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DĖL PRAŠYMO IŠNAGRINĖJIMO

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba)

gavo Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Vilniaus ir Alytaus apskrityse 2022-01-18

raštą Nr. S1-15(5.28Mr) „Dėl  kelio ženklų bei kelio užtvaro įrengimo“ (toliau – Raštas), kuriuo

Nacionalinei  žemės  tarnybai  perduodamas  nagrinėti  pagal  kompetenciją  Jūsų 2021-12-23 raštas

Nr. SD-2021/12/23 „Dėl valstybinės reikšmės Sapiegų parko“, kuriame keliami klausimai, susiję su

kelio užtvaro, kelio ženklų įrengimu Sapiegų parko teritorijoje.

Vyriausybės  atstovas  Vilniaus  ir  Alytaus  apskrityse  (toliau  –  Vyriausybės  atstovas)

Nacionalinės žemės tarnybos taip pat prašo pagal kompetenciją įvertinti, kiek tai susiję su kelio

užtvaro, kelio ženklų įrengimo, valstybinės žemės naudojimo teisėtumą Sapiegų parko teritorijoje.

Vyriausybės atstovas Rašte pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių

keliais įstatymo 10 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad eismo priežiūrą vykdo specializuoti policijos

padaliniai ir įgalioti policijos pareigūnai. Taip pat Rašte nurodyta, kad Kelių eismo sąlygų kontrolės

tvarkos aprašo1 15 punkte nustatyta,  kad apskričių vyriausiųjų policijos  komisariatų ir  Lietuvos

kelių policijos tarnybos atsakingi pareigūnai nuolat kontroliuoja, kaip prižiūrimi, tiesiami ir taisomi

valstybinės ir vietinės reikšmės keliai, prižiūri techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir

eksploatavimo  teisėtumą  bei  pagrįstumą,  jų  būklę,  kontroliuoja,  kaip  laikomasi  kitų  nustatytų

saugaus  eismo reikalavimų.  Taigi  klausimus,  susijusius  techninių  eismo reguliavimo  priemonių

įrengimu  Sapiegų  parko  teritorijoje,  Raštu  perduota  nagrinėti  pagal  kompetenciją  Vilniaus

apskrities vyriausiajam policijos komisariatui ir Lietuvos kelių policijos tarnybai.

Pagal kompetenciją atsakydami dėl Sapiegų parko teritorijos – valstybinės žemės sklypo

(unikalus  Nr.  0101-0045-0254),  esančio  Antakalnio  g.  17,  Vilniuje  (toliau  –  Žemės  sklypas),

1 Kelių  eismo  sąlygų  kontrolės  tvarkos  aprašas,  patvirtintas  Lietuvos  policijos  generalinio  komisaro  2005-10-24
įsakymu Nr. 5-V-671.
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naudojimo, informuojame, kad  Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų2, 11 punkte3 yra

nurodytas baigtinis  tikrinamų kriterijų  sąrašas,  t.  y.  nurodyti  konkretūs kriterijai,  kurie turi  būti

tikrinami vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę ir kurių nesilaikymas būtų vertinamas kaip

žemės naudojimo tvarkos pažeidimai, kuriuos nagrinėja Nacionalinė žemės tarnyba ir už kuriuos

atsakomybė numatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse. Paminėtina, kad

žemės  naudojimo  valstybinės  kontrolės  organizavimo  ir  vykdymo  tvarka  reglamentuota  Žemės

naudojimo valstybinės kontrolės organizavimo ir vykdymo taisyklėse4.

Nacionalinės  žemės  tarnybos  Vilniaus  miesto  skyrius  (toliau  –  Vilniaus  miesto  skyrius)

įvertino Jūsų 2021-12-23 rašte nurodytas aplinkybes, taip pat Vyriausybės atstovo Rašte pateiktą

prašymą  dėl  valstybinės  žemės  naudojimo  teisėtumo  ir  Vilniaus  miesto  skyriaus  vedėjas

vadovaudamasis Kontrolės taisyklių 9.2 papunkčiu  2022 m. vasario 17 d. priėmė sprendimą Nr.

49ŽNS-62-(14.49.145 E.) „Dėl neplaninio žemės naudojimo patikrinimo atlikimo“ 2022 m. kovo

15 d.  atlikti Žemės sklypo neplaninį žemės naudojimo patikrinimą. Apie šį 2022 m. vasario 17 d.

priimtą  sprendimą Nr.  49ŽNS-62-(14.49.145 E.)  „Dėl  neplaninio  žemės  naudojimo patikrinimo

atlikimo“ Jūs  informuoti  Vilniaus  miesto  skyriaus  2022-02-21  raštu  49SD-2206-(14.49.136  E.)

„Dėl žemės naudojimo valstybinės kontrolės vykdymo“ kartu pateikiant šio sprendimo kopiją.

Taip pat  informuojame,  kad jeigu  2022 m. kovo 15 d.  atlikus  Žemės sklypo  naudojimo

patikrinimą  bus  nustatyta  žemės  naudojimo  tvarkos  pažeidimų,  kurių  nagrinėjimas  priskirtas

Nacionalinės  žemės  tarnybos  kompetencijai,  požymių,  Vilniaus  miesto  skyrius  pagal

Administracinių nusižengimų kodekso nuostatas pradės administracinę teiseną.

2 Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 12
d. nutarimu Nr. 1244 „Dėl Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Žemės naudojimo
valstybinės kontrolės nuostatai).
3 Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų 11 punkte nurodyti kriterijai,  t.  y.  žemės naudojimo valstybinės
kontrolės metu tikrinama: 1) ar žemės sklypai naudojami pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą;
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 įstatymų ir Vyriausybės nutarimų nustatytos
dirvožemio  apsaugos  nuo  erozijos  ir  nualinimo  priemonės;  6)  ar  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;  7)  ar  nenaikinami  (negadinami)  geodeziniai
punktai;  8)  ar  žemės  savininkai  ir  kiti  naudotojai  ėmėsi  būtinų  priemonių,  skirtų  sunaikintiems  ar  sugadintiems
riboženkliams  atkurti,  po  to,  kai  jie  raštu  buvo  įspėti  tai  padaryti;  9)  ar  pagal  Lietuvos  Respublikos  žemės  ūkio
paskirties žemės  įsigijimo įstatymą įsigijus  žemės  ūkio  paskirties  žemės,  užtikrinamas  jos  naudojimas  žemės  ūkio
veiklai;  10)  ar valstybinė  žemė  naudojama  laikantis  dokumentuose,  kurių  pagrindu suteikta  teisė  valstybine  žeme
naudotis, nustatytų sąlygų.
4 Žemės  naudojimo  valstybinės  kontrolės  organizavimo  ir  vykdymo,  administracinių  nusižengimų  teisenos
Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos taisyklės, patvirtintos 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“ (toliau – Žemės naudojimo valstybinės kontrolės organizavimo ir
vykdymo taisyklės.)
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Atsakydami dėl Žemės sklype įrengiamų kelio užtvarų, paaiškiname, kad vienas iš Žemės

naudojimo valstybinės  kontrolės  nuostatų  11  punkte  nurodytų  tikrinimo  kriterijų  yra  susijęs  su

žemės sklypui nustatytų žemės servitutų laikymusi. Pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis

Žemės sklype yra įregistruoti du kelio servitutai – teisė važiuoti transporto priemonėmis. Taigi 2022

m.  kovo  15  d.  atliekant  Žemės  sklypo  naudojimo  patikrinimą  taip  pat  bus  tikrinama  ar  nėra

apribotos galimybės naudotis  šiais  servitutais,  t.  y.,  ar  nėra įrengta kelio  užtvarų Žemės sklype

esančiuose kelio servitutuose.

Taip  pat  paminėtina,  kad  Nacionalinės  žemės  tarnybos 2018-07-23 raštu  Nr.  1SS-1477-

(7.5.)  „Dėl  skundo  nagrinėjimo“  Jūs  informuoti  apie  tai,  kad  2015-09-08  valstybinės  žemės

panaudos  sutarties  Nr.  49SUN-44-(14.19.58.),  sudarytos  su  VŠĮ  Vilniaus  technologijų  ir  meno

centru, kuriam perduota neatlygintinai naudoti 4,1601 ha Žemės sklypo dalis, 8 punkte numatytas

kelio servitutas (tarnaujantis daiktas), suteikiantis teisę važiuoti transporto priemonėmis 2,9343 ha

ploto sklypo dalimi ir 0,006 ha žemės sklypo dalimi. Minėtu Nacionalinės žemės tarnybos 2018-07-

23 raštu Nr.  1SS-1477-(7.5.)  „Dėl  skundo nagrinėjimo“ taip  pat  buvo paaiškinta,  kad  Lietuvos

Respublikos civilinio kodekso 4.111 straipsnyje apibrėžta servituto sąvoka, t. y. servitutas – tai teisė

į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu) arba

to  daikto  savininko  teisės  naudotis  daiktu  apribojimas,  siekiant  užtikrinti  daikto,  dėl  kurio

nustatomas  servitutas  (viešpataujančiojo  daikto)  tinkamą  naudojimą.  Taip  pat  paaiškinta,  kad

klausimus,  susijusius  su  kultūros  vertybių  apsauga  bei  eismo  organizavimo  Sapiegų  parko

teritorijoje  turėtų  Vilniaus  miesto  savivaldybė,  kadangi  pagal  Lietuvos  Respublikos  vietos

savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 punktą, teritorijų planavimas, savivaldybės bendrojo plano ir

savivaldybės  dalių bendrųjų planų ir  detaliųjų  planų sprendinių įgyvendinimas yra savarankiška

savivaldybės  funkcija.  Pagal  Vietos  savivaldos  įstatymo  6  straipsnio  21  punktą,  viena  iš

savarankiškųjų  savivaldybių  funkcijų  yra  statinių  naudojimo  priežiūra,  o  pagal  26  punktą  –

kraštovaizdžio,  nekilnojamųjų  kultūros  vertybių  ir  savivaldybės  įsteigtų  saugomų  teritorijų

tvarkymas ir apsauga, o to paties straipsnio 32 punktą, savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių

priežiūra, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas yra savarankiškosios savivaldybės funkcijos.

Atsižvelgiant į tai, Nacionalinės žemės tarnybos 2018-07-23 rašte Nr. 1SS-1477-(7.5.) „Dėl

skundo  nagrinėjimo“  Jums  taip  pat  paaiškinta,  kad  Žemės  sklype  nustatytas  kelio  servitutas,

suteikiantis  teisę netrukdomai važiuoti  transporto priemonėmis nurodyta žemės sklypo dalimi,  ir

sklypo naudotojas sutarties sąlygas pažeistų tuo atveju, jeigu savo veiksmais apribotų kitų asmenų

teisę naudotis pravažiavimo keliu.

Dėl kelio ženklų, užtvarų ir automobilių aikštelių įrengimo Žemės sklype, informuojame,

kad Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtinta nuostata, kad

statytojo teisė įgyvendinama,  kai statytojas žemės sklypą (teritoriją),  kuriame (kurioje) statomas
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statinys,  valdo  nuosavybės  teise  arba  valdo  ir  naudoja  kitais  Lietuvos  Respublikos  įstatymų

nustatytais pagrindais  (šis reikalavimas netaikomas aplinkos ministro nustatytais atvejais, kai nėra

suformuoti  žemės  sklypai  (atnaujinant  (modernizuojant)  pastatus,  atliekant  statinio  kapitalinį  ar

paprastąjį remontą ir pan.)).

Asmens  teisę  valdyti  ir  naudoti  valstybinės  žemės  sklypą  patvirtinantis  dokumentas  yra

valstybinės žemės panaudos sutartis.

Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos

užbaigimas.  Statybos  sustabdymas.  Savavališkos  statybos  padarinių  šalinimas.  Statybos  pagal

neteisėtai  išduotą  statybą  leidžiantį  dokumentą  padarinių  šalinimas“,  patvirtinto  Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio

reglamento  STR  1.05.01:2017  „Statybą  leidžiantys  dokumentai.  Statybos  užbaigimas.  Statybos

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą

leidžiantį  dokumentą  padarinių  šalinimas“  patvirtinimo“,  50  punkte  įtvirtinta,  kad  statant

valstybinėje žemėje (išskyrus Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punkte nustatytas išimtis)

privaloma gauti valstybinės žemės patikėtinio sutikimą, susitarimą.

Pagal galiojantį teisinį reguliavimą statant ar rekonstruojant statinius valstybinėje žemėje,

visais atvejais privalo būti valstybinės žemės patikėtinio sutikimas, kuris esant sudarytai valstybinės

žemės sklypo (jo dalies) panaudos sutarčiai, išreiškiamas sutartyje.

Atsižvelgiant į tai,  kad su VšĮ Vilniaus technologijų ir meno centru (nuo 2015-09-10) ir

Vilniaus miesto savivaldybe (nuo 2016-07-19) yra sudarytos Žemės sklypo dalių valstybinės žemės

panaudos sutartys, atskiri valstybinės žemės patikėtinio sutikimai dėl statinių ar įrenginių statybos

bei rekonstrukcijos panaudos teise valdyti perduotame žemės sklype (jo dalyje) neišduodami, t. y.

panaudos gavėjas turi teisę pagal panaudos sutartyje nustatytas sąlygas statyti statinius panaudos

teise naudojamose Žemės sklypo dalyse.  

Nacionalinės  žemės  tarnybos  priimti  sprendimai  (raštai)  per  vieną  mėnesį  gali  būti

skundžiami  Lietuvos  administracinių  ginčų  komisijai  (adresas  –  Vilniaus  g.  27,  Vilnius)  arba

Vilniaus apygardos administraciniam teismui (adresas – Žygimantų g. 2, Vilnius).

Pagarbiai

Direktoriaus pavaduotojas                                     Algis Bagdonas

Jovita Butkienė, tel. 8 706 85 129, el. p. jovita.butkiene@nzt.lt
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Evelina Zablackė, tel. 8 706 85 095, el. p. evelina.zablacke@nzt.lt
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