NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
2020 M. VEIKLOS ANALIZĖS (KONTEKSTO NUSTATYMO) ATASKAITA
2021 m. gegužės 24 d. Nr. 1KRV-1-(9.19 E.)
Vilnius
NUSTATYMO DATA: 2021 m. gegužės mėn.
ATLIKO: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Teritorinių skyrių veiklos
vertinimo ir korupcijos prevencijos skyriaus patarėja Jolita Talalė
NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VEIKLOS
ANALIZĖS (KONTEKSTO NUSTATYMO) IŠVADOS:
1. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės
tarnyba) dydis, struktūra ir įgaliojimų priimti sprendimus perdavimas
Nacionalinė žemės tarnyba yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos,
kurios uždaviniai įtvirtinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 194 „Dėl
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos“ (toliau – Nuostatai), 6 punkte: 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 ir
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.
Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 17 d. įsakymu
Nr. 3D-186 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos administracijos
struktūros patvirtinimo“1 patvirtintą Nacionalinės žemės tarnybos administracijos struktūrą,
Nacionalinė žemės tarnyba yra institucija, turinti 50 teritorinių padalinių, išsidėsčiusių visoje
Lietuvos teritorijoje, kurie priskirtoje (-se) savivaldybėje (-se) įgyvendina Nacionalinei žemės
tarnybai teisės aktais priskirtas funkcijas, veikdami Nacionalinės žemės tarnybos vardu pagal
Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus suteiktus įgaliojimus, t. y. priima sprendimus atkurti
nuosavybės teises į žemę, mišką ir vandens telkinius, suteikti nuosavybėn neatlygintinai valstybinės
žemės sklypus, taip pat teisės aktų nustatytais atvejais priima sprendimus padidinti grąžintinos žemės
sklypo plotą; parduoda asmenims valstybinės žemės sklypus, kuriuos Nacionalinė žemės tarnyba
valdo patikėjimo teise, ir sudaro valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutartis; perduoda asmenims
neatlygintinai naudotis arba išnuomoja valstybinės žemės sklypus, išskyrus žemės sklypus, kuriuos
Lietuvos Respublikos žemės įstatymo ir kitų įstatymų nustatytais 2 atvejais ir tvarka turi teisę
išnuomoti ir perduoti neatlygintinai naudotis kiti valstybinės žemės patikėtiniai, sudaro valstybinės
žemės nuomos ir panaudos sutartis, jas keičia bei nutraukia; veikia valstybės vardu valstybei
paveldint ir įsigyjant valstybės nuosavybėn privačius žemės sklypus, išskyrus įstatymų nustatytus
atvejus; įgyvendina bendraturčio teises į bendrosios nuosavybės teise su kitais asmenimis
Nacionalinės žemės tarnybos patikėjimo teise valdomus žemės sklypus; priima sprendimus pirkti ar
atsisakyti pirkti pirmumo teise parduodamus privačios žemės sklypus, išskyrus Lietuvos Respublikos
Nacionalinės žemės tarnybos administracijos struktūra nežymiai pakeista Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2020 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 3D-440 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 17 d. įsakymo
Nr. 3D-186 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos administracijos struktūros patvirtinimo“
pakeitimo“, kuriuo pripažintas netekusiu galios 4 punktas (panaikintas Nacionalinės žemės tarnybos Vidaus audito
skyrius).
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žemės įstatymo 31 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytus atvejus; nustato žemės servitutus administraciniu
aktu ir sudaro sandorius dėl žemės servitutų nustatymo; priima sprendimus suformuoti pagal teritorijų
planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus suprojektuotus valstybinės žemės sklypus ir t. t.
Nacionalinei žemės tarnybai vadovauja ir už jai pavestų uždavinių įgyvendinimą atsako
direktorius, kurį ketverių metų kadencijai Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta
tvarka (ne politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) priima į pareigas ir atleidžia iš jų žemės ūkio
ministras, kuriam Nacionalinės žemės tarnybos direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas.
Nacionalinės žemės tarnybos direktorius turi du pavaduotojus. Pavaduotojai yra tiesiogiai
pavaldūs direktoriui ir yra atsakingi už uždavinių įgyvendinimą kuruojamose Nacionalinės žemės
tarnybos veiklos srityse. Laikinai nesant direktoriaus, jo funkcijas atlieka žemės ūkio ministro
įsakymu paskirtas Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pavaduotojas, jų nesant – kitas žemės
ūkio ministro įsakymu paskirtas Nacionalinės žemės tarnybos struktūrinio padalinio vadovas.
Nacionalinės žemės tarnybos dydis, struktūra (teritorinių padalinių kiekis ir jų nutolimas nuo
pagrindinės buveinės) ir Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus suteikti įgaliojimai teritorinių
padalinių vadovams priimti sprendimus vertintini kaip rizikos faktoriai, keliantys didesnę nei vidutinę
korupcijos riziką Nacionalinės žemės tarnybos veikloje.
2.

Funkcijų, kurias Nacionalinė žemės tarnyba atlieka arba ketina atlikti, įtaka korupcijos

rizikai
Nacionalinė žemės tarnyba, įgyvendindama Nuostatais pavestus uždavinius, atlieka
funkcijas, kurių dauguma patenka į padidintos korupcijos rizikos grupę:
1. Parduoda valstybinės žemės sklypus, išskyrus tuos, kuriuos Žemės įstatymo ir kitų
įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka turi teisę parduoti kiti valstybinės žemės patikėtiniai.
2. Perduoda neatlygintinai naudoti, išnuomoja valstybinės žemės sklypus, išskyrus žemės
sklypus, kuriuos Žemės įstatymo ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka turi teisę išnuomoti ir
perduoti neatlygintinai naudotis kiti valstybinės žemės patikėtiniai.
3. Nagrinėja prašymus ir priima sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę, mišką
ir vandens telkinius.
4. Atlieka žemės reformos darbų užsakovo funkcijas, planuoja ir administruoja valstybės
biudžeto lėšas žemės reformai, žemės tvarkymo ir administravimo darbams vykdyti, duomenims apie
šalies žemės fondo būklę rengti, žemės informacinei sistemai tvarkyti.
5. Organizuoja regiono lygmens žemėtvarkos schemų bei žemės reformos žemėtvarkos ir
valstybinės žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą.
6. Tvirtina žemėtvarkos planavimo dokumentus.
7. Teisės aktų nustatytais atvejais sprendžia žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo
paskirties keitimo klausimus.
8. Nagrinėja prašymus paimti žemę visuomenės poreikiams ir priima sprendimus paimti
žemę visuomenės poreikiams.
9. Kontroliuoja planuojamų darbų, susijusių su žemės naudmenų būklės ir žemės
naudojimo sąlygų pakeitimu, derinimą su žemėtvarkos planavimo dokumentų sprendiniais.
10. Organizuoja ir vykdo žemės naudojimo valstybinę kontrolę.
11. Atlieka valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą.
12. Įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka nustato servitutus.
13. Priima sprendimus suformuoti ar pertvarkyti pagal teritorijų planavimo dokumentus
suprojektuotus valstybinės žemės sklypus.
14. Priima sprendimus pertvarkyti pagal teritorijų planavimo dokumentus suprojektuotus
savivaldybės ar privačios žemės sklypus.
15. Išduoda kvalifikacijos pažymėjimus rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus,
geodezininko, matininko kvalifikacijos pažymėjimus, stabdo jų galiojimą, panaikina jų galiojimo
sustabdymą ir galiojimą.
16. Įstatymų nustatyta tvarka administruoja valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir
žemėlapių autorių išimtines turtines teises, saugo geodezinės ir kartografinės veiklos produkciją,
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nurodytą Geodezijos ir kartografijos įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje.
17. Atlieka geodezininko vykdomų geodezijos ir kartografijos darbų kontrolę, nagrinėja
savivaldybių raštu pateiktus pranešimus apie pažeidimus, pastebėtus atliekant geodezininko vykdomų
geodezijos ir kartografijos darbų savivaldybėse priežiūrą, taip pat kitų institucijų ir asmenų pateiktus
pranešimus apie geodezininko veiklos pažeidimus.
18. Atlieka žemės sklypų kadastro duomenų patikrą.
19. Koordinuoja žemėtvarkos planavimo dokumentus rengiančių, nekilnojamojo turto
objektų kadastrinius matavimus atliekančių, geodezijos ir kartografijos darbus atliekančių specialistų
mokymą.
20. Rengia aukcionus dėl teisės naudoti žvejybos plotą valstybiniuose vandens telkiniuose
suteikimo ir priima sprendimus suteikti teisę naudoti žvejybos plotą valstybiniuose vandens
telkiniuose aukciono būdu arba be aukciono ir kt.
Nacionalinės žemės tarnybos atliekamos funkcijos yra atskirų veiklos sričių atskiri procesai,
kuriuose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nes, vertinant pagal Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje2 nustatytus kriterijus, beveik 90 procentų
Nacionalinei žemės tarnybai teisės aktuose priskirtų funkcijų patenka į veiklos sričių, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, kategoriją.
Nacionalinė žemės tarnyba savo veiklą vykdo Lietuvos teritorijoje. Siekiant įvertinti
korupcijos lygį konkrečioje valstybėje yra naudojamasi organizacijos „Transparency International“
atliekamais kasmetiniais korupcijos suvokimo indekso (toliau – KSI) matavimo tyrimais. KSI parodo,
kaip šalyje suvokiama valstybės bei savivaldybių tarnautojų ir politikų korupcija. Šis indeksas
nustatomas remiantis verslo atstovų apklausomis ir kitais ekspertiniais tyrimais. 2020 m., kaip ir 2019
m., atlikto KSI tyrimo duomenimis Lietuva surinkusi 60 balų užėmė 35 vietą tarp 180 vertintų
valstybių. Iki tol trejus metus (2016–2018 m.) Lietuvos KSI būdavo vertinamas 59 balais ir su šiuo
indeksu ji užimdavo 38 vietą tarp 180 vertintų pasaulio valstybių. Vertinant Europos Sąjungos mastu,
Lietuva su nustatytu KSI užima 15–16 vietą iš 28 valstybių.
2020 m. lapkričio – 2021 m. sausio mėnesiais Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų
centras „Vilmorus“ atliko Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos inicijuotą tyrimą
„Lietuvos korupcijos žemėlapis 2020“. Šio tyrimo metu, kaip ir kasmet, buvo tiriamos trys tikslinės
grupės: Lietuvos gyventojai, verslo įmonių vadovai ir valstybės tarnautojai. Iš viso buvo apklausti
1006 Lietuvos gyventojai, 510 verslo įmonių vadovų, 554 valstybės tarnautojai. Tyrimo tikslas –
įvertinti korupcinę situaciją Lietuvoje bei palyginti ją su ankstesnių metų rezultatais. Tyrimo
uždaviniai: įvertinti tikslinių grupių požiūrį į korupciją, korupcijos paplitimą įvairiose institucijose,
nustatyti respondentų korupcinę patirtį, įvertinti antikorupcinį potencialą.
Analizuojant tyrimo „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2020 m.“ duomenis, matyti, kad nei
gyventojai, nei įmonių atstovai, atsakydami į atvirą klausimą „Labiausiai korumpuotos institucijos
Lietuvoje“, nenurodė Nacionalinės žemės tarnybos kaip labiausiai korumpuotos institucijos, tačiau
vis dėlto 5 proc. (2019 m. – 6 proc.) valstybės tarnautojų nurodė, kad Nacionalinė žemės tarnyba
priskirtina prie labiausiai korumpuotų institucijų Lietuvoje. Lyginant su 2019 m. analogiško tyrimo
rezultatais matyti, kad pokyčiai yra nežymūs.
Tyrimo metu respondentai taip pat vertino konkrečių ministerijų ar įstaigų korumpuotumo
lygį. Nacionalinė žemės tarnyba nepateko tarp institucijų, surinkusių daugiausia vertinimų „labai
korumpuota“ (daugiau kaip 20 proc.). Analizuojant 2020 m. tyrimo rezultatus ir lyginant su 2019 m.
Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalis:
1) padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika;
2) pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas;
3) atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra
išsamiai reglamentuoti;
4) veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu;
5) daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo;
6) naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija;
7) anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.
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tyrimo rezultatais matyti, kad visos tikslinės respondentų grupės, vertindamos konkrečių institucijų
korumpuotumo lygį, palankiau vertino Nacionalinės žemės tarnybos veiklą, t. y. 18 proc. gyventojų
(2019 m. buvo 20 proc.), 9 proc. įmonių atstovų (2019 m. buvo 24 proc.), 19 proc. valstybės
tarnautojų (2019 m. buvo 30 proc.) nurodė, kad Nacionalinė žemės tarnyba yra „labai korumpuota“.
Be visa ko, siekiant nustatyti, kaip gyventojai vertina Nacionalinės žemės tarnybos veiklą,
Nacionalinės žemės tarnybos užsakymu, Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“
2021 m. vasario mėn. taip pat atliko gyventojų apklausą. Šios apklausos metu, kaip ir kasmet, buvo
apklausiami 1000 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų visoje Lietuvos teritorijoje, apklausa vyko
31 mieste ir 36 kaimuose.
Įvertinus šios apklausos rezultatus, verta paminėti, kad labai gerai ir pakankamai informuoti
apie Nacionalinės žemės tarnybos veiklą yra 23 proc. apklaustųjų. Paminėtina ir tai, kad tik 12 proc.
dalyvavusių apklausoje respondentų asmeniškai, o 15 proc. kitas jų šeimos narys per paskutiniuosius
kelerius metus tvarkė reikalus Nacionalinėje žemės tarnyboje.
Ši apklausa parodė, kad daugiau gyventojų teigiamai negu neigiamai vertina Nacionalinės
žemės tarnybos veiklą, atitinkamai 23 proc. ir 7 proc. (2019 m. atitinkamai buvo 19 proc. ir 8 proc.).
Respondentams vertinant Nacionalinės žemės tarnybos veiklą vertinimo vidurkis padidėjo iki 6,02
balo (2019 m. atitinkamai buvo 5,75 balo).
Palyginti su 2019 m., kiek padidėjo Nacionalinės žemės tarnybos veiklos skaidrumo
vertinimas, 2021 m. vidurkis – 5,61 balo (2019 m. atitinkamai buvo 5,27 balo), respondentų teigiamų
vertinimų padidėjo nuo 13 proc. iki 17 proc., sumažėjo neigiamų vertinimų dalis (nuo 15 proc. iki 11
proc.).
Apklausa atskleidė, kad 21 proc. respondentų ar jų šeimos narių tvarkydami reikalus
Nacionalinėje žemės tarnyboje susidūrė su korupcijos apraiškomis (2019 m. – 17 proc., 2018 m. –
20 proc.).
Palyginti su 2018 m. ir 2019 m., padidėjo respondentų, nurodžiusių, kad Nacionalinėje
žemės tarnyboje labiausiai paplitusi korupcijos forma yra piktnaudžiavimas tarnyba (2018 m. –
38 proc., 2019 m. – 43 proc., 2021 m. 52 proc.), tačiau sumažėjo minėjusių nepotizmą (2018 m. –
38 proc., 2019 m. – 35 proc., 2021 m. – 33 proc.), kyšininkavimą (2018 m. – 38 proc., 2019 m. –
32 proc., 2021 m. – 21 proc.).
Nacionalinėje žemės tarnyboje vykdant korupcijos prevenciją ir siekiant nustatyti
Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojų atsparumą korupcijai, 2020 m. IV ketv. vykdyta anoniminė
Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojų apklausa (toliau – Darbuotojų apklausa).
Darbuotojų apklausos anketą nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2020 m. spalio 30 d. iš viso užpildė
281 Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojas.
Darbuotojų apklausos duomenimis, 98 proc. užpildžiusių anketą darbuotojų (276) teisingai
supranta korupcijos sąvoką, 24 proc. darbuotojų (67) teigia susidūrę su korupcijos apraiškomis
Nacionalinėje žemės tarnyboje, nė vienas darbuotojas nenurodė, kad sutiktų už tam tikrų paslaugų
atlikimą paimti kyšį, 2 proc. (6) atsakė, kad nežino / neturi nuomonės.
Pagal apklausos duomenis per pastaruosius 12 mėnesių darbinėje veikloje kyšis buvo
siūlomas 8 proc. darbuotojų3 (19), 1,4 proc. darbuotojų į šį klausimą neatsakė. Atsakydami į klausimą,
dėl kokios priežasties jiems buvo siūlomas kyšis4, 43 proc. darbuotojų3 (10) nurodė, kad tai buvo
dovana / padėka, 26 proc. (5) nurodė, kad kyšis buvo siūlomas siekiant pagreitinti reikalus.
80 proc. darbuotojų3 (221), atsakydami į klausimą56, kuris teiginys labiausiai tiktų paaiškinti
tai, kad Jūs niekada neėmėte kyšio, atsakė, kad tai prieštarauja jų įsitikinimams, 63 proc. (173)
nurodė, kad tai yra nusikaltimas, 20 proc. (56) – nes niekas nesiūlė kyšio, 2 proc. (5) – nes negalėjo
suteikti prašomų paslaugų ar daryti įtakos priimamiems sprendimams, 1 proc. (2) – nes kyšio dydis
neatitiko paslaugos dydžio – neapsimokėjo rizikuoti.
Per pastaruosius 12 mėnesių darbinėje veikloje 90 proc. darbuotojų3 (252) neteko, 5 proc.
Darbuotojų dalyvavusių Darbuotojų apklausoje.
Atsakymus teikę darbuotojai nurodė, kad per pastaruosius 12 mėnesių darbinėje veikloje jiems buvo siūlomas kyšis.
5
Atsakymus teikę darbuotojai nurodė, kad per pastaruosius 12 mėnesių darbinėje veikloje jiems nebuvo siūlomas kyšis.
6
Atsakymą buvo galima pateikti nurodant kelis atsakymo variantus.
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darbuotojų3 (14) teko susidurti su piktnaudžiavimu suteiktais įgaliojimais, pasinaudojimu giminystės
ryšiais ir pažintimis sprendimų vilkinimu (siekiant greitesnio, palankesnio sprendimo), giminių,
bičiulių, politinių partijų narių protegavimu (siekiant užimti pareigas viešajame sektoriuje) ir kitomis
korupcijos apraiškomis, 5 proc. (15) neatsakė / nežino.
99 proc. darbuotojų3 (277) žino, kad už korupcinius nusikaltimus (kyšio reikalavimą ar
provokavimą duoti kyšį, kyšio priėmimą, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, suteiktų įgaliojimų
viršijimą) gresia baudžiamoji atsakomybė, 1 proc. (10) nežino / neatsakė.
50 proc. darbuotojų3 (139) nuomone, efektyviausios priemonės korupcijos masto
Nacionalinėje žemės tarnyboje mažinimui yra finansinės, tarnautojų atlyginimų didinimas, 32 proc.
(91) darbuotojų nurodė, kad tai prevencinės, antikorupcinės švietimo priemonės, 10 proc. (28) – kad
baudžiamosios ir 8 proc. (23) – neatsakė.
73 proc. darbuotojų3 (204) mano, kad gyventojai gali prisidėti prie realaus korupcijos
sumažinimo – 44 proc. (123), kad žiniasklaida, kad teisėsaugos institucijos – 38 proc. (108), kad
Specialiųjų tyrimų tarnyba – 35 proc. (98), kad Vyriausybė – 29 proc. (81), kad Seimas – 21 proc.
(81) ir kad Valstybės kontrolė – 25 proc. (69).
Pastebėtina, kad 2020 m. Darbuotojų apklausos rezultatai yra panašūs į 2017 m. atliktos
analogiškos darbuotojų apklausos rezultatus, tačiau paminėtina, kad darbuotojai, 2017 m. atsakydami
į klausimą, dėl kokios priežasties jiems buvo siūlomas kyšis, dažniausiai nurodė, kad asmenys kyšį
siūlo siekdami pagreitinti reikalus, greičiau gauti administracinę paslaugą, o 2020 m., atsakydami į
analogišką klausimą, dažniausiai nurodė, kad – siekdami padėkoti.
Tikėtina, kad tyrimo ir apklausų rezultatai neparodo faktinio korupcijos lygio ar paplitimo
Nacionalinėje žemės tarnyboje, bet atspindi atitinkamų respondentų nuomonę apie galimą korupcijos
lygį Nacionalinės žemės tarnybos veiklos srityse, kurią (nuomonę) dažniausiai suformuoja
visuomenės informavimo priemonės, asmeninė ar artimųjų patirtis.
3. Nacionalinės žemės tarnybos veiklos pobūdis, mastas ir sudėtingumas
Žemė yra ypatingas nuosavybės teisės objektas. Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją
žemė, įskaitant žemę užimtą miškais, vandens telkiniais, gali nuosavybės teise priklausyti įvairiems
subjektams – valstybei, savivaldybėms, juridiniams ir fiziniams asmenims. Su žemės teisiniais
santykiais tiesiogiai ir netiesiogiai susijusi Nacionalinės žemės tarnybos veikla paliečia daugelio
asmenų teises ir interesus, todėl yra neabejotinai aktuali šių santykių dalyviams, valstybės
institucijoms ir kitiems suinteresuotiems asmenims.
Nacionalinė žemės tarnyba, įgyvendindama Nuostatuose įtvirtintus uždavinius, teisės aktų
nustatyta tvarka priskirtas funkcijas įprastai atlieka teritoriniu principu. Nacionalinės žemės tarnybos
50 teritorinių padalinių, kurie priskirtoje veiklos teritorijoje įgyvendina Nacionalinei žemės tarnybai
teisės aktais priskirtas funkcijas, teritorinių padalinių vadovai veikia Nacionalinės žemės tarnybos
vardu pagal Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus suteiktus įgaliojimus (Nacionalinėje žemės
tarnyboje 2020 m. realiai dirbo 840 darbuotojų).
Nacionalinės žemės tarnybos 2020 metų veiklos pagrindiniai rezultatai789:
− priimta 3 310 sprendimų atkurti piliečiams nuosavybės teises į žemę, mišką ir vandens
telkinius;
− sudarytos 20 752 sutartys parduoti, kitaip perleisti privačion nuosavybėn bei išnuomoti
valstybinę žemę;
− vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę atlikti 12 064 žemės naudojimo
patikrinimai;
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2020 metų veiklos ataskaitos, patvirtintos Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2021 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. 1P-29-(1.3 E.) „Dėl
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo“, duomenys.
8
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, atliekančios ūkio subjektų priežiūrą, 2020 metų veiklos
efektyvumo rodiklių ataskaitos duomenys.
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Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamento
Geodezijos ir nekilnojamojo turto kadastro skyriaus 2020 metų veiklos ataskaitos duomenys.
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− atliktos 13 784 žemės sklypų kadastro duomenų teisingumo patikros vietovėje;
− priimti 1 562 žemės paėmimo visuomenės poreikiams aktai;
− Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje užsakytos 10 608
žemėtvarkos projektų rengimo paslaugos;
− vykdant valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą atlikti 7 826
žemėtvarkos planavimo dokumentų patikrinimai ir surašyti žemėtvarkos planavimo dokumentų
patikrinimo aktai, kuriuose nurodytos išvados dėl žemėtvarkos planavimo dokumentų tikslingumo
tvirtinti / netvirtinti;
− patikrinta 15 asmenų, rengiančių žemėtvarkos planavimo dokumentus, veikla,
− patikrintos 113 305 asmenų, atliekančių nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų
nustatymo darbus, pateiktos žemės sklypų kadastro duomenų bylos;
− įvertinta 69 asmenų, atliekančių žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo darbus,
veikla;
− išduota 24 140 sutikimų įsigyti žemės ūkio paskirties ir 7 882 sutikimai įsigyti miško
ūkio paskirties žemės, atsisakyta išduoti: 63 sutikimus įsigyti žemės ūkio paskirties žemės ir 34
sutikimus įsigyti miško ūkio paskirties žemės;
− išduoti 22 188 sutikimai tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti
jiems funkcionuoti būtinus statinius, statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje
žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose
vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus statinius, laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu
ir statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine
žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;
− elektroniniu būdu išduoti 18 587 sutikimai tiesti susisiekimo komunikacijas,
inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje
nesuformuoti žemės sklypai;
− atnaujinta 14 valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių;
− įvykdytas 7 321 valstybinių erdvinių duomenų užsakymas.
Taigi, Nacionalinės žemės tarnybos, teikiančios 52 administracines paslaugas10, atliekančios
ūkio subjektų priežiūrą, t. y. asmenų, rengiančių žemėtvarkos planavimo dokumentus, veiklos ir jų
parengtų žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą, asmenų, atliekančių nekilnojamųjų daiktų
kadastro duomenų nustatymo darbus (matininkų), veiklos priežiūrą, žemės naudojimo valstybinę
kontrolę, organizuojančios geodezijos, kartografijos ir valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir
žemėlapių rengimą, taip pat atstovaujančios valstybei ir Nacionalinei žemės tarnybai teismuose,
veiklos mastas, pobūdis ir sudėtingumas vertintini kaip patenkantys į didelės korupcijos rizikos lygį.
4. Nacionalinės žemės tarnybos kontroliuojami ir jos veiklą kontroliuojantys subjektai
Nacionalinė žemės tarnyba nevykdo kitų subjektų kontrolės (LST ISO 37001:2017
„Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ prasme), t. y. neturi jai
pavaldžių / atskaitingų įstaigų ar įmonių.
Nacionalinės žemės tarnybos veiklos kontrolę vykdo Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerija, įgyvendindama savininko (valstybės) teises ir pareigas, kuri:
− tvirtina ir keičia Nuostatus;
− priima į pareigas ir iš jų atleidžia Nacionalinės žemės tarnybos direktorių;
− priima sprendimą dėl Nacionalinės žemės tarnybos buveinės pakeitimo;
− vykdo veiklos finansinę kontrolę;
− sprendžia kitus Lietuvos Respublikos teisės aktais jos kompetencijai priskirtus klausimus.
Nacionalinės žemės tarnybos valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 29 d. įsakymas
Nr. 1P-(1.3.)-376 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teikiamų administracinių paslaugų
sąrašo patvirtinimo“.
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Respublikos valstybės kontrolė.
Vertinant Nacionalinę žemės tarnybą kontroliuojančių subjektų keliamas korupcines rizikas,
darytina išvada, kad šiuo atžvilgiu korupcinių rizikų nėra arba jų pasireiškimo tikimybė yra labai
maža (žemesnė nei žema korupcinė rizika).
5. Nacionalinės žemės tarnybos veiklos partneriai
Pagrindiniai Nacionalinės žemės tarnybos veiklos partneriai yra:
− Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos;
− Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos;
− Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija;
− Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos;
− Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;
− Savivaldybės;
− Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“
(Lietuvos erdvinės informacijos portalo, Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo
sistemos nuolatinių stočių tinklo, Georeferencinio pagrindo tvarkytojas);
− Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (Žemės informacinės sistemos tvarkytojas);
− Valstybės įmonė Registrų centras (Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas).
Atsižvelgiant į tai, kad Nacionalinės žemės tarnybos ir pirmiau minėtų Nacionalinės žemės
tarnybos veiklos partnerių tarpusavio santykiai įprastai yra reglamentuojami teisės aktuose, laikytina,
kad šie santykiai kelia mažą korupcijos riziką.
Dėl veiklos pobūdžio, didesnę nei mažą korupcijos riziką gali kelti santykiai su paslaugų
teikėjais ir asmenimis, siekiančiais gauti Nacionalinės žemės tarnybos teikiamas administracines
paslaugas, pvz.: asmenų grupės, veikiančios per juridinį asmenį: Lietuvos geodezininkų ir matininkų
sąjunga; Lietuvos matininkų asociacija; Nacionalinė geodezijos, kartografijos ir žemėtvarkos įmonių
asociacija; Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga; asociacija „Investuotojų
forumas“; Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai; Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija;
Lietuvos ūkininkų sąjunga; Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga.
Nacionalinės žemės tarnybos suinteresuotų šalių (steigėjo, veiklos partnerių, paslaugų
tiekėjų ir paslaugų gavėjų, darbuotojų) poreikių analizė atlikta 2020 m. atliekant Nacionalinės žemės
tarnybos kokybės vadybos sistemos vertinamąją analizę11.
6. Sąveikos su valstybės ir savivaldybių institucijomis pobūdis ir mastas
Nacionalinė žemės tarnyba, įgyvendindama Nuostatuose įtvirtintus uždavinius, teisės aktų
nustatyta tvarka atlikdama priskirtas funkcijas, taip pat vykdydama vidaus administravimą, dažnai
bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis. Tačiau, kaip jau buvo minėta, dėl veiklos
pobūdžio ir tarpusavio santykio, įprastai reglamentuojamo teisės aktuose, šios sąveikos bendrąja
prasme vertintinos kaip keliančios mažą korupcijos riziką.
7. Taikomi tarptautinių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimai, sutartiniai,
profesiniai įsipareigojimai ir pareigos
Nacionalinė žemės tarnyba jai pavestus uždavinius ir funkcijas įgyvendina pagal Lietuvos
Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus. Pagrindiniai Nacionalinės žemės tarnybos
veiklą reguliuojantys įstatymai yra Lietuvos Respublikos žemės įstatymas, Lietuvos Respublikos
žemės reformos įstatymas, Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį
turtą atkūrimo įstatymas, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas, Lietuvos
Respublikos sodininkų bendrijų įstatymas, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas,
Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės
11

2020 m. lapkričio 19 d. protokolas Nr. 1LS-105-(1.6 E.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos susirinkimo dėl vadybos vertinamosios analizės rezultatų įvertinimo“.
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svarbos projektus įstatymas, Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas, Lietuvos
Respublikos saugomų teritorijų įstatymas ir kiti įstatymai. Plačius santykius apimantis, bet iš esmės
glaustas Žemės įstatyme bei Žemės reformos įstatyme įtvirtintas reguliavimas lemia, kad šių įstatymų
nuostatas detalizuoja ypač gausus jų pagrindu priimtų, tai yra įstatymų įgyvendinamųjų į teisės aktų,
kiekis, pradedant Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos ministrų, pačios Nacionalinės žemės
tarnybos direktoriaus įsakymais bei baigiant vietos savivaldos institucijų priimtais sprendimais
patvirtintais norminiais aktais. Nacionalinei žemės tarnybai taip pat taikomi įstatymų, susijusių su
korupcijos prevencija, – Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos, Lietuvos Respublikos
lobistinės veiklos, Lietuvos Respublikos viešų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje ir
Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymų, – nuostatos.
Specialiųjų tyrimų tarnyba, 2020 m. atlikusi Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų,
parduodamų ar išnuomojamų ne aukciono būdu, administravimo metodikos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 3D-40 „Dėl Kitos paskirties
valstybinės žemės sklypų, parduodamų ar išnuomojamų ne aukciono būdu, administravimo
metodikos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties
valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 2.15 papunkčio12, Valstybinės miškų ūkio paskirties
žemės sklypų pardavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio
16 d. nutarimu Nr. 1348 „Dėl Valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo taisyklių
patvirtinimo“13, antikorupcinius vertinimus, taip pat atlikusi korupcijos rizikos analizes valstybinės
žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo, pagrindinės valstybinės žemės sklypo naudojimo paskirties
ir (ar) būdo keitimo, valstybinės žemės sklypų nuomos ir pardavimo veiklos, taip pat viešojo intereso
gynimo14, Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų tikslinimo srityse15, yra pateikusi
pasiūlymų tikslinti teisės aktų, reglamentuojančių vertintas / analizuotas veiklos sritis, nuostatas,
siekiant mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę šiose srityse.
Be kita ko, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 10 d. įsakymu
Nr. 3D-429 „Dėl komisijos sudarymo“ sudaryta komisija Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir
Birštono skyriaus veiklai atliekant nustatytas funkcijas ištirti ir įvertinti pateikė 2020 m. rugsėjo
10 d. išvadą Nr. 3ZUM-12 (3.29) „Apie Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
Prienų ir Birštono skyriaus veiklos atliekant nustatytas funkcijas ištyrimo ir įvertinimo rezultatus“,
kurioje taip pat yra pateikti pasiūlymai dėl Nacionalinės žemės tarnybos veiklos sričių, susijusių su
nekilnojamojo turto kadastro duomenų bylų tikrinimu, derinimu, matininkų kvalifikacijos tobulinimu
ir jų veiklos priežiūra, teisinio reglamentavimo tobulinimo ir tuo pačiu metu skaidrinimo, korupcijos
pasireiškimo tikimybės šiose srityse mažinimo.
Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad, nepaisant palyginti gausaus
Nacionalinės žemės tarnybos veiklos teisinio reglamentavimo, vis dar nustatoma prielaidų korupcijos
pasireiškimo tikimybei atsirasti, todėl, tikėtina, kad įgyvendinus Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Žemės
ūkio ministerijos pateiktus pasiūlymus bus sumažinta korupcijos rizikų atsiradimo tikimybė.
8. Kiti išorės ir vidaus veiksniai, turintys įtakos Nacionalinės žemės tarnybai valdant
didesnes nei mažas korupcijos rizikas
Vadovaujantis Nuostatais vienas iš svarbiausiųjų Nacionalinės žemės tarnybos uždavinių
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
2020 m. kovo 31 d. antikorupcinio vertinimo išvada Nr. 4-01-2525 „Dėl Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų,
parduodamų ar išnuomojamų ne aukciono būdu, administravimo metodikos“.
13
2020 m. balandžio 6 d. antikorupcinio vertinimo išvada Nr. 4-01-2658 „Dėl Valstybinės miškų ūkio paskirties žemės
sklypų pardavimo taisyklių“.
14
2020 m. birželio 16 d. išvada Nr. 4-01-4591 „Dėl korupcijos rizikos analizės Nacionalinės žemės tarnybos ir Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos veiklos srityse“.
15
2020 m. liepos 7 d. išvada Nr. 4-01-5264 „Dėl korupcijos rizikos analizės procedūrose, kurias vykdant gali būti
sudaroma galimybė Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų tikslinimui“.
12

9
ir valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių rengimo srityse (Nuostatų 6.1 papunktis).
Nacionalinė žemės tarnyba, vykdydama jai pavestus uždavinius, rengia ir dalyvauja rengiant
teisės aktų projektus, teikia siūlymus dėl teisės aktų projektų pagal Nacionalinės žemės tarnybos
kompetenciją (Nuostatų 7.1 papunktis).
Remiantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Žemės ūkio ministerijos nuostatai), 7.3 papunkčiu,
vienas iš Žemės ūkio ministerijos veiklos tikslų – formuoti valstybės politiką žemės tvarkymo, žemės
reformos, žemėtvarkos, geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo turto kadastro, žemės naudojimo
valstybinės kontrolės srityse, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą.
Vadovaujantis Žemės ūkio ministerijos nuostatų 10.1 ir 10.2 papunkčiais, Žemės ūkio
ministerija, siekdama Žemės ūkio ministerijos nuostatų 7.3 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, teikia
Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl žemės tvarkymo politikos krypčių (10.1
papunktis); koordinuoja žemės tvarkymo ir administravimo, žemės reformos, žemėtvarkos
projektavimo, kraštovaizdžio išsaugojimo ir nekilnojamojo turto kadastro darbus, organizuoja šių
darbų kontrolę (10.2 papunktis).
Pagal Žemės ūkio ministerijos nuostatų 12.3 papunktį, Žemės ūkio ministerija taip pat rengia
Lietuvos Respublikos Seimo priimamų teisės aktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų,
sprendimų ir rezoliucijų, kitų teisės aktų Žemės ūkio ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais
projektus ir koordinuoja (organizuoja) jų įgyvendinimą bei analizuoja šių teisės aktų taikymo
praktiką.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Nacionalinės žemės tarnybos, kaip
institucijos, įgyvendinančios 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 ir valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių rengimo srityse, veiksmai ir
priimti sprendimai įprastai priklauso nuo galiojančių teisės aktų priimtų formuojant valstybės politiką
šiose srityse. Nacionalinė žemės tarnyba pagal savo kompetenciją gali tik teikti Žemės ūkio
ministerijai siūlymus dėl teisės aktų (įstatymų, žemės ūkio ministro įsakymų ar Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimų) tikslinimo bei pastabas dėl rengiamų atitinkamų teisės aktų projektų.
Taip pat paminėtina, kad didelis dėmesys Nacionalinėje žemės tarnyboje skiriamas
darbuotojų antikorupciniam sąmoningumui ir nepakantumui korupcijai didinti (2020 m. 153
Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojai dalyvavo įvairiuose antikorupciniuose mokymuose) 16;
užtikrinant konfidencialumą sudaromos sąlygos asmenims Pasitikėjimo linija (visiems asmenims) ir
Vidiniu kanalu (susijusiems su Nacionaline žemės tarnyba sutartiniais ar darbo santykiais) pranešti
apie galimus padarytus / daromus / ketinamus daryti pažeidimus institucijoje; pateikti pranešimai
operatyviai ir išsamiai nagrinėjami1718; tais atvejais, kai pažeidimas turi nusikalstamos veikos
požymių, apie tai pranešama kompetentingoms institucijoms.

16

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2018–2020 metų kovos su korupcija programos
įgyvendinimo priemonių plano vykdymo 2020 m. ataskaita Nr. 1AV-4-(9.10 E.).
17
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Pasitikėjimo linija 2020 metais gautų pranešimų ir jų
nagrinėjimo rezultatų ataskaita Nr. 1PA-2-(9.8 E.).
18
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vidiniu kanalu 2019-2020 metais gautų pranešimų ir jų
nagrinėjimo rezultatų ataskaita Nr. 1VK-1-(9.17 E.).

