
1

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRUI
GERB. J. PRAPIESČIUI
P a k l a u s i m a s

Žemės reformos klausimai, kurie ypatingai aštrūs
Kauno rajono Noreikiškių apylinkėje, nesprendžiami jau
dveji metai. Viena iš priežasčių - skirtingas iškilusių
problemų juridinis aiškinimas.

Labai prašome Gerb. Teisingumo Ministrą J.Prapiestį
išsamiai juridiškai pakomentuoti žemiau išvardintais
klausimais. Kartu prašome pridėti reikalingas dokumentų
kopijas.

1.Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro
1993.06.03 d. rašte Nr.1111-3-479 teigiama, kad Kauno
rajono Noreikiškių apylinkėje Ringaudų gyvenvietės
detalaus išplanavimo projektas patvirtintas 1990 m. kovo
22 d. Kauno rajono LDT VK potvarkiu Nr.57. Remiantis šiuo
potvarkiu, skirstomi - sklypai individualiai statybai.

Ar pakanka vien projekto kurti gyvenvietei?

2.1990 m. kovo 11 d. trumpam buvo atstatytas
prieškarinės nepriklausomos Lietuvos Respublikos
Konstitucijos galiojimas. Vėliau šios konstitucijos
galiojimas buvo sustabdytas ir palikti galioti tie LTSR
Konstitucijos straipsniai, kurie neprieštarauja Lietuvos
Respublikos nepriklausomybės atkūrimui.

Konkrečiai klausiame: ar buvo paliktas galioti žemės
nacionalizavimo įstatymas?

3.1990 m. kovo 11 d. Akte teigiama, jog „Lietuvos
valstybės teritorija yra vientisa ir nedaloma, joje
neveikia jokios kitos valstybės konstitucija“. Kadangi
žemės nacionalizacija ir komandinis-administracinis žemės
skirstymas buvo vykdomi pagal okupacijos metų įstatymus,
ar žemės paėmimas įstatymiškas atkūrus LR
nepriklausomybę, ar jis neprieštarauja 1990 m. kovo 11
Aktui?

4. Minėtame Akte teigiama, kad „Lietuvos valstybė
pabrėžia savo ištikimybę visuotinai pripažintiems
tarptautinės teisės principams...“ Svetimo turto paėmimas
ir išdalinimas kitiems piliečiams grubiai pažeidžia
Tarptautinės žmogaus teisių deklaracijos nuostatas.
Kaip suderinti turto paėmimą iš piliečių su 1990 m. kovo
11 d. Aktu ir tarptautinės teisės nuostatomis?
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5.  Ar minėtam Ringaudų gyvenvietės plėtimui yra
padarytas tikslinis žemės paskyrimas?
Ar galima plėsti gyvenvietę tam neturint žemės?

6.  Spaudoje daug skelbimų apie parduodamus sklypus
minėtoje gyvenvietėje.

Nuo kada ir kuo remiantis leidžiama prekiauti žemės
sklypais individualiai statybai?

7.  Kuo remiantis Lietuvos Respublikoje nustatoma
žemės kaina, jeigu ji žymiai mažesnė už rinkos kainas
praktiniame gyvenime?

8.  Kauno rajono Ringaudų kaime suprojektuota LŽŪA
dėstytojų gyvenvietė mokslui ir mokymui skirtuose
plotuose.
K1ausiame:

a)  ar atitinka aukščiau minėtą 1990 m. kovo 11
nepriklausomybės atstatymo Aktą ir jo teiginius toks
žemės paskyrimas „mokslui ir mokymui“?

b)  LR Valstybės kontrolės departamentas 1992.07.07
raštu Nr.12/10-541 informavo LR Vyriausybę apie grubius
įstatymų pažeidimus kuriant šią gyvenvietę. Valstybės
kontrolierius ponas V.Kundrotas 1993.07.26 d. raštu
Nr.01-05-925 pripažino minėtų rašte Nr.12/10-541 išvadų
teisingumą.

Prašome išsamiai informuoti apie LR Teisingumo
Ministerijos nuomonę šios gyvenvietės kūrimo klausimu.

c)  kaip teisiškai įvertinti Kauno rajono valdybos
ir tarybos veiklą, kuomet jos nesutiko su Kauno rajono
prokuratūros protestais ir toliau vykdė antiįstatymišką
veiklą?

d)  ar LR prokuratūra tikrai neturi jokių priemonių
sauvaliaujantiems valdininkams sutramdyti?

e)  ar valdininkai, neteisėtai norėję pasiimti sau
sklypus individualiai statybai ir įvardinti 1992.07.07 LR
valstybės kontrolės rašte, bandė pasinaudoti tarnybine
padėtimi asmeninio pasipelnymo tikslais ir kaip tokią
veiklą buvo galima vertinti pagal tuo metu galiojusius LR
įstatymus?

9.  LŽŪA mokymui ir mokslui skirtuose plotuose
kuriama „Šiltnamių kombinato gyvenvietė.“ Joje sklypai
išdalinti 1992 m. pavasarį, pažeidžiant tuo metu
galiojusius LR įstatymus ir LR Vyriausybės nutarimus. Kas
LR turėjo užtikrinti įstatymų vykdymą ir kodėl tai nebuvo
padaryta?
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10.  1991 metais Lietuvos Respublika pasirašė
Tarptautinę žmogaus teisių deklaraciją ir fakultatyvinius
protokolus.

Ar privalo LR įstatymai ir LR Vyriausybės nutarimai
atitikti šios deklaracijos nuostatas?

11.  Ar galima prievarta kurti „žemės ūkio
bendroves“ Lietuvos Respublikoje?

12.  Ar buvo privalomas žemės grąžinimas
teisėtiems savininkams, kuomet buvo panaikintos „miesto
plėtimo zonos“, ir kas turi atsakyti, jeigu tai nebuvo
atlikta?

13.  Ar įstatymiška, kad 1992 metais padaryti tuo
metu galiojusių įstatymų pažeidimai remiantis 1993 m.
priimtais dokumentais prarastų savo nusikalstamą pobūdį?

Lietuvos Respublikos
Seimo narys

1993 m. spalio 12 d.


