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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601
„Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 98-4339),
Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba)
atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimas ir nustatytos Nacionalinės žemės tarnybos
veiklos sritys, kuriose egzistuoja didelė korupcijos apraiškų tikimybė. Analizuotas 2011 m. II
pusmečio–2012 m. I pusmečio laikotarpis.
Nacionalinės žemės tarnybos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos apraiškų
tikimybė, nustatymą ir korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimą atliko Nacionalinės žemės
tarnybos Rizikų valdymo ir veiklos kokybės užtikrinimo skyrius (toliau – Rizikų valdymo ir veiklos
kokybės užtikrinimo skyrius), vadovaudamasis Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka,
patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 (Žin., 2002,
Nr. 98-4339) (toliau – Tvarka), ir Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr.
2-170 (Žin., 2011, Nr. 60-2877). Tyrimas atliktas analizuojant Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m.
birželio 14 d. įsakymu Nr. 194 (Žin., 2001, Nr. 52-1852; 2010, Nr. 79-4091), darbuotojų pareigybių
aprašymus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus,
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymus
bei kitus teisės aktus, kuriuose yra nustatytos teisės normos, reguliuojančios nagrinėjamą veiklos
sritį. Atrankos principu peržiūrėta dalis vykdomos veiklos dokumentinės medžiagos ir veiklos
ataskaitų, Nacionalinės žemės tarnybos interneto tinklalapis, jame skelbiama informacija ir jos
aktualumas.
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Nustatant įstaigos visų veiklos sričių atitiktį Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297) 6 straipsnio 3 dalyje nustatytiems kriterijams, t. y. atsižvelgus į
tai, kad Nacionalinės žemės tarnybos veikloje vykdoma kontrolės ir priežiūros funkcija, įvertintas
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2 punkte numatytas
kriterijus – „pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas“, į tai, kad priimami
sprendimai atkurti nuosavybės teises į žemę, mišką ir vandens telkinius, parduoti ar išnuomoti
valstybinę žemę, įvertintas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3
dalies 5 punkte numatytas kriterijus – „daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos
valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo“, taip pat atsižvelgus į institucijos išduodamus
kvalifikacijos pažymėjimus ir sutikimus, įvertintas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 4 punkte numatytas kriterijus – „veikla, susijusi su leidimų, nuolaidų,
lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu“.
Nacionalinės žemės tarnybos veiklos sričių (žemės naudojimo valstybinės kontrolės,
žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo patikros vykdymo) įvertinimas.
1. Nacionalinė žemės tarnyba pagal Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatus,
patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1244 (Žin.,
1994, Nr. 97-1919; 2004, Nr. 155-5642) (toliau – Nuostatai), organizuoja ir vykdo žemės
naudojimo valstybinę kontrolę. Žemės naudojimo valstybinės kontrolės metu Nacionalinės žemės
tarnybos vadovo paskirti Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių (toliau – teritorinis
skyrius) valstybės tarnautojai tikrina, ar žemės savininkai ir kiti naudotojai savo veikla nepažeidė
žemės naudojimo tvarkos, kurią nustato įstatymai ir Vyriausybės nutarimai. Žemės naudojimo
valstybinę kontrolę vykdantys asmenys, pagal kompetenciją nustatę Nuostatų 4.1–4.12 punktuose
nurodytų valstybinės ir privačios žemės naudojimo reikalavimų pažeidimus, vadovaudamiesi
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (Žin., 1985, Nr. 1-1) nustatyta
tvarka, pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, priima nutarimus
administracinių teisės pažeidimų bylose ir skiria administracines nuobaudas, informuoja apie
pastebėtus galimus administracinius teisės pažeidimus kitas institucijas, pagal jų kompetenciją
vykdančias teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, gamtos išteklių, valstybinių miškų
ir saugomų teritorijų, vandens telkinių ir kitą kontrolę.
Konstatuotina, kad vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę galima korupcijos
pasireiškimo tikimybė. Nustatyti atvejai, kai atskiri žemės naudojimo valstybinę kontrolę vykdantys
asmenys, nustatę žemės naudojimo pažeidimus, pagal kompetenciją nesurašo administracinių teisės
pažeidimų protokolų ir nepriima nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose bei neskiria
administracinių nuobaudų, nesikreipia į teismus dėl nuobaudos pakeitimo. Neretais atvejais
nepagrįstai mažinamas administracinės nuobaudos dydis bei apsiribojama žemės naudojimo
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pažeidimą padariusio asmens įspėjimu pašalinti padarytą pažeidimą, nepaisant, kad Lietuvos
Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse tai nenumatyta.
2. Teritoriniai skyriai, vadovaudamiesi Geodezijos, topografijos ir geoinformatikos darbų
priežiūros, žemės sklypų kadastro duomenų nutatymo tikrinimo ir nekilnojamųjų daiktų kadastrinių
matavimų valstybinės ekspertizės organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. rugsėjo 3 d. įsakymu
Nr. 1P-98 (Žin., 2009, Nr. 107-4512), tikrina žemės sklypų kadastro duomenų nustatymą. Žemės
sklypų kadastro duomenų nustatymo tikrinimas atliekamas visų žemės sklypų, kurių kadastro
duomenų bylos po kadastrinių matavimų pateiktos derinti teritoriniam skyriui.
Tikrinimo metu nustatoma, ar žemės sklypo kadastriniai matavimai atlikti bei žemės sklypo
kadastro duomenų byla parengta pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro
nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534
(Žin., 2002, Nr. 41-1539; 2005, Nr. 80-2899). Tuo atveju, kai teritorinis skyrius, patikrinęs žemės
sklypo kadastro duomenų bylą, nenustato aplinkybių, trukdančių suderinti parengtą žemės sklypo
planą, teritorinio skyriaus vedėjas jį suderina pasirašydamas. Teritorinis skyrius privalo patikrinti
žemės sklypo kadastro duomenų bylą ir suderinti žemės sklypo planą per 10 darbo dienų nuo jo
gavimo. Tuo atveju, kai patikrinimo metu nustatomos aplinkybės, trukdančios suderinti parengtą
žemės sklypo planą, teritorinis skyrius žemės sklypo kadastro duomenų bylą grąžina vykdytojui,
raštu nurodęs trūkumus.
Vykdytojas, pašalinęs trūkumus, pateikia žemės sklypo kadastro duomenų bylą teritoriniam
skyriui pakartotinai suderinti. Teritorinis skyrius pakartotinai pateiktą žemės sklypo kadastro
duomenų bylą turi patikrinti ir žemės sklypo planą suderinti per 2 darbo dienas nuo jo gavimo.
Pažymėtina, kad vykdant žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo patikrą galima
korupcijos pasireiškimo tikimybė. Nustatyti dažni atvejai, kai teritoriniai skyriai, atlikdami žemės
sklypų kadastro duomenų nustatymo tikrinimą, nesilaiko Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto
kadastro nuostatuose nustatytų žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo patikros terminų, t. y.
nepatikrina žemės sklypo kadastro duomenų bylos ir nesuderina žemės sklypo plano per 10 darbo
dienų nuo žemės sklypo kadastro duomenų bylos gavimo arba greičiau patikrina ir suderina vėliau
gautas žemės sklypo kadastro duomenų bylas ir žemės sklypų planus. Taip pat nustatyti atvejai, kai
suderinami žemės sklypų planai, nors žemės sklypo ribos po kadastrinių matavimų neatitinka
teritorijų planavimo dokumentais suformuotų žemės sklypo ribų, t. y. suderinamas žemės sklypo
planas, parengtas pažeidžiant teisės aktų nustatytus reikalavimus.
Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylų registravimo elektroninėmis priemonėmis
tvarkos aprašo, patvirtinto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio
direktoriaus 2009 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1P-97 (Žin., 2009, Nr. 107-4511; 2011, Nr. 18-900)
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(toliau – Tvarkos aprašas), 2 punkte nustatyta, kad per vieną darbo dieną nuo kadastro duomenų
bylos(-ų) priėmimo Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniame padalinyje skyriaus darbuotojas
privalo užregistruoti Tvarkos aprašo 3.1–3.3 punktuose nurodytus duomenis elektroniniame žurnale
ir šią informaciją paskelbti Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje. Nustatyti atvejai, kai
teritoriniai skyriai nesilaiko Tvarkos apraše nustatytų registravimo terminų, t. y. žemės sklypų
kadastro duomenų bylų duomenys elektroniniame žurnale įregistruojami per 2–8 darbo dienas.
Elektroniniame žurnale ypač vėluojama nustatytu laiku įregistruoti teritoriniam skyriui pakartotinai
pateiktų žemės sklypų kadastro duomenų bylų duomenis. Šie duomenys dažnais atvejais
elektroniniame žurnale įregistruojami likus 2–3 darbo dienoms iki žemės sklypo kadastro duomenų
bylos tikrinimo akto surašymo.
Nacionalinės žemės tarnybos veiklos sričių (sprendimų atkurti nuosavybės teises į
žemę, mišką ir vandens telkinius, parduoti, išnuomoti ar perduoti neatlygintinai naudotis
(panauda) valstybinę žemę priėmimo) įvertinimas.
Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, vykdant nuosavybės teisių į žemę, mišką ir
vandens telkinius atkūrimą, valstybinės žemės pardavimą, nuomą ir panaudą, atliekami tokie
veiksmai:
1. Žemės reforma vykdoma pagal žemės reformos žemėtvarkos projektus (toliau –
žemėtvarkos projektas), kurie rengiami vadovaujantis Žemės reformos žemėtvarkos projektų
rengimo metodikos, patvirtintos Žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu
Nr. 207 (Žin., 1998, Nr. 43-1189; 2008, Nr. 93-3690), nuostatomis.
2. Piliečių prašymus atkurti nuosavybės teises į žemę, mišką ir vandens telkinius nagrinėja
teritoriniai skyriai pagal žemės, miško ar vandens telkinio buvimo vietą. Sprendimus dėl
nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimo priima Nacionalinės žemės tarnybos
vadovas arba jo įgaliotas teritorinio skyriaus vedėjas. Pagal Lietuvos Respublikos piliečių
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 (Žin. 1997,
Nr. 90-2256; 1999, Nr. 97-2807), 111 punkto nuostatas, piliečiams sprendimai dėl nuosavybės
teisių atkūrimo į kaimo vietovėje esančią žemę, mišką, vandens telkinius turi būti priimti per 6
mėnesius nuo žemės naudmenų suprojektavimo žemėtvarkos projekte ir paženklinimo vietovėje.
3. Vykdant žemės reformą, kaimo gyvenamojoje vietovėje žemės sklypai asmenims
žemėtvarkos projektuose formuojami pagal Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (Žin.,
1991, Nr. 24-635; 1997, Nr. 69-1735) 10 straipsnyje nustatytą eiliškumą, t. y. aukštesnio eiliškumo
pretendentai turi geresnes galimybes renkantis žemės sklypus.
Teritorinio skyriaus vedėjas tvirtina ir Nacionalinės žemės tarnybos svetainėje skelbia
piliečių, sugrupuotų pagal Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 10 straipsnyje nustatytą
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eiliškumą, pageidaujančių gauti žemę, mišką ar vandens telkinius rengiamuose kadastro vietovių
žemėtvarkos projektuose, sąrašus.
4. Sprendimus parduoti valstybinės žemės sklypus, išskyrus valstybinės žemės sklypus,
priskirtus privatizuotiems ir (ar) privatizuojamiems statiniams ir įrenginiams, valstybinės žemės
sklypus, naudojamus akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise
priklausę kontroliniai akcijų paketai buvo privatizuoti, valstybinės žemės sklypus, priskirtus
valstybės nekilnojamajam turtui, kuris teisės aktų nustatyta tvarka įtrauktas į Vyriausybės
patvirtintą Atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašą ir perduotas Valstybės ir savivaldybių
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme nustatytam valstybės nekilnojamojo turto
atnaujinimo organizatoriui patikėjimo teise, ir žemės sklypus, perduodamus neatlygintinai
savivaldybių nuosavybėn, priima ir valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutartis pasirašo
Nacionalinės žemės tarnybos vadovas arba jo įgaliotas teritorinio skyriaus vedėjas. Žemės sklypų
pardavimą organizuoja teritoriniai skyriai.
Sprendimas parduoti žemės ūkio paskirties žemės sklypą turi būti priimtas ne vėliau kaip per
6 mėnesius nuo žemės valdos projekto ar kito teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo dienos.
Teritorinis skyrius, turėdamas visus Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų
pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d.
nutarimu Nr. 260 (Žin., 1999, Nr. 25-706; 2011, Nr. 53-2551), 12 punkte nurodytus dokumentus ir
sprendimą suformuoti žemės sklypą (tuo atveju, jeigu žemės sklypas nebuvo suformuotas prašymo
parduoti žemės sklypą (jo dalį) pateikimo metu) per mėnesį turi parengti valstybinės žemės
pirkimo–pardavimo sutarties projektą ir per 10 darbo dienų nuo valstybinės žemės pirkimo–
pardavimo sutarties projekto suderinimo su pirkėju priimti sprendimą parduoti naudojamą kitos
paskirties valstybinės žemės sklypą. Sprendimas parduoti naują kitos paskirties valstybinės žemės
sklypą aukcione priimamas, turint detaliojo plano, kuriame suprojektuotas parduodamas naujas
kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, ir žemės sklypo kadastro duomenų bylą.
Teritorinis skyrius, gavęs asmens prašymą parduoti valstybinės žemės sklypą megėjų sodo
teritorijoje ir kitus Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos megėjų sodo teritorijoje
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1443
(Žin., 2004, Nr. 167-6129; 2010, Nr. 158-8044), 25 ir 27 punktuose nurodytus dokumentus, per 10
darbo dienų turi sutikrinti šių taisyklių 28 punkte nurodytus duomenis, per 2 mėnesius parengti
valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutarties projektą (jeigu pateiktas prašymas parduoti be
aukciono įsiterpusį valstybinės žemės sklypą, valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutarties
projektas turi būti parengiamas per 2 mėnesius nuo valstybinės žemės sklypo kadastro duomenų
bylos suderinimo teritoriniame skyriuje) ir per 10 darbo dienų nuo valstybinės žemės pirkimo–
pardavimo sutarties projekto suderinimo su pirkėju priimti sprendimą šį sklypą parduoti.
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5. Sprendimą išnuomoti valstybinės žemės sklypus, išskyrus tuos žemės sklypus, kuriuos
įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka turi teisę išnuomoti ir perduoti neatlygintinai naudotis kiti
valstybinės žemės patikėtiniai, priima ir valstybinės žemės nuomos sutartis sudaro Nacionalinės
žemės tarnybos vadovas arba jo įgaliotas teritorinio skyriaus vedėjas. Kai žemės sklypus išnuomoja
Nacionalinė žemės tarnyba, žemės sklypų nuomą organizuoja teritoriniai skyriai.
Sprendimas išnuomoti žemės ūkio paskirties žemės sklypą turi būti priimtas ne vėliau kaip
per 6 mėnesius nuo žemės valdos projekto ar kito teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo
dienos.
Sprendimas išnuomoti naudojamą ar naują kitos paskirties valstybinės žemės sklypą, taip pat
sprendimas išnuomoti valstybinės žemės sklypą megėjų sodo teritorijoje priimamas tais pačiais
terminais kaip ir sprendimai dėl minėtų valstybinės žemės sklypų pardavimo.
6. Sprendimą perduoti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus, išskyrus atvejus,
kai valstybinės žemės sklypai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais perduoti patikėjimo
teise savivaldybėms bei įstatymų nustatytais atvejais, kai valstybinės žemės sklypai perduoti
patikėjimo teise įstatymuose nurodytų valstybinės žemės patikėtinių vadovams, priima ir
valstybinės žemės panaudos sutartį sudaro Nacionalinės žemės tarnybos vadovas arba jo įgaliotas
teritorinio skyriaus vedėjas. Sprendimas perduoti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypą,
turint visus Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1995 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1428 (Žin., 1995, Nr. 94-2104;
2005, Nr. 126-4506; 2009, Nr. 76-3135), 7 punkte nurodytus dokumentus ir Nacionalinės žemės
tarnybos vadovo arba jo įgalioto teritorinio skyriaus vedėjo sprendimą nustatyti žemės sklypo
kadastro duomenis (suformuoti žemės sklypą), turi būti priimtas per 20 darbo dienų.
Nacionalinės žemės tarnybos direktorius įgaliojo teritorinių skyrių vedėjus priimti
sprendimus atkurti nuosavybės teises, suteikti nuosavybėn neatlygintinai valstybinės žemės sklypus,
taip pat Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
įstatymo 4 straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais priimti sprendimus padidinti grąžintiną žemės
sklypo plotą; priimti sprendimus dėl Nacionalinės žemės tarnybos patikėjimo teise valdomų
valstybinės žemės sklypų: parduoti valstybinės žemės sklypus ir sudaryti valstybinės žemės
pirkimo–pardavimo sutartis, išnuomoti valstybinės žemės sklypus ir sudaryti valstybinės žemės
nuomos sutartis, perduoti valstybinės žemės sklypus neatlygintinai jais naudotis ir sudaryti
valstybinės žemės panaudos sutartis, jas pakeisti bei nutraukti. Teritorinių skyrių vedėjai yra įgalioti
parengti ir pasirašyti dokumentus, reikalingus nurodytiems sprendimams priimti ir įgyvendinti.
Nustatyti atvejai, kai kaimo gyvenamojoje vietovėje žemės sklypai asmenims žemėtvarkos
projektuose buvo formuojami nesilaikant Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 10
straipsnyje nustatyto eiliškumo, teisės aktuose nustatytų žemėtvarkos projektų rengimo procedūrų.
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Taip pat nustatyti atvejai, kad priimant sprendimus atkurti nuosavybės teises į žemę, mišką,
parduoti ir išnuomoti žemės ūkio paskirties, naudojamus ir naujus kitos paskirties žemės sklypus bei
valstybinės žemės sklypus megėjų sodo teritorijoje buvo nesilaikoma sprendimų priėmimo terminų.
Korupcijos rizikos veiksniai, t. y. sąlygos, įvykiai ir aplinkybės, galinčios sudaryti prielaidas
korupcijai – įgaliojimas teritorinių skyrių vedėjams priimti sprendimus dėl nagrinėjamų veiklos
sričių. Kaimo gyvenamosiose vietovėse sprendimai dėl nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens
telkinius atkūrimo, valstybinės žemės pardavimo, nuomos priimami vieno asmens, kadangi
teritorinių skyrių vedėjams nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Tai yra
priežastis, kuri gali turėti įtakos korupcijos pasireiškimo tikimybės egzistavimui. Teritorijų
planavimo funkcija miestų gyvenamosiose vietovėse priskirta savivaldybių administracijoms, todėl
sprendimų dėl nagrinėjamų veiklos sričių miestų gyvenamosiose vietovėse priėmimo užsitesęs
procesas neretai susijęs su savivaldos institucijų dalyvavimu šiame procese.
Būtina įvertinti ir tai, kad pagal Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 18 straipsnio
nuostatas teritorinių skyrių sprendimai ir veiksmai (neveikimas), išskyrus sprendimus atkurti
nuosavybės teises, suteikti žemės sklypą nuosavybėn neatlygintinai, parduoti, išnuomoti ar perduoti
naudotis neatlygintinai, skundžiami Nacionalinės žemės tarnybos vadovui išankstinio ginčų
nagrinėjimo ne teismo tvarka, kurią reglamentuoja Išankstinio ginčų nagrinėjimo Nacionalinėje
žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos ne teismo tvarka taisyklės, patvirtintos Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1P-90
(Žin., 2010 Nr. 109-5624). Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka nagrinėjami skundai dėl
žemės reformos metu suformuotų žemės sklypų tinkamumo, žemės privatizavimui, nuomai ir
perdavimui neatlygintinai naudotis parengtų dokumentų ir įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų
neatikties, kurie paduoti iki sprendimo dėl valstybinės žemės įsigijimo, nuomos ar perdavimo
neatlygintinai naudotis priėmimo. Pagal Išankstinio ginčų nagrinėjimo Nacionalinėje žemės
tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos ne teismo tvarka taisyklėse nustatytą tvarką skundus
nagrinėja Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus paskirtas Nacionalinės žemės tarnybos
valstybės tarnautojas arba Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, o
sprendimą priima Nacionalinės žemės tarnybos direktorius.
Nacionalinės žemės tarnybos vadovui paduoti skundai turi būti išnagrinėti per 20 darbo
dienų. Atsižvelgiant į skundo turinį ir keliamus reikalavimus, Nacionalinės žemės tarnybos
direktorius priima vieną (ar kelis, jei skunde keliami du ar daugiau reikalavimų) iš sprendimų:
skundą (ar dalį jame iškeltų reikalavimų) atmesti kaip nepagrįstą; panaikinti (visą ar iš dalies)
teritorinio skyriaus priimtą sprendimą; panaikinti (visą ar iš dalies) teritorinio skyriaus priimtą
sprendimą ir priimti naują sprendimą; pakeisti teritorinio skyriaus priimtą sprendimą; įpareigoti
teritorinį skyrių atlikti tam tikrus veiksmus, susijusius su skunde keliamų reikalavimų
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įgyvendinimu, t. y. skundų nagrinėjimas išankstine tvarka leidžia iš dalies kontroliuoti teritorinių
skyrių priimamus sprendimus.
Taip pat Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 1P(1.3.)-189 patvirtintas Nacionalinės žemės tarnybos Rizikų valdymo ir veiklos kokybės užtikrinimo
skyriaus darbo veiklos planas, pagal kurį planuojama iki 2012 m. IV ketvirčio pabaigos patikrinti
teritorinių skyrių vedėjų priimtų sprendimų atitiktį teisės aktų reikalavimams. Pažymime, kad šiuo
metu yra rengiamas Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių skyrių atliekamų funkcijų patikrinimo
tvarkos aprašo projektas. Atliekant tikrinimus bus peržiūrima ne mažiau kaip 15 procentų atsitiktine
tvarka pasirinktų tikrinamo teritorinio skyriaus vedėjo praeitų metų ir (arba) einamųjų metų priimtų
sprendimų atitiktis teisės aktų reikalavimams.
Nacionalinės žemės tarnybos veiklos sričių (sutikimų išdavimo) įvertinimas.
Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826
(Žin., 2010, Nr. 116-5944) (toliau – Reglamentas), 7 priedo nuostatas, šio priedo 1.1–1.8 punktuose
nurodytais atvejais, t. y. naujo statinio statybos atveju: 1.1. statant viešojo naudojimo geležinkelių
infrastruktūros statinius, juos išdėstant geležinkelių apsaugos zonose, kurių dydis nustatytas
įstatymų ir kitų teisės aktų; 1.2. statant statinius valstybinės reikšmės vidaus vandenyse; 1.3. tiesiant
valstybinėje žemėje susisiekimo komunikacijas ar inžinerinius tinklus ir statant jiems funkcionuoti
būtinus statinius; 1.4. statant statinius Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse ir
tarptautiniuose vandenyse esančiame jos kontinentiniame šelfe, į kurį Lietuvos Respublika turi
išimtines teises; 1.5. statant valstybės sienos apsaugos statinius pasienio zonoje, jei yra parengtas
šių statinių teritorijų detalusis planas; 1.6. statant valstybinėje žemėje nesudėtingus poilsio ar sporto
paskirties inžinerinius statinius, skirtus daugiabučių namų gyventojų reikmėms; 1.7. prie
daugiabučio namo ar visuomeninės paskirties pastato valstybinėje žemėje įrengiant laiptus,
pandusus, keltuvus, liftus ar pan.; 1.8. rezervatų valstybinėje žemėje statant statinius, reikalingus
rezervatų steigimo ir veiklos tikslams įgyvendinti, būtina turėti valstybinės žemės patikėjimo teisės
subjekto raštišką sutikimą.
Pagal Reglamento 33.2 punkto nuostatas privaloma turėti besiribojančių žemės sklypų
(teritorijų) savininkų ar valdytojų rašytinius sutikimus (susitarimus), kai statinį numatoma statyti ar
rekonstruoti arčiau žemės sklypų ribų, negu numatyta teisės aktuose (tik tuo atveju, jei teisės aktai
tokį susitarimą numato), pagal 33.3 punkto nuostatas privaloma turėti žemės sklypo savininko ar
valdytojo rašytinį sutikimą (susitarimą), kai statinį numatoma statyti ar rekonstruoti ne statytojui
priklausančiame ar valdomame žemės sklype.
Teritorinių skyrių vedėjams Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įgaliojimais suteikta
teisė išduoti sutikimus (arba atsisakyti juos išduoti):
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1.

tiesti teisės aktų nustatyta tvarka atitinkamos savivaldybės teritorijoje esančioje

valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, susisiekimo komunikacijas ar inžinerinius
tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, juos rekonstruoti ir aptarnauti;
2.

statyti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, nesudėtingus laikinus

statinius.
3.

statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar

valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;
4.

statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinus

nesudėtingus statinius (jachtų ir valčių elingus, inžinerinius statinius, išskyrus hidrotechninius
statinius).
Sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais
ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo tvarką reglamentuoja Sutikimų
statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine
žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklės, patvirtintos Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-259
(Žin., 2012, Nr. 93-4831).
Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinus
nesudėtingus statinius išdavimo tvarką reglamentuoja Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės
reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus statinius išdavimo taisyklės,
patvirtintos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m.
balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-146 (Žin., 2012, Nr. 51-2564).
Atsižvelgiant į tai, kad nėra tvarkos, kuria vadovaujantis būtų nagrinėjami asmenų prašymai
ir pateikti dokumentai bei priimami sprendimai išduoti arba atsisakyti išduoti 1 ir 2 punktuose
minėtus sutikimus, darytina išvada, kad tai gali turėti įtakos korupcijos pasireiškimo tikimybės
egzistavimui.
Išvados ir rekomendacijos:
1. Tikslinga atrankos būdu vykdyti teritorinių skyrių vedėjų priimtų sprendimų atitikties
teisės aktų reikalavimams kontrolę.
2. Siekiant didinti atliekamų veiksmų ir priimamų sprendimų skaidrumą, tikslinga
teritorinių skyrių išduotus sutikimus skelbti Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje.
3. Organizuoti ir vykdyti Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojams korupcijos
prevencijos mokymus, bendradarbiaujant su Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojais.
4. Per žiniasklaidą ir kitas visuomenės informavimo priemones raginti gyventojus
telefonu, paštu, elektroniniu paštu „Pasitikėjimo linija“ atvirai ar anonimiškai pranešti apie
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Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojų neteisėtus veiksmus ar neveikimą, įgyvendinant teisės
aktais pavestas funkcijas, netinkamą pareigų vykdymą ar nevykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais
įgaliojimais ar apie veiksmus, susijusius su korupcija.
5. Tobulinti Nacionalinės žemės tarnybos vykdomų administracinių teisės pažeidimų
nagrinėjimo tvarką.
6. Organizuoti ir vykdyti mokymus Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojams,
atliekantiems žemės naudojimo valstybinę kontrolę.
7. Tikslinga parengti ir patvirtinti taisykles dėl sutikimų išdavimo:
7.1. tiesti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, susisiekimo
komunikacijas ar inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, juos
rekonstruoti ir aptarnauti;
7.2. statyti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, nesudėtingus laikinus
statinius.

Direktorius

Marijus Vilida, tel. (8 5) 200 0322, el. p. marijus.vilida@nzt.lt
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