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A. STANČIKAS (LVŽSF). Laba diena, dar sykį visiems. Kolegos, diskusijas baigiame, 

pradedame šios dienos, rugsėjo 20 dienos, Kaimo reikalų komiteto posėdį, antrasis šios dienos 

posėdis. Darbotvarkėje pagrindinis klausimas – Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 

Nr. IX-1314 pakeitimo įstatymo projektas. Siūlau tuo pačiu sujungti būtent gerbiamojo K. Star-

kevičius įstatymą, nes tam pritarė ir darbo grupė, būtent dėl dovanojimo. Kolegos, jeigu galima, 

bendru sutarimu pritariame tokiai šios dienos darbotvarkei. 

Darbotvarkė būtų – Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 

Nr. XII-854 1 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr. XIIP-1862. Šituo papildome darbo-

tvarkę. Bendru sutarimu kaip ir pritarėme. 

Tad, kadangi aš iš karto noriu pasakyti, to laiko… Aišku, mes galime šiandien posė-

džiauti gana ilgai, tačiau aš manau, kad tikrai gana sėkmingai padirbėjo darbo grupė, nes buvo 

bent keletas susirinkimų, diskusijų, įvairios organizacijos, suinteresuoti vienokie ar kitokie as-

menys teikė įvairius siūlymus, tikrai darbo grupė kiekvieną išanalizavo. Galbūt mes tada kaip 

komitetas, jeigu galima gauti tokį pritarimą, kad mes pasitikime tos darbo grupės būtent tais re-

zultatais tais klausimais, kuriems pritarė arba nepritarė. Tada galėtume eiti konkrečiai prie tų 

klausimų, kur darbo grupė nesusitarė ir kur tada reikalingas šiuo atveju iš esmės jau mūsų 

sprendimas. Ar galima, kolegos, sakykim, tokia eiga? Tada mes labai daug sutaupytume laiko. 

Jei mes turėtume peržiūrėti kiekvieną paeiliui, tai reikėtų sugaišti labai daug laiko. O, ko gero, 

laiko ir nėra tikslo, ne tai yra išdiskutuota, išsvarstyta, aptarta bent keletą sykių. 

Tai, ką, kolegos, kokia nuomonė? Pritariate šitai pozicijai, tokiai darbo tvarkai? Tada ir 

bandome. Tada Gintarei suteikiu žodį. 

G. DEŠUKAITĖ. Aš trumpai noriu pasakyti, kad šiandien buvo galutinai nuspręsta darbo 

grupėje. Pirmas punktas buvo vis dėlto nuspręsta palikti 25 % akcijų teisių pajų, nes buvo siū-

lymas 10. Tiesiog pristatau. Taip pat buvo pritarta dovanojimui ta apimtimi, kad nebūtų taikoma 

dėl 500 hektarų ribos įrašant į kitą straipsnį, į 2 straipsnio 5 dalį. Būtent, kad gerbiamo K. Star-

kevičiaus pasiūlyme būtų nepilnai dalis.

                                               
 Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija;

LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF –
Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių 
grupė; TS-LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTF – frakcija „Tvarka ir 
teisingumas“.
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K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Aš tikrai pritariu tam pasiūlymui, nes tada bus įstatyme, 

kad jei viršija 500 hektarų, tai reiškia, kad tokio sandorio notarai netvirtins, jei viršys bendrą 

tvarką, trumpai ir drūtai pasakius. Jei neviršys, notarai tvirtins ir tada artimiausias ratas: vaikai, 

tėvai, įvaikiai, tėvai galės dovanoti ir tėvams ar seneliams nereikės laukti mirties, kad anūkui 

žemę padovanotų. Nes šiandien, deja, yra taip. 

A. STANČIKAS (LVŽSF). Tam darbo grupė pritarė ir…

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Šis įstatymas ketverius metus pragulėjo. Ši pataisa.

---. Nors iš tikrųjų jis galėjo kur kas greičiau pasiekti dienos šviesą.

A. STANČIKAS (LVŽSF). Tam buvo pritarta. Kolegos, būtent tam pritarti ar dabar reikia? 

Nereikia. Nes būtent mes ir sutarėme, kad darbo grupė.

G. DEŠUKAITĖ. Taip pat buvo dar trečias dalykas, nes kilo klausimas dėl ribojimo že-

mės pardavimo fondams, tai buvo nuspręsta šiandien akcentuoti ir taikyti tokią nuostatą, kurią 

Žemės ūkio ministerija tiesiog perskaitė žodžiu mūsų darbo grupėje, ten prie deklaracijų pa-

teikimo, reikalavimų patikslinimo. Jeigu suformulavę galutinai tą tekstą, mes matysime, kad iš 

tikrųjų trūksta dar kažkokių garantijų, tai bus registruojamas Seimo narių vardu pasiūlymas. Čia 

buvo prie tokio prieita, tiesiog taupant laiką.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Jei galima, pirmininke, aš taip pat siūlyčiau, kad vis dėl-

to būtų įtvirtinta įstatyme, ne poįstatyminiuose aktuose, čia labai svarbu, tačiau tą formuluotę 

mes, komitetas, dar susirinksime ir tikrai vieningai, galvoju, jau maždaug žinome, kaip daryti, 

bet dar pateiksime jums. Gerai? Tai šitą dar atskirai.

A. STANČIKAS (LVŽSF). Tai čia atskirai mes, taip sakant, aptarsime.

G. DEŠUKAITĖ. Ir taip pat buvo išbraukta nuostata, kad juridinis asmuo, kuris nepa-

sinaudoja pirmumo teise, turi teisę vietoj savęs pasiūlyti pirmumo teisę savo dalyviui. Tai čia 

gerbiama (…) priminė, kad ta nuostata kažkaip likusi, tai ta nuostata taip pat bus išbraukta. 

Liko nuspręsti faktiškai porą dalykų. Tai pirmas dalykas, ar palikti nuostatą dėl gyvulių, 

tai yra kad asmuo, juridinis asmuo, fizinis, turintis virš 500 hektarų, gali įsigyti žemės ūkio pa-

skirties žemės, atitinkamai už kiekvieną papildomą hektarą turėdamas vieną gyvulį. Čia buvo 

daug visokių diskusijų, nuomonių. Tiesiog buvo nuspręsta palikti spręsti komitete, ar tą nuostatą 

palikti kaip tokią, nes ji yra galiojančiame įstatyme, ji buvo įrašyta, kaip prisimenate, bet yra pa-

siūlymų ją išbraukti. Tai reikėtų nuspręsti. 

A. STANČIKAS (LVŽSF). Labai paprastai. Darbo grupėje susiformavo kaip ir dvi nuo-

monės. Viena nuomonė buvo, kad vis dėlto skatinant gyvulininkystę ir Žemės ūkio ministerija iš 

tikrųjų pristatė, na, šiandien, sakykime, kadangi ta tvarka, kaip yra numatyta, veikia. Aišku, šiek 

tiek tam tikrų abejonių buvo, kaip tas kontrolės mechanizmas, bet, kaip ir ministerija sako, tai tik 

treji metai. Jei trejus metus neatitinka tų įsipareigojimų, tai žemę, jei pats savininkas nepardavė, 
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tai žemę vidutine rinkos kaina valstybė yra įsipareigojusi nupirkti, išpirkti. Tai savaime su-

prantama, kad šioje vietoje savininkui yra, ko gero, iš karto interesas, jei tu neatitinki tų sąlygų, 

žemę parduoti greičiau, nei laukti, kol valstybė šiuo atveju vidutine kaina. Nes galbūt tu su-

siderėsi kur kas geresnę kainą šiuo atveju. Būtent ministerija pristatė, kaip šie sandoriai vyko. 

Būtent tai ir rodo, kad vis dėlto sandoriai vyksta, yra šitoje vietoje. Ar tai ypač kažkokius sudaro 

pavojus, kad tai yra labai sukoncentruota žemė, ko gero, to mes nepamatėme, tačiau kita… vie-

nos nuomonės buvo, kad vis dėlto tas įstatymas, ta tvarka, kuri buvo numatyta, ir turėtų likti. 

Kita pozicija, kad iš tikrųjų 500 hektarų, ir viskas, daugiau jokių išlygų ir jokių variantų neturėtų 

būti. Šiandien šitas klausimas yra perkeltas į komitetą, darbo grupė nesuformavo tos konkrečios 

pozicijos ir šiandien mes turime apsispręsti. 

Kitaip sakant, turime du variantus. Pirmas yra būtent palikti tą senąją tvarką, būtent vie-

nas sąlyginis gyvulys – 1 hektaras su tam tikra numatyta tvarka. Antras variantas yra, kad būtent 

500 hektarų, tai yra ta riba ir nėra kitokių išlygų jos daugiau įsigyti. 

Tada trumpai nuomonės ir bandysime eiti prie balsavimo. V. Kamblevičius.

V. KAMBLEVIČIUS (TTF). Mieli kolegos, aš tai… Mane teisingai supraskite, ne tai, kad 

aš noriu palaikyti stambius ūkius, bet kadangi gyvulininkystė jau visiškai eina žemyn, žiūrėkite, 

rašo laikraščiai – sviestas tuoj pabrangs, tai viskas, pieno jau nėra, karvių nėra, mano supratimu,

jei kiekvienam hektarui – po vieną galviją, tegul jis turi nors ir 10 tūkstančių, bet taip nors išlai-

kysime gyvulininkystę, bus ir pieno, ir sūrio, ir sviesto. 

A. STANČIKAS (LVŽSF). Supratau. Tada J. Rimkus. 

J. RIMKUS (LVŽSF). Šiaip aš būčiau linkęs pritarti tai nuomonei, kur 500 hektarų ir nė 

gramo daugiau. Tai būtų iš tikrųjų labai teisinga ir tvirta, ir visiems viskas aišku, tačiau žiūrint į 

kitos pusės pasiūlymus, tai žūva tęstinumas, nes įsivaizduokime dabar tuos ūkininkus, tas įmo-

nes, kurios trejus metus šitaip ūkininkavo, šitaip dirbo ir šiandien šituo sprendimu varome juos į 

bankrotą. Jie turės parduoti gyvulius, išsiparduoti galbūt ir žemę. Aš manau, kad šito neturėtume 

leisti. Mano nuomonė būtų tokia, kad turėtume…

A. STANČIKAS (LVŽSF). Supratau poziciją. J. Baublys. Dabar – J. Baublys, paskui jums 

suteiksiu žodį.

J. BAUBLYS (LSF). Kadangi čia išsakė vieną poziciją, aš norėčiau išsakyti truputį kitą 

poziciją. Buvo daug pasiūlymų, tiksliau, išimčių ten pasiūlyta. Tie, kurie nuomoja 10 metų ir 

daugiau, kad būtų leidžiama įsigyti tą žemę, kuri arčiau gamybinių pastatų, kad būtų leidžiama 

įsigyti papildomai, viršijus 500 hektarų. Tikrai rimti argumentai. Jeigu mes darome vieną išlygą, 

kodėl tada mes atmetame kitas išlygas? Aš manau, kad bet kokia išlyga yra neteisinga. Todėl 

siūlau 500 hektarų ir nedaryti jokių išlygų, nes buvo ne vienas pavyzdys pateiktas, kai viename 

rajone gyvuliai, kitame rajone karvės ir panašiai. O dėl karvių, tai daugiau dėmesio skirkime ir 
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smulkiam laikytojui, nes šiuo metu jau esu pateikęs ir ministrui, kai yra nepagrįstai baudžiama ir 

panašiai, dėl to smulkūs ūkininkai atsisako gyvulių. O ne tiktai stambūs laiko, bet ir smulkūs. Aš 

manau, kad nereikia jokių išlygų. 500 hektarų be jokių išlygų. Ačiū.

A. STANČIKAS (LVŽSF). Dėkoju. 

---. Aš siūlau, kad reikia palikti 500 plius vienam… Kadangi čia gyvulininkystė.

A. STANČIKAS (LVŽSF). Supratau nuomonę. Ministras tyli. Tiek ir to. Dar komentarą, 

tada eisime prie balsavimo. 

---. Norėjau komentarą dėl to, kad tie, kas turėjo tuos 500 hektarų, iš jų niekas neatims. 

Tiesiog jie (…) nebegalės, o naujai jau nebegalės tie, kurie dabar šiandien turėtų daugiau, atei-

tyje jie nebegalės. O tie, kurie turėjo, tie ir turės. 

V. KAMBLEVIČIUS (TTF). Kodėl negalės? 

---. Jeigu panaikino tą nuostatą, kad… (Balsai salėje) 

A. GRUBLIAUSKIS. Nuo 1992 metų vadovauju „Ginkūnų agrofirmai“, niekam nepri-

klausome, patys dirbame. Kaip turėjome 900 sąlyginių galvijų nuo 1992 metų, taip ir šiandien 

turime. Kaip dirbome, 2 tūkstančius hektarų deklaravome, taip ir šiandien deklaruojame. Niekur 

mes nepuolame, nieko neatimame – nei žemių, nei nieko, tiktai leiskite dirbti. Turėkime tokio 

sveiko proto. Trejus metus dabar mes didžiulį projektą grūdų (kombikormo) darome su europi-

niais pinigais, jeigu dabar priimsi tokį, tai kur mūsų tos investicijos? Mūsų prašo grąžos, tikrina, 

kiek gyvulių turime, kaip ką… Jeigu mūsų tas iliuzijas, viltis… tai mes būsime priversti vos ne į 

teismą kreiptis, jeigu taip būtų.

A. STANČIKAS (LVŽSF). Dėkoju. Gerai, K. Starkevičius. 

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Aš tik noriu paaiškinti, patikslinti, kad įstatymas nu-

mato, jeigu 500 ir daugiau gyvulių vysto gyvulininkystę jisai gali tos žemės daugiau nei 500 tu-

rėti ir pirkti, bet jeigu jisai atsisako dėl kokių nors priežasčių, nepaisant to, kaip čia prieš kelerius 

metus atsisakinėjo, tą žemę turi grąžinti į Valstybinį žemės fondą ir Valstybinis žemės fondas ją 

turi išpirkti, privalo išpirkti. Nėra nacionalizuojama. 

Aš tikrai… Supraskime, Lietuvoje susiklostė tokia padėtis, kad yra ir stambūs ūkiai, aiš-

ku, čia nereikia, kad daugiausia gyvulių… tai ir gerai, kad juos išlaikė, turi bendrovės. Aišku, jos 

gal ir galvoja apie plėtrą, bet, kad gyvulininkystės plėtra vyksta, nereikia tikrai bijoti, mane kitas 

labai pykina ir su ministru šnekėjome, tikrai keisis, tai visokios mulčiavimo programos, visokie 

tie dalykai, kurie iš tikrųjų… pinigus mes ten švaistome, bet nesukuriame pridedamosios vertės. 

Nuo hektaro pagal sukeliamą pridedamąją vertę mes šiandien esame gale Europos Sąjungos. Gy-

vulininkystė iš tikrųjų padeda tai skatinti. (Balsai salėje) Grūdai labai gerai, bet gyvulininkystė 

irgi padeda. 
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Negalvokite, aš asmeniškai neturiu jokio intereso, nes man dar toli iki tų 500 ir aš jų 

nepasieksiu. Gyvulių – taip, gyvulių aš turiu. Ir raginus visus, kurie grūdais užsiima pradėti ir 

gyvulininkystę – nelengvą kelią. Aš nepradedu, aš ir anksčiau turėjau, dabar daugiau turiu…

(Balsai salėje) Jo, ir jiems reikia truputį. (Balsai salėje) 

A. STANČIKAS (LVŽSF). Čia jau kitas įstatymas džiuginantis yra.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Tad tikrai…

A. STANČIKAS (LVŽSF). …iš tikrųjų, kaip aš ir sakiau, tas mūsų laikas bėga ir šiandien 

tikrai ir komiteto nariai, ir Seimo nariai gana daug, visą dieną dirba, ko gero, šiandien jau yra iš-

sakyta, suformuluota ir būtent dėl šito, dėl ko šiandien mes ir darbo grupėje ginčijomės, ir šian-

dien atitinkamai kiekvienas išsakė savo poziciją, ir šiandien aš vis dėlto teikiu dėl balsavimo. 

Kadangi tai yra dvi pozicijos, tai pirmoji pozicija, dėl kurios dabar balsuosime, iš principo palikti 

senąją tvarką, t. y. 500 plius vienas sąlyginis gyvulys, vienas hektaras su visu būtent tuo kont-

rolės mechanizmu ir būtent su tais saugikliais, kurie yra būtent po trejų metų, jeigu tu nevykdai 

tos veiklos, visa… Vienu žodžiu, senoji tvarka. Supratote? (Balsai salėje) 

Kolegos, antrasis balsavimas bus už tai, kas, vienu žodžiu, pritaria tam siūlymui, kad 500 

hektarų ir jokių daugiau išlygų, taip pat ir būtent dėl gyvulių. Supratote pačią balsavimo esmę? 

Tada siūlau balsuoti dėl pirmo pasiūlymo. Kas už tai? Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši. Taip, 

dėkoju. Už – 6. Kas prieš? (Balsai salėje) Taip, kas už antrą? Vienas. Aš sau pasiliksiu vis dėlto

prie susilaikau, nes iš tikrųjų šioje vietoje yra tam tikra… (Kalba visi kartu) Žiniasklaidai, kad 

būtum geras… Nes iš tikrųjų šiuo atveju aš nesu linkęs už tai, kad būtų išlygų, tačiau kolegos 

rimtai išsakė pozicijas. Todėl mes negalime…

---. Nesutinka, kad paliktume.

---. Ne, ne, palauk, palauk. …prie to įstatymo punkto nė vieno žodžio…

A. STANČIKAS (LVŽSF). Gerai, trumpai tą savo žodį pasakyk, nes…

---. Mikrofoną įsijunkite.

A. STANČIKAS (LVŽSF). Nes tada, kai suteiksiu žodį Lilijai, išmes tave lauk. 

---. Buvo parašyta „įsigytos“. Kadangi mes šnekame apie gyvulius ir hektarus, tai tą žodį 

„įsigytos“ pakeičiu žodžiu „įsigyjamos“. Tik tiek, vietoj „įsigytos“ – „įsigyjamos“, nes…

A. STANČIKAS (LVŽSF). Kolegos, čia iš tikrųjų yra techninis dalykas…

---. Ne, tai nėra techninis dalykas.

---. Bet įstatyme reikia įrašyti. (Kalba visi kartu) 

A. STANČIKAS (LVŽSF). Tai ministerija…

---. Šito žodžio redakcinis pakeitimas iš tikrųjų iš esmės keičia skaičiavimo principą. 

---. Taip, taip, taip.

---. Čia ir yra esmė.
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---. Principas yra toks, kad aš turiu 500 hektarų, turiu 500 karvių, jeigu aš nusiperku 

vieną, tai papildomai galiu pirkti 1 hektarą. Jeigu mes įrašytume „įsigyjamos“, tai reikštų, kad 

turiu 500 hektarų, kol kas neturiu nė vienos karvė, bet vieną įsigijęs, jau (…) galiu įsigyti…

A. STANČIKAS (LVŽSF). Supratau. Och, tu koks suktas. (Juokas salėje) Dėkoju. Supra-

tome. Ar tam reikia priimti balsavimu? Ne. Atmetame. Po balsavimo replika, ministras. 

B. MARKAUSKAS (LVŽSF). Aš nežinau, aš truputį turiu tokį nuogąstavimą, kad tos 

įmonės, kurios turi keletą bendrovių, kad neatsitiktų taip, kad, pavyzdžiui, sukelia iš vienos 

įmonės į kitą įmonę gyvulius, ne, ne, ne… (Balsai salėje) Kadangi po balsavimo buvo pritarta, 

tai aš manau, kad tokį saugiklį reikėtų kažkur poįstatyminiame akte numatyti, kad taip neat-

sitiktų, nes manau, kad gali, realiai, gyvenimiškai gali. Paėmei, perkėlei karves į vieną bendrovę, 

bet įmanoma. Aš tik kaip repliką, nenorėjau prieš balsavimą, bet…

A. STANČIKAS (LVŽSF). Kolegos, iš tikrųjų laiko nedaug. K. Starkevičius. Ir nebe-

siginčijam.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Aš dar noriu. Tam mes labai daug dirbome prie susi-

jusių asmenų ir tikrai skyrėme daug laiko. Jeigu taip nėra, tai tikrai posėdžių salėje pasitaisysiu, 

bet šiuo atveju tikrai susiję tie visi gyvuliai, kurie bus Lietuvoje, arba netgi Europos Sąjungos 

šalyse, netgi taip, žinokite, jie bus skaičiuojami. Bet Europos Sąjungos šalyse, tai čia mes netu-

rime tokių savo ūkių. Bet jie bus skaičiuojami per susijusius asmenis. Viskas. Tu negalėsi. Bet 

tikrai ministro…

---. Turi būti kontrolės mechanizmas. 

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Aš irgi, priešingu atveju taip, nes tada kilnotų, skraidy-

tų, bet kontrolės mechanizmas turi būti griežtas. 

A. STANČIKAS (LVŽSF). Iš tikrųjų mes šiandien tikrai šituo atveju kalbame apie tai, kad 

tas, kas parašyta įstatyme, ką šiandien balsavome, jis turi taip ir veikti. Kontrolės mechanizmas 

tikrai turi būti griežtas ir tikrai negali būti šiandien kažkokių apėjimų. Būtent gyvenime mes ma-

tome, kas šiandien yra atsitikę, įstatyme 500, seniai yra įstatymas, bet, deja, gyvenime atsitiko 

kažkodėl kitaip. Šiandien traktuojama, kad to negalima sukontroliuoti. Vadinasi, tai, ką šiandien 

mes priėmėme, sukontroliavimas būtinas. Jeigu negalima sukontroliuoti, vadinasi, tokios išlygos 

ir negali būti. Bet aš taip įsivaizduoju, kad šiandien iš tikrųjų ir ministerijai bus uždavinys vis 

dėlto tą užtikrinti.

Po balsavimo Lilija ir einame prie kitos…

---. Jeigu skaitėte, rašė, kur yra komentarai, ir parlamento kas ten – Teisingumo departa-

mentas taip pat, kad labai sunku sukontroliuoti. Kadangi įrašyti treji metai, kaip ir sakė atstovai 

iš ministerijos, kontrolė tik po trejų metų, ir paskui vėl neaišku, gali perrašinėti, jie tą patį, kaip ir 

jūs kalbėjote, akcentavo tą patį, kad mes čia galime kalbėti…
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Man kitas dalykas, nesuprantamas. Čia mes labai gražiai… kodėl bendrovė. O kodėl ne-

gali tos bendrovės pajininkai taip pat išsipirkti tų žemių ir tegu kartu dirba. Kodėl vienam as-

meniui mes visą laiką leidžiame kažkokias nuolaidas padaryti. Jis turi teisę pirkti, o kiti neturi 

teisės. Tegu tas pajininkas taip pat išsiperka ir kartu dirba. (Balsai salėje)

---. Todėl aš ir norėjau klausti, kai pirmą nuėmėt, mes ir sakome, kad bendrovės pajinin-

kas – taip pat kaip įmonės darbuotojas, jis gal šiandien neūkininkauja, bet jis buhalteriauja, jis 

yra bendrovės pajininkas, jis dirba toje bendrovėje. Jis ne vadovo nurodymu: tu, tu ar tu perki, 

bet pajininkas įgyja teisę įsigyti žemę, jis atsiranda, kaip (…) bendrovė, jis gali išeiti…

A. STANČIKAS (LVŽSF). Gerai, kolegos, dėkoju, Jonai, iš tikrųjų tai buvo replika po 

balsavimo, mes šituo atveju jau apsisprendėme ir priėmėme. 

Kitas, ką šiandien pateikė darbo grupė mums, komitetui, svarstyti. 

G. DEŠUKAITĖ. Buvo siūlymas pasinaudoti kitų Europos Sąjungos šalių gerąja prakti-

ka – įvesti vieną bendrą saugiklį. Tai yra žemės ūkio paskirties žemės fizinis, juridinis asmuo, 

galėtų įsigyti ne toliau kaip 30–50 kilometrų atstumu nuo žemę įsigyjančių ūkininkų ūkio ju-

ridinio asmens registravimo vietos. Šiaip, teisininkai tokiai nuostatai prieštaravo, bet iš tikrųjų 

buvo nuspręsta, kad tokios nuostatos reikia, ir buvo nuspręsta, kad reikia susitarti dėl kilometrų, 

ir taip pat… 

A. STANČIKAS (LVŽSF). Taip, dėl atstumo. 

G. DEŠUKAITĖ. Taip pat skaičiavimo, kaip tai būtų skaičiuojama ir praktiškai įgy-

vendinama. 

A. STANČIKAS (LVŽSF). Kolegos, iš karto bandau pirmiausia formuluoti dėl šito pasiū-

lymo, kad būtų vis dėlto apribojamas atstumas. Sakykime, ar tokiai nuostatai mes galime pritarti, 

ir antras, jei pritariame šiai nuostatai, tada apsibrėžiame atstumus. Gerai, kolegos, tada bandau 

išsakyti. Pirmiausia gerbiamas Bronius, paskui (…).

B. MARKAUSKAS (LVŽSF). Aš labai sunkiai įsivaizduoju, kaip tai būtų administruoja-

ma, nes, sakykime, jeigu yra parduodamas 10 hektarų plotas, kurioje vietoje mes dėsime tą tašką, 

kaip mes tą spindulį apibrėšime. 

---. Kur jo centrinė būstinė.

B. MARKAUSKAS (LVŽSF). O jeigu būstinės nėra? Jeigu dirbama žemė. Žiūrėkite, ko-

legos, ar ne paprasčiau visiems būtų ir tikrai mes išlaikytume tą patį reikalavimą, jei mes para-

šytume, kad tame ir gretimame rajone. (Balsas salėje: „Nereikia.“) Kodėl? Bet taip būtų kur kas 

paprasčiau, aiškiau. Nes dabar, žiūrėkite, vienas dalykas, kur dedame tašką, nuo kurio brėžiame 

spindulį. Kitas, žiūrėkite, iki kitos valdos tas 50 kilometrų spindulys kur praeis. Sakykime, jeigu 

tik kamputį to kito kabins, kaip mes įvertinsime, ar jis gali?.. Aš nežinau, aš manau, kad turėsime 

čia labai daug bėdos.
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K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Aš ūkininkauju (…), pavyzdžiui, taip, ūkininkauju, 

Kauno rajone, nusipirkau Kėdainių rajone. Nuo to paskui skaičiuoju į Panevėžio rajoną ir šo-

kinėju kaip tas… (Balsas salėje: „Visa Lietuva.“)

A. STANČIKAS (LVŽSF). Bet lygiai tas pats ir spindulys.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). O jeigu spindulys, tai 50 kilometrų nuo mano ūkio re-

gistravimo vietos ir viskas. (Balsai salėje) 

---. Aš nesutinku. Aš nuo Panevėžio… Kėdainių viename krašte turiu ūkį, o kitame krašte 

prie Panevėžio ribos dirbu žemę, yra 120 kilometrų per visą Kėdainių rajoną. Jeigu 30, 50, aš 

Kėdainių rajone net negaliu įsigyti žemės. 

A. STANČIKAS (LVŽSF). Gerai, J. Baublys ir paskui V. Kamblevičius.

---. Palaikyčiau gerbiamojo ministro nuomonę. (Kalba visi kartu)

B. MARKAUSKAS (LVŽSF). Jeigu (…), mes galime irgi fiksuoti, kad ten, kur registruota 

valda. Tu negalėtum… (Kalba visi kartu)

J. BAUBLYS (LSF). Gerbiami, jeigu galima, minutę.

A. STANČIKAS (LVŽSF). Dėmesio! Tylos visi. J. Baublys.

J. BAUBLYS (LSF). Aš tik norėjau paklausti. Gerai, yra įkurtas ūkis tam tikroje vietoje, 

nustatome atstumą. Įkūrė kitą ūkį – aplink jį vėl atitinkami atstumai. Juk niekas nedraudžia kurti 

kelis ūkius tada. Ir ką tada duos tie atstumai, jeigu bus? Nes puikiai žinau, vienas Trakų rajone 

turi ūkį, Zarasų rajone turi ūkį ir kituose. Tada praranda prasmę. Tik tiek. 

A. STANČIKAS (LVŽSF). Gerai, kolegos. Bet žiūrėkite, iš esmės aš taip suprantu, kad vis 

dėlto ministras sako – būtent tame ir besiribojančiu… Tai iš principo, kad koks nors atstumo ap-

ribojimas turi būti. Jeigu taip formuojama nuomonė. (Balsai salėje) 

V. Kamblevičius turėjo, tada aš jums suteiksiu žodį.

V. KAMBLEVIČIUS (TTF). Man tai taip atrodo, mieli kolegos. Faktiškai nereiktų varžyti 

tame pačiame rajone. Duodu kaip pavyzdį. Jei Kėdainiai, tai visame Kėdainių rajone jis galėtų. 

Bet einant į kitą rajoną reikia nustatyti atstumą – ne daugiau kaip 35 ar 50 kilometrų, kad neiš-

šoktų. Žiūrėkite, paskui kaip įdomiai išeina. Būkime atviri. Normalus ūkininkas ar žemdirbys, 

kuris supranta ekonomiką – deginti kurą ar lakstyti kažkur toliau nėra naudinga. Paskui mes 

iškeliame pašarų sąnaudas, viską, paskui žiūrime, kad viskas brangsta, ir paskui gauname… Ge-

rais laikais tokių nesąmonių niekas nedarydavo.

---. Pasenusios žinios. Aš nuvarau techniką, kol toje vietoje nebaigiu darbo, ji neišvažiuo-

ja. (Balsas salėje: „Nešnekėk, nešnekėk.“)

A. STANČIKAS (LVŽSF). Gerai, supratome. Tada komentaras. Dėmesio! (Kalba visi kartu) 

---. (Kalba ne per mikrofoną, negirdėti) …darbo grupėje aš minėjau, tai labai priklauso 

nuo to, kurioje vietoje šis reikalavimas bus įrašytas. Jei tai yra absoliutus reikalavimas, ne prie 
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pirmumo, vadinasi, mes vėliau susiduriame su ta pačia problema, su reikalavimų neatitikimu, 

Europos Komisijos akimis, ir kartu su EBPO reikalavimais lygiagrečiai.

V. KAMBLEVIČIUS (TTF). EBPO užmirškit.

---. Bet čia ne prie pirmumo. (Kalba visi kartu)

---. O jeigu einame prie pirmumo, viskas gerai. 

---. Nereikia mums pirmumo…

A. STANČIKAS (LVŽSF). Gerai, aš manau, kad šioje vietoje… Aš supratau ministerijos 

tam tikrus nuogąstavimus remiantis tuo, bet iš esmės mes, ko gero, gal šiuo atveju neakcen-

tuokime, vis dėlto darbo grupė dirbo, teikė siūlymus. Šis siūlymas yra pateiktas ir tikrai mes jo 

negalime atmesti. Mes turime analizuoti. Aš tik paprasčiausiai šiandien bandau suformuoti. Jeigu 

mes einame būtent prie apribojimo atstumais, tada mes turėsime apsispręsti, koks tas atstumas, ar 

tai, ką siūlo ministras, ar tai, ką siūlo Ūkininkų sąjunga, arba, sakykime, suformuojame dar kokią 

nors poziciją, kada… Taip, prašom. Tada bandote gale atsisėsti ir prisistatote. 

Trumpai. 

K. IGNATAVIČIUS. Kęstutis Ignatavičius. Gyvenu…

A. STANČIKAS (LVŽSF). Gerai. Dėmesio!

K. IGNATAVIČIUS. Gyvenu Panevėžio rajone, žemė – Pasvalio rajone. 35… apie 40 ki-

lometrų. Kitas dar didesnis žemės gabalas yra Pakruojo rajone. Ką šituo atveju?.. (Balsai salėje) 

Panevėžio rajone gyvenu. Jeigu šitas įstatymas bus priimtas…

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). O kas dirba tą žemę Pakruojo rajone? 

K. IGNATAVIČIUS. Kas dirba? Dirbu aš. 

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Jūs ar jūs nuomojate tą žemę?

K. IGNATAVIČIUS. Dalį nuomoju, dalį dirbu. Dalį! (Balsai salėje) 

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Gerai. Viskas gerai. 

K. IGNATAVIČIUS. O Pasvalio rajone dirbu. (Balsai salėje) 

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Mes dabar kalbame apie pirkimą, kad užkirstume kelius 

spekuliacijai. Šiuo atveju, kai dalį jūs nuomojate, jau jūs šiek tiek spekuliuojate. Būkime biedni, 

nes jūs ne patys dirbate. 

K. IGNATAVIČIUS. Palaukite! Jūs ne taip suprantate. Kur aš dirbu, bet aš ne visą… Ten 

yra dar du dideli gabalai. Aš vieną dirbu, kito nedirbu.

A. STANČIKAS (LVŽSF). Gerai, supratome. Dėkoju.

K. IGNATAVIČIUS. Bet yra per du rajonus. Iš esmės…

A. STANČIKAS (LVŽSF). Dėkoju už jūsų išsakytą mintį. 

Kolegos, pirmiausia, ko gero, siūlau balsuoti, eiti prie balsavimo. Pirma, t. y. dėl pačios 

sąvokos. Siūlau eiti tokiu keliu: pirmiausia mes balsuojame, ar mes numatome būtent apibrėžti 
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atstumus, arba iš principo apriboti atstumus nuo ūkininkavimo šitoje vietoje. Jeigu, sakykim, čia 

buvo siūlomi kilometrai, buvo kitas siūlymas, sakykim, rajonas, pirmiausia nusprendžiame dėl 

principo, ar mes einame tuo keliu būtent, kad būtų šitoje vietoje vienas iš saugiklių – apribojimas 

teritorijos, teritoriniu požiūriu. 

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Ministro buvo geras pasiūlymas. 

A. STANČIKAS (LVŽSF). Ne, tai paskui. Jeigu mes einame tuo keliu, tada mes išanali-

zuosime tuos visus variantus. Gerai. Tai ir siūlau balsuoti. Kas būtent už tai, kad mes įtraukiame 

į saugiklius būtent teritorinį apribojimą? Kolegos, vienbalsiai. Ką gi, dėkoju. Principą mes jau 

nusistatėme. Dabar mums reikia sutarti ir galutinai priimti sprendimą, siūlymus. Vienas iš va-

riantų buvo atstumai, ką siūlo Ūkininkų sąjunga.

---. Mes atsiimame.

A. STANČIKAS (LVŽSF). Atsiima. Kitas buvo gerbiamo ministro, tai yra rajonas ir besi-

ribojančiame rajone, gretimame rajone. Turėtų būti gretimuose, nes gali būti ir rajono pakrašty, 

netyčia gali būti taip, kad sueina į kelis taškus. Iš tikrųjų jau tada nėra po visą Lietuvą. Tai ne-

išeis, kad mano žemė yra Skuode, Marijampolėje ir Anykščiuose. (Balsai salėje) Savivaldybėse 

– gal taip apibrėžti? Nors gal… Savivaldybėse? Sutarėme – savivaldybėse. 

V. KAMBLEVIČIUS (TTF). …paimsite Panevėžio rajoną, tai bus apie septynis rajonus 

aplinkui. (Balsai salėje) 

A. STANČIKAS (LVŽSF). Ne, ne. Bet jau šitoje vietoje… (Balsai salėje) Vis tiek realiau. 

(Balsai salėje) Gerai. Kolegos, vis dėlto siūlau balsuoti, nes bandykime eiti prie pabaigos. Tai, 

ką ministras ir siūlo, būtent apibrėžiame, kad tai yra rajonas. Gal ne savivaldybė, o rajonas. Ar 

ne, kolegos? (Balsai salėje) Taip, rajonas. (Balsai salėje) Ar kaip? (Balsai salėje) Savivaldybės? 

(Balsai salėje) Patikslinome, ar ne? Tada būtent koncentruojamės – būtent „savivaldybės ir be-

siribojančių savivaldybių teritorijoje“. Kas už tokį?.. 

V. KAMBLEVIČIUS (TTF). „Besiribojančioje.“

A. STANČIKAS (LVŽSF). Taip. Su šita savivaldybe, kurioje yra. (Balsai salėje) 

V. KAMBLEVIČIUS (TTF). Dabar paimkime, kad būtų aiškiau. Paklausykit, mieli kole-

gos. Imkime vidurį, imkime Kėdainius. Aš dabar noriu jūsų paklausti. Kėdainių apskritis… nėra 

jos ten faktiškai. (Balsai salėje) 

---. …gali pirkti Kauno rajone, dar kituose… Daug… Tu gali… (Balsai salėje) 

A. STANČIKAS (LVŽSF). Gerai. Kolegos! Jonai, netrukdyk tada, Vytautas nori išsakyti. 

(Balsai salėje) 

V. KAMBLEVIČIUS (TTF). Aš manau, čia reikia šiaip pagalvoti. Šiuo metu atstumas yra 

geriau. Yra geriau, mažiau piktnaudžiavimo. 
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A. STANČIKAS (LVŽSF). Gerai. Tvarka! Kas už tai, ką siūlė gerbiamas ministras B. Mar-

kauskas? Būtent šiuo metu balsuojame už šitą pasiūlymą.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). „Besiribojančiose savivaldybėse.“ (Balsas salėje: „…ir 

besiribojančiose savivaldybėse.“)

A. STANČIKAS (LVŽSF). „Tos savivaldybės teritorijoje ir besiribojančių“ – daugiskaita, 

nes gali būti pakrašty savivaldybių teritorijų. Kas už tai? Balsuojame. Kolegos, balsuojame! Bal-

savimas. Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni – vienbalsiai. Ką gi, dėkoju, sprendimas pri-

imtas. (Balsai salėje) Trumpai po balsavimo.

---. Dėl to, aš manau, viskas gerai, bet ką gerbiamas A. Sireika pasakė, tai vis tiek mes ir 

darbo grupėje, ir kitur – visur sutarėme, kad mums pavojaus tie užsieniečiai nekėlė ir nelabai 

kelia. Čia mes tuos apribojimus įtraukiame dėl to, kad Lietuvos teritorijoje ta spekuliacija ne-

vyktų. Iš tikrųjų yra prašymas, kad vis dėlto tai būtų įtraukta į tuos pirmumo prioritetus, ne į 

bendrus, nes jeigu mes įtraukiame į bendrus, tada viskas, tada mūsų tas darbas bus bergždžias, 

nes mes tuoj pat turėsime iš naujo sėsti prie to. (Balsai salėje) Į pirmumus tinka, be abejo, mes 

per tiek laiko neturime…

A. STANČIKAS (LVŽSF). Gerai, kolegos, žiūrėkite…

L. ŠERMUKŠNIENĖ. Mes ir taip kuriame pirmumą. Ir čia, jeigu galima, suprantate…

---. Mikrofoną įsijunkite, gerbiama Lilija. Ponia Lilija, įsijunkite mikrofoną! Ačiū.

L. ŠERMUKŠNIENĖ. Ir jisai sako, kad Europos Sąjunga nedraudžia ir nedraus, tai yra 

europarlamentaro B. Ropės žodžiai. Mes apie tai ir kalbėjome, aš tą pavyzdį pasakiau, kad mūsų 

gerbiamas ministerijos darbuotojas taip aiškino, kad tiktai viską į pirmumą… sako, nebuvo visiš-

kai tokios kalbos, buvo vienas iš daugelio pasiūlymų, jeigu yra tie apribojimai kitose šalyse, sa-

ko, taip pat ir jūs turite teisę įsirašyti. 

A. STANČIKAS (LVŽSF). Taip, B. Markauskas.

B. MARKAUSKAS (LVŽSF). Lilija, aišku, mes suprantame europarlamentarą. Supran-

tame, jis irgi lygiai taip pat, tie jo norai yra, bet tikrai ne B. Ropė sprendžia. Visa pagarba jam, 

bet mes tikrai žinome, kokia bus reakcija. Aišku, mes galime priimti tokį sprendimą, bet žino-

dami pasekmes. Čia tik toks klausimas. (Balsai salėje) Bet iš kitos… (Balsai salėje) Žiūrėkite, 

bet iš kitos pusės tai matome, kad jau gyvenimas parodė, kad ne iš ten grėsmė ateina. Grėsmė 

ateina iš mūsų pačių, iš spekuliacijos žeme, tai kodėl mes, kaip sakant, keliame čia įtampą ir eik-

vojame laiką ten, kur nereikia? (Kalba vienas per kitą) 

A. STANČIKAS (LVŽSF). Dėkoju… (Balsai salėje) 

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Tai mes ir kalbame apie spekuliaciją, galvojame su paji-

ninkais, su akcininkais, kad neblogai saugiklius sudėsime, ko anksčiau nebuvo. Bet šiuo atveju 

aš vėl tik noriu pasakyti: žinote, jau greitai rinkimai į Europos Parlamentą, tai vis dėlto atsako-
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mybę prisiimame mes. Tai, ką čia B. Ropė sakė, gerai ir jam politiškai skamba, bet atsakomybė 

yra mūsų. 

A. STANČIKAS (LVŽSF). Gerai. Dėkoju, nubalsuota. 

---. Tai dabar kur įdedame? 

A. STANČIKAS (LVŽSF). Vienu žodžiu, dabar buvo siūlymas, kaip ir ministras sako, į 

pirmumo būtent… (Balsai sakėje: „Ponia Šermukšniene…“, „Lilia, na, kam tu dabar taip?..“) 

…į pirmumo kriterijus. Kokia nuomonė būtų dėl to, ką Bronius pasakė, kitų? Pritarti. (Balsai 

salėje) Vytautai, pritarti? Siūlau bendru sutarimu pritarti – būtent šita nuostata būtų į pirmumo 

kriterijus įtraukiama. Sutariame bendru sutarimu? Bendru sutarimu. Dėkoju. 

Ir kas mus liko? 

---. Dabar iš tikrųjų šitas projektas kaip ir aptartas visas, o dėl gerbiamo Seimo nario 

K. Starkevičiaus projekto, kadangi ten yra 2014 metų ir teisininkų išvados, ir viskas, tai faktiškai 

mes galime pritarti viskam, nes iš tikrųjų yra atsižvelgiama. Tada tiesiog sprendimas būtų su-

jungti ir teikti komiteto patobulintą projektą. Jau antradienį planavo jį įrašyti, labai mus spau-

džia, bet bandysime antradienį nuspręsti.

A. STANČIKAS (LVŽSF). Parengti. Gerai. 

---. Sprendimas tada būtų pritarti patobulintam komiteto…

A. STANČIKAS (LVŽSF). Galutinis sprendimas – pritarti patobulintam projektui, įtraukti 

ir gerbiamo K. Starkevičiaus projektą dėl dovanojimo. Kas už tokią formuluotę? Vienbalsiai. Dė-

koju. Daugiau viskas, atrodo, mūsų baigta. (Balsai salėje) 

Čia priklauso, kuri pusė: viena pusė tikrai vakarienės neduos, antra pusė gal duos. Juo-

kauju. (Balsai salėje) Ką gi, dėkoju.

---. Dėl vieno klausimo. 

5 straipsnio 2 punkte, kur užrašyta, (…) dabar jau sutiko, kaip (…) gauti. Ar turi teisę 

pasinaudoti šio juridinio asmens dalyvis, jeigu juridinis asmuo įregistruotas. 

---. Išbraukta. Aš sakiau, kad yra išbraukta, nes šiandien mes prie to klausimo… akcen-

tavome, jis yra išbrauktas, nes visi buvo sutarę. 

---. (Kalba ne per mikrofoną, negirdėti) Čia irgi yra (…) nuostata. Juridinio asmens bu-

halteris, kuris dirba tame ūkyje, ne ūkio vadovo nurodymu (…). Bet, kaip tik ministras sakė (…). 

Tai jis (…) hektarų savo pinigais, su žeme ateina į ūkį ir būna kaip kooperuotas ūkis. Jeigu jis 

išeis, tai jis išeis iš ūkio su visu (…) hektarų. 

A. STANČIKAS (LVŽSF). Niekas netrukdo šiuo atveju. O kas trukdo?

---. Jis turėtų likti, nes mes uždraudžiame (…). Jeigu traktorininkas, registravęs ūkininko 

ūkį, tai gali. Čia yra nuostata (…). 
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A. STANČIKAS (LVŽSF). Supratau. Dar V. Kamblevičius. 

V. KAMBLEVIČIUS (TTF). Kolegos, kai pasibaigs posėdis, noriu minutės jūsų visų lai-

ko. Kai pasibaigs. 

A. STANČIKAS (LVŽSF). Ką gi, einame į pabaigą. Gintare, daugiau nieko? (Balsai salėje)

B. MARKAUSKAS (LVŽSF). Ar trukdo dabar kas nors, ar buhalteriui, ar (…) žemę. 

---. Čia yra įrašyta ta nuostata, atsiranda pirmumas.

---. Pirmumą siūloma išbraukti, jis buvo išbrauktas. 

---. (…) ūkininko ūkį ir dirbti kartu tame ūkyje (…) tą savo žemę. Dabar išbraukė. 

---. Ką tik norėjot išbraukti dėl gyvulininkystės. Kaip bendrovės pirks žemę? 

---. Taigi neišbraukėme. Kas čia šiandien yra? 

A. STANČIKAS (LVŽSF). Kolegos…

---. (…) pasiūlė, mes visi net nepagalvoję, kaip čia bus. 

B. MARKAUSKAS (LVŽSF). Bet vis tiek, Jonai, aš nesuprantu, kodėl negali pirkti? Jis 

gali pirkti ir pirmumo teise. (Balsai salėje) Jeigu neturi… (Kalba visi vienas per kitą, negirdėti)

---. Palaukite, mintis…

A. STANČIKAS (LVŽSF). Gerai. 

---. Gerbiamasis Jonai, mes šiandien buvome darbo grupės posėdyje, ir buvo jums pri-

minta, ir man buvo priminta, kad buvo nuspręsta šitą dalyką išbraukti praeitos darbo grupės po-

sėdžio metu. Aš nežinau, jūs buvote ar nebuvote praeitame posėdyje? 

---. Susimakalavau ir neatėjau. 

---. Tai dabar… Jeigu buvo priimtas sprendimas, ir šiandien klausimas buvo dar kartą 

iškeltas, ir aš paklausiau, aš visi sutinka. Paklausiau, ar visi sutinka, ir jūs tylėjote. (Balsai salėje) 

Dabar yra priimtas sprendimas. 

A. STANČIKAS (LVŽSF). Viskas, kolegos. Kolegos, dėkoju. Šios dienos posėdis, būtent 

Kaimo reikalų komiteto posėdis, baigtas. 
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Žymėjimų reikšmės

---. – iš garso įrašo neatpažintas posėdyje dalyvavęs asmuo

(…) – neaiškiai ištartas žodis ar frazė

… – nebaigta posėdžio dalyvio mintis

Stenogramą parengė:

Stenogramų skyriaus vedėja R. Mečkauskienė

Stenogramų skyriaus vyriausioji specialistė D. Maniuškienė

Stenogramų skyriaus vyriausioji specialistė S. Pagirienė

Stenogramų skyriaus vyriausioji specialistė J. Petrauskaitė

Stenogramų skyriaus vyriausioji specialistė V. Valiauskienė

Stenogramų skyriaus vyresnioji specialistė V. Šimkūnaitė

operatorė G. Kudirkienė

operatorė Ž. Mikėnienė

operatorė S. Misiūnienė

operatorė Dž. Šepetienė


	54366.docx

