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Straipsnyje nagrinėjami ir apibendrinami privačios žemės ūkio paskirties žemės perleidimo (pardavimo ir dovanojimo) statistiniai duomenys bei 

žemės masinio vertinimo duomenys. Nustatytos priežastys, turinčios įtakos žemės rinkos aktyvumui ir žemės kainos dydžiui. Žemės rinka aktyvesnė, jei 
žemės geros ūkinės vertės, priemiestiniuose rajonuose ir rekreacinėse teritorijose. Žemės perleidimo apimtys 2004 – 2007 m. laikotarpiu didėjo dėl vals-
tybės paramos ūkių ekonomikai stiprinti ir sudarytos galimybės įsigyti žemę juridiniams asmenims, taip pat siekiant gauti pelno iš disponavimo privačia 
žeme bei dėl jos paskirties pakeitimo. Žemės, perkamos ilgalaikiam ūkininkavimui, kainos dydis priklauso nuo žemės našumo. Žemė priemiestinėse teri-
torijose kainuoja 10 – 100 kartų brangiau, o rekreacinėse teritorijose – 2 – 20 kartų brangiau, nei kitose vietovėse, kur nenumatoma gyvenamoji, ūkinė 
komercinė, pramoninė ir rekreacinė statyba. Siekiant reguliuoti žemės rinkos procesus, siūlomas teritorijų planavimo dokumentų sistemos įgyvendinimas 
ir įstatymų pataisos, numatančios privalomą kompensaciją už žemės ūkio gamybos nuostolius, susijusius su pagrindinės tikslinės žemės naudojimo pa-
skirties pakeitimu. 

Žemės rinka, žemės ūkio naudmenos, žemės reforma, ūkių žemėnaudos. 

 
Įvadas 
 

Žemės ūkio paskirties žemė ypatinga tuo, jog ji yra pa-
grindinė žemės ūkio gamybos priemonė – pagrindas ūkinin-
kų ūkiams ir kitoms ūkinėms struktūroms funkcionuoti. Šių 
ūkių efektyviai veiklai būtinas pakankamas žemės ūkio 
naudmenų plotas su geru vidaus kelių tinklu, išsidėstęs ra-
cionaliu atstumu nuo ūkinio centro, ir gamybos priemonės, 
kurioms reikia didelių investicijų, – pastatai bei žemės ūkio 
technika. Dėl to reikia, kad žemės naudojimas būtų kuo ma-
žiau keičiamas. Ilgalaikį ūkininkavimą tuose pačiuose žemės 
plotuose užtikrina žemės įsigijimas ūkinio subjekto nuosa-
vybėn. Sukūrus stabilias ūkines struktūras, žemės rinka gali 
pasireikšti tik esant reikalui pakeisti ūkių žemėnaudų ribas 
arba perleidžiant visą ūkį kitam asmeniui. Tokios padėties 
Lietuvoje dar nėra. Pradedant nuo 1992 m. įvykdyto žemės 
ūkio įmonių turto privatizavimo, naujų ūkių kūrimas tebe-
vyksta iki šiol. Iš pradžių tam nebuvo sudarytos palankios 
sąlygos. Žymi dalis susigrąžinusių žemę piliečių neturėjo 
galimybių ūkininkauti, o įsikūrusiems ūkininkams trūko pa-
kankamos valstybės paramos. Žemės ūkio bendrovės, perė-
musios buvusių žemės ūkio įmonių gamybinę bazę, išsilaikė 
daugiausia tik našių žemių rajonuose (Vidurio Lietuvoje). 
Joms, kaip juridiniams asmenims, žemę buvo leista įsigyti 
nuosavybės teise tik nuo 2004 m., pakeitus Lietuvos Res-
publikos Konstituciją. Ūkininkų ūkių registre 2004 01 01 
buvo įregistruota 59,7 tūkst. ūkių, 2005 01 01 – 67,5 tūkst., 
2006 01 01 – 86,0 tūkst., 2007 01 01 – 94,5 tūkst., 2008 01 
01 – 101,8 tūkst. ūkių. Turinčių privačios žemės ūkio paskir-
ties žemės juridinių asmenų 2005 01 01 buvo 0,4 tūkst., 
2007 01 01 – 2,8 tūkst., 2008 01 01 – 4,3 tūkst.  

Žemės reformos metu, išardžius senąsias ūkininkavimo 
formas, žemės privatizavimas nebuvo derinamas su galimo-
mis perspektyvių ūkių žemėvaldų ribomis, ūkinių pastatų ar 
sodybų išsidėstymu, žemės poreikiu pagal ūkių gamybinius 
pajėgumus. Dėl šių priežasčių kūrėsi labai smulkūs ūkiai (vi-
dutiniškai vienam fiziniam asmeniui tenka 6 ha sugrąžintos 
žemės). Be nuosavybės teise turimo ploto, ūkininkai ir žemės 
ūkio įmonės galėjo naudoti tik tą žemę, kurią jiems išnuomo-
davo kiti žemės savininkai ir valstybė. Dėl šių priežasčių 
ūkių žemėnaudos nesutelktos (nekompaktiškos), jas sudaro 

daug vienas nuo kitų nutolusių žemės sklypų. Tiriant žemės 
konsolidacijos poreikį nustatyta, jog stambesniuose ūkiuose 
vidutinis atstumas iš ūkinio centro į ūkio naudojamus laukus 
yra 4,38 km (Aleknavičius..., 2002). Be to, žemės reforma 
sukūrė ištisą socialinį sluoksnį žemės savininkų, niekada ne-
dirbusių ir negalinčių dirbti (naudoti žemės ūkio veiklai) že-
mės. Preliminariais skaičiavimais, iš 2935 tūkst. ha privačios 
žemės ūkio paskirties žemės (2008 01 01) tik 1500 tūkst. ha 
dirba patys savininkai, o 1000 tūkst. ha nuomojama. Dar 400 
– 450 tūkst. ha žemės nedirbama, dirvonuoja. Galimas par-
duoti ir dovanoti skirtos privačios žemės fondas sudaro apie 
1500 tūkst. ha. Šią žemę palaipsniui įgyja nuosavybėn žemės 
ūkio veiklos subjektai. Tačiau dėl liberalių įstatymų sudarytų 
lengvatų tokią žemę perka ir asmenys, siekiantys gauti nau-
dos iš žemės perpardavimo ar nuomos (už didesnę kainą), 
taip pat asmenys, numatantys žemę užstatyti ar panaudoti ki-
tai ne žemės ūkio paskirčiai. 

Tyrimų tikslas – išanalizuoti privačios žemės ūkio pa-
skirties žemės perleidimo priežastis bei tendencijas Lietu-
vos Respublikos kaimo vietovėse. 

 Tyrimų uždaviniai: 1) nustatyti žemės ūkio paskirties 
žemės pokyčius; 2) nustatyti veiksnius, turinčius įtakos 
žemės perleidimo intensyvumui; 3) nustatyti žemės kainos 
priklausomybę nuo žemės panaudojimo ypatumų; 4) nusta-
tyti galimybę žemės rinkos procesus reguliuoti teisinėmis 
bei ekonominėmis priemonėmis.  

Tyrimų objektas – Lietuvos Respublikos kaimo vieto-
vėje esanti žemės ūkio paskirties žemė (be sodininkų ben-
drijų sodų). 
 
Tyrimų metodai 
 

Tyrimams panaudoti šie metodai: dokumentų analizės, 
apibendrinimo, o apdorojant tyrimų duomenis – matemati-
nis-statistinis. Analizuoti VĮ Registrų centro parengti su-
vestiniai rodikliai apie žemės sklypų perleidimą (pagal pir-
kimo-pardavimo ir dovanojimo sutartis) kadastro vietovė-
se, seniūnijose ir savivaldybėse, taip pat šios įmonės atliktų 
žemės masinio vertinimo darbų ataskaitos (parengti žemės 
verčių žemėlapiai). Be to, panaudotos anketos, kurias už-
pildė specialistai iš 60 % kaimiškųjų seniūnijų (288 iš 
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480), nurodydami savo surinktus duomenis apie žemės 
rinkos intensyvumą, žemės pardavimo ir nuomos kainas 
bei jų dydžiui turinčius įtakos veiksnius. 
 
Žemės rinkos aktyvumo tyrimai 
 

Privačios žemės rinkos aktyvumas tyrimų metu išreiš-
kiamas rodikliu Ya – tai per metus perleistos kitų asmenų 

nuosavybėn žemės ploto santykis (procentais) su visu pri-
vačios žemės plotu. Rinkos aktyvumo dinamika per 2004 – 
2007 m. pateikta 1 lentelėje. 

Pažymėtina, kad 2002 – 2003 m. vidutiniškai per metus 
buvo parduota ir dovanota tik 2,49 proc. privačios žemės 
ūkio paskirties žemės, o savivaldybėse, kur žemės rinkos ak-
tyvumas didžiausias (Vilniaus, Kauno. Klaipėdos, Elektrė-
nų, Trakų, Molėtų) – 3,34 proc. (Aleknavičius..., 2005).  

 
1 lentelė. Privačios žemės ūkio paskirties žemės perleidimas per 2004 – 2007 m. Lietuvos Respublikoje (be sodininkų bendrijų sodų) 

Table 1. Private agricultural land (without gardeners associations) transactions in the Republic of Lithuania in 2000 – 2007 
 

Rodikliai / Indicators 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 
Privačios žemės plotas iki metų pradžios ha 

Private land area at the beginning of the year, ha 
2811626 2838920 2861310 2934973 

Parduota ir dovanota per metus: ha proc. (Ya) 
Sold and gifted per year: ha and % 

126880 169289 177434 188526 
4,5 6,0 6,2 6,4 

 
Be privačios žemės, žemės ūkio veiklos subjektai tei-

sės aktų nustatyta tvarka perka ir valstybinę žemę. Tačiau 
jos apimtys santykinai nedidelės, be to, tai daugiausia as-
meniniam ūkiui naudojami žemės sklypai. Per 2004 m. iš 
valstybės pirkta 24,9 tūkst. ha, 2005 m. – 41,2 tūkst. ha, 
2006 m. – 55,2 tūkst. ha, 2007 m. – 24,5 tūkst. ha. 

Darant prielaidą, kad sugrąžintos nuosavybėn žemės 
ūkio paskirties žemės kaimo vietovėje pasiūla yra vienoda 
visose kaimo vietovėse, žemės perleidimo aktyvumas turėtų 
priklausyti tik nuo jos paklausos. Siekiant naudoti žemę pa-
gal paskirtį (tokia sąlyga įrašyta žemės įsigijimo dokumen-
tuose ir Žemės įstatymo 21 straipsnyje), paklausą lemia že-
mės poreikis ūkių plėtrai. Ūkių plėtros rodikliu tyrimų metu 
laikomas ūkio žemėnaudos dydis, išreikštas deklaruotų že-
mės ūkio naudmenų plotu, tenkančiu vienam žemės ūkio 
veiklos subjektui (X1). 2007 m. žemę deklaravo 197,7 tūkst. 
fizinių ir juridinių asmenų; iš viso deklaruota 2648,1 tūkst. 
ha; X1 = 13,4. Statistiškai ištyrus savivaldybių vidutinius ro-
diklius, nustatytas koreliacinis ryšys tarp visos perleistos 
privačios žemės (Yr

1) ir X1 (R = 0,22) bei tarp kadastro vie-
tovėse parduotos privačios žemės (Yr

2) ir X1 (R = 0,48). 
Iš pateiktų duomenų matyti, kad kuo didesnės žemės 

ūkio veiklos subjektų žemėnaudos, tuo aktyvesnė rinka, 
kadangi siekiama įsigyti nuosavybėn savo nuomojamą že-
mę. Tačiau veiksnys X1 žemės perleidimo aktyvumą sąly-
goja tik iki 23 proc. Todėl pasirinktas antras veiksnys – 
žemės ūkinė vertė. Ją galima išreikšti keliais rodikliais: 

X2 – teritorijos panaudojimo intensyviai žemės ūkio 
veiklai laipsnis, išreiškiamas deklaruotų žemės ūkio naud-
menų ploto santykiu su statistiniu visų žemės ūkio naud-
menų plotu (procentais). Kuo šie procentai didesni, t. y. 
kuo daugiau žemės yra dirbama, tuo didesnis poreikis ją 
įsigyti. 2007 m. deklaruota 2648,1 tūkst. ha, statistinis plo-
tas – 3348,67 tūkst. ha, X2 = 79,1; 

X3 – vidutinis grūdinių augalų derlingumas (t/ha). Kuo 
didesnis šių pagrindinių žemės ūkio augalų derlingumas, 
tuo daugiau galima gauti prekinės žemės ūkio produkcijos 

ir daugiau pajamų. 2005 – 2006 m. vidutinis grūdinių au-
galų derlingumas visų kategorijų ūkiuose X3 = 3,05; 

X4 – vidutinis žemės ūkio naudmenų našumo balas. 
Geresnėse žemėse galima auginti daugiau įvairiai prekinei 
produkcijai skirtų pasėlių, taip užtikrinant rentabilesnį ūki-
ninkavimą. Šiuose plotuose dažniausiai atlikti melioracijos 
darbai ir sureguliuotas drėgmės režimas, nutiesti pagrindi-
niai keliai, suformuoti stambesni laukai. Dėl to našesnių 
žemių vietovėse žemės rinka yra aktyvesnė. Vidutiniškai 
Lietuvoje X4 = 42,3. Vidutinis našumo balas seniūnijose 
apskaičiuotas pagal VĮ Registrų centre 2005 m. įregistruo-
tų 779 tūkst. žemės ūkio paskirties žemės sklypų suvesti-
nius duomenis (žr. 1 pav.). 

Žemės ūkio naudmenų našumo balas daugiausia pri-
klauso nuo teritorijos gamtinių geografinių ypatumų, t. y. 
nuo reljefo, žemės naudmenų sąskaidos, dirvožemio tipo, 
granuliometrinės sudėties ir agrocheminių savybių, dirvos 
melioracinės būklės, sukultūrinimo laipsnio. Išanalizavus 
detaliau žemės ūkio paskirties žemės pardavimus per 2004 
ir 2007 m. tam tikrose kadastro vietovėse, nustatyta, jog 
daugiausia žemės yra parduodama Vidurio Lietuvos regio-
ne, kur yra geriausios ūkinės vertės žemės (žr. 2 ir 3 pav.). 

Statistiškai ištyrus savivaldybių vidutinius rodiklius, 
nustatytas silpnas ir vidutinio stiprumo koreliacinis ryšys 
tarp žemės pardavimų kadastro vietovėse aktyvumo ir šių 
veiksnių: X2 (R = 0,10), X3 (R = 0,26) ir X4 (R = 0,45). Ka-
dangi veiksniai X2, X3 ir X4 priklauso vienas nuo kito (ryšio 
glaudumas tarp X2 ir X3 yra 0,67, tarp X2 ir X4 – 0,65, tarp 
X3 ir X4 – 0,48, multiregresinėje lygtyje paliktas tik X2. 
Gautos lygties išraiška:  

Perleista privati žemė savivaldybėse: 
Yr

1 = 7,9857 + 0,1039X1 – 0,0393X2; 
R = 0,1496; R2 = 0,1141.                          (1) 

Parduota privati žemė kadastro vietovėse: 
Yr

2 = 4,4285 + 0,1632X1 – 0,0461X2; 
R = 0,3670; R2 = 0,3406.                         (2) 
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1 pav. Lietuvos Respublikos vidutinis žemės ūkio naudmenų našumo balas 

Fig. 1. Average soil fertility grade in the Republic of Lithuania 

 

 
2 pav. Žemės ūkio paskirties žemės pardavimo aktyvumas kadastro vietovėse 2004 m. 

Fig. 2. Activity of agricultural land market sales in cadastral districts in 2004 

Sutartiniai ženklai /Legend 
 
Parduotas plotas lygintas su įregistruotu 

plotu metų pabaigoje.  
Sold area is compared to the total area 

in registration at the end of the year 
 0 – 1,4% 

 1,4 – 3,8% 

 3,8 – 6,8% 

 6,8 – 12,9% 

 12,9 – 29,8% ir daugiau 
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3 pav. Žemės ūkio paskirties žemės pardavimo aktyvumas kadastro vietovėse 2007 m. 

Fig. 3. Activity of agricultural land market sales in cadastral districts in 2007 
 

Atlikta analizė rodo, kad bendruoju atveju nustatyti 
veiksniai X1 ir X2 žemės rinkos intensyvumą atspindi tik 
11,4 – 33,1 proc. atvejų (savivaldybių ar kadastro vieto-
vių). Tai reiškia, kad žemės ūkio paskirties žemės rinką 
žymiu mastu veikia ir kiti, subjektyvūs bei objektyvūs 
veiksniai. Iš jų išskirtini šie: 

1) Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų patai-
sos, leidusios juridiniams asmenims įsigyti nuosavybės teise 
žemės ūkio paskirties žemes. 2004 m. juridiniai asmenys 
pirko 16,1 tūkst. ha žemės ūkio paskirties žemės, 2005 m. – 
30,6 tūkst. ha, 2006 m. – 33,2 tūkst. ha, 2007 m. – 26,0 
tūkst. ha. Iš valstybės įsigyta tik 11 tūkst. ha, likusi žemė 
(apie 95 tūkst. ha) pirkta iš privačios žemės savininkų; 

2) Europos Sąjungos paramos priemonės, ekonomiškai 
sustiprinusios žemės ūkio veiklos subjektus ir sudariusios 
jiems didesnę galimybę dalį lėšų skirti žemei įsigyti; 

3) Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo 
įstatymo (Lietuvos..., 2004b) nustatyti įpareigojimai Vy-
riausybei teikti paramą ūkininkams ir žemės ūkio veikla 
užsiimantiems juridiniams asmenims, perkantiems valsty-
binę ir privačią žemę. Tai – visų ar dalies palūkanų už pa-
imtus kreditus žemei įsigyti kompensavimas; 

4) naudos siekimas, tai yra teisės aktais ir ekonominės 
situacijos sudarytos galimybės gauti didesnes pajamas po 
to, kai įsigytą žemę jos naujasis savininkas panaudos ne 
žemės ūkio veiklai. Kaip matyti iš 2 ir 3 pav., tai teritori-
jos, esančios arti didelių miestų, taip pat teritorijos, pasi-

žyminčios rekreaciniais ištekliais. Palyginus 2004 m. ir 
2007 m. rodiklius matyti, jog žemės rinkos aktyvumas di-
dėja ne tik didesniu spinduliu apie didžiuosius miestus, bet 
ir perkant daugiau žemės Rytų Lietuvoje, rekreacinių ištek-
lių gausiose teritorijose. Atlikus per 2007 m. parduotos 
žemės kadastro vietovėse analizę nustatyta, jog priemiesti-
nės ir rekreacinės teritorijos, kur didžiausias rinkos akty-
vumas, sudaro 8,6 proc. visų vietovių; jose rinkos aktyvu-
mo rodiklis Yr = 5,8, o likusiose teritorijose – tik 3,3. Ben-
drame perleistos žemės plote rinkos aktyvumu išsiskiria 
savivaldybės, kuriose pagrindinė rinkos aktyvumo priežas-
tis – galimybė įsigytuose žemės sklypuose pakeisti pagrin-
dinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį (žr. 2 lentelę). 

Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pa-
keitimas iš žemės ūkio į kitą paskirtį 2007 m. sumažėjo, 
tačiau to priežastys yra laikinos. Tai – teisės aktais nustaty-
tas draudimas rengti detaliuosius planus, numatančius pa-
skirties pakeitimą, iki nebus parengti savivaldybių teritori-
jų bendrieji planai, numatant išimtį tik tada, kai tai reikia 
savivaldybių infrastruktūros plėtrai (Lietuvos..., 2004a). 

Žemės rinkos aktyvumo tyrimai leido nustatyti šias 
pagrindines žemės rinkos aktyvumą skatinančias priežastis: 
žemės ūkio veiklos subjektai ją įsigyja ilgalaikiam ūkinin-
kavimui iš jos nedirbančių savininkų; žemė perkama sie-
kiant gauti daugiau pajamų iš jos perpardavimo, nuomos ar 
paskirties pakeitimo ir panaudojimo ne žemės ūkio veiklai.  

 
 

 

 

Sutartiniai ženklai  / Legend 
Parduotas plotas lygintas su įregist-

ruotu plotu metų pabaigoje.  
Sold area is  compared to the total 

area in registration at the end of the 
year 

 0 – 1,4% 

 1,4 – 3,8% 

 3,8 – 6,8% 

 6,8 –  12,9% 

 12,9 – 29,8% 
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2 lentelė. Privačios žemės rinkos aktyvumas Lietuvos Respublikos administracinėse teritorijose 2005 – 2007 m. 
Table 2. Private land market activity in administrative areas of the Republic of Lithuanian in 2005– 2007 

 

 
Rodikliai 
Indicators 

Priemiestiniai rajonai 
Suburban districts 

Rajonai su rekreaciniais ištekliais 
Districts with recreational potential 

Likusi 
teritorija 

Remaining territory Vilniaus Kauno Klaipėdos Trakų Molėtų 
Perleista privačios žemės ūkio paskirties žemės vidutiniškai per metus tūkst. ha 
Private agricultural land transactions average per year, thous. ha 

2005 – 2006 m. 6,27 4,38 6,30 3,02 2,76 149,8 
2007 m. 5,29 4,79 6,16 3,60 3,90 165,6 

Rinkos aktyvumas proc.  
Market activity, % 

      

2005 – 2006 m. 9,6 7,4 10,7 9,2 6,3 6,1 
2007 m. 7,8 7,7 9,8 7,8 6,5 6,4 

Pakeista paskirtis iš žemės ūkio į kitą paskirtį vidutiniškai per metus proc. nuo visos privačios žemės 
Changes in land use, average per year, a percentage of total private land  

2005 – 2006 m. 0,30 0,43 0,37 0,27 0,05 0,04 
2007 m. 0,17 0,63 0,46 0,06 0,003 0,05 

 
Žemės ūkio paskirties žemės kainos tyrimai 
 

Lyginant vidutines žemės ūkio paskirties žemės rinkos 
kainas, pastebimas jų nuolatinis didėjimas, kurio pagrindi-
nės priežastys – padidėjusios žemdirbių pajamos, gauna-
mos už parduodamą produkciją arba kaip valstybės bei Eu-

ropos Sąjungos parama (tiesioginės išmokos ir pan.). Per 
dvejų metų (2004 – 2007 m.) laikotarpį vidutinės privačios 
žemės rinkos kainos padidėjo 1,8 karto, kai žemė įsigyja-
ma ilgalaikiam ūkininkavimui, ir 3,1 – 8,8 karto, – kai že-
mė įsigyjama turint tikslą ją užstatyti ar panaudoti kitokiai 
ne žemės ūkio veiklai (žr. 3 lentelę). 

 
3 lentelė. Masinio vertinimo būdu nustatytos vidutinės žemės rinkos vertės dinamika 2004 – 2007 m. (aritmetinis vidurkis) 

Table 3. Dynamics of the average land market price (arithmetic mean) determined by mass appraisal in 2004 – 2007 
 

 
Savivaldybių grupės 

Groups of municipalities 

Vidutinė žemės rinkos vertė Lt/ha 
Average land market value, LTL/ha 

2005 – 2007 m. kartų 
2005 – 2007 in times 

2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 
I. Savivaldybės, kur žemė daugiausia perkama ilgalaikiam ūkininkavimui:  
    Municipalities, where land is mainly acquired for long-term farming: 

Vakarų Lietuvos zona (10 sav.) 
In Western Lithuania (10 municipalities) 

660 780 1070 1420 1,8 

Vidurio Lietuvos zona (21sav.) 
In Central Lithuania (21 municipalities) 

1010 1380 1770 2370 1,7 

Rytų Lietuvos plynaukščių zona (9 sav.) 
In Eastern Lithuania plateau (9 municipalities) 

800 910 1460 2010 2,2 

Rytų Lietuvos aukštumų zona (5 sav.) 
In Eastern Lithuania heights (10 municipalities) 

650 850 1070 1310 1,5 

Vidutiniškai 
On the average 

850 1100 1470 1960 1,8 

II. Priemiestiniai rajonai 
     Suburban districts 

     

Vilniaus 
Vilnius district 

4400 14600 48900 105800 7,2 

Kauno 
Kaunas district 

1800 5830 6000 19600 3,4 

Klaipėdos 
Klaipėda district 

2550 3420 6600 30050 8,8 

Vidutiniškai 
On the average 

2970 8130 21200 53300 6,6 

III. Savivaldybės su dideliais rekreaciniais ištekliais (miestų įtakos zonoje) 
       Municipalities with high recreational potential (influenced by city proximity) 

Trakų 
Trakai district 

1810 2060 5870 7560 3,7 

Elektrėnų 
Elektrėnai municipality 

1500 1610 3250 5000 3,1 

Kretingos 
Kretinga district 

1280 1590 2480 9490 6,0 

Vidutiniškai 
On the average 

1510 1760 3830 7930 5,2 
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Pažymėtina tai, kad vidutinė rinkos vertė, nustatyta pa-
gal sudarytus pirkimo-pardavimo sandorius, priemiestinėse 
ir rekreacinėse teritorijose, dažniausiai atitinka tik tam tikros 
dalies žemės plotų vertę, tai yra tų plotų, kuriuos pagal jų fi-
zines savybes ir teritorijų planavimo dokumentus (ar sąlygas 
šiems dokumentams rengti) galima panaudoti užstatyti. Di-
džioji dalis teritorijos, naudotina tik žemės ūkio veiklai, yra 
žymiai mažesnės vertės. Tačiau žemės, perkamos ilgalai-
kiam ūkininkavimui, santykinės apimtys šiuose rajonuose 
yra nedidelės, todėl perkamos žemės vidutinė kaina neat-
spindi visos žemės rinkos vidutinės vertės. 

Nusausinus užmirkusias žemes jų našumas padidėja 13 
– 23 balais. Atitinkamai didėja ir šios žemės rinkos vertė. Be 
to, žemės ūkio paskirties žemės kainai turi įtakos ir žemės 
naudojimo būklė: apleistų žemių bei žemių su patenkinamai 
veikiančiomis sausinimo sistemomis ar šių sistemų defektais 
rinkos kaina yra apie 20 proc. mažesnė nei dirbamos (naudo-
jamos) žemės kaina. Pagal 130 seniūnijų specialistų apklau-
sos duomenis, 2006 – 2008 m. apleistos žemės sklypai geros 
ūkinės vertės žemių zonoje buvo perkami mokant vidutiniš-
kai 1000 – 1200 Lt/ha pigiau, prastesnės ūkinės vertės žemių 
zonoje – 500 – 600 Lt/ha pigiau. Palyginus dirvožemių na-
šumą su vidutine rinkos verte nustatyta, kad geros ūkinės 
vertės žemėse, tinkamose cukriniams runkeliams, kviečiams, 
rapsams auginti, vidutiniškai 1 našumo balui tenka 90 – 
100 Lt žemės hektaro kainos, vidutinės ūkinės vertės žemėse 
– 70 – 80 Lt, mažos ūkinės vertės žemėse, daugiausia nau-
dojamose pievoms ir ganykloms – 50 – 60 Lt. Šie rodikliai 
atitinka kapitalizuotas grynąsias pajamas iš žemės ūkio veik-
los ir didėja tiek, kiek dėl produkcijos kainų augimo ar že-
mės naudojimo intensyvinimo didėja ūkių pajamos. Nuo-
krypiai nuo vidutinių rodiklių dėl subjektyvių veiksnių (vie-
tos patogumo pirkėjui jo sodybos ar kitų žemės sklypų at-
žvilgiu, žemės sklypo sukultūrinimo laipsnio, kelių tinklo) 
nėra esminiai; pvz., geriausių žemių rajonuose atskirose vie-
tovėse maksimali kaina siekia tik iki 6000 – 7000 Lt/ha (at-
vejai, kai žemės kaina didėja dėl galimo teritorijos panaudo-
jimo sodybos statybai ar kitai ne žemės ūkio veiklai, neį-
skaičiuoti).  

Pateikti duomenys atitinka ankstesnių tyrimų išvadas, 
jog lyginant su ilgalaikiam ūkininkavimui perkama žeme 
žemės sklypai, tinkami užstatyti, parduodami 3 – 5 kartus 
brangiau, turintys parengtus detaliuosius planus – 20 kartų 
brangiau, o esant įrengtai infrastruktūrai – 50 – 60 kartų 
brangiau (Aleknavičius ir kt., 2002). Taikant daugiakriterės 
analizės metodus (Malienė..., 2000) atsižvelgiama į vertina-
mų žemės sklypų skirtingo perspektyvinio panaudojimo ga-
limybę.  

Žemės kainų augimą priemiestinėse teritorijose ir jų dy-
dį (kelias dešimtis kartų didesniu santykiu nei žemė, perka-
ma ilgalaikiam ūkininkavimui) gali lemti kelios priežastys. 
Viena iš jų – žemės įsigijimas padeda miestiečiams spręsti 
būsto problemas. Perkant tokio pat ploto žemės sklypus gy-
venamajai statybai miestuose, tektų sumokėti iki 12 kartų 
daugiau, perkant kitos paskirties žemės sklypus priemiesti-
nėse teritorijose – nuo 3 iki 8 kartų daugiau. Norėdamas 
gauti leidimą žemės ūkio paskirties žemę užstatyti, kai to 
nedraudžia teritorijų planavimo dokumentai ir teisės aktai, 
žemės savininkas išleidžia tik tiek lėšų, kiek kainuoja deta-
liojo plano parengimas. Žemės įstatyme įrašyti reikalavimai 
pakeičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį at-
lyginti į valstybės biudžetą žemės ūkio ir miškų ūkio gamy-

bos nuostolius panaikintas 2000 m. Be to, Ūkininko ūkio 
įstatymo pataisose (Lietuvos..., 2008) numatyta, jog gyve-
namąjį namą (ūkininko sodybą) galima statyti be detaliojo 
plano ne mažesniame kaip 0,5 ha ploto žemės ūkio paskir-
ties žemės sklype, ūkininkui priklausančiame nuosavybės 
teise. Apie tai, kaip šia galimybe pasinaudojama, galima 
spręsti iš mažo ploto ūkininko ūkius įregistruojančių asmenų 
skaičiaus. Iki 1 ha ploto ūkių Lietuvoje 2008 02 01 buvo 
3308, arba 3,2 proc. visų įregistruotų ūkių, Vilniaus rajone – 
4141 (12,3 proc.), Kauno rajone – 325 (11,8 proc.), Klaipė-
dos rajone – 356 (11,3 proc.).  

Kita priežastis, didinanti žemės ūkio paskirties žemės 
kainą rekreacinėse teritorijose, – galimybė ten pasistatyti va-
sarnamius, kaimo turizmo sodybas ar kitaip panaudoti terito-
riją poilsiui bei pramogoms. Žemės kaina didinama dėl 
konkrečios vietovės estetinės vertės, įrengtos inžinerinės inf-
rastruktūros, galimybės planuoti pastatų statybą, dėl arti 
esančių (valstybinėje žemėje) vandens telkinių ir miškų, 
nuošalios nuo triukšmingos aplinkos vietos, galimybės pato-
giai privažiuoti ar kitokių individualių privalumų, kurių nėra 
kituose žemės plotuose. Teisės aktai numato, jog rekreacinių 
teritorijų reglamentus nustato bendrieji ir specialieji planai. 
Rekreacinėms teritorijoms priskiriamos vietovės, turinčios 
estetinių kraštovaizdžio vertybių ir tinkamos žmonių poilsiui 
organizuoti. Šiose teritorijose gali būti statomi rekreacinės 
infrastruktūros objektai – apgyvendinimo, gydymo, maiti-
nimo, poilsio, sporto, informacinės paskirties statiniai. Kai 
rekreacinei plėtrai numatytose teritorijose esančią žemės 
ūkio paskirties žemę norima panaudoti ne žemės ūkio veik-
lai, reikia parengti specialiuosius arba detaliuosius planus, 
kurie nustatytų rekreacinį žemės naudojimo būdą ir atitin-
kamą teritorijos tvarkymo režimą. Rekreacinės teritorijos ga-
li būti numatomos ekstensyviam ar intensyviam naudojimui 
(pritaikymui). Ekstensyvaus pritaikymo zonoje leidžiama 
vykdyti darbus, didinančius vietovės estetinį potencialą (pat-
rauklumą), sodinti želdinius, pertvarkyti sodybas į kaimo tu-
rizmo statinius. Intensyvaus pritaikymo zonose galima tiks-
lingai keisti esamo užstatymo pobūdį. Naujos statybos ir 
tvarkymo priemonės turi iš esmės gerinti poilsio sąlygas ir 
aplinkos kokybę. 

Analizuojant rekreaciniams tikslams parduotos priva-
čios žemės kainas pagal VĮ Registrų centro parengtas že-
mės masinio vertinimo ataskaitas, savivaldybių teritorijos 
išskirtos į 4 skirtingas rekreacinių teritorijų grupes (žr. 4 
lentelę). 

Žemės ūkio paskirties žemės kainų tyrimai parodė, kad 
žymi dalis (apytiksliai apie 15 tūkst. ha per metus) žemės 
sklypų yra parduodami už didesnę kainą, nei turėtų būti 
mokama už ilgalaikiam ūkininkavimui perkamą žemę. Šios 
žemės naudojimo perspektyvos – užstatymas ar kita ne 
žemės ūkio veikla. Tai atspindi urbanistinės plėtros ten-
dencijas, kurioms palankesnes sąlygas sudaro geresnė ko-
munikacinė būklė, leidžianti pasiekti toliau nuo miestų 
esančias gyvenamąsias ir rekreacines sodybas bet kuriuo 
metų laiku. Tačiau vertingų žemės ūkio naudmenų prara-
dimas gali padaryti žalos žemės ūkio gamybai. Žemės plo-
tų su neatkuriamaisiais gamtos ištekliais – derlingu dirvo-
žemiu – panaudojimas užstatymui pasipelnymo tikslais ga-
li būti traktuojamas kaip viešojo intereso racionaliai naudo-
ti žemę pažeidimas, ir tam reikia valstybinio reguliavimo 
priemonių.  
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4 lentelė. Vidutinė žemės kaina rekreacinėse teritorijose 2007 m. 
Table 4. Average land price in recreational areas in 2007 

 
 
Rekreacinių teritorijų grupės 
Groups of recreational areas 

Žemės pirkimo-pardavimo sutartyse įrašyta žemės kaina 
tūkst. Lt/ha 

Land price recorded in land sale contracts, in thous. 
LTL/ha 

brangiausiose verčių zonose 
In the highest value zones 

kitose verčių zonose, naudo-
jamose rekreacijai 

In other value zones suitable 
for recreation 

vidutinė vertė 
On the avera-

ge 

maksimali 
vertė 

Maximal 
value 

vidutinė vertė 
On the avera-

ge 

maksimali 
vertė 

maximal va-
lue 

I. Teritorijos, esančios arti didžiųjų miestų 
Territories close to larger cities 

    

Vilniaus 
Vilnius district 

1310 1400 420 450 

Kauno 
Kaunas district 

450 500 140 150 

Klaipėdos 
Klaipėda district 

820 910 400 800 

Trakų 
Trakai district 

360 400 175 – 200 230 

Kitų didžiųjų ir kurortinių miestų (9 savivaldybėse) 
Near other larger cities or resort towns (9 municipalities) 

40 – 330 490 20 – 80 120 

II. Teritorijos ežeringose savivaldybėse (Molėtų, Utenos, Šven-
čionių, Ignalinos, Lazdijų, Plungės) 
Territories in lake-rich municipalities (Molėtai, Utena, Švenčio-
nys, Ignalina, Lazdijai, Plungė districts) 

 
41 – 56 

 
175 

 
32 – 40 

 
60 

III. Rekreacinės teritorijos kitose savivaldybėse, naudojamos di-
džiųjų miestų gyventojams poilsiauti (11 savivaldybių) 
Recreational areas in other municipalities suited for recreation of 
larger cities population (10 municipalities) 

nuo 17 – 23 
iki 33 – 43 

from17 – 23 
to 33 – 43 

74 nuo 4 – 9 iki 
14 – 25 

from 4 – 9 to 
14 – 25 
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IV. Rekreacinės teritorijos kitose savivaldybėse, naudojamos ma-
žesnių miestų ir miestelių gyventojams poilsiauti ar kaimo turiz-
mui (19 savivaldybių) 
Recreational areas in other municipalities suited for recreation of 
smaller towns population and for rural tourism (19 municipalities) 

 
4,2 – 16,5 

 
30 

 
3,0 – 9,7 

 
12 

 
Žemės rinkos reguliavimo poreikis ir galimybės 
 

Žemės ūkio paskirties žemės rinkos aktyvumo Lietu-
voje pagrindinė priežastis – žemės reformos metu žemės 
grąžinimas (buvusioje ar kitoje vietoje) jos nedirbantiems 
asmenims, iš kurių dabartiniai žemės naudotojai – žemės 
ūkio veiklos subjektai – perka savo naudojamą ar savo 
ūkių plėtrai reikalingą žemę. Tai paspartina stabilių, kon-
kurencingų ūkių formavimosi procesą. Šios tendencijos pa-
laikomos įstatymų ir programinių dokumentų nuostatose. 
Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 3 
straipsnyje numatyta, jog valstybė teikia paramą privačios 
žemės ūkio paskirties žemės pirkimui, apmokėdama nuo 
50 iki 100 proc. palūkanų už paskolas, paimtas šios žemės 
įsigijimui (Lietuvos..., 2004c). Be to, pirmumą pirkti že-
mės ūkio paskirties žemės sklypą turi žemės sklypo naudo-
tojas, naudojęs šią žemę žemės ūkio veiklai ne mažiau kaip 
metus. Šiems naudotojams priskiriami ūkininkai ir juridi-
niai asmenys, kurių metinės įplaukos už realizuotą žemės 
ūkio produkciją sudaro daugiau kaip 50 proc. visų gautų 
pajamų. Įstatymas taip pat nustato maksimalų įsigyjamos 

nuosavybėn žemės ūkio paskirties žemės plotą vienam fi-
ziniam ar juridiniam asmeniui – iki 500 ha.  

Visos šios priemonės neriboja žemės ūkio paskirties 
žemės perleidimo kitiems asmenims – ne žemės ūkio veik-
los subjektams. Taip sudaromos sąlygos spekuliacijai že-
me, kuri vyksta dėl šių pagrindinių priežasčių: žemės kaina 
nuolat kyla, todėl prekyba žeme yra pelningas verslas; su-
planavus ir panaudojus teritoriją užstatyti, iš prekybos že-
me ar žemės panaudojimo kitai paskirčiai galima gauti 
žymiai daugiau pajamų, nei iš žemės ūkio veiklos. Tai ro-
do, kad į mokslinių tyrimų pagrindu parengtus pasiūlymus 
valstybei reguliuoti žemės ūkio paskirties žemės įsigijimą 
(Aleknavičius..., 2003) nebuvo atsižvelgta. Neigiamos že-
mės rinkos liberalizavimo pasekmės: 

1) žemės ūkio struktūrų formavimosi proceso sulėtini-
mas. Kai žemę įsigyja jos nenaudojantys asmenys, ūkinis sub-
jektas priverstas ją nuomoti savininko nustatytomis sąlygo-
mis. Tai neigiamai veikia ūkio ekonomiką, nes dalis pajamų 
skiriama ne ūkio vystymui, o atitenka žemės savininkui. Be 
to, žemės nuomos sutartys dažniausiai sudaromos trumpam 
laikotarpiui, ir tai neužtikrina ūkio žemėnaudos stabilumo; 
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2) neracionalus žemės naudojimas. Statyboms papras-
tai projektuojami panaudoti lygaus reljefo ariamosios že-
mės plotai, didelė jų dalis – su įrengtomis sausinimo siste-
momis. Planuojant statinių išdėstymą, į žemės ūkio naud-
menų dirvožemių našumą neatsižvelgiama, kadangi teisės 
aktai nenustato apmokėti žemės ūkio gamybos nuostolių. 
Sukultūrintų žemių naudojimo žemės ūkio veiklai priorite-
tas nėra įrašytas nei Teritorijų planavimo įstatyme, nei ki-
tuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose teritorijų pla-
navimo dokumentų rengimą. Visas iš žemės ūkio naudme-
nų plotų sumažinimo (pakeičiant naudojimo paskirtį) gau-
namas pelnas atitenka žemės savininkui bei statytojams ir 
nėra panaudojamas žemės ūkiui stiprinti ar žemės ūkio 
naudmenoms atkurti. 

Žemės rinkos reguliavimas, galintis turėti teigiamos įta-
kos žemės ūkio plėtrai, įmanomas panaudojant šiuo metu ga-
liojančių įstatymų nuostatas bei parengus įstatymų pataisas. 

Žemės įsigijimą ne perpardavimo tikslais, o siekiant, 
jog ūkiams visa jų naudojama žemė priklausytų nuosavy-
bės teise, gali užtikrinti valstybės paramos priemonės. Tei-
kiant paramą, turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijos 46 straipsnio nuostata: „Valstybė regu-
liuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos ge-
rovei“ (Lietuvos..., 1992). Didžiausia parama ūkiams tei-
kiama įgyvendinant Lietuvos žemės ūkio plėtros 2007 – 
2013 m. plano priemones. Pagal šias priemones nustatyti 
paramos teikimo prioritetai, į kuriuos tikslinga įrašyti ir 
ūkių turimos ar per tam tikrą laikotarpį įsigytos žemės plo-
tą, atitinkantį racionalios glaustos (kompaktiškos) žemė-
naudos ribas, t. y. jei žemės sklypai nėra nutolę daugiau 
kaip 2 km nuo ūkio centro ar pagrindinio žemės masyvo. 
Šiam reikalavimui įgyvendinti reikia parengti kartografinę 
medžiagą, vaizduojančią ūkių naudojamos žemės sklypų 
išsidėstymą, arba pradėti rengti žemėtvarkos projektus, ku-
riuose formuojamos perspektyvių ūkių žemėnaudų ribos. 
Siūlomas ūkių rėmimo tvarkos patikslinimas paspartintų 
ūkių naudojamos žemės išsipirkimą iš savininkų ir apribotų 
jos perpardavimą ne ūkiniams subjektams. 

Vertingų žemės ūkio naudmenų apsaugą gali užtikrinti 
įstatymų pataisos, padarytos remiantis jau galiojančiomis 
įstatymų nuostatomis. Civilinio Kodekso 4.40 straipsnio 2 
dalyje nustatyta: „Žemės sklypo savininkas turi nuosavy-
bės teisę į sklypo viršutinį žemės sluoksnį bei žemėje esan-
čias naudingąsias iškasenas tiek, kiek ši teisė neprieštarau-
ja įstatymams ir kiek būtina naudoti žemės sklypą pagal 
paskirtį“ (Civilinis..., 2000). Šia nuostata tarsi pripažįsta-
ma, kad žemės savininkas negali disponuoti ta žemės kaip 
gamtos išteklių dalimi, kurios jis pats nesukūrė. Kadangi 
naudojant žemę kitai paskirčiai derlingas dirvožemis ne-
reikalingas, valstybė gali nustatyti sąlygas jam nukasti net 
ir privačioje žemėje. Viena iš tokių sąlygų gali būti kom-
pensacija valstybei už žemės naudojimo paskirties pakei-
timą, nes įstatymai nustatė žemės priskyrimo žemės ūkio 
paskirčiai kriterijus ir žemės savininką įpareigojo naudoti 
žemę pagal paskirtį. Be to, Žemės įstatymo 22 straipsnyje 
nustatyta: „Ariamoji žemė, kurios dirvožemio našumas di-
desnis už vidutinį šalyje, taip pat žemė, kurioje yra eksplo-
atuojamos melioracijos sistemos, turi būti naudojama taip, 
kad nesumažėtų jos plotas, išskyrus ekologiškai nuskurdin-
tose gamtinio karkaso teritorijose, ir nepablogėtų dirvože-
mio savybės“ (Lietuvos..., 2004b). Tai reiškia, kad tokių 
žemės plotų mažinimas draudžiamas. Iškilus neišvengia-

mam būtinumui juos mažinti, įstatymų pataisos turėtų nu-
statyti sąlygas, atitinkančias teritorijų planavimo ir raciona-
laus žemės naudojimo principus. Lietuvos Respublikos 
Konstitucinis teismas yra konstatavęs, kad žemės raciona-
lus naudojimas yra viešasis interesas: „Konstitucinis žemės 
apsaugos principas rodo, kad žemė traktuojama kaip visuo-
tinė vertybė, turinti socialinę funkciją – tarnauti tautos ge-
rovei. Visuomenei ne tas pats, kaip žemė naudojama, nes 
išsaugoti žemės produktyvumą yra visuotinis poreikis“. 
(Lietuvos..., 2005). Tuo pagrindu teisės aktuose būtų gali-
ma įrašyti, jog rengiant teritorijų planavimo dokumentus, 
žemės ūkio naudmenos gali būti projektuojamos arba lei-
džiamos panaudoti kitai paskirčiai tik išimtiniais atvejais, 
ir tik šiuo paskirties pakeitimu suinteresuotam asmeniui 
sumokėjus į valstybės biudžetą sumą, lygią tokio pat ploto, 
kuriuo bus sumažintos žemės ūkio naudmenos (nuimant 
derlingąjį dirvožemio sluoksnį), atstatomajai vertei, t. y. 
žemės ūkio gamybos nuostolius. Atstatomoji vertė turi būti 
skaičiuojama taip pat, kaip rekultivuojant išeksploatuotus 
karjerus; be to, dar reikia pritaikyti didinančius vertę patai-
sos koeficientus dėl sunaikintų melioracijos įrenginių ir dėl 
žemės našumo balo. Šios siūlomos teisės aktų pataisos ap-
ribotų netaupų našių žemių plotų naudojimą, jų iššvaisty-
mą įvairiems tikslams. Be to, tai sulėtintų žemės rinkos 
kainos augimą, nes žemės savininkas ar statytojas privalėtų 
dalį tikėtino gauti pelno (dėl žemės ūkio naudmenų maži-
nimo) atiduoti valstybei. 

Dar viena iš priemonių, stabilizuojančių žemės rinkos 
kainos didėjimą priemiestinėse ir rekreacinėse teritorijose 
– teritorijų planavimo dokumentų sistemos įdiegimas. Pa-
rengus visų savivaldybių bendruosius planus (preliminariai 
iki 2009 m.), bus nustatytos sąlygos ir reglamentai rengti 
detaliuosius planus, numatančius teritorijos panaudojimą 
gyvenamosios, ūkinės komercinės, pramoninės ir rekreaci-
nės paskirties pastatų statybai. Parengus specialiuosius inf-
rastruktūros objektų išdėstymo planus (pirmiausia savival-
dybių iniciatyva), paaiškės konkretūs žemės plotai, kuriuo-
se bus galima rengti detaliuosius planus ir pakeisti žemės 
naudojimo paskirtį. Likusius žemės plotus teks naudoti pa-
gal jų registravimo dokumentuose nustatytą paskirtį. Tikė-
tina, kad tai padidins statinių išdėstymo galimybes ir žymiu 
mastu pakoreguos siūlomų parduoti žemės sklypų kainą. 
Daug kur, nesant galimybių pakeisti paskirtį, kai leidžiama 
tik žemės ūkio pastatų statyba, žemės kaina sumažės. 

Net ir tuo atveju, jeigu jokių įstatymų pataisų nebus, 
žemės rinkos reguliavimui žymesnį netiesioginį poveikį 
gali turėti valstybės institucijų vykdoma žemės naudojimo 
valstybinė kontrolė, jeigu ji nebus epizodinė, o apims visas 
kaimo vietoves. Vadovaujantis Administracinių teisės pa-
žeidimų kodekso 52-2 straipsniu (Administracinių..., 
2004), už žemės sklypų naudojimą ne pagal nustatytą pa-
grindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį numatyta 500 – 
1000 litų bauda. Tai – svarbios ekonominės sankcijos, ska-
tinančios nedirbamą žemę perleisti ją galintiems naudoti 
pagal paskirtį asmenims. Jas tikslinga papildyti ir Žemės 
mokesčio įstatymo pataisomis, kurios nustatytų didesnę 
žemės mokesčio sumą žemės savininkui už apleistą žemės 
ūkio paskirties žemę, o už įsigytą ir melioracinėmis prie-
monėmis pagerintą buvusią apleistą (nedeklaruotą) žemę šį 
mokestį sumažinti. Be to, Žemės mokesčio įstatyme reikė-
tų nustatyti, jog žemės ūkio paskirties žemės, kuri nenau-
dojama žemės ūkio produkcijos gamybai (nedeklaruojama 
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arba jos savininkas tik užtikrina geros agrarinės būklės pa-
laikymą pievose ir ganyklose, o jų produkcija nepanaudo-
jama), apmokestinamoji vertė skaičiuojama nuo vidutinės 
žemės rinkos vertės, nustatomos pagal žemės verčių žemė-
lapius. Ši siūloma priemonė žemdirbių mokesčių nepadi-
dintų, tačiau turėtų ekonominį poveikį žemę supirkusiems 
spekuliaciniais tikslais asmenims bei kitiems žemės ūkio 
paskirties žemės savininkams, nedirbantiems žemės ir siū-
lantiems ją pirkti bei užstatyti. Tai leistų valstybei susigrą-
žinti bent dalį nuostolių, patirtų per pigiai privatizuojant 
žemę (t. y. kai ji buvo grąžinama, perduodama nuosavybėn 
ar parduodama neatskaičiuos vertės padidinimo išlaidų) to-
se vietose, kur žemės vertė buvo didesnė dėl valstybės su-
kurtos infrastruktūros ir kitų ne dėl savininko veiklos atlik-
tų pagerinimų. 

Pasibaigus žemės nedirbančių asmenų turimos žemės 
perleidimo žemdirbiams procesui (maždaug po 10 metų), 
žemės ūkio paskirties žemės rinka stabilizuosis savaime, 
nes ekonomiškai gyvybingi ūkiai savo įsigytos ir naudoja-
mos žemės nepardavinės. Patenkinus didžiųjų miestų gy-
ventojų poreikius turėti nuosavos žemės sklypus gyvena-
mųjų sodybų ir vasarnamių statybai, žemės poreikis kitų 
pastatų bei įrenginių statybai nebus didelis (šiuo metu pa-
grindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis pakeičiama 
apie 2 tūkst. ha per metus). 
 
Išvados 
 

1. Privačios žemės ūkio paskirties žemės rinkos akty-
vumo Lietuvos kaimo vietovėse pagrindinės priežastys tos, 
kad žemės reformos metu daug žemės buvo sugrąžinta jos 
nedirbantiems asmenims, ir žemės ūkio veiklos subjektai ją 
turi pirkti savo žemėnaudų stabilumui užtikrinti. Svarbiausi 
veiksniai, nuo kurių priklauso žemės rinkos aktyvumas, – 
žemės ūkio veiklos subjekto naudojamos (deklaruotos) 
žemės plotas ir teritorijos panaudojimo intensyviai žemės 
ūkio veiklai lygis.  

2. Įsigyjamos per metus nuosavybėn žemės ploto san-
tykis su visu privačios žemės plotu palaipsniui didėja: nuo 
4,5 proc. 2004 m. iki 6,4 proc. 2007 m. Tai lemia didėjanti 
žemę įsigyjančių subjektų perkamoji galia ir valstybės pa-
rama ūkių ekonomikai stiprinti, juridiniams asmenims su-
teikta teisė įsigyti žemę nuosavybėn, poreikis būsto staty-
bai priemiestinėse teritorijose, statybų ir kitokios veiklos 
poreikis rekreacinėse teritorijose. 

3. Žemės ūkio paskirties žemės vidutinė rinkos kaina 
perkant žemę ilgalaikiam ūkininkavimui priklauso nuo 
žemės našumo balo. Priemiestinėse ir rekreacinėse teritori-
jose žemės kainos dydis yra nuo 2 iki 100 kartų didesnis 
nei kitose teritorijose. Taip yra dėl skirtingo ploto vienetui 
tenkančių galimų gauti pajamų kiekio kitos paskirties že-
mėje bei žemės ūkio paskirties žemėje, taip pat dėl palan-
kių sąlygų pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo 
paskirtį, atsisakius 2000 m. privalomo žemės ūkio gamy-
bos nuostolių kompensavimo valstybei. 

4. Žemės rinkos procesų valstybinis reguliavimas ga-
limas įgyvendinant įstatymų nuostatas, suteikiančias pir-
mumą žemės nuomininkams pirkti jų naudojamą privačią 
žemę bei nustatančias taikyti administracines sankcijas 
žemės nenaudojantiems pagal paskirtį asmenims. Viešojo 
intereso požiūriu tikslinga priimti įstatymų pataisas, numa-
tančias teikti didesnę paramą ūkiams, didinantiems racio-

nalios ūkio žemėnaudos privačios žemės plotus, taip pat 
numatančias privalomus mokesčius valstybei už vertingų 
žemės ūkio naudmenų ploto sumažinimą, kai ši žemė lei-
džiama projektuoti ar leidžiama panaudoti ne žemės ūkio 
veiklai, nukasant derlingąjį dirvožemio sluoksnį. Be to, 
Žemės mokesčio įstatymą reikia papildyti nuostata, kad 
žemės ūkio paskirties žemės apmokestinamąja verte lai-
koma vidutinė žemės rinkos vertė, apskaičiuota pagal ma-
sinio vertinimo būdu parengtus žemės verčių žemėlapius, 
išskyrus žemės plotus, kurie deklaruojami ir naudojami 
žemės ūkio produkcijos gamybai.  
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Causes and Tendencies of Private Agricultural Land Transactions 
 

Summary 
  

The article analyses statistical data of private agricultural land market and land mass appraisal data in administrative territories. The accomplished 
analysis allows to reveal the factors influencing land market dynamics and land prices. In the period of 2004-2007 the number of land sale and gift con-
tracts increased by 48.6% due to the improving economic situation of farms. New legal acts were adopted, which allowed legal persons to acquire agri-
cultural land under private ownership l. Market price of agricultural land depends mostly on soil fertility when land is acquired for agricultural use. Mar-
ket price for the agricultural land, located near towns and cities is higher by 10–100 times, in territories suitable for recreation – by 2–20 times. Mostly 
such land is not likely to be used for agriculture; therefore, the price depends on the possibility of changing the current land use and starting new con-
structions. For proper regulation of market processes such development of land planning documents and improvement of current legislation are proposed, 
which in case of land use change oblige the owners to compensate the state for losses due to the decreased area of fertile agricultural land. 
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Причины и тенденции транcакций частной земли сельскохозяйственного назначения 
 

Резюме 
 

В статье анализируются статистические данные о рынке частной сельскохозяйственной земли, а также данные массовой оценки земли 
сельских административных территорий. Выявлены факторы, влияющие на активность земельного рынка и стоимость земли. С 2004 по 2007 г. 
объемы сделок купли-продажи и дарения земли по причине улучшения экономического состояния хозяйств увеличивались на 48,6 %. Были 
приняты правовые акты, разрешающие приобрести в собственность землю сельскохозяйственного назначения юридическим лицам. Цена зем-
ли, приобретаемой для сельскохозяйственных нужд, в основном зависит от плодородности почв. Цена участков земли, покупаемых в приго-
родной зоне увеличивается в 10 – 100 раз, в рекреационных зонах – в 2 – 20 раз; это зависит от возможностей изменения основного целевого 
назначения и строительства построек. Для регулирования рыночных процессов предлагается разработка документов территориального плани-
рования и усовершенствование законов: при изменении основного целевого назначения собственники должны компенсировать государству 
потери из-за уменьшения площади плодородных сельскохозяйственных угодий. 
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