PATVIRTINTA
Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2020 m. vasario 17 d.
įsakymu Nr. 1P-59-(1.3.)

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės
tarnyba) svarbiausi uždaviniai yra įgyvendinti valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo,
nuosavybės teisių į žemę, mišką, vandens telkinius atkūrimo, valstybinės žemės perleidimo,
perdavimo naudotis ir kitose žemės reformos, žemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto kadastro,
apskaitos, geodezijos, kartografijos, valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių rengimo
srityse; užtikrinti žemės santykių teisinio reglamentavimo įgyvendinimą; atlikti valstybinės žemės
patikėjimo teisės subjekto (patikėtinio) funkcijas; organizuoti ir vykdyti žemės naudojimo valstybinę
kontrolę; valdyti įstatymuose nustatytas informacines sistemas ir kadastrus; užtikrinti žemėtvarkos
planavimo dokumentų rengimą ir atlikti jų priežiūrą, atlikti matininkų, nustatančių nekilnojamųjų
daiktų kadastro duomenis, geodezininkų veiklos kontrolę.
Nacionalinės žemės tarnybos veiklai numatyti strateginio veiklos plano programos tikslai ir
uždaviniai
Nacionalinės žemės tarnybos 2019 metų veikla organizuota vadovaujantis:
– Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2019 metų veiklos planu,
patvirtintu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario
20 d. įsakymu Nr. 1P-59-(1.3.) Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos
2019 metų veiklos plano patvirtinimo“;
– Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2018–2020 metų strateginiu veiklos planu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. 3D-696
„Dėl Žemės ūkio ministerijos 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“;
– Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2019–2021 metų strateginiu veiklos planu
(toliau – Strateginis veiklos planas), patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m.
kovo 1 d. įsakymu Nr. 3D-123 „Dėl Žemės ūkio ministerijos 2019–2021 metų strateginio veiklos
plano patvirtinimo“.
Strateginiame veiklos plane nurodyta, kad Nacionalinė žemės tarnyba pagal kompetenciją
įgyvendina strateginį tikslą (toliau – Strateginis tikslas) – užtikrina racionalų žemės naudojimą,
efektyvų ir kokybišką žemės santykių reguliavimą ir geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo
turto kadastro plėtrą.
Tai trečiasis strateginis tikslas, suformuluotas ministro valdymo sričiai „Žemės tvarkymas:
žemės reforma, žemėtvarka, geodezija, kartografija, nekilnojamojo turto kadastras, žemės naudojimo
valstybinė kontrolė“.
Strateginiam tikslui pasiekti Nacionalinė žemės tarnyba 2019 m. vykdė programą1, kurios
Žemės ūkio ministerijos 2019–2021 metų strateginio veiklos plano Programa 0301 „Žemės tvarkymas ir
administravimas bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas“
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tikslas – įgyvendinti valstybės politiką žemės administravimo, žemėtvarkos, žemės naudojimo,
geodezijos ir kartografijos plėtros srityse.
Nacionalinė žemės tarnyba, siekdama programoje numatyto tikslo, įgyvendino šiuos
uždavinius:
1 uždavinys. Vykdyti valstybinės žemės patikėtinio funkcijas, sudaryti palankias sąlygas
racionaliam žemės naudojimui, kartografijos ir nekilnojamojo turto kadastro veiklai.
2 uždavinys2. Užtikrinti valstybinių erdvinių duomenų rinkinių atnaujinimą ir valstybinės
žemės apskaitą.
Strateginio tikslo pažangai matuoti nustatytų efekto vertinimo kriterijų planuotos ir pasiektos
reikšmės
Nacionalinės žemės tarnybos 2019 metų veikla vertinama dviem efekto kriterijais.
1. Strateginio tikslo efekto vertinimo kriterijus E-03-01 „Suformuotų valstybinės žemės
sklypų ir identifikuotų valstybinės žemės plotų dalis šalies teritorijoje, proc.“.
1 grafikas. Suformuotų valstybinės žemės sklypų ir identifikuotų valstybinės žemės plotų šalies teritorijoje
dalis, procentais

Pirmu kriterijumi yra matuojama per metus suformuotų valstybinės žemės sklypų ir identifikuotų
valstybinės žemės plotų šalies teritorijoje dalis. 2019 metais įvykdyta 91,3 proc. suplanuotų darbų.
Mažesnę vertinimo kriterijaus reikšmę lėmė tai, kad laisvos valstybinės žemės fondą sudarantys
žemės, miško, vandens plotai mažėja, todėl ir smulkėja projektuotinų valdų plotas.
2. Strateginio tikslo efekto vertinimo kriterijus E-03-02 „Valstybinių erdvinių duomenų
naudotojų skaičiaus pokytis, palyginti su praėjusiais metais, procentais“.

Nacionalinė žemės tarnyba pagal kompetenciją įgyvendina Strateginio veiklos plano 2019–2021 metų Programai 0301
„Žemės tvarkymas ir administravimas bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas“ numatytą Antrą uždavinį
„Vystyti Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūrą, rengti kartografinę medžiagą ir apskaityti valstybinę žemę
miestuose“
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2 grafikas. Valstybinių erdvinių duomenų naudotojų skaičiaus pokytis, palyginti su praėjusiais metais,
procentais

Antruoju kriterijumi vertinamas erdvinių duomenų naudojimas, jų vystymas bei plėtra. 2019 metų
veiklos rezultatas rodo, kad erdvinių duomenų naudotojų augimas buvo 11,8 proc. punktais didesnis
nei planuota. Geresnį rezultatą lėmė tai, kad 2019 metais buvo surengti Lietuvos erdvinės
informacijos portalo (toliau – Portalas) viešinimo renginiai 5 Lietuvos miestuose, jų metu buvo
skatinta kuo daugiau naudotis Portalo paslaugomis. Taip pat per Portalą pradėti teikti papildomi
erdvinių duomenų rinkiniai (supaprastinti ortofotografiniai žemėlapiai, valstybinės žemės apskaitos
duomenys), tai sąlygojo didesnį nei planuota naudotojų augimą.
Strateginiam tikslui pasiekti numatytos programos vykdymo pažangai matuoti nustatytų
vertinimo kriterijų planuotos ir pasiektos reikšmės
Vertinimo
kriterijaus
kodas

Reikšmės

Programos tikslų,
uždavinių, vertinimo
kriterijų pavadinimai ir
mato vienetai

2019 m.
2019 metų
Strateginis
2019 m. faktas
Strateginio plano
planas
įvykdymas (proc.)
1 tikslas. Įgyvendinti valstybės politiką žemės administravimo, žemėtvarkos, žemės
naudojimo, geodezijos ir kartografijos plėtros srityse
Rezultato kriterijai:

R-03.00101-01

R-03.00101-02

R-03.00101-03

Žemės ploto, dėl kurio jau
priimti sprendimai atkurti
piliečių nuosavybės teises į
žemę, mišką ir vandens
telkinius, dalis, proc., nuo
prašymuose nurodyto ploto
Kitos paskirties išnuomotų
valstybinės žemės sklypų,
vykdant žemės naudojimo
valstybinę kontrolę,
patikrinimų dalis, proc., nuo
visų atliktų žemės
naudojimo patikrinimų
Patikėjimo teise valdomos
laisvos žemės fondo žemės
ploto, suprojektuoto žemės
valdos projektuose, pokytis
per metus, proc.

99,94

99,82

99,88

10

16,77

167,7

14

7

50,0
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P-03.00101-02-01

Teikiamų erdvinių duomenų
paslaugų skaičiaus pokytis,
3
17
566,7
palyginti su praėjusiais
metais, proc.
1 uždavinys. Vykdyti valstybinės žemės patikėtinio funkcijas, sudaryti palankias sąlygas
racionaliam žemės naudojimui, geodezijos, kartografijos ir nekilnojamojo turto kadastro
veiklai)
Produkto kriterijai:
Priimtų sprendimų atkurti
piliečių nuosavybės teises į
2000
5483
274,2
žemę, mišką ir vandens
telkinius skaičius, vnt.
Sudarytų sutarčių parduoti,
kitaip perleisti privačion
nuosavybėn bei išnuomoti
5000
23706
474,1
valstybinę žemę skaičius,
vnt.
Vykdant žemės naudojimo
valstybinę kontrolę atliktų
12000
13094
109,1
patikrinimų skaičius, vnt.
Patikrintų vietovėje žemės
sklypų kadastro duomenų
12500
12998
104
bylų skaičius, vnt.
Žemėtvarkos planavimo
dokumentų rengimo
informacinėje sistemoje
7000
10295
147,1
(ŽPDRIS) užsakytų parengti
žemėtvarkos projektų
skaičius, vnt.
2 uždavinys. Užtikrinti valstybinių erdvinių duomenų rinkinių atnaujinimą ir apskaityti
valstybinę žemę miestuose
Produkto kriterijus:
Valstybinių erdvinių
duomenų užsakymų
5000
6970
139,4
skaičius, vnt.

P-03.00101-02-02

Miestų, kuriuose
identifikuota valstybinė
žemė, skaičius, vnt.

R-03.00101-04

P-03.00101-01-01

P-03.00101-01-02

P-03.00101-01-03
P-03.00101-01-04

P-03.00101-01-05

69

69

100

Nacionalinės žemės tarnybos 2019 metais pasiekti pagrindiniai rezultatai:
– Nuosavybės teisių atkūrimas (Žemės reforma). 2019 metais buvo atkurtos nuosavybės teisės
4,75 tūkst. piliečių į 5,31 tūkst. ha žemės. Įgyvendinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos
nuostata – iš esmės baigtas nuosavybės teisių atkūrimas į kaimo vietovėse turėtą žemę.
292 piliečiams nuosavybės teisių neįmanoma atkurti dėl jų pačių neveikimo.
Žemės reforma kaimo vietovėse. Nuo žemės reformos pradžios (1991 m.) iki 2020 m. sausio 1 d
pateikta 789,04 tūkst. piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į 4,025 mln. ha žemės kaimo
vietovėje.
2020-01-01 duomenimis, šalies kaimo vietovėse daugiau kaip 99,99 proc. piliečių žemės sklypai
suprojektuoti žemės reformos žemėtvarkos projektuose ar jiems prilyginamuose žemės sklypų
planuose. Piliečiams, pateikusiems prašymus atkurti nuosavybės teises kaimo vietovėse, liko
nesuprojektuoti žemės, miško sklypai tik mažiau nei 0,01 proc. piliečių. Pažymėtina, kad net
292 piliečiams negalima atkurti nuosavybės teisių į 441 ha žemės, miško ir vandens telkinių dėl pačių
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piliečių neveikimo. Per 2019 metus nuosavybės teisės atkurtos 3,14 tūkst. piliečių į 4,24 tūkst. ha
žemės.
Nuosavybės teisių atkūrimas miestams priskirtose teritorijose. Iki 2020 m. sausio 1 d. pateikta 51,84
tūkst. piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į 39,35 tūkst. ha žemės. Priimti sprendimai 47,38
tūkst. piliečių atkurti nuosavybės teises į 37,05 tūkst. ha žemės, tai sudaro 94,17 proc. žemės ploto,
nurodyto piliečių prašymuose. Per 2019 metus nuosavybės teisės atkurtos 1,61 tūkst. piliečiui į 1,07
tūkst. ha miesto žemės. Liko atkurti nuosavybės teises 4,46 tūkst. piliečių į 2,29 tūkst. ha žemės
plotą, iš jų Vilniaus mieste liko atkurti 3 356 piliečiams nuosavybės teises į 1 849,6 ha žemės, o
Trakų mieste – 54 piliečiams į 6,5 ha žemės.
Pagal Strateginio tikslo rezultato vertinimo kriterijų R-03.001-01-01 „Žemės ploto, dėl kurio jau
priimti sprendimai atkurti piliečių nuosavybės teises į žemę, mišką ir vandens telkinius, dalis, proc.,
nuo prašymuose nurodyto ploto“ 2019 metais įvykdyta 99,88 proc. suplanuotų darbų. Mažesnę
vertinimo kriterijaus reikšmę lėmė tai, kad Lietuvos Respublikos Seimui 2019 m. sausio 11 d.
priėmus Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 21 straipsnio
pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1925, kuriuo buvo pakeista šio įstatymo 21 straipsnio 4 dalis, buvo
įtvirtinanti piliečių valios dėl nuosavybės teisių atkūrimo būdo pakeitimas ir galimybė piliečiams iki
2019-06-01 prašyti (pateikti prašymą) už miesto teritorijoje turėtą ir už valstybės išperkamą žemę
atlyginti lygiaverčiu miško plotu. Didžiausia, ilgiausiai trunkanti ir esminę įtaką nuosavybės teisių
atkūrimo procese turinti procedūra yra žemės sklypų projektavimas, nes Projekto rengimo trukmė,
kurią lemia Projekte dalyvaujančių piliečių skaičius, gali trukti nuo 6 iki 12 mėnesių, o piliečiai,
derindami juose suprojektuotus žemės sklypus, išreiškia galutinę valią dėl žemės sklypų pasirinkimo.
Atsižvelgiant į tai, padidėjo piliečių, pageidaujančių atkurti nuosavybės teises kaimo gyvenamojoje
vietovėje, skaičius, kuriems dar projektuojami žemės sklypai, o sprendimai atkurti nuosavybės teises
bus priimami 2020 metais.
Strateginio tikslo produkto vertinimo kriterijus P-03.001-01-01-01 „Priimtų sprendimų atkurti
piliečių nuosavybės teises į žemę, mišką ir vandens telkinius skaičius, vnt.“. 2019 metais šis rodiklis
274,2 proc. punktais didesnis nei planuota. Geresnį rezultatą lėmė tai, kad Lietuvos Respublikos
Seimui 2018 m. lapkričio 8 d. priėmus Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atkūrimo įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1610, kuriuo buvo papildyta šio
įstatymo 21 straipsnis 6 dalimi, buvo įtvirtinant nuostatą, kad, jeigu pilietis, turintis teisę atkurti
nuosavybės teises į žemę, mišką ar vandens telkinį grąžinant natūra arba perduodant neatlygintinai
nuosavybėn žemės, miško sklypą ar vandens telkinį kaimo vietovėje ar (ir) miesto savivaldybės
teritorijai priskirtoje po 1995 m. birželio 1 d., Vyriausybės nustatyta tvarka informuotas nenurodo
(nepatikslina) vietovės, kurioje pageidautų gauti žemės, miško sklypą ar vandens telkinį, kviečiamas
kvietime nurodytu laiku neatvyksta (išskyrus neatvykimą dėl ne nuo jo valios priklausančių
aplinkybių) rinktis arba atvykęs nepasirenka projektuojamo žemės, miško sklypo ar vandens telkinio
vietos, arba pasirinktoje vietovėje nebėra laisvos valstybinės žemės, kurioje piliečiui būtų galima
projektuoti žemės sklypą, nuosavybės teisės šiam piliečiui atkuriamos atlyginant pinigais.
– Žemės naudojimo valstybinė kontrolė. Vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę vienoje iš
prioritetinių sričių – kitos paskirties išnuomotų valstybinės žemės sklypų, 2019 metais atlikti 2 196
žemės naudojimo patikrinimai, o tai sudaro 16,77 proc. visų atliktų žemės naudojimo patikrinimų.
Atrenkant kitos paskirties išnuomotos valstybinės žemės sklypus planiniams patikrinimams buvo
atrenkami rizikos grupei priskirtini žemės sklypai, t. y. didžiausios vidutinės vertės žemės sklypai,
dėl kurių valstybinės žemės nuomos sutartys sudarytos seniausiai.
Nacionalinei žemės tarnybai atlikus 2 196 kitos paskirties išnuomotų valstybinės žemės sklypų
naudojimo patikrinimus, pagal Nacionalinės žemės tarnybos kompetenciją buvo nustatyti 172 žemės
naudojimo tvarkos pažeidimai, už kuriuos numatyta atsakomybė Lietuvos Respublikos
administracinių nusižengimų kodekse (toliau – ANK). Įvertinus atliktų patikrinimų rezultatus,
darytina prielaida, kad ne visi kitos paskirties išnuomoti valstybinės žemės sklypai naudojami
nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų.
Vykdydama žemės naudojimo valstybinę kontrolę, Nacionalinė žemės tarnyba 2019 metais atliko
13 094 patikrinimus šiose prioritetinėse srityse:
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•
kitos paskirties išnuomotų valstybinės žemės sklypų – atlikti 2 196 patikrinimai;
•
savivaldybėms perduotų neatlygintinai naudotis (panauda) valstybinės žemės sklypų – atliktas
1 941 patikrinimas;
•
apleistų žemės sklypų (plotų) – atlikti 2 206 patikrinimai;
•
kitų žemės naudojimo patikrinimų (namų valdų žemės sklypų, valstybinės žemės plotų,
nesuformuotų atskirais žemės sklypais, kuriuose, kaip įtariama, vykdoma neteisėta veikla ir pan.) –
atlikti 2 134 patikrinimai.
Vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę, pagal Nacionalinės žemės tarnybos kompetenciją
buvo nustatyti 3 976 žemės naudojimo tvarkos pažeidimai, už kuriuos numatyta atsakomybė ANK.
Daugiausia nustatyta žemės naudojimo apleidimo atvejų – 2 125 atvejai (ANK 333 straipsnis).
Įvertinus atliktų patikrinimų rezultatus, darytina prielaida, kad nusižengimų žemės naudojimo tvarkos
srityje priežastis – asmenų abejingumas savo veiksmų, susijusių su tinkamu žemės naudojimu,
pasekmėms. 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 bando pasiteisinti, kad prie žemės sklypų labai sudėtinga
privažiuoti, trūksta lėšų technikai, kuria būtų galima pašalinti 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 (ANK 333 straipsnio 1 dalis).
– Žemės sklypų kadastro duomenų patikra. 2019 m. buvo numatyta atlikti 12 500 žemės sklypų
kadastro duomenų patikrų vietovėje. Per 2019 m. buvo atliktos 12 998 žemės sklypų kadastro
duomenų patikros vietovėje. Numatyta reikšmė viršyta, t. y. vietovėje buvo atlikta 498 žemės sklypų
kadastro duomenų patikromis daugiau. Rodiklis viršytas, kadangi 2019 m. buvo įsigyti nauji
matavimo prietaisai (daugiau specialistų turi galimybę vykti į vietovę), visus metus buvo palankios
oro sąlygos minėtoms patikroms atlikti.
– Valstybinės žemės pardavimas. Per 2019 metus į valstybės ir savivaldybių biudžetus už parduotus
valstybinės žemės sklypus pervesta 33,2 mln. eurų.
– Žemės paėmimas visuomenės poreikiams. Įgyvendinant valstybei svarbų projektą „Rail Baltica“
projektą Nacionalinė žemės tarnyba priėmė sprendimus visuomenės poreikiams paimti
1 358 sklypus, kurių bendras plotas siekia apie 1240 ha žemės. Įgyvendinant Vilniaus pietinio
aplinkkelio A19 tiesimo projektą Nacionalinės žemės tarnybos buvo parengti 209 žemės paėmimo
visuomenės poreikiams aktai dėl 95 žemės sklypų.
– Asmeniniam ūkiui suteiktos ir naudojamos žemės įteisinimas. 2019 m. sausio 1 d. duomenimis,
šalies teritorijoje 296,49 tūkst. piliečių yra suteikta žemės asmeninio ūkio naudojimui, kurių
naudojamas žemės plotas sudaro 648,59 tūkst. ha žemės. 270,33 tūkst. naudotojų privatizavo
581,65 tūkst. ha teisės aktais asmeniniam ūkiui jiems suteiktos ir naudojamos žemės ūkio paskirties
žemės, su 23,58 tūkst. naudotojų sudarytos sutartys dėl 63,85 tūkst. ha valstybinės žemės nuomos, o
1,32 tūkst. šios žemės naudotojų parduodami ar išnuomojami žemės sklypai (1,82 tūkst. ha)
įregistruoti Nekilnojamojo turto registre valstybės vardu. Taigi iš viso įteisinta 99,52 proc. viso
naudojamo asmeninio ūkio žemės ploto. Liko įteisinti 2,58 tūkst. asmeninio ūkio žemės naudotojų į
3,09 tūkst. ha asmeninio ūkio žemės. Per 2019 metus iš viso 661 asmeninio ūkio žemės naudotojui
įteisinta asmeninio ūkio žemė arba jiems nutrauktos naudojimosi asmeninio ūkio žeme teisės.
– Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimas. 2019 metais per Žemėtvarkos planavimo
dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS) užsakytos 8 974 žemės sklypų
formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo paslaugos, 1 312 kaimo plėtros žemėtvarkos projektų
rengimo paslaugų ir 9 žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo paslaugos.
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– Žemėtvarkos planavimo dokumentų valstybinė priežiūra. 2019 metais patikrinti 7 664
žemėtvarkos planavimo dokumentai (iš kurių – 235 žemės reformos žemėtvarkos projektai) ir
surašyti žemėtvarkos planavimo dokumentų patikrinimo aktai, kuriuose nurodytos išvados dėl
žemėtvarkos planavimo dokumentų tikslingumo tvirtinti / netvirtinti.
– Sutikimai įsigyti žemės ūkio paskirties žemės. Sutikimas įsigyti žemės ūkio paskirties žemės
(toliau – sutikimas) išduodamas Nacionalinei žemės tarnybai valstybės įmonių registruose patikrinus
duomenis apie asmenų turimus žemės ūkio paskirties žemės plotus ir (ar) akcijas juridiniuose
asmenyse, kurie valdo žemės ūkio paskirties žemę, ir nustačius, kad bendras įsigytos (priklausančios)
žemės ūkio paskirties žemės plotas neviršija Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės
įsigijimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų didžiausių įsigyjamos žemės ūkio paskirties
žemės ploto dydžių. Per 2019 metus išduoti 28 167 sutikimai, atsisakyta išduoti – 21 sutikimą.
Sutikimai veiklai nesuformuotoje valstybinėje žemėje. Siekiant užtikrinti racionalų valstybinės
žemės naudojimą, išduodami sutikimai leidžia valstybinėje žemėje įrengti ir naudoti laikinuosius
prekybos, paslaugų ir (ar) maitinimo paskirties statinius (kioskus, paviljonus, lauko kavines). Per
2019 metus išduota 17 730 sutikimų.
– Apskritojo stalo diskusijos. Buvo surengtos 6 apskritojo stalo diskusijos, kuriose kartu su
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovais ir matininkais aptarti žemės sklypų
kadastrinių matavimų, kadastro duomenų bylų rengimo ir tikrinimo klausimai. Apskritojo stalo
diskusijos įvyko skirtinguose Lietuvos miestuose. Susitikimai buvo organizuoti siekiant ieškoti
efektyvių Nacionalinės žemės tarnybos specialistų ir matininkų bendradarbiavimo galimybių.
Nacionalinės žemės tarnybos specialistams tikrinant žemės sklypų kadastro duomenų bylas, apie 28
proc. iš jų po patikrinimo būna grąžinamos matininkams, prašant ištaisyti nustatytus trūkumus.
– Žemės ūkio paskirties žemės suteikimas laikinam naudojimui. Per 2019 metus išduoti 7 289
leidimai laikinai naudotis 7 955 valstybinės žemės plotais, kurių bendras plotas sudaro 9 748 ha
žemės. Leidimai laikinai naudotis valstybinės žemės plotu suteikti 4 933 piliečiams.
– Administracinių paslaugų vykdymas, el. paslaugų plėtra. Nacionalinė žemės tarnyba asmenims
teikia 51 administracinę paslaugą. 2019 metais dar labiau išplėstos galimybės asmenims saugiai,
greitai ir nesudėtingai prašymus ir skundus pateikti naudojantis elektroninėmis paslaugomis:
prisijungta prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės iniciatyvos „E. pilietis“, daugiau prašymų dėl
administracinių paslaugų suteikimo galima pateikti naudojantis Elektroninių valdžios vartų
(www.epaslaugos.lt) galimybėmis. Per „E. pilietis“ buvo pateiktos 691 paraiškos, o per Elektroninius
valdžios vartus (www.epaslaugos.lt) – 1 392 prašymai ir (ar) skundai.
Pažymėtina, kad 2019 metais valstybinių erdvinių duomenų naudotojų skaičius, palyginti su
praėjusiais metais, išaugo 16,8 proc., o ŽPDRIS sistemos vartotojų skaičius išaugo 22 proc. 2019 m.
kovo–rugpjūčio mėnesiais (6 mėn. laikotarpiu) atlikta ŽPDRIS el. paslaugų naudotojų apklausa
(buvo gautos 73 paslaugų gavėjų anketos), kurios metu nustatyta, kad 85 proc. paslaugų gavėjų
ŽPDRIS elektronines paslaugas vertino teigiamai (4 ir 5 balais).
2019 metais 96,34 proc. interesantų teigiamai įvertino Nacionalinės žemės tarnybos teikiamas
paslaugas.
– Valstybinės žemės apskaita. Parengtas Lietuvos Respublikos teritorijos Valstybinės žemės
tvarkymo ir apskaitos modulis (toliau – VŽA). 2019 m. buvo praplėstas VŽA modulio
funkcionalumas, VŽA modulis 2019 metais buvo papildytas į apskaitą įtraukiant valstybinės žemės
plotų erdvinius duomenis visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (ne tik miestų teritorijose).
Erdvinių duomenų rinkinys VŽA_DRLT papildytas žemės sklypų, kurie nuosavybės ir (ar) dalinės
nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, patikėjimo teise – Nacionalinei žemės tarnybai,
duomenimis, nurodant juridinius faktus apie sudarytas minėtų žemės sklypų nuomos ir panaudos
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sutartis, bei sutikimų ir leidimų naudotis valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai,
skaitmeniniais duomenimis, įskaitant geometrinius plotus, kuriuose išduoti sutikimai ar leidimai, ir
atributinius duomenis. VŽA erdvinių duomenų rinkinys nuo 2020 m. sausio 2 dienos viešai
publikuojamas Lietuvos erdvinės informacijos portale (pasiekiama adresu www.geoportal.lt), kuris
yra nuolat atnaujinamas. Naudodamiesi naujai sukurtu erdvinių duomenų rinkiniu piliečiai paprastai
ir greitai galės sužinoti informaciją apie valstybei priklausančią žemę konkrečioje teritorijoje, kokios
žemės naudmenos (žemės ūkio naudmenos, miškas, vandens telkiniai, keliai ir kt.) sudaro atitinkamą
valstybinės žemės plotą, kuriam laikui ir kokiu pagrindu (nuoma, panauda ir kt.) suteikta teisė juo
naudotis. Suinteresuotieji asmenys, pasitelkę duomenų rinkinį, galės įvertinti galimybę išsinuomoti
arba įsigyti valstybinės žemės sklypus pasirinktoje teritorijoje.
– Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių atnaujinimas. Atlikti geodezinio pagrindo parametrų
tikslinimo bei valstybinių duomenų rinkinių ir žemėlapių atnaujinimo darbai pagal Valstybinio
geodezinio pagrindo tvarkymo ir krašto kartografavimo programą – atnaujinta 11 valstybinių
erdvinių duomenų rinkinių. Atnaujinti duomenų rinkiniai ir žemėlapiai teikiami vartotojams.
2019 metais valstybinių erdvinių duomenų (ortofototgrafinių žemėlapių, lazerinio skenavimo taškų
duomenų, georeferencinių duomenų, topografinių ir teminių žemėlapių) naudotojų skaičius, palyginti
su praėjusiais metais, išaugo 16,8 proc., o teikiamų erdvinių duomenų paslaugų pokytis, palyginti su
planuotais 3 proc., pasiekė 17 proc. Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių vietoj planuotų 5000 vnt.
buvo užsakyta 6970 vnt. Naudojimasis valstybiniais erdvinių duomenų rinkiniais ir paslaugomis yra
aktyvus ir viršija planuotus rodiklius, nes teritorijų planavimo dokumentai rengiami bei
projektavimas vykdomas naudojant naujausius erdvinius duomenis, taip pat valstybiniai erdviniai
duomenų rinkiniai ir su jais susijusios paslaugos turi būti naudojami kuriant valstybės kadastrus ir
registrus, todėl naudotojai siekia turėti aktualią informaciją ir užsisako naujausius erdvinių duomenų
rinkinius.
– Žemės išteklių stebėsena. Pagrindinis žemės išteklių stebėsenos tikslas – sistemingai stebėti,
analizuoti ir prognozuoti šalies žemės išteklių naudojimo būklę, nustatyti pokyčius dėl
antropogeninio poveikio, pagrįsti racionalaus žemės naudojimo ir aplinkos gerinimo priemones,
įvertinti žemės tvarkymo ir administravimo priemonių veiksmingumą ir teikti reikiamą statistinę
informaciją apie žemės naudojimą bei žemės išteklių būklę. Žemės išteklių naudojimo stebėsena
(monitoringas) atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 35 straipsniu.
Žemės išteklių naudojimo stebėsena 10-yje nuolatinių stebėjimo teritorijų, kurių bendras plotas –
4000 ha, jau vykdoma penkiolika metų (2005–2019). Žemės išteklių naudojimo stebėsena suteikia
galimybę analizuoti žemės naudojimo pokyčius ir priimti sprendimus, pagrįstus racionalių žemės
ūkio naudmenų formavimu, konkurencingų ūkių kūrimu, aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimu,
kaimo infrastruktūros plėtra bei gyvenimo sąlygų kaime gerinimu.
Žemės išteklių stebėsenos sritys:
•
vykdoma žemės ūkio augalų grupių sudėties ir žemės ūkio naudmenų naudotojų grupių ir jų
pokyčių stebėsena. Ūkių valdos turi tendenciją didėti. Nuo 2011 m. iki 2019 m. vidutinis valdos
dydis išaugo nuo 8,7 ha iki 18,4 ha. Daroma prielaida, kad siekiant užtikrinti racionalų ūkininkavimą
valdos turėtų ir toliau didėti, būti kompaktiškesnės (mažesniais atstumais tarp sklypų). Tam padėtų
žemės konsolidacijos projektai, kurių tikslas yra pagerinti išsibarsčiusių žemės sklypų
kompaktiškumą, stambinti žemės valdas, stiprinti ūkius ir didinti tiek žemės, tiek pačių ūkių
produktyvumą.
Pažymėtina, kad pastebėtas nenaudojamų žemės ūkio naudmenų (apleistų) plotų didėjimas Prienų,
Utenos ir kt. kalvotose nuolatinės stebėsenos teritorijose. Šios nenaudojamų žemės ūkio naudmenų
(apleistų) plotų didėjimo tendencijos nepastebimos palankiose ūkininkauti Biržų, Jurbarko, Kėdainių
rajonų nuolatinėse stebėjimo teritorijose.
•
žemės ūkio naudmenų dirvožemių agrocheminių savybių stebėsena. Analizuojant kelerių metų
duomenis, galima modeliuoti ir prognozuoti pagrindinių dirvožemio agrocheminių savybių kitimą –
kaip, pvz., dirvožemio rūgštėjimą, humuso praradimą arba kaupimą, pagrindinių augalų maisto
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medžiagų: judraus fosforo bei judraus kalio dirvožemyje kitimą.
•
žemės ūkio naudmenų melioracinės būklės stebėsena. Dešimtyje stebėsenos teritorijų ir šalies
mastu pagrindinė drenuotų žemės naudmenų plotų užmirkimo priežastis yra drenažo sistemų
pažeidimai. Valstybės mastu ryškesnis yra nusausintų drenažu blogos būklės plotų sumažėjimas –
0,75 proc. visų žemės naudmenų. Monitoringo teritorijoje šis pokytis – 1,87 proc.
•
natūralių ir antropogenizuotų žemės ūkio naudmenų dirvožemio dangos stebėsena. Dėl
žmogaus bei įvairių klimato veiksnių dirvožemis nuolatos kinta. Kalvotuose plotuose (tokiuose, kaip
Utenos ar Prienų rajono pastovaus stebėjimo teritorijose) vyksta dirvožemio erozija. Didėja eroduoti
plotai arba erozijos laipsnis, o tarpukalvėse ir tarpubangėse vyksta nuplautos organinės medžiagos
kaupimas – deliuvizacijos procesas. Dirvožemio tipo kitimui įtakos turi ir gerai ar blogai veikianti
melioracija (sausinimas drenažu ar grioviais) tiek reljefinguose, tiek ir lyguminiuose rajonuose. Šiais
metais taip pat buvo atlikti paruošiamieji darbai dirvožemio savybių stebėsenai, kurių metu surinkta
ir išanalizuota dirvožemių tipų ir granuliometrinės sudėties reikalinga medžiaga. 2020 m. bus
parengta šių duomenų ataskaita ir žemėlapiai.
Veiklos efektyvumo didinimas bendrosios veiklos srityse
Antikorupcinė vadybos sistema. Nacionalinė žemės tarnyba viena pirmųjų Lietuvoje valstybės
institucijų įsidiegė pagal geriausią pasaulinę kovos su korupcija praktiką sukurtą antikorupcinės
vadybos sistemą, atitinkančią tarptautinio ISO 37001:2016 standarto reikalavimus. Tai 2019 m.
gruodžio 6 d. vykusiame priešsertifikaciniame audite patvirtino Vokietijos vadybos sistemų ir
personalo sertifikavimo įstaigos TÜV Thüringen e.V. padalinio Lietuvoje kvalifikuoti auditoriai.
Antikorupcinę vadybos sistemą sudaro antikorupcinių tikslų nustatymas ir jų pasiekimo planavimas,
žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių skyrimas, korupcijos rizikos nustatymo ir įvertinimo, korupcijos
prevencijos ir atsakomųjų priemonių (antikorupcinės kontrolės priemonės, stropus patikrinimas ir
kita) taikymas, sukurta galimybė išreikšti susirūpinimą, veiksmingumo vertinimas, gerinimo
priemonės.
Pagal ISO 37001:2016 standarto reikalavimus nustatytos suinteresuotos šalys ir jų poreikiai,
nustatytos Nacionalinės žemės tarnybos veiklos sritys, kuriose įdiegta antikorupcinė vadybos sistema
(žemės tvarkymo ir administravimo, žemės naudojimo valstybinės kontrolės, nekilnojamojo turto
kadastro ir vidaus administravimo), parengtos naujos antikorupcinės vadybos sistemą
reglamentuojančios tvarkos, taip pat patikslintos ir esamos Nacionalinės žemės tarnybos tvarkos ir
procedūros. Nuo šiol pagal nustatytas procedūras kasmet bus atliekamas Nacionalinės žemės
tarnybos veiklos sričių ir procesų korupcijos rizikos vertinimas (pagal ISO 31010 standarto
reikalavimus), nepriimtinoms korupcijos rizikoms valdyti rengiami korupcijos rizikos valdymo
priemonių planai; atliekamas darbuotojų ir rizikingų veiklos partnerių stropus patikrinimas; didelis
dėmesys skiriamas darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo bei atsparumo korupcijai didinimui;
sudaromos sąlygos asmenims Pasitikėjimo linija (visiems asmenims) ir Vidiniu kanalu (susijusiems
su Nacionaline žemės tarnyba sutartiniais ar darbo santykiais) pranešti apie galbūt padarytus /
daromus / ketinamus daryti pažeidimus institucijoje; pateikti pranešimai operatyviai ir išsamiai
nagrinėjami; tais atvejais, kai pažeidimas turi nusikalstamos veikos požymių, apie tai pranešama
kompetentingoms institucijoms; atvejai apie darbuotojų padarytus pažeidimus viešai skelbiami, taip
pat bus vykdoma sisteminga antikorupcinės vadybos sistemos funkcionavimo stebėsena, bus
vertinamas šios sistemos ar (ir) atskirų jos procesų veiksmingumas ir efektyvumas, be to, bus
siekiama juos gerinti.
Antikorupcinė vadybos sistema leis sustiprinti esamus korupcijos rizikos valdymo elementus ir,
įgyvendinant pripažintas tarptautines korupcijos rizikos nustatymo bei atsakomąsias priemones,
maksimaliai padės sumažinti ar pašalinti nustatytus korupcijos rizikos veiksnius bei korupcijos
pasireiškimo prielaidas, didins antikorupcinį sąmoningumą, formuos nepakantumą korupcijai, gerins
visuomenės pasitikėjimą Nacionaline žemės tarnyba.
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Kokybės vadybos sistema. Tarptautinės sertifikavimo paslaugų bendrovės „Bureau Veritas Lit“
ekspertai atliko Nacionalinės žemės tarnybos kokybės vadybos sistemos priežiūros auditą ir pratęsė
ISO 9001:2015/LST EN ISO 9001:2015 standarto sertifikato galiojimą. Audito metu siekta nustatyti,
ar šiuo metu veikianti vadybos sistema atitinka audito standarto reikalavimus, įvertinti, ar ji leidžia
nuosekliai siekti Nacionalinės žemės tarnybos nusistatytos politikos ir tikslų. Auditą atlikę ekspertai
nenustatė jokių kokybės vadybos sistemos neatitikčių. Tai patvirtinta, kad Nacionalinės žemės
tarnybos kokybės vadybos sistema padeda nuosekliai siekti organizacijos strateginių tikslų,
efektyviau kontroliuoti vykdomus veiklos procesus, o kokybės valdymas padeda gerinti teikiamų
paslaugų kokybę, tobulinti taikomus veiklos metodus, gerinti vykdomos veiklos rezultatyvumą ir
tobulinti Nacionalinės žemės tarnybos administravimo efektyvumą Nacionalinės žemės tarnybos
kokybės vadybos sistemos politika orientuota į nuolatinį veiklos gerinimą, siekiant patenkinti klientų
lūkesčius ir reikalavimus, o rizikų valdymas padeda siekti Nacionalinės žemės tarnybos strateginių
tikslų ir didinti vykdomos veiklos efektyvumą. Rizikų valdymas taikomas visiems Nacionalinės
žemės tarnybos veiklos procesams ir apima visas Nacionalinės žemės tarnybos vykdomas funkcijas,
visus darbuotojus, visų tipų informaciją (žodinę, rašytinę ir pan.), informacines sistemas (išteklius),
patalpas, įrenginius ir trečiųjų šalių teikiamas paslaugas. Pasak ataskaitą parengusių tarptautinių
ekspertų, stipriausios Nacionalinės žemės tarnybos kokybės vadybos sistemos pusės – vadovybės
požiūris ir įsipareigojimas užtikrinti kokybę, personalo kompetencija, komandinis darbas ir
atsakomybės suvokimas, nuolatinis sistemos tobulinimas, veiklos planavimas ir bendravimo kultūra,
taikytinų norminių reikalavimų identifikavimas ir jų vykdymas.
Dokumentų valdymas. 2019 m. Nacionalinė žemės tarnyba sistemingai didino institucijos per
ataskaitinius biudžetinius metus gautų ir sudarytų (įskaitant ir siunčiamus) elektroninių dokumentų
skaičius, tai sudaro – 136 737 dokumentus, t. y. 34 021 dokumentu daugiau nei 2018 m.
Personalo valdymas. 2019 metais darbuotojų kaita buvo 105 darbuotojai. Savo noru iš Nacionalinės
žemės tarnybos išėjusių darbuotojų skaičius augo dėl didelio darbo krūvio ir mažo darbo užmokesčio.
Išėjus darbuotojui, Nacionalinė žemės tarnyba patiria daugybę tiesioginių kaštų, kuriuos sudaro
išėjimo, naujo darbuotojo paieškos ir atrankos kaina, darbuotojo apmokymo kaštai, darbuotojų, kurie
pavaduoja išėjusį darbuotoją, viršvalandžiai. Darbuotojų išėjimas iš darbo lėmė neigiamus padarinius
– padidėjo darbo krūvis likusiems darbuotojams, prarastas žmogiškasis kapitalas – patirtis, žinios,
gebėjimai, mažėja komandos sutelktumas ir veiklos rezultatų efektyvumas. Nacionalinė žemės
tarnyba dėl darbo užmokesčio fondo lėšų trūkumo negalėjo pasiūlyti Nacionalinę žemės tarnybą
ketinantiems palikti darbuotojams didesnių finansinių galimybių ir taip išsaugoti aukštos
kvalifikacijos darbuotojus. Nacionalinė žemės tarnyba 2019 m. susidūrė su žmogiškųjų išteklių
trūkumo problema, kurią sukėlė neužimtos pareigybės. Nacionalinė žemės tarnyba, 2019-12-31
turėdama 83 neužimtas pareigybes (2020-01-01 103 pareigybes), negalėjo tinkamai užtikrinti visų
Nacionalinės žemės tarnybos funkcijų įgyvendinimo nustatytasis terminais, kadangi, nesant
pakankamo darbuotojų skaičiaus, didėja darbo krūvis esamiems darbuotojams, ir jis viršija įprastinį
darbo krūvį, mažėja darbų atlikimo tempas ir kokybė, todėl Nacionalinėje žemės tarnyboje 2019 m.
buvo vėlavimų atliekant užduotis. Nacionalinė žemės tarnyba, turėdama nepakankamą darbo
užmokesčio fondą, galėjo skelbti konkursus užimti pareigoms tik su žemiausia leistina pareiginės
algos koeficientų riba – 7,10 koef. vyriausiojo specialisto pareigybei užimti. Kadangi toks
atlyginimas nėra konkurencingas, todėl darbo vietos dažniausiai buvo neužpildytos. 2019 metais
Nacionalinė žemės tarnyba skelbė 114 konkursų ir atrankų laisvoms (ar laikinai laisvoms) pareigoms
užimti, iš kurių įvyko tik 43 (38,3 proc.), ir iš 43 laimėjusių konkursus pretendentų, – 17 buvo iš
pačių Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojų, kurie dirbo pagal darbo sutartis ar buvo pakaitiniai
valstybės tarnautojai. Todėl iš 114 skelbtų konkursų faktiškai Nacionalinė žemės tarnyba pasipildė
tik 26 darbuotojais. Šie faktai dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo iš esmės turi įtakos institucijos veiklos
rezultatams. Atsižvelgiant į susidariusią sudėtingą situaciją dėl darbuotojų trūkumo ir siekiant didinti
teritorinių skyrių veiklos efektyvumą ir jiems tenkančių darbo krūvių valdymo tobulinimą,
racionalesnį žmogiškųjų išteklių paskirstymą, kad būtų maksimaliai panaudota jau dabar turima
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žmogiškųjų išteklių kompetencija, patirtis ir įgūdžiai, taip pat optimizuotas Nacionalinės žemės
tarnybos funkcijų vykdymas, buvo pakeisti teritorinių padalinių nuostatai ir pareigybių aprašymai.
Įgyvendinus minėtus pareigybių aprašymų pakeitimus (suvienodinus), optimizuotos teritorinių
padalinių vykdomos funkcijos ir užtikrinta galimybė lanksčiai ir efektyviai organizuoti darbą
teritoriniuose padaliniuose, siekiant kaip galima tolygiau paskirstyti teritorinių padalinių darbuotojų
darbo krūvį pagal turimus žmogiškuosius išteklius (pavedant vykdyti tų teritorinių padalinių
funkcijas kitų padalinių darbuotojams) bei užtikrinti Nacionalinės žemės tarnybos funkcijų vykdymą
ir iškeltų uždavinių įgyvendinimą. Nacionalinė žemės tarnyba, siekdama didinti veiklos efektyvumą,
racionaliau naudojant, paskirstant žmogiškuosius išteklius ir darbo krūvius, įvertino teritorinių skyrių
specialistų (ūkvedžių-vairuotojų) pareigybių poreikį ir nuo 2020-01-01 panaikino šias pareigybes
visuose teritoriniuose skyriuose (išskyrus didžiuosius 4 teritorinius skyrius). Tokiu būdu Nacionalinė
žemės tarnyba optimizavimo bendrųjų funkcijų vykdymą ir užtikrino efektyvesnį specialiųjų funkcijų
vykdymą.
Siekiant su turimais žmogiškaisiais resursais didinti Nacionalinės žemės tarnybos elektroninių
dokumentų skaičių, efektyvinti ir spartinti personalo valdymo dokumentų rengimą, įgyvendintas
tokių dokumentų perkėlimas į elektroninę dokumentų valdymo sistemą. Šio sprendimo
įgyvendinimas vidutiniškai 3 dienomis sutrumpino prašymų nagrinėjimo terminus.
2019 metų Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojų mokymo planas įgyvendintas 190 proc.
2019 metais buvo planuota organizuoti mokymus 1 073 darbuotojams, mokymuose dalyvavo –
2 042 darbuotojai. Pagal 2019 metų kvalifikacijos tobulinimo planą buvo numatyta pagal skirtus
biudžeto asignavimus organizuoti išorinius mokymus 163 darbuotojams. Mokymuose dalyvavo 546
darbuotojai. Plano viršijimą lėmė aktyvus dalyvavimas ES struktūrinių fondų finansuojamuose
mokymuose. Neturint pakankamai biudžeto lėšų išoriniams mokymams, prioritetas buvo vidiniai
mokymai. Pagal 2019 metų vidinių mokymų planą buvo numatyta organizuoti mokymus 910
darbuotojų, mokymuose dalyvavo – 1 496 darbuotojai. Ūkio subjektų verslo priežiūrą atliekančių
institucijų veiklos efektyvumo rodiklis pagal mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičių
įgyvendintas ir viršytas – didesnį rodiklį lėmė tai, kad ūkio subjektų verslo priežiūrą atliekančių
institucijų veiklos efektyvumo didinimo mokymai buvo viena iš prioritetinių Nacionalinės žemės
tarnybos sričių, taip pat suvienodinus Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių skyriaus darbuotojų
pareigybių aprašymus buvo didesnis poreikis darbuotojams tobulinti kompetenciją šiose srityse.
Didelis dėmesys buvo skiriamas antikorupcinio švietimo mokymams.
Veiklos viešinimas. Per 2019 metus buvo išplatinti 93 pranešimai spaudai apie Nacionalinės žemės
tarnybos veiklą. Pranešimai išplatinti Nacionalinės žemės tarnybos interneto tinklalapyje www.nzt.lt,
skelbiant pranešimus Baltijos šalių naujienų agentūros „Baltic News Service“ portale bei pateikiant
pranešimus tiesiogiai visuomenės informavimo priemonių atstovams. Taip pat Nacionalinės žemės
tarnybos paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbti 76 įrašai su vaizdine informacija,
atsakyta į paskyros lankytojų užduodamus klausimus apie Nacionalinės žemės tarnybos veiklą.
„Facebook“ vykusi socialinė komunikacinė kampanija „Įdomioji istorija“, kurios metu visuomenė
buvo supažindinama su senaisiais žemėtvarkininkų, matininkų, kartografų darbo įrankiais, susilaukė
ypač didelio paskyros lankytojų susidomėjimo ir teigiamo vertinimo.
Bendradarbiaujant su nacionalinės spaudos ir naujienų portalų žurnalistais, TV / radijo žurnalistais
parengta 14 publikacijų ir 15 reportažų aktualiomis Nacionalinės žemės tarnybos temomis .
Sociologinės apklausos duomenimis (2019 m. lapkričio 8–16 d. UAB „Vilmorus“ atliktas viešosios
nuomonės tyrimas), Nacionaline žemės tarnyba pasitiki 32 proc. gyventojų. (2018 m. – 30 proc.).
2019 m. rugsėjo 24–26 d. Rygoje Nacionalinės žemės tarnybos atstovai dalyvavo 20-oje Jungtinių
Tautų Organizacijos (JTO) Baltijos skyriaus Geografinių pavadinimų ekspertų grupės sesijoje.
Sesijoje dalyvavo Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos ekspertai. Sesijos metu dalyviai
aptarė nacionalinių geografinių pavadinimų standartizacijos, autorių teisių, teisinio reglamentavimo
klausimus, diskutavo apie geografinių pavadinimų duomenų rinkinių kūrimo ir plėtros perspektyvas,
geografinių pavadinimų vartojimą žemėlapiuose, vietovardžių kaip kultūrinio ir istorinio paveldo
išsaugojimą ir išklausė šalių nacionalines ataskaitas. Renginio metu buvo perskaitytas 21 pranešimas
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geografinių pavadinimų temomis. Taip pat sesijos metu vyko kartografinės produkcijos paroda,
kurioje šalių atstovai pristatė žemėlapius, vietovardžių žinynus ir kitus kartografinius kūrinius.
Nacionalinės žemės tarnybos atstovai JTO renginyje pristatė Lietuvoje vykdomus darbus geografinių
pavadinimų srityje. Didelio susidomėjimo sulaukė informacija apie tai, kad, įgyvendindama Lietuvos
Respublikos Seimo 2018 m. birželio 14 d. nutarimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019-uosius
metus paskelbė Vietovardžių metais. 2019 m. sausio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė
vietovardžių paminėjimo planą.
Bendradarbiavimo programa. 2019 metais Nacionalinė žemės tarnyba dalyvavo Šiaurės–Baltijos
šalių mobilumo ir tinklaveikos programoje viešajam administravimui bendradarbiavimo projekte
„Pasikeitimas žiniomis ir gerąja patirtimi skaitmeninių archyvų ir IKT procesų optimizavimo tarp
Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir atitinkamų
Islandijos ir Danijos institucijų“. Nacionalinės žemės tarnybos atstovai dalijosi gerąja darbo patirtimi
su Islandijos žemėtvarkos ir geodezijos agentūra, Nacionaliniu Islandijos registrų centru, Danijos
Karalystės duomenų perteikimo ir efektyvumo agentūros bei Danijos Karalystės geoduomenų
agentūros atstovais.

