NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
ŽEMĖS ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTAS
ŽEMĖS VALDYMO IR NAUDOJIMO SKYRIUS
2015 METŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO VALSTYBINĖS KONTROLĖS VYKDYMO
ATASKAITA
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės
tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 3 dalies 9 punktu ir
36 straipsnio 1 dalimi, organizuoja ir vykdo žemės naudojimo valstybinę kontrolę.
Žemės naudojimo valstybinės kontrolės vykdymą pagal Žemės naudojimo valstybinės
kontrolės nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 12 d.
nutarimu Nr. 1244 „Dėl Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų patvirtinimo“, priskirtų
savivaldybių teritorijose įgyvendina Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai skyriai (toliau –
teritoriniai skyriai).
Pažymėtina, kad Nacionalinė žemės tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo ketvirtuoju skirsniu, reglamentuojančiu ūkio subjektų veiklos priežiūrą,
vykdydama žemės naudojimo valstybinę kontrolę atlieka ūkio subjektų veiklos priežiūros funkcijas.
Žemės įstatymo 32 ir 36 straipsniuose numatyta, kad Žemės ūkio ministerija koordinuoja
žemės naudojimo valstybinę kontrolę, pagal Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų
9.1 papunktį, Žemės ūkio ministerija analizuoja Nacionalinės žemės tarnybos pateiktas žemės
naudojimo valstybinės kontrolės metines ataskaitas ir apibendrina žemės naudojimo valstybinės
kontrolės patikrinimų rezultatus.
Vykdydami žemės naudojimo valstybinę kontrolę ir kartu ūkio subjektų veiklos priežiūrą,
teritorinių skyrių darbuotojai atlieka žemės naudojimo patikrinimus pagal fizinių ir juridinių
asmenų ir kitų užsienio organizacijų prašymus, skundus ar pranešimus, Nacionalinės žemės
tarnybos direktoriaus pavedimus, taip pat planinius žemės naudojimo patikrinimus. Pažymėtina, kad
siekiant užtikrinti tinkamą žemės naudojimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų laikymąsi,
žemės naudojimo valstybinę kontrolę vykdantys teritorinių skyrių darbuotojai žemės savininkams ar
naudotojams išaiškina žemės naudotojų pareigas, supažindina juos su teisės aktuose nustatytais
žemės naudojimo reikalavimais, teisės aktų nustatyta tvarka imasi priemonių dėl pažeidėjų
patraukimo administracinėn atsakomybėn – pagal kompetenciją surašo administracinių teisės
pažeidimų protokolus ir priskirtais atvejais nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, skiria
administracines nuobaudas, jeigu nėra įgalioti nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylų,
administracinio teisės pažeidimo protokolus kartu su kita bylos medžiaga perduoda nagrinėti kitai
kompetentingai institucijai, ir siekia nustatytų pažeidimų pašalinimo. Teritoriniai skyriai,
vadovaudamiesi Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų 6.2 papunkčiu, apie patikrinimų
metu pastebėtus galimus pažeidimus informuoja kitas institucijas pagal jų kompetenciją
(vykdančias teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, aplinkos apsaugos ir kitą
kontrolę).
ŽEMĖS NAUDOJIMO VALSTYBINĖS KONTROLĖS PATIKRINIMŲ VYKDYMAS
Vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinių padalinių
2015 m. žemės tvarkymo darbų planu, patvirtintu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1P-32-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinių skyrių 2015 m. žemės tvarkymo darbų plano
patvirtinimo“ teritoriniams skyriams 2015 metais buvo numatyta atlikti 5330 žemės naudojimo
valstybinės kontrolės patikrinimų.
Per 2015 metus teritoriniai skyriai, vykdydami žemės naudojimo valstybinę kontrolę, atliko
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13 331 patikrinimą vietoje ir 150 proc. viršijo planuotų atlikti žemės naudojimo valstybinės
kontrolės patikrinimų skaičių.
2015 metais teritorinių skyrių atliktų žemės naudojimo valstybinės kontrolės patikrinimų
skaičiai pateikiami 1 paveiksle.

1 pav. Atliktų žemės naudojimo valstybinės kontrolės patikrinimų skaičiai
Daugiausia žemės naudojimo valstybinės kontrolės patikrinimų 2015 metais buvo atlikta
Panevėžio, Vilniaus, Varėnos, Tauragės, Pagėgių, Rokiškio, Kėdainių, Ignalinos, Klaipėdos
Marijampolės, Kazlų rūdos, Kalvarijos, Zarasų, Utenos, Akmenės, Anykščių rajonų savivaldybių
teritorijose.
Taigi, visi teritoriniai skyriai atliko Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
teritorinių padalinių 2015 m. žemės tvarkymo darbų plane numatytus privalomus žemės naudojimo
valstybinės kontrolės patikrinimus.
ŽEMĖS NAUDOJIMO TVARKOS PAŽEIDIMAI
Vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę pagal kompetenciją buvo nustatyta apie
1780 žemės naudojimo tvarkos pažeidimų, atitinkančių Lietuvos Respublikos administracinių teisės
pažeidimų kodekso 45 (savavališkas privačios nuosavybės teise priklausančios arba valstybinės
žemės užėmimas ar naudojimas), 47 (pastovių žemės naudmenų riboženklių sunaikinimas arba
gadinimas), 52² (žemės sklypų naudojimas ne pagal nustatytą pagrindinę tikslinę žemės naudojimo
paskirtį, taip pat trukdymas žemės naudotojui naudoti žemę pagal paskirtį), 100 (privačios
nuosavybės teise priklausančios, nuomojamos ar subnuomojamos žemės nesutvarkymas taip, kad ji
būtų tinkama naudoti pagal paskirtį) ir 101 (savavališkas nukrypimas nuo projekto) straipsniuose
numatytų pažeidimų požymius.
Nustatytų galimų žemės naudojimo tvarkos pažeidimų skaičius pagal teritorinius skyrius
pateikiamas 2 paveiksle.
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Alytaus
Varėnos
Lazdijų
Jonavos
Kaišiadorių
Kauno rajono
Kauno miesto
Kėdainių
Prienų ir Birštono
Raseinių
Klaipėdos miesto ir Neringos
Klaipėdos rajono
Kretingos
Skuodo
Palangos
Šilutės
Vilkaviškio
Marijampolės, Kazlų rūdos ir Kalvarijos
Biržų
Kupiškio
Panevėžio
Pasvalio
Rokiškio
Kelmės
Pakruojo
Radviliškio
Šiaulių
Šilalės
Tauragės ir Pagėgių
Mažeikių
Plungės ir Rietavo
Ignalinos ir Visagino
Molėtų
Utenos
Zarasų
Šalčininkų
Širvintų
švenčionių
Trakų
Ukmergės
Vilniaus rajono
Vilniaus miesto
Druskininkų
Elektrėnų
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2 pav. Nustatytų galimų žemės naudojimo tvarkos pažeidimų skaičius
Vertinant nustatytus žemės naudojimo tvarkos pažeidimus pagal jų pobūdį, pažymėtina, kad
daugiausia pažeidimų atvejų nustatoma, kai žemės sklypai yra apleisti, netvarkomi ir nedirbami,
t. y. žemė nesutvarkoma taip, kad ji būtų tinkama naudoti pagal paskirtį (veika, numatyta
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 100 straipsnyje), tai sudaro apie 59 proc. visų
2015 metais nustatytų žemės naudojimo tvarkos pažeidimų. Taip pat nustatyta daug, t. y. apie 31
proc., visų 2015 metais nustatytų žemės naudojimo tvarkos pažeidimų, kai savavališkai užimta ir
naudojama privačios nuosavybės teise priklausanti arba valstybinė žemė, suariami į žemės sklypus
įsiterpę bendro naudojamo keliai, savavališkai naudojamuose žemės plotuose tveriamos tvoros ir
statomi statiniai bei sodinami želdiniai (veika, numatyta Administracinių teisės pažeidimų kodekso
45 straipsnyje). Nustatytų žemės naudojimo tvarkos pažeidimų pobūdis pagal atitinkamus
Administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsnius ir jų skaičius pateikiami 3 paveiksle.
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3 pav. Teritorinių skyrių 2015 m. nustatytų galimų žemės naudojimo tvarkos pažeidimų
skaičius ir pobūdis
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Teritorinių skyrių darbuotojai, pagal kompetenciją nustatę žemės naudojimo tvarkos
pažeidimus, atitinkančius Administracinių teisės pažeidimų kodekso 45, 47, 52, 521, 522, 100 ir 101
straipsniuose numatytų administracinių teisės pažeidimų požymius, vadovaudamiesi
Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka, turi teisę imtis priemonių dėl pažeidėjų
patraukimo administracinėn atsakomybėn – surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolus.
2015 metais tam Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įgalioti teritorinių skyrių
darbuotojai surašė 452 administracinio teisės pažeidimo protokolus, iš kurių 394 administracinio
teisės pažeidimo protokolus su įrašytu administraciniu nurodymu (į administracinio teisės
pažeidimo protokolą įrašomas pasiūlymas asmeniui per dešimt darbo dienų savo noru sumokėti
baudą, lygią pusei minimalios baudos, numatytos atitinkamame Administracinių teisės pažeidimų
kodekso straipsnyje, kuriame nustatyta atsakomybė už asmens padarytą administracinį teisės
pažeidimą). Pagal kompetenciją surašytų administracinio teisės pažeidimo protokolų skaičius pagal
nustatytas veikas (pažeidimų pobūdžius) nurodytas 4 paveiksle.

300
247

250
200
Administracinio
teisės pažeidimo
protokolų
skaičius

176

150
100
50

26
1

0
45

47

2
52

52(2)

100

.

Administracinio teisės pažeidimo kodekso straipsniai

4 pav. Surašytų administracinio teisės pažeidimo protokolų skaičius pagal nustatytas veikas
(pažeidimų pobūdžius)
Administracinio teisės pažeidimo protokolų su įrašytu administraciniu nurodymu skaičius
pagal atitinkamuose Administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsniuose numatytas veikas,
nurodytas 5 paveiksle. Paminėtina, kad pirmiau minėti administraciniai nurodymai buvo įvykdyti,
pažeidėjai pagal surašytus administracinius nurodymus sumokėjo 29 110 eurų baudų.
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5 pav. Administracinio teisės pažeidimo protokolų su įrašytu administraciniu nurodymu
skaičius pagal atitinkamuose Administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsniuose numatytas
veikas
Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įgalioti teritorinių skyrių vedėjai, jų pavaduotojai,
pavaduojantys teritorinių skyrių vedėjus, turi teisę Nacionalinės žemės tarnybos vardu nagrinėti
administracinių teisės pažeidimų, numatytų Administracinių teisės pažeidimų kodekso 47, 522, 100
ir 101 straipsniuose, bylas ir skirti administracines nuobaudas.
2015 metais tam įgalioti teritorinių skyrių darbuotojai surašė 452 administracinio teisės
pažeidimo protokolus, iš kurių 394 su nurodymu, o likusieji 58 buvo surašyti arba netaikant
administracinio nurodymo (pažeidėjai nesutiko su administraciniu nurodymu, prašė jo netaikyti,
nebuvo Administracinių teisės pažeidimų kodekso 2601 straipsnyje nurodytų pagrindų), arba
administracinis nurodymas per nustatytą laiką buvo neįvykdytas ir tapo negaliojantis.
Teritorinių skyrių vedėjai pagal kompetenciją išnagrinėjo 18 administracinių teisės pažeidimų
bylų pagal surašytus administracinio teisės pažeidimo protokolus ir priėmę nutarimus
administracinių teisės pažeidimų bylose pažeidėjams skyrė baudų, kurios sudarė 900 eurų (pagal
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 522 straipsnį 1 pažeidėjui skirta 144 eurų dydžio bauda;
pagal 100 straipsnį 17 pažeidėjams buvo skirta baudų, kurios sudarė 756 eurų).
Teritoriniai skyriai, vadovaudamiesi Administracinių teisės pažeidimų kodekso 224
straipsniu, apylinkių teismams persiuntė nagrinėti pagal kompetenciją 21 administracinio teisės
pažeidimo protokolą kartu su kita bylos medžiaga dėl pažeidimų pagal Administracinių teisės
pažeidimų kodekso 45 straipsnį. Nacionalinės žemės tarnybos turimais duomenimis, apylinkių
teismai išnagrinėję administracinių teisės pažeidimų bylas, 10 pažeidėjų skyrė baudų, kurios sudarė
1922 eurų, 5 atvejais priėmė sprendimą neskirti administracinės nuobaudos ir 6 atvejais priėmė
nutarimus nutraukti pažeidėjų atžvilgiu pradėtas administracines bylas (nesant pažeidimo įvykio ir
sudėties arba dėl praleistų administracinės nuobaudos paskyrimo terminų).
VALSTYBĖS KONTROLĖS 2014 M. GRUODŽIO 23 D. VALSTYBINIO AUDITO
ATASKAITOJE ,,ŽEMĖS NAUDOJIMO VALSTYBINĖ KONTROLĖ“ NR. VA-P-60-2-19
REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMAS
Valstybės kontrolės 2014 m. gruodžio 23 d. valstybinio audito ataskaitoje ,,Žemės naudojimo
valstybinė kontrolė“ Nr. VA-P-60-2-19 (toliau – Ataskaita) akcentuotos šios probleminės sritys
žemės naudojimo valstybinės kontrolės vykdymo srityje: 1) dėl priėjimo prie vandens telkinių;
2) dėl nepakankamos žemės naudojimo valstybinės kontrolės Baltijos pajūrio teritorijoje Šventosios
gyvenvietėje. Nacionalinei žemės tarnybai Ataskaitoje rekomenduota patvirtinti Žemės naudojimo
valstybinės kontrolės procedūros aprašą, taip pat numatyti procedūras, kaip reikia atlikti
patikrinimus pagal kiekvieną Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų punktą.
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Atsižvelgiant į Ataskaitoje nurodytas problemines sritis, Nacionalinė žemės tarnyba sustiprino
priėjimo prie vandens telkinių kontrolę, siekiant nustatyti, ar asmenims netrukdoma prieiti prie
paviršinių vandens telkinių nustatytomis pakrantės apsaugos juostomis, ir padidino minėtų
patikrinimų skaičių. Didelis dėmesys skirtas apleistų, nedirbamų ir netinkamai tvarkomų žemės
plotų tikrinimams ir ypatingai sustiprintas žemės naudojimo valstybinės kontrolės vykdymas
Baltijos pajūrio teritorijoje Šventosios gyvenvietėje.
Teritoriniai skyriai, bendradarbiaudami su atitinkamų rajonų (miestų) savivaldybėmis,
aplinkos apsaugos agentūromis, 2015 metais atliko 375 patikrinimus dėl vandens telkinių pakrančių
naudojimo. Pažymėtina, kad buvo nustatyti tik 8 pažeidimai, tačiau dalį pažeidimų pažeidėjai
geranoriškai pašalino patys, o dėl kitų, geranoriškai nepašalintų pažeidimų, kreiptasi Valstybinę
teritorijų planavimo ir statybų priežiūros inspekciją ir pagal kompetenciją į kitas institucijas.
Taigi, vandens telkinių pakrančių naudojimo pažeidimų nenustatoma daug, tačiau siekiant
ateityje sistemingai kontroliuoti vandens telkinių pakrančių naudojimą, Nacionalinė žemės tarnyba
2016 metų Žemės tvarkymo darbų plane, patvirtintame Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1P-31-(1.3.) ,,Dėl Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2016 metų veiklos plano patvirtinimo“ numatė atlikti
1018 patikrinimų.
Siekiant vykdyti Valstybės kontrolės rekomendacijas dėl žemės naudojimo valstybinės
kontrolės Šventosios gyvenvietėje, buvo atlikti valstybinėje žemėje esančių poilsio namelių ir kitų
statinių patikrinimai. Patikrinimų metu indentifikuoti Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje
nepažymėti ir neįregistruoti 143 poilsio nameliai ir kiti statiniai, atlikta šių namelių fotofiksacija ir
surinkta informacija apie galimus šių poilsio namelių ir kitų statinių savininkus. Valstybinėje
žemėje pastatytų statinių savininkų atžvilgiu pradėtos administracinės teisenos procedūros (surašyti
3 administracinės teisės pažeidimų protokolai dėl 60 nelegalių statinių, pastatytų valstybinėje
žemėje).
Nacionalinė žemės tarnyba, siekdama suvienodinti Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniuose
skyriuose vykdomos žemės naudojimo valstybinės kontrolės procesus Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 1P-303-(1.3.) ,,Dėl
Žemės naudojimo valstybinės kontrolės procedūros aprašo patvirtinimo“ Žemės naudojimo
valstybinės kontrolės procedūros aprašą.
KITI NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS VEIKSMAI ŽEMĖS NAUDOJIMO
VALSTYBINĖS KONTROLĖS SRITYJE
Vykdant valstybinės žemės nuomos sutartyse numatytų įsipareigojimų kontrolę, taip pat
siekiant, kad išnuomota ar suteikta laikinai naudotis valstybinė žemė būtų naudojama pagal
paskirtį, patikrintas asmenims išnuomotų ar suteiktų laikinai naudotis valstybinės žemės sklypų
(bendras plotas 4000 ha) naudojimas. Patikrinimų metu nustatyta 468 žemės naudojimo tvarkos
pažeidimai ir imtasi priemonių šiems pažeidimams pašalinti (atitinkamais atvejais nutrauktos
nuomos sutarties arba taikytos kitos administracinės poveikio priemonės).
Nacionalinės žemės tarnybos Vidaus audito skyrius 2015 metais atliko Nacionalinės žemės
tarnybos Kelmės, Švenčionių, Lazdijų, Klaipėdos miesto ir Neringos, Jonavos ir Palangos vidaus
auditą, kurio metu buvo vertinami šiuose skyriuose vykdomi žemės naudojimo valstybinės
kontrolės procesai. Identifikuoti žemės naudojimo patikrinimų metu daromi pažeidimai ir imamasi
priemonių jiems pašalinti, o Palangos, Klaipėdos miesto, Tauragės ir Utenos skyrių vedėjų ir
specialistų atžvilgiu dėl galimų tarnybinių nusižengimų, netinkamai vykdant priskirtas funkcijas,
atlikti tarnybinio nusižengimo tyrimai.
Išsamesni 2015 metais vykdytos žemės naudojimo valstybinės kontrolės rezultatai pagal
teritorinių skyrių pateiktus duomenis pateikiami pridedamoje lentelėje.
PRIDEDAMA. 10 lapų.
Parengė vyriausioji specialistė

Nijolė Lingienė

