NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
2018-2020 METŲ KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO
VYKDYMO 2020 M. ATASKAITA
2021-01- 20 Nr. 1AV-4-(9.10 E.)
Eil.
Nr.

1
1.

Programos įgyvendinimo
priemonių plane numatyta
priemonė

2
Atlikti korupcijos pasireiškimo
tikimybės Nacionalinėje žemės
tarnyboje prie Žemės ūkio
ministerijos (toliau – Tarnyba)
nustatymą ir parengti konkrečias
priemones galimoms korupcijos
apraiškoms valdyti.

Vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Įvykdymą pagrindžiantys
duomenys, trumpas priemonės
įvykdymo apibūdinimas

3
4
5
1. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas
Tarnybos
Kasmet, III ketv. Parengta 2018 m. spalio 3 d.
Teritorinių skyrių
išvada Nr. 1AV-7-(9.10.)
veiklos vertinimo ir
dėl
Nacionalinės
žemės
korupcijos
tarnybos prie Žemės ūkio
prevencijos skyrius
ministerijos veiklos sričių,
kuriose egzistuoja korupcijos
pasireiškimo tikimybė (toliau –
2018 m. spalio 3 d. išvada
Nr. 1AV-7-(9.10.)).
Parengta 2019 m. spalio 7 d.
aprašymas
(išvada)
Nr. 1AV-7-(9.10.)
dėl
Nacionalinės
žemės
tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos veiklos sričių,
kuriose egzistuoja korupcijos
pasireiškimo
tikimybė,
nustatymo (toliau – 2019 m.
spalio
7
d.
išvada
Nr. 1AV-7-(9.10.)).

Priemonės
įgyvendinimo
vertinimo
kriterijus
6

Priemonė
įgyvendinta
/įgyvendinta iš
dalies
/neįgyvendinta
7

Parengti išvadą Įgyvendinta
dėl Nacionalinės
žemės tarnybos
prie Žemės ūkio
ministerijos
veiklos sričių,
kuriose
egzistuoja
korupcijos
pasireiškimo
tikimybė.
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Parengta 2020 m. rugsėjo 21 d.
aprašymas
(išvada)
Nr. 1AV-4-(9.10 E.)
dėl
Nacionalinės
žemės
tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos veiklos sričių,
kuriose egzistuoja korupcijos
pasireiškimo
tikimybė,
nustatymo (toliau – 2020 m.
rugsėjo
21
d.
išvada
Nr. 1AV-4-(9.10 E.)).
2.

Tarnybos interneto svetainėje
paskelbti išvadą dėl veiklos sričių,
kuriose egzistuoja korupcijos
pasireiškimo tikimybė, nustatymo.

3.

Įgyvendinti išvadoje dėl veiklos Tarnybos
sričių,
kuriose
egzistuoja struktūriniai
korupcijos pasireiškimo tikimybė, padaliniai
nustatymo pateiktas išvadas ir
rekomendacijas
korupcijos
pasireiškimo tikimybei mažinti.

Paskelbti išvadą Įgyvendinta
dėl Nacionalinės
žemės tarnybos
prie Žemės ūkio
ministerijos
veiklos sričių,
kuriose
egzistuoja
korupcijos
pasireiškimo
tikimybė
Tarnybos
interneto
svetainėje.
Iki kitų metų Įgyvendintos 2018 m. spalio Įgyvendintos
Įgyvendinama
rugsėjo 30 d.
3
d.
išvadoje išvados
ir
Nr. 1AV-7-(9.10.) pateiktos rekomendacijos.
rekomendacijos.
2019 m. spalio 7 d. išvadoje
Nr. 1AV-7-(9.10.) pateiktos
rekomendacijos įgyvendinamos
pagal
Pateiktų
siūlymų,

Tarnybos
Kasmet, IV ketv.
Teritorinių skyrių
veiklos vertinimo ir
korupcijos
prevencijos skyrius

2018 m. spalio 3 d. išvada
Nr. 1AV-7-(9.10.),
2019 m. spalio 7 d. išvada
Nr. 1AV-7-(9.10.),
2020 m. rugsėjo 21 d. išvada
Nr. 1AV-4-(9.10 E.) paskelbtos
Tarnybos interneto svetainėje.

3

susijusių
su
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės
Nacionalinėje žemės tarnyboje
prie Žemės ūkio ministerijos
mažinimu, įgyvendinimo planą,
patvirtintą Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 202001-29 įsakymu Nr. 1P-41-(1.3.)
„Dėl
Pateiktų
siūlymų,
susijusių
su
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės
Nacionalinėje žemės tarnyboje
prie Žemės ūkio ministerijos
mažinimu, įgyvendinimo plano
patvirtinimo“.
Įgyvendinant 2020 m. rugsėjo
21
d.
išvadą
Nr. 1AV-4-(9.10 E.)
nepriimtinoms
korupcijos
rizikoms valdyti Tarnyboje
parengtas Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos korupcijos rizikų
valdymo priemonių planas,
kuris
yra
patvirtintas
Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2020 m. spalio 26
d. įsakymu Nr. 1P-306-(1.3 E.)
„Dėl
Nacionalinės
žemės
tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos korupcijos rizikų
valdymo priemonių plano
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4.

patvirtinimo“,
kuriame
kiekvienai
nepriimtinai
korupcijos rizikai korupcijos
rizikos savininkai parinko ir
numatė korupcijos rizikos
valdymo strategiją bei parinko,
suplanavo ir numatė naujas ir
(ar) papildomas korupcijos
rizikos valdymo priemones.
2. Kovos su korupcija programos, jos priemonių plano įgyvendinimo kontrolė
Analizuoti tarpinius Programos Tarnybos
Kiekvieną
Parengtos Programos ir Plano
vykdymo
rezultatus,
esant Teritorinių skyrių ketvirtį
vykdymo ataskaitos (2018 m. I
poreikiui
teikti
Tarnybos veiklos vertinimo ir
ketv. ataskaita 2018-04-19 Nr.
struktūriniams
padaliniams korupcijos
1AV-5-(9.10 E), 2018 m. II
rekomendacijas dėl Programos prevencijos skyrius
ketv. ataskaita 2018-07-13 Nr.
vykdymo.
1AV-6-(9.10 E), 2018 m. III
ketv. ataskaita 2018-10-17 Nr.
1AV-8-(9.10 E.), 2018 m.
ataskaita 2019-02-01 Nr. 1AV2-(9.10 E)), 2019 m. I ketv.
ataskaita 2019-04-23 Nr. 1AV4-(9.10 E), 2019 m. II ketv.
ataskaita 2019-07-08 Nr. 1AV6-(9.10 E), 2019 m. III ketv.
ataskaita 2019-10-15 Nr. 1AV8-(9.10 E), 2019 m. ataskaita
2020-01-31 Nr. 1AV-1-(9.10
E), 2020 m. I ketv. ataskaita
2020-04-29 Nr. 1AV-2-(9.10
E), 2020 m. II ketv. ataskaita
2020-07-29 Nr. 1AV-3-(9.10
E), 2020-10-29 Nr. 1AV-5(9.10 E.)) ir paskelbtos
Tarnybos interneto svetainėje.

Parengtos
ketvirtinės
ataskaitos
paskelbtos
Tarnybos
interneto
svetainėje.

Įgyvendinama
ir
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5.

6.

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
Tarnybos rengiamų teisės aktų
projektų,
kuriais
numatoma
reguliuoti
visuomeninius
santykius, įtvirtintus Lietuvos
Respublikos
korupcijos
prevencijos įstatymo 8 straipsnyje,
antikorupcinis vertinimas.

Tarnybos
Iki
einamųjų
Teritorinių skyrių metų vasario 1 d.
veiklos vertinimo ir
korupcijos
prevencijos skyrius

Parengta 2018 m. Programos ir
Plano
vykdymo
metinė
ataskaita
2019-02-01
Nr. 1AV-2-(9.10 E).
Parengta 2019 m. Programos ir
Plano
vykdymo
metinė
ataskaita
2020-01-31
Nr. 1AV-1-(9.10 E). Parengta
2020 m. Programos ir Plano
vykdymo metinė ataskaita

3. Tarnybos rengiamų teisės aktų skaidrumo užtikrinimas
Teisės
akto Rengiant teisės Atliktas teisės aktų projektų,
projekto rengėjas;
aktus ir (ar) kuriais numatoma reguliuoti
Tarnybos
projektus, kurie visuomeninius
santykius,
Teritorinių skyrių skelbiami Teisės įtvirtintus
Korupcijos
veiklos vertinimo ir aktų registre
prevencijos
įstatymo
8
korupcijos
straipsnyje,
antikorupcinis
prevencijos skyrius
vertinimas
(2018-01-08
antikorupcinio
vertinimo
pažyma Nr. 1AV-1-(9.10.),
2018-01-09
antikorupcinio
vertinimo pažyma Nr. 1AV-2(9.10.),
2018-03-26
antikorupcinio
vertinimo
pažyma Nr. 1AV-4-(9.10.),
2018-12-14
antikorupcinio
vertinimo pažyma Nr. 1AV-9(9.10.),
2019-01-24
antikorupcinio
vertinimo
pažyma Nr. 1AV-1-(9.10.),
2019-02-18
antikorupcinio
vertinimo pažyma Nr. 1AV-3-

Parengta
Įgyvendinta
ataskaita apie
priemonių
vykdymą.

Parengtų teisės Nuolat
aktų
projektų įgyvendinama
antikorupcinio
vertinimo
pažymų
skaičius.
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7.

Pagal gautus pagrįstus fizinių ir Tarnybos
juridinių asmenų skundus dėl struktūrinis
teisės aktų nuostatose paliktų padalinys
spragų korupcijai pasireikšti,
inicijuoti teisės aktų nuostatų
keitimą, papildymą ar naujų teisės
aktų projektų rengimą.

Gavus pagrįstų
fizinių
ir
juridinių asmenų
skundų dėl teisės
aktų nuostatose
paliktų spragų
korupcijai
pasireikšti

(9.10.),
2019-07-02
antikorupcinio
vertinimo
pažyma Nr. 1AV-5-(9.10.),
2019-11-07
antikorupcinio
vertinimo pažyma Nr. 1AV-9(9.10.),
2020-12-17
antikorupcinio
vertinimo
pažyma Nr. 1AV-6-(9.10 E.),
2020-12-28
antikorupcinio
vertinimo pažyma Nr. 1AV-7(9.10
E.),
2020-12-29
antikorupcinio
vertinimo
pažyma Nr. 1AV-8-(9.10 E.)).
Gavus pagrįstą asmens skundą,
siekiant sumažinti korupcijos
pasireiškimo
tikimybę,
Tarnybos 2018-04-06 raštu Nr.
1SD-729-(7.22 E.) kreiptasi į
Žemės ūkio ministeriją, siūlant
keisti
Žemės
reformos
žemėtvarkos projektų ir jiems
prilyginamų žemės sklypų
planų rengimo ir įgyvendinimo
metodikos,
patvirtintos
Lietuvos Respublikos žemės ir
miškų ūkio ministerijos 1998
m. balandžio 23 d. įsakymu Nr.
207 „Dėl žemės reformos
žemėtvarkos projektų ir jiems
prilyginamų žemės sklypų
planų rengimo ir įgyvendinimo
metodikos
patvirtinimo“,
nuostatas, reglamentuojančias

Pakeistų
Įgyvendinama
(patikslintų) ar
naujai parengtų
teisės
aktų
projektų
skaičius.
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pretendentų
susirinkimo
fiksavimo tvarką.
Tarnyba 2018-06-28 raštu
Nr. 1SD-2260-(9.14.) Lietuvos
Respublikos
žemės
ūkio
ministerijai pateikė pasiūlymą
dėl
Žemės
naudojimo
valstybinės kontrolės nuostatų,
patvirtintų
Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1994
m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr.
1244 „Dėl Žemės naudojimo
valstybinės kontrolės nuostatų
patvirtinimo“,
13
punkto
keitimo.
Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2019 m. rugpjūčio
9 d. įsakymu Nr. 1P-211-(1.3.)
„Dėl
Nacionalinės
žemės
tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2015
m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr.
1P-303-(1.3.) „Dėl žemės
naudojimo
valstybinės
kontrolės procedūros aprašo
patvirtinimo“
pakeitimo“
patvirtintas Žemės naudojimo
valstybinės
kontrolės
ir
administracinių nusižengimų
teisenos vykdymo procedūros
aprašo, patvirtinto Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos direktoriaus
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2015 m. rugpjūčio 21 d.
įsakymu Nr. 1P-303-(1.3.) „Dėl
žemės naudojimo valstybinės
kontrolės procedūros aprašo
patvirtinimo“
(Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos direktoriaus
2018 m. birželio 11 d. įsakymo
Nr. 1P-268-(1.3.) redakcija)
(toliau – Kontrolės aprašas),
pakeitimo projektas, kuris
atliktas vykdant Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos direktoriaus
2019-02-05 pavedimo Nr.
1PAV-24-(1.8.
E.)
„Dėl
Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos
Teritorinių skyrių veiklos
vertinimo
ir
korupcijos
prevencijos skyriaus 2019-0130 patikrinimo akte Nr. 1KA-4(9.4 E.) išdėstytų siūlymų
įgyvendinimo“ 1 punktą, t. y.
pakeistas Kontrolės aprašo 13.1
papunktyje nurodyto Žemės
naudojimo
patikrinimų
planavimo
proceso
etapo
vykdymas, siekiant užtikrinti
valstybės turto – žemės –
efektyvų valdymą.
Tarnyba, siekdama užtikrinti,
kad žemės savininkai ir kiti
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naudotojai naudotų žemę pagal
pagrindinę naudojimo paskirtį
ir kad nesusidarytų situacijų,
kai vienos institucijos išduoda
leidimus vykdyti atitinkamą
veiklą (nagrinėtinu atveju
šaudymo tirų / šaudyklų veiklą),
o kitos institucijos po tokio
leidimo išdavimo už tokios
veiklos vykdymą asmenis
traukia
administracinėn
atsakomybėn, 2019-06-21 raštu
Nr.
1SD-2095-(9.14
E.)
kreipėsi
į
Žemės
ūkio
ministeriją
prašydama
pakartotinai apsvarstyti ir
pateikti nuomonę, ar nebūtų
tikslinga pakeisti / papildyti
teisės
aktus,
reglamentuojančius
leidimų
eksploatuoti šaudymo tirą ar
šaudyklą
išdavimą,
juose
numatant
papildomą
reikalavimą šiuos leidimus
išduoti tik gavus Tarnybos ir / ar
atitinkamos
savivaldybės,
kurios teritorijoje numatoma
vykdyti šią veiklą, sutikimą.
Atsižvelgiant į gautus pagrįstus
fizinių ir juridinių asmenų
skundus pakeistas Valstybinės
žemės
suteikimo
laikinai
naudotis žemės ūkio veiklai
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8.

Techninėmis
priemonėmis
užtikrinti žemės sklypų kadastro
duomenų bylų tikrinimą ir šiose
bylose komplektuojamų parengtų
žemės sklypų planų derinimą /
nederinimą
teisės
aktuose
nustatytais terminais ir eilės
tvarka, atsižvelgiant į asmenų
prašymų patikrinti žemės sklypų
kadastro duomenų bylas pateikimo
datą ir į tai, ar šios bylos
pateikiamos tikrinti pirmą kartą ar
pakartotinai.

vykdyti
tvarkos
aprašas,
patvirtintas Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2012
m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 1P(1.3.)-112 „Dėl Valstybinės
žemės
suteikimo
laikinai
naudotis žemės ūkio veiklai
vykdyti
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“,
numatant
prievolę apie galimybę laikinai
naudotis žemės ūkio veiklai
valstybinės
žemės
plotu
informuoti
besiribojančių
žemės sklypų savininkus ir
naudotojus.
4. Korupcijos tikimybės mažinimas
Bendrųjų
reikalų Iki 2019-12-29
Techninėmis
priemonėmis
departamento
užtikrinama žemės sklypų
Informacinių
kadastro
duomenų
bylų
technologijų skyrius
tikrinimas ir šiose bylose
komplektuojamų
parengtų
Teritorinių skyrių
žemės sklypų planų derinimas /
veiklos vertinimo ir
nederinimas teisės aktuose
korupcijos
nustatytais terminais ir eilės
prevencijos skyrius
tvarka, atsižvelgiant į asmenų
prašymų
patikrinti
žemės
Geodezijos
ir
sklypų kadastro duomenų bylas
žemės naudojimo
pateikimo datą ir į tai, ar šios
kontrolės
bylos pateikiamos tikrinti pirmą
departamento
kartą ar pakartotinai.
Geodezijos
ir
nekilnojamojo turto
kadastro skyrius

Objektyvus
Įgyvendinta
žemės sklypų
kadastro
duomenų bylų
tikrinimo
ir
šiose
bylose
komplektuojam
ų
parengtų
žemės sklypų
planų derinimo /
nederinimo
eiliškumas.
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9.

10.

Pažeidimų prevencijos tikslais
tobulinti darbuotojų, tikrinančių
žemės sklypų kadastro duomenų
bylas ir derinančių šiose bylose
komplektuojamus
parengtus
žemės sklypų planus, kvalifikaciją,
stiprinti vidinę komunikaciją,
viešinti veiklos srityje, susijusioje
su žemės sklypų kadastro
duomenų bylų tikrinimu ir šiose
bylose komplektuojamų parengtų
žemės sklypų planų derinimu,
identifikuotas
problemas,
informuojant darbuotojus apie jų
padarytas klaidas ar priimtus
neteisingus sprendimus, kad būtų
išvengta klaidų ir neteisingų
sprendimų priėmimo.
Inicijuoti Žemėtvarkos planavimo
dokumentų rengimo informacinės
sistemos (toliau – ŽPDRIS)
tobulinimą,
techninėmis
priemonėmis sudarant sąlygas
žemės
sklypų
formavimo
pertvarkymo projektus / kaimo
plėtros žemėtvarkos projektus
derinti tik pagal asmenų prašymų
derinti pateikimo datą.

Tarnybos
Iki 2018-12-31
Geodezijos
ir
žemės naudojimo
kontrolės
departamento
Geodezijos
ir
nekilnojamojo turto
kadastro skyrius;
Teritorinių skyrių
veiklos vertinimo ir
korupcijos
prevencijos skyrius

Suorganizuoti
Tarnybos
darbuotojų, tikrinančių žemės
sklypų kadastro duomenų bylas
ir derinančių šiose bylose
komplektuojamus
parengtus
žemės sklypų planus, virtualūs
mokymai,
kurie
paskelbti
Tarnybos vidiniame tinkle ir yra
prieinami kiekvienam Tarnybos
darbuotojui.

Mokymų
skaičius,
mokymų tema,
mokymuose
dalyvavusių
Tarnybos
darbuotojų
skaičius.

Įgyvendinta

Bendrųjų
reikalų Iki 2019-12-29
departamento
Informacinių
technologijų skyrius
ir Teritorinių skyrių
veiklos vertinimo ir
korupcijos
prevencijos skyrius;
Tarnybos
Žemės
tvarkymo
ir
administravimo
departamento
Žemėtvarkos
planavimo
ir

Sprendžiamas klausimas dėl
ŽPDRIS
tobulinimo,
techninėmis
priemonėmis,
sudarant sąlygas žemės sklypų
formavimo
pertvarkymo
projektus / kaimo plėtros
žemėtvarkos projektus derinti
pagal asmenų prašymų derinti
pateikimo datą.

Skaidresnis
administracinės
paslaugos,
susijusios
su
žemės sklypų
formavimo
pertvarkymo
projektų / kaimo
plėtros
žemėtvarkos
projektų
derinimu
Žemėtvarkos
planavimo
dokumentų

Dėl
pasikeitusio
teisinio
reglamentavim
o ir siekiant
racionaliai
naudoti
valstybės
biudžeto lėšas,
priimtas
direktoriaus
sprendimas
neįgyvendinti
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dokumentų
priežiūros skyrius

11.

Inicijuoti teisės aktų pakeitimus,
tikslinant žemės sklypų formavimo
pertvarkymo projektų / kaimo
plėtros žemėtvarkos projektų
patikrinimo tvarką, nustatant, kad
patikrinimo aktus, pasirašytus
teritorijų planavimo valstybinę
priežiūrą atliekančių specialistų,
vizuoja Tarnybos struktūrinio
padalinio, atsakingo už priežiūrą,
vadovas.

Tarnybos
Žemės Iki 2018-10-01
tvarkymo
ir
administravimo
departamento
Žemėtvarkos
planavimo
ir
dokumentų
priežiūros skyrius

12.

Spręsti klausimą dėl ŽPDRIS
tobulinimo,
techninėmis
priemonėmis nustatant prašymų
tikrinti žemės sklypų formavimo
pertvarkymo projektus / kaimo
plėtros žemėtvarkos projektus
automatizuotą
paskirstymą
teritorijų planavimo valstybinę

Tarnybos Bendrųjų 2020-07-01
reikalų
departamento
Informacinių
technologijų skyrius
ir Teritorinių skyrių
veiklos vertinimo ir

Tarnyba 2018-01-24 raštu Nr.
1SD-161-(8.52E.) „Dėl teisės
aktų keitimo ir informacijos
pateikimo“ kreipėsi į Žemės
ūkio
ministeriją
dėl
Žemėtvarkos
planavimo
dokumentų
valstybinės
priežiūros
tvarkos
aprašo
rengimo.
Žemės
valdos
projektų valstybinės priežiūros
tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2018 m. gruodžio
27 d. nutarimu Nr.1415 „Dėl
Žemės
valdos
projektų
valstybinės priežiūros tvarkos
aprašo patvirtinimo“, 11 punkte
nustatyta, kad žemės valdos
projekto patikrinimo aktą,
pasirašytą specialisto, tvirtina
priežiūros institucijos vadovas
arba jo įgaliotas asmuo.
Įdiegti ŽPDRIS pakeitimai,
susiję su automatiniu užduočių
„Tikrinti projektą“ paskirstymu
projektus
tikrinantiems
asmenims,
taip
pat
su
reikalavimu naujas užduotis
„Tikrinti projektą“ vykdyti tik
pabaigus vykdyti vėluojančias

rengimo
informacinėje
sistemoje,
teikimas.
Sumažinta
Įgyvendinta
korupcijos
ir
klaidų
rizika
teritorijų
planavimo
valstybinę
priežiūrą
atliekantiems
specialistams
priimant
sprendimus dėl
tikslingumo
žemės sklypų
formavimo
pertvarkymo
projektą / kaimo
plėtros
žemėtvarkos
projektą tvirtinti
/ netvirtinti.
Užtikrintas
Įgyvendinta
nešališkas
prašymų tikrinti
žemės sklypų
formavimo
pertvarkymo
projektus
/
kaimo plėtros
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13.

priežiūrą
atliekantiems korupcijos
specialistams vykdyti.
prevencijos skyrius;
Tarnybos
Žemės
tvarkymo
ir
administravimo
departamento
Žemėtvarkos
planavimo
ir
dokumentų
priežiūros skyrius

užduotis.

žemėtvarkos
projektus
paskirstymas
teritorijų
planavimo
valstybinę
priežiūrą
atliekantiems
specialistams
vykdyti.

Periodiškai (ne rečiau kaip kartą
per metus) organizuoti ir vykdyti
mokymus Tarnybos darbuotojams,
atliekantiems žemės naudojimo
valstybinę kontrolę.

Tarnybos Geodezijos ir žemės
naudojimo
kontrolės
departamento žemės naudojimo
valstybinės kontrolės skyriaus
2018 m. III ketv. (2018 m.
rugsėjo 12 d., 2018 m. rugsėjo
19 d.
2018 m. rugsėjo 26 d.)
organizuotuose
vidiniuose
mokymuose tema „Žemės
naudojimo
valstybinės
kontrolės ir administracinių
nusižengimų teisenos vykdymo
procedūros“
dalyvavo
67
Tarnybos darbuotojai. 2019 m.
kovo 27 d. organizuotuose
vidiniuose mokymuose tema
„Darbo
su
geodeziniais
matavimo
prietaisais
(globalinės padėties nustatymo
(GPS)
imtuvais
ir
tacheometrais)
mokymai“
dalyvavo
3
Tarnybos

Mokymų
skaičius,
mokymų tema,
mokymuose
dalyvavusių
Tarnybos
darbuotojų
skaičius.

Tarnybos
Kiekvienais
Geodezijos
ir metais
žemės naudojimo
kontrolės
departamento
Žemės naudojimo
valstybinės
kontrolės skyrius

Nuolat
įgyvendinama
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darbuotojai. 2019 m. II ketv.
organizuotuose
vidiniuose
mokymuose tema
„Žemės naudojimo valstybinės
kontrolės ir administracinių
nusižengimų teisenos vykdymo
procedūros“
dalyvavo
7
Tarnybos darbuotojai.
2019 m. rugpjūčio 20-22 d.
organizuotuose
vidiniuose
mokymuose tema „Duomenų
pildymas
Administracinių
nusižengimų registre” dalyvavo
89 Tarnybos darbuotojai. 2019
m. spalio 10 d., 15 d. , 17 d. ir
22 d. organizuotuose vidiniuose
mokymuose tema „Žemės
naudojimo
valstybinės
kontrolės
aktualijos
ir
problematika“ dalyvavo 100
Tarnybos darbuotojų. 2020 m.
vasario
19
d.
UAB
„Ekonomikos
mokymo
centras“
organizuotuose
mokymuose
tema
„Administracinių nusižengimų
kvalifikavimas ir nuobaudų
skyrimas“
dalyvavo
12
Tarnybos darbuotojų. 2020 m.
gegužės 28 d. organizuotuose
vidiniuose mokymuose tema
„Žemės naudojimo valstybinės
kontrolės patikrinimų atlikimo
ir administracinių nusižengimų

15

teisenos vykdymo procedūros“
dalyvavo
2
Tarnybos
darbuotojai. 2020 m. rugpjūčio
6 d. organizuotuose vidiniuose
mokymuose tema „Žemės
naudojimo
valstybinės
kontrolės organizavimas ir
vykdymas,
administracinių
nusižengimų
teisenos
procedūrų vykdymas ir žemės
naudojimo
valstybinės
kontrolės
patikrinimų
atlikimas“ dalyvavo 4 Tarnybos
darbuotojai. 2020 m. spalio 20,
22, 27, 29 d. organizuotuose
vidiniuose mokymuose tema
„Žemės naudojimo valstybinė
kontrolė.
Vykdymas
ir
problematika“, dalyvavo 111
Tarnybos darbuotojų.
14.

Inicijuoti
žemės
naudojimo
valstybinės kontrolės rezultatų
suvestinės pakeitimą, papildant ją
skiltimi, kurioje būtų nurodomas
administracinių
nusižengimų
registre
užregistruoto
administracinio
nusižengimo
protokolo numeris ir taip vykdyti
atskirų etapų įvykdymo terminų
laikymosi stebėseną.

15.

Atsižvelgiant
į
Nacionalinės Tarnybos
žemės tarnybos prie Žemės ūkio Geodezijos

Tarnybos
Iki 2018-10-01
Geodezijos
ir
žemės naudojimo
kontrolės
departamento
Žemės naudojimo
valstybinės
kontrolės skyrius

Iki 2018-10-01
ir

Pakeista Žemės naudojimo
valstybinės kontrolės rezultatų
suvestinė papildant ją skiltimis,
kuriose
bus
nurodomas
Administracinių nusižengimų
registre
užregistruoto
administracinio nusižengimo
protokolo
ir/ar
nutarimo
administracinio
teisės
pažeidimo byloje registracijos
data ir numeris.
Sprendžiamas klausimas dėl
Lietuvos
Respublikos

Efektyvesnė
Įgyvendinta
atskirų
administracinio
nusižengimo
teisenos etapų
rezultatų
stebėsena.

Panaikinta
Įgyvendinta
teisinė kolizija
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16.

ministerijos 2017 m. rugsėjo 29 d.
išvadoje Nr. 1AV-10-(9.10.) „Dėl
Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos veiklos
sričių,
kuriose
egzistuoja
korupcijos pasireiškimo tikimybė,
nustatymas“
išdėstytą
11
rekomendaciją,
kreiptis
į
atitinkamas
institucijas
dėl
Lietuvos
Respublikos
administracinių
nusižengimo
kodekso 110 straipsnio pakeitimo
galimybių, siekiant panaikinti
teisinę koliziją tarp pirmiau minėto
straipsnio 1 ir 2 dalių.

žemės naudojimo
kontrolės
departamento
Žemės naudojimo
valstybinės
kontrolės skyrius

Parengti gaires, pagal kurias
teritoriniai skyrių darbuotojai,
rengdami
žemės
naudojimo
valstybinės kontrolės vykdymo
metų planą, motyvuotai atrinktų
žemės sklypus planiniams žemės
naudojimo valstybinės kontrolės
patikrinimams.

Tarnybos
Iki 2018-10-01
Geodezijos
ir
žemės naudojimo
kontrolės
departamento
Žemės naudojimo
valstybinės
kontrolės skyrius

administracinių nusižengimo
kodekso
110
straipsnio
pakeitimo,
Tarnyba
2017-11-13
raštu
Nr. 1SD-4383-(3.7 E.) „Dėl
įstatymo projekto derinimo“
pritarė parengtam Lietuvos
Respublikos
administracinių
nusižengimų kodekso 110
straipsnio pakeitimo įstatymo
projektui. Lietuvos Respublikos
administracinių nusižengimų
kodekso
110
straipsnio
pakeitimo įstatymo projekte
siūloma įtvirtinti kaip vieną iš
administracinių nuobaudų už
savavališką žemės, miško,
vandens telkinių užėmimą arba
savavališką vandens telkinių
naudojimą sankciją – įspėjimą,
taip panaikinant teisinę koliziją
tarp nurodyto straipsnio 1 ir 2
dalių.
Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2018 m. birželio 11
d. įsakymu Nr. 1P-268-(1.3.)
„Dėl
Nacionalinės
žemės
tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2015
m. rugpjūčio 21 d. įsakymo
Nr. 1P-303-(1.3.) ,,Dėl Žemės
naudojimo
valstybinės
kontrolės procedūros aprašo

tarp
Administracinių
nusižengimo
kodekso
110
straipsnio 1 ir 2
dalių.

Aiškus žemės Įgyvendinta
naudojimo
valstybinės
kontrolės
vykdymo metų
plano
sudarymas.
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17.

Organizuoti
Tarnybos Tarnybos
Kiekvienais
darbuotojams
mokymus Teritorinių skyrių metais
korupcijos prevencijos klausimais. veiklos vertinimo ir
korupcijos
prevencijos skyrius
Tarnybos Personalo
skyrius

patvirtinimo“
pakeitimo“
pakeistas Žemės naudojimo
valstybinės
kontrolės
procedūros aprašas, patvirtintas
Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2015 m. rugpjūčio
21 d. įsakymu Nr. 1P-303-(1.3.)
,,Dėl
Žemės
naudojimo
valstybinės
kontrolės
procedūros
aprašo
patvirtinimo“,
kuriame
numatytos gairės, kuriomis
remdamiesi
Tarnybos
teritorinių skyrių darbuotojai
atrinks
žemės
sklypus
planiniams žemės naudojimo
valstybinės
kontrolės
patikrinimams.
190
Tarnybos
darbuotojų
2018-03-06 organizuoti vidiniai
mokymai tema: „Korupcija,
korupcijos prevencija: būdai ir
priemonės“.
3 Tarnybos darbuotojai
2018-04-13 dalyvavo 6 ak. val.
trukmės VŠĮ Lietuvos viešojo
administravimo
instituto
organizuotuose
mokymuose
tema „Korupcijos prevencija,
kontrolė ir atsakomybė“.
2
Tarnybos
darbuotojai
dalyvavo 8 ak. val. trukmės
Specialiųjų tyrimų tarnybos

Mokymų
skaičius,
mokymų tema,
mokymuose
dalyvavusių
Tarnybos
darbuotojų
skaičius.

Nuolat
įgyvendinama
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organizuotuose
mokymuose
„Teisės
aktų
projektų
antikorupcinis vertinimas“.
177 Tarnybos darbuotojai
dalyvavo Specialiųjų tyrimų
tarnybos
organizuotame
seminare „Korupcijos rizikos
Nacionalinėje žemės tarnyboje
vykdant ūkio subjektų priežiūrą
ir kontrolę“.
1
Tarnybos
darbuotojas
2019-02-26
dalyvavo
mokymuose
tema
„Antikorupcinis
visuomenės
švietimas ir informavimas“.
1
Tarnybos
darbuotojas
2019-02-27
dalyvavo
mokymuose tema „Korupcijos
pasireiškimo
tikimybės
nustatymas“.
3
Tarnybos
darbuotojai
2019-04-04
dalyvavo
mokymuose tema Korupcijos
prevencija,
kontrolė
ir
atsakomybė.
1
Tarnybos
darbuotojas
2019-05-03
dalyvavo
mokymuose tema Korupcijos
pasireiškimo
tikimybės
nustatymas.
81
Tarnybos
darbuotojas
2019-06-19 dalyvavo UAB
„Corporate
securitus“
organizuotuose
mokymuose
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tema „Antikorupcinės vadybos
sistemos
diegimas
Nacionalinėje žemės tarnyboje
prie Žemės ūkio ministerijos“.
9
Tarnybos
darbuotojai
2019-06-20 dalyvavo UAB
„Corporate
securitus“
organizuotuose
mokymuose
tema „Antikorupcinės vadybos
sistemos
vidaus
audito
atlikimas Nacionalinėje žemės
tarnyboje prie Žemės ūkio
ministerijos“.
45 Tarnybos darbuotojai 202001-14,
2020-01-28,
2020-01-30,
2020-02-06,
2020-02-20,
2020-02-25,
2020-03-10,
2020-08-27,
2020-09-02,
2020-09-09,
2020-09-10,
2020-09-21,
2020-09-23,
2020-10-01,
2020-10-15,
2020-11-11,
2020-11-30,
2020-12-15,
2020-12-17
dalyvavo Valstybės tarnybos
departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos kartu su VšĮ
Lietuvos
savivaldybių
asociacijos
mokymo
ir
konsultavimo
centru
organizuotuose
mokymuose
tema „Tarnybinė (profesinė)
etika ir korupcijos prevencija
viešųjų pirkimų, įdarbinimo, ES
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ir paramos lėšų skirstymo ir
naudojimo
bei
sveikatos
apsaugos srityse dirbantiems
valstybės tarnautojams“.
23
Tarnybos
darbuotojai
2020-02-25,
2020-08-26,
2020-11-24 dalyvavo Valstybės
tarnybos departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos
kartu
su
VšĮ
Lietuvos
savivaldybių
asociacijos
mokymo ir konsultavimo centru
organizuotuose
mokymuose
tema Tarnybinė (profesinė)
etika ir korupcijos prevencija
ūkio subjektų priežiūros ir
kontrolės srityje dirbantiems
valstybės tarnautojams.
4
Tarnybos
darbuotojai
dalyvavo Specialiųjų tyrimų
tarnybos
2020-09-10
organizuotame
seminare
„Antikorupcinės
aplinkos
kūrimas“.
1
Tarnybos
darbuotojas
dalyvavo Specialiųjų tyrimų
tarnybos
2020-10-14
organizuotame
seminare
„Korupcijos
prevencijos
programų ir jų įgyvendinimo
planų rengimas“.
80
Tarnybos
darbuotojų
dalyvavo
2020-11-04
ir
2020-11-11 UAB „Corporate
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securitus“
organizuotuose
mokymuose
tema
„Antikorupcinio sąmoningumo
stiprinimas: tinkamas interesų
konfliktų
valdymas
ir
korupcijos prevencija įstaigoje.
18.

Tarnybos interneto svetainėje
Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
skelbti informaciją apie vykdomus
viešuosius
pirkimus
ir
jų
rezultatus.

19.

Vykdyti Tarnybos
skyrių
priimamų
patikrinimus.

Teisės
Viešųjų pirkimų
departamento
įstatymo
Viešųjų
pirkimų nustatyta tvarka
skyrius

teritorinių Tarnybos
sprendimų Teritorinių skyrių
veiklos vertinimo ir
korupcijos
prevencijos skyrius

Kasmet
pagal
parengtą
planinių
patikrinimų
planą

Tarnybos interneto svetainės
skiltyje
„Administracinė
informacija“
→
„Viešieji
pirkimai“
skelbiama
informacija apie vykdomus
viešuosius pirkimus ir jų
rezultatus.
Tarnybos direktoriaus 2018 m.
vasario
15
d.
įsakymu
Nr. 1P-91-(1.3.) patvirtintas
Tarnybos teritorinių skyrių
priimamų sprendimų 2018 m.
planinių patikrinimų planas
(toliau – 2018 m. patikrinimų
planas). Vadovaujantis 2018 m.
patikrinimų planu 2018 m.
atlikti Tarnybos teritorinių
skyrių priimamų sprendimų
atitikties
teisės
aktų
reikalavimams
patikrinimai
(2018-10-03 išvada
Nr. 1AV-7-(9.10.), 2018-06-11
patikrinimo
aktas
Nr.
1KA-9-(9.4
E.),
2018-06-29 patikrinimo aktas
Nr.
1KA-10-(9.4
E.),

Duomenys
Nuolat
skelbiami
įgyvendinama
Tarnybos
interneto
svetainės
skiltyje
„Viešieji
pirkimai“.
Atliktų
ir Įgyvendinta
neatliktų
patikrinimų
skaičius pagal
parengtą
planinių
patikrinimų
planą.
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2018-06-29 patikrinimo
Nr.
1KA-11-(9.4
2018-06-29 patikrinimo
Nr.
1KA-12-(9.4
2018-06-29 patikrinimo
Nr.
1KA-13-(9.4
2018-11-07 patikrinimo
Nr.
1KA-20-(9.4
2018-11-13 patikrinimo
Nr.
1KA-21-(9.4
2018-10-04 patikrinimo
Nr.
1KA-15-(9.4
2018-11-14 patikrinimo
Nr.
1KA-22-(9.4
2018-10-18 patikrinimo
Nr.
1KA-16-(9.4
2018-12-31 patikrinimo
Nr.
1KA-28-(9.4
2018-12-31 patikrinimo
Nr.
1KA-27-(9.4
2018-12-19 patikrinimo
Nr.
1KA-24-(9.4
2018-10-25 patikrinimo
Nr.
1KA-17-(9.4
2018-12-27 patikrinimo
Nr.
1KA-26-(9.4
2018-12-27 patikrinimo
Nr.
1KA-25-(9.4
2018-12-17 patikrinimo
Nr.
1KA-23-(9.4
2019-01-21 patikrinimo
Nr.
1KA-1-(9.4
2019-01-25 patikrinimo
Nr. 1KA-3-(9.4 E.)).

aktas
E.),
aktas
E.),
aktas
E.),
aktas
E.),
aktas
E.),
aktas
E.),
aktas
E.),
aktas
E.),
aktas
E.),
aktas
E.),
aktas
E.),
aktas
E.),
aktas
E.),
aktas
E.),
aktas
E.)),
aktas
E.)),
aktas
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Tarnybos direktoriaus 2019 m.
vasario
27
d.
įsakymu
Nr. 1P-71-(1.3.) patvirtintas
Tarnybos teritorinių skyrių
priimamų sprendimų 2019 m.
planinių patikrinimų planas
(toliau – 2019 m. patikrinimų
planas). Vadovaujantis 2019 m.
patikrinimų
planu
atlikti
Tarnybos teritorinių skyrių
priimamų sprendimų atitikties
teisės aktų reikalavimams
patikrinimai
(2019-07-12
patikrinimo
aktas
Nr.
1KA-13-(9.4
E.),
2019-10-18 patikrinimo aktas
Nr.
1KA-14-(9.4
E.),
2019-10-22 patikrinimo aktas
Nr.
1KA-15-(9.4
E.),
2019-10-24 patikrinimo aktas
Nr.
1KA-16-(9.4
E.),
2019-11-11 patikrinimo aktas
Nr.
1KA-17-(9.4
E.),
2019-12-05 patikrinimo aktas
Nr.
1KA-18-(9.4
E.),
2019-12-09 patikrinimo aktas
Nr.
1KA-19-(9.4
E.),
2020-01-03 patikrinimo aktas
Nr.
1KA-1-(9.4
E.),
2020-01-06 patikrinimo aktas
Nr.
1KA-2-(9.4
E.),
2020-01-07 patikrinimo aktas
Nr.
1KA-3-(9.4
E.),
2020-01-07 patikrinimo aktas
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Nr.
1KA-4-(9.4
E.),
2020-01-08 patikrinimo aktas
Nr.
1KA-5-(9.4
E.),
2020-01-17 patikrinimo aktas
Nr. 1KA-6-(9.4 E.),
2020-02-05 patikrinimo aktas
Nr. 1KA-7-(9.4 E.),
2020-02-11 patikrinimo aktas
Nr. 1KA-8-(9.4 E.),
2020-02-14 patikrinimo aktas
Nr. 1KA-9-(9.4 E.),
2020-03-14 patikrinimo aktas
Nr. 1KA-10-(9.4 E.)).Tarnybos
direktoriaus 2020 m. kovo 3 d.
įsakymu
Nr. 1P-80-(1.3.) patvirtintas
Tarnybos teritorinių skyrių
priimamų sprendimų 2020 m.
planinių patikrinimų planas
(toliau – 2020 m. patikrinimų
planas). Tarnybos teritorinių
skyrių priimamų sprendimų
patikrinimus planuojama atlikti
– 2020 m. patikrinimų plane
numatytais terminais.
Vadovaujantis
2020
m.
patikrinimų
planu
atlikti
Tarnybos teritorinių skyrių
priimamų sprendimų atitikties
teisės aktų reikalavimams
patikrinimai
(2020-06-12
patikrinimo
aktas
Nr.
1KA-11-(9.4
E.),
2020-06-23 patikrinimo aktas
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20.

Pagal
galimybes
plėtoti
bendradarbiavimą su korupcijos
prevenciją
įgyvendinančiomis
institucijomis ar visuomeninėmis
organizacijomis.

Nr.
1KA-12-(9.4
E.),
2020-06-30 patikrinimo aktas
Nr.
1KA-13-(9.4
E.),
2020-07-02 patikrinimo aktas
Nr.
1KA-14-(9.4
E.),
2020-07-27 patikrinimo aktas
Nr. 1KA-15-(9.4 E.), 2020-1103
patikrinimo
aktas
Nr. 1KA-16-(9.4 E.),
2020-11-09 patikrinimo aktas
Nr. 1KA-17-(9.4 E.)
2020-11-10 patikrinimo aktas
Nr. 1KA-18-(9.4 E.)
2020-11-18 patikrinimo aktas
Nr. 1KA-19-(9.4 E.)
2020-12-02 patikrinimo aktas
Nr. 1KA-20-(9.4 E.)
2020-12-04 patikrinimo aktas
Nr. 1K-21-(9.4 E.)
2020-12-09 patikrinimo aktas
Nr. 1KA-22-(9.4 E.)
2020-12-28 patikrinimo aktas
Nr. 1KA-23-(9.4 E.)
2020-12-29 patikrinimo aktas
Nr. 1KA-24-(9.4 E.)).
Tarnybos
Nuolat,
pagal 2013 m. spalio 11 d
Teritorinių skyrių galimybes
bendradarbiavimo sutarties su
veiklos vertinimo ir
Specialiųjų tyrimų tarnyba
korupcijos
pagrindu teikiama visokeriopa
prevencijos skyrius
tarpusavio
pagalba
(konsultacijos,
metodinė
pagalba,
keitimasis
informacija) siekiant atskleisti
ir ištirti galimai padarytas

Susitikimai,
diskusijos,
dalijimasis
gerąja patirtimi.

Įgyvendinama
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korupcinio
pobūdžio
nusikalstamas ar kitas veikas.
2018-03-15
suorganizuotas
tarpinstitucinis pasitarimas su
Specialiųjų tyrimų tarnybos
atstovais dėl iki 2009 m.
gruodžio 28 d. priimtų
sprendimų, kuriais atkurtos
nuosavybės teisės į vandens
telkinius,
kurie
pagal
Nacionalinės žemės tarnybos
teritoriniuose skyriuose turimus
archyvinius dokumentus iki
1940
m.
nacionalizacijos
nuosavybės teise priklausė
valstybei, panaikinimo.
2018-11-08
suorganizuotas
Specialiųjų tyrimų tarnybos
seminaras tema “Korupcijos
rizikos Nacionalinėje žemės
tarnyboje
vykdant
ūkio
subjektų priežiūrą ir kontrolę“,
kuriame
dalyvavo
177
Tarnybos darbuotojai.
2019-03-18
suorganizuotas
tarpinstitucinis pasitarimas su
Specialiųjų tyrimų tarnybos
atstovais, kurio metu aptartas
Tarnybos ir Specialiųjų tyrimų
tarnybos
bendradarbiavimas
atliekant korupcijos rizikos
analizes.
2019-08-12
suorganizuotas
tarpinstitucinis pasitarimas su
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21.

Užtikrinti, kad, vadovaujantis Tarnybos Personalo Prireikus
Korupcijos prevencijos įstatymo 9 skyrius
straipsnio
nuostatomis,
būtų
kreipiamasi
į
Lietuvos
Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybą dėl asmenų, siekiančių eiti
pareigas Tarnyboje, atitikties
keliamiems reikalavimams.

22.

Įgyvendinant
Korupcijos Tarnybos Personalo Nuolat
prevencijos įstatymo 11 straipsnio skyrius
nuostatas, Valstybės tarnautojų
registrui teikti informaciją apie
valstybės
tarnautojus,
kurie
įsiteisėjusiu galutiniu teismo
nuosprendžiu yra pripažinti padarę
korupcinio
pobūdžio
nusikalstamas veikas, taip pat
patraukti
administracinėn
ar
drausminėn atsakomybėn už
sunkius tarnybinius nusižengimus,

Specialiųjų tyrimų tarnybos
atstovais, kurio metu aptartas
Tarnybos ir Specialiųjų tyrimų
tarnybos
bendradarbiavimas
Tarnybos
funkcijų
įgyvendinimo klausimais.
2018 m. – 2020 m. IV ketv. į
Specialiųjų tyrimų tarnybą
kreiptasi dėl 22 asmenų,
siekiančių
eiti
pareigas
Tarnyboje,
atitikties
keliamiems reikalavimams. 21
asmuo atitiko įstatymuose
keliamus
nepriekaištingos
reputacijos reikalavimus, dėl 1
asmens Specialiųjų tyrimų
tarnyba
atsisakė
pateikti
informaciją, nes asmuo siekė
eiti pareigas, kurios nėra
nurodytos
Korupcijos
prevencijos
įstatymo
9
straipsnio 6 dalyje.
2018 m. – 2020 m. IV ketv.
pranešimų Valstybės tarnautojų
registrui nepateikta, kadangi
tokių atvejų nebuvo.

Asmenų,
Nuolat
neatitikusių
įgyvendinama
keliamus
reikalavimus ir
nepriimtų
į
nurodytas
pareigas,
skaičius.

Valstybės
Nuolat
tarnautojų
įgyvendinama
registrui
pateiktų
pranešimų apie
Tarnybos
darbuotojų,
pripažintų
padarius
korupcinio
pobūdžio
nusikalstamas
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susijusius su Lietuvos Respublikos
viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo reikalavimų pažeidimu,
padarytu siekiant gauti neteisėtų
pajamų ar privilegijų sau ar
kitiems asmenims.

23.

Asmenų anoniminė apklausa
identifikuojant
galimus
neskaidraus
arba
korupcinio
elgesio būdus, siekiant įvertinti
asmenų požiūrį į korupciją,
nustatyti respondentų korupcinę
patirtį,
išsiaiškinti,
sužinoti
asmenų nuomonę dėl korupcijos
lygio ir pasireiškimo tikimybės
Tarnyboje.

veikas, taip pat
patrauktų
administracinėn
ar drausminėn
atsakomybėn už
sunkius
tarnybinius
nusižengimus,
susijusius
su
Lietuvos
Respublikos
viešųjų
ir
privačių interesų
derinimo
valstybinėje
tarnyboje
įstatymo
reikalavimų
pažeidimu,
skaičius.
Tarnybos
Teritorinių skyrių
veiklos vertinimo ir
korupcijos
prevencijos skyrius

Programos
priemonių plano
įgyvendinimo
laikotarpiu

Visuomenės
nuomonės
ir
rinkos tyrimų centras Vilmorus
2018 m. lapkričio 9 – 18 d.
atliko
anoniminę
asmenų
apklausą tema „Nacionalinės
žemės
tarnybos
veikla“.
Apklausos metu išsiaiškinta
visuomenės nuomonė apie
Tarnybos
veiklą
ir
jos
skaidrumą,
pasitikėjimo
Tarnyba
lygis,
asmenų
nuomonė
apie
galimas
korupcijos apraiškas Tarnyboje.

Įvykdytas
Įgyvendinta
tyrimas,
nustatytos
konkrečios
priemonės
problemoms
šalinti, kurios
įtrauktos į šį
planą (ar kitus
Tarnybos
veiksmų
planus).
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24.

Anoniminė Tarnybos darbuotojų
apklausa
siekiant
nustatyti
atsparumą korupcijai.

25.

Paaiškėjus korupcinio pobūdžio
nusikalstamos
veikos
ar
administracinių teisės pažeidimų
požymiams, imtis priemonių, kad
būtų informuotos atitinkamos
institucijos.

2019 m. lapkričio 8–16 d.
Visuomenės
nuomonės
ir
rinkos tyrimų centras Vilmorus
atliko
tyrimą
tema
„Nacionalinės žemės tarnybos
veikla“. Tyrimo metu buvo
siekiama
išsiaiškinti
visuomenės nuomonės apie
Tarnybos
veiklą
ir
jos
skaidrumą,
pasitikėjimo
Tarnyba
lygio,
asmenų
nuomonės
apie
galimas
korupcijos apraiškas Tarnyboje
pokytis.
2020
m.
suplanuotos
anoniminės asmenų apklausos
dėl susiklosčiusios ekstremalios
situacijos šalyje atlikti nebuvo
galimybės, tačiau ši apklausa
esant galimybėms bus atlikta
2021 m.
Teritorinių skyrių Ne rečiau kaip Anoniminė
Tarnybos
veiklos vertinimo ir kartą
per darbuotojų apklausa atlikta
korupcijos
programos
2020 m. spalio mėn. Šios
prevencijos skyrius įgyvendinimo
apklausos metu išsiaiškintas
laikotarpį
Tarnybos darbuotojų atsparumo
korupcijai lygis.
5. Korupcinio pobūdžio pažeidimų tyrimas
Tarnybos
Nuolat
Paaiškėjus korupcinio pobūdžio
struktūrinis
nusikalstamos
veikos
ar
padalinys
administracinių
teisės
pažeidimų
požymiams
informuojamos kompetentingos
institucijos.

Atlikta
apklausa.

Įgyvendinama

Informuotos
Nuolat
kompetentingos įgyvendinama
institucijos apie
įtariamą
korupcinio
pobūdžio
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26.

Paaiškėjus korupcinio pobūdžio Tarnybos
pažeidimo požymiams (išskyrus struktūrinis
nusikalstamas
veikas
ir padalinys
administracinius
teisės
pažeidimus), imtis priemonių, kad
atsakingi asmenys būtų patraukti
tarnybinėn
ar
drausminėn
atsakomybėn.

Informacija apie darbuotojų
nusižengimus
skelbiama
Tarnybos interneto svetainės
www.nzt.lt
skiltyje
„Tarnybiniai
nusižengimai“
(www.nzt.lt
→
Teisinė
informacija → Teisės aktų
pažeidimai → Tarnybiniai
nusižengimai).
6. Antikorupcinės kultūros Tarnyboje ugdymas
Tarnybos
Nuolat
(esant Tarnybos darbuotojai apie
Teritorinių skyrių teisės
aktų korupcijos
prevencijos
veiklos vertinimo ir pakeitimams ar naujoves informuojami žodžiu,
korupcijos
kitai
aktualiai elektroniniu
paštu,
prevencijos skyrius informacijai)
organizuojant mokymus arba
skelbiant informaciją Tarnybos
vidiniame
tinkle
http://intranet.nzt.lt.
Tarnybos Personalo Kiekvienais
Tarnybos darbuotojai apie
skyrius
metais
interesų konflikto galimybę,
veiksmus, kurių reikia imtis
siekiant išvengti konflikto ar
jam atsiradus, periodiškai
informuojami
elektroniniu
paštu.
7. Visuomenės švietimas ir informavimas
Tarnybos
Nuolat
Tarnybos interneto svetainės
Teritorinių skyrių
skiltyje
„Korupcijos
veiklos vertinimo ir
prevencija“
skelbiama

27.

Informuoti Tarnybos darbuotojus
apie
korupcijos
prevencijos
naujoves.

28.

Informuoti Tarnybos darbuotojus
apie interesų konflikto galimybę,
veiksmus, kurių reikia imtis
siekiant išvengti konflikto ar jam
atsiradus.

29.

Rengti ir skelbti Tarnybos
interneto svetainėje informaciją

Nuolat

nusikalstamą
veiką ar
administracinį
teisės
pažeidimą.
Tarnybos
Nuolat
darbuotojų,
įgyvendinama
patrauktų
tarnybinėn
ar
drausminėn
atsakomybėn,
skaičius.

Tarnybos
darbuotojų
informavimas
(pranešimų
skaičius).

Nuolat
įgyvendinama

Tarnybos
darbuotojų
informavimas
(pranešimų
skaičius).

Nuolat
įgyvendinama

Tarnybos
Įgyvendinama
interneto
svetainė skiltyje
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30.

apie Tarnybos vykdomą veiklą, korupcijos
nukreiptą prieš korupciją.
prevencijos
skyrius;
Tarnybos
Informacinių
technologijų
skyrius
Tarnybos interneto svetainėje Tarnybos
Nuolat
skelbti Programą ir Planą.
Teritorinių skyrių
veiklos vertinimo ir
korupcijos
prevencijos skyrius

31.

Tarnybos interneto svetainėje
skelbti metinę Programos ir Plano
vykdymo ataskaitą.

32.

Tarnybos interneto svetainėje ir
gyventojų
priėmimo
vietose
paskelbti
informaciją
apie
atsakomybę už kyšininkavimą,
tarpininko
kyšininkavimą
ir
papirkimą.

informacija apie atsakomybę už
korupcinio
pobūdžio
nusikalstamas veikas, apie
institucijas kovojančias su
korupcija, apie korupcijos
prevenciją.

„Korupcijos
prevencija“
skelbiama
aktuali
informacija.

Tarnybos interneto svetainėje Tarnybos
paskelbta
2018-2020
m. interneto
Programa ir Planas.
svetainėje
paskelbta
Programa
ir
Planas.
Tarnybos
Iki
einamųjų 2018 m. Programos ir Plano Tarnybos
Teritorinių skyrių metų kovo 1 d.
vykdymo metinė ataskaita interneto
veiklos vertinimo ir
parengta ir paskelbta Tarnybos svetainėje
korupcijos
interneto svetainėje.
paskelbta
prevencijos skyrius
metinė
Programos
ir
Plano vykdymo
ataskaita.
Tarnybos
Nuolat
Tarnybos interneto svetainės Informacinių
Teritorinių skyrių
skiltyje
„Korupcijos pranešimų
veiklos vertinimo ir
prevencija“
skelbiama skaičius.
korupcijos
informacija apie atsakomybę už
prevencijos skyrių,
korupcinio
pobūdžio
Tarnybos
nusikalstamas veikas, apie
teritorinių skyrių
institucijas kovojančias su
vedėjai
korupcija, apie korupcijos
prevenciją.
Gyventojų priėmimo vietose
skelbiama
informacija
nukreipta prieš korupciją.
8. Skatinimas visuomenę įsitraukti į korupcijos prevenciją

Įgyvendinta

Įgyvendinama

Nuolat
įgyvendinama

32

33.

Sudaryti galimybę fiziniams ir
juridiniams asmenims Tarnybos
interneto svetainėje anonimiškai
informuoti
apie
Tarnybos
darbuotojų galimus korupcinio
pobūdžio pažeidimus.

34.

Skatinti asmenis pranešti apie
korupcinius teisės pažeidimus (ar
mėginimą juos daryti) Tarnyboje.
Lipdukų ir plakatų antikorupcine
tema atnaujinimas.

35.

Tarnybos teritorinių padalinių
funkcijos, susijusios su pagal
kompetenciją asmenų kreipimųsi
nagrinėjimu ir atsakymų į juos
pateikimu, įgyvendinimo kontrolės
ir koordinavimo stiprinimas.

Tarnybos interneto svetainėje
įdiegta
Pasitikėjimo linija,
kuria piliečiai elektroniniu
paštu arba telefonu 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 2018 m. Pasitikėjimo
linija gauti 147 asmenų
pranešimai, 2019 m. – 112
asmenų pranešimų, 2020 m. –
52 asmenų pranešimai.
Tarnybos
Programos
Parengti „Pasitikėjimo linijos“
Teritorinių skyrių priemonių plano lankstinukai.
veiklos vertinimo ir įgyvendinimo
korupcijos
laikotarpiu,
prevencijos skyrius esant
ir Viešųjų ryšių finansinėms
skyrius
galimybėms
9. Kitos įgyvendinamos priemonės
Teritorinių
Iki
Tarnybos
direktoriaus
padalinių vedėjai
2019-09-30
2018-11-28
pavedimas
Nr. 1PAV-392-(1.8 E.) „Dėl
Teritorinių skyrių
asmenų
kreipimųsi
veiklos vertinimo ir
nagrinėjimo“, kuriuo Tarnybos
korupcijos
struktūrinių
padalinių
prevencijos skyrius
vadovams pavesta užtikrinti,
kad
asmenų
kreipimaisi
Tarnybos
struktūriniuose
Tarnybos
Nuolat
Teritorinių skyrių
veiklos vertinimo ir
korupcijos
prevencijos skyrius,
Tarnybos Bendrųjų
reikalų
departamento
Informacinių
technologijų
skyrius

Gautų skundų, Nuolat
pareiškimų dėl įgyvendinama
galimos
korupcijos
skaičius

Gautų skundų, Įgyvendinta
pareiškimų dėl
galimos
korupcijos
skaičius.

Asmenų
Įgyvendinta
kreipimųsi,
išnagrinėtų
Tarnybos
teritoriniuose
padaliniuose
teisės aktuose
nustatytais
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36.

37.

Reguliarios stebėsenos, kurios
metu būtų vertinamas Tarnybos
teritorinių
padalinių
asmenų
kreipimųsi
nagrinėjimas
ir
atsakymų į juos pateikimas teisės
aktuose nustatytais terminais,
vykdymas.

Bendrųjų
reikalų Iki
departamentas
2019-09-30

Lietuvos
Respublikos
nekilnojamojo turto kadastro
įstatymo
pagal
Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos
2018-10-03 išvadoje Nr. 1AV-7(9.10.) „Dėl Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos veiklos sričių, kuriose
egzistuoja korupcijos pasireiškimo
tikimybės, nustatymo“ nustatytas
aplinkybes
patikslinimo
/
pakeitimo inicijavimas.

Geodezijos
ir Iki
žemės naudojimo 2019-09-30
kontrolės
departamento
Geodezijos
ir
nekilnojamojo turto
kadastro skyrius

Teritorinių skyrių
veiklos vertinimo ir
korupcijos
prevencijos skyrius

Teritorinių skyrių
veiklos vertinimo ir
korupcijos
prevencijos skyrius

padaliniuose būtų nagrinėjami
griežtai
teisės
aktuose
nustatytais terminais ir tvarka.
Siekiant efektyvesnio Tarnybos
teritorinių padalinių asmenų
kreipimųsi
nagrinėjimo
ir
atsakymų į juos pateikimo,
vykdoma nuolatinė Tarnybos
direktoriaus
2018-11-28
pavedimo
Nr. 1PAV-392-(1.8 E.) „Dėl
asmenų
kreipimųsi
nagrinėjimo“ stebėsena.
1. Panaikinama teisinė kolizija
tarp Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo turto kadastro
įstatymo 11 straipsnio 10 ir 11
dalių;
aiškesnis
poveikio
priemonių
matininkams,
padariusiems
veiklos
pažeidimą / us, taikymo
reglamentavimas.
Numatytos poveikio priemonės
matininkui dėl jo padaryto
nešiurkštaus pažeidimo, tais
atvejais,
kai
matininkui
padarius nešiurkštų pažeidimą,
jis pats negali pašalinti
padaryto pažeidimo.
Tarnyba 2019-07-24 raštu
Nr. 1SD-2584-(10.7 E.) kreipėsi
į Žemės ūkio ministeriją, siūlant
keisti Nekilnojamojo turto

terminais,
skaičiaus
didėjimas.
Asmenų
Įgyvendinta
kreipimųsi,
išnagrinėtų
Tarnybos
teritoriniuose
padaliniuose
teisės aktuose
nustatytais
terminais,
skaičiaus
didėjimas.
Sumažinama
Įgyvendinta
korupcijos
rizika Tarnybos
darbuotojams,
vertinantiems
matininkų
veiklą
ir
priimantiems
sprendimus dėl
poveikio
priemonių
matininkams,
padariusiems
veiklos
pažeidimą / us,
taikymo.
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Nuolatinės
stebėsenos,
įgyvendinant Nekilnojamojo turto
kadastro įstatymo 11 straipsnio 12
dalies 6 punkto nuostatas,
vykdymas.

Geodezijos
ir
žemės naudojimo
kontrolės
departamento
Geodezijos
ir
nekilnojamojo turto
kadastro skyrius

38.

39.

Bendrųjų reikalų Iki
departamento
2019-09-30
Informacinių
technologijų
skyrius

Lietuvos Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybos 2018 m. rugpjūčio
7 d. raštu Nr. 4-01-6133 „Išvada
dėl korupcijos rizikos analizės
NŽT“ pateiktoje išvadoje dėl
korupcijos
rizikos
analizės
Nacionalinėje žemės tarnyboje
prie Žemės ūkio ministerijos
pateiktų
pasiūlymų
ir
rekomendacijų
įgyvendinimo
plane, patvirtintame Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2018-10-

Personalo skyrius
Teritorinių skyrių
veiklos vertinimo ir
korupcijos
prevencijos skyrius
Geodezijos
ir
žemės naudojimo
kontrolės
departamento
Žemės naudojimo

Iki
2019-09-01

kadastro įstatymo nuostatas,
susijusias
su
poveikio
priemonių
matininkams,
padariusiems veiklos pažeidimą
/ us, taikymu.
1. Įdiegtomis
techninėmis
priemonėmis
siunčiami
automatiniai
pranešimai
matininkams apie būtinybę
tobulinti kvalifikaciją.
2. Užtikrintas
tinkamas
Nekilnojamojo turto kadastro
įstatymo 11
straipsnio 12
dalies 6 punkto nuostatų
įgyvendinimas.
Techninėmis
priemonėmis
sudarytos sąlygos efektyviau
atlikti Nekilnojamojo turto
kadastro įstatymo 11 straipsnio
12 dalies 6 punkto nuostatų
įgyvendinimo stebėseną.
Įgyvendinti Specialiųjų tyrimų
tarnybos 2018 m. rugpjūčio 7 d.
raštu Nr. 4-01-6133 „Išvada dėl
korupcijos rizikos analizės
NŽT“ pateiktoje išvadoje dėl
korupcijos rizikos analizės
Nacionalinėje žemės tarnyboje
pateikti
pasiūlymai
ir
rekomendacijos.

Sumažinama
Įgyvendinta
korupcijos
pasireiškimo
tikimybė,
įgyvendinant
Nekilnojamojo
turto kadastro
įstatymo
11
straipsnio
12
dalies 6 punkto
nuostatas.

Sumažinama
Įgyvendinta
korupcijos
rizika Tarnybos
žemės
naudojimo
valstybinės
kontrolės
vykdymo srityje
ir viešųjų ir
privačių interesų
derinimo
kontrolės
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18 įsakymu Nr. 1P-404-(1.3.) „Dėl
Lietuvos Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybos išvadoje dėl
korupcijos
rizikos
analizės
Nacionalinėje žemės tarnyboje
pateiktų
pasiūlymų
ir
rekomendacijų
įgyvendinimo
plano patvirtinimo“, išdėstytų
pasiūlymų
ir
rekomendacijų
įgyvendinimas.

valstybinės
kontrolės skyrius
Žemės tvarkymo ir
administravimo
departamento
Žemėtvarkos
planavimo
ir
dokumentų
priežiūros skyrius ir
Žemės tvarkymo
skyrius
________________________________

vykdymo
srityje.

