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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601
„Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, 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 pasireiškimo tikimybė. Analizuotas 2015 m. IV ketv. – 2016 m. III ketv.
laikotarpis.
Nacionalinės žemės tarnybos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė, nustatymą ir korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimą atliko
Nacionalinės žemės tarnybos Rizikų vertinimo departamento Rizikos prevencijos skyrius,
vadovaudamasis Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo
tvarkos patvirtinimo“ (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 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“. Atliekant tyrimą, analizuoti
Nacionalinės žemės tarnybos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 194 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos“, darbuotojų pareigybių
aprašymai, Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro ir Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymai bei kiti
teisės aktai, kuriuose yra nustatytos teisės normos, reguliuojančios nagrinėjamą veiklos sritį.
Atrankos principu peržiūrėta dalis vykdomos veiklos dokumentinės medžiagos ir veiklos ataskaitų.
Taip pat pažymėtina, kad Nacionalinėje žemės tarnyboje yra parengtas Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 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 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos teritorinių skyrių atliekamų funkcijų patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. vasario
10 d. įsakymu Nr. 1P-49-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos teritorinių skyrių atliekamų funkcijų 2015 metų planinių patikrinimų plano
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patvirtinimo“ patvirtintas Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių skyrių atliekamų funkcijų 2015
m. planinių patikrinimų planas (toliau – 2015 m. patikrinimų planas).
Vadovaujantis 2015 m. patikrinimų planu atlikti šie patikrinimai:
1. Dėl 5 teritorinių skyrių teisės aktuose nustatytų terminų laikymosi nagrinėjant asmenų
prašymus, skundus ir pranešimus.
2. Dėl 6 teritorinių skyrių priimtų sprendimų teisėtumo vykdant žemės naudojimo
valstybinę kontrolę.
3. Dėl 5 teritorinių skyrių nekilnojamojo turto kadastro duomenų bylų patikrinimo ir
derinimo atitikties teisės aktų reikalavimams.
4. Dėl 1 teritorinio skyriaus vedėjo priimtų sprendimų dėl nuosavybės teisių į žemę, mišką,
vandens telkinius atkūrimo teisėtumo.
5. Dėl 3 teritorinio skyriaus vedėjo priimtų sprendimų suteikti laikinai naudoti valstybinę
žemės ūkio paskirties žemę teisėtumo.
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. vasario
1 d. įsakymu Nr. 1P-42-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
teritorinių skyrių atliekamų funkcijų 2016 metų planinių patikrinimų plano patvirtinimo“
patvirtintas Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių skyrių atliekamų funkcijų 2016 m. planinių
patikrinimų planas (toliau – 2016 m. patikrinimų planas).
Vadovaujantis 2016 m. patikrinimų planu iki 2016 m. IV m. ketv. atlikti šie patikrinimai:
1. Dėl 3 teritorinių skyrių nekilnojamojo turto kadastro duomenų bylų patikrinimo ir
derinimo atitikties teisės aktų reikalavimams;
2. Dėl 2 teritorinio skyriaus priimtų sprendimų ne aukciono tvarka parduoti ar išnuomoti
įsiterpusius valstybinės žemės sklypus teisėtumo;
3. Dėl 1 teritorinio skyriaus priimtų sprendimų suteikti laikinai naudoti valstybinę žemės
ūkio paskirties žemę teisėtumo.
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje yra nustatyta,
kad valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš šių kriterijų: 1) padaryta korupcinio
pobūdžio nusikalstama veika; 2) pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas; 3)
atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei
atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti; 4) veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir
kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu; 5) daugiausia priima sprendimus, kuriems
nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo; 6) naudojama valstybės ar tarnybos
paslaptį sudaranti informacija; 7) anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos
trūkumų. Remiantis šia teisės akto nuostata, nustatyta, kad Nacionalinė žemės tarnybos veiklos
sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nes
atitinka 3 pirmiau minėtus kriterijus (Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2, 4, 5
punktuose nurodyti kriterijai)
Nacionalinės žemės tarnybos veiklos sričių, susijusių su žemės naudojimo valstybine
kontrole, žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo patikros vykdymu, įvertinimas.
1. Nacionalinė žemės tarnyba pagal Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatus,
patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1244 „Dėl
Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), organizuoja ir
vykdo žemės naudojimo valstybinę kontrolę. Žemės naudojimo valstybinės kontrolės metu
Nacionalinės žemės tarnybos vadovo paskirti teritorinių skyrių tarnautojai ir darbuotojai, dirbantis
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pagal darbo sutartį (toliau kartu – darbuotojai), tikrina, ar žemės savininkai ir kiti naudotojai savo
veikla nepažeidė žemės naudojimo tvarkos, kurią nustato įstatymai ir Vyriausybės nutarimai.
Teritorinių skyrių darbuotojai, vykdantys žemės naudojimo valstybinę kontrolę,
Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus yra įgalioti surašyti administracinių teisės pažeidimų
protokolus už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 45
straipsnyje (Savavališkas žemės, miško, vandens telkinių užėmimas bei naudojimas ir vengimas
juos grąžinti), ATPK 47 straipsnyje (Riboženklių sunaikinimas), ATPK 52 straipsnyje (Derlingojo
dirvožemio sluoksnio išsaugojimo vykdant žemės kasimo darbus taisyklių pažeidimas), ATPK 52¹
straipsnyje (Privalomų priemonių dirvožemiui apsaugoti nevykdymas), ATPK 522 (Žemės
naudojimo reikalavimų pažeidimas), ATPK 100 straipsnyje (Privačios nuosavybės teise
priklausančios, nuomojamos ar subnuomojamos žemės nesutvarkymas taip, kad ji būtų tinkama
naudoti pagal paskirtį) ir ATPK 101 straipsnyje (Savavališkas nukrypimas nuo žemėtvarkos
projekto) numatytus administracinius teisės pažeidimus, o teritorinių skyrių vedėjai, jų
pavaduotojai, pavaduojantys teritorinių skyrių vedėjus, Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus
yra įgalioti nagrinėti ATPK 47, ATPK 522, ATPK 100 ir ATPK 101 straipsniuose numatytas
administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas.
Taip pat vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę apie pastebėtus galimus
administracinius teisės pažeidimus yra informuojamos kitos institucijos, pagal jų kompetenciją
vykdančios teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, gamtos išteklių, valstybinių miškų
ir saugomų teritorijų, vandens telkinių ir kitą kontrolę.
Pažymėtina, kad siekiant mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę ir riboti Nacionalinės
žemės tarnybos darbuotojų, atliekančių žemės naudojimo valstybinę kontrolę, diskreciją,
patvirtintos šios tvarkos:
a) 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.) (toliau – Aprašas). Aprašas reglamentuoja žemės naudojimo valstybinės
kontrolės organizavimo ir vykdymo procesą, teritorinių skyrių darbuotojų veiksmus, atliekant
žemės naudojimo valstybinės kontrolės organizavimo ir vykdymo procesus (pvz., žemės naudojimo
valstybinės kontrolės patikrinimų planavimas ir vykdymas, žemės naudojimo tvarkos pažeidimų
nustatymas ir šalinimas, administracinės atsakomybės už pažeidimus taikymas – administracinių
teisės pažeidimų protokolų surašymas, administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimas ir
nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose priėmimas, administracinių nuobaudų asmenims
taikymas).
b) Žemės naudojimo valstybinės kontrolės organizavimo ir vykdymo, administracinių teisės
pažeidimų bylų nagrinėjimo taisyklės, patvirtintos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-499. Minėtos taisyklės
reglamentuoja žemės naudojimo valstybinės kontrolės patikrinimų organizavimo ir vykdymo,
žemės naudojimo patikrinimo aktų ir administracinių teisės pažeidimų protokolų surašymo,
administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo ir nutarimų administracinių teisės pažeidimų
bylose pildymo Nacionalinėje žemės tarnyboje tvarką.
Konstatuotina, kad vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę galima korupcijos
pasireiškimo tikimybė. Nustatyti atvejai, kai žemės naudojimo valstybinę kontrolę vykdantys
teritorinių skyrių darbuotojai:
a) grafiškai neatvaizduoja patikrinimo metu nustatytų faktinių aplinkybių, (pvz., neatlieka
fotofiksacijos ir neparengia matavimo duomenų (situacijos) schemos). Administracinio teisės
pažeidimo byloje bet kurie faktiniai duomenys, kuriais remiantis nustatoma ar yra padarytas
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administracinis teisės pažeidimas, ar jo nėra, ar dėl jo padarymo yra kaltas tas asmuo ir kitokios
aplinkybės, yra reikšmingi nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą, todėl pažeidimas turi
būti konstatuojamas užfiksavus jį techninėmis priemonėmis ir įrodomas pateikus matavimo
duomenis arba fotolentelę;
b) nenurodo pažeidėjui termino iki kada pažeidimai turi būti pašalinti;
c) nustatę žemės naudojimo tvarkos pažeidimus, ir pažeidėjams pasiūlę juos pašalinti,
nesiima priemonių užtikrinti (nekontroliuoja), ar nustatyti pažeidimai pašalinti per nurodytą
terminą;
d) pakartotinai nustačius administracinį teisės pažeidimą, nesurašo administracinių teisės
pažeidimų protokolų ir neskiria administracinių nuobaudų, t. y. nesiima priemonių dėl pažeidėjo
išaiškinimo ir patraukimo administracinėn atsakomybėn.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad siekiant gerinti žemės naudojimo valstybinės kontrolės
vykdymo procesus (pvz., žemės naudojimo tvarkos pažeidimų (administracinės teisės pažeidimų)
išaiškinimą, administracinių teisės pažeidimų protokolų už administracinius teisės pažeidimus
surašymą ir administracinių nuobaudų asmenims taikymą, administracinių teisės pažeidimų bylų
nagrinėjimą ir nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose priėmimą, administracinių
nuobaudų asmenims taikymą) Nacionalinėje žemės tarnyboje kiekvienais metais organizuojami
mokymai darbuotojams, atliekantiems žemės naudojimo valstybinę kontrolę.
2. Teritoriniai skyriai, vadovaudamiesi Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos
tikrinimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2009 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1P-98 „Dėl Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų
bylos tikrinimo taisyklių patvirtinimo“, nuostatomis, kameraliai tikrina žemės sklypų kadastro
duomenų bylas, tikrina atliktus žemės sklypo kadastrinius matavimus, nustatant žemės sklypo ribų
posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje (toliau – kadastriniai
matavimai), ir žemės sklypo ribų ženklinimą vietovėje, priima sprendimus patvirtinti nustatytus
žemės sklypo kadastro duomenis (suformuoti žemės sklypą), pakeisti nustatytus žemės sklypo
kadastro duomenis arba pertvarkyti žemės sklypą (-us) ir patvirtinti pertvarkyto (-ų) žemės sklypo (ų) kadastro duomenis.
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
„Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Kadastro
nuostatai), Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei
tikslinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų
surinkimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Tikslinimo taisyklės) ir kitus teisės aktus.
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.

5
Pažymėtina, kad vykdant žemės sklypų kadastro duomenų bylų patikrą galima korupcijos
pasireiškimo tikimybė. Nustatyti atvejai, kai teritoriniai skyriai, atlikdami žemės sklypų kadastro
duomenų nustatymo tikrinimą, nesilaiko 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. Taip pat pasitaiko atveju kai teritorinių skyrių darbuotojai, atlikdami žemės sklypų
kadastro duomenų nustatymo tikrinimą, vadovaujasi nežinomais kriterijais nustatant asmenų
prašymų pirmenybinę reikšmę, tuo sudarydami žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo
neobjektyvų eiliškumą, t. y. tikrinant žemės sklypų kadastro duomenų bylas yra neatsižvelgiama į
prašymų gavimo datą.
Šiais veiksmais galimai pažeidžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme
nustatyti lygiateisiškumo ir objektyvumo principai. Šių principų galimi pažeidimai sudaro sąlygas
atsirasti teisės aktų, nustatančių žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo terminus,
pažeidimams.
Taigi, asmenų prašymų dėl žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo tikrinimo
nagrinėjimo terminų nesilaikymas sudaro sąlygas korupcijos rizikos veiksniams atsirasti.
Taip pat pasitaiko atveju, kai:
a) teritoriniai skyriai neišnagrinėję paženklintojo ir su juo besiribojančių žemės sklypų
suformavimo dokumentų ir kitos kartografinės medžiagos, nenustatę žemės sklypo ploto ir (arba)
žemės sklypo ribų (konfigūracijos) skirtumo priežasčių ir nesurašę išvados dėl žemės sklypo ribų
patikslinimo vietovėje ir (arba) žemės sklypo ribų, ploto patikslinimo teritorijų planavimo
dokumente būtinumo, suderina žemės sklypo kadastrinių matavimų bylas;
b) 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;
c) teritorinis skyrius nepagrįstai reikalavo, kad matininkas atlikdamas žemės sklypo
kadastrinius matavimus, žemės sklypo plane pažymėtų servitutą, kuris anksčiau šiam žemės sklypui
nebuvo nustatytas;
d) 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 „Dėl Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų
bylų registravimo elektroninėmis priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (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 2–3 darbo dienas.
e) teritorinis skyrius pirmą kartą tikrinti pateiktas žemės sklypų kadastro duomenų bylas
Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylų registravimo žurnale registravo kaip pateiktas tikrinti
pakartotinai, taip suteikdamas šioms byloms pirmenybę būti pirmiau patikrintoms kitų bylų,
teritoriniam skyriui pateiktų tikrinti tą pačią ar ankstesnę dieną, atžvilgiu.
Nacionalinės žemės tarnybos veiklos sričių, susijusių su sprendimų atkurti nuosavybės
teises į žemę, mišką ir vandens telkinius, parduoti, išnuomoti ar perduoti neatlygintinai
naudotis (panauda) valstybinę žemę priėmimu, įvertinimas.
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Žemės reforma ir nuosavybės teisių atkūrimas yra pagal Lietuvos Respublikos žemės
reformos įstatymą, Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atkūrimo įstatymą (toliau – Atkūrimo įstatymas) bei kitus su šiais įstatymais susijusius
specialiuosius teisės aktus vykdoma Nacionalinės žemės tarnybos veikla, atitinkanti viešojo
administravimo apibrėžimą, pateiktą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo
2 straipsnio 1 dalyje.
Žemės reforma vykdoma pagal žemės reformos žemėtvarkos projektus, kitus žemės valdos
projektus ar teritorijų planavimo dokumentus, vadovaujantis Žemės reformos įstatymu, Žemės
reformos žemėtvarkos projektų rengimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ir
miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 „Dėl vadovaujantis Žemės
reformos žemėtvarkos projektų rengimo metodikos patvirtinimo“, ir kitų teisės aktų nuostatomis.
1. 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
direktorius 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 „Dėl
Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo
įgyvendinimo tvarkos“ (toliau – Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarka), 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, o į miestuose turėtą žemę, išskyrus priskirtąją miestams po 1995
m. birželio 1 d., perduodant neatlygintinai nuosavybėn naują žemės sklypą individualiai statybai ir
kitai paskirčiai, – per 3 mėnesius nuo perduodamo žemės sklypo vietos suderinimo su piliečiu,
pageidaujančiu atkurti nuosavybės teises į žemę;
Nustatyti atvejai, kai nuosavybės teisių į žemę, mišką, vandens telkinius atkūrimas ne visada
buvo vykdomas laikantis teisės aktų reikalavimų:
a) nesilaikoma Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 111 punkto nuostatų, t. y.:
 sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo vietovėje nebuvo priimtas per
6 mėnesius po žemėnaudos suprojektavimo žemėtvarkos projekte ir paženklinimo vietovėje,
 sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo miestuose nebuvo priimtas per 3 mėnesius
nuo perduodamo žemės sklypo vietos suderinimo su piliečiu, pageidaujančiu atkurti nuosavybės
teises į žemę;
b) nesilaikoma Tikslinimo taisyklių 29.8.14 papunkčio nuostatų, t. y. žemės sklypo ribų
paženklinimo – parodymo aktas vietovėje nesuderinamas teritorinio skyriaus vedėjo;
c) neteisingai apskaičiuojama natūra grąžinamos žemės sklypų dalis tenkanti
pretendentams;
d) rengiant žemės reformos žemėtvarkos projektus, tinkamai neišsprendžiami privažiavimo
klausimai iki formuojamų arba jau suformuotų žemės sklypų;
e) rengiant žemės reformos žemėtvarkos projektus, neįtraukiami valstybiniai žemės plotai į
laisvą valstybinės žemės fondą, nors šie plotai, kaip laisvi buvo suteikti laikinai naudotis fiziniams
asmenims.
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2. Vykdant žemės reformą, kaimo gyvenamojoje vietovėje žemės sklypai asmenims
žemėtvarkos projektuose formuojami pagal Reformos įstatymo 10 straipsnyje nustatytą eiliškumą,
t. y. aukštesnio eiliškumo pretendentai turi geresnes galimybes rinktis žemės sklypus.
Teritorinio skyriaus vedėjas tvirtina ir Nacionalinės žemės tarnybos svetainėje skelbia
piliečių, sugrupuotų pagal Žemės reformos įstatymo 10 straipsnyje nustatytą eiliškumą,
pageidaujančių gauti žemę, mišką ar vandens telkinius rengiamuose kadastro vietovių žemėtvarkos
projektuose, sąrašus.
Nustatyti atvejai, kai kaimo gyvenamosiose vietovėse žemės sklypai asmenims žemės
reformos žemėtvarkos projektuose formuojami nesilaikant teisės aktuose nustatytų reikalavimų:
eiliškumo, pagal kurį asmenims formuojami žemės sklypai žemės reformos žemėtvarkos
projektuose, ir kitų žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo procedūrų.
3.
Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 4 punkte nustatyta, kad
valstybinė žemė išnuomojama be aukciono, jeigu Vyriausybės nustatyto dydžio neviršijantys žemės
sklypai yra įsiterpę tarp valstybinės žemės išnuomotų žemės sklypų – šių sklypų valstybinės žemės
nuomininkams. Pagal Žemės įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 4 punktą, valstybinės žemės sklypai
parduodami be aukciono, jeigu jie įsiterpę tarp privačių žemės sklypų ir neviršija Vyriausybės
nustatyto dydžio – šių sklypų savininkams. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d.
nutarimo Nr. 692 ,,Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“
(toliau – Nutarimas) (redakcija galiojusi, nuo 2014-03-28 iki 2016-05-31) 2.15 papunktyje nustatyti
kriterijai, kuriuos turi atitikti valstybinės žemės plotas, kad jį būtų galima parduoti ne aukciono
būdu kaip įsiterpusį žemės sklypą, t. y. laisvos valstybinės žemės plotai, įsiterpę tarp privačių žemės
sklypų ar (ir) išnuomotų valstybinės žemės sklypų, taip pat privačių arba išnuomotų valstybinės
žemės sklypų ir kelių (gatvių) ar miesto gyvenamojoje vietovėje esančių miškų sklypų (plotų), ne
didesnių kaip 0,04 ha teritorijose, kuriose pagal teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos
projektus suplanuotos gyvenamosios teritorijos, ir 0,5 ha – kitose teritorijose, jeigu šiuose plotuose
negalima suformuoti atskirų žemės sklypų, Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto
teritorinio padalinio vadovo sprendimu gali būti parduodami ne aukciono būdu besiribojančių
Nekilnojamojo turto registre įregistruotų privačios žemės sklypų savininkams arba išnuomojami
besiribojančių valstybinės žemės sklypų nuomininkams. Įsiterpusiu nelaikomas žemės plotas, kuris
ribojasi su atskiru žemės sklypu nesuformuotu laisvos valstybinės žemės plotu, išskyrus tuos
atvejus, kai tarp privačių žemės sklypų ar (ir) išnuomotų valstybinės žemės sklypų, taip pat privačių
arba išnuomotų valstybinės žemės sklypų ir kelių (gatvių) ar miesto gyvenamojoje vietovėje esančių
miškų sklypų (plotų) įsiterpusį plotą sudaro siaura juosta, šlaitai ar griovos. Šiuo metu galiojančio
Nutarimo 2.15 papunktyje (redakcija galiojanti nuo 2016-06-01) įtvirtinti aiškūs ir konkretūs
kriterijai, kuriuos turi atitikti valstybinės žemės plotas, kad jį būtų galima parduoti ne aukciono
būdu kaip įsiterpusį žemės sklypą, t. y. laisvos valstybinės žemės plotai, įsiterpę tarp privačių žemės
sklypų ar (ir) išnuomotų valstybinės žemės sklypų, taip pat privačių arba išnuomotų valstybinės
žemės sklypų ir kelių (gatvių) ar miškų sklypų (plotų), jeigu šiuose plotuose negalima suformuoti
racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypų, Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto
teritorinio padalinio vadovo sprendimu gali būti parduodami ne aukciono būdu besiribojančių
Nekilnojamojo turto registre įregistruotų privačios žemės sklypų savininkams arba išnuomojami
besiribojančių valstybinės žemės sklypų nuomininkams. Įsiterpusiu nelaikomas žemės sklypas,
kuris ribojasi su laisvos valstybinės žemės plotu, nesuformuotu kaip atskiras žemės sklypas,
išskyrus atvejus, kai tarp privačių žemės sklypų ar (ir) išnuomotų valstybinės žemės sklypų, taip pat
privačių arba išnuomotų valstybinės žemės sklypų ir kelių (gatvių) ar miškų sklypų (plotų)
įsiterpusį žemės sklypą sudaro siaura juosta, šlaitai ar grioviai.
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Teritorijose, kuriose pagal teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus
numatoma formuoti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų bei daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir
bendrabučių teritorijų naudojimo būdo žemės sklypus, įsiterpę žemės sklypai negali būti didesni kaip
0,04 ha, išskyrus atvejus, kai žemės sklypą sudaro siaura juosta, šlaitai ar grioviai. Tokiais atvejais
Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo sprendimu
parduodamas ar išnuomojamas įsiterpusio žemės sklypo plotas gali būti didinamas. Jeigu žemės
sklypo, įsiterpusio tarp privačių žemės sklypų ar (ir) išnuomotų valstybinės žemės sklypų, taip pat
privačių arba išnuomotų valstybinės žemės sklypų ir kelių (gatvių) ar miškų sklypų (plotų), plotis
neviršija 10 metrų, laikoma, kad įsiterpusį žemės sklypą sudaro siaura juosta. Jeigu žemės sklypo
nuo viršutinės šlaito briaunos iki jo papėdės nuolydis yra ne mažesnis kaip 20 laipsnių, laikoma,
kad įsiterpusį žemės sklypą sudaro šlaitas. Jeigu žemės sklypo nuo vienos iki kitos griovio
viršutinės briaunos plotis neviršija 15 metrų, laikoma, kad įsiterpusį žemės sklypą sudaro griovys.
Kitose teritorijose įsiterpę žemės sklypai negali būti didesni kaip 0,5 ha.
Įsiterpusio žemės sklypo plotas negali būti didesnis už besiribojančio žemės sklypo, su
kuriuo bus jungiamas įsiterpęs žemės sklypas, plotą.
Pažymėtina, kad iš pirmiau minėtų teisės aktų matyti, kad žemės plotas įsiterpusio sklypo
statusą atitinka, kai yra visuma šių sąlygų: žemės plotas turi būti ne didesnis kaip 0,04 ha arba 0,5
ha dydžio, priklausomai nuo teritorijos, kurioje jis yra; jame turi būti negalima nustatyta tvarka
suformuoti atskiro žemės sklypo; žemės plotas turi nesiriboti su kitu, atskiru žemės sklypu
nesuformuotu laisvos valstybinės žemės plotu. Tačiau sąlyga dėl nesiribojimo su kitu žemės sklypu
netaikoma tokiam įsiterpusiam žemės sklypo plotui, kurį sudaro siaura juosta, šlaitai ar griovos.
Nustatyti atvejai, kai kitos paskirties valstybinės žemės sklypai išnuomojami ar parduodami
pažeidžiant Žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 4 punkto, 10 straipsnio 5 dalies 4 punkto ir
Nutarimo 2.15 papunkčio reikalavimus, t. y. žemės plotai neatitinka vienos iš aukščiau nurodytų
sąlygų (pvz., įsiterpusį žemės plotą yra galimybė suformuoti atskirai funkcionuojančiu
nekilnojamuoju daiktu, žemės plotas viršija nustatytą maksimalų dydį – 0,04 ha, žemės plotas nėra
įsiterpęs tarp valstybinės ar privačios žemės sklypų, kelių ar miškų.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmiau nurodytų teisės aktų
reikalavimų nesilaikymas sudaro sąlygas korupcijos rizikos veiksniams atsirasti.
Paminėtina, kad Nutarimo 2.15 papunktyje (redakcija galiojanti nuo 2016-06-01) įtvirtinti
aiškesni ir konkretesni kriterijai, kuriuos turi atitikti valstybinės žemės plotai, kad juos būtų galima
parduoti ar išnuomoti ne aukciono būdu kaip įsiterpusius žemės sklypus, turėtų mažinti korupcijos
pasireiškimo tikimybę ir riboti Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojų, atliekančių naujų kitos
paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos procedūras, diskreciją.
4. 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 „Dėl Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“
(toliau - Taisyklės), 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 įregistruoti parduodamą valstybinės žemės sklypą Nekilnojamojo turto
registre, Taisyklių 8 punkte nurodytu atveju pagal žemės sklypo planą nustatyti ir (ar) pagal
Taisyklių 7 punktą apskaičiuoti parduodamų žemės sklypo dalių dydį, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ nustatytais
atvejais užsakyti parduodamų žemės sklypų individualų vertinimą, parengti valstybinės žemės
pirkimo–pardavimo sutarties projektą ir per 10 darbo dienų nuo valstybinės žemės pirkimo–
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pardavimo sutarties projekto suderinimo su pirkėju priimti sprendimą parduoti naudojamą kitos
paskirties valstybinės žemės sklypą.
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
„Dėl Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje taisyklių
patvirtinimo“, 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.
Nustatyti atvejai, kai naudojami kitos paskirties valstybinės žemės sklypai parduodami
pažeidžiant teisės aktų reikalavimus:
a) nesilaikoma Taisyklių 16 punkte nurodytų terminų, t. y. asmenims, pateikusiems
prašymus parduoti žemės sklypus per vieną mėnesį nuo priimtų sprendimų suformuoti šiuos žemės
sklypus neįteikiami arba registruotu laišku (įteikiant) neišsiunčiami pranešimai su nurodytomis
žemės sklypų ir patikėjimo teisių į juos įregistravimo išlaidomis, banko įstaiga (skyrius, filialas) ir
sąskaita, į kurią valstybinės žemės patikėtiniui turi būti pervesta nurodyta pinigų suma. Per ilgesnį
nei vieno mėnesio laikotarpį po priimto sprendimo suformuoti žemės sklypus parengiami jų
pirkimo-pardavimo sutarties projektai;
b) nesilaikoma Taisyklių 19 punkto 2 dalies nurodytų terminų, t. y. sprendimas parduoti
žemės sklypą priimamas per ilgesnį nei 10 darbo dienų laikotarpį nuo valstybinės žemės pirkimo–
pardavimo sutarties suderinimo su pirkėjais;
c) nesilaikoma Taisyklių 20 punkte nurodytų terminų, t. y. per 5 darbo dienas po priimto
sprendimo parduoti žemės sklypus pirkėjai neinformuojami dėl sumos, kurią jie turi sumokėti už
parduodamus žemės sklypus, bei pasirašytinai arba registruotu laišku neinformuojami dėl
valstybinės žemės pirkimo pardavimo sutarties sudarymo datos ir vietos;
d) neteisingai apskaičiuojama ir pirkimo-pardavimo sutarties projekte nurodoma
parduodamo naudojamo kitos paskirties (namų valdos) žemės sklypo kaina.
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 direktorius arba jo įgaliotas teritorinio skyriaus vedėjas. Kai žemės sklypus
išnuomoja Nacionalinė žemės tarnyba, žemės sklypų nuomą organizuoja teritoriniai skyriai.
Nustatyti atvejai, kai teritoriniai skyriai:
a) neteisėtai priėmė sprendimus išnuomoti ne aukciono tvarka kitos paskirties valstybinės
žemės sklypus pastatų eksploatacijai, kurių vietovėje yra išlikę tik fragmentai (pamatai, griuvėsiai ir
pan.) arba kurių vietovėje išviso nėra;
b) neteisėtai priėmė sprendimus išnuomoti ne aukciono tvarka per didelio ploto kitos
paskirties valstybinės žemės sklypus esamų pastatų eksploatacijai;
c) neteisėtai priėmė sprendimus suderinti teritorijų planavimo dokumentus, kuriais buvo
formuojami žemės sklypai esamiems pastatams eksploatuoti neatsižvelgdami į tai, kad vietovėje šie
statiniai žemės sklypų formavimo metu nebuvo išlikę;
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d) tikslinant valstybinės žemės nuomos sutartį nepagrįstai reikalauja naujo žemės sklypo
plano su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje
koordinačių sistemoje;
e) nustatė išnuomojamų/parduodamų žemės sklypų dalių dydžius neatsižvelgdami į
kiekvienam bendraturčiui priklausančią gyvenamojo namo ar kito statinio arba įrenginio dalį, į
kurią neįskaitomos gyvenamojo namo ar kito statinio (pagrindinio daikto) priklausinių bendraturčių
nuosavybės teise turimos dalys;
f) nepagrįstai priėmė sprendimą nenutraukti kitos paskirties valstybinės žemės nuomos
sutarties, nors buvo konstatavę, kad žemės sklypas nenaudojamas pagal nuomos sutarties sąlygas;
Pasitaiko atvejų, kai teritoriniai skyriai gauna prašymus išnuomoti ne aukciono tvarka kitos
paskirties valstybinės žemės sklypo dalį, kai gyvenamasis namas ar kitas statinys arba įrenginys
keliems asmenims (bendraturčiams) priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise, o žemės sklypo
dalys buvo nustatytos pagal bendraturčių pasirašytą susitarimą, tačiau šiai dienai gyvenamojo namo
ar kito statinio arba įrenginio savininkai yra pasikeitę, t. y. pasikeitę susitarimą pasirašę
bendraturčiai. Todėl vieni teritoriniai skyriai žemės sklypo dalis išnuomoja pagal bendraturčių
pasirašytą susitarimą, kiti išnuomoja žemės sklypo dalis nustato naujai atsižvelgiant į kiekvienam
bendraturčiui priklausančią gyvenamojo namo ar kito statinio arba įrenginio dalį.
Pažymėtina, kad Nacionalinė žemės tarnyba atsižvelgdama į pagrįstus ir iš dalies pagrįstus
asmenų skundus ir pranešimus susijusius su tuo, kad teritoriniai skyriai priima sprendimus
išnuomoti ne aukciono tvarka kitos paskirties valstybinės žemės sklypus pažeisdami galiojančias
kitos paskirties valstybinės žemės sklypų nuomą ne aukciono tvarka reglamentuojančias teisės aktų
nuostatas (išnuomojamas per didelio ploto žemės sklypas, žemės sklypas išnuomojamas sunykusių
pastatų eksploatavimui ir kt.), Nacionalinės žemės tarnybos vidinės svetainės Elektroninėje
paklausimų sistemoje (toliau – Elektroninė paklausimų sistema), kurioje yra teikiamos konsultacijos
ir metodiniai išaiškinimai, teritoriniams skyriams pateikė metodinį išaiškinimą dėl kitos paskirties
valstybinių žemės sklypų nuomos ne aukciono tvarka.
7. Nustatyti atvejai kai valstybinė žemė suteikiama laikinai naudotis nesilaikant
Valstybinės žemės suteikimo laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti tvarkos aprašo,
patvirtinto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 16
d. įsakymu Nr. 1P-(1.33)-112 „Dėl valstybinės žemės suteikimo laikinai naudotis žemės ūkio
veiklai vykdyti tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Suteikimo laikinai naudotis aprašas)
reikalavimų:
a) teritorinis skyrius parengtoje leidžiamos laikinai naudotis valstybinės žemės schemoje
nenurodo žemės ploto rinkos vertės, kuri yra apskaičiuota pagal einamųjų metų sausio 1 d. taikytus
žemės verčių žemėlapius (Suteikimo laikinai naudotis aprašo 6.3 papunktis);
b) teritorinio skyriaus įsakymas parengtas anksčiau, nei asmuo suderino leidžiamos
laikinai naudotis valstybinės žemės schemą (Suteikimo laikinai naudotis aprašo 11 punktas).
8. Nacionalinės žemės tarnybos direktorius įgaliojo teritorinių skyrių vedėjus priimti
sprendimus atkurti nuosavybės teises, suteikti nuosavybėn neatlygintinai valstybinės žemės sklypus,
taip pat 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.
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Korupcijos rizikos veiksniai, t. y. sąlygos, įvykiai ir aplinkybės, galinčios sudaryti prielaidas
korupcijai – įgaliojimai 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 užsitęsę sprendimų priėmimai, nagrinėjamose veiklos srityse miestų
gyvenamosiose vietovėse, neretai susijęs su savivaldos institucijų dalyvavimu šiame procese.
Būtina įvertinti ir tai, kad pagal 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 direktoriui 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 „Dėl reglamentuoja
Išankstinio ginčų nagrinėjimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos ne
teismo tvarka taisyklių patvirtinimo“ (toliau – reglamentuoja Išankstinio ginčų nagrinėjimo
Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos ne teismo tvarka taisyklės). 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 neatitikties, 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 darbuotojas 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
įgyvendinimu, t. y. skundų nagrinėjimas išankstine tvarka leidžia iš dalies kontroliuoti teritorinių
skyrių veiksmus/neveikimą.
Administracinių procedūrų terminų laikymasis.
Viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnyje nustatyta, kad administracinė procedūra turi
būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios.
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir
kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo
viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose
taisyklių patvirtinimo“, 30 punkte nustatyta, kad asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo
dienų nuo jų gavimo institucijoje.
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Nustatyti dažni atvejai, kai asmenų skundai, prašymai ir pranešimai teritoriniuose skyriuose
nagrinėjami tik iš dalies laikantis aukščiau nurodytuose teisės aktuose nustatytų terminų.
Pažymėtina, kad Pasaulinio korupcijos barometro 2013 metų duomenimis, vertindami
institucijų ir sektorių korupcijos lygį 40 proc. apklaustų Lietuvos gyventojų į klausimą kokia
dažniausia priežastis, dėl kurios teko duoti kyšį, atsakė, kad siekė pagreitinti reikalus.
Taigi, asmenų skundų, prašymų ir pranešimų nagrinėjimo terminų nesilaikymas pirmiau
minėtuose skyriuose sudaro sąlygas korupcijos rizikos veiksniams atsirasti, dėl kurių gali pasireikšti
korupcijos rizika, asmenų skundų, prašymų ir pranešimų nagrinėjimo terminų nesilaikymas taip pat
mažina Lietuvos gyventojų pasitikėjimą Nacionalinės žemės tarnyba, dėl ko piliečiams gali kilti
pagrįstų abejonių dėl Nacionalinės žemės tarnybos valstybės tarnautojų kompetencijos ir tinkamo
pareigų atlikimo.
Pažymėtina, kad tik tinkamas administracinės procedūros vykdymo laikotarpis, susijęs su
konstituciniu atsakingo valdymo (gero administravimo) principu, gali užtikrinti administracinių ir
viešųjų paslaugų teikimo kokybę ir mažinti korupcijos pasireiškimo riziką.
Nacionalinės žemės tarnybos veiklos sričių, susijusių su leidimų išdavimu vykdyti
ūkinę veiklą, įvertinimas.
Nacionalinė žemės tarnyba yra atsakinga už kvalifikacijos pažymėjimų žemėtvarkos
planavimo dokumentams rengti, geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų bei matininko
kvalifikacijos pažymėjimų išdavimą.
Kvalifikacijos pažymėjimų žemėtvarkos planavimo dokumentus rengiantiems asmenims
išdavimo tvarką reglamentuoja Kvalifikacijos pažymėjimų žemėtvarkos planavimo dokumentams
rengti išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d.
nutarimu Nr. 1290 „Dėl Kvalifikacijos pažymėjimų žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti
išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo
taisyklių patvirtinimo“. Rengiant šio nutarimo naujos redakcijos projektą, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 16 punkto nuostatomis ir
Sprendimų projektų poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Sprendimų projektų poveikio vertinimo metodikos“,
nuostatomis atliktas projekto antikorupcinis vertinimas ir nustatyta, kad jis yra minimalus – 0,11.
Matininkų kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo tvarką reglamentuoja Matininkų
kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1805 „Dėl
Matininkų kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo
taisyklių patvirtinimo“. Geodezininkų kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo tvarką nustato
Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo
taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1853
„Dėl Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo galiojimo sustabdymo, galiojimo
panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.
Pažymėtina, kad priimti naujos redakcijos Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos
įstatymas, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas bei Žemės įstatymas, kurių
nuostatos iš esmės pakeitė iki tol galiojusius geodezijos ir kartografijos darbų atlikimo reikalavimus
bei veiklos licencijavimą. Iki naujos redakcijos įstatymų priėmimo buvo išduodamos 18 rūšių
geodezinių, topografinių bei kartografinių darbų licencijos juridiniams asmenims. Pagal naujas
pirmiau minėtų įstatymų redakcijas, licencijos nėra išduodamos, juridiniams asmenims
nebekeliami reikalavimai, sutrumpintas licencijuojamų veiklų sąrašas, o teisė vykdyti
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licencijuojamas veiklas suteikiama fiziniams asmenims, turintiems geodezininko kvalifikacijos
pažymėjimą, matininko kvalifikacijos pažymėjimą arba kvalifikacijos pažymėjimą žemėtvarkos
planavimo dokumentams rengti. Atitinkamai pakeistos ir šių pažymėjimų išdavimo taisyklės.
Atsisakyta popierinių pažymėjimų išdavimo. Dokumentai dėl pažymėjimų išdavimo priimami
elektroniniu būdu, nereikalingi kontaktai su sprendimus priimančiais valstybės tarnautojais,
maksimaliai supaprastinta pažymėjimų išdavimo tvarka ir reikalavimai. Lietuvos Respublikos
Vyriausybė 2013 m. gegužės 8 d. priėmė nutarimą Nr. 417 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2010 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1853 ,,Dėl Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo,
galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, nutarimą Nr. 416
„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1805 „Dėl Matininko
kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo“ ir nutarimą Nr. 415 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.
spalio 14 d. nutarimo Nr. 1290 „Dėl Kvalifikacijos pažymėjimų žemėtvarkos planavimo
dokumentams rengti išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir
galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. Šių Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimų pakeitimų tikslas buvo veiksmingai panaudoti informacines ir ryšių technologijas,
sukuriant naudotojams, t. y. fiziniams ir juridiniams asmenims, patogias, lengvai pasiekiamas ir
naudingas elektronines administracines paslaugas, teikiamas valstybės ir savivaldybių institucijų.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 662 „Dėl
Žemėtvarkos planavimo dokumentų, rengėjų, matininkių ir geodezininkų žinybinio registro
steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veikimo pradžios nustatymo, taip pat kitų su tuo susijusių
Respublikos Vyriausybės nutarimų pakeitimo“ įsteigtas Žemėtvarkos planavimo dokumentų
rengėjų, matininkų ir geodezininkų kvalifikacijos pažymėjimų žinybinis registras, kuriame
registruojami teisės aktų nustatyta tvarka išduoti kvalifikacijos pažymėjimai žemėtvarkos
planavimo dokumentų rengėjams, matininkams ir geodezininkams.
Galiojantis kvalifikacijos pažymėjimų žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti,
geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų bei matininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo teisinis
reglamentavimas sumažina korupcijos pasireiškimo galimybes, kadangi visos procedūros, susijusios
su pažymėjimų išdavimu, atliekamos viešai. Asmenų, pageidaujančių gauti kvalifikacijos
pažymėjimus žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti, matininkų ir geodezininkų profesinių
žinių patikrinimo testų klausimai yra skelbiami Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje
www.nzt.lt, o asmenų, siekiančių gauti kvalifikacijos pažymėjimus žemėtvarkos planavimo
dokumentams rengti, matininko ar geodezininko kvalifikacijos pažymėjimus, profesines žinias
tikrina Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, t. y. kvalifikacinės
žinios įvertinamos kolegialiai. Kvalifikacijos pažymėjimai išduodami Nacionalinės žemės tarnybos
direktoriaus sprendimu.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad kvalifikacijos pažymėjimų
žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti, geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų bei
matininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo srityje korupcijos pasireiškimo tikimybė yra
valdoma.
Nacionalinės žemės tarnybos veiklos sričių, susijusių su sutikimų išdavimu,
įvertinimas.
Teritorinių skyrių vedėjams Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įgaliojimais suteikta
teisė išduoti sutikimus (arba atsisakyti juos išduoti):

14
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 tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti
būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklės,
patvirtintos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo
10 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-265 „Dėl Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius
tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti
žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas
ir inžinerinius tinklus išdavimo taisyklės) reglamentuoja sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas,
inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje
nesuformuoti žemės sklypai, išdavimą. Iki šių taisyklių įsigaliojimo, teritorinių skyrių vedėjai,
išduodami minėtus sutikimus, vadovavosi metodinėmis rekomendacijomis.
Nustatyta, kad teritorinių skyrių vedėjai ne visada išduodavo sutikimus tiesti susisiekimo
komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje
žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, vadovaudamiesi Sutikimų tiesti susisiekimo
komunikacijas ir inžinerinius tinklus išdavimo taisyklėmis:
a) nesilaikoma Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas ir inžinerinius tinklus išdavimo
taisyklių 7.2 papunkčio reikalavimų, t. y. projektuojamos teritorijos planas (schema) nesuderintas su
žemės sklypų savininkais, kurių žemės sklypų ribas kirs inžinerinių tinklų apsaugos zonos, kuriose
taikomos specialiosios žemės sąlygos. Pažymėtina, kad pirmiau minėtais veiksmais (neveikimu)
pažeidžiamos su projektuojama teritorija besiribojančių žemės sklypų savininkų teisės ir (ar)
įstatymais saugomi interesai;
b) nesilaikoma Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas ir inžinerinius tinklus išdavimo
taisyklių 8.3. papunkčio reikalavimų, t. y. projektuojamos teritorijos planas (schema) nederinamas
su Saugomų teritorijų tarnyba;
c) Nesilaikoma Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas ir inžinerinius tinklus išdavimo
taisyklių 8.4. papunkčio reikalavimų, t. y. projektuojamų teritorijų planai (schemos) nederintos su
Kultūros paveldo departamento teritoriniu skyriumi, nors projektuojama teritorija patenka į
Kultūros paveldo teritoriją.
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
„Dėl Sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar
valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau –
Sutikimų statyti statinius išdavimo taisyklės).
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Nustatyta, kad teritorinių skyrių vedėjai ne visuomet išduodavo sutikimus statyti statinius
žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje
nesuformuoti žemės sklypai, vadovaudamiesi Sutikimų statyti statinius išdavimo taisyklėmis, t. y.
nesilaikoma Sutikimų statyti statinius išdavimo taisyklių 4.2. papunkčio reikalavimų –
pertvarkomos teritorijos planas (schema) parengtas nenaudojant naujausio Lietuvos Respublikos
teritorijos M 1:10000 skaitmeninio rastrinio ortofotografinio žemėlapio, taip pat plane (schemoje)
nenurodyti esminiai planuojamo statinio parametrai – užstatymo plotas, aukštis.
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 „Dėl Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės
paviršiniuose vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo“
(toliau – Sutikimų statyti ir naudoti vandens telkiniuose laikinus statinius išdavimo taisyklės).
Sutikimų statyti ir naudoti vandens telkiniuose laikinus statinius išdavimo taisyklėse
nurodyta, kad teritorinio skyriaus vedėjas priima sprendimą dėl sutikimo išdavimo, kai teritoriniam
skyriui pateikiamas nesudėtingo statinio statybos valstybiniame vandens telkinyje projektas
suderintas su atitinkamu Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentu, išskyrus
atvejus, kai planuojamo statyti laikino nesudėtingo statinio vieta patenka į valstybinių parkų,
valstybinių ir biosferos rezervatų teritorijas. Nustatyti atvejai, kai teritorinio skyriaus vedėjas
priimdavo sprendimą išduoti sutikimą, neatsižvelgdamas į tai, kad pateiktas nesudėtingo statinio
projektas nėra suderintas su atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos
departamentu.
Siekiant didinti atliekamų veiksmų ir priimamų sprendimų skaidrumą, teritorinių skyrių
išduoti sutikimai skelbiami Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje.
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 „Dėl
Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“
(toliau – Reglamentas), 7 priedo nuostatas, žemės sklypo nuosavybės arba kitą valdymo ar
naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai neprivalomi: 1. 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. Šio priedo 1.1–1.5 punktuose
nurodytais atvejais būtina turėti valstybinės žemės patikėjimo teisės subjekto raštišką sutikimą.
Pažymėtina, kad Nacionalinė žemės tarnyba atskiru valstybinės žemės patikėtinio sprendimu
(sutikimu) turi teisę išduoti sutikimus statyti statinius ar juos rekonstruoti laisvoje valstybinėje
žemėje tik Reglamento 7 priede numatytų statinių statybai, tačiau pasitaiko atvejų, kai vieni
teritoriniai skyriai išduoda sutikimus statyti nesudėtingus statinius ar mažosios kraštovaizdžio
architektūros statinius (pvz. informacinius stendus, aplinkos meno kūrinius (skulptūras)) laisvoje
valstybinėje žemėje, kurie nėra numatyti minėtame statybų techniniame reglamente, o kiti
analogiškoje situacijoje – neišduoda.
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Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija yra nurodžiusi,
kad teisės aktuose nenumatyti atvejai, kad statytojo teisei įgyvendinti nereikia turėti žemės sklypo
nuosavybės arba kitą valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų, jei numatoma statyti
reklaminius stendus, nesudėtingus prekybos paskirties statinius ir ne daugiabučių namų gyventojų
reikmėms skirtus nesudėtingus poilsio ar sporto paskirties inžinerinius statinius.
Atsižvelgiant į tai, būtų tikslinga kreiptis į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją, kad
būtų papildytas Statybos techninio reglamento 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“
7 priedas, įrašant ne tik šiuo metu rengiamo Sutikimų statyti ir naudoti nesudėtingus statinius
valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių projekto 4.1 ir
4.2 papunkčiuose nurodytus statinius (reklaminius stendus, nesudėtingus poilsio ir sporto paskirties
inžinerinius statinius, skirtus gyventojų bendriems viešiems poreikiams ir interesams tenkinti),
kurių parametrai atitinka Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-812 „Dėl
Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ patvirtinimo“, priedo
2 lentelės „Inžineriniai statiniai“ 17 punkto reikalavimus; nesudėtingus prekybos, paslaugų ir/ar
maitinimo paskirties statinius – kioskus, paviljonus, kurių parametrai atitinka Reglamento priedo 1
lentelės 5 punkto reikalavimus), bet taip pat įtraukti ir mažosios kraštovaizdžio architektūros
statinius (pvz. aplinkos meno kūrinius (skulptūras)). Taip pat atitinkamai siūlytina pakoreguoti
rengiamą naują Sutikimų statyti ir naudoti nesudėtingus statinius valstybinėje žemėje, kurioje
nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių projektą, kuriame būtų nurodyti kriterijai, kuriais
atvejais sutikimus statyti ir naudoti mažosios kraštovaizdžio architektūros statinius valstybinėje
žemėje galima išduoti, o kuriais – ne.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiuo metu Nacionalinėje žemės tarnyboje yra parengtas ir
derinamas Sutikimų statyti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, nesudėtingus
laikinus statinius, išdavimo taisyklių projektas, kurį Nacionalinėje žemės tarnybos direktoriaus
įsakymu ketinama patvirtinti 2016 m. IV – 2017 m. I ketv.
Atsižvelgiant į tai, kad nėra patvirtintos tvarkos, kuria vadovaujantis būtų nagrinėjami
asmenų pateikti prašymai ir pridėti dokumentai bei priimami sprendimai išduoti arba atsisakyti
išduoti sutikimus statyti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, nesudėtingus
laikinus statinius, darytina išvada, kad tai gali turėti įtakos korupcijos pasireiškimo tikimybės
egzistavimui.
Išvados.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė tam
tikrose veiklos srityse yra galima tiek dėl Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įgaliojimų
suteikimo teritorinių skyrių vedėjams sprendimus priimti vienasmeniškai; tiek dėl teritorinių skyrių
vedėjų turimos sprendimų priėmimų diskrecijos; tiek dėl teritorinių skyrių darbuotojų gebėjimų
įgyti naujas kompetencijas keičiantis teisiniam reglamentavimui; tiek dėl šių elementų sąveikos.
Korupcijos pasireiškimo rizika mažinama ir kontroliuojama tiek tobulinant teisinę bazę (detalus
uždavinių, funkcijų, darbo tvarkos, procedūrų, sprendimų priėmimo, atsakomybės
reglamentavimas), tiek suteikiant Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojams žinių juos mokant,
tiek esant griežtai veiklos kontrolei, tiek imantis atitinkamų prevencinių priemonių.
Tinkamai įgyvendinant teisės aktus sumažėja korupcijos pasireiškimo rizika iki minimumo,
todėl būtina kasmet juos peržiūrėti ir, esant poreikiui, juos tobulinti.
Pažeidimų prevencijos tikslais būtina tobulinti darbuotojų kvalifikaciją, stiprinti vidinę
komunikaciją, viešinti veiklos srityje identifikuotas problemas ir informuoti ne tik darbuotojus apie
jų padarytas klaidas ar neteisingus sprendimus, bet ir padėti kitiems darbuotojams jų išvengti.
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Rekomendacijos:
1. Tikslinga kasmet atrankos būdu vykdyti teritorinių skyrių vedėjų priimtų sprendimų
atitikties teisės aktų reikalavimams kontrolę.
2. Siekti aktyvaus bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba ir
nevyriausybinėmis organizacijomis korupcijos prevencijos srityje.
3. Kasmet tikrinti kaip teritoriniuose skyriuose laikomasi teisės aktuose nustatytų terminų
nagrinėjant asmenų prašymus, pranešimus ir skundus.
4. Organizuoti ir vykdyti Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojams korupcijos
prevencijos mokymus.
5. Kelis kartus per metus organizuoti ir vykdyti mokymus Nacionalinės žemės tarnybos
darbuotojams, atliekantiems žemės naudojimo valstybinę kontrolę.
6. Kasmet organizuoti ir vykdyti mokymus Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojams
kitos paskirties žemės sklypų pardavimo klausimais.
7. Kasmet organizuoti ir vykdyti mokymus Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojams
valstybinės žemės nuomos klausimais.
8. Kasmet organizuoti ir vykdyti mokymus Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojams
valstybinės miškų ūkio paskirties žemės pardavimo klausimais.
9. Siūlytina kreiptis į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją, kad būtų papildytas STR
1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 7 priedas, įrašant ne tik šiuo metu rengiamo
Sutikimų statyti ir naudoti nesudėtingus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės
sklypai, išdavimo taisyklių projekto 4.1 ir 4.2 papunkčiuose nurodytus statinius (reklaminius
stendus, nesudėtingus poilsio ir sporto paskirties inžinerinius statinius, skirtus gyventojų bendriems
viešiems poreikiams ir interesams tenkinti, kurių parametrai atitinka Statybos techninio reglamento
STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010
m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-812 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010
„Nesudėtingi statiniai“ patvirtinimo“, priedo 2 lentelės „Inžineriniai statiniai“ 17 punkto
reikalavimus; nesudėtingus prekybos, paslaugų ir/ar maitinimo paskirties statinius – kioskus,
paviljonus, kurių parametrai atitinka Reglamento priedo 1 lentelės 5 punkto reikalavimus), bet taip
pat įtraukti ir mažosios kraštovaizdžio architektūros statinius (pvz. aplinkos meno kūrinius
(skulptūras)) ir atitinkamai pakoreguoti rengiamą naują Sutikimų statyti ir naudoti nesudėtingus
statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių projektą,
kuriame būtų nurodyti kriterijai, kuriais atvejais sutikimus statyti ir naudoti mažosios kraštovaizdžio
architektūros statinius valstybinėje žemėje galima išduoti, o kuriais – ne;
10. Siūlytina papildyti Žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo ir sprendimų dėl
žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo ar pakeitimo priėmimo procedūros aprašą, patvirtintą
Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2012 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-69 „Dėl
žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo ir sprendimų dėl žemės sklypų kadastro duomenų
nustatymo ar pakeitimo priėmimo procedūros aprašo patvirtinimo“, kuriame būtų aprašyta Išvadų
rengimo pagal Kadastro nuostatų 21 punktą procedūrų etapas ir parengta Išvados forma, kadangi
nemaža dalis teritorinių skyrių parengtų išvadų dėl žemės sklypo ribų patikslinimo vietovėje ir
(arba) žemės sklypo ribų ploto patikslinimo teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos
projekte būtinumo yra nemotyvuotos, t. y. jose nenurodomos žemės sklypų ploto ir (arba) žemės
sklypo ribų (konfigūracijos) skirtumo priežastys bei konkrečiai nenurodoma, kaip matininkui tęsti
žemės sklypo kadastro duomenų nustatymo darbus.
11. Atsižvelgiant į tai, kad pasitaiko atvejų, kai teritoriniai skyriai parduodamo ar
nuomojamo naudojamo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo dalis nustato pagal bendraturčių
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susitarimą, siūlytina, parengti išaiškinimą dėl žemės sklypo dalių nustatymo pagal bendraturčiui
priklausančią gyvenamojo namo ar kito statinio arba įrenginio dalį ir suvienodinti visų teritorinių
skyrių praktiką šioje srityje.
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