
 
 
 
 
 
 
 
5. Dokumentai 5.1-5.4.  Šių dokumentų turinys įrodo Elžbietos 
Jurgelevičienės paveldėjimo teisę į jos tėvo nuosavybės teise 
valdytos žemės valdos dalį – 4,5 ha. Paveldima žemės valda yra 
Kauno rajone Ringaudų kaime 
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6. Dokumentai 6.1-6.8. Šių dokumentų turinys įrodo, kad Kauno 
rajone posovietinę žemės reformą ir piliečių nuosavybės teisių „teisinį 
atkūrimą“ vykdantys valstybės pareigūnai sąmoningai nevykdo 
įsigaliojusį ir turintį įstatymo galią 1994-05-27 Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio teismo nutarimą byloje Nr.12/93. Šiame nutarime LR 
Konstitucinis teismas nustatė, kad kaimo gyvenviečių plėtimas 
prieštaraujančiu LR Konstitucijos 23 str., – tačiau valdininkai tai 
absoliučiai ignoruoja. 
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Vyr. referentui  
p. R.Dužinskui 
Lietuvos Respublikos  
Prezidentūra 
 
Lietuvos Respublikos Seimo  
Ekonominių nusikaltimų  
tyrimo komisijai 
p. Z.Jurgelevičiui 
Jaunimo g.28, Ringaudai  
Kauno rajonas 
 
Dėl Kauno rajono Noreikiškių  
apylinkės žemės reformos patikrinimo 
 
 
 

Lietuvos Respublikos Prezidentūros pavedimu Valstybės kontrolės de-

partamentas ištyrė Kauno rajono Noreikiškių apylinkės Žemės savininkų 

tarybos pirmininko Zenono Jurgelevičiaus ir kitų piliečių pareiškimus ir 

patikrino apylinkės agrarinės reformos vykdymą. 

Siunčiame Jums 1994 m. spalio 11 d. Valstybės kontrolės departamento 

sprendimą Nr.67 „Dėl žemės reformos Kauno rajono Noreikiškių apylinkėje 

vykdymo patikrinimo rezultatų“. 

PRIEDAS. Sprendimas, 5 lapai. 
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Dėl žemės reformos Kauno rajono  
Noreikiškių apylinkėje vykdymo  
patikrinimo rezultatų 
 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus pavaduotojas A.Katkus, 

išnagrinėjęs Kauno rajono Noreikiškių apylinkėje žemės reformos vykdymo 

patikrinimo dokumentus,  

NUSTATĖ: 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 15 

d. nutarimu Nr.470 patvirtinta Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl pilie-

čių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos 

ir sąlygų“ įgyvendinimo tvarka, Noreikiškių apylinkės agrarinės reformos 

tarnyboje (vadovas A.Lelys) įregistruotos 566 buvusių žemės savininkų 

valdų bylos. Bendras žemės valdų plotas 4776 ha, iš to skaičiaus 4077 ha 

plote pageidaujama žemės nuosavybės teisę atstatyti buvusioje vietoje. 

Pažeidžiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. rugsėjo 5 d. nu-

tarimu Nr.376 patvirtintos Piliečių prašymų atstatyti nuosavybės teisę į 

žemę pardavimo tvarkos reikalavimus, buvo priimti dokumentai iš 

K.Jurgilaičio, J.Slavinsko, B.Augustaitienes, J.Rudėnienės, J.Danėno. Iš 

dešimties piliečių, 1993 m. rugpjūčio 5-9 dienomis pateikusių pažymas 

dėl žemės grąžinimo, nepaimtas nustatytas mokestis. 

Pažeidžiant Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 10 str., ne-

silaikant numatyto eiliškumo, Virbališkių kaime nepagrįstai suprojektuo-

tas 1,82 ha žemės sklypas Nr.19 V.Griniui, kuris nėra kreipęsis į agra-
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rinės reformos tarnybą dėl žemės nuosavybės teisės atstatymo. Valstybi-

nio žemėtvarkos instituto Kauno skyriuje nėra dokumentų, kuriais vado-

vaujantis buvo atžymėtas šis sklypas. 

Nesilaikant Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo, Lietuvos 

Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilno-

jamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų.“ nuostatų, Lietuvos Respubli-

kos Vyriausybės patvirtintos metodikos, rengiant žemės reformos žemėt-

varkos projektus, Noreikiškių apylinkėje 32 pretendentams sklypai preli-

minariniame žemės reformos žemėtvarkos projekte išbraižyti be lauko ma-

tavimo duomenų, bylose nėra abrisų, 8 piliečių žemės sklypų vietovėje 

paženklinimo protokoluose nėra pretendentų parašų. 3 pretendentams atma-

tuoti žemės sklypai, tačiau bylose nėra ribų nužymėjimo protokolų. 5 

pretendentams žemė privačiam ūkiui kurti atmatuota asmeninio ūkio žemės 

plotuose be raštiško šios žemės naudotojų sutikimo. 29 pretendentams 

grąžinamos Žemės sklypų plotai skirtingai įrašyti žemėtvarkos projekte, 

valstybiniame žemės kadastre ir žemės nuosavybės atstatymo bylų dokumen-

tuose. 

Pretendentės L.Paškūnienės byloje nėra Noreikiškių apylinkės agrari-

nės reformos tarnybos paruoštų dokumentų, K.Žukauskaitės ir S.Tamulai-

tienės bylose nėra ribų paženklinimo protokolų. 

Pyplių kaimo gyventojams nesuprojektuoti privažiavimai į grąžinamos 

žemės sklypus. 

Pažeidžiant valstybinio žemėtvarkos instituto 1993 m. lapkričio 15 d. 

raštu Nr.03/03-982 nustatytą tvarką, 9 pretendentų 1993 m. rudenį atma-

tuoti žemės sklypai neįbraižyti preliminariniame žemės reformos žemėt-

varkos projekte, 8 pretendentų grąžinamos žemės sklypai neapskaityti 

valstybiniame žemės kadastre. 

Pažeidžiant Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 10 str., 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. spalio 29 d. nutarimu Nr.8l6 

patvirtintą Žemės sklypų asmeniniam ūkiui bei tarnybinėms daloms sutei-

kimo ir žemės ploto rezervo nustatymo tvarką, Noreikiškių apylinkėje bu-

vo nepagrįstai skirta 9,20 ha ž.ū.n. neregistruotiems apylinkėje, išvy-

kusiems kitur gyventi, nesudarantiems atskiros šeimos asmenims. 
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Žemės ūkio bendrovių „Rugelis“ ir „Linas“ naudojamos žemės plotai ap-

skaičiuoti netiksliai. Valstybinio žemės kadastro ir preliminarinio že-

mės reformos žemėtvarkos projekto duomenimis šios bendrovės 1994 m. sau-

sio l d. naudojo 680,49 ha, o valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos 

žemės projekte nurodyta 635,73 ha. 1993 m. žemės nuomos sutartyse nuro-

dyta 736,64 ha, o faktiškai bendrovės naudojo 691,56 ha. Pasikeitus (su-

mažėjus) bendrovių naudojamiems žemės plotams, nesilaikant Lietuvos Res-

publikos Vyriausybės 1994 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr.280 patvirtin-

tos Valstybinės žemės naudojimo žemės ūkio veiklai tvarką, 1994 m. vals-

tybinės žemės nuomos žemės ūkio veiklai sutartys nebuvo sudarytos. 

Nesilaikydami nustatytos tvarkos, 46 piliečiai savavališkai yra pra-

dėję naudoti iki 1940 07 22 jų šeimų turėtą žemę - 179,6 ha, tuo apsun-

kindami projektavimo darbus. 

Pažeidžiant galiojusio Žemės kodekso 14, 16, 46, 120 straipsnius, 

Kauno rajono LDT VK 1990 m. balandžio 23 d. potvarkiu Nr.57 patvirtinus 

Ringaudų gyvenvietės išplėtimo detalaus išplanavimo projektą, be Lietu-

vos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl žemės paskirties pakeitimo ir 

paėmimo, piliečiams buvo išdalinti sklypai individualių gyvenamųjų namų 

statybai. Kauno rajono architektas A.Urbonas, neaptaręs su Noreikiškių 

agrarinės reformos tarnyba, 1993 m. gruodžio 23 d. papildomai suderino 

Ringaudų gyvenvietės praplėtimą, dėl ko 9 ūkininkams atmatuota žemė pa-

teko į gyvenvietės teritoriją. 

Pažeidžiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 25 d. 

nutarimą Nr.649 „Dėl Lietuvos žemės ūkio akademijos naudojamos žemės 

statuso ir jos naudojimo zonavimo schemos patvirtinimo“ (1994, 04 19 nu-

tarimo Nr.294 red.), Lietuvos žemės ūkio akademijai suteiktuose mokslo 

ir mokymo reikalams žemės plotuose 28,67 ha naudojami ne pagal paskirtį 

ir yra išdalinti gyventojų daržams (415 sklypų vidutiniškai po 0,07 ha). 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1994 m. gegu-

žės 27 d. nutarimu, kurio 5-uoju punktu pripažinta, kad Lietuvos Respub-

likos 1993 m. liepos 15 d. įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo 

„Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo 

tvarkos ir sąlygų“ 17 punktas, kuriuo 1991 m. birželio 18 d. įstatymo 

„Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo 
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tvarkos ir sąlygų“ 12 straipsnis papildytas 13 punktu, prieštarauja Lie-

tuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui, nustatyta, jog Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr.649 (1994 04 

19 nutarimo Nr.294 red.) dalis dėl valstybės išperkamos žemės statuso 

suteikimo 67,94 ha, kurie faktiškai išdalinti gyventojams individualiai 

gyvenamajai statybai, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 

straipsniui. 

Patikrinus piliečių skundus, nustatyta, kad 15 pretendentų žemė atma-

tuota, 5 piliečiams buvusios valdų ribos nenustatytos dėl Noreikiškių 

apylinkės agrarinės reformos tarnybos kaltės, 9 piliečių buvusios žemės 

valdos patenka į asmeninio ūkio žemės plotus, 21 piliečio buvusios žemės 

valdos patenka į pašarų auginimui skirtus plotus prie gyvulininkystės 

fermų, 24 piliečių buvusios žemės valdos patenka į Lietuvos žemės ūkio 

akademijai suteiktą naudotis žemės plotą. 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės departamento 

įstatymo 32 str. ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės departamen-

to statuto 7 p., Valstybės kontrolieriaus pavaduotojas  

NUSPRENDĖ: 

1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrui V.Einoriui: 

1.1. atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1994 

m. gegužės 27 d. nutarimo 5 p., paruošti pasiūlymus dėl Lietuvos Respub-

likos Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr.649 (1994 04 19 

nutarimo Nr.294 red.) 2 priedo dalies „Projektuojami nauji gamybiniai ir 

kiti pastatai bei gyvenamieji namai, sklypo numeris 18-20, bendras plo-

tas 67,96 ha“ panaikinimo, kaip prieštaraujančios Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos 23 straipsniui; 

1.2. paruošti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. 

rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr.649(1994 04 19 nutarimo Nr.294 red.) pakei-

timo, sumažinant 28,67 ha, naudojamais ne pagal paskirtį., Lietuvos že-

mės ūkio akademijai mokslo ir mokymo tikslams suteiktą naudojimuisi že-

mės plotą; 

1.3. peržiūrėti žemės reformos žemėtvarkos projekte Ringaudų gyven-

vietės išplėtimo ribas, ir, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konsti-
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tucinio Teismo 1994 m. gegužės 27 d. nutarimo 5 p., suprojektuoti prie 

gyvenvietės esančių plotų perspektyvą; 

1.4. įpareigoti Noreikiškių apylinkės agrarinės reformos tarnybą ir 

Valstybinį žemėtvarkos institutą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos že-

mės reformos įstatymo 10 str. 5 p., raštiškai pasiūlyti piliečiams žemės 

plotus nuosavybės teisei atstatyti ekvivalentine natūra. 

2. Įpareigoti Valstybinio žemėtvarkos instituto direktorių S.Staliūną 

pašalinti Noreikiškių apylinkės žemės reformos žemėtvarkos projekte nu-

statytus trūkumus ir įstatymų nustatyta tvarka kaltus darbuotojus pat-

raukti drausminėn atsakomybėn. 

3. Įpareigoti Kauno rajono valdybą įstatymų nustatyta tvarka patrauk-

ti drausminėn atsakomybėn Noreikiškių agrarinės tarnybos vadovą A.Lelį 

dėl patikrinimo metu nustatytų pažeidimų agrarinės tarnybos darbe. 

4. Apie sprendimo vykdymą per vieną mėnesį informuoti Valstybės kont-

rolės departamentą. 
 
Valstybės kontrolieriaus 
Pavaduotojas A.Katkus 
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