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Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
Pakeisti Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatus, patvirtintus Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1244 „Dėl Žemės naudojimo
valstybinės kontrolės nuostatų patvirtinimo“:
1. Papildyti 10.6 papunkčiu:
„10.6. kontroliuojant, kaip vykdomi žemės naudojimo valstybinės kontrolės metu
duoti nurodymai dėl pažeidimo, kuris buvo pripažintas mažai pavojinga administracinių
nusižengimų požymiu turinčia veika.“
2. Pakeisti 101 punktą ir jį išdėstyti taip:
„101. Sprendimas atlikti neplaninį žemės naudojimo patikrinimą priimamas per 15
darbo dienų nuo Nuostatų 10.1–10.2 papunkčiuose nurodytų fizinių ir juridinių asmenų ar
viešojo administravimo subjektų pateiktų prašymų, skundų ir pavedimų gavimo Nacionalinėje
žemės tarnyboje dienos, taip pat nuo Nuostatų 10.4 papunktyje nurodytos informacijos
gavimo Nacionalinėje žemės tarnyboje dienos arba kilus pagrįstų įtarimų apie padarytus
žemės naudojimo pažeidimus. Sprendimo atlikti neplaninį žemės naudojimo patikrinimą
formą, priėmimo tvarką, reikalavimus ir pateikimo tikrinamo objekto savininkui, naudotojui
ar valdytojui tvarką tvirtina Nacionalinės žemės tarnybos vadovas. Atskiras sprendimas atlikti
organizuojamą planinį žemės naudojimo patikrinimą nepriimamas.“
3. Pripažinti netekusiu galios 102 punktą.
4. Pakeisti 11.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„11.6. žemės sklypuose, vykdant ūkinę ir kitą veiklą, nepažeidžiamos teritorijų
planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatytos žemės sklypų ribos,
savavališkai neužimama ir (ar) nenaudojama žemė, vandens telkiniai;“.
5. Pakeisti 11.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„11.7. nenaikinami (negadinami) geodeziniai punktai;“.
6. Papildyti 11.8 papunkčiu:
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„11.8. žemės savininkai ir kiti naudotojai ėmėsi būtinų priemonių, skirtų sunaikintiems
ar sugadintiems riboženkliams atkurti, po to, kai jie raštu buvo įspėti tai padaryti.“
7. Buvusius 11.8 ir 11.9 papunkčius laikyti atitinkamai 11.9 ir 11.10 papunkčiais.
8. Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:
„12. Žemės naudojimo patikrinimai atliekami pagal visus tikrinamam objektui
taikytinus Nuostatų 11.1–11.10 papunkčius.“
9. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:
„16. Žemės naudojimo valstybinės kontrolės metu, atlikus Nuostatų 11.1–11.9
papunkčiuose nurodytus patikrinimus ir nustačius žemės naudojimo tvarkos pažeidimų, žemės
naudojimo valstybinę kontrolę vykdantys asmenys, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos
administracinių nusižengimų kodeksu, pradeda administracinio nusižengimo teiseną.“
10. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:
„17. Žemės naudojimo valstybinės kontrolės metu, atlikus Nuostatų 11.10 papunktyje
nurodytus patikrinimus ir nustačius žemės naudojimo tvarkos pažeidimų, žemės naudojimo
valstybinę kontrolę vykdantys Nacionalinės žemės tarnybos pareigūnai informaciją dėl
nustatytų pažeidimų perduoda Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vadovui.“
11. Pakeisti 19.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„19.2. kasmet iki sausio 25 d. teikia Nacionalinei žemės tarnybai rekomendacijas dėl
žemės naudojimo valstybinės kontrolės vykdymo einamaisiais metais.“
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