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Remiantis Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos
patvirtinimo“ (toliau – Tvarka), 5 ir 7 punktais, 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.
Nacionalinės žemės tarnybos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybė, nustatymą ir korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimą atliko Nacionalinės žemės
tarnybos Teritorinių skyrių veiklos vertinimo ir korupcijos prevencijos skyrius, vadovaudamasis
Tvarka, 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“, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo tvarkos aprašu,
patvirtintu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 23
d. įsakymu Nr. 1P-172-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklos
sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
Analizuotas laikotarpis: 2016 m. IV ketv. – 2017 m. III ketv.

2
TURINYS

1. Nacionalinės žemės tarnybos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybė, nustatymo apimtis ir metodai ......................................................................................... 3
2. Nacionalinės žemės tarnybos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybė, nustatymas ...................................................................................................................... 4
2.1. Dėl žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo teritoriniame padalinyje ir šiose bylose
komplektuojamų parengtų žemės sklypų planų derinimo / nederinimo................................ 6
2.2. Dėl žemės sklypų formavimo pertvarkymo, kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo /
derinimo / tikrinimo / tvirtinimo ........................................................................................... 9
2.3. Dėl žemės naudojimo valstybinės kontrolės ..................................................................... 15
Išvados ............................................................................................................................................... 19
Pasiūlymai ......................................................................................................................................... 20

3
1. NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA
DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO APIMTIS IR
METODAI

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tikslas:
Nustatyti ir įvertinti Nacionalinės žemės tarnybos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė, ir pateikti pasiūlymus dėl korupcijos rizikos veiksnių panaikinimo
ar sumažinimo.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo uždaviniai:
1. Nustatyti Nacionalinės žemės tarnybos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė.
2. Įvertinti korupcijos rizikos veiksnius konkrečiose Nacionalinės žemės tarnybos veiklos
srityse, kuriose egzistuoja didžiausia korupcijos pasireiškimo tikimybė.
3. Pateikti pasiūlymus dėl nustatytų ir įvertintų Nacionalinės žemės tarnybos veiklos srityse,
kuriose egzistuoja didžiausia korupcijos pasireiškimo tikimybė, korupcijos rizikos veiksnių
panaikinimo ar sumažinimo.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metu analizuotos veiklos sritys:
Nacionalinės žemės tarnybos veiklos reglamentavimas ir reglamentavimo įgyvendinimas
priimant sprendimus srityse, susijusiose su:
1. žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimu ir šiose bylose komplektuojamų parengtų
žemės sklypų planų derinimu;
2. žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo, kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimu /
derinimu / tikrinimu / tvirtinimu;
3. žemės naudojimo valstybinės kontrolės vykdymu.
Korupcijos rizikos analizės subjektas: Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniai
padaliniai.
Duomenų rinkimo ir vertinimo metodai: teisės aktų ir dokumentų analizė, sisteminė
analizė, lyginamoji analizė, sintezė, indukcinis ir dedukcinis metodai.
Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, įvertinti:
1. Teisės aktai, reglamentuojantys žemės naudojimo valstybinės kontrolės vykdymą, žemės
sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimą ir šiose bylose komplektuojamų parengtų žemės sklypų
planų derinimą, žemės sklypų formavimo pertvarkymo, kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimą
/ derinimą / tikrinimą / tvirtinimą.
2. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylų elektroninio žurnalo (toliau – elektroninis
žurnalas) duomenys.
3. Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos1 (toliau – ŽPDRIS)
duomenys.
4. Nacionalinės žemės tarnybos Dokumentų valdymo sistemos duomenys.
5. Nacionalinės žemės tarnybos turima statistinė informacija.

1

Prieiga per internetą: www.zpdris.lt
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2. NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA
DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi,
kurioje nurodyti kriterijai, pagal kuriuos(-į) valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sritis
priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatytos
Nacionalinės žemės tarnybos veiklos sritys, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybė, susijusios su:
1. teisės aktuose nustatytų administracinių procedūrų terminų laikymusi;
2. žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimu ir šiose bylose komplektuojamų parengtų
žemės sklypų planų derinimu;
3. žemės sklypų formavimo pertvarkymo, kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimu /
derinimu / tikrinimu / tvirtinimu;
4. žemės naudojimo valstybinės kontrolės vykdymu;
5. sprendimų atkurti nuosavybės teises į žemę, mišką ir vandens telkinius priėmimu;
6. sprendimų parduoti, išnuomoti ar perduoti neatlygintinai naudotis (panauda) valstybinę
žemę priėmimu;
7. leidimų vykdyti ūkinę veiklą išdavimu;
8. asmenų, kuriems Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus sprendimu suteikta teisė
vykdyti ūkinę veiklą, veiklos priežiūra;
9. sutikimų tiesti 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; statyti valstybinėje žemėje, kurioje
nesuformuoti žemės sklypai, nesudėtingus laikinus statinius; statyti statinius žemės sklypuose,
besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės
sklypai; statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinus
nesudėtingus statinius (jachtų ir valčių elingus, inžinerinius statinius, išskyrus hidrotechninius
statinius) išdavimu.
Lietuvoje, kaip ir kitose valstybėse, vienas iš įrankių, dažniausiai naudojamų korupcijos
paplitimui ar jo lygiui matuoti, yra sociologinių tyrimų rezultatai. Remiantis Lietuvos korupcijos
žemėlapio 20162 duomenimis, gyventojai dažniausiai prie korupcinių atvejų priskyrė tokią situaciją,
kai valstybės tarnautojas paima piniginį atlygį už paslaugos atlikimą ar atlikimo pagreitinimą
(87 proc.) arba tokią situaciją, kai asmuo duoda piniginį atlygį, dovaną valstybės tarnautojui,
norėdamas, kad jam reikalinga paslauga būtų suteikta geriau ir greičiau (87 proc.). Šios situacijos
(atitinkamai 86 proc. ir 84 proc.) buvo dažniausiai minimos ir Lietuvos korupcijos žemėlapyje 20143.
Pagal Pasaulinio korupcijos barometro 2013 metų duomenis 4 , vertindami institucijų ir sektorių
korupcijos lygį, 40 proc. apklaustųjų Lietuvos gyventojų į klausimą, kokia dažniausia priežastis, dėl
kurios teko duoti kyšį, atsakė, kad „siekė pagreitinti reikalus“.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad valdžios įstaigos
2016 m. rugsėjo–spalio mėnesiais atlikto tyrimo „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2016“ ataskaita. Prieiga internete:
http://www.stt.lt/lt/menu/tyrimai-ir-analizes/
3
2014 m. balandžio–gegužės mėnesiais atlikto tyrimo „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2014“ ataskaita. Prieiga internete:
http://www.stt.lt/lt/menu/tyrimai-ir-analizes/
4
Pasaulinio korupcijos barometras 2013. Prieiga internete: http://www.transparency.lt/pasaulinis-korupcijos-barometrasnaujienos/
2

5
tarnauja žmonėms. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo pristatomojoje praktikoje yra
nurodęs, kad priimant sprendimą dėl konkretaus prašymo (ar kitokio pobūdžio kreipimosi,
nepriklausomai nuo tokio dokumento formos) turi būti veikiama paisant pagrindiniame šalies
įstatyme – Konstitucijoje įtvirtinto, atkartojamo ir Viešojo administravimo įstatyme, principo, kad
valdžios įstaigos tarnauja žmonėms5. Viešojo administravimo subjektas yra saistomas inter alia gero
administravimo principo, kuriuo įgyvendinama Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata,
kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, reikalavimų6.
Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijoje 7 41 straipsnio 1 dalyje nustatyta kiekvieno
asmens teisė į gerą administravimą, kuri reiškia, kad institucijos reikalus turėtų tvarkyti nešališkai,
teisingai ir per kiek įmanomai trumpesnį laiką.
Pažymėtina, kad Nacionalinė žemės tarnyba teikia 66 viešąsias ir administracines paslaugas.
Nacionalinės žemės tarnybos duomenimis, per 2016 m. teritoriniuose padaliniuose buvo gauti
431 497 asmenų kreipimaisi, iš kurių 135 511 kreipimųsi (31 proc.) dėl žemės sklypų kadastro
duomenų bylų tikrinimo ir šiose bylose komplektuojamų parengtų žemės sklypų planų derinimo ir
dėl žemės sklypų formavimo pertvarkymo, kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo / derinimo /
tikrinimo / tvirtinimo. Teritoriniai padaliniai per 2016 m. visoje Lietuvoje atliko 10 059 žemės
naudojimo valstybinės kontrolės patikrinimus, t. y. net 80 proc. viršytas planuotų atlikti žemės
naudojimo valstybinės kontrolės patikrinimų skaičius. Vykdant žemės naudojimo valstybinę
kontrolę, buvo nustatyta 2 210 žemės naudojimo tvarkos pažeidimų.
Remiantis Nacionalinės žemės tarnybos iniciatyva 2016 m. vasario mėnesį rinkos tyrimų
centro UAB „Synopticom“ atlikto sociologinio tyrimo „Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos klientų pasitenkinimas paslaugomis“ (toliau – Tyrimas), kurio metu apklausius
tikslinę grupę – matininkus, geodezininkus, žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjus, rezultatais,
nustatyta, kad per pastaruosius 12 mėn. matininkai, geodezininkai ir žemėtvarkos dokumentų rengėjai
į Nacionalinę žemės tarnybą kreipėsi dėl:
1. žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimo (71 proc.);
2. dokumentų, sprendimų ar jų kopijų išdavimo (64 proc.);
3. dėl žemėtvarkos planavimo dokumentų (63 proc.);
4. dėl sklypo ribų neatitikčių (60 proc.).
Rečiausiai per pastaruosius 12 mėn. klientai naudojosi paslaugomis, susijusiomis su leidimais
įveisti mišką (1 proc.), taip pat dėl nuosavybės teisių į žemę paveldėjimo (4 proc.) ir dėl piniginių
kompensacijų išmokėjimo atkūrus nuosavybės teises į žemę (6 proc.).
Tyrimo metu matininkų, geodezininkų, žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų
paklausus, ko pasigendate Nacionalinės žemės tarnybos paslaugose, skaidrumo trūkumą įvardijo tik
4 proc. respondentų. Nacionalinės žemės tarnybos paslaugų gavėjams, respondentų nuomone,
opesnės problemos yra specialistų profesionalumo, kompetencijos (18 proc.), taip pat greitesnio
reagavimo ir problemų sprendimo (16 proc.) bei greitumo ir operatyvumo problema (11 proc.). Į
klausimą, ar Jūs asmeniškai esate davę kyšį Nacionalinėje žemės tarnyboje, neigiamai atsakė 90
proc., teigiamai – 6 proc. respondentų.
Kaip matyti iš atlikto tyrimo rezultatų, teisės aktuose nustatytų asmenų skundų, prašymų ir
pranešimų nagrinėjimo terminų nesilaikymas, nepakankamas operatyvumas reaguojant ir sprendžiant
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. kovo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-439/2013.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2015 m. liepos 9 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. eA-1245-662/2015
7
Prieiga internete: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2010.083.01.0389.01.LIT
&toc=OJ:C:2010:083:FULL
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susidariusias problemas yra ypač aktualus Nacionalinės žemės tarnybos paslaugų gavėjams.
Vertinant Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių (toliau – teritoriniai padaliniai) atliekamų
funkcijų rizikingumą, nustatyta, kad rizika, jog bus pažeidžiami teisės aktuose nustatyti
administracinių paslaugų teikimo terminai, yra didžiausi veiklose, susijusiose su žemės sklypų
kadastro duomenų bylų tikrinimu ir šiose bylose komplektuojamų parengtų žemės sklypų planų
derinimu bei žemės sklypų formavimo pertvarkymo, kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimu /
derinimu / tikrinimu / tvirtinimu.
Pažymėtina, kad teisės aktuose nustatytų terminų nesilaikymas, taip pat nepakankamas
operatyvumas reaguojant ir sprendžiant susidariusias problemas, mažina Lietuvos gyventojų
pasitikėjimą Nacionaline žemės tarnyba, todėl piliečiams gali kilti pagrįstų abejonių dėl Nacionalinės
žemės tarnybos valstybės tarnautojų kompetencijos ir tinkamo pareigų atlikimo.
Ir priešingai, teisės aktuose nustatytų terminų laikymasis yra priemonė, didinanti vykdomų
administracinių procedūrų skaidrumą ir mažinanti korupcijos pasireiškimo tikimybę, taip pat
tinkamas administracinės procedūros vykdymo laikotarpis, susijęs su konstituciniu atsakingo
valdymo (gero administravimo) principu. Šių terminų nesilaikymas, nepakankamas operatyvumas
reaguojant ir sprendžiant susidariusias problemas yra priežastys, sudarančios sąlygas korupcijos
rizikos veiksniams atsirasti.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo
6 straipsnio 4 dalimi, buvo nustatyta, kad didžiausia korupcijos pasireiškimo tikimybė yra
Nacionalinės žemės tarnybos veiklos srityje, susijusiose su žemės sklypų kadastro duomenų bylų
tikrinimu ir šiose bylose komplektuojamų parengtų žemės sklypų planų derinimu, žemės sklypų
formavimo ir pertvarkymo, kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimu / derinimu / tikrinimu /
tvirtinimu, žemės naudojimo valstybinės kontrolės atlikimu.

2.1. Dėl žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo teritoriniame padalinyje ir šiose
bylose komplektuojamų parengtų žemės sklypų planų derinimo / nederinimo

Pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. įsakymu Nr. 194 „Dėl Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos“, 7.27 papunktį Nacionalinė žemės tarnyba, vykdydama jai
pavestas užduotis, atlieka žemės sklypų kadastro duomenų patikrą.
Vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 24 d. įsakymu
Nr. 1PI-(2.1.)-63 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos struktūrinių
padalinių nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių skyrių nuostatų
(toliau – Teritorinių padalinių nuostatai), 3.4 papunkčio nuostatomis, nekilnojamųjų daiktų kadastro
duomenų nustatymo darbus prižiūri teritoriniai padaliniai.
Teritoriniai padaliniai žemės sklypų kadastro duomenų bylas, parengtas atliktus šių žemės
sklypų kadastrinius matavimus, nustatant žemės sklypo ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates
valstybinėje koordinačių sistemoje (toliau – kadastriniai matavimai), tikrina Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų
patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), 65 punkte nurodytu atveju.
Žemės sklypo kadastro duomenų bylos patikrinimo ir šioje byloje komplektuojamo parengto
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žemės sklypo plano derinimo (tuo atveju, kai patikrinus žemės sklypo kadastro duomenų bylą
nenustatomos aplinkybės, trukdančios suderinti šioje byloje komplektuojamą parengtą žemės sklypų
planą (toliau – pažeidimai)) ar nederinimo (tuo atveju, kai patikrinus žemės sklypo kadastro duomenų
bylą nustatomi pažeidimai) teritoriniuose padaliniuose terminai reglamentuoti Nuostatų 67 ir 69
punktuose, t. y. tuo atveju, jei žemės sklypo kadastro duomenų byla teritoriniam padaliniui pateikiama
tikrinti pirmą kartą – ši byla privalo būti patikrinta ir, nenustačius pažeidimų, šioje byloje
komplektuojamas parengtas žemės sklypo planas turi būti suderintas per 10 darbo dienų nuo jo
gavimo; tuo atveju, jei žemės sklypo kadastro duomenų byla teritoriniam padaliniui pateikiama
tikrinti pakartotinai – ši byla privalo būti patikrinta ir, nenustačius pažeidimų, šioje byloje
komplektuojamas žemės sklypo planas turi būti suderintas per 2 darbo dienas nuo jo gavimo.
Vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 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“ patvirtinto Žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo ir sprendimų dėl
žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo ar pakeitimo priėmimo procedūros aprašu (toliau –
Procedūros aprašas), teritoriniame padalinyje gavus prašymą patikrinti žemės sklypo kadastro
duomenų bylą, šio padalinio darbuotojas, atsakingas už dokumentų registravimą, vadovaudamasis
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbo reglamente, patvirtintame
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu
Nr. 1P-(1.3.)-86 ,,Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbo reglamento
patvirtinimo“, nustatyta dokumentų valdymo tvarka, užregistruoja prašymą patikrinti bylą kartu su
pridedama byla. Pagal Procedūrų aprašo 11 punkto 3 proceso etapą Nekilnojamųjų daiktų kadastro
duomenų bylų elektroniniame žurnale (toliau – elektroninis žurnalas) žemės sklypo kadastro
duomenų bylą nedelsdamas užregistruoja darbuotojas, kuriam pavesta atlikti šios bylos patikrinimą.
Remiantis 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 punktu, teritoriniame padalinyje gavus tikrinti žemės sklypo kadastro duomenų
bylą, per 1 (vieną) darbo dieną elektroniniame žurnale privalo būti užregistruoti Tvarkos aprašo 3.1–
3.3 papunkčiuose nurodyti duomenys (toliau – žemės sklypo kadastro duomenų bylos duomenys) ir
ši informacija paskelbiama Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje.
Nustatyti atvejai, kai registruojant elektroniniame žurnale žemės sklypo kadastro duomenų
bylos duomenis:
1. Nesilaikoma Tvarkos apraše nustatytų registravimo terminų, t. y. minėtus duomenis
įregistruoja per 2–3 darbo dienas;
2. Nesilaikoma eiliškumo, atsižvelgiant į asmenų prašymų patikrinti žemės sklypų kadastro
duomenų bylas pateikimo datą. Pavyzdžiui, pirmos tą ar kitą darbo dieną teritoriniame padalinyje
gautos žemės sklypo kadastro duomenų bylos duomenys elektroniniame žurnale užregistruojami
paskutiniai, arba, priešingai, šie duomenys registruojami atsitiktinė tvarka, neatsižvelgiant į žemės
sklypo kadastro duomenų bylos gavimo tą ar kitą dieną teritoriniame padalinyje eiliškumą.
3. Teritoriniame padalinyje pirmą kartą gauta tikrinti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų
byla pažymima kaip gauta tikrinti pakartotinai.
Tokie nustatyti atvejai parodo, kad yra sudaromos sąlygas teritoriniam padaliniui pateiktas
žemės sklypų kadastro duomenų bylas tikrinti suteikiant vienoms žemės sklypų kadastro duomenų
byloms pirmenybę neatsižvelgus į kitų teritoriniam skyriui pateiktų tikrinti tą pačią ar ankstesnę dieną
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gautų žemės sklypo kadastro duomenų bylų eiliškumą, taip tikėtina pažeidžiant Lietuvos Respublikos
viešojo administravimo įstatyme nustatytus lygiateisiškumo ir objektyvumo principus. Tokie galimi
pažeidimai turi įtakos teisės aktų, nustatančių žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo
terminus, pažeidimų atsiradimui. Atkreiptinas dėmesys, kad teisės aktuose nustatytų terminų
laikymasis yra priemonė, didinanti vykdomų administracinių procedūrų skaidrumą ir mažinanti
korupcijos pasireiškimo tikimybę, taip pat tinkamas administracinės procedūros vykdymo laikotarpis,
susijęs su konstituciniu atsakingo valdymo (gero administravimo) principu.
Pažymėtina, kad yra nustatyta nemažai atvejų, kai teritoriniai padaliniai, tikrindami žemės
sklypų kadastro duomenų bylas, nesilaiko Nuostatuose nustatytų šių bylų patikros terminų,
t. y. nepatikrina pirmą kartą teritoriniame padalinyje gautos žemės sklypo kadastro duomenų bylos ir
nesuderina šioje byloje komplektuojamo parengto žemės sklypo plano per 10 darbo dienų nuo žemės
sklypo kadastro duomenų bylos gavimo arba per 2 darbo dienas nuo pakartotinai teritoriniame
padalinyje gautos žemės sklypo kadastro duomenų bylos. Toks asmenų prašymų dėl žemės sklypų
kadastro duomenų bylų tikrinimo nagrinėjimo terminų nesilaikymas sudaro sąlygas korupcijos
rizikos veiksniams atsirasti.
Nustatyti ir kiti atvejai, kai teritoriniuose padaliniuose tikrinant žemės sklypų kadastro
duomenų bylas vadovaujamasi nežinomais kriterijais nustatant asmenų prašymų patikrinti žemės
sklypo kadastro duomenų bylą pirmenybinę reikšmę, tuo būdu sudarant žemės sklypų kadastro
duomenų bylų tikrinimo neobjektyvų eiliškumą, t. y. tikrinant žemės sklypų kadastro duomenų bylas
yra neatsižvelgiama į minėtų prašymų gavimo datą. Pavyzdžiui, vėliau teritoriniame padalinyje
gautos tikrinti žemės sklypų kadastro duomenų bylos patikrinamos pirmiau nei anksčiau gautos ir
netgi pirmiau nei anksčiau gautos žemės sklypų kadastro duomenų bylos, kurių terminas jas patikrinti
jau suėjęs.
Tokiais pirmiau išdėstytais nustatytais atvejais, kai teritorinių padalinių darbuotojams palikta
diskrecijos teisė savo nuožiūra, vadovaujantis nežinomais kriterijais nustatyti asmenų prašymų
pirmenybinę reikšmę ir taip sudaryti žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo neobjektyvų
eiliškumą, atsiranda sąlygos piktnaudžiauti suteiktais įgaliojimais, t. y. pasinaudojus tarnybine
padėtimi proteguoti, pvz., gimines, draugus ar artimuosius, ir tokiu būdu galbūt iškreipti ūkinių
subjektų konkurencijos sąlygas. Žemės sklypo kadastro duomenų byla teritoriniame padalinyje
tikrinama vadovaujantis Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylų tikrinimo taisyklėmis,
patvirtintomis Nacionalinės žemės tarnybos generalinio direktoriaus 2009 m. rugsėjo 3 d. įsakymu
Nr. 1P-98 „Dėl Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos tikrinimo taisyklių patvirtinimo“. Šių
taisyklių 8 punkte nurodyta, ką teritorinis padalinys, atlikdamas žemės sklypo kadastro duomenų bylos
tikrinimą kameraliai, turi nustatyti.
Remiantis Nuostatų 67 punktu, žemės sklypo kadastro duomenų byloje komplektuojamą
parengtą žemės sklypo planą teritorinio padalinio vedėjas arba jo įgaliotas teritorinio padalinio
darbuotojas suderina, jeigu patikrinus žemės sklypo kadastro duomenų bylą, nenustatomos
aplinkybės, trukdančios suderinti minėtą žemės sklypo planą.
Nustatyti atvejai, kurie galėtų būti vertinami kaip Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojų
profesionalumo, kompetencijos stoka, kai žemės sklypo kadastro duomenų byloje komplektuojami
parengti žemės sklypų planai derinami, nepaisant to, kad:
1. Žemės sklypo ribos po kadastrinių matavimų neatitinka žemės sklypo ribų, suprojektuotų
teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte.
2. Atlikus žemės sklypo kadastrinių matavimus ir nustačius, kad žemės sklypo ploto
skirtumas didesnis, nei nustatytas Nuostatų 1 priede, ir (arba) žemės sklypo ribos (konfigūracija)
neatitinka teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte suprojektuoto žemės sklypo ribų
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(konfigūracijos), nėra atliktos privalomos Nuostatų 21 punkte reglamentuotos procedūros.
Pavyzdžiui, teritoriniai padaliniai, nepaisydami to, kad nėra gauta informacijos apie kadastrinių
matavimų metu nustatytą žemės sklypo ploto skirtumą, didesnį, nei nustatytas Nuostatų 1 priede, ir
(arba) žemės sklypo ribos (konfigūracija) neatitinka teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos
projekte suprojektuoto žemės sklypo ribų (konfigūracijos) ir Nuostatų 21 punkte reglamentuotą
situacijos brėžinį, suderina žemės sklypo kadastro duomenų byloje komplektuojamą parengtą žemės
sklypo planą arba, gavę pirmiau minėtą informaciją ir situacijos brėžinį, tačiau 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 kadastro
duomenų byloje komplektuojamą parengtą žemės sklypo planą.
3. Nustatant žemės sklypo kadastro duomenis, matininkas įrašė žemės naudojimo būdą, kuris
anksčiau šiam žemės sklypui nebuvo nustatytas, nesant tam teisinio pagrindo.
Pasiūlymai:
1. Bendrųjų reikalų departamento Informacinių technologijų skyriui ir Teritorinių skyrių
veiklos vertinimo ir korupcijos prevencijos skyriui – techninėmis priemonėmis užtikrinti žemės sklypų
kadastro duomenų bylų tikrinimą ir šiose bylose komplektuojamų parengtų žemės sklypų planų
derinimą / nederinimą teisės aktuose nustatytais terminais ir eilės tvarka, atsižvelgiant į asmenų
prašymų patikrinti žemės sklypų kadastro duomenų bylas pateikimo datą;
2. Teritorinių skyrių veiklos vertinimo ir korupcijos prevencijos skyriui – kasmet atrankos būdu
vykdyti teritorinių padalinių vedėjų priimtų sprendimų, susijusių su žemės sklypų kadastro duomenų
nustatymu ar pakeitimu, atitikties teisės aktų reikalavimams kontrolę;
3. Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamento Geodezijos ir nekilnojamojo turto
kadastro skyriui – pažeidimų prevencijos tikslais tobulinti darbuotojų, tikrinančių žemės sklypų
kadastro duomenų bylas ir derinančių šiose bylose komplektuojamus parengtus žemės sklypų planus,
kvalifikaciją, stiprinti vidinę komunikaciją, viešinti veiklos srityje, susijusiose su žemės sklypų
kadastro duomenų bylų tikrinimu ir šiose bylose komplektuojamų parengtų žemės sklypų planų
derinimu, identifikuotas problemas, informuojant ne tik darbuotojus apie jų padarytas klaidas ar
neteisingus sprendimus, bet ir padedant kitiems darbuotojams jų išvengti.

2.2. Dėl žemės sklypų formavimo pertvarkymo, kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo
/ derinimo / tikrinimo / tvirtinimo

Sprendimai ne visais atvejais priimami laikantis nustatytų terminų
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai rengiami vadovaujantis Žemės sklypų
formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d.
įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir
įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) (toliau – Žemės
sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklės), nuostatomis.
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Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių 17 punkte nustatyta, kad
žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų (toliau – Projektai) rengimo, viešinimo, derinimo,
tikrinimo ir tvirtinimo procedūros, išskyrus atvejus, kai objektas susijęs su įslaptinta informacija, vykdomos
automatizuotai per ŽPDRIS, jei šioje sistemoje numatyta galimybė jas atlikti ir Žemės sklypų formavimo
ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėse nenurodyta kitaip. Projekto bylos
dokumentų, kurie pagal Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo
taisykles turi būti rengiami, tačiau jie rengiami ne ŽPDRIS, kopijas į ŽPDRIS ne vėliau kaip kitą
darbo dieną nuo šių dokumentų parengimo (patvirtinimo) dienos įkelia jų rengėjai, jeigu Žemės
sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėse nenurodyta kitaip.
Pagal Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių 12 punkto
nuostatas, Projektų rengimą organizuoja šie organizatoriai (toliau – organizatorius): kaimo
gyvenamųjų vietovių (išskyrus miestelius) teritorijose – Nacionalinės žemės tarnybos vadovas ar jo
įgaliotas teritorinio padalinio vadovas; miestų ir miestelių teritorijose – savivaldybės administracijos
direktorius.
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių 21 punkte nustatyta, kad
organizatorius prašymą organizuoti Projekto rengimą išnagrinėja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų
(išskyrus šių taisyklių 49 punkte nurodytą atvejį) nuo prašymo gavimo dienos ir priima sprendimą
pradėti rengti Projektą arba motyvuotai atsisako organizuoti Projekto rengimą ir apie tai ne vėliau
kaip per 5 darbo dienas ŽPDRIS priemonėmis informuoja prašymą pateikusį iniciatorių.
Kai priimamas sprendimas pradėti rengti Projektą, organizatorius, atsižvelgdamas į Projekto
tikslus, per ŽPDRIS parengia Projekto rengimo reikalavimus (šių Taisyklių 3 priedas) (toliau –
reikalavimai). Taip pat organizatorius dėl reikalavimų pateikimo per ŽPDRIS kreipiasi į savivaldybės
administraciją, kai organizatorius yra Nacionalinės žemės tarnybos vadovas ar jo įgaliotas teritorinio
padalinio vadovas; Nacionalinės žemės tarnybos teritorinį padalinį, kai organizatorius yra
savivaldybės administracijos direktorius ir Projekto teritorijoje (ar jos dalyje) yra Nacionalinės žemės
tarnybos patikėjimo teise valdomos valstybinės žemės; kitus Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7
straipsnyje nurodytus valstybinės žemės patikėtinius, jei Projekto teritorijoje (ar jos dalyje) yra jų
patikėjimo teise valdomos valstybinės žemės. Reikalavimai per ŽPDRIS turi būti pateikti per 5 darbo
dienas nuo prašymo juos pateikti (šių Taisyklių 2 priedas) gavimo dienos (Žemės sklypų formavimo
ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių 24, 25 punktai).
Suderintą Projektą organizatorius teikia tikrinti Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniam
padaliniui, atsakingam už priežiūrą, kuris ne vėliau kaip per 10 darbo dienų patikrina Projekto
rengimo, viešinimo ir derinimo procedūrų bei Projekto sprendinių atitiktį teisės aktų reikalavimams
ir priima išvadą dėl tikslingumo Projektą tvirtinti arba netvirtinti. Parengtam Projektui turi raštiškai
pritarti Projekto iniciatorius (-iai), žemės sklypo (-ų) savininkas (-ai) ar valstybinės žemės patikėtinis
(-iai). Tuo atveju, kai nėra visų šių asmenų raštiškų pritarimų, Projektas gali būti teikiamas tikrinti
Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniam padaliniui, atsakingam už priežiūrą, tačiau, jeigu
tikrinimo metu nustatoma, kad parengtas Projektas atitinka teisės aktų reikalavimus, šis padalinys
priima išvadą dėl tikslingumo Projektą tvirtinti, nurodydamas pastabą, kad Projektas galės būti
tvirtinamas tik tada, kai bus gauti visi šių asmenų raštiški pritarimai arba kai teismo sprendimu bus
nustatyta, kad pagal tokį Projektą turi būti vykdomas žemės sklypo formavimas ar pertvarkymas
(Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių 65, 66 punktai).
Nacionalinės žemės tarnybos vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas arba
savivaldybės administracijos direktorius sprendimą dėl Projekto tvirtinimo arba atsisakymo tvirtinti
Projektą privalo priimti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo išvados dėl Projekto tvirtinimo
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tikslingumo gavimo (Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių
68 punktas).
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai rengiami vadovaujantis Kaimo plėtros žemėtvarkos
projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3D-438/D1-614 „Dėl Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio
11 d. įsakymo Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklės),
nuostatomis.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių 3 punkte nustatyta, kad kaimo plėtros
žemėtvarkos projektai rengiami ir su planavimu susiję kiti veiksmai atliekami automatizuotai per
ŽPDRIS, jei šioje sistemoje numatyta galimybė juos atlikti ir Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų
rengimo taisyklėse nenurodyta kitaip. Dokumentų, kurie pagal Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų
rengimo taisykles turi būti rengiami, tačiau jie rengiami ne ŽPDRIS, kopijas į ŽPDRIS ne vėliau kaip
kitą darbo dieną nuo šių dokumentų parengimo (patvirtinimo) dienos įkelia jų rengėjai, jeigu Kaimo
plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklėse nenurodyta kitaip.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių 16 punkte nustatyta, kad kaimo plėtros
žemėtvarkos projektas pradedamas rengti Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto
teritorinio padalinio vadovo sprendimu dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir
planavimo tikslų.
Planavimo organizatorius (išskyrus atvejį, kai planavimo organizatorius yra Nacionalinė
žemės tarnyba), nustatęs planavimo tikslus ir numatęs planuojamą teritoriją, pateikia Nacionalinės
žemės tarnybos teritoriniam padaliniui pagal planuojamos teritorijos buvimo vietą prašymą priimti
sprendimą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų. Prašymas
pateikiamas užpildant elektroninę prašymo formą ŽPDRIS arba raštu užpildant Taisyklių 1 priede
pateiktą prašymo formą. Kartu su prašymu turi būti pateikiamos žemės sklypų planų kopijos arba
naujausia kartografinė medžiaga su pažymėtomis planuojamos teritorijos ribomis, taip pat Taisyklių
53 punkte nurodytu atveju bendraturčio (-ių) sutikimas. Kai prašymas ir jo priedai pateikiami ne per
ŽPDRIS, prašymo gavėjas įkelia šiuos dokumentus į ŽPDRIS ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas
nuo jų gavimo dienos raštu (registruotu laišku arba įteikiant pasirašytinai) informuoja planavimo
organizatorių apie tai, kad sprendimas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir
tikslų (arba motyvuotas atsisakymas tokį sprendimą priimti) bus priimamas ir visi kiti su planavimu
susiję veiksmai atliekami automatizuotai per ŽPDRIS, nurodo ŽPDRIS interneto tinklalapio adresą
ir paaiškina apie galimybę sekti per ŽPDRIS teikiamų paslaugų būsenų pasikeitimą ir gauti paslaugos
rezultatus (Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių 17 punktas).
Prieš sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų
priėmimą Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys: patikrina, ar asmens, pageidaujančio
rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti, ūkininko ūkis yra
įregistruotas Ūkininkų ūkių registre ir ar žemės sklypas atitinka Ūkininko ūkio įstatymo 11 straipsnyje
nustatytas sąlygas; sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo
tikslų projektą likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki jo priėmimo dienos paskelbia savivaldybės ir
Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėse (paskelbiant jose visą šį sprendimo projektą arba
pateikiant nuorodą į sprendimo projektą ŽPDRIS), bei seniūnijos, kurioje yra planuojama teritorija,
skelbimų lentoje, informuojant, iki kada ir kokiu adresu galima susipažinti su sprendimo ir planavimo
tikslų dokumentais, teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų (Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų
rengimo taisyklių 18 punktas).
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Sprendimą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų arba
motyvuotą atsisakymą jį priimti Nacionalinės žemės tarnybos vadovas ar jo įgaliotas teritorinio
padalinio vadovas priima ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo planavimo organizatoriaus prašymo
gavimo dienos (Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių 19 punktas).
Planavimo organizatorius apie priimtą sprendimą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto
rengimo pradžios ir planavimo tikslų bei patvirtintą planavimo darbų programą paskelbia seniūnijos,
kurioje yra planuojama teritorija, skelbimų lentoje ir Nacionalinės žemės tarnybos interneto
svetainėje (paskelbiant joje visą sprendimą ir planavimo darbų programą arba pateikiant nuorodą į
šiuos dokumentus ŽPDRIS) (Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių
21 punktas).
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių 23 punkte nurodyta, kokiais atvejais,
kokios institucijos (tarp jų ir Nacionalinė žemės tarnyba) pagal planavimo organizatoriaus ar jo
įgalioto asmens prašymą pateikia planavimo sąlygas.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai Teritorijų planavimo komisijoje derinami Teritorijų
planavimo įstatymo 26 straipsnyje nustatyta vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo
dokumentų derinimo tvarka.
Suderintą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą kartu su viešinimo ir derinimo procesų
procedūrų dokumentais bei visuomenės dalyvavimo ataskaita planavimo organizatorius teikia tikrinti
Priežiūros institucijai (Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių 79,
80 punktai).
Priežiūros institucija pateiktą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą tikrina ir patikrinimo aktą
surašo Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu
Nr. D1-904/3D-844 „Dėl Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
nustatyta tvarka ir terminais (Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių 81 punktas).
Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo 2 nurodyta, kad dokumentą
(kompleksinio, specialiojo ir valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentas) patikrina ir
patikrinimo aktą pasirašo Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo
2 straipsnio 4 dalyje nurodytas Priežiūros institucijos pareigūnas (toliau– Priežiūros specialistas).
Dokumentus, pažymėtus slaptumo žyma, turi teisę tikrinti ir patikrinimo aktą pasirašyti Priežiūros
specialistas, turintis teisę dirbti su dokumentais, susijusiais su valstybės ar tarnybos paslaptimi.
Žemėtvarkos planavimo dokumentų tikrinimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-64
„Dėl Žemėtvarkos planavimo dokumentų tikrinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Tikrinimo
taisyklės), 20–21 punktuose nustatyta, kad dokumentų, išskyrus kaimo plėtros žemėtvarkos projektų
ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, kurie rengiami ir svarstomi su visuomene
supaprastinta tvarka, patikrinimo aktus, pasirašytus Priežiūros specialistų, tvirtina Nacionalinės
žemės tarnybos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų ir žemės sklypų
formavimo ir pertvarkymo projektų, kurie rengiami ir svarstomi su visuomene supaprastinta tvarka,
patikrinimo aktus pasirašo patikrinimą atliekantis Priežiūros specialistas. Šiuo atveju tvirtinimo žyma
patikrinimo aktuose nerašoma.
Planavimo organizatorius, gavęs Priežiūros institucijos patikrinimo aktą, kuriame įrašyta
išvada – pritarti kaimo plėtros žemėtvarkos projekto teikimui tvirtinti, teikia kaimo plėtros
žemėtvarkos projektą tvirtinti Nacionalinės žemės tarnybos vadovui arba jo įgaliotam teritorinio
padalinio vadovui, kuris ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo planavimo organizatoriaus prašymo
tvirtinti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą pateikimo dienos priima sprendimą patvirtinti kaimo
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plėtros žemėtvarkos projektą ir apie priimtą sprendimą paskelbia Nacionalinės žemės tarnybos
interneto svetainėje, arba planavimo organizatoriui pateikia motyvuotą atsakymą dėl kaimo plėtros
žemėtvarkos projekto netvirtinimo (Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių
84 punktas).
Analizuojamu laikotarpiu per 2016 m. IV ketvirtį ŽPDRIS priemonėmis Nacionalinės žemės
tarnybos teritoriniuose padaliniuose yra gauti 8 763 prašymai (tai sudaro apie 8 proc. visų
Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniuose padaliniuose gautų prašymų) ir suformuota 11 133
užduočių, susijusių su Projektų rengimu / derinimu / tikrinimu / tvirtinimu, ir 671 užduotis, susijusi
su kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimu / derinimu / tikrinimu / tvirtinimu.
Nacionalinės žemės tarnybos vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas,
vadovaudamasis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo
taisyklių, Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių, nuostatomis nustatytais terminais,
rengiant Projektus / kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, ŽPDRIS turi priimti sprendimus pradėti
rengti Projektus (ar motyvuotai atsisakyti organizuoti Projektų rengimą) ar priimti sprendimus dėl
kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų, išduoti (atsisakyti išduoti)
Projekto rengimo reikalavimus ar pateikti planavimo sąlygas kaimo plėtros žemėtvarkos projekto
rengimui, derinti arba nederinti Projektą / kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, priimti sprendimą dėl
Projekto / kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tvirtinimo arba atsisakymo tvirtinti Projektą / kaimo
plėtros žemėtvarkos projektą.
Pagal Teritorinių padalinių nuostatų 3.5 papunkčio nuostatas, teritoriniai skyriai užtikrina
žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą (tvirtinimą), teritorijų planavimo dokumentų derinimą.
Atliekant Nacionalinės žemės tarnybos veiklos srities, susijusios su ŽPDRIS rengiamų
Projektų / kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimu / derinimu / tikrinimu / tvirtinimu, korupcijos
pasireiškimo tikimybės vertinimą nustatyta, nemažai atvejų, kuomet teritoriniai padaliniai, priimdami
sprendimus, susijusius su Projektų / kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimu, nesilaiko teisės
aktuose nustatytų terminų.
Remiantis ŽPDRIS ataskaitomis nustatyta, kad Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai
padaliniai per 2016 m. IV ketvirtį iš 11 133 ŽPDRIS priemonėmis suformuotų užduočių, susijusių su
Projektų rengimu / derinimu / tikrinimu / tvirtinimu, 1 282 užduotis (11 proc.) atliko nesilaikydami
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėse nustatytų
terminų, vidutiniškai vėluodami 16 darbo dienų.
Taip pat nustatyta, kad Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai padaliniai per 2016 m.
IV ketvirtį iš 671 ŽPDRIS priemonėmis suformuotų užduočių, susijusių su Kaimo plėtros
žemėtvarkos projektų rengimu / derinimu / tikrinimu / tvirtinimu, 196 užduotis (29 proc.) atliko
nesilaikydami Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklėse nustatytų terminų, vidutiniškai
vėluodami 32 darbo dienas.
Teisės aktuose nustatytų terminų nesilaikymas teikiant paslaugas, susijusias su ŽPDRIS
rengiamų Projektų / kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimu / derinimu / tikrinimu / tvirtinimu,
o besikreipiančių asmenų siekimas administracinę paslaugą gauti greičiau, sudaro sąlygas korupcijos
rizikos veiksniams atsirasti, specialistams nagrinėjantiems šiuos prašymus piktnaudžiauti tarnybine
padėtimi, taip pat pasireikšti nepotizmui ar protekcionizmui.
Taip pat nustatyti atvejai, kai Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniuose padaliniuose
ŽPDRIS Projektai / kaimo plėtros žemėtvarkos projektai derinami neatsižvelgiant į asmenų prašymų
suderinti Projektus pateikimo datą. Tokiais atvejais vėliau teritoriniame padalinyje gauti asmenų
prašymai, susiję su Projektų / kaimo plėtros žemėtvarkos projektų derinimu ŽPDRIS, remiantis
nežinomais kriterijais nagrinėjami pirmiau nei anksčiau pateikti analogiški prašymai ir netgi pirmiau
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nei anksčiau gauti prašymai, kurių nagrinėjimo terminas jau suėjęs, taip sudarant Projektų / kaimo
plėtros žemėtvarkos projektų derinimo / nederinimo neobjektyvų eiliškumą, kuris sudaro sąlygas
atsirasti korupcijos rizikos veiksniams.
Tokie pirmiau paminėti nustatyti atvejai, kai teritorinių padalinių darbuotojams palikta
pasirinkimo teisė savo nuožiūra, vadovaujantis nežinomais kriterijais nustatyti asmenų prašymų
nagrinėjimo pirmenybinę reikšmę, taip nustatant neobjektyvų eiliškumą, sudaro sąlygas korupcijai
pasireikšti. Tokios situacijos vertintinos kaip korupcijos rizikos veiksnys, nes tikėtina sudaro sąlygas
piktnaudžiauti tarnybine padėtimi, proteguoti, pvz., gimines, draugus ar artimuosius, ir taip iškreipti
ūkinių subjektų konkurencijos sąlygas.
Pasiūlymai:
1. Bendrųjų reikalų departamento Informacinių technologijų skyriui ir Teritorinių skyrių
veiklos vertinimo ir korupcijos prevencijos skyriui inicijuoti ŽPDRIS tobulinimus, techninėmis
priemonėmis, sudarant sąlygas Projektus / kaimo plėtros žemėtvarkos projektus derinti tik pagal
asmenų prašymų derinti pateikimo datą.
2. užtikrinti paslaugų, susijusių su ŽPDRIS rengiamų Projektų / kaimo plėtros žemėtvarkos
projektų rengimu / derinimu / tikrinimu / tvirtinimu, teikimą teisės aktuose nustatytais terminais ir tik
pagal asmenų prašymų pateikimo datą kontrolę.

Plati diskrecija priimant išvadą dėl tikslingumo Projektą / kaimo plėtros žemėtvarkos projektą
tvirtinti arba netvirtinti
Pagal Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių 65 punkto
nuostatas, suderintą Projektą organizatorius teikia tikrinti Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniam
padaliniui, atsakingam už priežiūrą, kuris ne vėliau kaip per 10 darbo dienų patikrina Projekto
rengimo, viešinimo ir derinimo procedūrų bei Projekto sprendinių atitiktį teisės aktų reikalavimams
ir priima išvadą dėl tikslingumo Projektą tvirtinti arba netvirtinti.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių 81 punkte nustatyta, kad priežiūros
institucija pateiktą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą tikrina ir patikrinimo aktą surašo Teritorijų
planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-831/3D-868 „Dėl
Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir terminais.
Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo 21 punkte nurodyta, kad dokumentą
(kompleksinio, specialiojo ir valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentas) patikrina ir
patikrinimo aktą pasirašo Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 2 straipsnio
4 dalyje nurodytas Priežiūros institucijos pareigūnas (toliau – Priežiūros specialistas). Dokumentus,
pažymėtus slaptumo žyma, turi teisę tikrinti ir patikrinimo aktą pasirašyti Priežiūros specialistas,
turintis teisę dirbti su dokumentais, susijusiais su valstybės ar tarnybos paslaptimi.
Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje nurodyta,
kad teritorijų planavimo valstybinės priežiūros institucijų pareigūnai – Nacionalinės žemės tarnybos
ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos valstybės
tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, įgalioti atlikti šiame įstatyme ir kituose teisės
aktuose nurodytas teritorijų planavimo valstybinės priežiūros funkcijas.
Tikrinimo taisyklių 20–21 punktuose nustatyta, kad dokumentų, išskyrus kaimo plėtros
žemėtvarkos projektų ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, kurie rengiami ir
svarstomi su visuomene supaprastinta tvarka, patikrinimo aktus, pasirašytus Priežiūros specialistų,
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tvirtina Nacionalinės žemės tarnybos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Kaimo plėtros žemėtvarkos
projektų ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, kurie rengiami ir svarstomi su
visuomene supaprastinta tvarka, patikrinimo aktus pasirašo patikrinimą atliekantis Priežiūros
specialistas. Šiuo atveju tvirtinimo žyma patikrinimo aktuose nerašoma.
Taigi, šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose reglamentuojama, kad Nacionalinės žemės
tarnybos struktūrinio padalinio, atsakingo už priežiūrą, specialistas Projektų / kaimo plėtros
žemėtvarkos projektų patikrinimo aktus pasirašo vienasmeniškai, išvados dėl tikslingumo Projektą /
kaimo plėtros žemėtvarkos projektą tvirtinti arba netvirtinti priėmimas paliktas Nacionalinės žemės
tarnybos struktūrinio padalinio, atsakingo už priežiūrą, specialisto diskrecijai, tai rodo plačią šių
darbuotojų diskreciją ir kontrolės stoką, o tai vertintina kaip korupcijos rizikos veiksnys. Tokiais
atvejais išvadą dėl tikslingumo Projektą / kaimo plėtros žemėtvarkos projektą tvirtinti arba netvirtinti
priimantieji asmenys savo diskrecinėmis teisėmis gali piktnaudžiauti ir sprendimo priėmimą gali
lemti ne objektyvios aplinkybės, o privatūs interesai.
Pasiūlymai:
3. Žemės tvarkymo ir administravimo departamento Žemėtvarkos planavimo ir dokumentų
priežiūros skyriui inicijuoti teisės aktų pakeitimus, tikslinant Projektų / kaimo plėtros žemėtvarkos
projektų patikrinimo tvarką, nustatant, kad patikrinimo aktus, pasirašytus Priežiūros specialistų,
vizuoja Nacionalinės žemės tarnybos struktūrinio padalinio, atsakingo už priežiūrą, vadovas, t. y.
įgyvendinti „keturių akių kontrolės“ principą ir taip sumažinti korupcijos ar klaidų riziką.
4. užtikrinti priežiūrą atliekančių specialistų priimamų sprendimų dėl tikslingumo Projektą /
kaimo plėtros žemėtvarkos projektą tvirtinti arba netvirtinti priėmimo kontrolę.
5. Bendrųjų reikalų departamento Informacinių technologijų skyriui ir Teritorinių skyrių
veiklos vertinimo ir korupcijos prevencijos skyriui spręsti klausimą dėl ŽPDRIS tobulinimo,
techninėmis priemonėmis nustatant prašymų tikrinti Projektus / kaimo plėtros žemėtvarkos projektus
automatizuotą paskirstymą Priežiūros specialistams vykdyti.

5.3. Dėl žemės naudojimo valstybinės kontrolės

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, dirbantys
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.
Nacionalinės žemės tarnybos direktorius, vadovaudamasis Administracinių nusižengimų
kodekso (toliau – ANK) 589 straipsnio 45 punktu ir 615 straipsnio 3 dalimi, 2017 m. sausio 13 d.
įsakymo Nr. 1P-21-(1.3.) „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir
nagrinėti administracinių nusižengimų bylas suteikimo“ (toliau – Įsakymas), 1 punktu įgaliojo
Tarnybos teritorinių padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis,
pradėti administracinių nusižengimų teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą ir surašyti
administracinių nusižengimų protokolus dėl ANK 110 (savavališkas žemės, miško, vandens telkinių
užėmimas, naudojimas ir vengimas juos grąžinti), 112 (riboženklių sunaikinimas arba sugadinimas),
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113 (geodezinio punkto sunaikinimas arba sugadinimas), 257 (derlingojo dirvožemio sluoksnio
išsaugojimo atliekant žemės kasimo darbus taisyklių pažeidimas), 258 (privalomų dirvožemio
apsaugos priemonių nevykdymas), 261 (žemės naudojimo reikalavimų pažeidimas), 333 (privačios
nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančios, perduotos neatlygintinai naudotis pagal panaudos
sutartį, nuomojamos ar subnuomojamos žemės nesutvarkymas taip, kad ji būtų tinkama naudoti pagal
pagrindinę naudojimo paskirtį, arba pareigos užtikrinti įsigytos žemės ūkio paskirties žemės
naudojimą žemės ūkio veiklai nevykdymas), 505 (kliudymas įstatymų įgaliotiems pareigūnams
įgyvendinti jiems suteiktas teises ar atlikti pavestas pareigas, jų teisėtų reikalavimų ar nurodymų ir
kolegialių institucijų ar valstybės pareigūnų sprendimų nevykdymas), 507 (valstybės politiko,
valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens
garbės ir orumo pažeminimas) straipsniuose numatytų pažeidimų, padarytų teritorinio padalinio
veiklai priskirtoje teritorijoje, o įsakymo 5 punktu įgaliojo teritorinių padalinių vedėjus nagrinėti
administracinių nusižengimų bylas dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso
110, 112, 113, 257, 258, 261, 333 straipsniuose numatytų pažeidimų, padarytų teritorinio padalinio
veiklai priskirtoje teritorijoje.
Taip pat vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę apie pastebėtus galimus
administracinius nusižengimus 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:
1. Žemės naudojimo valstybinės kontrolės procedūros aprašas, patvirtintas Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu
Nr. 1P-303-(1.3.) „Dėl Žemės naudojimo valstybinės kontrolės procedūrų aprašo patvirtinimo“
(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).
2. 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 „Dėl Žemės naudojimo
valstybinės kontrolės organizavimo ir vykdymo, administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo
taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės). 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.
3. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinių skyrių atliekamų
funkcijų stebėsenos tvarkos aprašas, patvirtintas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1 P-(1.3)-183 „Dėl Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinių skyrių atliekamų funkcijų stebėsenos tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (toliau – Stebėsenos tvarkos aprašas).
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Konstatuotina, kad vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę galima korupcijos
pasireiškimo tikimybė. Nustatyti atvejai, kai žemės naudojimo valstybinę kontrolę vykdantys
teritorinių skyrių darbuotojai:
1. 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
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.
2. Nutraukiant administracinio nusižengimo bylos teiseną nesivadovauja ANK
591 (aplinkybės, dėl kurių administracinių nusižengimų teisena negalima) straipsnyje nurodytais
pagrindais.
3. Nagrinėjant administracinio nusižengimo bylos teiseną ir nenustačius lengvinančių
aplinkybių priimti nemotyvuoti nutarimai skirti minimalią administracinę nuobaudą, nors turėtų būti
vadovaujamasi medianos (sankcijoje numatytų minimalios ir maksimalios baudų vidurkis) principu.
4. Nenurodo pažeidėjui termino, iki kada pažeidimai turi būti pašalinti.
5. Ne visais atvejais tinkamai užpildo informaciją apie žemės naudojimo valstybinę kontrolę
Nacionalinės žemės tarnybos vidinio tinklo modulyje „Statistinė informacija“, srityje ŽNVK
rezultatų suvestinė (toliau – ŽNVK rezultatų suvestinė).
6. Nustatę žemės naudojimo tvarkos pažeidimus ir pažeidėjams pasiūlę juos pašalinti, nesiima
priemonių užtikrinti (nekontroliuoja), ar nustatyti pažeidimai pašalinti per nurodytą terminą.
7. 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.
8. Teritorinio skyriaus vadovai, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Tarnybos direktoriaus
įsakymu tvirtinamo einamųjų metų teritorinių skyrių žemės tvarkymo darbų plano patvirtinimo
įvertinę teritoriniam skyriui numatytų per metus privalomų atlikti žemės naudojimo patikrinimų
skaičių, nustato per metus privalomų atlikti planinių patikrinimų skaičių ir paveda teritorinio skyriaus
darbuotojui parengti žemės naudojimo valstybinės kontrolės vykdymo metų planą, tačiau rengiant šį
planą nėra nustatyta jokių kriterijų renkantis žemės sklypus planiniams žemės naudojimo valstybinės
kontrolės patikrinimams, t. y. paliekama laisvė darbuotojams savo nuožiūra parinkti atitinkamus
žemės sklypus, kuriuose bus vykdomi planiniai žemės naudojimo tvarkos patikrinimai.
9. Teritoriniai skyriai, atlikdami žemės naudojimo valstybinę kontrolę, nesilaiko Taisyklėse
nurodytų reikalavimų dėl žemės savininkų, naudotojų, kitų suinteresuotų asmenų ir asmenų,
pateikusių prašymą ar skundą apie galimą žemės naudojimo pažeidimą, t. y. prieš 10 darbo dienų iki
numatyto žemės naudojimo patikrinimo, neinformuoja registruotąją pašto siunta.
Atkreiptinas dėmesys, kad žemės naudojimo valstybinės kontrolės vykdymo rezultatus
(informaciją apie atliktus žemės naudojimo patikrinimus, nustatytus pažeidimus, surašytus
administracinių nusižengimų protokolus, išnagrinėtas administracinių teisės pažeidimų bylas ir
pažeidėjams skirtas administracines nuobaudas bei jų įvykdymą) teritorinių skyrių darbuotojai,
vadovaudamiesi Stebėsenos tvarkos aprašu, teikia (skelbia) ŽNVK rezultatų suvestinėje, tačiau nuo
2017 metų sausio 1 d. joje nėra skilties, kurioje būtų galima matyti surašyto (jeigu jis surašytas) ir
administracinių nusižengimų registre (toliau – ANR) užregistruoto administracinio nusižengimo
protokolo numerį. Dėl šios priežasties sumažinama galimybė užtikrinti ir atlikti teisės aktuose
nustatytų procedūrų laikymosi stebėseną.
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Pažymėtina, kad ANK 110 (savavališkas žemės, miško, vandens telkinių užėmimas,
naudojimas ir vengimas juos grąžinti) straipsnio 1 ir 2 dalyse pastebima dviprasmybė, todėl atsiranda
korupcijos rizikos veiksniai bei galimi asmenų, surašančių administracinių nusižengimų protokolus
ir / arba nutarimus, piktnaudžiavimo atvejai skiriant atitinkamo dydžio nuobaudą. Įžvelgiama teisinė
kolizija, kai pirmiau minėto straipsnio 1 dalyje sankcija nurodoma – bauda, o antros dalies
dispozicijoje nurodoma, kad „<...> šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas,
padarytas pakartotinai, arba po rašytinio įspėjimo vengimas grąžinti savavališkai užimtą žemę, mišką
ar vandens telkinius arba nutraukti savavališką vandens telkinių naudojimą <...>“. Šiuo nagrinėjamu
atveju,
2
dalies
dispozicijoje
atsiranda
rašytinio
įspėjimo
institutas,
nors
1 dalies sankcijoje nurodoma tik piniginė sankcija už nurodytus žemės naudojimo tvarkos
pažeidimus.
Pasiūlymai:
1. Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamento Žemės naudojimo valstybinės
kontrolės skyriui – periodiškai (ne rečiau kaip kartą per metus) organizuoti ir vykdyti mokymus
Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojams, atliekantiems žemės naudojimo valstybinę kontrolę.
2. Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamento Žemės naudojimo valstybinės
kontrolės skyriui – inicijuoti ŽNVK rezultatų suvestinės pakeitimą, papildant ją skiltimi, kurioje būtų
nurodomas ANR užregistruoto administracinio nusižengimo protokolo numeris, ir taip vykdyti atskirų
etapų įvykdymo terminų laikymosi stebėseną.
3. Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamento Žemės naudojimo valstybinės
kontrolės skyriui – kreiptis į atitinkamas institucijas dėl ANK 110 straipsnio pakeitimo galimybių,
siekiant panaikinti teisinę koliziją tarp pirmiau minėto straipsnio 1 ir 2 dalių.
4. Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamento Žemės naudojimo valstybinės
kontrolės skyriui – parengti gaires, pagal kurias teritoriniai skyrių darbuotojai, rengdami žemės
naudojimo valstybinės kontrolės vykdymo metų planą, motyvuotai atrinktų žemės sklypus planiniams
žemės naudojimo valstybinės kontrolės patikrinimams.

19
IŠVADOS
1. Įvertinus teritorinių padalinių teikiamų administracinių paslaugų, susijusių su žemės
sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimu ir šiose bylose komplektuojamų parengtų žemės sklypų
planų derinimu bei su Projektų, kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimu / derinimu / tikrinimu /
tvirtinimu apimtis, nustatyta, kad asmenų prašymai patikrinti žemės sklypų kadastro duomenų bylas
ir prašymai, susiję su Projektų, kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimu / derinimu / tikrinimu /
tvirtinimu, dažnai nagrinėjami nesilaikant teisės aktuose nustatytų terminų. Tokie nustatyti atvejai,
kaip teisės aktuose nustatytų terminų nesilaikymas, taip pat nepakankamas operatyvumas reaguojant
ir sprendžiant susidariusias problemas, mažina Lietuvos gyventojų pasitikėjimą Nacionaline žemės
tarnyba, todėl piliečiams gali kilti pagrįstų abejonių dėl Nacionalinės žemės tarnybos valstybės
tarnautojų kompetencijos ir tinkamo pareigų atlikimo ir yra viena iš priežasčių, sudaranti sąlygas
korupcijos rizikos veiksniams atsirasti.
2. Įvertinus teritorinių padalinių teikiamų administracinių paslaugų, susijusių su žemės
sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimu ir šiose bylose komplektuojamų parengtų žemės sklypų
planų derinimu bei su Projektų, kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimu / derinimu / tikrinimu /
tvirtinimu apimtis, nustatyta, kad Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojui, nagrinėjančiam asmens
prašymą patikrinti žemės sklypo kadastro duomenų bylą ar prašymą dėl Projekto / kaimo plėtros
žemėtvarkos projekto rengimo / derinimo / tikrinimo / tvirtinimo, palikta pasirinkimo teisė spręsti,
kurį prašymą nagrinėti pirmiau. Tai yra ydinga korupciniu požiūriu, kadangi palikta diskrecijos teisė
savo nuožiūra, vadovaujantis nežinomais kriterijais, nustatyti asmenų prašymų pirmenybinę reikšmę,
o tai sudaro sąlygas nepotizmui atsirasti, t. y. piktnaudžiaujant suteiktais įgaliojimais proteguoti, pvz.,
gimines, draugus ar artimuosius, ir tokiu būdu iškreipti ūkinių subjektų konkurencijos sąlygas.
3. Įvertinus teisės aktų, reglamentuojančių žemėtvarkos planavimo dokumentų tikrinimą
nuostatas, nustatyta, kad Nacionalinės žemės tarnybos struktūrinio padalinio, atsakingo už priežiūrą,
darbuotojas Projektų / kaimo plėtros projektų patikrinimo aktus pasirašo vienasmeniškai, taip pat ir
išvados dėl tikslingumo Projektą / kaimo plėtros žemėtvarkos projektą tvirtinti arba netvirtinti
priėmimas paliktas šio specialisto diskrecijai. Tokia teisės aktuose nustatyta Projektų / kaimo plėtros
žemėtvarkos projektų patikrinimų ir išvadų dėl šių projektų tvirtinimo / netvirtinimo priėmimo tvarka
sudaro sąlygas korupcijos rizikos veiksniams atsirasti ir didina klaidų atsiradimo riziką.
4. Įvertinus teritorinių padalinių ŽNVK rezultatų suvestinėje teikiamą informaciją apie žemės
naudojimo valstybinės kontrolės vykdymo rezultatus, nustatyta, kad šioje suvestinėje nėra nurodomas
surašyto (jeigu jis surašytas) ir ANR užregistruoto administracinio nusižengimo protokolo numeris,
todėl nėra galimybės tinkamai ir efektyviai atlikti teisės aktuose nustatytų procedūrų, vykdant žemės
naudojimo valstybinės kontrolę, stebėseną.
5. Įvertinus ANK 110 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, nustatyta teisinė kolizija, dėl kurios
atsiranda korupcijos rizikos veiksniai bei galimi asmenų, surašančių administracinių nusižengimų
protokolus ir / arba nutarimus, piktnaudžiavimo atvejai skiriant atitinkamo dydžio nuobaudą.
6. Įvertinus teritorinių padalinių parengtų žemės naudojimo valstybinės kontrolės vykdymo
metinius planus, nustatyta, kad šie planai sudaromi ir žemės sklypai, kuriuose bus vykdomi planiniai
žemės naudojimo tvarkos patikrinimai, parenkami savo nuožiūra vadovaujantis nežinomais
kriterijais. Tokia žemės naudojimo valstybinės kontrolės vykdymo metų plano rengimo tvarka
korupciniu požiūriu yra ydinga.
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PASIŪLYMAI
1. Bendrųjų reikalų departamento Informacinių technologijų skyriui ir Teritorinių skyrių veiklos
vertinimo ir korupcijos prevencijos skyriui – techninėmis priemonėmis užtikrinti žemės sklypų
kadastro duomenų bylų tikrinimą ir šiose bylose komplektuojamų parengtų žemės sklypų planų
derinimą / nederinimą teisės aktuose nustatytais terminais ir eilės tvarka, atsižvelgiant į asmenų
prašymų patikrinti žemės sklypų kadastro duomenų bylas pateikimo datą.
2. Teritorinių skyrių veiklos vertinimo ir korupcijos prevencijos skyriui – kasmet atrankos būdu
vykdyti teritorinių padalinių vedėjų priimtų sprendimų, susijusių su žemės sklypų kadastro duomenų
nustatymu ar pakeitimu, atitikties teisės aktų reikalavimams kontrolę.
3. Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamento Geodezijos ir nekilnojamojo turto
kadastro skyriui – pažeidimų prevencijos tikslais tobulinti darbuotojų, tikrinančių žemės sklypų
kadastro duomenų bylas ir derinančių šiose bylose komplektuojamus parengtus žemės sklypų planus,
kvalifikaciją, stiprinti vidinę komunikaciją, viešinti veiklos srityje, susijusiose su žemės sklypų
kadastro duomenų bylų tikrinimu ir šiose bylose komplektuojamų parengtų žemės sklypų planų
derinimu, identifikuotas problemas, informuojant ne tik darbuotojus apie jų padarytas klaidas ar
neteisingus sprendimus, bet ir padedant kitiems darbuotojams jų išvengti.
4. Bendrųjų reikalų departamento Informacinių technologijų skyriui ir Teritorinių skyrių veiklos
vertinimo ir korupcijos prevencijos skyriui – inicijuoti ŽPDRIS tobulinimus, techninėmis priemonėmis,
sudarant sąlygas Projektus / kaimo plėtros žemėtvarkos projektus derinti tik pagal asmenų prašymų
derinti pateikimo datą.
5. Užtikrinti paslaugų, susijusių su ŽPDRIS rengiamų Projektų / kaimo plėtros žemėtvarkos
projektų rengimu / derinimu / tikrinimu / tvirtinimu, teikimą teisės aktuose nustatytais terminais ir tik
pagal asmenų prašymų pateikimo datą kontrolę.
6. Žemės tvarkymo ir administravimo departamento Žemėtvarkos planavimo ir dokumentų
priežiūros skyriui inicijuoti teisės aktų pakeitimus, tikslinant Projektų / kaimo plėtros žemėtvarkos
projektų patikrinimo tvarką, nustatant, kad patikrinimo aktus pasirašytus Priežiūros specialistų, vizuoja
Nacionalinės žemės tarnybos struktūrinio padalinio, atsakingo už priežiūrą, vadovas, t. y. įgyvendinti
„keturių akių kontrolės“ principą ir taip sumažinti korupcijos ar klaidų riziką.
7. Užtikrinti priežiūrą atliekančių specialistų priimamų sprendimų dėl tikslingumo Projektą /
kaimo plėtros žemėtvarkos projektą tvirtinti arba netvirtinti priėmimo kontrolę.
8. Bendrųjų reikalų departamento Informacinių technologijų skyriui ir Teritorinių skyrių veiklos
vertinimo ir korupcijos prevencijos skyriui – spręsti klausimą dėl ŽPDRIS tobulinimo, techninėmis
priemonėmis nustatant prašymų tikrinti Projektus / kaimo plėtros žemėtvarkos projektus
automatizuotą paskirstymą Priežiūros specialistams vykdymui.
9. Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamento Žemės naudojimo valstybinės
kontrolės skyriui – periodiškai (ne rečiau kaip kartą per metus) organizuoti ir vykdyti mokymus
Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojams, atliekantiems žemės naudojimo valstybinę kontrolę.
10. Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamento Žemės naudojimo valstybinės
kontrolės skyriui – inicijuoti ŽNVK rezultatų suvestinės pakeitimą, papildant ją skiltimi, kurioje būtų
nurodomas ANR užregistruoto administracinio nusižengimo protokolo numeris, ir taip vykdyti
atskirų etapų įvykdymo terminų laikymosi stebėseną.
11. Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamento Žemės naudojimo valstybinės
kontrolės skyriui – kreiptis į atitinkamas institucijas dėl ANK 110 straipsnio pakeitimo galimybių,
siekiant panaikinti teisinę koliziją tarp ANK 110 straipsnio 1 ir 2 dalių.
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12. Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamento Žemės naudojimo valstybinės
kontrolės skyriui – parengti gaires, pagal kurias teritoriniai skyrių darbuotojai, rengdami žemės
naudojimo valstybinės kontrolės vykdymo metų planą, motyvuotai atrinktų žemės sklypus
planiniams žemės naudojimo valstybinės kontrolės patikrinimams.
L. e. p. Teisės departamento direktorė,
atliekanti direktoriaus funkcijas
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