INFORMACIJA APIE TAIKOMĄ ATSAKOMYBĘ UŽ NUSTATYTUS ŽEMĖS NAUDOJIMO TVARKOS PAŽEIDIMUS, ATITINKANČIUS
ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSE (ANK) NUMATYTŲ NUSIŽENGIMŲ POŽYMIUS
Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1244 „Dėl Žemės
naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų patvirtinimo“, 1 punkte nurodyta, kad žemės naudojimo valstybinės kontrolės tikslas – užtikrinti žemės naudojimą
reglamentuojančių įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų vykdymą.
Žemės naudojimo patikrinimai atliekami pagal visus tikrinamam objektui taikytinus Kontrolės nuostatų 11.1–11.9 papunkčius, o atsakomybė už nustatytus
pažeidimus taikoma pagal atitinkamus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) straipsnius:
Eil.
Nr.

Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų, patvirtintų LRV
1994 m. gruodžio -12 d. nutarimu Nr. 1244 „Dėl Žemės naudojimo
valstybinės kontrolės nuostatų patvirtinimo“, reikalavimai

1

2
11.1.
Žemės sklypas (plotas) naudojamas pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį
ir naudojimo būdą
iki 3,00 ha ploto nesutvarkymas
11.2.
Žemės sklypas (plotas) prižiūrimas
ir tvarkomas taip, kad būtų nuo 3,00 iki 10,00 ha
tinkamas naudoti pagal pagrindinę daugiau kaip 10,00 ha
žemės naudojimo paskirtį
žemės ūkio veiklos nevykdymas
11.3.
Laikomasi žemės sklypui nustatytų žemės servitutų
11.4.
Vykdant statybas ir eksploatuojant naudingąsias iškasenas, laikomasi įstatymų
ir Vyriausybės nutarimų nustatytų reikalavimų, žemės darbų vykdymo aprašų ir
schemų, žemės gelmių naudojimo planų, kad būtų išsaugotas derlingasis
dirvožemio sluoksnis ir rekultivuota pažeista žemė
Privalomų dirvožemio apsaugos nuo vėjo
11.5.
Įgyvendinamos
įstatymų
ir ar vandens sukeliamos erozijos ir kitų
Vyriausybės nutarimų nustatytos dirvožemio būklę bloginančių procesų
dirvožemio apsaugos nuo erozijos ir priemonių nevykdymas
nualinimo priemonės
Rekultivacijos projektų nevykdymas

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

11.6.
Žemės sklype, vykdant ūkinę ir kitą veiklą, nepažeidžiamos teritorijų planavimo
dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatytos žemės sklypų ribos,
savavališkai neužimama žemė ir (ar) nenaudojami vandens telkiniai
11.7.
Nenaikinami (negadinami) nuolatiniai žemės naudmenų riboženkliai
11.7.
Nenaikinami (negadinami) geodeziniai punktai
iki 3,00 ha ploto nesutvarkymas
11.8.

ANK straipsnis, pagal
kurį taikoma
administracinė
atsakomybė
3
261 str.

Baudos rūšis

Baudos dydis

Bauda

140–300 Eur

6
300–580 Eur

70–140 Eur

140–300 Eur

261 str.

Įspėjimas arba
Bauda
Bauda
Bauda
Bauda
Bauda

140–300 Eur
300–560 Eur
500–1000 Eur
140–300 Eur

300–580 Eur
600–850 Eur
Nenumatytas
300–580 Eur

257 str.

Bauda

90–140 Eur

140–300 Eur

258 str.

Bauda

Fiziniams asmenims 14–30 Eur
Juridiniams asmenims 30–60 Eur

Nenumatytas

Bauda

Nenumatytas

333 str.

4

5

Nusižengimo
pakartotinumas

110 str.

Bauda

Fiziniams asmenims 140–300 Eur
Juridiniams asmenims 300–560 Eur
300–560 Eur

112 str.

Bauda

70–140 Eur

Nenumatytas

113 str.

Bauda

140–300 Eur

Nenumatytas

333 str.

Įspėjimas arba

70–140 Eur

140–300 Eur

550–1200 Eur

10.

Pagal Žemės ūkio paskirties žemės
įsigijimo įstatymą įsigijus žemės nuo 3,00 iki 10,00 ha
ūkio paskirties žemės, užtikrinamas daugiau kaip 10,00 ha
jos naudojimas žemės ūkio veiklai
žemės ūkio veiklos nevykdymas
11.9.
Valstybinė žemė naudojama laikantis dokumentuose, kurių pagrindu suteikta
teisė valstybine žeme naudotis, nustatytų sąlygų

Administracinė
atsakomybė pagal ANK
netaikoma

Bauda
Bauda
140–300 Eur
300–580 Eur
Bauda
300–560 Eur
600–850 Eur
Bauda
500–1000 Eur
Nenumatytas
Sprendžiamas klausimas dėl sutarties ar kito dokumento, pagal kuriuos
suteikta teisė naudoti valstybinę žemę, nutraukimo ar panaikinimo

VYKDANT ŽEMĖS NAUDOJIMO VALSTYBINĘ KONTROLĘ, AKTUALŪS ŠIE ANK STRAIPSNIAI:
261 straipsnis. Žemės naudojimo reikalavimų pažeidimas
1. Žemės sklypų naudojimas ne pagal nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą, taip pat trukdymas žemės naudotojui naudoti žemę pagal
nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą
užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.
333 straipsnis. Privačios nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančios, perduotos neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį, nuomojamos ar
subnuomojamos žemės nesutvarkymas taip, kad ji būtų tinkama naudoti pagal pagrindinę naudojimo paskirtį, arba pareigos užtikrinti įsigytos žemės
ūkio paskirties žemės naudojimą žemės ūkio veiklai nevykdymas
1. Privačios nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančios, perduotos neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį, nuomojamos ar subnuomojamos žemės iki
trijų hektarų ploto nesutvarkymas taip, kad ji būtų tinkama naudoti pagal pagrindinę naudojimo paskirtį,
užtraukia įspėjimą arba baudą nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
3. Privačios nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančios, perduotos neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį, nuomojamos ar subnuomojamos žemės,
kurios plotas viršija tris, bet neviršija dešimt hektarų, nesutvarkymas taip, kad ji būtų tinkama naudoti pagal pagrindinę naudojimo paskirtį,
užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.
5. Privačios nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančios, perduotos neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį, nuomojamos ar subnuomojamos žemės
daugiau kaip dešimt hektarų ploto nesutvarkymas taip, kad ji būtų tinkama naudoti pagal pagrindinę naudojimo paskirtį,
užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.
6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.
7. Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme nustatytos pareigos užtikrinti įsigytos žemės ūkio paskirties žemės naudojimą ūkio veiklai
nevykdymas
užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.
257 straipsnis. Derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo atliekant žemės kasimo darbus taisyklių pažeidimas
1. Derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo atliekant žemės kasimo darbus taisyklių pažeidimas, taip pat neteisėtas derlingojo dirvožemio sluoksnio
pasisavinimas
užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
258 straipsnis. Privalomų dirvožemio apsaugos priemonių nevykdymas
1. Privalomų dirvožemio apsaugos nuo vėjo ar vandens sukeliamos erozijos ir kitų dirvožemio būklę bloginančių procesų priemonių nevykdymas
užtraukia baudą asmenims nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trisdešimt iki šešiasdešimt
eurų.
2. Rekultivacijos projektų nevykdymas
užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki
penkių šimtų šešiasdešimt eurų.
110 straipsnis. Savavališkas žemės, miško, vandens telkinių užėmimas, naudojimas ir vengimas juos grąžinti
1. Savavališkas žemės, miško, vandens telkinių užėmimas arba savavališkas vandens telkinių naudojimas
užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, arba po rašytinio įspėjimo vengimas grąžinti savavališkai užimtą žemę,
mišką ar vandens telkinius arba nutraukti savavališką vandens telkinių naudojimą
užtraukia baudą nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.
112 straipsnis. Riboženklių sunaikinimas arba sugadinimas
Nuolatinių žemėnaudos riboženklių sunaikinimas arba sugadinimas
užtraukia baudą nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.
113 straipsnis. Geodezinio punkto sunaikinimas arba sugadinimas
Geodezinio punkto sunaikinimas arba sugadinimas
užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

