NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
2019 METŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO VALSTYBINĖS KONTROLĖS VYKDYMO ATASKAITA
2020 m. sausio 14 d. Nr. 1LS-4-(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 2019 metų žemės
tvarkymo darbų plane, patvirtintame Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2019 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 1P-62-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos teritorinių skyrių 2019 m. žemės tvarkymo darbų plano patvirtinimo“ (toliau –
Žemės tvarkymo darbų planas), buvo numatyta, kad 2019 metais Nacionalinės žemės tarnybos
teritoriniai skyriai iš viso atliks 12 039 žemės naudojimo valstybinės kontrolės patikrinimus pagal šias
prioritetines sritis:
1. kitos paskirties išnuomotų valstybinės žemės sklypų patikrinimai (numatyti 2365 patikrinimai);
2. savivaldybėms perduotų neatlygintinai naudotis (panauda) valstybinės žemės sklypų naudojimo
patikrinimai (numatytas 2221 patikrinimas);
3. apleistų žemės sklypų (plotų) naudojimo patikrinimai (pagal Apleistų žemių erdvinių duomenų
rinkinio duomenis) (numatyta 2014 patikrinimų);
4. kiti žemės naudojimo patikrinimai (numatyti 1898 patikrinimai).
Vertinant kiekybine prasme atliktą žemės naudojimo valstybinę kontrolę, Žemės tvarkymo darbų
planas 2019 metais įgyvendintas 108,76 proc. (iš viso atlikti 13094 patikrinimai) ir iš esmės įvykdytas
numatytų patikrų planas pagal prioritetines sritis:
1. kitos paskirties išnuomotų valstybinės žemės sklypų patikrinta 92,85 proc. (numatyta – 2365;
atlikta – 2196);
2. savivaldybėms perduotų neatlygintinai naudotis (panauda) valstybinės žemės sklypų naudojimo
patikrinimų atlikta 87,36 proc. (numatyta – 2221, atlikta – 1941);
3. apleistų žemės sklypų (plotų) patikrinta 9,5 proc. daugiau, nei suplanuota (numatyta – 2014,
atlikta – 2206);
4. kitų žemės naudojimo patikrinimų atlikta 12,43 proc. daugiau, nei numatyta plane (numatyta –
1898, atlikta – 2134).
Planinių patikrinimų atlikta 99,75 proc. (iš viso atlikti 8477 patikrinimai), neplaninių viršyta
30 proc. (iš viso atlikta 4617 patikrinimų).
Pabrėžtina, kad 2019 metais ypač aktyvi buvo visuomenė Nacionalinei žemės tarnybai teikdama
informaciją apie galimus žemės naudojimo tvarkos pažeidimus, todėl ir buvo žymiai daugiau nei
planuota atlikta neplaninių patikrinimų. Tokį didelį pranešimų apie pažeidimus skaičių ne maža dalimi
lėmė ir tai, kad Nacionalinė žemės tarnyba nuolat rengia ir viešai skelbia informaciją apie žemės
naudojimo valstybinės kontrolės procesus, nuolat viešina kontaktinius duomenis, kuriais galima pranešti

apie pažeidimus (parengė ir aktyviai platina lankstinukus, kuriuose trumpai ir koncentruotai paaiškinta
Nacionalinės žemės tarnybos kompetencija žemės naudojimo valstybinės kontrolės srityje, nurodyta, už
kokius pažeidimus taikoma administracinė atsakomybė, taip pat su visuomene aktyviai bendraujama ir
socialiniuose tinkluose).
10059 2019 metais Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių skyrių atliktų žemės naudojimo patikrinimų
skaičiai pateikiami 1 paveiksle.

1 paveikslas. 2019 m. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių skyrių atlikti patikrinimai
Daugiausia patikrinimų 2019 metais buvo atlikta Vilniaus miesto, Klaipėdos, Vilniaus , Panevėžio
Šiaulių, Rokiškio, Ignalinos ir Visagino rajonų savivaldybių teritorijose.
Vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę pagal Nacionalinės žemės tarnybos kompetenciją
buvo nustatyti 3976 žemės naudojimo tvarkos pažeidimai (649 atvejais daugiau, nei buvo nustatyta 2018
metais), už kuriuos numatyta atsakomybė Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse
(toliau – ANK).
Daugiausia nustatyta žemės naudojimo apleidimo atvejų – 2125 atvejai (ANK 333 str.), valstybinės
ir privačios žemės užėmimo – 1538 atvejai (ANK 110 str.), žemės naudojimo ne pagal nustatytą paskirtį
ir naudojimo būdą – 271 atvejis (ANK 261 str.), riboženklių sunaikinimo arba sugadinimo – 39 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.).
Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įgalioti teritorinių skyrių darbuotojai 2019 metais surašė
891 administracinių nusižengimų protokolą, iš kurių – 705 protokolai su įrašytu administraciniu
nurodymu (pasiūlymas asmeniui savo noru sumokėti baudą, lygią pusei minimalios baudos, numatytos
atitinkamame ANK straipsnyje).
Pažeidėjams administraciniais nurodymais nustatyta sumokėti iš viso 87 345 eurus baudų.
Vykdydami administracinius nurodymus, pažeidėjai sumokėjo iš viso 70 875 eurus baudų. Pažymėtina,
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kad, palyginti su 2018 metais, padaugėjo surašytų administracinių nusižengimų protokolų skaičius –
2019 metais buvo surašyta 271 protokolu daugiau, nei 2018 metais, o pažeidėjai sumokėjo daug daugiau
baudų: 2019 metais sumokėjo 70 875 eurus baudų, o 2018 metais – 49 275 eurus.
Pagal kompetenciją surašytų administracinių nusižengimų protokolų ir nutarimų pagal ANK 333
straipsnį skaičius pateikiamas 2 paveiksle.

2 paveikslas. Pagal ANK straipsnius surašytų administracinių nusižengimų protokolų ir
nutarimų skaičius
Pažymėtina, kad 2019 metais, priešingai nei 2018 metais, statistiškai daugiausia nustatyta ne
savavališko privačios arba valstybinės žemės užėmimo faktų, o žemės apleidimo atvejų (dėl tos
priežasties, kad buvo sustiprinta apleistų žemių kontrolė), taip pat panašus kiekis, kaip ir 2018 metais,
nustatyta žemės naudojimo ne pagal paskirtį atvejų (271 atvejis). Skyrių vedėjai pagal kompetenciją 2019
metais išnagrinėjo 1015 administracinių nusižengimų bylų (2018 metais buvo išnagrinėtos 623 bylos) ir
pažeidėjams surašė nutarimus, kuriais paskyrė iš viso 10 605 eurus baudų (2018 metais pagal nutarimus
buvo paskirta 12 195 eurus baudų).

II. PAŽEIDIMŲ PRIEŽASTYS. INICIATYVOS DĖL TEISĖS AKTŲ,
REGLAMENTUOJANČIŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO VALSTYBINĘ KONTROLĘ IR
ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENOS VYKDYMĄ
Įvertinus atliktų patikrinimų rezultatus, darytina prielaida, kad nusižengimų žemės naudojimo
tvarkos srityje priežastis – asmenų abejingumas savo veiksmų, susijusių su tinkamu žemės naudojimu,
pasekmėms. Taip pat tikėtina, kad asmenys ne visuomet žino apie gręsiančią administracinę atsakomybę
už žemės naudojimo tvarkos pažeidimus. Be to, asmenys, apleidę savo nuosavybės teise turimus žemės
ūkio paskirties žemės sklypus dažniausiai paaiškina Nacionalinės žemės darbuotojams, kad šiuos žemės
sklypus paveldėjo, jų neketina artimiausiu metu naudoti, arba pasiaiškina, kad prie žemės sklypų labai
sudėtinga privažiuoti, trūksta lėšų technikai, kuria būtų galima pažalinti krūmynus, daugiametes žoles,
arba ginasi nuo pažeidimo, motyvuodami sveikatos problemomis ir pan. Paminėtina, kad asmenims, kai
pirmą kartą nustatomas jų žemės sklypų apleidimas – taikoma ne piniginė bauda, o administracinė
nuobauda – įspėjimas.
Tačiau, kaip ir ankstesniais metais, daugiausia visuomenės pasipiktinimo sukelia 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
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pan. Dažniausiai pažeidėjai teisina savo elgesį tuo, kad valstybinė žemė vis tiek netvarkoma, apžėlusi
krūmais, apšiukšlinta, o jie šią valstybinę žemę tvarko ir prižiūri. Tačiau pažeidėjai dažniausiai valstybinę
žemę, esančią prie jų namų valdų, apsitveria tvoromis taip, kad jokie kiti asmenys į ją negalėtų patekti,
t. y. valstybine žeme naudojasi (ją fiziškai užima) tik pažeidėjai bei jo šeimos nariai. Už tokio pobūdžio
veiką pažeidėjams visuomet 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.
Pažymime, kad dažni atvejai, kai asmenys nesuformuotą valstybinę žemę sutvarko, pavyzdžiui,
nušienauja, pasodina gėlynų, pagražina aplinką. Tuo atveju, jeigu minėtas plotas neaptvertas ir juo gali
naudotis visa visuomenė, tokio pobūdžio veikla nelaikoma pažeidimu ir asmenys atsakomybėn
netraukiami.
Nacionalinė žemės tarnyba, siekdama ir toliau tobulinti žemės naudojimo valstybinės kontrolės
organizavimo bei vykdymo tvarką, 2019 m. tikslino teisės aktus, reglamentuojančius šią sritį:
1. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 18 d.
įsakymu Nr. 1P-53-(1.3E.) ,,Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2014 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-499 ,,Dėl Žemės naudojimo valstybinės kontrolės
organizavimo ir vykdymo, administracinių nusižengimų teisenos Nacionalinėje žemės tarnyboje prie
Žemės ūkio ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistos Žemės naudojimo valstybinės
kontrolės organizavimo ir vykdymo, administracinių nusižengimų teisenos Nacionalinėje žemės
tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos taisyklės, t. y. atsisakyta perteklinės nuostatos apie asmenų
informavimą apie patikrinimą registruotąja pašto siunta, be to, įtvirtinta galimybė apie patikrinimus
asmenis informuoti elektroniniu paštu.
2. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 24 d.
įsakymu Nr. 1P-121-(1.3 E.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2017 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. 1P-11-(1.3 E.) „Dėl Žemės naudojimo tvarkos reikalavimų žemės
naudotojams kontrolinio klausimyno patvirtinimo ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-498 „Dėl Žemės naudojimo
tvarkos reikalavimų žemės naudotojams kontrolinio klausimyno patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu
galios“ pakeitimo“ pakeisti įsakymu patvirtintame Žemės naudojimo tvarkos reikalavimų žemės
naudotojams kontroliniame klausimyne išdėstyti klausimai, juos suformuluojant aiškiau ir konkrečiau,
pavyzdžiui, naujai performuluotas klausimas ,,Ar žemės sklypas prižiūrimas ir tvarkomas taip, kad būtų
tinkamas naudoti pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį (ar nėra apleistas)?“ (pažymint, kad
nesutvarkymas reiškia apleidimą).
3. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 9 d.
įsakymu Nr. 1P-211-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. 1P-303-(1.3.) „Dėl Žemės naudojimo valstybinės kontrolės
procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeistas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
Žemės naudojimo valstybinės kontrolės procedūros aprašas, t. y. numatytos rizikingiausių (tų, kuriuose
gali būti daromi / padaryti pažeidimai) žemės sklypų atrankos planiniams patikrinimams gairės. Taip pat
Nacionalinė žemės tarnyba, siekdama kuo efektyvesnio turimų žmogiškųjų išteklių panaudojimo siekiant
išaiškinti kuo daugiau žemės naudojimo tvarkos pažeidimų, pateikė Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijai siūlymus dėl pagrindinio žemės naudojimo valstybinę kontrolę reglamentuojančio teisės akto
– Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų pakeitimo / patikslinimo. Tikimasi per 2020 m. kartu
su Žemės ūkio ministerija pakeisti minėtą teisės aktą taip, kad jo nuostatos padėtų operatyviau,
racionaliau ir efektyviau vykdyti žemės naudojimo valstybinė kontrolę Lietuvos Respublikos teritorijoje.
4

III. KONSULTAVIMO VEIKLA
Žemės savininkų (naudotojų) pareigos žemės naudojimo tvarkos srityje išdėstytos Lietuvos
Respublikos žemės įstatymo 21 straipsnyje.
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 sklypai prižiūrimi ir tvarkomi taip, kad jie būtų tinkami naudoti pagal pagrindinę žemės
naudojimo paskirtį (tikrinama, ar žemė neapleista daugiamečiais sumedėjusiais augalais, menkaverčiais
krūmais ir pan.);
3) ar laikomasi žemės sklypui nustatytų žemės servitutų;
4) ar vykdant statybas ir eksploatuojant naudingąsias iškasenas, laikomasi teisės aktų reikalavimų,
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, jie 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 (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
tinklalapyje ir Teisės aktų registre, todėl besidomintys asmenys visuomet 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, 2018 ir 2019 metais aktyviai visuomenei platino lankstinukus,
kuriuose nurodytos žemės savininkų (naudotojų) pareigos žemės naudojimo srityje bei veikos, kurios
laikomos administraciniais nusižengimais, už kuriuos taikoma atsakomybė pagal Administracinių
nusižengimų kodeksą.
Asmenys raginami būti pilietiškais ir pranešti apie jiems žinomus daromus arba jau padarytus
pažeidimus žemės naudojimo tvarkos srityje.
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Darytina išvada, kad minėti lankstinukai pasiekė savo adresatą bei pateisino siekiamą tikslą,
kadangi pastebima, kad asmenys tampa daugiau ir geriau informuoti apie žemės naudojimo valstybinės
kontrolės procesus bei teisinį reglamentavimą, o tai lemia visuomenės daug aktyvesnį dalyvavimą žemės
naudojimo tvarkos pažeidimų išaiškinimų procese, informuojant NŽT apie jų pastebėtus galimus žemės
naudojimo tvarkos pažeidimus..
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
ir gauna kokybišką ir išsamią informaciją rūpimais klausimais. Tai patvirtina asmenų dažnai išreiškiamos
padėkos už paprastus, aiškius ir išsamius atsakymus į pateiktus klausimus.
IV. ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS REKOMENDACIJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO
VALSTYBINĖS KONTROLĖS SRITYJE ĮGYVENDINIMAS
Žemės ūkio ministerija 2019 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 išnuomotų valstybinės žemės sklypų bei
savivaldybėms perduotų neatlygintinai naudotis (panaudos pagrindu) žemės sklypų naudojimo kontrolę.
Kaip minėta pirmiau, Nacionalinė žemės tarnyba atsižvelgė į Žemės ūkio ministerijos rekomendaciją
didinti apleistų žemės sklypų patikrinimų skaičių – suplanuotas didesnis nei 2018 metais patikrinimų
skaičius, be to, patikrinimų buvo atlikta daugiau, nei suplanuota (suplanuota – 1199, atlikta – 2206).
Pažymėtina, kad, vertinant Apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinio duomenis, matyti, kad
palyginti su ankstesniais metais, apleistų žemės plotų kasmet mažėja: 2018 metais Lietuvoje buvo 55
425,1 ha apleistų žemės plotų, 2019 metais – 49 063 ha (taigi, tokių plotų sumažėjo 6 362,1 ha). Ryškus
apleisto žemės plotų mažėjimas stebimas Vilniaus rajono savivaldybėje – 2018 metais buvo 5 674,6 ha
apleistos žemės, o jau 2019 m. – 3 994,4 ha (per metus sumažėjo 1 680,2 ha). Tai leidžia daryti išvadą,
kad žemės naudojimo kontrolės dėl apleistų žemės sklypų (plotų) naudojimo vykdymas prisideda prie
apleistų žemės plotų mažinimo ir duoda pastebimų rezultatų. Apleistų žemių plotų mažėjimui didžiausią
įtaką turi visuomenės švietimo bei konsultavimo veikla. Pastebėtina, kad labai dažnai patikrinimų metu
nustatomi tokie atvejai, kai žemės ūkio paskirties žemės sklypai, būdami ilgą laiką (netgi kelis
dešimtmečius) nenaudojami, apauga mišku, kuris inventorizuotas (taksuotas, kaip miškas). Tokiu atveju,
pažeidėjams skiriama administracinė nuobauda, tačiau Nacionalinė žemės tarnyba negali prašyti
pašalinti šio pažeidimo, t. y. negali prašyti iškirsti mišką, nes miško žemės pavertimas kitomis
naudmenomis galimas tik išimtiniais atvejais (Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 11 str.).
Nacionalinė žemės tarnyba 2019 metais, palyginti su 2018 metais, žymiai padidino kitos paskirties
išnuomotų valstybinės žemės sklypų naudojimo patikrinimų skaičių (nuo 1442 iki 2356). Tačiau šių
patikrinimų buvo atlikta šiek tiek mažiau, nei suplanuota (2196), dėl tos priežasties, kad šiais metais
visuomenė buvo labai aktyvi ir pateikė labai daug pranešimų apie galimus žemės naudojimo tvarkos
pažeidimus, todėl žymiai padidėjo neplaninių patikrinimų skaičius.
Pažymime, kad Nacionalinė žemės tarnyba taip pat įgyvendino Žemės ūkio ministerijos
rekomendaciją ir 2019 metais, kaip naują tikrinimo sritį, numatė savivaldybėms perduotų neatlygintinai
naudotis (panauda) valstybinės žemės sklypų naudojimo patikrinimus (numatytas 2221 patikrinimas,
atliktas – 1941 (šiek tiek mažiau, nei planuota dėl pirmiau paminėtos priežasties). Taip pat nustačius, kad
savivaldybės ilgą laiką nenaudoja joms perduotų neatlygintinai naudotis (panauda) valstybinės žemės
sklypų savo reikmėms, su savivaldybėmis bendradarbiaujama, jos raginamos minėtus žemės sklypus
naudoti visuomenės reikmėms arba spręsti dėl panaudos teisinių santykių nutraukimo (jei nebeliko
poreikio tokius žemės sklypus naudoti).
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