NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2016 METŲ
ŽEMĖS NAUDOJIMO VALSTYBINĖS KONTROLĖS VYKDYMO ATASKAITA

2017 m. sausio 24 d. Nr. 1LS-12-(7.23.)
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 1994-12-12 nutarimu Nr. 1244 „Dėl Žemės
naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų patvirtinimo“ (toliau Nuostatai), organizuoja ir vykdo
žemės naudojimo valstybinę kontrolę, kurios tikslas – sistemingai tikrinti, ar žemę naudojantys
asmenys laikosi teisės aktuose nustatytų žemės naudojimo tvarkos reikalavimų.
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinių padalinių 2016 m.
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 teritorinių skyrių 2016 m. Žemės tvarkymo darbų plano
patvirtinimo“, Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniams padaliniams (toliau – Skyriai) 2016
metais buvo numatyta atlikti iš viso 5577 žemės naudojimo patikrinimus šiose 5-iose prioritetinėse
srityse:
1) išnuomotų valstybinės žemės sklypų patikrinimai;
2) suteiktų laikinai naudotis valstybinės žemės plotų patikrinimai;
3) žemės sklypų, besiribojančių su vandens telkiniais, patikrinimai;
4) apleistų žemės sklypų (plotų) patikrinimai;
5) kiti žemės naudojimo patikrinimai (nepatenkantys į pirmiau išvardytas sritis).
Vertinant kiekybine prasme, Žemės tvarkymo darbų planas žemės naudojimo valstybinės
kontrolės srityje 2016 metais įgyvendintas 180 %, tačiau pasiekti ne visi šio plano rodikliai,
tikrinant prioritetines sritis:
Išnuomotų valstybinės žemės sklypų patikrinimų atlikta 27 % daugiau nei suplanuota
(numatyta – 1171; atlikta – 1491);
Suteiktų
laikinai
naudotis
valstybinės
žemės
plotų
patikrinimų
atlikta
21 % daugiau nei suplanuota (numatyta – 1001, atlikta – 1210);
Žemės
sklypų,
besiribojančių
su
vandens
telkiniais,
patikrinimų
atlikta
26 % mažiau nei suplanuota (numatyta – 1018, atlikta – 756);
Apleistų žemės sklypų (plotų) patikrinimų atlikta 22 % mažiau nei suplanuota (numatyta –
1618, atlikta – 1268);
Kitų žemės naudojimo patikrinimų atlikta 694 % daugiau nei suplanuota (numatyta – 769,
atlikta – 5334).
10059 2016 metais Skyrių atliktų žemės naudojimo patikrinimų skaičiai pateikiami 1 paveiksle.
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1 pav. Atliktų žemės naudojimo patikrinimų skaičiai
Daugiausia patikrinimų 2016 metais buvo atlikta Vilniaus rajono, Vilniaus miesto, Klaipėdos
rajono, Šilutės, Panevėžio, Kauno miesto, Šiaulių, Tauragės ir Pagėgių, Plungės ir Rietavo bei
Varėnos savivaldybių teritorijose.
Vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę pagal kompetenciją buvo nustatyta
2210 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 žemės naudojimo tvarkos pažeidimų skaičius pateikiamas 2 paveiksle.
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2 pav. Nustatytų žemės naudojimo tvarkos pažeidimų skaičius
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Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įgalioti Skyrių darbuotojai 2016 metais surašė 525
administracinio teisės pažeidimo protokolus, iš kurių 425 protokolai su įrašytu administraciniu
nurodymu (į administracinio teisės pažeidimo protokolą įrašytas 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).
Paminėtina, kad pirmiau nurodyti administraciniai nurodymai buvo įvykdyti, pažeidėjai pagal
surašytus administracinius nurodymus sumokėjo virš 30 000 eurų baudų.
Kiti 100 administracinio teisės pažeidimo protokolų buvo surašyti arba netaikant
administracinio nurodymo (pažeidėjai nesutiko su administraciniu nurodymu, prašė jo netaikyti,
arba nebuvo Administracinių teisės pažeidimų kodekso 2601 straipsnyje nurodytų pagrindų), arba
administracinis nurodymas per nustatytą laiką buvo neįvykdytas ir tapo negaliojantis.
Pagal kompetenciją surašytų administracinio teisės pažeidimo protokolų skaičius pagal
nustatytus pažeidimus nurodytas 3 paveiksle.
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3 pav. Surašytų administracinio teisės pažeidimo protokolų skaičius pagal nustatytas veikas
(pažeidimų pobūdžius)

Kaip ir ankstesniais metais, statistiškai daugiausia nustatoma žemės apleidimo ir savavališko
privačios arba valstybinės žemės užėmimo atvejų. Administracinio teisės pažeidimo protokolų su
įrašytu administraciniu nurodymu skaičius pagal atitinkamuose Administracinių teisės pažeidimų
kodekso straipsniuose numatytas veikas, nurodytas 4 paveiksle.

4 pav. Administracinio teisės pažeidimo protokolų su įrašytu administraciniu nurodymu skaičius pagal
atitinkamuose Administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsniuose numatytas veikas
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Skyrių vedėjai pagal kompetenciją išnagrinėjo 70 administracinių teisės pažeidimų bylų pagal
surašytus administracinio teisės pažeidimo protokolus ir nutarimais pažeidėjams skyrė baudų,
kurios sudarė iš viso 6702 eurų.
Pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 100 straipsnį surašyti 55 nutarimai, skirta
4252 eurų baudų, pagal 45 straipsnį surašyta 14 nutarimų, skirta 2306 eurų baudų, pagal 522
straipsnį surašytas 1 nutarimas, paskirta 144 eurų bauda.
Nacionalinė žemės tarnyba, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos
komiteto išvadas dėl situacijos Pavilnių ir Verkių regioniniuose parkuose, vietovėje patikrino 220
žemės sklypų, esančių minėtuose parkuose, naudojimą. Nustatyta 140 žemės naudojimo tvarkos
pažeidimų (Verkių parke – 52, Pavilnių – 88), iš jų 130 atvejų, kuomet nustatytas valstybinės arba
privačios žemės užėmimas. Atlikus žemės naudojimo patikrinimus ir nustačius galimus žemės
naudojimo tvarkos pažeidimus, atitinkančius Administracinių teisės pažeidimų kodekse numatytus
pažeidimus, 2016 metais išsiųsta 118 raštų tikrintų objektų savininkams, naudotojams ar jų
atstovams, pateikiant žemės naudojimo patikrinimo akto kopijas ir pakviečiant atvykti į
Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto skyrių dėl nustatyto galimo administracinio teisės
pažeidimo aplinkybių nustatymo (išsiaiškinimo) ir prireikus administracinio teisės pažeidimo
protokolo galimam pažeidėjui surašymo. Vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę Verkių ir
Pavilnių regioniniuose parkuose, 2015 metais surašyta 16 administracinių teisės pažeidimų
protokolų, 2 tikrintais atvejais – dėl nustatytų galimų pažeidimų administracinio teisės pažeidimo
bylos perduotos nagrinėti pagal kompetenciją kitoms institucijoms bei 3 tikrintais atvejais
vadovaujantis Administracinių teisės pažeidimų kodekso 250 straipsnio 1 dalimi (kai nėra
administracinio teisės pažeidimo ir sudėties) bylos nagrinėjimas nutrauktas.
Paminėtina, kad žemės naudojimo patikrinimo vietovėje metu nustačius pažeidimą, pažeidėjas
raštu informuojamas apie atlikto patikrinimo rezultatus (nustatytą galimai šio asmens padarytą
pažeidimą žemės naudojimo srityje), pakviečiamas atvykti nurodytu laiku į Skyrių dėl pažeidimo
aplinkybių išaiškinimo bei protokolo surašymo, taip pat pažeidėjui raštu pasiūloma/nurodoma
geranoriškai pašalinti pažeidimą. Tuo atveju, jeigu pažeidėjas geranoriškai pažeidimo nepašalina,
inicijuojamas kreipimasis į teismą dėl įpareigojimo pažeidėją pašalinti pažeidimą.
Siekiant stiprinti Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamos žemės naudojimo valstybinės
kontrolės vykdymo kokybę ir efektyvumą, visiems 50 Skyrių pravesti Žemės naudojimo valstybinės
kontrolės organizavimo ir vykdymo teoriniai bei praktiniai mokymai. Praktiniai mokymai vyko
vietovėje atliekant konkrečių žemės sklypų naudojimo patikrinimus.
Siekiant užtikrinti sklandų administracinių teisės pažeidimų registravimą Administracinių
teisės pažeidimų registre, visiems 50 Skyrių darbuotojams, įgaliotiems vykdyti žemės naudojimo
valstybinę kontrolę, suorganizuoti ir pravesti Administracinių teisės pažeidimų registro
funkcionalumo ir naudojimo mokymai, dalyvaujant minėto registro funkcionalumo kūrėjams –
Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovams.
Nacionalinė žemės tarnyba, įvertinusi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
2016-02-29 raštu Nr. 2D-839(12.148.) pateiktus siūlymus (rekomendacijas) žemės naudojimo
valstybinės kontrolės srityje, 2016 metais sustiprino žemės naudojimo valstybinę kontrolę tuose
rajonuose, kuriuose nustatyta daugiausia apleistos žemės plotų, pakartotinai patikrino tų išnuomotų
ar suteiktų laikinai naudotis valstybinės žemės sklypų, kuriuose buvo nustatyti žemės naudojimo
tvarkos pažeidimai, tačiau nuomos sutartys nebuvo nutrauktos, o taikytos kitos administracinės
poveikio priemonės (pvz., įspėjimas geranoriškai pašalinti pažeidimą), naudojimą, patikrino 20 ha ir
didesnių išnuomotų ar suteiktų laikinai naudotis valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų,
kurie nebuvo ankščiau tikrinti, naudojimą, pasibaigus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo
laikotarpiui, tikrino valstybinės žemės plotus, kurie asmenims neišnuomoti ir nesuteikti naudotis,
(tikrino, ar ši žemė nėra savavališkai naudojama), atliko Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
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pateiktame sąraše nurodytų išnuomotų privačių ir valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų
naudojimo patikrinimą.
Nacionalinė žemės tarnyba, vykdydama Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2016 m.
balandžio 19 d. pavedimą Nr. S-13-1283, pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų
banko išrašus identifikavo, kad Šventosios gyvenvietėje iš viso yra 348 poilsio pastatai, namukai,
kuriems yra pasibaigęs ekonomiškai pagrįstas naudojimo trukmės terminas (iš jų 121 yra
suformuotuose žemės sklypuose, 227 – nesuformuotoje valstybinėje žemėje). Taip pat minėtoje
gyvenvietėje yra 262 poilsio pastatai, kurių ekonomiškai pagrįstas terminas nėra pasibaigęs (iš jų
163 suformuotuose žemės sklypuose, 99 – nesuformuotoje valstybinėje žemėje). Nacionalinė žemės
tarnyba kreipėsi į Šventosios gyvenvietėje esančių poilsio pastatų, kurių ekonomiškai pagrįstas
naudojimo trukmės terminas yra pasibaigęs, savininkus su prašymu nukelti poilsio statinius, taip
atlaisvinant valstybinę žemę.
Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) nutarimu Nr. XII-2596 ,,Dėl Valstybės
kontrolės valstybinio audito ataskaitos ,,2015 m. rugsėjo 11 d. preliminariosios sutarties tarp UAB
NT Valdos ir UAB Karalienės Mortos mokykla sudarymą ir vykdymas“ rekomendacijų
įgyvendinimo“ ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės (toliau – Valstybės kontrolė) 2016 m.
spalio 11 d. raštu Nr. S-(10-4486)-1648 pateiktoje 2016 m. spalio 10 d. ataskaitoje Nr. VA-P-10-618 „Valstybinės žemės valdymas įgyvendinant žemės tvarkymo ir administravimo programą“
Nacionalinei žemės tarnybai pateiktos rekomendacijos, susijusios su žemės naudojimo valstybinės
kontrolės organizavimo ir vykdymo tobulinimu, išnuomotos valstybinės žemės tinkamu naudojimu,
valstybinės žemės sklypų nuomininkų sutartinių įsipareigojimų priežiūra bei valstybės turto
(valstybinės žemės naudojimo) racionaliu naudojimu.
Nacionalinė žemės tarnyba, atsižvelgdama į Seimo ir Valstybės kontrolės rekomendacijas dėl
asmenims išnuomotos valstybinės žemės tinkamo naudojimo kontrolės stiprinimo, 2017 metų
Žemės tvarkymo darbų plane, patvirtintame Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 1P-25-(1.3.), išnuomotų kitos paskirties
valstybinių žemės sklypų naudojimo patikrinimus numatė, kaip prioritetinius, bei 2017 metais
suplanavo patikrinti, ar asmenys, kuries išnuomota ar suteikta panaudai valstybinė žemė, laikosi
valstybinės žemės nuomos ir panaudos sutartyse numatytų įsipareigojimų (numatyta patikrinti 660
sutarčių).
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