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NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
2014 METŲ VEIKLOS PLANAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Nacionalinės ţemės tarnybos prie Ţemės ūkio ministerijos svarbiausi uţdaviniai yra
dalyvauti formuojant ir įgyvendinti valstybės politiką ţemės tvarkymo ir administravimo,
nuosavybės teisių į ţemę, mišką, vandens telkinius atkūrimo, valstybinės ţemės perleidimo,
perdavimo naudotis ir kitose ţemės reformos, ţemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto
kadastro, apskaitos, georeferencinio pagrindo kadastro, geodezijos, kartografijos ir valstybinių
georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių rengimo, Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros
kūrimo srityse; uţtikrinti ţemės santykių teisinio reglamentavimo įgyvendinimą; atlikti valstybinės
ţemės patikėjimo teisės subjekto (patikėtinio) funkcijas; organizuoti ir vykdyti ţemės naudojimo
valstybinę kontrolę; valdyti įstatymuose nustatytas informacines sistemas ir kadastrus; uţtikrinti
ţemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą ir atlikti jų prieţiūrą, atlikti valstybinių geodezijos ir
kartografijos darbų valstybinę prieţiūrą ir kokybės kontrolę.
Nacionalinės ţemės tarnybos prie Ţemės ūkio ministerijos 2014 m. veiklos planas (toliau –
Planas) parengtas vadovaujantis Ţemės ūkio ministerijos 2014–2016 metų strateginiu veiklos planu
(toliau – Strateginis veiklos planas), patvirtintu Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministro 2013 m.
gruodţio 3 d. įsakymu Nr. 3D-812 „Dėl Ţemės ūkio ministerijos 2014–2016 metų strateginio
veiklos plano patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministro 2014 m. kovo 4 d. įsakymo
Nr. 3D-126 redakcija), Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. birţelio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos
patvirtinimo“, ir atsiţvelgiant į šios metodikos 5 priede pateiktą metinio veiklos plano formą.
Strateginiame veiklos plane nurodyta, kad Nacionalinė ţemės tarnyba prie Ţemės ūkio
ministerijos (toliau – Nacionalinė ţemės tarnyba) pagal kompetenciją įgyvendina strateginį tikslą –
užtikrina racionalų žemės naudojimą ir efektyvų žemės santykių reguliavimą bei geodezijos,
kartografijos, nekilnojamojo turto kadastro ir erdvinės informacijos infrastruktūros plėtrą.
Nacionalinė ţemės tarnyba vykdo programą – Ţemės tvarkymas ir administravimas bei
erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas (03 001), kurios tikslai – įgyvendinti valstybės
politiką žemės reformos, žemėtvarkos, žemės naudojimo, geodezijos ir kartografijos srityse bei
geografinės informacijos infrastruktūros plėtros srityje; Kaimo vietovėse užbaigti žemėtvarkos
darbus, būtinus sprendimams dėl žemės grąžinimo priimti, ir vykdyti kitus teisės aktais
reglamentuotus žemės reformos žemėtvarkos darbus.
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Tam, kad būtų pasiekti šioje programoje nurodyti tikslai, Nacionalinė ţemės tarnyba
įgyvendina šiuos uţdavinius – vykdo valstybinės žemės patikėtinio funkcijas, sudaro palankias
sąlygas racionaliam žemės naudojimui, geodezijos, kartografijos ir nekilnojamojo turto kadastro
veiklai; vysto Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūrą bei rengia valstybinę geodezinę ir
kartografinę medžiagą; rengia ir įgyvendina žemės reformos žemėtvarkos projektus dėl piliečių
nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir asmeninio ūkio žemės įteisinimo bei vykdo kitus teisės aktais
reglamentuotus žemės reformos žemėtvarkos darbus.
II. ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PRIEŽIŪRA
Nacionalinė ţemės tarnyba, atlikdama ūkio subjektų veiklos prieţiūrą, vadovaujasi
paţangiais verslo prieţiūros metodais – Institucijų atliekamų prieţiūros funkcijų optimizavimo
gairių apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. geguţės 4 d. nutarimu Nr.
511 „Dėl institucijų atliekamų prieţiūros funkcijų optimizavimo“ (toliau – Aprašas), įtvirtintomis
prieţiūros funkcijų optimizavimo priemonėmis.
Nacionalinė ţemės tarnyba, siekdama veiksmingai savo veikloje taikyti Aprašo 10 ir 11
punktuose nustatytus veiklos efektyvumo rodiklius, vykdant ūkio subjektų veiklos prieţiūrą, atliko
parengiamuosius darbus:
1. Vykdydama ūkio subjektų veiklos prieţiūros funkcijas ir siekdama uţkirsti kelią
reikšmingos ţalos ar pavojaus visuomenei, kitų interesams ar aplinkai atsiradimui ir kartu
maţindama ūkio subjektams keliamą naštą, identifikavo pagrindinį tikslą – uţtikrinti efektyvų
ţemės naudojimą, t. y. ţemės naudojimą pagal paskirtį, gaunat iš jos didţiausią galimą naudą
maţiausiomis sąnaudomis. Paţymėtina, kad Nacionalinė ţemės tarnyba organizuoja ir vykdo ţemės
naudojimo valstybinę kontrolę, kurios metu sistemingai tikrinama, ar ţemę naudojantys fiziniai ir
juridiniai asmenys savo veikla nepaţeidė ţemės naudojimo tvarkos, kurią nustato įstatymai ir
Vyriausybės nutarimai, t. y. Nacionalinės ţemės tarnybos teritoriniai skyriai atlieka patikrinimus,
kaip ţemės savininkai ir naudotojai laikosi imperatyvių ţemės naudojimo reikalavimų, Lietuvos
Respublikos ţemės įstatymo 21 straipsnyje nustatytų ţemės savininkų ir kitų naudotojų pareigų.
Tikslo pasiekimas bus matuojamas vertinant nustatytų teisės aktų paţeidimų procentą, atlikus ţemės
naudojimo valstybinės kontrolės patikrinimus. Rodiklis pasirinktas siekiant maţinti ūkio subjektų
teisės aktų reikalavimų neatitinkančių veiklos atvejų, kurie gali sukelti neigiamų padarinių aplinkai,
susijusiems subjektams, visuomenei ir pan., skaičių.
2. Atlikdama ūkio subjektų veiklos prieţiūrą ir siekdama, kad ūkio subjektų konsultavimas
taptų integralia aktyviai vykdoma ir viešinama ūkio subjektų veiklos prieţiūros dalimi, o kartu
priemone, padedančia ūkio subjektams tinkamai laikytis teisės aktų nuostatų, Nacionalinė ţemės
tarnyba prioritetine laiko ūkio subjektų konsultavimo funkciją. Teisės aktų reikalavimų neţinojimas
ar klaidingas jų nuostatų interpretavimas yra viena pagrindinių teisės aktų nesilaikymo prieţasčių.
Todėl Nacionalinėje ţemės tarnyboje taikomi įvairūs ūkio subjektų konsultavimo būdai: ūkio
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subjektai konsultuojami ţodţiu tiesioginių kontaktų metų, telefonu, el. paštu.
2013 metais kovo–balandţio mėnesiais Nacionalinė ţemės tarnyba surengė 10 apskritojo
stalo diskusijų, siekdama, kad ūkio subjektai atliktų kokybiškesnius ţemės sklypų kadastro
duomenų nustatymo ir tikslinimo darbus. Diskusijos organizuotos atsiţvelgiant į tai, kad apie
trečdalį ūkio subjektų pateiktų ţemės sklypų kadastro duomenų bylų Nacionalinė ţemės tarnyba
turėdavo grąţinti taisyti. Susitikimuose buvo diskutuojama apie daţniausiai pasitaikančias klaidas
atliekant ţemės sklypų kadastrinių matavimus ir rengiant ţemės sklypų kadastro duomenų bylas,
išklausomi pasiūlymai dėl ţemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo darbų organizavimo ir su
tuo susijusių teisės aktų tobulinimo.
Siekiant, kad ūkio subjektų rengiami dokumentai būtų kokybiškesni, pasitaikytų kuo maţiau
klaidų, 2014 metais planuojama surengti dar 10 apskritojo stalo diskusijų. Susitikimuose bus
diskutuojama apie daţniausiai pasitaikančias neatitiktis, ūkio subjektams kylančias problemas,
išklausomi pasiūlymai, konsultuojama dėl pasikeitusių teisės aktų taikymo rengiant ţemėtvarkos
planavimo dokumentus, nustatant ţemės naudojimo apribojimus ar vykdant privačios ţemės ūkio
paskirties pardavimo procedūrą.
Taip pat vykdant informacijos sklaidą ir siekiant, kad su metodiniais išaiškinimais apie
teisės aktų taikymą galėtų susipaţinti ir kiti asmenys, Nacionalinės ţemės tarnybos interneto
svetainėje, skiltyje ,,Teisės aktų taikymo rekomendacijos“, skelbiamos parengtos rekomendacijos
ţemės reformos, ţemėtvarkos, geodezijos ir finansinių įsipareigojimų temomis.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 365 straipsniu,
Nacionalinės ţemės tarnybos interneto svetainėje ūkio subjektams patogia ir suprantama forma
skelbiama ši informacija: teisės aktų, nustatančių ūkio subjektų veiklos prieţiūrą ir poveikio
priemonių taikymą bei Nacionalinės ţemės tarnybos įgaliojimus, sąrašas; priimtų sprendimų
apskundimo tvarka; informacija apie atliktus ţemės naudojimo valstybinės kontrolės patikrinimus
bei informacija apie einamaisiais metais numatytų atlikti ţemės naudojimo patikrinimų skaičių,
nenurodant konkrečių tikrinamų ūkio veiklos subjektų; informacija apie konsultavimą ir kitos
metodinės pagalbos teikimą.
3. Nacionalinės ţemės tarnybos prie Ţemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. liepos
2 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-227 „Dėl Asmenų aptarnavimo Nacionalinėje ţemės tarnyboje prie
Ţemės ūkio ministerijos vieno langelio principu tvarkos aprašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas
Asmenų aptarnavimo Nacionalinėje ţemės tarnyboje prie Ţemės ūkio ministerijos vieno langelio
principu tvarkos aprašas, kuris uţtikrina, kad ūkio subjektams būtų suteikta vienoda, operatyvi ir
suprantama forma pateikiama informacija, kaip laikytis jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir
juose įtvirtintų reikalavimų.
4. Įgyvendinant Viešojo administravimo įstatymo nuostatas dėl ūkio subjektų veiklos
patikrinimų bei Aprašo nuostatas dėl rizikos vertinimu pagrįstų prieţiūros veiksmų, Nacionalinės
ţemės tarnybos prie Ţemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)95 „Dėl Nacionalinės ţemės tarnybos prie Ţemės ūkio ministerijos, atliekančios ūkio subjektų
veiklos prieţiūrą, veiklos efektyvumo rodiklių patvirtinimo“ patvirtinti priţiūrimų ūkio subjektų
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veiklos rizikos vertinimo kriterijai.
5. 2014 m. Nacionalinė ţemės tarnyba numato parengti kontrolinius klausimynus, jų
perţiūros ir pakeitimų atlikimo atvejus. Tam, kad parengti kontroliniai klausimynai būtų naudingi ir
lengvai pasiekiami ūkio subjektams, jie bus paskelbti Nacionalinės ţemės tarnybos prie Ţemės ūkio
ministerijos interneto svetainėje.
6. Nacionalinė ţemės tarnyba pritarė ūkio subjektų veiklos prieţiūrą atliekančių institucijų
iniciatyvai prisiimti įsipareigojimus dėl priţiūrimą veiklą pradėjusių ir pirmus metus ją vykdančių
ūkio subjektų ir nuo 2011 m. rugsėjo 27 d. prisijungė prie 2011 m. rugsėjo 14 d. ūkio subjektų
veiklos prieţiūrą atliekančių institucijų pasirašydama deklaracijos dėl pirmųjų verslo metų.
Nacionalinė ţemės tarnyba, vykdydama ūkio subjektų veiklos prieţiūros funkcijas ir
siekdama pagrindinių savo veiklos tikslų, įdiegė Nacionalinės ţemės tarnybos, atliekančios ūkio
subjektų veiklos prieţiūrą, veiklos efektyvumo rodiklius, kurie patvirtinti Nacionalinės ţemės
tarnybos prie Ţemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-95
„Dėl Nacionalinės ţemės tarnybos prie Ţemės ūkio ministerijos, atliekančios ūkio subjektų veiklos
prieţiūrą, veiklos efektyvumo rodiklių patvirtinimo“. Patvirtinti veiklos efektyvumo rodikliai
Nacionalinės ţemės tarnybos veiklą orientuoja

į pagrindinio tikslo siekimą. Nuolat stebint ir

vertinant veiklos rezultatus, galima atlikti tikslesnę vykstančių pokyčių priţiūrimoje srityje analizę,
tinkamu laiku priimti teisingus valdymo sprendimus veiklai gerinti, neigiamus pokyčius stabdyti, o
teigiamus toliau skatinti.
Nacionalinė ţemės tarnyba, siekdama veiksmingai įdiegti ir taikyti patvirtintus veiklos
efektyvumo rodiklius bei sistemingai juos viešinti interneto svetainėje, numato parengti priemonių
planą dėl veiklos efektyvumo rodiklių įdiegimo ir taikymo 2014 metais.
III. VEIKLOS EFEKTYVUMO VERTINIMO KRITERIJAI
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. vasario 3 d. įsakymu
Nr. 1K-030 „Dėl finansų ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1K-330 „Dėl Strateginio
planavimo dokumentuose naudojamų vertinimo kriterijų sudarymo ir taikymo metodikos
patvirtinimo“ pakeitimo“, apskaičiuotos faktinės 2013 m. Nacionalinės ţemės tarnybos veiklos
efektyvumo vertinimo kriterijų reikšmės. Atsiţvelgdama į gautus rezultatus ir vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodţio 18 d. pasitarimo protokolu Nr. 75 „Dėl
Vyriausybei atskaitingų institucijų ir įstaigų bendrųjų funkcijų efektyvumo didinimo“ (toliau –
Protokolas) nustatytomis veiklos efektyvumo vertinimo kriterijų reikšmėmis 2014–2016 metams,
Nacionalinė ţemės tarnyba 2014 metais siekia didinti veiklos efektyvumą, pertvarkant ir
optimizuojant veiklos valdymo procesus, optimizuojant ţmogiškųjų išteklių panaudojimą,
maksimaliai taikant informacinių technologijų galimybes.
Nacionalinė ţemės tarnyba 2014 metais:
– įgyvendina projektą „Nacionalinės ţemės tarnybos prie Ţemės ūkio ministerijos veiklos
tobulinimas ir vidaus administravimo gerinimas“, kurio tikslas – tobulinti Nacionalinės ţemės
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tarnybos veiklos valdymą bei vidaus administravimą, sukuriant paţangią ir modernią dokumentų
valdymo sistemą. Paţangios ir modernios dokumentų valdymo sistemos sukūrimas leis
Nacionalinės ţemės tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo
sutartis, efektyviai valdyti dokumentus, lengviau organizuoti projektų valdymo procesą, naudotis
elektroniniu parašu pasirašomų dokumentų funkcionalumo privalumais, tai garantuos didesnę
galimybę efektyviau keistis dokumentais su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis ir
organizacijomis. Planuojama, kad 2014 metais turėtų dar labiau padidėti Nacionalinės ţemės
tarnybos per ataskaitinius biudţetinius metus gautų ir sudarytų elektroninių dokumentų skaičius;
– įgyvendina projektą „Nacionalinės ţemės tarnybos prie Ţemės ūkio ministerijos valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos tobulinimas“, kurio tikslas –
tobulinti Nacionalinės ţemės tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, kvalifikaciją, stiprinti jų administracinius gebėjimus, reikalingus Nacionalinės ţemės
tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimui, bei didinti viešojo administravimo efektyvumą.
Pagilintos darbuotojų ţinios ir gebėjimai bendravimo su klientais, atsparumo stresinėms situacijoms
srityse, uţtikrins profesionalų ir efektyvų paslaugų suteikimą bei vieno iš strateginių tikslų –
kokybiškos paslaugos – pasiekimą. Darbuotojai turės tinkamų ţinių, gebėjimų ir įgūdţių, kuriuos
produktyviai taikys darbe, todėl bus efektyviau įgyvendinami Nacionalinės ţemės tarnybos
strateginiai tikslai;
– įgyvendina projektą „Kokybės vadybos modelio, atitinkančio standarto LST EN ISO
9001:2008 „Kokybės vadybos sistemos“ reikalavimus, diegimas Nacionalinėje ţemės tarnyboje prie
Ţemės ūkio ministerijos“, kurio tikslas – prisidėti prie viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo
tobulinimo, diegiant kokybės vadybos sistemą, pritaikytą Nacionalinei ţemės tarnybai. Nacionalinė
ţemės tarnyba siekia tapti viešojo administravimo įstaiga, kuri, efektyviai naudodama turimus
išteklius, pasiektų maksimalią naudą visuomenei ir valstybei. Sukurta kokybės vadybos sistema
padės darbuotojams efektyviau kontroliuoti vykdomus veiklos procesus, uţtikrinti tinkamą jų
dokumentavimą ir aukštą teikiamų paslaugų kokybę, bus patobulinta Nacionalinės ţemės tarnybos
administravimo sistema ir padidintas viešojo administravimo efektyvumas. Veiklos rezultatyvumo
matavimo sistemos sukūrimas leis greičiau pastebėti kylančias problemas, operatyviai jas pašalinti
ir uţtikrins nuolatinę teikiamų paslaugų kontrolę bei sudarys sąlygas į Nacionalinę ţemės tarnybą
besikreipiantiems asmenims gauti kokybiškesnes paslaugas. Tokiu būdu šio projekto naudą pajus ne
tik Nacionalinės ţemės tarnybos darbuotojai, bet ir visa visuomenė;
– siekdama, kad vienai kompiuterinei darbo vietai tenkanti kompiuterinių darbo vietų
techninės prieţiūros funkcijos išlaidų dalis 2014 m. būtų sumaţinta iki reikšmės, nurodytos
Protokole, planuoja maţinti kompiuterinių darbo vietų techninės prieţiūros išlaidas bei vykdyti
kompiuterinių darbo vietų operacinių sistemų standartizavimą ir kompiuterinės įrangos atnaujinimą.
Šie veiksmai turės tiesioginės įtakos kompiuterinių darbo vietų prieţiūrai skiriamo Informacinių
technologijų departamento darbuotojų darbo laiko sąnaudoms (jos maţės).
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2013 METŲ VEIKLOS EFEKTYVUMO VERTINIMO KRITERIJAI
Administracinės struktūros valdymo sritis

2013 metų faktinė
reikšmė

Darbuotojų skaičius vienam vadovaujančiam darbuotojui, pareigybių sk.

8,00

Bendrosios veiklos srities darbuotojų (įskaitant vadovaujančius
darbuotojus, išskyrus įstaigos vadovą) (toliau – bendrosios veiklos srities
darbuotojai) skaičius vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui
(įskaitant vadovaujančius darbuotojus, išskyrus įstaigos vadovą) (toliau –
specialiosios veiklos srities darbuotojai), pareigybių sk.

0,10

Personalo valdymo sritis
Įstaigos darbuotojų (įskaitant vadovaujančius darbuotojus) savanoriška
kaita, proc.
Įstaigoje taikomų paţangių personalo valdymo priemonių skaičius, vnt.

5,92

Vienam personalo valdymo darbuotojui (įskaitant vidurinės valdymo
grandies vadovus) (toliau – personalo valdymo darbuotojai) tenkantis
darbuotojų (įskaitant vadovaujančius darbuotojus) skaičius, pareigybių sk.
Vienam darbuotojui (įskaitant vadovaujančius darbuotojus) tenkanti
personalo valdymo funkcijos išlaidų dalis, Lt
Turto valdymo sritis
Vienam darbuotojui (įskaitant vadovaujančius darbuotojus) tenkanti bendra
kabinetų patalpų ploto dalis, kv. m
Įstaigos nekilnojamojo turto valdymo ir prieţiūros išlaidos, tenkančios 1
kv. m bendro įstaigos valdomo turto, Lt
Dokumentų valdymo sritis
Įstaigos per ataskaitinius biudţetinius metus gautų ir sudarytų (įskaitant ir
siunčiamų) elektroninių dokumentų skaičius nuo visų įstaigos per
ataskaitinius biudţetinius metus gautų ir sudarytų dokumentų skaičiaus,
proc.
Vienam oficialiam veiklos dokumentui, nepaisant jo formos, laikmenos ir
pateikimo būdo tenkanti dokumentų valdymo funkcijos vykdymo išlaidų
dalis, Lt
Viešųjų pirkimų organizavimo sritis
Įstaigos per ataskaitinius biudţetinius metus centralizuotai vykdytų viešųjų
pirkimų sudarytų pirkimo sutarčių vertė nuo visų įstaigos per ataskaitinius
biudţetinius metus vykdytų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų
sudarytų pirkimo sutarčių vertės, proc.

3,00
120,38

456,39

9,93
60,15

0,11

2,67

100,00

Informacinių technologijų (IT) infrastruktūros ir vidaus administravimo informacinių
sistemų (IS) valdymo sritis
Vienam vidaus administravimo funkcijoms skirtose IS (toliau – vidaus
administravimo IS) registruotam naudotojui tenkanti vidaus
administravimo IS tvarkymo ir prieţiūros išlaidų dalis, Lt

187,32

7
Vienai tarnybinei stočiai tenkanti informacinių ir ryšių technologijų (toliau
– IRT) infrastruktūros prieţiūros ir administravimo veiklos išlaidų dalis, Lt
(vertinimo kriterijaus duomenis pildo tik valstybės registrų (kadastrų) ir
valstybės IS tvarkytojai)
Vienai kompiuterinei darbo vietai tenkanti kompiuterinių darbo vietų
techninės prieţiūros funkcijos išlaidų dalis, Lt

0,00

267,34
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IV. PROGRAMOS „ŽEMĖS TVARKYMAS IR ADMINISTRAVIMAS BEI ERDVINĖS INFORMACIJOS INFRASTRUKTŪROS
VYSTYMAS (03 001)“ VYKDYMO PLANAS

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

03.001
01.01.01

Ţemėtvarkos, geodezijos ir
kartografijos darbų
organizavimas bei prieţiūra,
sprendimų atkurti nuosavybės
teises į ţemę, parduoti, kitaip
perleisti privačion nuosavybėn ar
išnuomoti valstybinę ţemę
priėmimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir jų reikšmės

1. Ţemėtvarkos, geodezijos, kartografijos Numatoma parengti 20 pasiūlymų dėl teisės aktų,
ir nekilnojamojo turto kadastro darbų reglamentuojančių ţemėtvarkos, geodezijos,
organizavimas
kartografijos ir nekilnojamojo turto kadastro
darbų organizavimą, pakeitimo.

2. Sprendimų atkurti nuosavybės teises į
ţemę, parduoti, kitaip perleisti privačion
nuosavybėn ar išnuomoti valstybinę ţemę
priėmimas, piliečių nuosavybės teisių į
ţemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimo
baigiamųjų darbų bei valstybinės ţemės
privatizavimo,
nuomos,
suteikimo
naudotis neatlygintinai ar patikėjimo teise
(išskyrus
valstybinės
miškų
ūkio
paskirties ţemės sklypų pardavimą) darbų
organizavimas
3. Kaimo vietovėse kadastro vietovių
laisvos valstybinės ţemės sklypų (plotų)

Bus priimti sprendimai atkurti piliečių
nuosavybės teises į ţemę, mišką ir vandens
telkinius, grąţinant ţemę natūra, perduodant
neatlygintinai
nuosavybėn
arba
mokant
kompensacijas – 5000 sprendimų.
Bus sudarytos sutartys parduoti, kitaip perleisti
privačion nuosavybėn bei išnuomoti valstybinę
ţemę – 7000 sutarčių.

Atsakingi vykdytojai
Ţemės tvarkymo
departamentas,
Geodezijos ir
kartografijos
departamentas,
Finansų ir apskaitos
departamentas,
Bendrųjų reikalų
departamentas,
teritoriniai padaliniai
Ţemės tvarkymo
departamentas,
Geodezijos ir
kartografijos
departamentas, Teisės
departamentas,
Finansų ir apskaitos
departamentas,
Bendrųjų reikalų
departamentas
Ţemės tvarkymo
departamento
Ţemės reformos
skyriaus vedėja
A. Maksvytytė,
Veiklos koordinavimo
skyriaus vedėja
G. Leimontaitė ir
teritorinių padalinių
vedėjai

Naudojantis Lietuvos erdvinės informacijos Ţemės tvarkymo
portalo funkcionalumu, bus nuolat atnaujinami departamento Ţemės

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst.
litų)

2014 m.
I–IV ketv.

48077

2014 m.
I–IV ketv.

*

2014 m.
I–IV ketv.

*

2014 m.
I–IV ketv.

*
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erdvinių duomenų parengimas

visų kadastro vietovių laisvos valstybinės ţemės
sklypų (plotų) erdviniai duomenys ir skelbiami
Nacionalinės ţemės tarnybos prie Ţemės ūkio
ministerijos interneto svetainėje ir Lietuvos
erdvinės informacijos portale.

4. Ţemėtvarkos, geodezijos, kartografijos
Numatoma, kad
nekilnojamųjų daiktų
ir nekilnojamojo turto kadastro darbų kadastro duomenų nustatymo patikros vietovėje
organizavimas ir prieţiūra
sudarys 17 proc. visų patikrai pateiktų kadastro
duomenų bylų.
Numatoma, kad iki 2014-12-31 bus patikrinta
40 ţemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų ir
matininkų veikla.

Iki 2014-12-31 bus atlikta 4 700 ţemės
naudojimo valstybinės kontrolės patikrinimų
vietovėje.
Bus atlikta 3 000
ţemėtvarkos planavimo
dokumentų valstybinė prieţiūra.

reformos skyriaus
vedėja
A. Maksvytytė,
Veiklos koordinavimo
skyriaus vedėja
G. Leimontaitė,
teritorinių padalinių
vedėjai,
Geodezijos ir
kartografijos
departamento
Geodezijos, erdvinės
informacijos ir
kartografijos skyriaus
vedėja J. Špūraitė
Nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vedėja
J. Petravičiūtė,
Ţemės tvarkymo
departamento
Ţemėtvarkos skyriaus
vedėja Z. Kvietkienė,
Ţemės tvarkymo
2014 m.
departamento Ţemės
I–IV ketv.
reformos skyriaus vedėja
A. Maksvytytė,
Rizikų valdymo ir
veiklos kokybės
uţtikrinimo skyriaus
vedėjas M. Buja ir
teritorinių padalinių
vedėjai
Ţemės tvarkymo
departamento
Ţemėtvarkos
skyriaus vedėja
Z. Kvietkienė

*
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5. Visuomenės informavimas apie šalies
Informacinės medţiagos parengimas bei
ţemės tvarkymą ir erdvinės informacijos platinimas ir konferencijų, seminarų, pasitarimų,
infrastruktūros vystymą
profesinių renginių ţemės tvarkymo, NT
kadastro, LEII, geodezijos, erdvinės informacijos
ir kartografijos klausimais organizavimas

03.001
01.01.02

Techninės bazės vystymas ir
ilgalaikio turto įsigijimas
1. Investicijų projektas „Techninės bazės
Numatoma, kad iki 2014-12-31 bus atnaujinta
atnaujinimas“
ne maţiau kaip 8 Lietuvos Respublikos
globalinės
padėties
nustatymo
sistemos
nuolatinių stočių tinklo stočių techninė įranga

2.
Turto
(ţemės)
administravimo Numatoma, kad Nacionalinės ţemės tarnybos
informacinės sistemos eksploatavimas ir prie Ţemės ūkio ministerijos patikėjimo teise
plėtra
valdomo turto (ţemės) apskaitos uţtikrinimas,
vadovaujantis VSAFAS nuostatomis, sudarys
100 proc.

3.
Dokumentų
valdymo
eksploatavimas ir plėtra

sistemos 1 informacinė sistema

Ţemės tvarkymo
departamento
Ţemėtvarkos
skyriaus vedėja
Z. Kvietkienė,
Ţemės tvarkymo
departamento Ţemės
reformos skyriaus vedėja
A. Maksvytytė,
Geodezijos
ir kartografijos
departamento
Geodezijos, erdvinės
informacijos ir
kartografijos skyriaus
vedėja J. Špūraitė
Informacinių
technologijų
departamentas
Geodezijos ir
kartografijos
departamento
Geodezijos, erdvinės
informacijos ir
kartografijos skyriaus
vedėja J. Špūraitė
Finansų ir apskaitos
departamento direktorė
V. Bytautaitė,
Informacinių
technologijų
departamento
Sistemų projektavimo
skyriaus vedėja
I. Zaluţnaja
Bendrųjų reikalų
departamento
Dokumentų valdymo
skyriaus vedėja
E. Hurčinaitė,

2014 m.
I –IV ketv.

*

2014 m.
I–IV ketv.

1322

2014 m.
I–IV ketv.

1000

2014 m.
I–IV ketv.

-

2014 m.
III–IV
ketv.

-
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4. Ţemėtvarkos planavimo dokumentų 1 informacinė sistema
rengimo informacinės sistemos veiklos
uţtikrinimas ir plėtra

5. Ilgalaikio turto įsigijimas

03.001
01.01.03

Kompensacijų uţ valstybės
išperkamą ţemę, mišką ir
vandens telkinius mokėjimas

Piniginės kompensacijos uţ valstybės
išperkamą ţemę, mišką ir vandens
telkinius ir uţ kadastriniais matavimais
nustatytą preliminariniais matavimais
anksčiau privatizuotos ţemės ploto
skirtumą mokėjimas

Bus atnaujinta 100 komplektų kompiuterinių
darbo vietų

Bus išmokėta piniginė kompensacija uţ
valstybės išperkamą ţemę, mišką ir vandens
telkinius ir uţ kadastriniais matavimais nustatytą
preliminariniais
matavimais
anksčiau
privatizuotos ţemės ploto skirtumą, iš viso
7 199 tūkst. Lt.

Informacinių
technologijų
departamento
Sistemų projektavimo
skyriaus vedėja
I. Zaluţnaja,
Informacinių
technologijų
departamento
Sistemų administravimo
skyriaus vedėjas
D. Pečiulis
Informacinių
technologijų
departamento
Sistemų projektavimo
skyriaus vedėja
I. Zaluţnaja,
Informacinių
technologijų
2014 m.
departamento
I–IV ketv.
Sistemų administravimo
skyriaus vedėjas
D. Pečiulis,
Ţemės tvarkymo
departamento
Ţemėtvarkos skyriaus
vedėja Z. Kvietkienė
Informacinių
technologijų
2014 m.
departamento
II–III
Sistemų administravimo
ketv.
skyriaus vedėjas
D. Pečiulis
Finansų ir apskaitos
departamentas
ir teritoriniai padaliniai
2014 m.
I–IV ketv.

-

322

7199
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03.001
01.02.02

Valstybinės geodezinės ir
kartografinės medţiagos
rengimas ir atnaujinimas
1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo 4 duomenų suvestinės
turto apskaita 2013 m. sausio 1 d.

Geodezijos
2014 m.
ir kartografijos
I–IV ketv.
departamentas
Geodezijos ir
kartografijos
departamento
2014 m.
Nekilnojamojo turto
II ketv.
kadastro skyriaus vedėja
J. Petravičiūtė

6620

183

2. Tarptautinių projektų rengiant Europos 4 projektai
erdvinius duomenis vykdymas

Geodezijos
ir kartografijos
departamento
Geodezijos, erdvinės
informacijos ir
kartografijos skyriaus
vedėja J. Špūraitė
3. LitPOS eksploatavimas
30 stočių ir 1 duomenų tvarkymo centras
Geodezijos
ir kartografijos
departamento
Geodezijos, erdvinės
informacijos ir
kartografijos skyriaus
vedėja J. Špūraitė
4. Geodezinės ir kartografinės medţiagos 1 elektroninė paslauga
Geodezijos
fondo automatizuotos valdymo sistemos
ir kartografijos
elektroninės paslaugos atnaujinimas ir
departamento
palaikymas
Geodezijos, erdvinės
informacijos ir
kartografijos skyriaus
vedėja J. Špūraitė
5. Lietuvos Respublikos teritorijos
1 elektroninė paslauga
Geodezijos
geografinių vietovardţių erdvinių
ir kartografijos
duomenų elektroninės paslaugos
departamento
sudarymas
Geodezijos, erdvinės
informacijos ir
kartografijos skyriaus
vedėja J. Špūraitė
6. Erdvinių duomenų rinkinių ir
Sukurti modeliai skirti duomenų rinkinio Geodezijos

2014 m.
II–IV
ketv.

200

2014 m.
I–IV ketv.

480

2014 m.
I–IV ketv.

10

2014 m.
I–IV ketv.

40

2014 m.

2536
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skaitmeninių ţemėlapių sudarymas

atnaujinimui

ir kartografijos
departamento
Geodezijos, erdvinės
informacijos ir
kartografijos skyriaus
vedėja J. Špūraitė
7. Lietuvos nacionalinio atlaso
I tomas
Geodezijos
atnaujinimas
ir kartografijos
departamento
Geodezijos, erdvinės
informacijos ir
kartografijos skyriaus
vedėja J. Špūraitė
8. Lietuvos valstybės sienos geodezinės ir Lietuvos–Rusijos,
Lietuvos–Baltarusijos Geodezijos
kartografinės medţiagos rengimas
valstybės sienos demarkavimo ir prieţiūros ir kartografijos
darbai
departamento
Geodezijos, erdvinės
informacijos ir
kartografijos skyriaus
vedėja J. Špūraitė
9. Valstybinio geodezinio vertikaliojo
800 km
Geodezijos
pagrindo vystymas
ir kartografijos
departamento
Geodezijos, erdvinės
informacijos ir
kartografijos skyriaus
vedėja J. Špūraitė
10. Kosminių vaizdų sudarymo kontrolė
65,3 tūkst. kv. km
Geodezijos
ir kartografijos
departamento
Geodezijos, erdvinės
informacijos ir
kartografijos skyriaus
vedėja J. Špūraitė
11. Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių 1 tyrimas
Geodezijos
specifikacijų unifikavimo tyrimas
ir kartografijos
departamento
Geodezijos, erdvinės
informacijos ir
kartografijos skyriaus

I–IV ketv.

2014 m.
I–IV ketv.

80

2014 m.
I–IV ketv.

850

2014 m.
I–IV ketv.

1857

2014 m.
III–IV
ketv.

50

2014 m.
I–IV ketv.

150
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12. Lietuvos nacionalinio atlaso
sudarymas (II tomas)

03.001
01.02.05

Ţemės dangos stebėsena

vedėja J. Špūraitė
Geodezijos
ir kartografijos
departamento
Geodezijos, erdvinės
informacijos ir
kartografijos skyriaus
vedėja J. Špūraitė
Ţemės tvarkymo
departamentas,
Geodezijos
ir kartografijos
departamentas

2014 m.
III–IV
ketv.

184

2014 m.
I–IV ketv.

516

2014 m.
IV ketv.

100

1. Ţemės naudojimo bei ţemės dangos
stebėsena (monitoringas)
1.1.
Stebėsena
vietovės
lygmeniu 4,0 tūkst. ha
dešimtyje nuolatinių stebėjimo teritorijų:
1.1.1. Ţemės ūkio augalų grupių
sudėties ir ţemės ūkio naudmenų
naudotojų grupių sudėties ir pokyčių per
2006–2014 m. analizė;
1.1.2. Ţemės naudmenų melioracinės
būklės stebėsena.
1.2. Stebėsena valstybės lygmeniu:
65,3 tūkst. kv. km.
ţemės naudmenų melioracinės būklės
stebėsena

Ţemės tvarkymo
departamento
Ţemėtvarkos skyriaus
vedėja Z. Kvietkienė
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2. Kosminių vaizdų įsigijimas ir
eksploatavimas, apdorojimas

65,3 tūkst. kv. km

3. Lietuvos erdvinės informacijos portalo 1 informacinė sistema
veiklos uţtikrinimas ir tobulinimo
programų įgyvendinimas

4. Ţemės informacinės sistemos veiklos
uţtikrinimas

5. Geodezinės ir kartografinės medţiagos
fondų saugojimas ir kaupimas

6. Georeferecinio pagrindo kadastro
duomenų atnaujinimas ir palaikymas

03.001
01.02.08

Valstybinės ţemės tvarkymas ir
apskaita miestuose

Lietuvos erdvinės informacijos portalo
funkcionalumo praplėtimas, sukuriant
naują modulį, kuris leis publikuoti

1 informacinė sistema

1 fondas

1 duomenų rinkinys

1 modulis ir 1 duomenų rinkinys

Geodezijos
ir kartografijos
departamento
Geodezijos, erdvinės
informacijos ir
kartografijos skyriaus
vedėja J. Špūraitė
Geodezijos
ir kartografijos
departamento
Geodezijos, erdvinės
informacijos ir
kartografijos skyriaus
vedėja J. Špūraitė
Geodezijos
ir kartografijos
departamento
Geodezijos, erdvinės
informacijos ir
kartografijos skyriaus
vedėja J. Špūraitė
Geodezijos
ir kartografijos
departamento
Geodezijos, erdvinės
informacijos ir
kartografijos skyriaus
vedėja J. Špūraitė
Geodezijos
ir kartografijos
departamento
Geodezijos, erdvinės
informacijos ir
kartografijos skyriaus
vedėja J. Špūraitė
Ţemės tvarkymo
departamento
Ţemėtvarkos skyriaus

2014 m.
IV ketv.

416

2014 m.
I–IV ketv

-

2014 m.
I–IV ketv

-

2014 m.
I–IV ketv

-

2014 m.
I–IV ketv

-

2014 m.
I–IV ketv.

900
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erdvinius duomenis apie valstybinę ţemę
miestuose

03.001
02.01.01

vedėja Z. Kvietkienė,
Geodezijos
ir kartografijos
departamento
Geodezijos, erdvinės
informacijos ir
kartografijos skyriaus
vedėja J. Špūraitė
Ţemės tvarkymo
departamentas
ir teritoriniai padaliniai

Ţemės reformos ţemėtvarkos
projektų rengimas ir
įgyvendinimas bei kitų teisės
aktuose reglamentuotų ţemės
reformos ţemėtvarkos darbų
vykdymas
1. Ţemės reformos ţemėtvarkos projektų
Kadastro duomenų bylų dėl nuosavybės
rengimas ir įgyvendinimas bei kitų teisės teisių į ţemę, mišką ir vandens telkinius
aktuose reglamentuotų ţemės reformos atkūrimo, naudojamos asmeninio ūkio ţemės
ţemėtvarkos darbų vykdymas
įteisinimo ir valstybinės miškų ūkio paskirties
ţemės sklypų pardavimo aukcionuose, skaičius –
5000 bylų.

2. Kitų teisės aktuose reglamentuotų
ţemėtvarkos darbų vykdymas

Ţemėtvarkos planavimo dokumentuose
suprojektuotų ir patvirtintų ţemės sklypų
nuosavybės teisėms į ţemę, mišką ir vandens
telkinius atkurti bei naudojamai asmeninio ūkio
ţemei įteisinti plotas – 10 000 ha.
Kiti darbai, paslaugos, susiję su ţemės valdų
projektų rengimu ir įgyvendinimu, – 200 tūkst.
Lt. Planuojama organizuoti (inicijuoti) 165 ţemės
sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų
rengimą

VĮ Registrų centro paslaugoms, suteiktoms
Nacionalinės ţemės tarnybos prie Ţemės ūkio
ministerijos teritoriniams padaliniams, t. y. uţ
valstybinės
ţemės
sklypų
teisinę

Ţemės tvarkymo
departamento
Ţemės reformos
skyriaus vedėja
A. Maksvytytė,
Veiklos koordinavimo
skyriaus vedėja
G. Leimontaitė ir
teritorinių padalinių
vedėjai

2014 m.
I–IV ketv.

2014 m.
I–IV ketv.

Ţemės tvarkymo
departamento
Ţemės reformos
skyriaus vedėja
A. Maksvytytė,
Ţemėtvarkos skyriaus
vedėja Zita Kvietkienė,
2014 m.
Veiklos koordinavimo
I–IV ketv.
skyriaus vedėja
G. Leimontaitė ir
teritorinių padalinių
vedėjai,
Ţemės tvarkymo
departamento direktorius

22656

20656

2 000
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03.001
02.01.02

03.001
02.01.03

Ţemės reformos ţemėtvarkos
darbų vykdymo priemonių
modernizavimas

Teismų sprendimų, nutarčių ir
nutarimų vykdymas

Lietuvos erdvinės informacijos portalo
funkcionalumo plėtra ir duomenų apie
suteiktus laikinai naudotis valstybinės
ţemės plotus publikavimas

Teismų sprendimų, nutarčių, įsakymų ir
nutarimų pagrindu priteistų sumų
išmokėjimas tretiesiems asmenims ir
ţyminio mokesčio mokėjimas

registraciją Nekilnojamojo turto duomenų bazėse A. Bagdonas,
ir uţ naudojimąsi
Nekilnojamojo
turto Geodezijos ir
duomenų bazėmis, apmokėti – 1 800 tūkst. Lt kartografijos
departamento
direktorius
T. Ladukas
1 modulis ir 1 duomenų rinkinys
Ţemės tvarkymo
departamento
Ţemės reformos
skyriaus vedėja
A. Maksvytytė,
Geodezijos
ir kartografijos
departamento
Geodezijos, erdvinės
informacijos ir
kartografijos skyriaus
vedėja J. Špūraitė
300 bylų bus įvykdyti teismų sprendimai,
Teisės departamento
nutartys, įsakymai, nutarimai, kuriais, pritaikius Teisinio atstovavimo
restituciją, iš Nacionalinės ţemės tarnybos prie
skyriaus vedėja
Ţemės ūkio ministerijos trečiųjų asmenų naudai N. Soroko, Finansų ir
priteistos lėšos, priteistos bylinėjimosi išlaidos,
apskaitos departamentas
taip pat mokamas ţyminis mokestis,
Nacionalinei ţemės tarnybai prie Ţemės ūkio
ministerijos teismams teikiant ieškinius,
prašymus, pareiškimus, skundus.

IŠ VISO ASIGNAVIMŲ 03.001 PROGRAMAI VYKDYTI

2014 m.
I–IV

250

2014 m.
I–IV ketv.

3000

90540

* Numatytiems ( 1–5 skiltyse) įstaigos veiksmams atlikti, procesams ir indėlio vertinimo kriterijams bei jų reikšmėms suplanuotos lėšos yra įtrauktos į bendrą
sumą – 48 077 tūkst. Lt.

