
vALsryBES p,roNE vALST\tsES Znnds rom,q.s
120093212, Konstitucijos per. 23A, LT-08105 Vilnius

Tel. (8-5) 262 58 37 Faks. (8-5) 26216 j2

2013m. birielio 30d. BALANSAS
2013 m.liepos men. 3l d. Nr. F9-17

2013-01-01 - 2013-06-30 Litais

TURTAS
Pasta-
bos
Nr.

Finansiniai
metai

Praejg
finansiniai
metai

A. TITGALAIKIS TURTAS 8608rs1 12700310
I. NEMATERIALUSIS TI]RTAS 668966 444240
I.1 . Pletros darbai
1.2. Patentai, licenciios
I.3. Programine iranga 668966 444240
1.4. Kitas nematerialusis turtas
II. MATERIALUSIS TURTAS 7939185 7650256
II. I. Zem€
tlz. Pastatai ir statiniai I 6200182 6237503
Ii.3. Maiiqos ir irengimai
1.4. Transporto priemones 2 422995 131730
IT-5. Kita irang4 prietaisai, irankiai ir ireneiniai 2 1276814 1213 53 0
n.6. Nebaigta statyba
1t.7 . Kitas materialusis turtas 39194 47493
II.8. Investicinis turtas
II.8.l. Zemd
lt.8.2. Pastatai

tr[ FINANSINIS TURTAS 4605814
III.1. Po vieneriq metr; gautinos sumos 4605814
|t.2. Kitas finansinis hrrtas
IV. KITAS ILGALAIKIS TTJRTAS
IV_1. Atidetoio mokese io tuftas
tv.2. Kitas ilgalaikis turtas
B. TRUMPALAIKIS TIJRTAS 20109204 16254554
I. ATSARGOS, ISANKSTINIAI APMOKEJIMAI IR

NEBAIGTOS \,ryKDYTI SUTARTYS 21471 48397
I. t. Atsargos 12571 27102
I.1.1 Zaliavos ir komplektavimo gaminiai 12571 27102
1.1.2. Nebaigta gamyba
I.1.3. Pagaminta produ\cija
l.lA. Pirktos prekes, skirtos pemarduoti
t2. I5ankstiniai apmokei imai 8900 2129s
I3. Nebaigtos !ykd).ti sutartys
II. IERVIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 188340s9 13411401
IT. 1. Pirkeiu isiskolinimas 27 68145 623352
1.2. Kitos gautinos sumos 16065914 12788049
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS 411 21276
III.I . Trumpalaikes investici jos
llt.2. Terminuoti indeliai
III.3. Kitas trumpalaikis turtas 411 21276
IV. PIMGAI IR PINIGU EKVTVALENTAI 1253263 27734a0

TURTOISIr'ISO: 28717355 28954864



NUOSAVAS KAPITALAS IR ISIPAREIGOJIMAI
Pasta-
bos
Nr.

Finansiniai
metai

Pra€jq
finansiniai
metai

C. NUOSAVAS KAPITALAS 7572770 82011s2
L IMONES SAIIININKO KAPITALAS 697t173 6971173
II. TI]RTA, KURIS.PAGAL JSTATYMUS GALI BUTI

TIK VALSTYBES NUOSAVYBE, ATITINKA}ITIS
KAPITALAS

IIL PERKAINOJMO REZERVAS REZULTATAI)
IV. REZERVAI 954228 678477
v.1 Privalomasis 447 542 406361
N.2. Kiti rezervai 506686 272116
v. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS O{UOSTOLI AT) 1352631) 551502
v.l. Ataskaitiniu men, pelnas (nuostoliai) (3s2631) 551502
N.2. Anktesniu metu pelnas (nuostoliai)

D. DOTACI.'OS. SI]BSIDI.IOS l:22 3t 4 17223478 r8s86836
E. MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI 3921107 2166876
I. PO VIEMRIU METV MOKETTNOS SLMOS IR

ILGALAIKIAI ISIPAREIGOJIMAI 4464 4464
I. t. Finansines skolos
I.1.1 Lizinso (finansinds nuomos) ar DanaS[s isioareisoiimai
t.12. Kredito istaigoms
I.l _3_ Kitos fnansines skolos
t2 Skolos tiekeiams
13. Gauti iSankstiniai apmokei imai 464 464
IA, Atideiiniai
1.4.1 lsioareisoiimu ir reikalavimu padeneimo

1.4.2. Pensiiu ir oanaiiu isioareisoiimu
1.4.3. Kiti atideiiniai
I.5. Atidetoio mokesdio isioareisoiimas
I.6. Kitos moketinos sumos ir ilsalaikiai isiDareisoiimai 4000 4000
II. PER YIENERIUS METUS MOKETINOS SI]MOS IR

TRUMPALAIKIAI ISIPAREIGOJIMAI 3916643 2162412
[1. Ilsalaikiu skolu einamuiu metu dalis
rJ2. Finansines skolos
1.2.t. Kredito istaisoms
1.2.2. Kitos skolos
II.3. Skolos fiekeiams I107509 223279
\.4. Gauti iSankstiniai apmokeiimai 328245 340689
[5. Pelno mokesdio isioareisoiimai
II.6. Su darbo sanwkiais susiie isioareisoiimai 1995773 1127544
li_ Atideiiniai
II.8. Kitos mokefinos sumos ir trumoalaikiai isiDareisoiimai 48s116 470900

NI]OSAVO KAPITALO IR ISIP,dREIGO.TIMII IS VISO: 291113\\ 289a4864

Atliekantis direktoriaus funkcijas

Vyriausioj i fi nansinink€ /,4
RamDnas Mockevidius

Alma Preidyte



vALsryBES IMoNE vAr,sryBrs Zrvms roxnas
120093212, Konstitucijos p. 23A, LT-08105 Vilnius

Tet. (8,s) 262 58 37 Faks. (B_5) 262 t6'12

2013 M. birZelio 30 D. PELNO (NUOSTOLIQ) ATASKAITA

2013 m. liepos men. 3t d. Nr. F9 - l7

nuo 2013-01-01 iki 2013-06-30

Atliekantis direktoriaus funkcijas

Vyriausioj i fi nansininke

Litais

Ram[nas Mockevidius

Alma Preidyte

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos
Nr.

Finansiniai
metai

Pradjp
finansiniai

metaiI. PARDAVIMO PAJAMOS 7417563 13352599II. PARDAVIMO SAVIKAINA 7183667 12032164III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 233896 I320435IV. VEIKLOS SANAUDOS 605307 72s950IV.1. Pardavimo
rv.2. Bendrosios ir administracin6s 605307 725950v. uprNEs vrrxlos pBr,Nas (Nuojio I) (3714r r) 594485VL KITA VEIKLA 4008r 79370vI.1. Paiamos

40081 79370vt.2- Sanaudos
VII. FINANSINT IR INVESTICTNi, VN"IX r,I (2130r ) (18246)
VII.T. Paiamos

32Y -2. Sanaudos 21333 18246VIII. IPRASTINES VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) (3s2631) 655609rx. PAGAUTE
x. NETEKIMAI
xr. PELNAS (NUoSToLIAD PRIES APMoKESTINIMA- (J52631) 655609XII. rl,rrl\(, lvl(rtiEs lls

104107XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTqLIAii (35263r ) s51502



vALSTvBES IMoNE vALSTvBES Zntms FoNDAS
120093212, Konstitucijos per. 23A, LT-08105 Vilnius

Tel. (8-5) 262 58 37 Faks. (8-5) 262 16 72

2013 M BIRZELIO 30 D. NUOSAVO KAPITALO pOKyeIV ATASKAITA

2013 m. liepos men. 3l d. Nr.F9- l7

nuo 2013-01-01 iki 2013-06-30
Turt4 ku-
ds pagal is
tatymus ga
gli bnti tik
valstybes
nuosavy-
be, atitinka
ntis kapita
las

1. Likutis uipraeitq
finansiniq met{ pa

4. Perskaitiuotas liku
tis uipradjusiq linan
siniq metq pabaigoje
20rt-12-31
5. Ilgalaikio materialio
jo turto ve es padideji

8, Ataskaitinio laiko
tarpio grynasis pelnas

9. I valstybes ar savival
dybes biudzet4 moka

lo.Turte kuris pagal

istatymus gali buti tik
valstyb€s nuosavybe,
atitinkandio kapitalo
didinimas (mazinimas

14. Likutis pra6jusiq
fiDansiniq mehl pabai



15. Ilgalaikio materia
liojo turto ve(as padide
jimaV sumaZejimas

16. Finansinio turto ver
tes padidejimas (suma
Zejimas)

17. Pelno (nuostoliu)
ataskaitoje nepripaZin
tas pelnas (nuostoliai)
18. Ataskaitirio laiko
tarpio grynasis pelnas
/nuostoliai 2013-03-31
19. I valstybes ar savi
valdybes biudzeta mo
kama [monds pelno
dalis

(2'1 57 5t ) (27 57 s1 )20. Turt4 kuris pagal

istatymus gali buti tik
valstybes nuosavyba,
atitinkandio kapitalo
didinimas (maZinimas)
21. Sudaryti rezervai 4t181 506686 (s47867)
22. Panaudoti rezervai (272116) 2'7211623. lmones savininko
kapitalo didinimas
/maZinimas

24. Likutis finansiniq
met{ pabaigoje
2013-06-30 6971173 447542 506686 (3s2631) 7572710

Atliekantis direktoriaus funkcijas

Vyriausioji finansininke

Ramiinas Mockevidius

Alma Preidyte



VALSTYBES IMONE VALSTYBES ZEMES FOIIDAS
120093 2 I 2, Konstitucij os per. 23A, LT_08 105 Vilnius

Tei. (8-5) 262 58 37 Faks. (Z-5\26216,12

2013 M. BIRZELIO 30 D. PINIGU SRAUTU ATASKAITA

2013 m. liepos 3l d. Nr.F9 _ l7

nuo 2013-01-01 iki 2013-06-30 Litais
Eil.
Nr.

Straipsniai Pasta
-bos
Nr.

Finansiniai
metai

Pradje
Iinansiniai

metai
I. Pagrindin6s yeiklos pinigU srautai
I.l. CDnasis pelnas t nuostoliai) (3s263r) 551502
1.2. Nusidey€jimo ir amortizacijos 456519 s08202
I.3. Po vieneriU metU gautinU sumU (pa4idejimas) sumaZdjirn.as 4605814 (46058 r4)
t.4. Atsargq (padidejimas) sumazejimas 14531 (5213\
I_5. ISankstinirl apmokejimq (padidejimas) sumaZdjimas 12395 (3092)
I.6. Nebaigtrl vykd).ti sutardiLl (padidejimas) sumaZ6jimai
t.7 . PirkdjU lsiskolinimo (padidejimas) sumaZ6jimas (2144793) 541952
I.8. KitU gautinrl sumu (padidejimas) sumaZejimas (3277865 ) ( 12768477 )
I.9. Kito trumpalaikio turto (padideiimas) sumaze rmas 20865 (2127 6)
I.10. IlgalaikiU skolq tiekejams ir gautq isankstinfiipmoke;im[ paaiaejirn.as

(sumazejimas) (60029)
I.t r I rumpataikiq skolu tiek6jams ir gautq isankstiniq apmokejimlt

padidejimas (sumazejimas) 87 t786 (800953)
t.12. Pelno mokesdio isipareigojimq padidejimas (sumazejirn.as)
I_ 13. Su darbo santykiais susijusiq lsipareigojimq padiddjirn.as

(sumazejimas) 868229 ( 155399)
1.14. Atiddjimrl padid6jimas (sumaZ€jimas)
I.15. Kitrl moketinu sumq ir isipareigojimq padid6Gas (sumaEjGi5 14216 316500
I.16. llgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultaq

eliminavimas
Lt'l. Finansines ir investicines veiklos rezultatq etiminavirn.as (32) 9086
t.18. Kitq nepiniginiq straipsnir.lilimin,rmas (r668379)

Grynieii pagrirdinds veiklos pinigq srautai (s7934s) (164930t l)
It. InvesticinOs yeilgos pitrigU srautai
II.I. llgalaikio turto ( issk) rus invesriiijast isi gljirn.as (940904) (1s29994)
It.2 Ilgalaikio turto (i5skyrus investicijas) perleidimas
II.3. Ilgalaikiq investicijq isigij imas (183368)
II.4. I lgalaikiu investicijq perleidirnas
II.5. Paskolq suteikimas 

-II.6. Paskolr.l susigrqzinimas 

-

.7. Gautos paliikanos
II.8. Kiti investicines veiklos pinigU srauttl padidejirnai
II.9. Kiti investicinds veiklos pinigq srautq surnaZejirnai ( 10575)

Grynieii inyesticinds veiklos pinigq srautai (940904) (1723937 t



Valiutq kursq pasikeitimo itaka grynqj,l pi.iC,i;piriC,l
ekYivalentu likuiiui

Atliekantis direktoriaus funkcijas

Vyriausioj i fi nansininke

RamUnas Mockevidius

Alma Preidye



o.".,il11';o,l,ii,iffifi uI"JgBi:fi If ulxlT'.*,.,
,lrSxrNluasrs nasras

2013 m. liepos men. 3 1 d. Nr. F9- 17
Vilnius

Valstybes imones Valstybes Zemes fondo (toliau Valstybes Zemes fondas) kodas - 120093212,
PVM mok6tojo kodas - LT200932113. {mones registracijos ir buveines adresas - Konstitucijos pr. 23
korpusas A, Vilnius. [mone turi nesavarankiskq padaliniq: Klaipedos filial4 kodas - 417569l,adresas -
Simkaus g. 19, Klaipeda, Siauliq filia14 kodas - 4546775. adresas - TilZes g. 170, Siauliai ir paneveZio

filial4 kodas - 4826077, adresas - Respublikos g. 63, panev6Zys.

Valstybes Zemes fondas pagal sutarlis teikia paslaugas Zemetvarkos, Zemes reformos, Zem6s
istekliq informaciniq duomenq baziq sudaryme, skaitmeniniq Zemelapiq rengime, geodezinir_I

matavimq, teritorijq planavimo dokumentq rengime ir kitose srityse. Valstybes Zemes fondas vykdo
valstybes deleguotas funkcijas: rengia duomenis apie Salies Zemds fondo blklE, vykdo zemes iStekliq
naudojimo stebdsen% tvarko Lietuvos Respublikos 2em6s informacinE sistem6 istatymq ir kitq teises
aktq nustatyta tvarka organizuoja Zem6s konsolidacijos projektq rengimq iriq sprendiniq igyvendinim4,
veikia valstybes vardu valstybei paveldint ir lsigyjant valstybes nuosavyben privadios Zemes sklypus,
priskirtus Zemes konsolidacijos projekto teritorijai, taip pat lsigyjant valstybes nuosavyben privadios
Zemes skllpus, reikalingus valstybes biudZeto ir Europos S4jungos lesomis finansuojamoms Zemds
valdq strukturq gerinimo ir apleistq Zemes plotq maZinimo priemonems igyvendint, vykdo valstybines
zemds skllpq pardavimo ir nuomos aukcionus, atlieka melioracijos darbq ir melioracijos statiniq
naudoj imo valstybinq prieZiiir4.

Valstybes Zemes fonde 2012 metais birZelio 30 d. dirbo 312 darbuotojq,20l3 metais birZelio 30
d. - 356 darbuotoj ai.

[mones apskaita tvarkoma pagal Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatym% vado-
vaujantis verslo apskaitos standartais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais buhalterinE apskait4.

Pastabos Nr. I
LR Zemes iikio ministerija, lmones savininkas,2006 - 2008 metais finansavo valstybes Zemes

fondo gamybinio - administracinio pastato Panevezyje, adresas - Respublikos g. 63, kapitalinio remonto
darbus' Gautos dotacijos suma padidinta pastato verto, kuri nudevima per likusi pastato naudinge
tamavimo laik4. Dotacijos rikutine verte 2013 m. birielio 30 d. sudare 23g6545,ooritq sum4.



Pastaba Nr. 2

Materialiojo ilgalaikio turlo,

programa), btikle pagal svarbiausias

pusmeti kito taip:

turtas isigytas biudieto 16Somis
f,il.
Nr.

Ilgalaikis materialus
turtas

Kiekis
vnt.

fsigijimo
savikaina

2012-12-31

Nusid6v6iimas Turto likutin6
vert6

2013-06-302012-12-31
2013m.

01-06 m6n.
Transporto priemonds 2 933 88 9076 7779 16533

2. Prietaisai ir irankiai 9 64612 1499 8997 54116
I5 viso: 11 158000 10575 16776 130649

Bendras su turtu susijusiq dotacijq likutis 2013 m. birZelio 30 d. sudar6 2517lg4,O}litq sumq.

Pastaba Nr. 3

Valstybes Zem6s fondas pagal l'emds tvarkyrno ir administravimo bei geografines informacijos
infrastruktiiros vystymo programq vykdo Zemes informacines sistemos pletros ir palaikymo priemonq,

atlieka specialiqirl zemes naudojimo sqlygq duomenq bazds atnaujinimo darbus, apleistq Zemiq

duomenq rinkinio suk[rimo paslaugas ir Zemes melioracinines b[kles duomenq bazes kiirimo
paslaugas. Pagal Kaimo pletros ir verslo skatinimo plogram4 (0101) vykdo Melioracijos darbq ir
statiniq naudojimo valstybines prieZiuros priemonE. Siuos darbus finansuoja Zemes tkio ministerija
Lietuvos Respublikos valstyb6s biudZeto leSomis. Nepanaudotq biudZeto lesq likutis birZelio 30 d.

sudare 121046,00 litq sum4.

Per 2013 metq SeSis mdnesius Valstyb6s Zemes fondas atliko darbq, finansuojamq biudZeto

leSomis, uZ 1399854,00 litq sumq.

Biudieto
Rodikliai Pokviiai Finansiniai metai

2013-06-J0 2012-06-30
Darbo uZmokestis, atostoginiai +6,5yo 966943 908128
Socialinis draudimas +6,5yo 299s59 281338
Nedarbingumo paSalpa +100yo 3599
KomandiruodiU s4naudos (nakvyne ir dienpinigiai) +32,00/o 24170 18306
Kvalifikaciios kelimas -97.4% 920 34955
RySiq paslaugos +96,8% 2001 101 8
Krtos prekes (Zaliavos, gamybos atsargos) -42,5% 28798 s0062
Degalai +2,1k 34549 16610
Transpo(o iSlaikymas +4,5k 10s59 2346
Komunalinds paslaugos +6,2k 19688 3201
Kitos paslaugos (VI RC ir pnS) -27,8% 9066 12s64
I3 viso panaudota biudieto l65q: +5,4yo 1399854 1328528

isigyto biudZeto ld5omis (Kaimo pl6tros ir verslo skatinimo

3io turto grupes, iskaitant jo nusidev6jim4 per 2013 metq pirm4jl



Pastaba Nr. 4

Valstybes Zemes fondas 2012 m. vasario menesi su Nacionaline mokdjimo agentfira prie Zemes
flkio ministerijos sudare 23 sutarlis del Lietuvos kaimo plehos 2oo7 - 2013 metq programos priemoniq
,,Zemes flkio ir mi5kininkystes pletra ir pritaikymo infrastrukfiira" veiklos srities ,,Zem6s konsolidaci-
ja" igyvendinimo. Pagal Sias sutartis {mone isipareigoja igyvendinti 23 projektus iki 2014 metq. pro-
jektai finansuojami i3 Europos Zemes iikio fondo kaimo pletrai ir Lietuvos valstybes biudZeto le5q.

Per 2013 metq Se5is menesius Valstybes Zemes fondas atliko darbq, finansuojamq iS Europos
Zemes lkio fondo kaimo plehai ir Lietuvos valstybes biudZeto le5q, uZ 1269417,00 titq sum4.
Nepanaudotos dotacijos likutis 2013 m. birzelio 30 d. sudare 145g5238,00 litq sum4.

I5 viso bendras dotaciiq likutis 2013 m. birZelio 30 d. sudare 1722347g,00litq sum4.

Pastaba Nr. 5

V[ Valstybes Zemes fondo kit4 trumpalaiki turtQ sudaro AB SEB banko iSduoti sutarties s4lygq
lykdymo garantiniai ra5tai 41 1,00 litq sumai. Si suma rezervuota minetame banke.

vl valstybes Zemes fondo nebalansiniai isipareigojimai uAB ,,BTA Draudimas,, 2013 m.
birielio 30 d. uZ i5duotas sutarlies s4lygq vykdymo garantijas stdarc 744599,00 litq sumq Ats DNB
banke uz i5duotas sutarties s4lygq ir pasillymo lvykdymo garantijas ir sudare 399g9g2,00 ritrl sumq.

Valstyb6s iemds fondo 2013 m. ir 2012 m. Ie5iq mdnesiq veiklos apZvalga

Palyginamasis balansas

TURTAS
ILGALAIKIS TURTAS

IIEMATERIALUSIS TI'RTAS

MATERIALUSIS TURTAS

----:----_:___:-:

A.
I.
I.1.

IL
[1.
M.
x3.
nl

Pastatai t statiniai
=---__________'-r ransporto pnemo

Kita irangq prieta
IUi+." *^+^-:^r,,^:^

Suma litais
2013-06-30 2012-06-30

8608r51 108782s4
668966 88706
668966 88706

7939185 6r83734
6200182 5281659
42299s 158322

127 6814 694305

III ErII\r,{ r\rcrrfio ,rm6 r I 39194 49448

Itr.l.
B.
I.

Po vieneriu metu qautinos sumos
TPI IIT/IDA I A II'IC ,rhT T d

460s814
4605814

20109204 18574170

SUTARTYS
Atsargos

Zria"os ir kolr

Isant stinfi aD'

rR NEBAIGTOS VYKDYTI

imo gaminiai

-

al

ffi
Nltos gauunos sunos
LITAC.|-r rhm 1r r r7r-

21471 4r 900Lt.
m
t2.
IL
trt-
n2

12571 31247
12571 31247
8900 10653

188340s9 14224998
27 68145 l44t7s9

16065914 12783239

IV ^! uuJ r rjttl AJ
411 2411669

TURTO] VISO:
T,KVIVALI,N'IAI 1253262 1835603

287173ss 29452424



NUOSAVAS KAPITALAS IR ISIPAREIGOJII},IAI

I.
IV.
IV.l-
N2
v
ry.1
N2,
D.
E.

dDr!]{rr/jrlJAtf
7 572770 7689998

1r.'.Ylrrl1]^u r\Arlt ALAi 6971173 6002104

Privalomasis

Kiti rezervai
i;;;:

954228 859453
447 542 406361
506686 453092

r T T8JTD TELI\AD
Ataskaitinirt

Ankstesnirl

(3s2631) 82a441
(3s2631 828441

17223478 19213202
DUIY|IJJ fr( lDlrAl(t rGUJllVlA| 39211O7 2549224I. ru vrlr,1f l,ruv lYltr l v ]

ISIPAREIGOJIMAI
Gauti iSankstiniai apmokt
Kitos moketinos sumos ir

SUMOS IR ILGALAIKIAI
4464 21807

11.

t2 464 21807
4000IL rl,r( v rDrrl1luus lvlu t us

[SIPAREIGOJIMAI
Sllor tt.Grrn,
Gauti i5ankstiniai apmokdjin

SUMOS IR TRUMPALAIKIAI
3916643 2527417I.1.

ta.
L3.
tL4.

I107s09 132982
328245 689012

199s773 t522101
NrL9J rrrurl.Elillus suJnos tr

485116 183322
\{ISO: 28717355 29452424

2013

2013 m. -2O12

m.-ZIIZm. m veiklos Tt

" Rodikliai
Zaliavos, gamybos atsa.ffi

Pokviiai 2013-06-30 2012-06-30
4,4k 197815 44947

Darbo uZmokestis, Sodra ir kitos isrokos 

-
Ryiiu oaslausos
Patalpu islaikvmas --

38,00/o 6117250 4431419
80,4% 397979 220664
-19,8% 27192 33918
-6.3% 175552 181345

Maiinq ir irengimq eksploatavi,no ffi 35,5yo 250594 184999
26,8% 458933 361821

Soc. kulturos priemoniu sanaudos kr.i"-" "rf" ,,.*r" ""^^ -7 ,60/o 11521 12476
[vair[s mokesdiai
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BENDRA INFORMACIJA 

 

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (toliau – Valstybės žemės fondas) yra pelno 

siekianti įmonė, įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka vykdanti 

žemėtvarkos, žemės reformos, teritorijų planavimo, ŽIS kūrimo ir kitus darbus (dalis veiklų 

numatyta Žemės įstatyme ir Melioracijos įstatyme).  

Įmonė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais, kitais teisės aktais. 

Įmonė įsteigta 1961 metais ir nuo įregistravimo dienos yra ribotos civilinės 

atsakomybės juridinis asmuo.  

Įmonė valstybės turtą valdo, naudoja bei disponuoja juo patikėjimo teise. Ji neatsako už 

valstybės prievoles. Įmonė pagal savo prievoles atsako tik tuo turtu, kurį valdo patikėjimo teise.  

Įmonės finansiniai metai yra kalendoriniai metai, veiklos terminas -  neribotas. 

Įmonė turi filialus (teritorinius padalinius) didžiuosiuose Lietuvos miestuose, kurie 

veikia pagal įmonės įstatus ir padalinio nuostatus. 

 

VEIKLOS STRATEGIJA IR TIKSLAI 

 

2013 metais  Valstybės žemės fondas vykdė Žemės tvarkymo ir administravimo bei 

erdvinės informacijos infrastruktūros vystymo programos priemonę Žemės informacinės sistemos 

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

įstatyme numatytas veiklas:  

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

 Tvarkė Lietuvos Respublikos Žemės informacinę sistemą; 

 Teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendino valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos lėšomis 

finansuojamas priemones, gerinančias žemės valdų struktūras ir mažinančias apleistos 

žemės plotus; 

 Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka organizavo žemės konsolidacijos projektų 

rengimą ir jų sprendinių įgyvendinimą; 

 Veikė valstybės vardu valstybei paveldint ir įsigyjant valstybės nuosavybėn privačios žemės 

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

nuosavybėn privačios žemės sklypus, reikalingus valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos 

lėšomis finansuojamoms žemės valdų struktūrų gerinimo ir apleistų žemės plotų mažinimo 

priemonėms įgyvendinti; 
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 Vykdė valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus; 

 Atliko melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Tvarkė 

melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą bei kadastrą; 

 Vykdė valstybinės žemės sklypų, įstatymų nustatyta tvarka priskirtų žemės konsolidacijos 

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

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

asmenų įsigytų valstybės nuosavybėn žemės sklypų, reikalingų Valstybės žemės fondo 

administruojamoms valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos lėšomis finansuojamoms 

priemonėms, gerinančioms žemės valdų struktūras ir mažinančioms apleistos žemės plotus, 

įgyvendinti, patikėtinio funkcijas. Valstybinės žemės sklypai valdomi, naudojami ir jais 

disponuojama įstatymų nustatyta tvarka. 

 

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

kurios numatytos įmonės įstatuose. Dalis veiklų susijusi su valstybės ir savivaldybių užsakymais, 

ypač didelį dėmesį skiriant žemės reformai, teritorijų planavimui, dirvožemio vertinimui ir tyrimui, 

žemės paėmimui visuomenės poreikiams, GIS kūrimui. 
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PERSONALAS 

 

2013 metais sausio 1 dieną  Valstybės žemės fonde dirbo 336 darbuotojai, o 2013 metų 

liepos 1 dieną įmonėje dirbo 360 darbuotojų. Darbuotojų skaičius pagal skyrius 2013 metų sausio 1 

dienai ir 2013 liepos 1 dienai parodytas 1 paveiksle.  

 

 

 1 pav. Darbuotojų skaičius pagal skyrius 2013 metų sausio 1 dienai ir 2013 metų liepos 1 

dienai 

Didžiausias pokytis šių metų pirmąjį pusmetį pastebimas Šiaulių  ir Klaipėdos filialuose,  padidėjo 

po  6 darbuotojus  bei  Kauno geodezijos ir kartografijos skyriuje – 4 darbuotojai. Per pusmetį 

sumažėjo 2 darbuotojais Panevėžio filiale. Daugiausia darbuotojų, tiek 2013 sausio 1 dieną, tiek 

pirmąjį šių metų pusmetį dirbo Utenos žemėtvarkos skyriuje  bei Šiaulių  filiale. Mažiausiai dirba 

administracijoje ir archyve. 

 

 

 

  

2 

14 

4 3 

7 

22 

30 

54 

28 

46 
44 

46 

18 

10 
8 

2 

17 

4 3 

9 

23 

30 

56 

34 

52 

42 

47 

19 

14 

8 

0

10

20

30

40

50

60

2013.01.01 2013.07.01



5 
 

 
 

DARBO UŽMOKESTIS 

 

 Valstybės žemės fondo 2013 m. I pusmečio bendras darbo užmokesčio fondas sudarė 

5974843 litų sumą. Vidutinis mėnesinis darbuotojų darbo užmokestis 2013 m. I pusmetį sudarė 

2806 litų sumą. 2012 m. I pusmečio bendras darbo užmokesčio fondas sudarė 4856191 litų sumą. 

Vidutinis mėnesinis darbuotojų darbo užmokestis 2012 m. I pusmetį sudarė 2574 litų sumą. 

Vidutinio mėnesinio darbuotojų darbo užmokesčio palyginimas 2012-2013 metais, parodytas 

antrame paveiksle. 

 

 

2 pav. Vidutinio mėnesinio darbuotojų darbo užmokesčio palyginimas 2012-2013 metais, litais 

 

Vidutinis mėnesinis darbuotojų darbo užmokestis 2013 metais lyginant su 2012 metais 

nežymiai augo visose darbuotojų grupėse.  
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ĮMONĖS FINANSINĖ VEIKLA 

 

 

Įmonės pardavimo pajamos 2013 metų I pusmetį  sudarė 7417,6 tūkst. litų.              

Valstybės žemės fondo paslaugų savikaina 1 pardavimų litui sudarė 96,85%.  Kaip matoma iš 3 

paveikslo – daugiausia sąnaudų patiriantys skyriai uždirba daugiausia pajamų ir atvirkščiai. 

 

 

3 pav. 2013 metų  I pusmečio skyrių pardavimo pajamų ir sąnaudų palyginimas, (Tūkst. Lt.) 

 

 Valstybės žemės fondo uždirbamos pajamos skirstomos į dvi grupes – pajamos iš 

sutartinių žemės reformos darbų bei pajamos iš kitų  sutartinių darbų. Kaip matoma iš 4 paveikslo 

daugiau nei pusę uždirbtų pajamų, 2013 metų I pusmetį, sudarė pajamos iš kitų sutartinių reformos 

darbų. 

 

 

4 pav. Uždirbtų pajamų pasiskirstymas pagal darbų grupes, tūkst. litų, proc. 
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 Sutartinius reformos darbus įmonėje atliko 6 skyrių darbuotojai. Kitus sutartinius 

darbus įmonėje atliko visi 11 skyrių. 

 

1 Lentelė. 2013 M. I PUSMEČIO ATLIKTŲ DARBŲ APIMTYS MLN. LT. 

 

Atlikta darbų Mln. Lt. % 

Aukcionai (valstybės deleguotų funkcijų atlikimas) 0,034 0,34 

Sutartiniai žemės reformos darbai 4,173 42,33 

Kiti sutartiniai darbai 2,983 30,26 

Valstybės biudžeto lėšomis 1,400 14,20 

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšomis 1,269 12,87 

Iš viso: 9,859 100,00 

 

 

2013 m. I pusmetį Valstybės žemės fondas žemės reformos žemėtvarkos projektų 

rengimo bei įgyvendinimo darbus  vykdė 36 rajono (miestų) savivaldybių teritorijose – 640 

kadastro vietovėse (t.y. 49 proc. visos šalies teritorijos). 

Valstybės žemės fondas per šių metų I pusmetį labai didelį dėmesį skyrė ir ypatingai 

spartino žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo bei įgyvendinimo darbų vykdymą Vilniaus 

rajono bei kitų rajonų savivaldybių tose kadastro vietovėse, kur dar yra daugiau pretendentų, 

kuriems dar nėra atkurtos nuosavybės teisės į jų iki nacionalizacijos valdytą žemę. 

 

Per šių metų sausio – birželio mėnesius atlikti 4 savivaldybių veiklos melioracijos 

srityje kompleksiniai patikrinimai Telšių r., Panevėžio r., Rietavo, Plungės r. savivaldybėse. 

Kadangi yra daug įgyvendinamų melioracijos sistemų naudotojų asociacijų (toliau – asociacija) 

projektų, ypatingas dėmesys buvo skiriamas melioracijos statinių statybos darbų kokybei 

vykdomuose objektuose (7 patikrinimai). Taip pat kontroliuota valstybei nuosavybės teise 

priklausančių melioracijos statinių techninė priežiūra – 6 patikrinimai, dalyvauta komisijų darbe, 

nagrinėta ir tirta skundai ir prašymai– 19 vnt.  

Pagal „Žemės tvarkymas ir administravimas bei geografinės informacijos 

infrastruktūros vystymas“ programos priemonę „Žemės informacinės sistemos plėtra ir palaikymas“ 

buvo atlikti šie darbai: 
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 Tvarkoma ir vystoma žemės informacinė sistema. Per pirmus šių metų šešis 

mėnesius buvo atliekami šie darbai:  

parengta ŽIS rizikos įvertinimo ataskaita;  

žemėlapių palyginimo paslaugoje sukurti žemėlapių valdymo įrankiai; 

patobulinta administravimo posistemė sukuriant ŽIS elektroninių paslaugų 

naudojimo statistikos kaupimo ir sukauptos statistikos ataskaitų gavimo nurodytam 

laikotarpiui funkcionalumą; 

erdvinių objektų padėties paieškos paslaugoje sukurta priemonės ŽIS duomenų 

gavėjams įkelti objektus ESRI Shape duomenų formatu, juos atvaizduoti žemėlapių 

naršyklėje bei žemėlapių palyginimo paslaugoje; 

nuolat pildomas ir ŽIS publikuojami žemės bei miškų pardavimo ir nuomos 

aukcionų teminių erdvinių duomenų rinkinys ŽMPN. 

 Sudarytas apleistų žemių duomenų rinkinys AŽ_DRLT, kurio tikslas – panaudojant 

kosminio vaizdo spektrabanges nuotraukas, nustatyti apleistas žemes Lietuvos Respublikos 

teritorijoje. 2013 m. liepos 10 d. būklei šalyje nustatyta 209393,9 ha apleistos žemės. Tai sudaro 

apie 6 % nuo šalies bendro žemės ūkio naudmenų ploto (Lietuvos Respublikos žemės fondas, 2013 

m). Daugiausiai apleistos žemės plotų yra šiaurrytinėje, rytinėje ir pietinėje Lietuvos dalyse  – 10-

25 % nuo bendro žemės ūkio naudmenų ploto. Šį rezultatą įtakoja visi dirvų apleidimą nulemiantys 

faktoriai: miškingumas, ežeringumas, kalvotas reljefas, mažas dirvožemio našumo balas. 

 Kuriama ir nuolat atnaujinama žemių melioracinės būklės duomenų bazė 

Mel_DB10LT naudojant išeities duomenis bei naujausią informaciją apie sausinamos žemės būklę. 

Per pirmą šių metų pusmetį skenuota 13 kadastro vietovių. Sutvarkyti, paruošti ir orientuoti 

koordinačių sistemoje 296 kadastro vietovių melioracijos planai. 

 Atnaujinama specialiųjų žemės naudojimo sąlygų duomenų bazė SŽNS_DB10LT. 

Atnaujintas ryšių linijų, kelių, geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zonų aerodromų apsaugos 

ir sanitarinės apsaugos zonų, elektros linijų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių bei jų įrenginių 

apsaugos zonų, kapinių teritorijų ir jų sanitarinės apsaugos zonų, pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai 

gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos 

zonų, kurortų, valstybinio geodezinio pagrindo punktų, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonų, 

nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijų ir jų apsaugos zonų, požeminių vandens telkinių 

(vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonų, naudingųjų iškasenų telkinių, karstinio regiono, Molėtų 

astronomijos observatorijos apsaugos zonos, nacionalinių ir regioninių parkų, draustinių, rezervatų, 

gamtos paminklų apsaugos zonų, saugotinų želdinių (medžiai ir krūmai), augančių ne miškų ūkio 

paskirties žemėje erdvinių duomenų rinkinys SŽNS_DR10LT. 

  Atlikti paruošiamieji darbai naujų sluoksnių Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
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rezervinių teritorijų, žuvininkystės tvenkinių apsaugos juostų, pelkių ir šaltinynų, rekreacinių 

teritorijų, šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų bei vandentiekio, lietaus ir fekalinės 

kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonų, kietųjų buitinių atliekų sąvartynų, pavojingų atliekų 

laikinojo saugojimo aikštelių ir surinkimo punktų bei jų sanitarinių apsaugos zonų, Valstybės sienos 

apsaugos objektų, įrenginių veikimo ir apsaugos zonų, radiolokacinių stočių ir krašto apsaugos 

objektų kūrimui.  

  Visai Lietuvos Respublikos teritorijai atnaujintas projektinių SŽNS duomenų 

rinkinys, papildant jį informacija apie Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 

žemėtvarkos skyrių 2013 m. kovo 1 d. iki 2013 m. birželio 1 d. laikotarpiu išduotus sutikimus leisti 

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

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

 

Valstybės žemės fondas, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja žemės konsolidacijos 

projektų rengimą ir jų sprendinių įgyvendinimą. 

Žemės konsolidacijos projektų rengimas konkrečioje vietovėje pradedamas gavus ne 

mažiau kaip 5-ių žemės sklypų, esančių vienoje arba keliose bendrą ribą turinčiose kadastro 

vietovėse, savininkų ne mažiau kaip 5-ių žemės savininkų prašymus, kuriuose nurodytas bendras 

pageidaujamas pertvarkyti žemės sklypų plotas sudaro ne mažiau kaip 100 hektarų. Pagrindiniai 

kriterijai, lemiantys preliminarios žemės konsolidacijos projekto teritorijos parinkimą ir projekto 

rengimo tikslingumą, yra galimybė įgyvendinti kuo daugiau uždavinių. 

 Žemės konsolidacijos projektuose sprendžiami ir įgyvendinami šie sprendiniai:  

 pertvarkomi, matuojami, ženklinami vietovėje ir įteisinami žemės sklypai; 

 numatomos vietos naujai ūkininko sodybai įkurti, naujiems žemės ūkio veiklai 

reikalingiems statiniams ir įrenginiams išdėstyti;  

 suprojektuojami žemės sklypai viešojo intereso (parkų, poilsiaviečių, paplūdimių, 

visuomeninių pastatų ir kt.) poreikiams tenkinti;  

 pagal pasikeitusį sklypų išdėstymą suprojektuojami nauji keliai, privažiuojamieji 

keliai, elektros perdavimo linijos, kiti infrastruktūros objektai, parengiami jų techniniai projektai;  

 pateikiami pasiūlymai dėl apleistos žemės tvarkymo;  

 parenkami plotai naujiems miškams įveisti;  

 nustatomos aplinkos apsaugos priemonės, specialiosios žemės naudojimo sąlygos; 

 sprendžiami kiti su racionaliu žemės naudojimu ir kaimo plėtra susiję klausimai.  

Žemės konsolidacijos projektai  finansuojamas iš Europos Sąjungos fondo kaimo 

plėtrai, t. y. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos pirmos krypties prioriteto 

„Ūkio ir miško valdų struktūros ir su tuo susijusios infrastruktūros tobulinimas“ priemonę „Žemės 
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ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“, kurios viena iš remiamų veiklos sričių – 

„Žemės konsolidacija“. Esant žemės savininkų ir valdytojų prašymams, iš ES lėšų bus atliekami 

žemės konsolidacijos projekto metu pertvarkytų žemės sklypų tikslūs matavimai, apmokamos 

žemės sandorių ir notarinio tvirtinimo išlaidos, rengiami techniniai projektai. 

Vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, Valstybės žemės fondas 2013 m. I pusmetį 

toliau organizavo 23 šiuo metu rengiamų žemės konsolidacijos projektų rengimą ir jų sprendinių 

įgyvendinimą, 13 rajonų savivaldybių teritorijose. 

Iš viso 2012 metais pradėtuose ir 2013 m. I pusmetį toliau rengiamuose žemės 

konsolidacijos projektuose kompleksiškai bus pertvarkomi žemės sklypai, sukuriama reikiama 

kaimo infrastruktūra, įgyvendinami kiti žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos apsaugos politikos 

tikslai daugiau kaip 23 tūkst. ha plote bei bus  įsisavinti apie 17 mln. Lt Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų paramos lėšų.  

Valstybės žemės fondas, įvertinęs žemės savininkų bei valstybinės žemės patikėtinių 

pateiktus naujus prašymus organizuoti žemės konsolidacijos projektų rengimą naujose teritorijose, 

atrinko tinkamas naujas teritorijas ir jose organizavo pirmuosius suinteresuotų asmenų 

susirinkimus.  

Įvykus susirinkimams, 2013 metų I pusmetį Valstybės žemės fondas Nacionalinei 

mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikė patikslintas Paramos paraiškas gauti 

finansinę paramą 16 žemės konsolidacijos projektų rengimo bei įgyvendinimo darbams vykdyti. 

Bendra naujų projektų rengimui prašoma paramos suma 18,8 mln. Lt.  

Naujų žemės konsolidacijos projektų rengimo organizavimas šiais metais bus pradėtas 

10 rajonų savivaldybių teritorijose, bendrame  beveik 27 tūkst. ha plote.  

Nauji žemės konsolidacijos projektai bus pradėti rengti daug didesnėse teritorijose, be 

to vienoje, Telšių rajono savivaldybės seniūnijoje, kartu su žemės konsolidacijos projektų rengimu, 

Valstybės žemės fondas, kartu su Telšių rajono savivaldybės administracija organizuos ir 

kompleksinį Nevarėnų seniūnijos žemės ūkio ir kaimo plėtros projekto rengimą.  

Per šių metų I pusmetį Valstybės žemės fondo darbuotojai naujai numatomų rengti 

teritorijose atliko žemės konsolidacijos projektų parengiamuosius žemės konsolidacijos projektų 

rengimo darbus, taip pat 16 žemės konsolidacijos projektų teritorijose atliko 275 valstybinės žemės 

sklypų kadastrinius matavimus, parengė žemės sklypų kadastro duomenų bylas, jas suderino ir 

pateikė VĮ Registrų centrui įregistravime Nekilnojamojo turto registre. 

 

Valstybės žemės fondas, teisės aktų nustatyta tvarka 2013 m. I pusmetį organizavo ir 

vykdė valstybinės žemės sklypų pardavimo bei nuomos aukcionus. 
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Per šių metų 6 mėnesius buvo organizuoti 149 valstybinės žemės sklypų pardavimo 

(nuomos) aukcionai. Įvykus 34 valstybinės žemės pardavimo (nuomos) aukcionams, į valstybės 

biudžetą per 2013 m. I pusmetį  buvo yra surinkta daugiau kaip   7 mln. Lt. pajamų.  

Pažymėtina, jog įvykus aukcionui, sprendimus parduoti valstybinės miškų ūkio 

paskirties žemės sklypus priima ir šių sklypų pirkimo - pardavimo sutartis pasirašo Nacionalinės 

žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio skyriaus vedėjas. 

 

 

INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ NUOSTATŲ LAIKYMĄSI 

 

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

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

koordinuojančios institucijos paskyrimo“. Nutarimo IV sekcijoje numatyta, kad informacija apie 

valstybės valdomą įmonę turi būti prieinama visuomenei. Vadovaujantis šio skyriaus nuostatomis  

Valstybės žemės fondas interneto svetainėje www.vzf.lt skelbia įmonės tikslus ir uždavinius, veikos 

rezultatus, esamą darbuotojų skaičių, darbo užmokesčio fondą, darbuotojų vidutinį darbo 

užmokestį. Įmonė ruošia nutarimo VI skyriaus reikalavimus atitinkančias veiklos ataskaitas ir 

tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius, kuriuos nutarimo VIII skyriaus numatyta tvarka skelbia savo 

interneto svetainėje. 

 Valstybės žemės fondas, įgyvendinamas kovos su korupcija ir korupcijos prevencijos 

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

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

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

Specialiųjų tyrimų tarnybos pasiūlymus ir kitą informaciją. 

 

 

 

 

Atliekantis direktoriaus funkcijas  Ramūnas Mockevičius 

 

 

 

http://www.vzf.lt/

