NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS
2012-2013 METŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO
VYKDYMO 2012 M. ATASKAITA

Eil.
Nr.
1
1.

2.

3.

Programos įgyvendinimo
priemonių plane
Vykdytojas
numatyta priemonė
2
Atlikti korupcijos
pasireiškimo tikimybės
Nacionalinėje žemės
tarnyboje (toliau –
Tarnyba) nustatymą ir
parengti konkrečias
priemones galimoms
korupcijos apraiškoms
valdyti
Tarnybos interneto
svetainėje paskelbti
išvadą dėl veiklos sričių,
kuriose egzistuoja
korupcijos pasireiškimo
tikimybė, nustatymo
Įgyvendinti išvadoje dėl
veiklos sričių, kuriose
egzistuoja korupcijos
pasireiškimo tikimybė,
nustatymo pateiktas
išvadas ir
rekomendacijas
korupcijos pasireiškimo
tikimybei mažinti

Įgyvendinimo
vertinimo
kriterijus

Įvykdymo
terminas

Įvykdymą pagrindžiantys duomenys, trumpas
priemonės įvykdymo apibūdinimas

3
Tarnybos Rizikų
valdymo ir
veiklos kokybės
užtikrinimo
skyrius

4
Teisės aktuose
nustatyta tvarka

5
6
Išvada dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Parengta
Žemės ūkio ministerijos veiklos sričių, kuriose motyvuota
egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė išvada
parengta 2012 m. spalio 1 d. Nr. 1KPD-(1.10)-1.

Tarnybos Rizikų
valdymo ir
veiklos kokybės
užtikrinimo
skyrius

Kasmet, IV ketv.

2011 m. rugsėjo 30 d. ir 2012 m. spalio 1 d. Tarnybos
išvados paskelbtos Tarnybos interneto svetainėje. interneto
svetainėje
paskelbta
išvada

Tarnybos Rizikų
valdymo ir
veiklos kokybės
užtikrinimo
skyrius,
Tarnybos Žemės
tvarkymo
departamento
Žemėtvarkos
skyrius,

Iki 2012–2013 m.
rugsėjo 30 d.

1 Išvada.
Įgyvendintos
Atrankos būdu vykdyti žemėtvarkos skyrių išvados ir
vedėjų priimtų sprendimų dėl nuosavybės teisių į rekomendacijos
žemę atkūrimo ir priėmimo ar valstybinės žemės
pirkimo–pardavimo, nuomos bei panaudos
sutarčių sudarymo atitikties teisės aktų
reikalavimams kontrolę; žemėtvarkos skyriuose
paskirtų žemės naudojimo valstybinę kontrolę
vykdančių asmenų priimtų sprendimų kontrolę;
žemėtvarkos skyriuose atliekamų žemės sklypų

Priemonė
įgyvendinta/
įgyvendinta iš
dalies/
neįgyvendinta
7
Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta iš
dalies

Tarnybos
teritorinių
padalinių vedėjai

kadastro duomenų nustatymo atitikties teisė aktų
nuostatoms kontrolę.
Įgyvendinimas:
Pažymėtina, kad parengtas Tarnybos teritorinių
skyrių atliekamų funkcijų patikrinimo tvarkos
aprašas, patvirtintas
Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr.
1P-(1.3.)-364.
Tarnybos direktoriaus 2012 m. sausio 28 d.
įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-48 patvirtintas Tarnybos
teritorinių skyrių atliekamų funkcijų 2013 m.
planinių patikrinimų planas.
Atliktas patikrinimas dėl 5 teritorinių skyrių
vedėjų priimtų sprendimų išduoti sutikimus tiesti
valstybinėje žemėje susisiekimo komunikacijas
ar inžinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti būtinus statinius, juos rekonstruoti
ir aptarnauti, atitikimo teisės aktų reikalavimams.
Šiuo metu atliekamai patikrinimai:
a) dėl 5 teritorinių skyrių vedėjų sudarytų
valstybinės žemės sklypų panaudos sutarčių su
savivaldybėmis
atitikimo
teisės
aktų
reikalavimams;
b) dėl 5 teritorinių skyrių nekilnojamojo
turto kadastro duomenų bylų patikrinimo ir
derinimo atitikimo teisės aktų reikalavimams;
c)
dėl 3 teritorinių skyrių darbuotojų
priimtų sprendimų vykdant žemės naudojimo
valstybinę kontrolę atitikimo teisės aktų
reikalavimams.
2 Išvada.
Parengti ir patvirtinti taisykles dėl sutikimų
išdavimo:
a) tiesti valstybinėje žemėje, kurioje
nesuformuoti žemės sklypai, susisiekimo

4.

Užtikrinti, kad
darbuotojų, atsakingų už
korupcijos prevenciją ir
kontrolę, pareigybių
aprašymuose korupcijos
prevencijos funkcijos
sudarytų ne mažiau kaip
50 proc. visų darbuotojų

Tarnybos Rizikų
valdymo ir
veiklos kokybės
užtikrinimo
skyrius,
Tarnybos
Personalo
skyrius

komunikacijas ar inžinerinius tinklus ir statyti
jiems funkcionuoti būtinus statinius, juos
rekonstruoti ir aptarnauti;
b) statyti valstybinėje žemėje, kurioje
nesuformuoti žemės sklypai, nesudėtingus
laikinus statinius.
Įgyvendinimas.
Pažymėtina, kad Tarnyba yra parengusi ir
patvirtinus Sutikimų statyti statinius žemės
sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės
žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje
nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisykles
ir Sutikimų statyti nesudėtingus statinius
valstybiniuose vandens telkiniuose išdavimo
taisykles.
Taisykles dėl sutikimų išdavimo tiesti
susisiekimo komunikacijas ar inžinerinius tinklus
ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius,
juos
rekonstruoti
ir aptarnauti;
statyti
nesudėtingus laikinus statinius ketinama parengti
iki 2013 m. I ketvirčio pabaigos.
3 Išvada.
Žemėtvarkos skyrių išduotus sutikimus skelbti
Tarnybos interneto svetainėje.
Įgyvendinimas.
Iki 2013 m I ketvirčio pabaigos numatoma
sutikimus pradėti skelbti Tarnybos interneto
svetainėje.
Pagal poreikį visą Pakeisti Tarnybos darbuotojų, atsakingų už Patikslinti
kovos su
korupcijos prevenciją ir kontrolę, pareigybės pareigybių
korupcija
aprašymai.
aprašymai
programos (toliau
– Programa)
įgyvendinimo
laikotarpį

Įgyvendinta

5.

6.

7.

atliekamų funkcijų
Analizuoti tarpinius
Programos vykdymo
rezultatus, esant
poreikiui teikti Tarnybos
struktūriniams
padaliniams
rekomendacijas dėl
Programos vykdymo
Pagal atsakingų
vykdytojų pateiktas
Programos įgyvendinimo
priemonių plano (toliau
– Planas) vykdymo
ataskaitas parengti
Programos ir Plano
vykdymo metinę
ataskaitą ir, įvertinus
ataskaitoje nurodytas
išvadas, keisti (tikslinti)
Programos įgyvendinimo
Planą: įtraukti
papildomas priemones,
detalizuoti esamas ar
keisti jas kitomis
Užtikrinti, kad būtų
atliktas rengiamų teisės
aktų projektų, kuriais
numatoma reguliuoti
visuomeninius santykius,
įtvirtintus Korupcijos
prevencijos įstatymo 8
straipsnyje,
antikorupcinis
vertinimas

Tarnybos Rizikų
valdymo ir
veiklos kokybės
užtikrinimo
skyrius

Kiekvieną
ketvirtį

Tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo 7 d. Ketvirtinės
įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-89 Tarnyboje sudaryta ataskaitos
Korupcijos rizikos valdymo komisija, kurioje
aptariami
tarpiniai
Programos
vykdymo
rezultatai.

Įgyvendinta

Tarnybos Rizikų
valdymo ir
veiklos kokybės
užtikrinimo
skyrius

Iki 2013 m.
vasario mėn.

Parengta 2012 m. Programos ir Plano vykdymo
metinė ataskaita.

Įgyvendinta

Teisės akto
projekto
rengėjas,
Tarnybos Rizikų
valdymo ir
veiklos kokybės
užtikrinimo
skyrius

Rengiant vidaus
teisės aktus ir (ar)
projektus

Teisės aktų projektų ir parengtų teisės aktų Teisės aktų
projektų antikorupcinį vertinimą numatoma projektų,
atlikti 2013 m. I-III ketv.
pateiktų
antikorupcinia
m vertinimui,
skaičius.
Parengtų teisės
aktų projektų,
antikorupcinių
vertinimų aktų
skaičius

Parengta
ataskaita apie
priemonių
vykdymą

Neįgyvendinta

8.

9.

10.

11.

Peržiūrėti pirminiuose
pranešimuose nurodytą
informaciją, susijusią su
korupcinio pobūdžio
veikla
Organizuoti Tarnybos
darbuotojams nuoseklius
ir sistemingus mokymus
korupcijos prevencijos
klausimais

Tarnybos Rizikų
valdymo ir
veiklos kokybės
užtikrinimo
skyrius
Tarnybos Rizikų
valdymo ir
veiklos kokybės
užtikrinimo
skyrius,
Tarnybos
Personalo
skyrius

2012–2013 m.
IV ketv. pabaiga

Pranešimai,
publikacijos
žiniasklaidos Parengti
priemonėse, Tarnybos „Pasitikėjimo linija“ gauti pasiūlymai
pranešimai, susiję su korupcinio pobūdžio veikla
peržiūrimi nuolatos.

Įgyvendinta

Pagal atskirą
planą, ne rečiau
kaip 1 kartą per
metus

2012 m. rugpjūčio 23 d. Tarnybos darbuotojams
organizuota paskaita „Kova su korupcija
valstybės tarnyboje“.
Paskaitoje dalyvavo 48 Tarnybos darbuotojai.
Paskaitą skaitė Specialių tyrimų tarnybos
darbuotojas.
2012 m. gruodžio 18 d. Klaipėdos rajono,
Klaipėdos miesto ir Neringos, Skuodo, Palangos,
Plungės ir Rietavo, Kretingos, Šilalės, Šilutės,
Tauragės ir Pagėgių skyriams organizuoti
seminarai korupcijos prevencijos klausimais.
Seminarus vedė Specialiųjų tyrimų tarnybos
darbuotojas.
Seminarus korupcijos prevencijos klausimais
likusiems
Tarnybos
teritorinių
skyrių
darbuotojams planuojama atlikti iki 2013 m. I
ketv. pabaigos. Seminarus praves Specialiųjų
tyrimų tarnybos darbuotojai.

Įgyvendinta

Tarnybos interneto
svetainėje Lietuvos
Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo (Žin.,
1996, Nr. 84-2000;
2006, Nr. 4-102)
nustatyta tvarka skelbti
informaciją apie
vykdomus viešuosius
pirkimus ir jų rezultatus
Atrankos būdu vykdyti
teritorinių padalinių

Tarnybos
Bendrųjų reikalų
departamento
Viešųjų pirkimų
skyrius

Lietuvos
Respublikos
viešųjų pirkimų
įstatymo
nustatyta tvarka

Tarnybos interneto svetainės skiltyje „Viešieji Duomenys
pirkimai“ skelbiama informacija apie vykdomus skelbiami
viešuosius pirkimus ir jų rezultatus.
Tarnybos
interneto
svetainės
skiltyje
„Viešieji
pirkimai“

Įgyvendinta

Tarnybos Rizikų
valdymo ir

Pagal parengtą
darbo veiklos

Pažymėtina, kad parengtas Tarnybos teritorinių Atliktų
skyrių atliekamų funkcijų patikrinimo tvarkos patikrinimų

Įgyvendinta iš
dalies

Mokymų
skaičius,
susitikime
dalyvavusių
Tarnybos
darbuotojų
skaičius

vedėjų priimtų
sprendimų dėl
nuosavybės teisių į žemę
atkūrimo priėmimo ar
valstybinės žemės
pirkimo–pardavimo,
nuomos bei panaudos
sutarčių sudarymo
atitikties teisės aktų
reikalavimams kontrolę

veiklos kokybės
užtikrinimo
skyrius

planą

12.

Atrankos būdu vykdyti
teritoriniuose
padaliniuose atliekamų
žemės sklypų kadastro
duomenų nustatymo
atitikties teisės aktų
nuostatoms kontrolę

Tarnybos Rizikų
valdymo ir
veiklos kokybės
užtikrinimo
skyrius

Pagal parengtą
darbo veiklos
planą

13.

Atrankos būdu vykdyti
teritoriniuose
padaliniuose paskirtų
žemės naudojimo
valstybinę kontrolę
vykdančių asmenų
priimtų sprendimų
kontrolę

Tarnybos Rizikų
valdymo ir
veiklos kokybės
užtikrinimo
skyrius

Pagal parengtą
darbo veiklos
planą

aprašas, patvirtintas
Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr.
1P-(1.3.)-364.
Tarnybos direktoriaus 2012 m. sausio 28 d.
įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-48 patvirtintas Tarnybos
teritorinių skyrių atliekamų funkcijų 2013 m.
planinių patikrinimų planas.
Šiuo metu atliekamas patikrinimas dėl 5
teritorinių skyrių vedėjų sudarytų valstybinės
žemės
sklypų
panaudos
sutarčių
su
savivaldybėmis
atitikimo
teisės
aktų
reikalavimams.
Pažymėtina, kad parengtas Tarnybos teritorinių
skyrių atliekamų funkcijų patikrinimo tvarkos
aprašas, patvirtintas
Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr.
1P-(1.3.)-364.
Tarnybos direktoriaus 2012 m. sausio 28 d.
įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-48 patvirtintas Tarnybos
teritorinių skyrių atliekamų funkcijų 2013 m.
planinių patikrinimų planas.
Šiuo metu atliekamas 5 teritorinių skyrių
patikrinimas dėl nekilnojamojo turto kadastro
duomenų bylų patikrinimo ir derinimo atitikimo
teisės aktų reikalavimams.
Pažymėtina, kad parengtas Tarnybos teritorinių
skyrių atliekamų funkcijų patikrinimo tvarkos
aprašas, patvirtintas
Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr.
1P-(1.3.)-364.
Tarnybos direktoriaus 2012 m. sausio 28 d.
įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-48 patvirtintas Tarnybos
teritorinių skyrių atliekamų funkcijų 2013 m.

skaičius

Atliktų
patikrinimų
skaičius

Įgyvendinta iš
dalies

Atliktų
patikrinimų
skaičius

Įgyvendinta iš
dalies

14.

Atrankos būdu vykdyti
teritorinių padalinių
vedėjų išduotų sutikimų
tiesti valstybinėje žemėje
susisiekimo
komunikacijas ar
inžinerinius tinklus ir
statyti jiems
funkcionuoti būtinus
statinius, juos
rekonstruoti ir aptarnauti
atitikties teisės aktų
reikalavimams kontrolę

Tarnybos Rizikų
valdymo ir
veiklos kokybės
užtikrinimo
skyrius

Pagal parengtą
darbo veiklos
planą

15.

Rengti ir skelbti
Tarnybos interneto
svetainėje informaciją
apie Tarnybos vykdomą
veiklą, nukreiptą prieš
korupciją

Nuolat

16.

Tarnybos interneto
svetainėje skelbti
Programą ir Planą

Tarnybos
Informacinių
technologijų
departamento
Sistemų
administravimo
skyrius,
Tarnybos Rizikų
valdymo ir
veiklos kokybės
užtikrinimo
skyrius
Tarnybos Rizikų
valdymo ir
veiklos kokybės

2012–2013 m.

planinių patikrinimų planas.
Šiuo metu atliekamas patikrinimas dėl 3
teritorinių skyrių darbuotojų priimtų sprendimų
vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę
atitikimo teisės aktų reikalavimams.
Pažymėtina, kad parengtas Tarnybos teritorinių
skyrių atliekamų funkcijų patikrinimo tvarkos
aprašas, patvirtintas
Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr.
1P-(1.3.)-364.
Tarnybos direktoriaus 2012 m. sausio 28 d.
įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-48 patvirtintas Tarnybos
teritorinių skyrių atliekamų funkcijų 2013 m.
planinių patikrinimų planas.
Atliktas patikrinimas dėl 5 teritorinių skyrių
vedėjų priimtų sprendimų išduoti sutikimus tiesti
valstybinėje žemėje susisiekimo komunikacijas
ar inžinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti būtinus statinius, juos rekonstruoti
ir aptarnauti, atitikimo teisės aktų reikalavimams.
Tarnybos interneto svetainės skiltyje „Korupcijos
prevencija“ nuolat skelbiama informacija apie
Tarnybos vykdomą veiklą, nukreiptą prie
korupciją (pvz., Tarnybos kovos su korupcija
programa, Tarnybos kovos su korupcija
programos įgyvendinimo priemonių planas,
išvada dėl Tarnybos veiklos sričių, kuriose
egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė,
nustatymo).

Tarnybos
interneto
Programa ir Planas.

svetainėje

Atliktų
patikrinimų
skaičius

Įgyvendinta

Tarnybos
interneto
svetainėje
sukurta skiltis
„Korupcijos
prevencija“,
kurioje
skelbiama
aktuali
informacija

Įgyvendinta

paskelbta Tarnybos
interneto
svetainėje

Įgyvendinta

užtikrinimo
skyrius
17.

Tarnybos interneto
svetainėje skelbti metinę
Programos ir Plano
vykdymo ataskaitą

Tarnybos Rizikų
valdymo ir
veiklos kokybės
užtikrinimo
skyrius

Iki 2013 m. kovo
1 d.

Parengta 2012 m. Programos ir Plano vykdymo
metinė ataskaita, kuri iki 2013 m. kovo 1 d. bus
paskelbta Tarnybos interneto svetainėje.

18.

Suteikti galimybę
piliečiams ir kitiems
asmenims per protingą
terminą pateikti pastabas
ir pasiūlymus dėl
Tarnybos interneto
svetainėje skelbiamos
Programos ir Plano
tobulinimo
Tarnybos interneto
svetainėje skelbti
informaciją apie piliečių
pareiškimų ir skundų dėl
galimos korupcijos
atvejų nagrinėjimo
rezultatus

Tarnybos Rizikų
valdymo ir
veiklos kokybės
užtikrinimo
skyrius

Iki 2012–2013 m.
III ketv. pabaigos

Piliečiams suteikta galimybė raštu pateikti
Tarnybai pastabas ir pasiūlymus dėl Tarnybos
interneto svetainėje skelbiamos Programos ir
Plano tobulinimo. Pasiūlymų negauta.

Tarnybos Rizikų
valdymo ir
veiklos kokybės
užtikrinimo
skyrius

Nuolat

Neskelbiama. Iki 2012 m. vasario mėn. pabaigos
numatoma
pradėti skelbti informaciją apie
piliečių pareiškimų ir skundų dėl galimos
korupcijos atvejų nagrinėjimo rezultatus.

Tarnybos interneto
svetainėje ir gyventojų
priėmimo vietose

Tarnybos Rizikų
valdymo ir
veiklos kokybės

Nuolat

19.

20.

paskelbta
Programa ir
Planas
Tarnybos
interneto
svetainėje
paskelbta
metinė
Programos ir
Plano vykdymo
ataskaita
Gautų
pasiūlymų
skaičius

Informacijų
(pranešimų)
skaičius,
Tarnybos
interneto
svetainės
skilties, skirtos
visuomenei
informuoti apie
korupcijos
prevenciją,
lankytojų
skaičius
Tarnybos interneto svetainės skiltyje „Korupcijos Informacijų
prevencija“
skelbiama
informacija
apie (pranešimų)
atsakomybę
už
korupcinio
pobūdžio skaičius

Įgyvendinta iš
dalies

Įgyvendinta

Neįgyvendinta

Iš dalies
įgyvendinta

21.

paskelbti informaciją
apie atsakomybę už
kyšininkavimą,
tarpininko
kyšininkavimą ir
papirkimą
Sudaryti galimybę
fiziniams ir juridiniams
asmenims Tarnybos
interneto svetainėje
anonimiškai informuoti
apie Tarnybos
darbuotojų galimus
korupcinio pobūdžio
pažeidimus

užtikrinimo
skyrius,
Tarnybos
teritorinių
padalinių vedėjai
Tarnybos Rizikų
valdymo ir
veiklos kokybės
užtikrinimo
skyrius,
Tarnybos
Informacinių
technologijų
departamento
Sistemų
administravimo
skyrius

Iki 2012 m.
gruodžio 1 d.

nusikalstamas
veikas,
apie
institucijas
kovojančias su korupcija, apie korupcijos
prevenciją.
Iki 2013 m. I ketv. pabaigos numatoma
analogišką informaciją paskelbti gyventojų
priėmimo vietose.
Tarnybos
interneto
svetainėje
įdiegta
„Pasitikėjimo linija“, kuria piliečiai elektroniniu
paštu gali informuoti Tarnybą apie jos
darbuotojų neteisėtus veiksmus ar neveikimą,
įgyvendinant teisės aktais pavestas funkcijas ir
netinkamą pareigų vykdymą, piktnaudžiavimą
suteiktais įgaliojimais ar apie veiksmus,
susijusius su korupcija.
Iš viso gauti 55 piliečių pranešimai.

________________________________

Pasitikėjimo
linijos“
Tarnybos
interneto
svetainėje
sukūrimas,
gautų skundų,
pareiškimų dėl
galimos
korupcijos
skaičius

Įgyvendinta

