NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRJE ŽEMĖS UKIO MINISTERIJOS

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS OKIO MINISTERIJOS 2017 METŲ
ŽEMĖS NAUDOJIMO VALSTYBINĖS KONTROLĖS VYKDYMO ATASKAITA
20im. sausio O5 d. Nr. LSVilnius
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Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės £ikio ministerijos (toliau - Nacionalinė žemės
tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės
įstatymo 32 straipsnio
3 dalies 9 punktu ir 36 straipsnio 1 dalimi, Zemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatais,
patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1244 ,,Dėl
Zemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų patvirtinimo, organizuoja ir vykdo žemės
naudojimo valstybinę kontrolę, kurios tikslas - sistemingai tikrinti, ar žemę naudojantys asmenys
laikosi teisės aktuose nustatytų žemės naudojimo tvarkos reika1avimų.
Naciona1inės žemės tarnybos prie Zemės £ikio ministerijos teritorinių pada1inių
20 1 7 m. Zemės tvarkymo darbų plane, patvirtintame Nacionalinės žemės tarnybos prie Zemės £ikio
niinisterijos direktoriaus 2017 m. sausio 16 d. jsakymu Nr. 1P-25-(i.3.) ,,Dėl Nacionalinės žemės
tarnybos prie Zemės Zikio ministerijos teritorinių skyrių 2017 m. Zemės tvarkymo darbų plano
patvirtinimo, Naciona1inės žemės tarnybos teritoriniams skyriams 20 1 7 metais buvo numatyta
atlikti iš viso 11 310 žemės naudojimo patikrinimų šiose prioritetinėse srityse:
1) išnuomoti žemės ūkio paskirties va1stybinės žemės sklypai (išskyrus kitos paskirties žemės
sklypus) (numatyti 1240 patikrinimų);
2) išnuomoti kitos paskirties va1stybinės žemės sklypai (numatyta 1330 patikrinimų);
3) suteikti laikinai naudotis žemės £ikio veikiai plotai (numatyta 2037 patikrinimų);
4) apleisti žemės sklypai (plotai) (atrinkti paga1 Apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinio
duomenis) (numatyti 1205 patikrinimai);
5) žemės sk1ypai, besiribojantys su vandens telkiniais (numatyta 860 patikrinimų);
6) kiti žemės naudojimo patikrinimai (pavyzdžiui, privatūs namų valdų arba kitos
(komercinės ir pan.) paskirties žemės skiypai, va1stybinės žemės plotai, nesuformuoti atskirais
žemės sk1ypais, kuriuose ga1imai vykdoma neteisėta veikla (statomi nelega1ūs statiniai ir pan.)
(numatyti 785 patikrinimai).
Vertinant kiekybine prasme, Zemės tvarkymo darbų planas žemės naudojimo valstybinės
kontrolės srityje 2017 metais jgyvendintas 129 % (iš viso atlikta 14 211 patikrinimų), bei iš esmės
jvykdytas planas, tikrinant prioritetines sritis:
1) žemės £ikio paskirties valstybinės žemės sklypų (išskyrus kitos paskirties žemės sklypus)
patikrinta 4 % daugiau nei suplanuota (numatyta - 1240; atlikta - 1294);
2) išnuomotų kitos paskirties va1stybinės žemės sklypų patikrinta 1 1 % mažiau nei suplanuota
(numatyta— 1330, atlikta— 1182);
3) suteiktų laikinai naudotis žemės Zikio veikiai plotų patikrinta iš esmės tiek, kiek suplanuota
(numatyta-2037, atlikta-2056,planas ivykdytas 101 %);
4) apleistų žemės sk1ypų (plotų) patikrinta iš esmės tiek, kiek suplanuota (numatyta - 1205,
atlikta - 1 1 63, planas jvykdytas 97 %);
5) žemės sk1ypų, besiribojančių su vandens telkiniais patikrinimo pianas jvykdytas 95 %
(numatyta - 860, atlikta,— 820);
6) kitų žemės naudojimo patikrinimų (namų va1dų žemės skiypų, va1stybinės žemės plotų,
nesuformuotų atskirais žemės skiypais, kuriuose galimai vykdoma neteisėta veik1a ir pan.) atlikta
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dvigubai (66 %) daugiau, nei numatyta plane (numatyta - 785, atlikta 1305).
2017 metais Skyrių atliktų žeinės naudojimo patikrinimų
skaičiai pateikiami 1
paveiksle.

Daugiausia patikrinimų 2017 metais buvo atlikta Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Ignalinos,
Tauragės ir Pagėgių, Panevėžio, Klaipėdos rajono, Kauno miesto bei Silut
ės rajono savivaldybių
teritorijose.
Vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę
pagal kompetenciją buvo nustatyta
2805 žemės naudojimo tvarkos pažeidimų
(595 atvejais daugiau, nei buvo nustatyta 2016 metais).
už kuriuo numatyta atsakomybė Lietuvos Respublikos nusižengimų
kodekse (toliau - ANK).
Daugiausia nustatyta žemės naudojimo apleidimo atvejų (1447 atvejai, ANK 333 str.),
valstybinės ir privačios žemės užėmimo 1 107 atvejai (ANK 1 10 str.), žem
ės naudojimo ne pagal
nustatytą paskirt ir naudojimo būdą 209 atvejai (ANK 261 str.), riboženkli
ų sunaikinimo arba
sugadinimo 41 atvejis (ANK 1 12 str.), derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo atliekant žemės
kasimo darbus taisyklių pažeidimo 1 atvejis (ANK 257 str.).
Nustatytų žemės naudojimo tvarkos pažeidin ų skaič
ius pagal Skyrius pateikiamas 2
paveiksle.

tJ

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus ga1ioti Skyrių
darbuotoj ai 20 1 7 metais surašė 487
administracinių nusižengimų protokolus, iš kurių 457
protokolai su įrašytu administraciniu
nurodymu (pasiūlymas asmeniui savo noru sumokėti baudą
, lygią pusei minimalios baudos,
numatytos atitinkamame Administracinių nusižengimų kodekso straipsnyje).

Pažeidėjams administraciniais nurodymais pasiūlyta sumokėti viso 53 817 eurų baudų.
Pažeidėjai, vykdydami administracinius, nurodymus sumokėjo viso 42 573 eurų baudų.
Pagal kompetenciją surašytų administracinio teisės pažeidimo protokolų skaičius pagal
nustatytus pažeidimus nurodytas 3 paveiksle.

Aministracinio tess pažeiiio protoiot saičius
pagat A inistracir nusižengin oceIso straipsnius
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Kaip ir ankstesniais metais, statistiškai daugiausia nustatoma žemės apleidimo ir savavališko
privačios arba valstybinės žemės užėmimo atvejų. Skyrių vedėjai pagal kompetenciją išnagrinėjo
317 administracinių nusižengimų bylų ir nutarimais pažeidėjams surašė nutarimus, kuriais paskyrė
baudų, kurios sudarė iš viso 9090 eurų.
Lietuvos Respublikos žemės tikio ministerijos 2017-02-20 raštu Nr. 2D-604-(12.148.) ,,Dėl
rekomendacijų dėl žemės naudojimo valstybinės kontrolės vykdymo Nacionalinei žemės tarnybai
rekomenduota planuojant 20 1 7 m. žemės naudojimo valstybinės kontrolės darbus, imtis priemonių
dėl savavališkai užimtos valstybinės žemės bei Sventosios gyvenvietėje esančių nelegalių poilsio
namelių pašalinimo (inicijuoti teismo procesus), užtikrinti metinių planų ir Nacionalinės žemės
tarnybos teritorinių skyrių tvirtinamų numatomų atlikti planinių žemės naudojimo patikrinimų
sąrašų sudarymą bei vykdymą laiku.
Nuo 2017-09-01 įsigaliojo Naciona1inės žemės tarnybos parengtos naujos redakcijos Zemės
naudojimo va1stybinės kontrolės organizavimo ir vykdymo, administracinių nusižengimų teisenos
Nacionalinėje žemės tamyboje prie Žemės tikio ministerijos taisyklės (toliau - Taisyklės) (nauja
redakcija patvirtinta Naciona1inės žemės tarnybos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu
Nr. 1P-358-(1.3 E.)).
Taisyklių VI skyriuje naujai ir aiškiai sureglamentuota nustatytų žemės naudojimo pažeidimų
šalinimo tvarka bei nustatytas konkretus terminas kreiptis j teismą dėl jpareigojimo pažeidimą
paša1inti, t. y. pažeidėjui geranoriškai nepašalinus pažeidimo, ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo
pakartotinio žemės naudojimo patikrinimo dienos Naciona1inės žemės tamybos teritorinis skyrius
įvertina pateiktą medžiagą, susijusią su pakartotiniu žemės naudojimo patikrinimu, ir parengia bei
pateikia teismui ieškinj dėl įpareigojimo asmenj paša1inti jo padarytą pažeidimą.
Tai reiškia, kad iki naujos redakcijos Taisyk1ių įsigaliojimo (t. y. iki 2017-09-01) teisės aktai,
reglamentuojantys Naciona1inės žemės tamybos teises bei pareigas žemės naudojimo valstybinės
kontrolės srityje nenumatė konkretaus termino, per kurį Nacionalinės žemės tamybos teritorinis
skyrius, nustatęs, kad pažeidimas geranoriškai nepaša1intas, priva1ėjo kreiptis i teismą dėl
įpareigojimo paša1inti pažeidimą.

Pažymime, kad naujos redakcijos Taisyklėse terminas kreiptis į teismą dėl pažeidimo
pašalinimo buvo numatytas, siekiant Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniuose skyriuose
suvienodinti naudojamų priemonių žemės naudojimo pažeidimams pašalinti praktiką bei siekiant,
kad nustatyti pažeidimai būtų pašalinti ir žemė būtų naudojama tinkamai.
Salinant neteisėto valstybinės žemės užėmimo statiniais pasekmes (šalinant statinius,
nepaisant jų sudėtingumo ir priskirtinumo atitinkamai grupei) Nacionalinė žemės tarnyba
bendradarbiauja su Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
(toliau - Inspekcija), t. y. Nacionalinės žemės tamybos teritorinis skyrius atlieka padaryto
administracinio nusižengimo (šiuo atveju, valstybinės žemės užėmimo statiniais, kuriems
nereikalingas statybos leidimas (pavyzdžiui, poilsio nameliais, tvoromis be pamato, ma1kinėmis ir
kitais panašaus pobūdžio statiniais) tyrimą Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka ir
surašo pažeidėjui administracinio nusižengimo protokolą bei raštu pasiūlo geranoriškai pašalinti
pažeidimo pasekmes (pašalinti statinius iš va1stybinės žemės). Jeigu pažeidėjas pažeidimo pasekmių
nepaša1ina geranoriškai, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis skyrius perduoda informaciją
Inspekcijai, kuri Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos va1stybinės priežiTiros
istatymo nustatyta tvarka surašo pažeidėjui privalomąji nurodymą pašalinti iš va1stybinės žemės
statinj, kuriam nereika1ingas statybos leidimas.
Naciona1inė žemės tamyba atliko Sventosios gyvenvietėje esančios valstybinės žemės, kurioje
pastatyti poilsio nameliai bei kiti statiniai, kurie nejregistruoti Nekilnojamojo turto registre, kaip
nekilnojamieji daiktai, ir i kuriuos nejregistruotos asmenų nuosavybės teisės, naudojimo
patikrinimą, bei nustatė, kad minėtoje teritorijoje yra pastatyti 144 Nekilnojamojo turto registre
nejregistruoti statiniai: 20 statinių savininkai (naudotojai) iki šiol nežinomi (siekiama juos
išaiškinti), dėl 65 statinių jregistravimo Nekilnojamojo turto registre ga1imybės minėtų statinių
savininkų (naudotojų) iniciatyva vyksta teismo procesai, dėl 59 statinių paša1inimo iš valstybinės
žemės Inspekcija surašė priva1omuosius nurodymus.
Zemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų 8 punkte nurodyta, kad, Nacionalinės žemės
tamybos teritorinių skyrių vadovai, vadovaudamiesi Nacionalinės žemės tamybos metiniu žemės
tvarkymo darbų planu, kas ketvirt tvirtina numatomų atlikti planinių žemės naudojimo patikrinimų
sąrašą, kuriame nurodomas tikrinamo objekto adresas, unikalus numeris (jeigu žemės sklypas yra
jregistruotas Nekiinojamojo turto registre) ar laisvos žemės fondo žemės ploto numeris paga1
paskiausiai patvirtintą Naciona1inės žemės tamybos teritorinio skyriaus vedėjo laisvos žemės fondo
žemės planą, nuosavybės teisė, žemės naudojimo paskirtis, planinio žemės naudojimo patikrinimo
data. Zemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų 9 punkte nurodyta, kad numatomų atlikti
planinių žemės naudojimo patikrinimų sąrašas skelbiamas Naciona1inės žemės tarnybos interneto
svetainėje.
Naciona1inių žemės tamybos teritoriniai skyriai parengė ir patvirtino 20 1 7 metų ketvirčių
planinių žemės naudojimo patikrinimų sąrašus, kurie buvo paskelbti viešai Naciona1inės žemės
tamybos interneto svetainėje, ir paga1 kuriuos buvo vykdomi žemės naudojimo patikrinimai.

