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DĖL ŽEMĖS NAUDOJIMO VALSTYBINĖS KONTROLĖS VYKDYMO

Nacionalinės  žemės  tarnybos  prie  Žemės  ūkio  ministerijos  (toliau  –  Nacionalinė  žemės
tarnyba) Vilniaus miesto skyrius (toliau – Skyrius) gavo Jūsų 2021-12-23 raštą Nr. SD-2021/12/23
„Dėl  valstybinės  reikšmės  Sapiegų  parko“,  persiųstą  nagrinėti  pagal  kompetenciją  Vyriausybės
atstovų  įstaigos  Vyriausybės  atstovo  Vilniaus  ir  Alytaus  apskrityse  2022-01-18  raštu  Nr.  S1-
15(5.28Mr) „Dėl kelio ženklų bei kelio užtvaro įrengimo“, kuriame keliami klausimai, susiję su
kelio užtvaro, kelio ženklų įrengimu Sapiegų parko teritorijoje.

Informuojame,  kad  Skyrius,  vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  viešojo
administravimo įstatymo 33 straipsnio 11 dalimi, Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų,
patvirtintų  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  1994 m. gruodžio  12 d.  nutarimu Nr.  1244 „Dėl
Žemės  naudojimo  valstybinės  kontrolės  nuostatų  patvirtinimo“,  10  ir  101 punktais,  Žemės
naudojimo valstybinės kontrolės organizavimo ir vykdymo, administracinių nusižengimų teisenos
Nacionalinėje  žemės  tarnyboje  prie  Žemės  ūkio  ministerijos  taisyklių,  patvirtintų  Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu 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“, 9.2 papunkčiu, 2022 m. vasario 17 d. priėmė sprendimą Nr. 49ŽNS-62-(14.49.145.)
„Dėl neplaninio žemės naudojimo patikrinimo atlikimo“ (nuasmeninta kopija pridedama).

Apie  žemės  naudojimo  patikrinimo  rezultatus  bei  prašyme  keliamus  klausimus
informuosime Jus atskiru Nacionalinės žemės tarnybos raštu.

PRIDEDAMA.  2022-02-17  sprendimo  dėl  neplaninio  žemės  naudojimo  patikrinimo
atlikimo Nr. 49ŽNS-62-(14.49.81.) kopija, 3 lapai.

Skyriaus vedėjas                                                                   Mindaugas Joteika
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Vadovaudamasis Lietuvos  Respublikos  viešojo  administravimo  įstatymo  33  straipsnio

11  dalimi,  Žemės  naudojimo  valstybinės  kontrolės  nuostatų,  patvirtintų  Lietuvos  Respublikos

Vyriausybės  1994  m.  gruodžio  12  d.  nutarimu  Nr.  1244  „Dėl  Žemės  naudojimo  valstybinės

kontrolės  nuostatų  patvirtinimo“,  10  ir  101 punktais,  Žemės  naudojimo  valstybinės  kontrolės

organizavimo ir  vykdymo,  administracinių  nusižengimų teisenos  Nacionalinėje  žemės  tarnyboje

prie Žemės ūkio ministerijos taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio

ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu 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“, 9.2 papunkčiu

ir

atsižvelgdamas  į  Nacionalinėje  žemės  tarnyboje  prie  Žemės  ūkio  ministerijos  Vilniaus  miesto

skyriuje 2021-12-23 gautą Asociacijos „Antakalniečių bendruomenė“ raštą Nr. SD-2021/12/23 „Dėl

valstybinės reikšmės Sapiegų parko“, persiųstą nagrinėti pagal kompetenciją Vyriausybės atstovų

įstaigos Vyriausybės atstovo Vilniaus ir Alytaus apskrityse 2022-01-18 raštu Nr. S1-15(5.28Mr)

„Dėl kelio ženklų bei kelio užtvaro įrengimo“, kuriame keliami klausimai, susiję su kelio užtvaro,

kelio ženklų įrengimu Sapiegų parko teritorijoje,

n u s p r e n d ž i u:

1.  Atlikti  Vilniaus  miesto savivaldybei  nuosavybės teise priklausančio 8,0925 ha bendro

ploto žemės sklypo (unikalus Nr. 0101-0045-0254), esančio Antakalnio g. 17, Vilniuje, neplaninį

žemės naudojimo patikrinimą.

2. Patikrinimą pradėti 2022 m. kovo 15 d. 10.00 val.

3.  Pateikti  šio  sprendimo  kopiją  tikrinamo  objekto  savininkei  –  Vilniaus  miesto

savivaldybei,  tikrinamo  objekto  nuomininkui  –  VšĮ  Vilniaus  technologijų  ir  meno  centrui,  ir
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informaciją dėl galimų žemės naudojimo tvarkos pažeidimų pateikusiai asociacijai „Antakalniečių

bendruomenė“ per  3  darbo dienas  nuo šio sprendimo priėmimo dienos Viešojo administravimo

įstatymo 13 straipsnyje nustatyta tvarka.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali  būti  skundžiamas Lietuvos

administracinių  ginčų  komisijai  Lietuvos  Respublikos  ikiteisminio  administracinių  ginčų

nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba apygardos administraciniam teismui Lietuvos

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Sprendimo  atlikti  neplaninį  žemės  naudojimo  patikrinimą  apskundimas  nesustabdo

patikrinimo atlikimo.

Vedėjas Mindaugas Joteika
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