
ŽEM S REFORMOS STATYMAS. 

Žem s reformos tikslas. 
 
Žem s reformos statymas leidžiamas bežemiams ir mažažemiams žeme apr pinti, žem s 

valdymui taip sutvarkyti, kad b t  tinkamos s lygos žem s kiui ir vis  pirma smulkiajam ir 
vidutiniajam kiui tarpti, ir suvalstybinti tiems žem s turtams, kuriuos valstyb  gali tikslingiau 
naudoti ir saugoti, negu privatiniai asmens. 

 
I  s k y r i u s .  

 
Žem s ištekliai žem s reformai. 

 
1 §. Žem s reformos reikalams imama: 
a) valstybin s žem s; 
b) žem , kuri einant žem s reformos vedamuoju statymu miškams, pelk ms, vandenims ir 

privilegijuotai gytoms žem ms nusavinti 1920 met  rugpi io m nesio 14 dienos (V. Ž. Nr. 45, eilinis 
Nr. 454) per jo valstyb s nuosavyb n; 

c) buvusi  Rus  Bajor  ir Valstie i  Žem s Bank  žem s, po 1904 met  rusifikacijos tikslais 
išdalintos kolonistams ir turin ios gr žti valstybei einant 1919 met  sausio m nesio 9 dienos laikinu 
statymu apie Lietuvos pilietyb  (L V. Ž. Nr. 2–3) ir 1919 met  sausio m nesio 19 d. statymu d l 
buvusi  Valstie i  Žem s Banko žemi  (L. V. Ž. Nr. 9), išskyrus žemes t  kolonist , Lietuvos pilie i , 
kurie prieš kar  yra sigij  duotuosius aktus ir jie patys ar j  vaikai savanoriais ištikimai tebetarnauja 
ar tarnavo Lietuvos kariuomen je; 

d) žem s, Rus  valdžios po 1863 met  sausio m nesio 1 dienos konfiskuotos iš vairi  asmen  ir 
išdalintos rusifikacijos tikslais kolonistams ar kitiems asmenims, jei šios žem s valdomos pa i  
gavusi  asmen  ar j  p dini ; 

e) žem  t  privatini  savinink  ar j  p dini , kurie tarnavo Bermonto ar Virgoli o ginkluotuose 
b riuose, tarnavo ar tarnauja lenk  kariuomen je, dirbo arba dirba prieš Lietuvos nepriklausomyb ; 
jei priešingam Lietuvos Respublikai veikime dalyvavo ne patys savininkai, o j  p diniai, tad šiuo keliu 
žem s reformos reikalui imama toji j  žem s dalis, kuri priklausyt  tiems p diniams, einant 
paveld jimo statymais; 

f) esamos valstyb s žinioje, ar faktinai bažny i  valdomos vairi  r ši  bažnytin s žem s, kaip 
pažym ta šiame statyme 11 ir 12 §§; 

g) privatini  savinink  žem s, jei savininkas turi daugiau žem s už nustatyt  2 § norm . 
 
P a s t a b a . Privilegijuotai gytos žem s ir žem s kiai, kurie prieš 1920 met  rugpi io 

m nesio 14 dienos statymo (V. Ž. Nr. 45, eilinis Nr. 454) paskelbim  teis tai per jo  kitas rankas 
neskaitant tiesioginio ir testamento keliu paveld jimo, laikomi privatiniais. 
 
2 §. Iš privatini  savinink  imama visa toji žem  ir žem s kiai, kur vieno asmens arba šeimos 

bendrame valdyme sudaro daugiau per 80 hektar . 
3 §. Jei savininkas turi žem s daugiau per 80 hektar , bet tas žem s perviršis nesudaro tokio ploto, 

kuris tikt  atskiram savarankiškam kiui, ir negalima jo priskirti mažažemiams, tad ta žem  neimama. 



4 §. Pramon s mon s, kurios yra nusavinam  žemi  plotuose, šiuo statymu nenusavinamos. 
5 §. Svetim  šali  pilie iams, kuriems rus  statymai, kaipo svetimšaliams išimties keliu leisdavo 

Lietuvoje ne miest  srityse tur ti nuosavyb je žem s, paliekama teis s esamas j  nuosavyb je žemes 
nuo šio statymo paskelbimo dienos 3 met  laikotarpiu perleisti Lietuvos pilie iams žemdirbiams. 
Šiems žem s perleidimams statymas žemei perleisti, gyti ir keisti iš 1920 met  birželio m nesio 28 
dienos netaikomas, išskyrus to statymo šešt j  paragraf  su pastaba. Taip pat netaikoma minimiems 
svetimšaliams vedamojo žem s reformos statymo miškams, pelk ms, vandenims ir privilegijuotai 
gytoms žem ms nusavinti (V. Ž. Nr. 45, eilinis Nr. 454) pirmojo paragrafo punktai a ir b ir tre iasis 
paragrafas. Trejiems metams iš jus, visos aukš iau min tos svetimšali  žem s, likusios neperleistos 
yra valstyb s nusavinamos bendr ja šio statymo tvarka. 

 
I  p a s t a b a . Šis paragrafas netaikomas svetim  šali  pilie iams, gijusiems Lietuvoje žem s 

iš buvusi j  Rus  valstyb s pilie i  paveld jimo keliu. 
 

II p a s t a b a . Esamos svetimšali  nuosavyb je kaimo inšinink  ar atimtosios iš kinink  
žem s tvarkomos bendrais d l toki  žemi  šio statymo d sniais, o bendrosios ganyklos ir 
servitutai likviduojami, einant statymu bendroms ganykloms ir servitutams likviduoti. 

 
6 §. Privatinis savininkas, kurio žem  nusavinama, turi teis s patsai ir prie vieno daikto pasirinkti 

žem s plot  ligi 80 hektar . Tame skai iuje turi teis s gauti ir buvusio jo miško ligi 25 hektar , 
nusavinto vedamuoju žem s reformos statymu miškams, pelk ms, vandenims ir privilegijuotai 
gytoms žem ms nusavinti. 

Pasirinkt j  paliekamos žem s ir miško ploto sienas galutinai nustato žem s reformos vykdomoji 
staiga. 

Dvar  savininkas be žem s reformos vykdomosios staigos sutikimo neturi teis s pasilikti sau 
žemi , kurios buvo atimtos iš kinink  ir priskirtos prie dvaro po 1861 met . 

Tie žem s savininkai, kurie yra iškirt  miško daugiau už miško apsaugos statymo nustatyt  metin  
kirtimo norm , miško neturi teis s gauti. 

 
II s k y r i u s .  

 
Žemi  nusavinimas. 

 
7 §. Pirmoje eil je imama stambiausieji ir labiausiai apleistieji dvarai. 
Žem  t  savinink , kurie turi ne daugiau kaip 150 hektar  ir kurie patys t  k  veda, imama 

tuomet, kada visoj Lietuvoj stambesnieji dvarai bus išskirstyti bežemiams ir mažažemiams. 
8 §. Jei žem s reformos vykdomosios staigos pasteb s, kad po šio statymo paskelbimo kuris 

dvaras apleidžiamas ir laikomas blogame stovyje, tad toks dvaras parceliuojamas be eil s (7 §). 
Tokiais atsitikimais žem s reformos vykdomosios staigos nuoži ra savininkui gali b ti palikta ir 
mažiau žem s, negu 2 § nurodyta, o išimtinais atsitikimais gali b ti nusavinta visa žem . 

9 §. Privatini  savinink  žem s ir žem s kiai nusavinami su visais trobesiais ir kitu nekilnojamuoju 
turtu, bet savininkui paliekama žem s kiui reikalingas nekilnojamojo turto kiekis, nustatytas Žem s 

kio ir Valstyb s Turt  Ministerijos normomis. 
10 §. Žem s reformos reikalams negali b ti imamos žem s, kurios priklauso miest , miesteli , 

apskri i  ar vals i  savivaldyb ms bei vienam ar keliems sodžiams bendrai. 



11 §. Bažny i , vienuolyn  ir kit  bažnytini  staig  žem s imamos žem s reformos reikalams tais 
pat d sniais, kuriais imamos privatini  savinink  žem s. 

 
P a s t a b a . Katalik  bažny ios turt  nusavinimas gali vykti atsiži rint  Kanon  teises. 

 
12 §. Bažny i , vienuolyn  ir kit  bažnytini  staig  žem s, kurios buvo Rus  vyriausyb s atimtos ir 

perduotos pravoslav  cerkv ms ar pravoslav  tikybin ms organizacijoms valdyti ir kurios 1919 met  
balandžio m nesio 4 dienos statymu d l Rus  Vyriausyb s konfiskuot j  bažny i , bažnytini  žemi  
ir kitoki  turt  (L. V. Ž. Nr. 11) imamos valstyb s žinion, jei jos buvo pravoslav  cerkvi  ar pravoslav  
tikybini  organizacij  ligi 1914 met  faktinai valdomos, žem s reformos reikalui nusavinamos tais 
pat d sniais, kaip ir privatini  savinink  žem s, duodant toms tikybin ms staigoms, iš kuri  Rus  
Vyriausyb  buvo at musi, jei jos yra Lietuvoje, t  pat žem s norm , kuri paliekama privatiniams 
savininkams. 

Bažny ios, vienuolynai ir j  trobesiai gr žinami toms tikybin ms organizacijoms, iš kuri  jie Rus  
vyriausyb s buvo atimti. 

Nesant šiame paragrafe pamin t  tikybini  staig  ar organizacij , min toji žem  ir trobesiai eina  
atatinkam  dvasini  vyresnybi  bažnytin  fond . 

 
P a s t a b a . Jei min toji šiame paragrafe žem  per jo  privatini  asmen  rankas, tad jai 

taikoma šio statymo 1 §. 
 

III s k y r i u s . 
 

Kam ir po kiek žem s duodama. 
 
13 §. Kiekvienos savarankiškai gyvenan ios bežemi  ir mažažemi  žem s darbinink  šeimos galva 

arba savarankiškai gyven s atskiras asmuo turi teis s gauti žem s šio statymo nustatytomis 
s lygomis. 

14 §. Pirmenyb s prieš visus kitus žemei gauti turi tie kininkai ar j  tiesioginiai p diniai, iš kuri  
po 1851 met  žem s buvo atimtos ir priskirtos prie dvaro, jei jie atatinka nurodytoms 13 § s lygoms 
ir jeigu jie žem s tvarkom j  staig  nustatytu laiku prieš pradedant dvaro žemi  skaldymo darbus 
pareikš noro gauti šios žem s; šiems asmenims gr žinama žem s tiek, kad su j  turim ja ir 
gaunam ja, likviduojant servitutus ir bendras ganyklas, žem  sudaryt  ne daugiau kaip 80 hektar . 
Tokiomis pat pirmenyb s teis mis naudojasi nurodyti 1 § punkte d buvusieji žemi  savininkai ar j  
tiesioginiai p diniai, jei jie rodys savo teises d l ši  žemi  per 10 met  nuo šio statymo paskelbimo 
dienos. Jiems gr žinami atskiri išlik  kiai ligi 80 hektar  j  buvusios žem s. 

Po j , žem s gauna: skaldomojo dvaro darbininkai, kurie jame gyvena ir dirbo prieš kar : 
mažažemiai, kurie turi mažiau kaip 10 hektar  žem s ir kuri  laukas prieina skaldom j  žem  arba 
kurie yra iš gretimojo skirstomo  viens dijas kaimo, ir dvaro nuomininkai, nuomoj  ne daugiau kaip 
50 dešimtini  skaldomojo dvaro žem s. 

15 §. Kaimo srityje duodama žem s bežemiams nuo 8 ligi 20 hektar , o mažažemiams pridedama 
žem s ligi šios normos. Žem s duodama prie daikto ir kiek galint žem s kio atžvilgiu 
racionalinguose viens dži  tipo vienetuose. 

16 §. Kaimo amatininkai (ra iai, kalviai ir kiti), kurie iš savo amato nebegali išgyventi ir d l to yra 
priversti dirbti ir žem s kio darbus, turi teis s gauti žem s lygiai su kitais bežemiais ir mažažemiais, 



bet mažesn mis normomis, b tent, nuo ½ iki 2 hektar . 
17 §. Miest  ir apskritai pramon s, prekybos, susisiekimo ir kit  tiek privatini  tiek valstybini  

staig  bei moni  darbininkams ir tarnautojams, neturintiems nekilnojamojo turto, duodama žem s 
sklypai (49 §) trobesiams pasistatyti ir sodeliui ar daržui steigti. Min t  šiame paragrafe asmen  
nelie ia suvaržymas nurodytas 20 § punkte b. 

18 §. Be tiksl  nurodyt  15, 16 ir 17 §§, žem s duodama: 
a) žem s kio mokykloms, pradžios ir kitokiom mokykloms ir apskritai mokslo bei mokymo 

staigoms ne mažiau kaip 3 hektarai; 
b) žem s kio kult ros reikalams, b tent: s klini  jav  bei veislini  gyvuli  kiams, bandomiesiems 

laukams ir t.t.; 
c) ligonin ms, sanatorijoms ir prieglaudoms; 
d) savivaldybi  socialin s reikšm s staigoms laikyti, jei tokios staigos j  faktinai laikomos, vals i  

raštin ms ir kitiems savivaldyb ms reikalingiems trobesiams pasistatydinti; 
e) pramon s reikalams; 
f) miest  ir miesteli  pl tojimosi ir tvarkymosi reikalams; 
g) naujai kuriam j  parapij  bažny ioms ir kit  tikyb  atatinkamoms staigoms, parapij  

bažny iom visai neturin ioms žem s ar turin ioms mažiau kaip 8 hektarus, ir kapams. Žem  tegali 
b ti duodama tik toms parapij  bažny ioms, kurios turi ne mažiau kaip 2000 nari . 

 
P a s t a b a . Valdymo s lygas bei duodamos šiems tikslams žem s norm  nustato vyriausioji 

žem s reformos vykdomoji staiga, išskyrus punkt  g, kuriuo žem  duodama nuosavyb n. 
Išvardintoms punkte g bažny ioms, neturin ioms žem s, duodama 8 hektarai, o turin ioms 
pridedama tiek, kad su turim ja žeme sudaryt  ne daugiau kaip 8 hektarus. 

 
19 §. Žem  negali b ti duodama: 
a) svetim  valstybi  pilie iams ir 
b) Lietuvos pilie iams, kurie teismo keliu yra nuteisti už nusikaltimus, jei jiems yra atimtos arba 

susiaurintos teis s, išskyrus nuteistus už politinius nusikaltimus rus  ar okupacini  valdži  teism . 
20 §. Jei visi turintieji teis s gauti žem s (13 14 §§) b t  žeme apr pinti, tad žem  gali b ti 

duodama: 
a) asmenims, kurie iš žem s kio darbo negyvena ir n ra gyven ; 
b) asmenims, kurie paskutiniu dešimties met  laikotarpiu, tur dami ne mažiau kaip 10 hektar , 

žem  yra pardav  ir žem s kio darbu nesiver ia; 
c) asmenims, kurie teismo keliu buvo nuteisti už nestojim  Lietuvos kariuomen n, arba už 

sauvaling  apleidim  jos eili , arba už pasidavim  nelaisv n; 
d) asmenims, kurie buvo teismo nuteisti už slapt  degtin s varym . 
 

IV s k y r i u s . 
 

S lygos, kuriomis žem  duodama. 
 
21 §. Žmon ms, pažym tiems 13, 14, 15 ir 16 §§, žem  duodama nuosavyb n. 
Raštu pareiškus noro, žem  gali b ti išnuomojama, bet neilgiau kaip 36 metams. 
 

P a s t a b a . Sodai, jei jie sudaro savo kult ros atžvilgiu atskir  vienet , paliekami valstyb s 



nuosavyb j ir naudojami Žem s kio ir Valstyb s Turt  Ministerijos nustatyta tvarka. 
 
Pa ios valstyb s nenaudojami sodai gali b ti parduoti iš varžytini . 
22 §. Gaunantieji žem s nuosavyb n privalo sumok ti valstybei išperkamuosius už t  žem  

mokesnius, kurie nustatomi rugiais pagal žem s plot , jos r š  ir pad ties patogum , vaduojantis 24 
§ nustatytomis normomis. 

 
P a s t a b a . Žem  skirstoma pagal našum  ir išdirbim   keturias r šis, kuri  geriausia pirma 

ir blogiausia ketvirta r šis; pad ties patogumo atžvilgiu nustatomi du rajonai: geresnis ir 
blogesnis. 

 
23 §. Išperkamieji mokesniai sumokami valstybei per 36 metus. 
24 §. Metin s išperkam j  mokesni  normos pagal žem s r š  ir pad ties patogum  vienam 

hektarui nustatomos šios: 
a) geresniam rajone: už I r š  – 50 kilogram  rugi , už II r š  – 30 kilogram  rugi , už III r š  – 15 

kilogram  rugi  ir už IV r š  – 7 kilogramai rugi ; 
b) blogesniame rajone: už I r š  – 50 kilogram  rugi , už II r š  – 25 kilogramai rugi , už III r š  12 

kilogram  rugi  ir už IV r š  – 6 kilogramai rugi . 
25 §. Metinius išperkamuosius mokesnius gavusieji žem s privalo mok ti kasmet nev liau 1 

dienos gruodžio m nesio, pradedant mok ti tre iais po žem s gavimo metais, bet iš kalno turi 
mok ti 26 § nustatytus raš  pinigus, kurie skaitomi  pirm  metin  išperkam j  mokesni  norm . 
Kariam atskirais atsitikimais mok jimo pradžia gali b ti nukelta  ketvirtus po žem s gavimo metus. 

 
P a s t a b a . Kariai raš  pinig  nemoka. Bežemiams ir mažažemiams, kurie nebeištesi raš  

pinig  mok ti, raš  pinig  sumok jimas gali b ti išd stomas, bet ne ilgiau kaip 3 metams 
Žem s kio ir Valstyb s Turt  ir Finans , Prekybos ir Pramon s Ministeri  sutartinai nustatytu 
keliu. 

 
26 §. raš  pinig , atsižvelgiant  žem s r š , imama nuo 10 auksin  iki 75 auksin  už hektar , gi 

miest  sri i  pirmoje zonoje (VII skyrius) nuo 20 auksin  iki 150 auksin  už hektar . 
27 §. Gav s žem s gali kiekvienu metu sumok ti metinius išperkamuosius mokesnius iškarto už 

visus ar už kelius metus; tokiais atsitikimais nuo mokam j  metini  mokesni  nuleidžiama 5%% už 
tiek met , kiek mokesniai mokami anks iau nustatyto (23, 25 §§) termino. mokant šiuo b du tik dal  
išperkam j  mokesni , jie užskaitomi paskutiniams mok jimo terminams ir mokesni  mok jimo 
laikas atatinkamai sutrumpinamas. 

28 §. Nustatytieji nat ra išperkamieji mokesniai mokami pinigais pagal vidutin  metin  Lietuvos 
vidaus rinkos rugi  kain , nustatom  Žem s kio ir Valstyb s Turt  ir Finans , Prekybos ir Pramones 
Ministeri  patvirtintomis taisykl mis. 

29 §. Vadinamieji „laisvieji žmon s“ (volnyje liudi), kurie 1882 met  birželio m nesio 3 dienos 
statymu (Položonije o pozemelnom ustrojstvie volnych liudej Zapadnago Kraja) yra gav  tam tikrus 
žem s sklypus išsipirktinai ir ligi šiol išperkamuosius mokesnius nebaig  mok ti, nuo išperkam j  
mokesni  atleidžiami ir skelbiami j  valdom j  žem s sklyp  pilnateisiais savininkais. 

30 §. Kariai bežemiai ir mažažemiai, kurie savo noru arba Lietuvos vyriausyb s šaukiami stojo 
Lietuvos kariuomen n ginti Lietuvos nepriklausomyb s ir gindami j  nuo priešinink  nebuvo teismo 
baudžiami ir ištikimai ištarnavo kariuomen je ligi karo pabaigos ir demobilizacijos, turi pirmenyb s 



prieš kitus (13 §) gauti žem s iš valstyb s. 
 

P a s t a b a . Kariai, kurie: a) ištikimai yra tarnav  kariuomen je ir d l sužeidimo ar nustojimo 
sveikatos yra iš jos visai paleisti; b) ištikimai kariuomen je tarnavusi j  ir nukaut j  ar šiaip 
mirusi j  kari  šeimynos ir c) taip pat atitarnav  paskirt  kariuomen j laik  kariai, nors jie iš 
kariuomen s dar b t  ir nepaleisti – gauna žem s pirma kit  kari . 

 
31 §. Už gaunam j  žem  neatsilygina: 1) kariai, nurodytieji pastaboj prie 30 § punktuose a ir b, ir 

2) kariai, neži rint ar jie moka ar nemoka žem s kio darbo dirbti, kurie Lietuvos vyriausyb s 1918 
met  gruodžio m nesio 28 dien  pašaukti ligi pirmo naujok  šaukimo savo noru stojo Lietuvos 
kariuomen n, ir ligi šio statymo paskelbimo dienos nepašaukt j  ir nemobilizuot j  met  kariai, 
kurie po pirmo naujok  šaukimo savo noru stojo Lietuvos kariuomen n ir pasižym jo kovose arba 
buvo kovose sužeisti. 

32 §. Kiekvienam kario besikurian iam kiui valstyb s l šomis yra duodama vieno karto pašalpa iki 
100 medži  nuo 27 ligi 40 centimetr  dr tumo ir s klos ligi 10 centneri  žiemini  ir 16,3 centneri  
vasarini  jav . 

33 §. Suteiktoji, einant statymais kariškiams žeme apr pinti ir šio statymo 32 §, kariams pašalpa 
miško medžiaga ir s klomis skaitoma beprocentin  paskola 10- iai met , ir pradedama mok ti ne 
v liau kaip po 5 met  nuo pašalpos gavimo dienos. 

Išmok jimo kainos nustatomos: 
a) miško medžiagai – išeinant iš mišk  taksos kainos mok jimo metu, 
b) s klai – išeinant iš t  met  vidutin s dukos kainos javams. 

34 §. Bežemiai ir mažažemiai, šauliai ir partizanai, kurie tik žem s kio darbu gyveno arba gyvena, 
jei jie stojo Lietuvos nepriklausomyb s ginti ir gindami j  nuo priešinink  pasižym jo bekovodami ir 
jei j  teis s nebuvo susiaurintos teismo sprendimu už nusikaltimus, o taip pat ir kovose žuvusi j  
šauli  ir partizan  šeimos turi teis s gauti žem s, einant šio statymo 15, 16 ir 17 §§ nustatytomis 
s lygomis. 

35 §. Kaimo (ne miesto) inšininkai skelbiami t  žemi  pilnateisiais savininkais, be išperkam j  
mokesni  žem s savininkams. 

36 §. Nusavinam j , einant šio statymo 1, 2 it 3 §§, žemi  nuomininkams kaimo ir antros miesto 
zonos srityse, jei jie savo žem s neturi ar yra mažažemiai (14 §) duodama teis s gauti j  
nuomojamos žem s prisilaikant šio statymo 15,16,17 ir 49 §§ norm . 

P a s t a b a .  Šis § nelie ia t  žemi  nuominink , kurios turi gr žti valstybei, einant 1 § punktu 
c. 

 
37 §. Nusavinam  dvar  savininkai negali be nuomininko sutikimo pasilikti (6 §) sau tos žem s, 

kurioje nuomininkas turi pasistat s trobas. 
38 §. Gavusieji žem s šiuo statymu neturi teises perleisti ir keisti savo žemi  kitiems, išskyrus 

paveld jim  statymo keliu ir nurodytus 39, 40 ir 42 §§ atsitikimus. 
 

P a s t a b a . Gautoji žem  gali b ti perleidžiama tiesioginiams p diniams testamento keliu, o 
nesant j , žem  gali b ti testamentu palikta šalutiniams p diniams. 

 
39 §. Gavusieji žem s, einant 15, 16, 30, 34 ir 36 §§, atatinkamai žem s tvarkomai staigai leidus, 

gali j  išnuomoti šiais atsitikimais: 



a) jei šeimos galva yra šaukiamas kariuomen n, arba eina valstyb s ar savivaldyb s pareigas ir d l 
to negali pats vesti kio; 

b) jei šeimos galva miršta ar d l nesveikatos pats negali žem s dirbti ir šeimoje nebelieka kito 
žmogaus, kuris gal t  vesti k . 

 
P a s t a b a . Jei naujakurys kasmet pats dirba žem s reformos vykdomosios staigos 

nustatyt  žem s norm , tad likusioji ne dirbta žem , žem s reformos vykdomajai staigai 
leidus, gali b ti išnuomota, bet neilgiau kaip 3 metams. 

 
40 §. Naujakuriai nuo gautos žem s gali atsisakyti kiekvienu metu. Tokiais atsitikimais j  žem  

pereina valstyb s nuosavyb n, o valdžia gražina atsisakiusiajam žem s valdytojui išlaidas už 
pastatytas trobas, atsiskaitydama surištas su ta žeme valstybei padarytas išlaidas ir skolas. 

Valstybei nepanor jus per vienerius metus perimti žem s, žem s valdytojas gyja teis s parduoti j  
susitariamai, bet tik tokiems pirk jams, kuriems atatinkama žem s reformos vykdomoji staiga, 
einant šio statymo d sniais, pripažino teis s pirkti ir kurie prisiims visas prievoles, surištas su 
perleidžiama žeme. 

41 §. Gautajai, einant 15, 16, 30, 34 ir 35 §§, žemei keisti reikalingas žem s reformos vykdomosios 
staigos leidimas. Jei tokia žem  už skol  nemok jim  yra parduodama nustatytu tam reikalui keliu iš 
varžytini , tad t  žem  pirkti gali tik žmon s, kurie apsiims eiti d l tos žem s esamas pareigas, bet 
valstyb  turi pirmenyb s teis s sigyti t  žem . 

42 §. Gavusieji žem s privalo ne ilgiau kaip per 8 metus sikurti k . Šiam reikalui smulkesnes 
taisykles nustato žem s reformos vykdomoji staiga. 

Neatliek  nustatyt  reikalavim  gali b ti pašalinami iš gaut  žemi . 
43 §. Iš jus 10 met  nuo žem s gavimo dienos, užsimok jusieji už gaut j  žem  nustatytus 

išperkamuosius mokesnius ir vykd  šio statymo 42 § nustatytas s lygas, yra laisvi nuo suvaržym , 
nustatyt  38, 39, 40 ir 41 §§. 

 
P a s t a b a .  vykd  šio statymo nustatytas s lygas (42 §), bet neišmok j  išperkam j  

mokesni  po 10 met  nuo žem s gavimo dienos, gali perleisti gaut j  žem   kitas rankas ta 
s lyga, kad naujasis savininkas apsiims mok ti valstybei dar nesumok tus išperkamuosius 
mokesnius. 

 
V  s k y r i u s .  

 
Kaim  skirstymas viens džiais. 

 
44 §. Kaim  skirstymas viens džiais privalomas visam kaimui, jei skirstytis nutar  ne mažiau kaip 

vienas tre dalis to kaimo kinink , skirstant pirmoj eil j tuos kaimus, kur dauguma to reikalauja. 
45 §. Jei gretim j  žemi  skaldymui einant, kaim  kininkai nepadaro nutarimo, reikalingo 

privalomam kaimo skirstymui (44 §), o kaime randasi mažažemi , kurie nori gauti ir turi teis s žem s 
gauti, ir j  žem s n ra gretimos su skaldomosiomis žem mis arba yra šiaip žem s tvarkymo darbams 
nepatogiose vietose, tad einama šiuo keliu: iš kaim  žemi , gretim j  su skaldomosiomis žem mis, 
mažažemi  reikalams priver iamuoju keliu imamas atatinkamas žem s plotas sulig mažažemi  žemi  
ploto kokybe ir kiekybe, kad su skaldomosiomis žem mis traukt  j   bendr  skirstymo plan , o šios, 
tai yra buvusios mažažemi  žem s, perduodamos atatinkamiems kininkams. 



 
P a s t a b a . Jei mažažemio kis randasi šalia kaimo, arba jei jo sodyba yra tokioj vietoj, 

kurioj trobesi  negriovus galima sudaryt patogus viens dis, tai paimtoji kaimo žem  
pridedama mažažemiui, o kaimo kininkams atiduodama iš gretimosios skaldomos dvaro 
žem s atatinkamas plotas; kitokie lik  nelygumai ar pror žiai išlyginami einant šio statymo 46 
§. 

 
46 §. Skirstant kaimus viens džiais ir skaldant žem  ir dvar  žem s kius, naikinami pror žiai ir 

terptosios žem s, ir kiekvienam viens džiui žem  duodama prie daikto. Pievos, miškai ir durpynai 
gali b ti duodami ir ne prie daikto. 

 
P a s t a b a . Pror žiai ir terptosios žem s pakei iami kitomis tos pat vertyb s žem mis. 

 
VI s k y r i u s . 

 
Servitut  ir bendr j  ganykl  likvidavimas, 

 
47 §. Servitut  ir bendr j  ganykl  likvidavimas atliekamas einant tam tikru statymu servitutams ir 

bendrosioms ganykloms likviduoti. 
 

VII s k y r i u s .  
 

Miest  ir tam tikr  sri i  gyventoj  apr pinimas žeme. 
 
48 §. Miest  sri i  zonos nustatomos radiusais nuo miest  gyvenamojo ploto sienos šiuo b du: 
 

Prie miest , turin i  
gyventoj  

I- ja zona laikomi 
žem s plotai ne toliau 

kaip: 

II- ja zona laikomi 
žem s plotai ne toliau 

kaip 
1) nuo 3.000  

ligi 10.000 
 
2) „  10.000 ligi  

50.000 
 
3) „ 50.000  ligi 

100.000 
 
4) „ virš 100.000 

1 klm. nuo miesto 
sienos 

 
2  „    „     „     „ 
 
3  „    „     „     „ 
 
4  „    „     „     „ 

3 klm. nuo miesto 
sienos 
 
5  „    „     „     „ 

 
7  „    „     „     „ 

 
10  „    „     „     „ 

 
Nusavinam  (1, 2 ir 8 §§) dvar  nuomojamos ar in o teis mis laikomos miest  ir miesteli  ribose 

ir I-os zonos srityse žem s negali b ti savinink  pasiliktos. Tokios žem s po šio statymo paskelbimo 
pereina žem s reformos fondan ir naudojamos šio statymo numatytiems tikslams. 

Esam  tose žem se inšinink  ir nuominink  klausimas sprendžiamas atskiru statymu. 
49 §. Duodant žem s bežemiams, mažažemiams ir kaimo amatininkams (ra iams, kalviams ir 



kitiems) miesto srities II zonoje 15 ir 16 §§ nustatyta norma mažinama ligi 60 %, o I zonoje ligi 30 %. 
50 §. Miest  darbininkams ir kitiems pažym tiems 17 § žmon ms žem  duodama ilgamet n 

nuomon šiomis normomis: 
a) II zonoje nuo ¼ hektaro ligi 1 hektaro, 
b) I   „    „  ¼    „    „  ½   „ 

 
I p a s t a b a . Miest  sri i  I zonoje, tik patenkinus pažym tus 17 § ir 18 § punkte „f“ 

reikalus, žem  gali b ti naudojama ir kitiems reikalams, o neužtekus žem s I zonoje ta pat 
tvarka žem  duodama II zonoje. 

 
II p a s t a b a . Nurodytiems 17 § žmon ms, reikalui esant, žem  gali b ti duodama už 

miesto srities, b tent, arti geležinkelio sto i , pramon s moni  ir kituose atatinkamuose 
punktuose. 

 
VIII s k y r i u s . 

 
Teisiniai privatini  žemi  nusavinimo išdaviniai. 

 
51 §. Visos teis s surištos su nusavinam ja nuosavybe, nuo šio statymo paskelbimo dienos pereina 

Lietuvos valstybei. Atatinkamos žem s tvarkomosios staigos siteis jusio nutarimo d l nekilnojamojo 
turto nusavinimo, ar tokio turto perleidimo, nuorašas pažymimas vyresniojo notaro rejestruose ar 
kitose atatinkamose (ypotekos) knygose. Toks aktas gyja nuosavyb s akto galios. 

52 §. Dvarai ir turtai, kurie einant privatini  savinink  žemi  naudojimo statymu iš 1920 met  
spali  m nesio 30 dienos (V. Ž. Nr. 51, eilinis Nr. 497) ir 1919 m. balandžio m nesio 4 dienos 
statymu d l Rus  vyriausyb s konfiskuot j  bažny i , bažnytini  žemi  ir kitoki  turt  (L V. Ž. Nr. 
11), yra valdžios globoje, nuo šio statymo paskelbimo dienos laikomi per jusiais valstyb s 
nuosavyb n, paliekant j  savininkams šio statymo nustatyt  žem s kio norm . 

 
P a s t a b a . neštos, einant privatini  savinink  žemi  naudojimo statymu iš 1920 met  

spali  m nesio 30 dienos, Valstyb s Iždan Žem s kio ir Valstyb s Turt  Ministerijos 
depozitam pajamos atiduodamos savininkui. Nat ra suimtos pajamos, atsiskaitant su buvusiu 
savininku, kainojama pajam  mok jimo termino tvirtomis kainomis ir išmokama pinigais. 

 
53 §. Visos nuomos sutartys d l turt , kurie šiuo statymu nusavinami, nuo turt  nusavinimo 

dienos panaikinamos. Buv s nuomininkas ir toliau veda nuomojam j  k , mok damas nuom  
valstybei; kitos nuomos s lygos yra nustatomos Žem s kio ir Valstyb s Turt  Ministerijos, einant 
privatini  savinink  žemi  naudojimo statymu iš 1920 met  spali  m nesio 30 dienos, ir tokios 
sutartys turi galios ligi nuomojamoji žem  bus paimta žem s reformos reikalams. 

54 §. Leidžiama sudaryti perleidimo bei gijimo aktai d l žemi , kurios ligi šio statymo paskelbimo 
dienos, einant statymu žemei perleisti, gyti ir keisti iš 1920 met  birželio m nesio 28 dienos, yra jau 
užparduotos, arba parduotos, bet perleidimo bei gijimo aktai dar n ra pabaigti ir jei perleisti toms 
žem ms jau yra duoti leidimai nurodytos min to statymo 3 § komisijos, arba paduotas jau prašymas 
išgauti tokiam leidimui ir jei komisija t  prašym  patenkins. 

Visos kitos sutartys, o taip pat draudimai ir suvaržymai, kurie lie ia nusavinam j  šiuo statymu 
turt , likviduojami atskiro statymo nustatyta tvarka. 



 
IX s k y r i u s . 

 
Privatini  savinink  žemi  per mimas valstyb s 

žinion ir laikinas t  žemi  naudojimas. 
 
55 §. Atatinkamos valdžios staigos, perimdamos žem  ir kitus turtus, sustato j  per mimo akt . 

Kol tokio per mimo akto n ra sustatyta, tol buvusis savininkas arba faktinasai valdytojas laikomas 
šeimininku, atsakomingu už kio tvark  ir pilnum ; jis naudojasi juo lig tol tur tomis teis mis, 
išskiriant perleidimo, pardavimo, keitimo ir išnuomavimo teises. 

 
P a s t a b a . Pardavin ti šiaudus, šien , pelus, nuogr bas ir kit  saus j  – stamb j  pašar  be 

ypatingo kiekvienam kartui leidimo draudžiama. 
 
56 §. Paimtieji, einant šiuo statymu, turtai, kurie n ra pa i  valstyb s staig  valdomi, ligi jie bus 

sunaudoti žem s reformos reikalams, yra naudojami, einant Privatini  savinink  žemi  naudojimo 
statymu iš 1920 met  spali  m nesio 30 dienos (V. Ž. Nr. 51, eilinis Nr. 497). 

 
X s k y r i u s . 

 
Atlyginimas už nusavinam j  turt . 

 
57 §. Kolonistams ir j  p diniams, kuri  žem s paimtos einant šio statymo 1 § punktais „c“ ir „d“, 

gr žinami j  mok ti už žem  pinigai ir atlyginamos už pastatytus trobesius ir pagrindinius žem s 
kio pagerinimus išlaidos (61 §), išskaitant gaut j  iš Rus  valdžios pašalp . 
58 §. Už paimtas einant 2 § iš privatini  savinink  žemes atlyginama atatinkamomis 1910-1914 

met  vidutin mis kainomis, atsiži rint  t  žemi  r š , dabartin  kio ir jam reikaling  trobesi  pad t  
ir dirbimo stov , skaitant vien  rus  rubl  tolyg  2 auksinam. 

59 §. Didžiausia 58 § kainojamoms žem ms kaina gali b ti 480 auksin  hektarui, bet tiems 
savininkams, kurie turi ne daugiau kaip 200 hektar , už nusavinam j  žemiau kaip 150 hektar  žem  
mokama vidutin mis tos žem s valstyb s žinion pa mimo meto rinkos kainomis. 

Už mišk  žem  mokama ne daugiau kaip 120 auksin  už hektar , 
 

P a s t a b a . Einant šio statymo 8 § už nusavinam j  žem  (80 hektar ) atlyginama 
vidutin mis nusavinimo meto rinkos kainomis ir šis atlyginimas išmokamas grynais pinigais iš 
karto ar dalimis, bet ne ilgiau kaip per 5 metus. 

 
60 §. Nusavinamieji žem s plotai vertinami tik atsižvelgiant  j  tinkamum  žem s kiui; vandenys, 

keliai, pelk s, durpynai, skrajojamieji smiltynai ir kitos žem s kiui netinkamos žem s nekainuojama 
ir už juos neatlyginama. 

Taip pat neduodama atlyginimo: a) už žemes, imamas einant 1 § punktu e, b) už žemes, kurios 
buvo atimtos iš kinink  ir priskirtos prie dvar  po 1851 met  ir c) už t  žem s nuošimt , kuris 
paimtas ar buvo imtinas, einant statymu kariškiams žeme apr pinti, kari  reikalams iš žem s 
savinink , turin i  nuo 300 ligi 800 dešimtini  – ligi 15 %, ir turin i  daugiau per 800 dešimtini  – ligi 
30 %. 



61 §. Pagrindiniai žem s kio pagerinimai (melioracijos), atlikti po šio statymo paskelbimo dienos 
– kainojami pa mimo meto rinkos kainomis ir atlyginami ne v liau kai po 1 met  nuo pa mimo 
dienos. 

62 §. Numatytas 58 § atlyginimas duodamas 3 % pasižad jimo lakštais, kurie išleidžiami Valstyb s 
Iždo garantija ir valstyb s staig  priimami kaitomis. 

Valstyb s Iždas išduotus pasižad jimo lakštus nominaline vertybe gali išpirkti kiekvienu metu, bet 
ne v liau kaip po 36 met  nuo faktino žem s per mimo. 

 
P a s t a b a . Už paimtuosius bažny i  ir t  bažnytini  staig , kuri  dabar n ra Lietuvoje, 

turtus (11 ir 12 §§) atlyginimas atiduodamas  atatinkam  dvasini  vyresnybi  bažnytin  fond . 
 
63 §. Žem s arba žem s kio savininkas gali gauti 62 § min tuosius pasižad jimo lakštus  rankas 

tik tada, jei nusavinamasai turtas yra laisvas nuo skol . Skolai esant lakštai laikomi ižde atatinkam  
staig  depozite ligi davimo teis tiems kreditoriams. 

64 §. Atsiteisti su nusavinam j  turt  savininkais, suimti išperkamiesiems už dalinam j  žem  
mokesniams ir vykdyti kitoms su žem s reforma surištoms finansin ms operacijoms steigiama tam 
tikra kredito staiga. 

 
XI s k y r i u s . 

 
Bendras žem s valdymo tvarkymas. 

 
65 §. Netinkami ar nepatog s parceliacijai valstybiniai ar nusavinti žem s plotai gali b ti 

parduodami šiomis s lygomis: 
1) žem s kiui tinkamas žemes gali pirkti tik 13, 14, 15 ir 16 §§ pažym ti asmens ir emigrantai iš 

Lietuvos, kurie vert si žem s kio darbais ir kurie yra pirk  „Laisv s“ ar „Lietuvos Gynimo“ paskolos 
nemažiau kaip už 2½ dolerio Amerikoje, arba 250 auksin  Lietuvoje kiekvienam gyjamos žem s 
hektarui. Pažym ti ia asmens gali kartu su savo turima nuosavyb s teis mis žeme supirkti išviso ne 
daugiau kaip 20 hektar  žem s. Tik ki  centrai su didesniais trobesiais gali b ti parduodami  vienas 
rankas ligi 80 hektar  žem s ploto. 

2) Žem s kiui netinkamus žem s plotus (nedurpin s pelk s, krantuotos vietos ir t. t.) gali pirkti 
Lietuvos pilie iai, kurie žem s kio darbu ver iasi ar vert si, ligi 80 hektar   vienas rankas. 

3) Iš ši  žemi  pardavimo surinktos l šos eina žeme apr pinamiems kredituoti. 
 

P a s t a b a . Skyrimas min toms žem ms parduoti atliekamas bendr ja žem s tvarkomiems 
darbams vykinti tvarka ir tvirtinamas galutinai Žem s kio ir Valstyb s Turt  Ministerio. 

 
66 §. Žem s pirkti užsienio pilie iams draudžiama. 
67 §. Nuomoti žem s užsienio pilie iai gali, Žem s kio ir Valst. Turt  Ministerijai leidus 

kult riniems žem s kiams kurti arba Žem s kio ir Valstyb s Turt  Ministerijai sutartinai su Finans , 
Prekybos ir Pramon s Ministerija leidus pramon s mon ms steigti. 

Leidimai duodami Ministeri  Kabineto nustatytomis taisykl mis. 
68 §. Miest  srityje užsienio pilie iams gali b ti leista 67 § nustatyta tvarka gauti žem s nuomon ir 

kitiems reikalams. 
69 §. Svetim j  valstybi  pilie iai, tap  Lietuvos pilie iais, gauna žem s ne anks iau kaip po 10 



met  pilietyb  pri mus. 
70 §. Tam tikra žem s tvarkomoji staiga galutinai nustato savininkui paliekamos žem s sienas ir 

duoda tam reikalingus dokumentus. 
71 §. Iš privatini  savinink , kuri  žem s nelie iamos arba paliekamos (1, 2, 3, 6, 10, 11 ir 12 §§), 

galima žem s pirkti be joki  apr žim  tiems, kurie turi, einant šiuo statymu, teis s žem s gauti t ja 
s lyga, kad  vienas rankas su turim ja ir naujai perkam ja žeme nepatekt  daugiau kaip 150 hektar . 

72 §. Dvaruose esamieji piliakalniai, pilys, r mai ir parkai imami valstyb s globon; prie j  gali b ti 
palikti reikalingi žem s plotai. Tokios istorin s ar šiaip Lietuvos pagražinimo vietos, esamos 
nusavinamuose dvaruose, Ministeri  Kabineto nutarimu gali b ti arba pa ios valstyb s laikomos, 
arba perduodamos visuomenin ms staigoms, arba mokslo bei švietimo draugijoms. 

73 §. Parduodant ar kitu b du perleidžiant žem s kius arba j  dalis, draudžiama žem s kiai 
mažinti žemiau kaip 8 hektar  kaimo srityse, 1½ hektaro miesto II zonos ir 1 hektaro miesto I zonos 
srityse, išskyrus pažym tus 16 ir 17 §§ atsitikimus. 

 
XII s k y r i u s . 

 
Žem s reformos vykdymas. 

 
74 §. Žem s reformos statym  vykdo Žem s kio ir Valstyb s Turt  Ministeris per Žem s 

Reformos Valdyb , kuri susideda iš Valdytojo ir 4 nari . 
Vietose žem s reformos statym  vykdo Žem s Reformos Valdybos atstovai ir tam tikros vietos 

staigos, kurias nustatys atskiras statymas. 
75 §. Šiam statymui vykdyti Žem s Reformos Valdyba leidžia reikaling  instrukcij , kurias tvirtina 

Žem s kio ir Valstyb s Turt  Ministeris. 
76 §. Aktai ir sutartys, kurios yra padarytos šiam statymui apeiti, neturi galios. Žem s kio ir 

Valstyb s Turt  Ministerijos galiotiniui dedama pareiga kelti ir vesti teisme bylas d l t  akt  ir 
sutar i  panaikinimo. Nurodytais šio statymo atsitikimais (66, 67 ir 68 §§) Žem s kio galiotinis 
praneša Valstyb s Gyn jui (1919 met  sausio m nesio 9 dienos Laikino statymo apie Lietuvos 
pilietyb  4 § L. V. Ž. Nr. 2–3). 

77 §. Nuo šio statymo paskelbimo dienos nustoja veik : 1) statymas žemei perleisti, gyti ir keisti 
iš 1920 met  birželio m nesio 28 dienos, išskyrus 3, 6 ir 8 §§ (V. Ž. Nr. 39, eilinis 414), ir 2) statymas 
kariškiams žeme apr pinti 1920 met  rugpi io m nesio 3 dienos, išskyrus 6 ir 8 §§ (V. Ž. Nr. 47, 
eilinis Nr. 465), ir visi kiti statymai, jeigu jie prieštarauja šiam statymui 

 
A .  S t u l g i n s k i s  

E. Respublikos Prezidento Pareigas 
Steigiamojo Seimo Pirmininkas. 

 
G a l v a n a u s k a s  

Ministeris Pirmininkas. 
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