NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
2020 METŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO VALSTYBINĖS KONTROLĖS VYKDYMO ATASKAITA
2021 m. sausio 19 d. Nr. 1LS-2-(9.15.)
Vilnius
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, Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1994 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1244 „Dėl Žemės 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 reikalavimų.
I. VYKDYTI PATIKRINIMAI. PAŽEIDIMŲ ANALIZĖ
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinių skyrių 2020 metų žemės
tvarkymo darbų plane, patvirtintame Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2020 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1P-77-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos teritorinių skyrių 2020 m. žemės tvarkymo darbų plano patvirtinimo ir žemės sklypų
(plotų) atrankos planiniams žemės naudojimo patikrinimams atlikti kriterijų sąrašo patvirtinimo“ (toliau
– Žemės tvarkymo darbų planas), buvo numatyta, kad 2020 metais Nacionalinės žemės tarnybos
teritoriniai skyriai iš viso atliks 12 010 žemės naudojimo valstybinės kontrolės patikrinimų pagal šias
prioritetines sritis:
1. Kitos paskirties privačių žemės sklypų patikrinimai (numatyti 1879 patikrinimai).
2. Kitos paskirties išnuomotų valstybinės žemės sklypų patikrinimai (numatyti 1995 patikrinimai).
3. Perduotų neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti valstybinės žemės sklypų naudojimo
patikrinimai (numatyti 1663 patikrinimai).
4. Apleistų privačių ir valstybinės žemės sklypų (plotų) naudojimo patikrinimai (pagal Apleistų
žemių erdvinių duomenų rinkinio duomenis) (numatyti 1694 patikrinimai).
5. Kiti žemės naudojimo patikrinimai (numatyti 1487 patikrinimai).
Vertinant kiekybine prasme atliktų žemės naudojimo valstybinę kontrolės patikrinimų apimtis,
Žemės tvarkymo darbų planas 2020 metais įgyvendintas 100 proc. (iš viso atlikti 12064 patikrinimai) ir
iš esmės įvykdytas numatytų patikrų planas pagal prioritetines sritis:
1. Kitos paskirties privačių žemės sklypų patikrinta 89,84 proc. (numatyta – 1879;
atlikta – 1688).
2. Kitos paskirties išnuomotų valstybinės žemės sklypų patikrinta 92,12 proc. (numatyta – 1955,
atlikta – 1801).
3. Perduotų neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti valstybinės žemės sklypų patikrinta
90,56 proc.) (numatyta – 1663, atlikta – 1506).
4. Apleistų privačių ir valstybinės žemės sklypų (plotų) patikrinta 100 proc. (numatyta – 1694,
atlikta – 1698).
5. Kitų žemės naudojimo patikrinimų atlikta 100 proc. (numatyta – 1487, atlikta – 1599).
Pabrėžtina, kad 2020 metais, nepaisant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino dėl
Covid-19 pandemijos, visuomenė buvo aktyvi Nacionalinei žemės tarnybai teikdama informaciją apie
galimus žemės naudojimo tvarkos pažeidimus – pagal gautus asmenų pranešimus ar skundus atlikti
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3772 patikrinimai.
Vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę, pagal Nacionalinės žemės tarnybos kompetenciją
buvo nustatyti 3523 žemės naudojimo tvarkos pažeidimai. Tai sudarė 29 proc. visų atliktų patikrinimų
(453 atvejais mažiau, nei buvo nustatyta 2019 metais, – 30 proc. visų tais metais atliktų patikrinimų, už
kuriuos numatyta atsakomybė Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse (toliau –
ANK)). Pastebėtina, kad tik planinių patikrinimų metu nustatytų pažeidimų skaičius, palyginti su
praėjusiais metais, turėjo tendenciją didėti, t. y. 2020 m. atliekant planinius žemės naudojimo
patikrinimus buvo nustatyta 34 pažeidimais (iš viso atliekant planinius patikrinimus nustatyti
2172 pažeidimai) daugiau nei 2019 m.
Pažymėtina, kad planinių ir neplaninių žemės naudojimo patikrinimų metu nustatomas bendras
pažeidimų skaičiaus sumažėjimas suponuoja išvadą, kad asmenų konsultavimas ir žemės naudojimo
valstybinės kontrolės tikslų viešinimas pasiekia tikslą – asmenys geriau žino savo pareigas žemės
naudojimo srityje.
Daugiausia nustatyta žemės naudojimo apleidimo atvejų – 1727 atvejai (ANK 333 str.), valstybinės
ir privačios žemės užėmimo – 1542 atvejai (ANK 110 str.), žemės naudojimo ne pagal nustatytą paskirtį
ir naudojimo būdą – 216 atvejų (ANK 261 str.), riboženklių sunaikinimo arba sugadinimo – 35 atvejai
(ANK 112 str.), derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo atliekant žemės kasimo darbus taisyklių
pažeidimo – 2 atvejai (ANK 257 str.), dirvožemio apsaugos priemonių nevykdymas – 1 atvejis (258
ANK str.). Pažymėtina, kad žymiai sumažėjo žemės apleidimo atvejų (palyginti su 2019 metais,
sumažėjimas siekia 19 proc.), taip pat sumažėjo žemės naudojimo ne pagal paskirtį atvejų (20 proc.),
tačiau pastebėtina, kad nustatomų savavališko žemės užėmimo atvejų skaičius kiekvienais metais iš
esmės lieka stabilus (2019 metais buvo nustatyti 1538 savavališko žemės užėmimo atvejai).
Nustatytų administracinių nusižengimų skaičius procentais pateikiamas 1 paveiksle.
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Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įgalioti teritorinių skyrių darbuotojai 2020 metais surašė
888 administracinių nusižengimų protokolus, iš kurių – 220 protokolų su įrašytu administraciniu
nurodymu (pasiūlymas asmeniui savo noru sumokėti baudą, lygią pusei minimalios baudos, numatytos
atitinkamame ANK straipsnyje). Skyrių vedėjai pagal kompetenciją 2020 metais išnagrinėjo
1178 administracinių nusižengimų bylas ir pažeidėjams surašė nutarimus, kuriais paskyrė iš viso
16 573 eurus baudų.
Pažeidėjams administraciniais nurodymais nustatyta sumokėti iš viso 88 130 eurų baudų.
Vykdydami administracinius nurodymus, pažeidėjai sumokėjo iš viso 74 775 eurus baudų.
II. PAŽEIDIMŲ PRIEŽASTYS. INICIATYVOS DĖL TEISĖS AKTŲ,
REGLAMENTUOJANČIŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO VALSTYBINĘ KONTROLĘ IR
ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENOS VYKDYMĄ
Įvertinus atliktų patikrinimų rezultatus, matyti, kad skirtingų nusižengimų žemės naudojimo
tvarkos srityje priežastys skiriasi. Pavyzdžiui, nors ir mažėja žemės apleidimo atvejų (apleistų žemės
ūkio naudmenų plotas Lietuvos teritorijoje sumažėjo 3 tūkst. ha (vertinant laikotarpį nuo 2019-05-01 iki
2020-05-01)) – Lietuvoje apleistų žemės ūkio naudmenų tebėra daug – 46 977 ha (2020-12-01
duomenimis). Daugiausiai apleistos žemės plotų yra šiaurės rytinėje, rytinėje ir pietinėje Lietuvos dalyse
– iki 5 proc. bendro žemės ūkio naudmenų ploto. Žemės apleidimas – tai žemės ūkio naudmenų
nepriežiūra (apaugimas savaiminiais, medžių, krūmų želdiniais ar kitais sumedėjusiais augalais arba,
kitaip tariant, žemės nesutvarkymas taip, kad ji būtų tinkama naudoti pagal paskirtį). Konstatavus žemės
apleidimo atvejus, nusižengimo tyrimo metu dažnai nustatoma, kad žemės sklypų savininkai patys žemės
nenaudoja, nes išvykę iš Lietuvos gyventi į kitas valstybes, arba nesutinka su pažeidimu, motyvuodami
tuo, kad jie nešienauja žolės ir nešalina menkaverčių krūmų tik dėl to, kad žemės ūkio paskirties žemės
sklypuose vyktų natūralūs gamtiniai procesai be žmogaus įsikišimo, ir teigia, kad tokiu būdu natūraliai
gerinamas dirvožemis.
Paminėtina, kad kita nusižengimų priežastis – tai asmenų abejingumas dėl savo veiksmų, susijusių
su netinkamu žemės naudojimu, pasekmių arba siekis pasididinti savo turimus žemės sklypus valstybinės
žemės sąskaita. Būtent tokie savavališki valstybinės žemės užėmimo atvejai, kai asmenys, žinodami, kad
žemė yra valstybinė (nesuformuota atskiru žemės sklypu), tyčia (sąmoningai) tokius žemės plotus
,,prisijungia“ prie savo namų valdos žemės sklypų, t. y. aptveria savo namų valdas kartu su valstybine
žeme tvoromis, apsodindami gyvatvorėmis ir pan., ir sukelia didelį piliečių ir visuomenės pasipiktinimą.
Už tokio pobūdžio savavališką veiką (savavališkumas turi būti įrodytas atliekant administracinių
nusižengimų tyrimą) pažeidėjams visada taikoma administracinė atsakomybė pagal ANK 110 straipsnio
nuostatas, t. y. skiriama administracinė nuobauda bei asmenų prašoma, kuo skubiau atlaisvinti valstybinę
žemę, o šio prašymo neįvykdžius, Nacionalinė žemės tarnyba, kaip valstybinės žemės patikėtinė,
gindama savo, kaip žemės savininko (t. y. visuomenės), interesą, kreipiasi su ieškiniu į bendrosios
kompetencijos teismą dėl pažeidėjo įpareigojimo atlaisvinti savavališkai užimtą valstybinę žemę.
Nacionalinė žemės tarnyba, atsižvelgdama į dažniausiai padaromų nusižengimų priežastis bei
siekdama tobulinti žemės naudojimo valstybinės kontrolės srities teisinį reglamentavimą, savo iniciatyva
pasiūlė, o Žemės ūkio ministerija parengė Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1244 ,,Dėl Žemės naudojimo
valstybinės kontrolės nuostatų patvirtinimo“, pakeitimus, kuriuos Lietuvos Respublikos Vyriausybė
patvirtino 2020 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1040 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m.
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gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1244 ,,Dėl Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų patvirtinimo“
pakeitimo“ (pakeitimai įsigaliojo 2021-01-01). Pakeitimų esmė: 1) pakeista (praplėsta) ir aiškiau
išdėstyta žemės naudojimo tikrinimo kriterijaus formuluotė – Nacionalinė žemės tarnyba tikrina, ar
žemės ūkio paskirties žemės sklypai, kuriuose yra žemės ūkio naudmenos, prižiūrimi ir tvarkomi taip,
kad žemės ūkio naudmenos neapaugtų savaiminiais medžių, krūmų želdiniais ar kitais daugiamečiais
sumedėjusiais augalais ir šie žemės sklypai būtų tinkami naudoti pagal pagrindinę žemės naudojimo
paskirtį (iki pakeitimo kriterijaus formuluotė buvo tokia – Nacionalinė žemės tarnyba tikrino, ar žemės
sklypai prižiūrimi ir tvarkomi taip, kad jie būtų tinkami naudoti pagal pagrindinę žemės naudojimo
paskirtį); 2) įtvirtinta nauja nuostata, kad žemės naudojimo patikrinimo metu skirtingomis techninėmis
priemonėmis nustatant žemės sklypo ribos posūkio tašką, nustatytą atliekant šio žemės sklypo
kadastrinius matavimus valstybinėje koordinačių sistemoje ar kito situacijos elemento padėtį vietovėje,
laikomasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto
kadastro nuostatų patvirtinimo“, 32.1.2.2.2 papunktyje nurodyto riboženklių koordinačių nustatymo
tikslumo. Tai reiškia, kad siekiant nustatyti, ar savavališkai neužimta žemė, ypač tais atvejais, kai
užėmimo mastas nedidelis (keli arba keliolika centimetrų), vertinamas riboženklių koordinačių
nustatymo tikslumas (t. y. įvertinamos galimos paklaidos).
Siekiant įgyvendinti žemės naudojimo patikrinimo operatyvumo principą, Nacionalinės žemės
tarnybos siūlymu (iniciatyva), taip pat buvo papildyti Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatai,
įtvirtinant normą, numatančią terminą, per kurį turi būti priimtas sprendimas atlikti žemės naudojimo
neplaninį patikrinimą (sprendimas atlikti neplaninį žemės naudojimo patikrinimą priimamas per 15 darbo
dienų nuo fizinių ir juridinių asmenų ar viešojo administravimo subjektų pateiktų prašymų, skundų ir
pavedimų gavimo Nacionalinėje žemės tarnyboje dienos arba kilus pagrįstų įtarimų apie padarytus žemės
naudojimo pažeidimus).
Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus 2020 m. rugsėjo 23 d. nutarimą Nr. 1040 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1244 „Dėl Žemės naudojimo valstybinės
kontrolės nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, Nacionalinėje žemės tarnyboje buvo parengtas Žemės
naudojimo valstybinės kontrolės organizavimo ir vykdymo, administracinių nusižengimų teisenos
Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos taisyklių pakeitimo projektas (jas išdėstant
nauja redakcija) ir kontrolinio klausimyno pakeitimo projektas (tikrinamo ūkio subjekto didesniam
informatyvumui ir kontrolinio klausimyno pildytojo patogumui užtikrinti numatoma prie kiekvieno
tikrinimo kriterijaus pateikti nuorodą į atitinkamą teisės aktą, kuriame aprašytas tikrinimo kriterijaus
turinys / reikalavimai).
Be to, Nacionalinė žemės tarnyba pasiūlė Žemės ūkio ministerijai apsvarstyti galimybę parengti
bei išleisti teisės aktą, kuriame būtų išsamiai apibrėžtos (detalizuotos) žemės ūkio paskirties žemės
savininko (naudotojo) pareigos arba, kitaip tariant, būtų parengtos žemės ūkio naudmenų tvarkymo
taisyklės, kuriose būtų išdėstyta, kokius konkrečius veiksmus ir kada turi atlikti žemės ūkio paskirties
žemės sklypo savininkas, kad jo žemės sklypas būtų laikomas sutvarkytu ir tinkamu naudoti pagal
paskirtį).

III. KONSULTAVIMO VEIKLA
Žemės savininkų (naudotojų) pareigos žemės naudojimo tvarkos srityje išdėstytos Lietuvos
Respublikos žemės įstatymo 21 straipsnyje.
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Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų 11.1–11.9 papunkčiuose nurodytas tikrintinų
žemės naudojimo tvarkos reikalavimų, už kurių nesilaikymą numatyta administracinė atsakomybė ANK,
baigtinis sąrašas.
Žemės naudojimo valstybinės kontrolės metu vietovėje tikrinama:
1) ar žemės sklypai naudojami pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą
(pavyzdžiui, jeigu žemės sklypui nustatyta žemės ūkio paskirtis, tikrinama, ar minėtas žemės sklypas
naudojamas žemės ūkio veiklai);
2) ar žemės ūkio paskirties žemės sklypai, kuriuose yra žemės ūkio naudmenos, prižiūrimi ir
tvarkomi taip, kad žemės ūkio naudmenos neapaugtų savaiminiais medžių, krūmų želdiniais ar kitais
daugiamečiais sumedėjusiais augalais ir šie žemės sklypai būtų tinkami naudoti pagal pagrindinę žemės
naudojimo paskirtį;
3) ar laikomasi žemės sklypui nustatytų žemės servitutų;
4) ar 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;
5) ar įgyvendinamos teisės aktų nustatytos dirvožemio apsaugos nuo erozijos ir nualinimo
priemonės;
6) ar savavališkai neužimama valstybinė arba privati žemė ir (ar) savavališkai nenaudojami
vandens telkiniai;
7) ar nenaikinami (negadinami) nuolatiniai žemėnaudos riboženkliai ir geodeziniai punktai;
8) ar pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymą įsigijus žemės
ūkio paskirties žemės, užtikrinamas jos naudojimas žemės ūkio veiklai;
9) ar valstybinė žemė naudojama laikantis sutartyse, kurių pagrindu leista naudotis žeme, nustatytų
sąlygų (šiuo atveju nustačius, kad nesilaikoma, gali būti taikoma administracinės atsakomybė pagal
atitinkamą ANK straipsnį (pavyzdžiui, jei nustatoma, kad žemės ūkio paskirties žemė nenaudojama ne
tam tikslui, kuriam buvo išnuomota (žemės ūkio veiklai), taikoma atsakomybė pagal ANK 261 straipsnio
nuostatas) ir sprendžiama dėl sutarties nutraukimo prieš terminą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
ir kitų specialiųjų teisės aktų nustatyta tvarka).
Nacionalinė žemės tarnyba, prieš atlikdama planinius patikrinimus, tikrintinų objektų savininkams
(naudotojams) kartu su pranešimu apie būsimo patikrinimo datą siunčia Žemės naudojimo tvarkos
reikalavimų žemės naudotojams klausimyną. Šio klausimyno tikslas – informuoti žemės savininkus
(naudotojus) ir priminti jiems teisės aktuose įtvirtintas pareigas žemės naudojimo tvarkos srityje bei
padėti žemės savininkams (naudotojams) pasitikrinti, ar jie laikosi žemės naudojimo tvarkos
reikalavimų. Pažymėtina, kad klausimynas yra viešai paskelbtas ir Nacionalinės žemės tarnybos interneto
svetainėje ir Teisės aktų registre, todėl besidomintys asmenys visada gali patys pasitikrinti, ar nėra padarę
žemės naudojimo tvarkos pažeidimų, už kuriuos administracinę nuobaudą jiems galėtų pritaikyti
Nacionalinės žemės tarnybos specialistai.
Kaip jau paminėta pirmiau, Nacionalinė žemės tarnyba, siekdama, kad asmenys žinotų savo, kaip
žemės savininkų (naudotojų), pareigas, nuo 2018 metų aktyviai visuomenei platina lankstinukus,
kuriuose nurodytos žemės savininkų (naudotojų) pareigos žemės naudojimo srityje bei veikos, kurios
laikomos administraciniais nusižengimais, už kuriuos taikoma atsakomybė pagal ANK. Taip pat ypač
didelį dėmesį skyrė visuomenės informatyvumui apie tinkamą žemės naudojimą, žemės naudojimo
valstybinės kontrolės procesus, tikrinimo kriterijus bei rezultatus per žiniasklaidos priemones didinti.
Asmenys raginami būti pilietiškais ir pranešti apie jiems žinomus daromus arba jau padarytus
pažeidimus žemės naudojimo tvarkos srityje.
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Asmenys, siekiantys gauti išsamesnės informacijos apie žemės naudojimo tvarką, žemės
naudojimo patikrinimų vykdymą bei administracinės teisenos procesus, kreipiasi į Nacionalinę žemės
tarnybą elektroniniu paštu nzt@nzt.lt arba kreipiasi tiesiogiai į Nacionalinės žemės tarnybos specialistus.
Kiekvienas asmens kreipimasis yra atidžiai nagrinėjamas ir suteikiama kokybiška ir išsami informacija
asmeniui rūpimais klausimais.
Siekiant užtikrinti kuo efektyvesnį žemės naudojimo valstybinės kontrolės vykdymą, jos vykdymo
procesų stebėseną, apskaitą ir didinti prižiūrimų subjektų informuotumą, pasiūlytas ir šiuo metu
įgyvendinamas geografinių informacinių sistemų (GIS) priemonių pritaikymas žemės naudojimo
kontrolės darbų organizavimui užtikrinti. GIS priemonėmis yra sukurta ir internetinė svetainė
(planuojama atidaryti šių metų balandžio mėnesį), kurioje gyventojai apie pastebėtą žemės naudojimo
tvarkos pažeidimą Nacionalinę žemės tarnybą nuo šių metų II–III ketvirčio galės informuoti greičiau,
patogiau ir neatskleisdami savo tapatybės – jiems tereikės interaktyviame žemėlapyje pažymėti
konkrečią vietą, kurioje pastebėtas galimas žemės naudojimo tvarkos pažeidimas. Internetinėje
svetainėje visuomenė galės susipažinti su kiekviename Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniame
skyriuje kasmet suplanuotais atlikti planiniais žemės naudojimo patikrinimais, taip pat sužinoti, kur ir
kiek Nacionalinė žemės tarnyba per metus atlieka žemės naudojimo patikrinimų, kiek nustato pažeidimų,
rasti kitą aktualią statistinę informaciją, susijusią su žemės naudojimo valstybine kontrole.
IV. INSTITUCIJŲ REKOMENDACIJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO VALSTYBINĖS
KONTROLĖS SRITYJE ĮGYVENDINIMAS
Žemės ūkio ministerija 2020 metais Nacionalinei žemės tarnybai rekomendavo žemės naudojimo
valstybinės kontrolės srityje stiprinti apleistų žemės plotų kontrolę (siekti sumažinti šių žemės plotų
kiekį), taip pat rekomendavo sustiprinti kitos paskirties tiek privačių, tiek išnuomotų valstybinės žemės
sklypų bei perduotų neatlygintinai naudotis (panauda / patikėjimo teise) valstybinės žemės sklypų
kontrolę.
Kaip minėta pirmiau, Nacionalinė žemės tarnyba atsižvelgė į Žemės ūkio ministerijos
rekomendaciją didinti apleistų žemės sklypų patikrinimų skaičių – suplanuotas didesnis nei 2019 metais
patikrinimų skaičius, be to, patikrinimų 2020 metais buvo atlikta daugiau, nei suplanuota (suplanuota –
1694, atlikti – 1698).
Pažymėtina, kad vertinant Apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinio duomenis matyti, kad
palyginti su ankstesniais metais apleistų žemės plotų kasmet nuosekliai mažėja: 2018 metais Lietuvoje
buvo 55 425,1 ha apleistų žemės plotų, 2019 metais – 49 063 ha, 2020 metais – 46 977 ha.
Nacionalinė žemės tarnyba, įgyvendindama Žemės ūkio ministerijos rekomendaciją, kaip
prioritetines tikrinimo sritis numatė kitos paskirties tiek privačių, tiek išnuomotų valstybinės žemės
sklypų bei perduotų neatlygintinai naudotis (panauda / patikėjimo teise) valstybinės žemės sklypų
kontrolę. Kitos paskirties privačių bei išnuomotų valstybinės žemės sklypų patikrinta iš viso 3874, o
perduotų neatlygintinai naudotis (panauda / patikėjimo teise) valstybinės žemės sklypų – 1663.
Nustačius pažeidimus, padarytus privačioje žemėje, žemės savininkai buvo traukiami atsakomybėn
pagal ANK nuostatas, o nustačius, kad valstybinės žemės nuomininkai nesilaiko sutartinių įsipareigojimų
– sprendžiama dėl nuomos sutartinių santykių tęstinumo tikslingumo. Tais atvejais, kai nustatoma, kad
savivaldybės ar kiti asmenys ilgą laiką nenaudojo jiems perduotų neatlygintinai naudotis (panauda) arba
patikėjimo teise valstybinės žemės sklypų savo reikmėms, su savivaldybėmis ir (ar) kitais panaudos
gavėjais bei patikėtiniais yra bendradarbiaujama, jie raginami minėtus žemės sklypus naudoti
visuomenės reikmėms arba spręsti dėl panaudos arba patikėjimo teisinių santykių nutraukimo (jei
nebeliko poreikio tokius žemės sklypus naudoti).
Siekdama, kad būtų įgyvendintos Nacionalinės žemės tarnybos Duomenų apsaugos pareigūno
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rekomendacijos asmens duomenų apsaugos srityje, Nacionalinė žemės tarnyba parengė Žemės
naudojimo valstybinės kontrolės organizavimo ir vykdymo, administracinių nusižengimų teisenos
Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos taisyklių pakeitimo projektą (jas
išdėstydama nauja redakcija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatyme ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių
asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama
Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679)
įtvirtintais asmens duomenų apsaugos principais.

