvožemio vertinimui ir tyrimui, žemės paėmimui visuomenės 

poreikiams, geografinės informacinės sistemos (GIS) kūrimui. 

 



5 
 

4. Įmonės struktūra 

Žemiau pateiktame paveiksle pateikta įmonės struktūra: 

 

 
Paveikslas Nr. 1. Įmonės struktūra 

 

Valstybės žemės fondo struktūroje yra Įmonės direktorius, du Įmonės direktoriaus 

pavaduotojai ir 15 skyrių, iš kurių: 6 žemėtvarkos ir geodezijos skyriai (Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, 

Šiaulių, Vilniaus bei Utenos), taip pat Melioracijos skyrius, Dirvožemio skyrius, Kraštotvarkos ir 

teritorijų planavimo skyrius, veikiantys visuose didžiausiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, 

Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose ir 6 skyriai (Bendrųjų reikalų, Finansų ir apskaitos, Informacinių 

technologijų, Teisės ir personalo, Vidaus audito ir Žemėtvarkos darbų koordinavimo) esantys 

Vilniuje ir užtikrinantys Valstybės žemės fondui valstybės deleguotų ir kitų pavestų funkcijų bei 

uždavinių tinkamą vykdymą. 

Taip pat Valstybės žemės fondo Žemėtvarkos ir geodezijos skyriai turi gamybines grupes, 

teikiančias įvairias žemėtvarkos, teritorijų planavimo dokumentų rengimo, nekilnojamojo turto 

kadastro duomenų nustatymo bei geodezijos darbų paslaugas gyventojams bei juridiniams asmenims 

Ignalinoje, Anykščiuose, Utenoje, Rokiškyje ir Skuode.  

 

 

5. Įmonės veiklos strategija ir tikslai 
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Valstybės žemės fondas, yra stambiausia Lietuvos įmonė, vykdanti žemės reformos, 

žemėtvarkos, teritorijų planavimo dokumentų rengimo, nekilnojamojo turto kadastro duomenų 

nustatymo, geodezijos, geografinės informacinės sistemos (GIS), dirvožemio tyrimo ir vertinimo, 

melioracijos kadastro, žemės konsolidacijos projektų rengimo bei įgyvendinimo darbų organizavimo, 

taip pat valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų darbus.  

Valstybės žemės fondas, turėdamas daugiau nei 300 kvalifikuotų specialistų, turinčių 550 

kvalifikacijos pažymėjimų vykdyti visus žemėtvarkos, teritorijų planavimo dokumentų rengimo, 

nekilnojamojo turto kadastro duomenų nustatymo bei geodezijos ir kartografijos darbus, gali atlikti 

didelės apimties ir skubius valstybės, savivaldybių ar kitų valstybės įstaigų bei įmonių užsakomus, 

didelės kompetencijos bei aukštos kvalifikacijos reikalaujančius darbus. 

Įmonės veikla yra padalinta į Valstybės deleguotų funkcijų vykdymą ir komercinę veiklą.  

Įmonės vizija – užimti didžiausią rinkos dalį ir būti pelninga įmone žemės tvarkymo ir 

geodezijos darbuose. 

Įmonės misija – efektyviai teikti paslaugas žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems 

prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo darbų, žemėtvarkos, teritorijų planavimo, 

nekilnojamųjų turto kadastro duomenų nustatymo, geodezijos ir kartografijos, melioracijos, 

informacinių sistemų ir kitose, susijusiose srityse. 

Vertybės – sąžiningumas, profesionalumas, efektyvumas, tvarkingumas ir tikslumas. 

Įmonės strateginė kryptis – įgyvendinti valstybės politikos priemones žemės tvarkymo ir 

administravimo, žemėtvarkos planavimo, melioracijos, žemės naudojimo ir apskaitos srityse. 

 

Įmonės strateginiai tikslai: 

 Savalaikiai ir tinkamai vykdyti valstybės deleguotų funkcijų uždavinius žemės 

tvarkymo ir administravimo, žemėtvarkos planavimo, melioracijos, žemės naudojimo ir apskaitos 

srityse; 

 Užimti didžiausią rinkos dalį ir būti pelninga įmone žemėtvarkos bei geodezijos srityse. 

 

 

 

 

 

 

6. Įmonės vykdyta veikla 
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Valstybės žemės fondo Žemėtvarkos ir geodezijos skyriai žemės reformos žemėtvarkos 

projektų rengimo bei įgyvendinimo darbus 2016 m. vykdė 36 rajono (miestų) savivaldybių 

teritorijose – 770 kadastro vietovėse (t.y. 60 proc. visos šalies teritorijos). 

Per 2016 metus, Įmonė žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamųjų žemės 

sklypų planų rengimo bei įgyvendinimo darbų (laimėtų vykdant viešųjų pirkimų procedūras, kurias 

paskelbė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos) atliko už 1,8 mln. Eur. 

Taip pat per 2016 m. Valstybės žemės fondo darbuotojai dar atliko fizinių bei juridinių 

asmenų lėšomis finansuojamų, fiziniams bei juridiniams asmenims parduotinų ar nuomotinų, taip pat 

ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Nacionalinė žemės tarnyba) 

patikėjimo teise valdytinų žemės sklypų formavimo ir kitų sutartinių fizinių bei juridinių asmenų 

užsakytų žemės tvarkymo, geodezijos, melioracijos bei kitų sutartinių darbų už 2,6 mln. Eur. 

Per 2016 m. Valstybės žemės fondo darbuotojai paženklino vietovėje, parengė, suderino bei 

Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniams skyriams pateikė daugiau nei 3,7 tūkst. žemės sklypų 

kadastro duomenų bylų nuosavybės teisių į žemę atkūrimui, taip pat asmeninio ūkio žemės įteisimui, 

valstybės žemės pardavimo nuomos ar valdomų patikėjimo teise. 

Valstybės žemės fondas, tose šalies savivaldybių kadastro vietovėse, kuriose jis vykdo žemės 

reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo bei įgyvendinimo 

darbus, 2016 m. užtikrino visų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymą savalaikiai atkuriant 

piliečiams nuosavybės teises į jų iki nacionalizacijos turėtą žemę, įteisinant asmeninio ūkio žemės 

naudotojų teisėtai naudojamą žemę, taip pat parduodant ar išnuomojant fiziniams bei juridiniams 

asmenims valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypus bei vykdant kitus žemės tvarkymo darbus. 

Pagal „Žemės tvarkymas ir administravimas bei geografinės informacijos infrastruktūros 

vystymas“ programos priemonę „Žemės informacinės sistemos plėtra ir palaikymas“ buvo tvarkoma 

ir vystoma žemės informacinė sistema. 

2016 metais buvo vykdytos ŽIS nuostatuose numatytos ŽIS tvarkytojo funkcijos: 

 ŽIS veiklos užtikrinimas. Buvo atliekama ŽIS techninės ir programinės įrangos priežiūra 

(stebėta serverių ir tinklo įrangos veikla, šalinti sutrikimai). Periodiškai darytos duomenų atsarginės 

kopijos. Atlikti UTM įrangos, skirtos tinklo apsaugai, stebėsenos ir konfigūravimo darbai. 

 ŽIS specifikacijų, erdvinių duomenų apie žemę rinkinių specifikacijų ar jų pakeitimų 

projektų bei kitų su ŽIS palaikymu, vystymu ar modernizavimu susijusių dokumentų projektų 

rengimas ir teikimas ŽIS valdytojui ŽIS specifikacijos. 2016 metais buvo atliekamas ŽIS veiklos 

tęstinumo valdymo plano įvertinimas ir rengiama ataskaita. Taip pat buvo rengiama ŽIS rizikos 

įvertinimo ataskaita. 

 ŽIS duomenų tvarkymas, t. y. jų kaupimas, tikslinimas, atnaujinimas, užtikrinimas, kad 

nebūtų įrašyti klaidingi, neišsamūs duomenys. 2016 metais į ŽIS buvo įkeltas naujausias 2016 metais 
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paruoštas apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinys (AŽ_DR10LT) bei buvo keliami šio duomenų 

rinkinio atnaujinimai. Kas mėnesį buvo įkeliami naujausi SŽNS_DR10LT ir projektinių SŽNS 

duomenų rinkiniai. Nuolat pildomas ir publikuojamas žemės ir miškų nuomos ir pardavimo duomenų 

rinkinys. Taip pat buvo įkelti naujausi MEL_DR10LT ir DIRV_DR10LT duomenų rinkiniai. 

 ŽIS duomenų saugos nuostatais tvarkytojui priskirtų funkcijų atlikimas. Vykdytos ŽIS 

duomenų saugos nuostatais priskirtos ŽIS tvarkytojo funkcijos – programinėmis (Microsoft 

operacinių sistemų ir serverių ugniasienės, ESET antivirusinė programinė įranga) ir techninėmis 

(unifikuoto pavojaus valdymo (UTM) įranga tinklo apsaugai Cyberoam NG serija) priemonėmis 

užtikrinta, kad ŽIS duomenys būtų apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo (prie duomenų 

priėjimus turi tik tie ŽIS naudotojai, kuriems to reikia, daromos nuolatinės duomenų kopijos į 

skirtingas duomenų saugyklas). Užtikrintas saugus duomenų perdavimas kompiuterių tinklais 

(duomenys iš ŽIS infrastruktūros į LEI portalo infrastruktūrą perduodami naudojant FTP serverį, prie 

kurio prisijungti galima tik iš nustatytų IP adresų, baigus perdavimą duomenys FTP serveryje 

ištrinami; ŽIS infrastruktūroje publikuojami duomenys perduodami šifruotu HTTPS protokolu). 

 ŽIS sąveikos su Lietuvos erdvinės informacijos portalu, valstybės registrais, kadastrais 

ir informacinėmis sistemomis užtikrinimas. Pilnai užtikrinta sąveika su LEI portalu, per LEI portalo 

žemėlapių naršyklę buvo nuolat teikiamos ŽIS elektroninės paslaugos. Per ŽIS elektronines paslaugas 

buvo nuolat teikiami naujausi saugomų teritorijų kadastro, kultūros vertybių registro, šiaurės Lietuvos 

karstinio rajono ribų duomenys, valstybinės reikšmės miškų duomenys, georeferencinio pagrindo 

kadastro duomenys. 

 Prieigos prie ŽIS duomenų ir ŽIS elektroninių paslaugų per Lietuvos erdvinės 

informacijos portalą užtikrinimas teisės aktų nustatyta tvarka. Pilnai užtikrinta sąveika su LEI 

portalu, per LEI portalo elektronines paslaugas (paieškos, peržiūros, parsisiuntimo, transformavimo) 

teikiami naujausi DIRV_DR10LT, MEL_DR10LT, AŽ_DRLT, SŽNS_DR10LT erdvinių duomenų 

rinkiniai. Per LEI portalo žemėlapių naršyklę buvo nuolat teikiamos ŽIS elektroninės paslaugos, 

teikiamos erdvinių duomenų apie žemę rinkinių analizės elektroninės paslaugos. 

 Erdvinių duomenų apie žemę rinkinių analizės elektroninių paslaugų teikimas. Buvo 

nuolat, be didelių nutrūkimų, teikiamos objektų padėties paieškos pagal koordinates, objektų paieškos 

pagal plotą, nurodytų objektų statistikos, žemėlapių palyginimo, žemėlapių spausdinimo ir 

išsaugojimo, kamerialinio žemės našumo vertinimo planų ir melioracijos skenuotos projektinės 

planinės medžiagos paieškos, žemės ir miškų nuomos bei pardavimo aukcionų sklypų paieškos 

erdvinių duomenų apie žemę rinkinių analizės elektroninės paslaugos. 

 ŽIS interneto svetainės administravimas. Svetainėje buvo talpinama naujausia aktuali 

informacija. Nuolat buvo atliekami ŽIS interneto svetainėje naudojamos turinio valdymo sistemos 

atnaujinimo darbai 



9 
 

 Techninę ir programinės įrangos, reikalingos ŽIS veiklai vykdyti eksploatavimas bei 

priežiūra. Buvo atliekama ŽIS techninė priežiūra (stebėta serverių ir tinklo įrangos veikla). 

2016 metais buvo tobulinamos ŽIS elektroninės paslaugos bei atlikti kiti su ŽIS susiję darbai: 

 ŽIS interneto svetainė ir ŽIS el. paslaugos buvo išverstos į anglų kalbą. 

 Buvo parengti žemės fondo apskaitos statistiniais duomenys per 2016 metų sausio 1 d. 

būklei. 

 Objektų padėties paieškos pagal koordinates paslaugoje sukurta galimybė atlikti paiešką 

pagal Esri Shape formatu įkeltus plotiniu objektus. 

 Objektų padėties paieškos pagal koordinates paslaugoje sukurta galimybė apskaičiuoti 

į paieškos teritoriją (nurodytą administracinę ribą ar išbraižytą sklypą) patenkantį plotą. Kiekvienam 

surastam plotiniam objektui rodomas visas plotinio objekto plotas ir tik į paieškos teritoriją 

patenkančio plotinio objekto dalies plotas. 

 Nurodytų objektų statistikos paslaugoje buvo sukurta galimybė įvestam sklypui 

apskaičiuoti vidutinį žemės našumo balą. Žemės našumo balas skaičiuojamas pagal Lietuvos 

Respublikos teritorijos M 1:10 000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkinio (Dirv_DR10LT) sluoksnį 

VERTINIMAS. Skaičiuojant nurodytos teritorijos (sklypo, vietovės ar pan.) vidutinį žemės našumo 

balą yra pateikiami visi į nurodytą teritoriją patenkantys vertinimo kontūrai (kiekvienam kontūrui 

nurodomas į teritoriją patenkantis jo plotas ir našumo balas) bei bendras vidutinis žemės našumo 

balas. 

 Buvo tobulintos ŽIS programėlės, skirtos Android, iOS ir Windows Phone mobiliems 

įrenginiams. Programėlėse buvo sukurtos tokios galimybės: sukurta galimybė tiesiogiai žemėlapyje 

atvaizduoti objektus iš Esri Shape bylų; pridėti nauji 2015 m. paruošti Mel_DR10LT sluoksniai bei 

įdėtas naujausias 2015 - 2016 metų Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis 

ortofotografinis žemėlapis (ORT10LT); patobulinti atstumo ir ploto matavimo įrankiai; patobulintas 

GPS veikimas; padaryta galimybė pridėti norimas vartotojo el. paslaugas (pvz. WMS); padarytas 

taško išsaugojimas pagal įrenginio GPS koordinates; ŽIS erdvinių duomenų sluoksnių legendų 

peržiūra; taškinių, plotinių ir linijinių objektų įvedimas pagal įvestą koordinačių sąrašą. 

Pagal „Žemės tvarkymas ir administravimas bei geografinės informacijos infrastruktūros 

vystymas“ programos priemonę „Žemės informacinės sistemos plėtra ir palaikymas“ buvo atliekami 

dar šie darbai:  

 Sudarytas apleistų žemių duomenų rinkinys AŽ_DRLT, kurio tikslas – panaudojant 

kosminio vaizdo spektrabanges nuotraukas, nustatyti apleistas žemes Lietuvos Respublikos 

teritorijoje. Apleistų žemių erdvinių duomenų tikslinimas atliekamas: analizuojant 2014 ir 2015 metų 

spektrabangių nuotraukų pasikeitimus, bei naudojant naujausią ortofotografinę medžiagą. Vykdant 
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darbą reikia surasti žemės dangos pokyčius tarp 2014 ir 2015 metų spektrabangių nuotraukų. Pagal 

spektrabangėse nuotraukose rastus žemės dangos pasikeitimus yra tikslinami apleistos žemės 

kontūrai. Didžioji dalis pasikeitimų - sutvarkytos arba dalinai sutvarkytos buvusios apleistos žemės.  

 Apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinio tikslinimas taip pat vykdomas pagal gautus 

gyventojų prašymus ir pastabas bei naudojantis Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo 

turto kadastro ir registro duomenimis. Per 2016 metus buvo gauta virš 1400 gyventojų prašymų. 

Didžioji dalis prašymų gauta iš rytų Lietuvos ir iš Klaipėdos rajono savivaldybės. Visi gauti iš 

gyventojų prašymai buvo išnagrinėti, didžioji dauguma tokių pranešimų pasitvirtino ir nurodytose 

vietose apleistos žemės buvo panaikintos. Prašymų, kuriuose teigiama, kad apleistos žemės yra 

sutvarkytos, patikrinti kameraliai nėra galimybės, todėl buvo vykstama į vietą. Taip pat vietoje 

tikrinamos neaiškios teritorijos, kai kameraliai negalima nustatyti ar teritorija yra apleista ar 

neapleista. Nuvykus į vietą teritorija buvo fotografuojama, nuotraukos sukeliamos į duomenų bazę ir 

pagal tikrinimo laukuose duomenis yra tikslinamas apleistų žemių duomenų rinkinys. Per 2016 m. 

buvo padaryta beveik 5000 nuotraukų. 

 Atlikus duomenų rinkimo tikslinimo bei patikrinimo natūroje darbus, gautas galutinis 

apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinys. Atnaujinus apleistų žemių Lietuvos Respublikos 

teritorijoje 2016 m. gruodžio 1 d. nustatyta 64174 ha., tai sudaro apie 2% nuo Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio naudmenų ploto. Nuo 2015 m. gruodžio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 1 d. apleistos žemės 

plotas sumažėjo 5821 ha. 

 Dirvožemio erdvinių duomenų tvarkymas (rinkinys Dirv_DR10LT). 2016 m. Jurbarko 

ir Utenos rajonų savivaldybių teritorijose atlikta dirvožemio stebėsena (monitoringas). Šiose 

teritorijose atlikti dirvožemio tyrimo paruošiamieji ir lauko darbai. Įvertinti ekspedicijų metu surinkti 

dirvožemio pavyzdžiai, atlikta jų fizikinė ir cheminė analizė, nustatyti dirvožemio savybių pokyčiai, 

nustatytos jų kitimo ribos, vadovaujantis klasifikacijos sisteminiais vienetais, suderintais su FAO-

UNESCO Pasaulio dirvožemių legenda ir pagrindiniais nurodymais pasaulio dirvožemių ištekliams 

apibūdinti. Papildytas dirvožemių duomenų rinkinys patikslinta dirvožemio tyrimo medžiaga. Atlikta 

dirvožemio monitoringo analizė, pateikiamos išvados ir rekomendacijos dėl kitų teritorijų dirvožemio 

stebėsenos atlikimo tikslingumo. 

 Mel_DR10LT duomenų rinkinys buvo sukurtas 2002 m. ir nuo 2008 m. nuolat 

atnaujinamas. Įgyvendinant 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 

2007/2/EB, sukuriančios Europos Bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE), 

reikalavimus ir siekiant kaupti išsamesnius ir lengviau analizuojamus duomenis, Mel_DR10LT 

būtina transformuoti išskaidant į keletą sluoksnių.  

 Sukurtas naujas taškinis sluoksnis HDRST_T, kuriame kaupiama informacija apie 

hidrotechninius (melioracijos) statinius. Šio sluoksnio informacija kaupiama pagal savivaldybių 
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administracijų pateiktus melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenis apie tiltus ir 

siurblines. Turint kiekvieno hidrotechninio statinio koordinates, duomenys kartu su reikalinga 

atributine informacija buvo perkelti į *shp formatą ir naudojant GIS programinę įrangą sutvarkyti 

pagal naujojo sluoksnio HDRSR_T specifikacijos reikalavimus. Iš viso buvo perkelti 1449 tiltai ir 88 

siurblinės. 

 Pagrindinis 2016 metų darbų uždavinys buvo iš esmės pertvarkyti ir naujame sluoksnyje 

NURAS_P išsaugoti informaciją apie nurašytus plotus, surinkti iš visų Lietuvos Respublikos rajonų 

savivaldybių informaciją apie naujai nurašyti rengiamus plotus ir pateikti juos Vyriausybės nutarimo 

parengimui, bei kiek įmanoma patikslinti melioruotos žemės būklės sluoksnį BUKLE_P. Taip pat 

pagal naujai skaitmenizuotus melioracijos projektų planų duomenis patikslinti sluoksnių 

MELPLOT_P ir MELPOJ_P ribas. 

Apie nurašytus plotus gruodžio 1 d. informaciją pateikė 32 savivaldybės: 

Nr. Rajonas Nr. Rajonas 

1 Alytus 17 Pasvalys 

2 Anykščiai 18 Rietavas 

3 Birštonas 19 Skuodas 

4 Elektrėnai 20 Šilalė 

5 Joniškis  21 Šilutė 

6 Jurbarkas 22 Širvintai 

7 Kaišiadorys 23 Švenčionys 

8 Kalvarija  24 Tauragė 

9 Kaunas 25 Telšiai 

10 Kėdainiai 26 Trakai 

11 Kelmė 27 Utena 

12 Kretinga 28 Vilkaviškis 

13 Mažeikiai 29 Vilnius 

14 Molėtai 30 Zarasai 

15 Pagėgiai 31 Vilniaus mst. 

16 Panevėžys 32 Panevėžio mst. 
Paveikslas Nr. 2. Nurašytų plotų informacija iš savivaldybių 

 Informaciją apie pasikeitusią melioruotos žemės būklę, pateikė 26 rajonų savivaldybės. 

Dalis žemės ūkio skyrių informavo, kad melioruotos žemės būklė nuo praeitų metų nesikeitė. Likę 

rajonai jokios informacijos nepateikė, todėl duomenys buvo perkelti iš 2015 metų duomenų rinkinio. 

Lentelėje pateikta rajonų savivaldybių, kurios yra pateikę informaciją apie pasikeitusią melioruotos 

žemės būklę. 

Nr. Rajonas Nr. Rajonas 

1 Akmenė 14 Mažeikiai 

2 Anykščiai 15 Pakruojis 

3 Birštonas 16 Panevėžys 

4 Biržai 17 Plungė 

5 Elektrėnai 18 Prienai 

6 Joniškis 19 Raseiniai 
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7 Jurbarkas 20 Šilutė 

8 Kaišiadorys 21 Švenčionys 

9 Kalvarija 22 Ukmergė 

10 Kaunas 23 Utena 

11 Kelmė 24 Vilkaviškis 

12 Kupiškis 25 Vilnius 

13 Lazdijai 26 Zarasai 
Paveikslas Nr. 3. Savivaldybės, pateikusios informaciją apie pasikeitusią melioruotos žemės būklę 

 Sluoksniai MELPROJ_P ir MELPLOT_P per 2016 metus buvo patikslinti 14 rajonų 

savivaldybių teritorijoje pagal duomenų rinkinio Mel_DR2LT gautus skaitmenizuotus duomenis. 

Taip pat šių rajonų teritorijoje buvo papildyta ir melioracijos projektų planų duomenys pagal naujai 

nuskenuotus ir su LKS-94 koordinačių sistema susietus planus. Šie duomenys taip pat buvo patalpinti 

į www.zis.lt. Lentelėje pateikta rajonų savivaldybių, kuriems buvo atnaujinti duomenų rinkiniai, 

sąrašas: 

Nr. Rajonas Patikslinti duomenys 

1 Anykščiai MELPROJ_P, MELPLOT_P 

2 Birštonas MELPROJ_P, MELPLOT_P 

3 Jonava MELPROJ_P, MELPLOT_P 

4 Kalvarija MELPROJ_P, MELPLOT_P 

5 Kėdainiai MELPROJ_P, MELPLOT_P 

6 Kretinga MELPROJ_P, MELPLOT_P 

7 Pakruojis MELPROJ_P, MELPLOT_P 

8 Palanga MELPROJ_P, MELPLOT_P 

9 Radviliškis MELPROJ_P, MELPLOT_P 

10 Rietavas MELPROJ_P, MELPLOT_P 

11 Šakiai MELPROJ_P, MELPLOT_P 

12 Šilalė MELPROJ_P, MELPLOT_P 

13 Trakai MELPROJ_P, MELPLOT_P 

14 Vilkaviškis MELPROJ_P, MELPLOT_P 
Paveikslas Nr. 4. Savivaldybės, kurioms buvo atnaujinti duomenų rinkiniai 

 Vadovaujantis melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės 

priežiūros 2016 m. darbų grafiku per 2016 m. planuota atlikti 57 vnt. patikrinimų rajonų 

savivaldybėse pateikiant vertinimo aktus, pažymas, atsakymus į skundus ir į įvairius paklausimus. 

 Per 2016 m. iš viso atlikti 63 patikrinimai rajonų savivaldybėse. Iš jų Lazdijų ir 

Šalčininkų, Molėtų, Jurbarko, Varėnos, Tauragės, Utenos ir Kretingos, iš viso 13 savivaldybių rajonų 

savivaldybių veiklos melioracijos srityje kompleksiniai patikrinimai. Lietuvos žemės ūkio 

ministerijos pavedimu išnagrinėti keturi žemės savininkų skundai ir parengti atsakymai. Valstybinės 

priežiūros inspektorių pagrindinis uždavinys buvo kontroliuoti melioracijos darbų programos 

įgyvendinimą ir pagal MelGis technologijas atliekamos analoginės melioracijos projektinės 

medžiagos planų M1:2000 skaitmenizavimo darbų priėmimą į centrinį melioruotos žemės ir 

melioracijos statinių apskaitos duomenų banką. Savivaldybių administracijos, prieš pasirašydamos 

http://www.zis.lt/
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su rangovinėmis organizacijomis darbų priėmimo aktus, bendru susitarimu reikalauja, kad 

melioracijos projektinės medžiagos planų (M1:2000) skaitmenizavimą atliekanti įmonė pateiktų 

Valstybės žemės fondo Melioracijos skyriaus pažymą patvirtinančią duomenų atitikimą InGis 

specifikacijos pagrindu parengtai melioracijos geografinių sistemų (MelGis) mini lygmens 

specifikacijai. Valstybės žemės fondo specialistai prieš išduodami pažymą išsamiai tikrino 

skaitmenizuotus duomenis regiono kadastro vietovės lygmeniu ir teikė pastabas dėl neatitikimo 

specifikacijai arba išduodavo pažymas patvirtinančias atitikimą. Iš viso per I-IV ketvirčius gauta 480 

skaitmenizuotų kadastro vietovių duomenų rinkiniai Mel_DR2LT, iš jų patikrinta 480 kv., atmesta - 

32., priimtos į centrinį duomenų banką 448. kv. 

 Keturi melioracijos skyriaus specialistai Respublikiniame melioracijos specialistų 

kvalifikacijos kėlimo seminare melioracijos projektų ir darbų kokybės įvertinimo metodikoms aptarti 

vykusiame 2016 m. lapkričio 22-23 dienomis skaitė pranešimus. Pranešimų tezės išleistos atskiru 

leidiniu, kuris pasitarnaus atnaujinant normatyvinę – teisinę dokumentaciją melioracijos klausimais, 

bei tarnaus kaip rekomendacijos įgyvendinat melioracijos projektų ir melioracijos darbų kokybės 

valdymą. Per 2016 m. parengta inventorinė informacinė medžiaga apie Respublikoje valstybei 

nuosavybės teise priklausančius tvenkinius. Medžiaga pateikta ruošiamam leidiniui „Lietuvos 

tvenkinių žinynas“. 

Atnaujintas Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų erdvinių duomenų rinkinys – 

SŽNS_DR10LT, bei papildytas projektinių specialiųjų žemės naudojimo sąlygų duomenų rinkinys. 

2016 m. atliktų darbų apimtys:  

 kiekvieną mėnesį, nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 23 d., pagal pakitusius 

duomenų šaltinių duomenis atnaujinti šie rinkinio teminiai sluoksniai: automobilių kelių apsaugos 

zonos, geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zonos, valstybinio geodezinio pagrindo punktų 

apsaugos zonos, nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijų ir jų apsaugos zonos, saugomų teritorijų 

valstybės kadastro duomenys (nacionalinių ir regioninių parkų, draustinių, rezervatų, gamtos paveldo 

objektus ir jų apsaugos zonos); 

 kiekvieną ketvirtį, nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 23 d., pagal pakitusius 

duomenų šaltinių duomenis atnaujinti šie rinkinio teminiai sluoksniai: ryšių linijų apsaugos zonos, 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rezervinės teritorijos, aerodromų apsaugos ir sanitarinės apsaugos 

zonos, elektros linijų apsaugos zonos, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių bei jų įrenginių apsaugos 

zonos, kuro tiekimo bazių, degalinių ir kietojo kuro cechų apsaugos zonos, suskystintųjų dujų 

įrenginių, dujų pilstymo stočių, degalinių apsaugos zonas, dujų balionų sandėlių zonos, gamybinių ir 

komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos, pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai 

gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos, 
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kurortų apsaugos zonos, kapinių teritorijų ir jų sanitarinės apsaugos zonos, hidrometeorologijos 

stočių apsaugos zonos, karstinio regiono zonos, Molėtų astronomijos observatorijos apsaugos zonos, 

paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos, žuvininkystės tvenkinių 

apsaugos juostos, natūralias pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų teritorijos, rekreacinės teritorijos, 

kietųjų buitinių atliekų sąvartynai, pavojingų atliekų laikinojo saugojimo aikštelės ir surinkimo 

punktai, bei jų sanitarines apsaugos zonos, valstybės sienos apsaugos objektai, įrenginių veikimo ir 

apsaugos zonos, radiolokacinių stočių apsaugos ir krašto apsaugos objektų įtakos zonos, saugotinų 

želdinių augančius ne miškų ūkio paskirties žemėje teritorijos, miško naudojimo apribojimų 

teritorijos.  

 kiekvieną ketvirtį, nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 23 d., papildytas 

projektinių specialiųjų žemės naudojimo sąlygų duomenų rinkinys pagal Nacionalinės žemės tarnybos 

prie Žemės ūkio ministerijos teritorinių padalinių, laikotarpiu nuo 2015 m. lapkričio 1 d. iki 2016 m. 

spalio 31 d., išduotus sutikimus (tiesiogiai arba per Lietuvos erdvinės informacijos portalą) leisti 

valstybinėje žemėje, kurioje nėra suformuoti žemės sklypai, tiesti susisiekimo komunikacijas ar 

inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, juos rekonstruoti ir aptarnauti. Šiuo 

laikotarpiu buvo išnagrinėti 1952 vnt. išduotų sutikimų.  

Abeji duomenų rinkiniai yra atnaujinti visai Lietuvos Respublikos teritorijai išskyrus miestų 

ir miestelių teritorijas. Atnaujinant natūralių pievų ir ganyklų, pelkių teritorijas 2016 metais virš 40 

objektų buvo apžiūrėti natūroje, nes jų nustatymo kriterijų nebuvo galima identifikuoti kameraliai. 

Atsižvelgiant į įmonei deleguotas funkcijas, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų 

programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į žemės 

ūkio ir miškininkystės infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą veiklos ,,Parama žemės konsolidacijai“, 

Valstybės žemės fondas nuo 2016 metų pradėjo organizuoti naujų 8 žemės konsolidacijos projektų 

rengimą bei jų įgyvendinimą. Iš viso naujam programavimo laikotarpiui žemės konsolidacijos 

projektų rengimui yra skirta 3,2 mln. Eur lėšų. 

Vadovaujantis Žemės įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis Valstybės žemės fondas   2016 

m. organizavo ir vykdė valstybinės žemės sklypų pardavimo bei nuomos aukcionus. 

Valstybės žemės fondas 2016 metais visus valstybinės žemės bei miško sklypų pardavimo ir 

nuomos aukcionus vykdė tik internetinėje svetainėje http://aukcionai.vzf.lt. Iš viso per praėjusius 

buvo paskelbta daugiau nei 1000 valstybinės žemės bei miško pardavimo ir nuomos aukcionų, iš 

kurių net 232 aukcionai buvo organizuojami pirmą kartą. Iš visų 2016 metais organizuotų aukcionų 

įvyko 158 aukcionai. Už parduotus ir išnuomotus valstybinės žemės bei miško sklypus surinkta 2 

mln. Eur lėšų. 

Pažymėtina, kad iš visų 2016 metais organizuotų aukcionų, didelę neįvykusių aukcionų dalį 

sudaro kelis kartus pakartotinai vykdomi valstybinės žemės sklypų pardavimo ar nuomos aukcionai. 

http://aukcionai.vzf.lt/


15 
 

2016 metais aukcionuose buvo parduota 50 valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų: 

32 valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypai, kurių plotas virš 2 ha ir 16 valstybinės miškų 

ūkio paskirties žemės sklypų, kurie mažesni nei 2 ha. Daugiausiai miškų ūkio paskirties valstybinės 

žemės sklypų buvo parduota šiose savivaldybėse: 9 sklypai Pakruojo rajono savivaldybėje , 8 sklypai 

Joniškio rajono savivaldybėje ir 7 sklypai Skuodo rajono savivaldybėje).  

2016 metais įvyko 77 kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo aukcionai    (buvo 

parduoti net 8 kitos paskirties žemės sklypai, esantys Klaipėdos mieste, 7 – Joniškio rajono 

savivaldybėje ir 6 – Kelmės rajono savivaldybėje). 

2016 m. metais vyko išskirtiniai valstybinės žemės sklypų, esančių Klaipėdos mieste, 

pardavimo ir nuomos aukcionai. Klaipėdos mieste įvyko 10 nuomos ir 8 pardavimo aukcionai, o šių 

aukcionų dalyviai aktyviai varžėsi ir didino pradinius nuomos mokesčių dydžius / pradines pardavimo 

kainas, todėl vienas valstybinės žemės sklypas buvo išnuomotas už didesnį kaip 23 tūkst. Eur metinį 

nuomos mokestį, o dviejų valstybinės žemės sklypų pardavimo aukcionų laimėtojai sumokėjo 

daugiau kaip po 150 tūkstančių Eur. 2016 metais didžiausio parduoto kitos paskirties žemės sklypo, 

esančio Kaišiadorių mieste, plotas yra 2,3638 ha.  

Valstybinės žemės bei miško sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų viešumo principas 

užtikrina, kad aukcionuose gali dalyvauti visi užsiregistravę dalyviai, o sklypas parduodamas ar 

išnuomojamas tam aukciono dalyviui, kuris pasiūlo didžiausią kainą. Aukciono būdu parduodant ar 

nuomojant žemės sklypus užtikrinama, kad valstybės ir/ar savivaldybių biudžetai gaus didžiausias 

galimas pajamas iš šių parduodamų ar nuomojamų sklypų. 

Pažymėtina, kad aukcionus vykdant elektroninėje erdvėje, valstybinės žemės bei miško 

sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų vykdymas yra viešas, skaidrus ir taupantis visų aukcionų 

dalyvių laiką, kadangi aukcionų dalyviams nebereikia niekur vykti – viskas vyksta internetu 

elektroninėje erdvėje. Aukciono dalyviai gali iš karto dalyvauti keliuose tuo pačiu metu 

vykstančiuose valstybinės žemės bei miško sklypų pardavimo ar nuomos aukcionuose. Sistema yra 

aiški ir paprasta vartotojui. 

Šiuo metu internetinėje svetainėje http://aukcionai.vzf.lt yra paskelbtas net 361 valstybinės 

žemės bei miško sklypų pardavimo bei nuomos aukcionas (238 kitos paskirties žemės sklypų 

pardavimo, 103 miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir 20 kitos paskirties žemės sklypų 

nuomos aukcionų). 

Vadovaujantis Melioracijos įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 3D-906 patvirtintais Pavyzdiniais 

melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros nuostatais, Valstybės 

žemės fondas vykdė valstybės deleguotą funkciją – „Kaimo plėtra ir verslo skatinimas“ programos 

priemonę „Melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinė priežiūra“.  

http://aukcionai.vzf.lt/
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Iš viso per 2016 metus atlikti 83 tikrinimai, tyrimai, atsakymai (melioracijos darbų ir 

melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros 2016 m. darbų grafike buvo numatyta atlikti 

53 tikrinimus, vertinimus, skundų tyrimus, atsakymus). 2016 m. atlikti kompleksiniai patikrinimai 

12-oje savivaldybių, buvo tikrinama veikla atliekant valstybines funkcijas melioracijos srityje ir 

vykdytus objektus. Išnagrinėti 7 skundai, susiję su melioracijos statinių eksploatavimo pažeidimais. 

Savivaldybių melioracijos specialistų prašymais išnagrinėta 240 avarinių melioracijos statinių 

gedimų atvejų ir suderinti jų atstatymo darbai. 

Dalyvauta komisijų darbuose tiriančiuose ekstremalias situacijas dėl blogos tvenkinių 

hidrotechnikos statinių būklės Šilutės r., Širvintų r. savivaldybėse. 

Po melioracijos valstybinės priežiūros tikrinimų savivaldybių melioracijos specialistai 

daugiau dėmesio skiria melioracijos statinių apskaitoje esančių tiltų ir tvenkinių hidrotechnikos 

statinių techninei priežiūrai, pagerėjo melioracijos darbų kokybė. Tikrinant melioracijos techninių 

sąlygų pažeidimus dažniausiai nesilaikoma techninių sąlygų kasant dirbtinius vandens telkinius.  

Vadovaujantis Žemės ūkio ministro patvirtintomis melioruotos žemės ir melioracijos statinių 

apskaitos taisyklėmis, Valstybės žemės fondas vykdė melioruotos žemės ir melioracijos įrenginių 

kompiuterinę apskaitą pagal kadastro vietoves ir visas nuosavybės formas, palaikė, tobulino bei 

koregavo centrinės duomenų bazės duomenis, išdavinėjo rajonų savivaldybių administracijoms ir 

kitoms institucijoms pažymas apie melioracijos statinių kiekius ir jų vertę. Atliko melioracijos 

projektų planų skaitmenizavimo darbus 118-oje rajono savivaldybių kadastro vietovių.  

 Finansinis veiklos rezultatas 

Valstybės žemės fondo 2016 metų pardavimo pajamos sudarė 4 411 tūkst. eurų sumą. Įmonės 

veiklos efektyvumas buvo patenkinamas - parduotų paslaugų savikaina vienam pardavimų eurui 

sudarė 80,1 % 

Gamybinių padalinių palyginimas, pagal uždirbtas pajamas ir patirtas sąnaudas parodytas 

žemiau esančiame paveiksle. 
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Paveikslas Nr. 5. Gamybinių padalinių pardavimo pajamų ir sąnaudų palyginimas, tūkst. € 

 

Valstybės žemės fondo uždirbamos pajamos susideda iš šešių dalių – pajamos iš žemės 

reformos darbų, kitų žemėtvarkos bei geodezijos darbų, kraštotvarkos ir teritorijos planavimo, 

melioruotos žemės ir melioracijos įrenginių apskaitos, valstybinės žemės sklypų pardavimo aukcionų 

organizavimo ir žemės išteklių naudojimo stebėsenos darbų. Kaip matoma iš žemiau esančio 

paveikslo, daugiau nei 42 procentus uždirbtų pajamų 2016 metais sudarė pajamos iš kitų žemėtvarkos 

bei geodezijos darbų.  

 
Paveikslas Nr. 6. Uždirbtų pajamų pasiskirstymas pagal darbų grupes, tūkst. € 

 

Visus Įmonės atliktus darbus galima suskirstyti į šias grupes: komerciniai žemės reformos 

darbai, kiti sutartiniai komerciniai darbai ir pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymą ir Lietuvos 

Respublikos melioracijos įstatymą valstybės deleguotos funkcijos. Valstybės deleguotus darbus 

galima suskirstyti į šias grupes: valstybinės žemės sklypų pardavimo bei nuomos aukcionų 
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organizavimą (šie darbai atliekami valstybės įmonės Valstybės žemės fondo lėšomis), valstybės 

biudžeto lėšomis atliktus darbus (darbų atlikimo sąnaudos kompensuojamos gauta dotacija iš 

valstybės biudžeto), Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšomis atlikti darbai (darbų atlikimo 

sąnaudos kompensuojamos gauta dotacija iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai).  

Atliktų darbų apimtys pagal darbų rūšis 

 

Darbų rūšys Darbų 

mln. € 

Apimtys 

% 

Žemės reformos darbai 1,83 32,98 

Kiti sutartiniai  komerciniai darbai 2,50 45,05 

Aukcionai 0,08 1,44 

Valstybės biudžeto lėšomis 0,84 15,13 

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšomis 0,30 5,40 

Iš viso: 5,55 100,00 

Paveikslas Nr. 7. 2016 metų atliktų darbų apimtys, mln. € ir procentais 

 

Žemės reformos darbus Įmonėje atliko 6 Žemėtvarkos ir geodezijos skyrių darbuotojai. Kitus 

sutartinius darbus Įmonėje atliko visi 9 skyriai. 

 Pagrindiniai finansiniai rodikliai 

Žemiau esančiuose grafikuose pateikiami įmonės pagrindiniai finansiniai rodikliai –pelnas, 

pardavimų bendrasis pelningumas, įprastinės veiklos pelningumas, pardavimų grynasis pelningumas 

ir nuosavo kapitalo grąža. 

 
Paveikslas Nr. 8. 2014 – 2016 m. įmonės pelno palyginimas, tūkst. € 
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Įmonės 2016 metų bendrasis pelnas lyginant su 2015 metais padidėjo 15,18 proc., tipinės 

veiklos pelnas lyginant su 2015 metais padidėjo 48,58 proc., 2016 metų grynasis pelnas lyginant su 

2015 metais padidėjo 48,45 proc. 

 
Paveikslas Nr. 9. 2014 – 2016 m. įmonės pelningumo rodikliai 

Įmonės 2016 metų pardavimų bendrasis pelningumas lyginant su 2015 metais padidėjo 46,73 

proc., 2016 metų tipinės veiklos pelningumas lyginant su 2015 metais padidėjo 66,67 proc., 2016 

metų pardavimų grynasis pelningumas lyginant su 2015 metais padidėjo 68,18 proc. 

Nuosavo kapitalo grąža parodo įmonės veiklos efektyvumą ir patrauklumą investicijų 

požiūriu. 

 
Paveikslas Nr. 10. 2014 – 2016 m. Nuosavo kapitalo grąža 

Nuosavo kapitalo grąža ypatingai išaugo 2016 metais. 2015 metų kapitalo grąža sumažėjo 

10,0 proc. lyginant su 2014 metais. Kapitalo grąža 2016 m. lyginant su 2015 m. padidėjo 28 proc. 

Valstybės žemės fondas įvykdė keliamus reikalavimus pasiekti 5 procentų kapitalo grąžos rodiklį. 
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 Reikšmingi įsipareigojimai 

Pradelstų finansinių įsipareigojimų Įmonė neturi. 

 Įmonės savininko kapitalo pokyčiai 

Valstybės žemės fondo savininko kapitalas per 2016 metus nekito ir gruodžio 31 dienai 

sudarė 2018 991 eurų sumą. 

 Pelno dalies įmoka į valstybės biudžetą 

Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 15 straipsnio nuostatomis, Įmonė 

moka 50 procentų ataskaitinių finansinių metų grynojo pelno į valstybės biudžetą. Įmonės pelno 

įmokų mokėjimas: 

Už 2014 m. sumokėta – 56 973 eurų, už 2015 m. sumokėta – 50 080 eurų, už 2016 m. 

planuojama sumokėti – 97 106 eurų. 

 Viešųjų pirkimų organizavimas 

Prekių, paslaugų bei darbų pirkimai įmonėje vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), jį įgyvendinančiais teisės aktais bei 

šių teisės aktų pagrindu parengtomis Valstybės žemės fondo supaprastintų pirkimų taisyklėmis.  

Pagrindinis viešųjų pirkimų tikslas – įsigyti įmonei reikalingų prekių, paslaugų ar darbų 

racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Siekdama šio tikslo, įmonė, laikydamasi lygiateisiškumo, 

nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo bei skaidrumo viešųjų pirkimų principų, 

visada siekia pirkti kokybiškas prekes, paslaugas ir darbus atsižvelgdama į sudarytą ir patvirtintą 

einamaisiais biudžetiniais metais planuojamų atlikti viešųjų pirkimų planą.  

Atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas ir Viešųjų pirkimų tarnybos 

rekomendacijas dėl kuo didesnio Perkančiųjų organizacijų darbuotojų įtraukimo į viešųjų pirkimų 

procedūras, 2016 m. atnaujintas Pirkimo organizatorių, turinčių teisę organizuoti mažos vertės 

viešuosius pirkimus, sąrašas. 

2016 metais vykdyti viešieji pirkimai: 

 CVP IS priemonėmis vykdyti pirkimai – 11 (iš jų mažos vertės – 8); 

 neskelbiamos derybos – 0;  

 pirkimai per CPO LT katalogą – 114; 

 mažos vertės pirkimai (apklausos žodžiu, apklausos raštu) – 63. 

Pažymėtina, kad, atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijas, Valstybės žemės 

fonde mažėja apklausos būdu atliekamų pirkimų ir daugėja pirkimų naudojantis CVP IS ir CPO LT 

katalogo priemonėmis.  
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Visa informacija apie kiekvieną pirkimą, atliekamą CVP IS priemonėmis, pateikiama CVP 

IS, informacija apie visus mažos vertės pirkimus, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos 

rekomendacijomis, skelbiama viešai kartą per mėnesį įmonės tinklalapyje www.vzf.lt, CVP IS 

viešinamos Valstybės žemės fondo sudarytos sutartys ir jų pakeitimai. 

2016 m. viešųjų pirkimų dokumentacijos vertinimui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie 

Žemės ūkio ministerijos buvo pateikti 3 pirkimai. Visos 3 išvados buvo teigiamos. 

Valstybės žemės fondas griežtai laikosi Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, derina vidinius 

teisės aktus su naujausiais Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimais ir stebi bei nuolat atsižvelgia į 

Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijas dėl teisės aktų pakeitimų bei viešųjų pirkimų vykdymo. 

Valstybės žemės fonde kaupiama bei teisės aktų numatyta tvarka viešai skelbiama informacija apie 

visus įmonės viešuosius pirkimus, taip pat ir toliau vykdoma nuolatinė sutarčių terminų ir sunaudotų 

lėšų kontrolė. Sudaromose viešųjų pirkimų sutartyse nurodomos maksimalios sumos ir maksimalūs 

galimi nupirkti prekių ir paslaugų ar darbų kiekiai.  

Griežtas teisės aktų laikymasis vykdant viešuosius pirkimus sąlygoja teigiamas atsakingų 

institucijų atliktų vertinimų išvadas, o nuolatinis viešųjų pirkimų sutarčių terminų ir sunaudotų lėšų 

kontroliavimas sudaro sąlygas laiku įsigyti reikalingų prekių ir paslaugų bei racionaliai naudojant 

lėšas įgyvendinti metų pradžioje sudarytą viešųjų pirkimų planą.   

7. Įmonės valdymas ir darbuotojai 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės įmonių įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi, 

Valstybės žemės fondo organai yra – Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ir vienasmenis valdymo organas – įmonės vadovas.  

 Valdyba 

Pagal Įmonės įstatų, patvirtintų Žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 3D-

601 ,,Dėl valstybės įmonės Valstybės žemės fondo įstatų patvirtinimo“, 29 punktą įmonėje, Žemės 

ūkio ministerijos sprendimu, 4 metų laikotarpiui sudaromas kolegialus Įmonės valdymo organas – 

valdyba, susidedanti iš 5 valdybos narių. 

Įmonės valdybos sudėtis patvirtinta Žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d.  įsakymu Nr. 

3D-11 ,,Dėl Žemės ūkio ministro 2011 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. 3D-82 ,,Dėl valstybės įmonės 

Valstybės žemės fondo valdybos sudarymo pakeitimo“. 

2017 m. vasario 10 d. įmonės valdybą sudaro:  

Pilietis Albinas Ežerskis ir pilietis Artūras Milašauskas, 

Laima Kasparavičiūtė - Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento 

Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus vedėja; 

http://www.vzf.lt/
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Vytautas Paršeliūnas – Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento 

Nekilnojamojo turto kadastro geodezijos ir kartografijos skyriaus vedėjas; 

Laura Sosunovičienė – Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento 

Nacionalinės paramos planavimo skyriaus vedėja. 

Valdybos kompetencija nesiskiria nuo tos, kuri nustatyta Valstybės ir savivaldybės įmonių 

įstatymo. Papildomos Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nenumatytos funkcijos – analizuoti 

ir vertinti Įmonės produkcijos ir teikiamų paslaugų kainas, įkainius ir tarifus. 

 Darbuotojai  

2016 m. gruodžio 31 d. Įmonėje dirbo 328 darbuotojai, iš kurių 190 moterų (57,9 procentai) 

ir 138 vyrai (42,1 procentų). 6-iuose Įmonės administracijos (Bendrųjų reikalų, Finansų ir apskaitos, 

Informacinių technologijų, Teisės ir personalo, Vidaus audito, Žemėtvarkos darbų koordinavimo) 

skyriuose, kartu su Įmonės vadovu ir dviem Įmonės direktoriaus pavaduotojais, 2016 metų pabaigoje 

dirbo 41 darbuotojas.  

Kituose 9-iuose (gamybiniuose) Įmonės skyriuose dirbo 287 darbuotojai (įskaitant skyrių 

vadovus, pavaduotojus ir administratorius-ekonomistus): 

 Dirvožemio skyrius (DS) – 22 darbuotojai; 

 Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius (KŽGS) – 53 darbuotojų; 

 Klaipėdos žemėtvarkos ir geodezijos skyrius (KLŽGS) – 25 darbuotojai; 

 Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius (KTPS) – 28 darbuotojai; 

 Melioracijos skyrius (MS) – 11 darbuotojų; 

 Panevėžio žemėtvarkos ir geodezijos skyrius (PŽGS) – 35 darbuotojai; 

 Utenos žemėtvarkos ir geodezijos skyrius (UŽGS) – 54 darbuotojai; 

 Šiaulių žemėtvarkos ir geodezijos skyrius (ŠŽGS) – 35 darbuotojai; 

 Vilniaus žemėtvarkos ir geodezijos skyrius (VŽGS) – 24 darbuotojai. 

Valstybės žemės fondo darbuotojų pasiskirstymas pagal struktūrinius padalinius pateiktas 

žemiau esančiame paveiksle: 
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Paveikslas Nr. 11. Darbuotojų pasiskirstymas pagal skyrius 2016 m. gruodžio 31 d. 

 

Per 2016 metus Įmonės darbuotojų skaičius sumažėjo 1 darbuotoju. 

Per 2016 metus Įmonėje buvo priimti 69 darbuotojai, atleisti – 70. Per 2016 metus Įmonėje 

taip pat dirbo 11 praktikantų. 

Įmonės darbuotojų amžiaus vidurkis yra 41 metai. Jauniausias Įmonės darbuotojas yra 20 

metų amžiaus, vyriausias – 68 metų. 

Įmonės darbuotojų išsilavinimo spektras yra labai platus, tačiau didelė dauguma darbuotojų 

yra įgiję aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, turi reikiamus darbui kvalifikacinius 

pažymėjimus ir pagal kompetenciją reikiamą darbui atlikti patirtį. 

 Darbo užmokestis 

Valstybės žemės fondo 2016 metų bendras darbo užmokesčio fondas sudarė 4 388 379 eurų 

sumą. Vidutinis mėnesinis darbuotojų darbo užmokestis 2016 metais sudarė 882 eurų sumą. 2015 

metų bendras darbo užmokesčio fondas sudarė 5 175 812 eurų sumą. Vidutinis mėnesinis darbuotojų 

darbo užmokestis 2015 metais sudarė 1 260 eurų sumą. Vidutinis mėnesinis darbuotojų darbo 

užmokestis per 2015 - 2016 metus kito taip: 
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Paveikslas Nr. 12. Vidutinio mėnesinio darbuotojų darbo užmokesčio palyginimas 2015-2016 m., € 

8. Informacija apie skaidrumo gairių nuostatų laikymąsi 

Valstybės žemės fondas, įgyvendinamas kovos su korupcija ir korupcijos prevencijos 

priemones, vadovaujasi Lietuvos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. 

nutarimu Nr. IX-711 patvirtinta Lietuvos Respublikos Nacionalinės kovos su korupcija programa, 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir kitais teisės aktais, atsižvelgdamas į 

Specialiųjų tyrimų tarnybos pasiūlymus ir kitą informaciją. 

 Informacijos atskleidimas 

Siekiant gerinti valstybės įmonių valdymą, LR Vyriausybė 2010 m. liepos 14 d. priėmė 

nutarimą Nr. 1052 „Dėl valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo gairių aprašo patvirtinimo ir 

koordinuojančios institucijos paskyrimo“. Nutarime numatyta, kad informacija apie valstybės 

valdomą įmonę turi būti prieinama visuomenei. Vadovaujantis šio nutarimo nuostatomis Valstybės 

žemės fondas interneto svetainėje www.vzf.lt skelbia įmonės tikslus ir uždavinius, esamą darbuotojų 

skaičių, darbo užmokesčio fondą, darbuotojų vidutinį darbo užmokestį, metinį veiklos planą, veiklos 

ir finansines ataskaitas, informaciją susijusią su viešaisiais pirkimais, aukcionais ir kitą aktualią 

informaciją.  
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 Veiklos ataskaitos  

Valstybės žemės fondo 2016 metų veiklos ataskaita parengta vadovaujantis 2003 m. gruodžio 

16 d. Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. IX-1895 reikalavimais ir 

Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr.1052.  

 Apskaitos tvarkymas ir finansinių ataskaitų rinkiniai 

Įmonės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės 

apskaitos, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais, Verslo apskaitos standartais ir kitais teisės 

aktais reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą. 

Valstybės žemės fondas apskaitą tvarko ir finansinės ataskaitas rengia vadovaudamasi 

valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo nuostatomis, 

reglamentuojančiomis valstybės valdomų įmonių informacijos atskleidimą, apskaitos tvarkymą, 

tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių rengimą, metinių finansinių ataskaitų rinkinių audito atlikimą, 

veiklos ataskaitų ir finansinių ataskaitų rinkinių pateikimą. 

 

 


