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NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
2014–2015 METŲ KOVOS SU KORUPCIJA
PROGRAMA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2014–2015 metų kovos su
korupcija programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionalinės
kovos su korupcija 2011–2014 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m.
sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija
2011–2014 metų programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu,
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu,

Korupcijos rizikos analizės atlikimo

tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl
Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, Padalinių ir asmenų, valstybės ar
savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu
Nr. 607 „Dėl Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos
prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Veiklos ir
bendradarbiavimo taisyklės), Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m.
veiklos planu, patvirtintu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2014 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-111 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos 2014 m. veiklos plano patvirtinimo“, ir kitais teisės aktais.
2. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose
teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.
3. Programa įgyvendinama pagal Programos 1 priede pateiktą Programos įgyvendinimo
priemonių planą (toliau – Priemonių planas).
4. Programa pagrįsta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau –
Nacionalinė žemės tarnyba) valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis
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(toliau – darbuotojai), bendradarbiavimo su visuomene, korupcijos prevencijos, ilgalaikiškumo ir
atsakomybės neišvengiamumo principais.
5. Programos tikslai ir uždaviniai yra nuosekliai siejami su visuomenės apsauga nuo esamų
ir atsirandančių korupcijos šaltinių, kartu visokeriopai ginant visuotinai pripažįstamas žmogaus
teises ir laisves.
6. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, o Programos
įgyvendinimo priemonės padės užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę Nacionalinės žemės
tarnybos veiklą.
7. Programa apima visas Nacionalinės žemės tarnybos veiklos sritis.
II. APLINKOS ANALIZĖ
8. Vykdant korupcijos prevenciją ir siekiant išsiaiškinti, ar asmenys teisingai suvokia
korupciją, sužinoti asmenų nuomonę dėl korupcijos lygio ir pasireiškimo tikimybės Nacionalinėje
žemės tarnyboje, Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt 2013 m. gegužės
23 d. buvo paskelbta anoniminės apklausos anketa (toliau – apklausos anketa).
Apklausos anketą laikotarpiu nuo 2013 m. gegužės 23 d. iki 2014 m. sausio 3 d. iš viso
užpildė 91 respondentas.
9. 48 proc. respondentų nuomone, Nacionalinėje žemės tarnyboje pasireiškia korupcija.
38 proc. respondentų tvirtina, kad jiems teko susidurti su korupcijos apraiškomis Nacionalinėje
žemės tarnyboje.
10. Respondentai, manantys, kad korupcija Nacionalinėje žemės tarnyboje nepasireiškia
(20 proc.) ir vertinantys asmenų aptarnavimą Nacionalinėje žemės tarnyboje palankiai (32 proc.),
teisingai supranta korupcijos sąvoką.
21 proc. respondentų klaidingai suvokia korupcijos reiškinį, korupciją tapatindami su
valstybės tarnautojų nepakankama kompetencija, neetišku ir nemandagiu asmenų aptarnavimu,
blogu administravimu bei netinkamu administracinių ir viešųjų paslaugų teikimu. Atsižvelgiant į
tai, darytina išvada, kad visuomenės švietimas šioje srityje nėra pakankamas.
11. Įvertinus tai, kad 59 proc. respondentų asmenų aptarnavimą Nacionalinėje žemės
tarnyboje vertina palankiai arba iš dalies palankiai, o 41 proc. – nepalankiai, darytina išvada, kad
Nacionalinėje žemės tarnyboje turi būti skiriamas didesnis dėmesys gero administravimo ir
kokybiško asmenų aptarnavimo užtikrinimui.
12. Nacionalinė žemės tarnyba yra valstybės institucija, kuri įgyvendina valstybės politiką
žemės tvarkymo ir administravimo, žemės reformos, geodezijos, kartografijos ir nekilnojamojo
turto kadastro srityse. Taip pat Nacionalinė žemės tarnyba rengia teisės aktų projektus, reikalingus
tolesniam žemės tvarkymui ir administravimui, žemės rinkos plėtrai, geodezinei ir kartografinei
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veiklai ir georeferencinių duomenų bazių kūrimui reglamentuoti, metodiškai vadovauti minėtiems
darbams bei jų kontrolei. Nuo 2010 m. liepos 1 d., panaikinus apskričių viršininkų administracijas,
Nacionalinė žemės tarnyba perėmė ir apskričių viršininkų administracijose veikusių žemėtvarkos
skyrių funkcijas. Tarnyboje buvo įkurta 50 teritorinių skyrių.
Nacionalinės žemės tarnybos pagrindinės veiklos sritys – žemėtvarka, žemės reforma,
kartografija ir geodezija.
13. Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, Veiklos ir
bendradarbiavimo taisyklių 3 punktu, Nacionalinės žemės tarnybos Rizikų valdymo ir veiklos
kokybės užtikrinimo skyriaus darbuotojai yra atsakingi už korupcijos prevenciją ir kontrolę,
sudarytos Programos vykdymą ir įgyvendinimą, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka korupcijos
tikimybės nustatymą, rengia ir įgyvendina Priemonių planą bei vykdo ir įgyvendina kitas korupcijos
prevencijos priemones.
14. 2011–2013 m. atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą buvo nustatyta, kad
Nacionalinėje žemės tarnyboje egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nes Nacionalinės
žemės tarnybos veikla atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio
3 dalies 2 punkte nustatytą kriterijų – „pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas“,
4 punkte nustatytą kriterijų – „veikla, susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų
teisių suteikimu ar apribojimu“ ir 5 punkte nustatytą kriterijų – „daugiausia priima sprendimus,
kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo“.
15. Analizuojant Nacionalinės žemės tarnybos pagrindinių veiklos sričių korupcijos
prielaidas, nustatyta, kad:
15.1 . kaimo gyvenamosiose vietovėse žemės sklypai asmenims žemės reformos
žemėtvarkos projektuose formuojami nesilaikant teisės aktuose nustatytų reikalavimų: eiliškumo,
pagal kurį asmenims formuojami žemės sklypai žemės reformos žemėtvarkos projektuose, ir kitų
žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo procedūrų;
15.2 . priimant sprendimus atkurti nuosavybės teises į žemę, mišką ir vandens telkinius,
parduoti ir išnuomoti žemės ūkio paskirties, naudojamus ir naujus kitos paskirties žemės sklypus ir
valstybinės žemės sklypus mėgėjų sodo teritorijoje, nesilaikoma teisės aktuose nustatytų sprendimų
priėmimo terminų;
15.3 . atliekant žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimą, nesilaikoma nustatytų
žemės sklypų kadastro duomenų bylos patikros terminų;
15.4 . atliekant žemės sklypų planų tikrinimą nėra nustatoma, ar sudaryti žemės sklypų
planai atitinka nustatytus teisės aktų reikalavimus, netikrinama, ar nepakeistos žemės sklypų ribos
atlikus kadastrinius matavimus;
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15.5 . asmenų prašymai, skundai ir pranešimai nėra nagrinėjami teisės aktuose nustatytais
terminais;
15.6 . teisės aktų nustatyta tvarka nėra perskaičiuojama be aukciono išnuomoto žemės
sklypo vertė, nuo kurios skaičiuojamas žemės nuomos mokestis;
15.7 . valstybinės žemės nuomos sutartys, kai valstybinės žemės sklypai išnuomojami be
aukciono, sudaromos pažeidžiant teisės aktų reikalavimus;
15.8 . sutikimai tiesti susisiekimo komunikacijas ar inžinerinius tinklus, atitinkamos
savivaldybės teritorijoje esančioje valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, ir
statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, juos rekonstruoti ir aptarnauti bei sutikimai statyti ir
naudoti valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus statinius išduodami
pažeidžiant teisės aktų reikalavimus;
15.9 . žemės naudojimo valstybinė kontrolė atliekama pažeidžiant teisės aktų nustatytus
reikalavimus;
15.10.

kitos paskirties valstybinės žemės sklypai parduodami pažeidžiant teisės aktų

reikalavimus, t. y. valstybinės žemės sklypo kaina nustatoma netaikant ar neteisingai taikant žemės
sklypo vertės priedą dėl inžinierinių statinių;
15.11. valstybinės žemės panaudos sutartys sudaromos pažeidžiant teisės aktų
reikalavimus: neteisingai nustatoma valstybinės žemės sklypo dalis, reikalinga žemės sklype
esančioms nuosavybės teise valdomoms negyvenamosioms patalpoms eksploatuoti.
16. Išanalizavus ir įvertinus Nacionalinės žemės tarnybos veiklos sritis pagal Korupcijos
prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatytus kriterijus, nustatyta, kad didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė egzistuoja šiose Nacionalinės žemės tarnybos veiklos srityse:
16.1. žemėtvarkos planavimo dokumentų derinimas ir tvirtinimas;
16.2. žemės reforma;
16.3. žemės naudojimo valstybinė kontrolė;
16.4. žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimas ir derinimas;
16.5. sutikimų išdavimas.
17. Nustatytos tokios bendrosios korupcijos pasireiškimo prielaidos:
17.1. teisinės prielaidos, kurios apima teisės aktų netobulumą, dažną jų keitimą ir kolizijas,
kokybės sistemų ir reglamentų stoką, kontrolės sistemų, teisinių procedūrų ir priemonių, tarnautojų
skyrimo ir atleidimo bei nušalinimo procedūrų netobulumą, profesinės etikos ir elgesio kodeksų
nebuvimą;
17.2. institucinės prielaidos, kurios apima neišplėtotas vidaus ir išorės audito sistemas,
neskaidrius sprendimų priėmimo procesus, nepakankamą viešumą;
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17.3. visuomenės pilietiškumo stokos prielaidos, kurios apima visuomenės požiūrio į
korupciją neapibrėžtumą ir prieštaringumą, nesipriešinimą korumpuotiems darbuotojams bei
piliečių pasyvumą antikorupcinėje veikloje.
18. Nustatytos tokios specifinės korupcijos prielaidos:
18.1. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių skyrių vedėjų priimamų sprendimų kontrolės
stoka;
18.2. Nacionalinės žemės tarnybos teikiamų paslaugų viešumo stoka;
18.3. vieno langelio principo (paslaugos) taikymo stoka Nacionalinės žemės tarnybos
teritoriniuose skyriuose, t. y. nėra vykdomas asmenų aptarnavimas vieno langelio principu;
18.4. asmenų aptarnavimo vieno langelio principu viešumo stoka Nacionalinėje žemės
tarnyboje.
19. Nacionalinei žemės tarnybai nevykdant veiksmingos ir kryptingos antikorupcinės
politikos, korupcija gali pažeisti visuomeninius santykius, dėl to gali išryškėti tokios pasekmės:
19.1. gali atsirasti socialinė įtampa, kuri veikia šalies ekonomiką ir politinį stabilumą;
19.2. sumažėti piliečių pasitikėjimas valstybės institucijomis ir demokratija;
19.3. pablogėti viešojo administravimo kokybė.
20. Atsižvelgiant į šias pasekmes ir aiškiai suvokiant korupcijos reiškinį, Programos
23 punkte nustatomos korupcijos prevencijos priemonės, reikalingos korupcijos prevencijos tikslui
ir uždaviniams Nacionalinėje žemės tarnyboje įgyvendinti.
III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
21. Programos tikslas – šalinti prielaidas korupcijai Nacionalinėje žemės tarnyboje atsirasti.
22. Programos tikslui pasiekti numatomi šie uždaviniai:
22.1. nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę ir priemones nustatytiems korupcijos
rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti;
22.2. užtikrinti efektyvų Programos, jos Priemonių plano įgyvendinimą;
22.3. užtikrinti Nacionalinės žemės tarnybos rengiamų teisės aktų skaidrumą;
22.4. mažinti korupcijos tikimybę;
22.5. informuoti ir šviesti visuomenę apie korupcijos keliamas grėsmes.
23. Korupcijos prevencijos tikslui ir uždaviniams įgyvendinti numatoma:
23.1. vykdyti nuolatinę kryptingą korupcijos prevencijos politiką;
23.2. nustatyti Nacionalinės žemės tarnybos veiklos sritis, kuriose galima korupcinė veika,
bei sąlygas jai atsirasti ir plisti, teikti siūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
23.3. įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą;
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23.4. skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms ir įtraukti į korupcijos prevenciją
visuomenę;
23.5. ugdyti antikorupcinę kultūrą Nacionalinėje žemės tarnyboje.

IV. SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI
24. Įgyvendinant Programą siekiama šių rezultatų:
24.1. mažinti korupcijos paplitimą;
24.2. didinti nepakantumą korupcijai;
24.3 didinti visuomenės pasitikėjimą Nacionaline žemės tarnyba.
25. Programos efektyvumas vertinamas vadovaujantis šiais kriterijais:
25.1. pranešimų apie galimus piktnaudžiavimus ir nustatytų galimų neteisėtų darbuotojų
veikų skaičiaus pokytis;
25.2. gautų ir pagrįstų skundų skaičiaus pokytis;
25.3. atliktų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimų skaičius;
25.4. įvykdytų Priemonių plano priemonių skaičius;
25.5. neįvykdytų Priemonių plano priemonių skaičius;
25.6. Priemonių plano priemonių įgyvendinimas nustatytais terminais;
25.7. pateiktų rekomendacijų keisti teisės aktų projektus skaičius;
25.8. priimtų rekomendacijų keisti teisės aktų projektus skaičius.
26. Kiekviena konkreti Priemonių plano priemonė vertinama pagal Priemonių plane
nustatytus vertinimo kriterijus.
V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS IR VISUOMENĖS ĮTRAUKIMAS Į KORUPCIJOS
PREVENCIJĄ
27. Parengtas Programos įgyvendinimo Priemonių planas (1 priedas) tvirtinamas
Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu ir yra neatsiejama Programos dalis.
28. Priemonių plano vykdymo kontrolę vykdo ir metodinę pagalbą Priemonių plano
atsakingiems vykdytojams teikia Nacionalinės žemės tarnybos Rizikų valdymo ir veiklos kokybės
užtikrinimo skyrius (toliau – Rizikų valdymo ir veiklos kokybės užtikrinimo skyrius).
29. Priemonių plano atsakingi vykdytojai kasmet iki gruodžio 1 d. raštu pateikia Rizikų
valdymo ir veiklos kokybės užtikrinimo skyriui Priemonių plano vykdymo ataskaitas (2 priedas),
kuriose nurodo priemonių vykdymo rezultatus, priemonių neįvykdymo priežastis, pastabas ir
pasiūlymus dėl efektyvesnio priemonių vykdymo.
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30. Rizikų valdymo ir veiklos kokybės užtikrinimo skyrius apibendrintą informaciją iki
einamųjų metų vasario 1 d. pateikia Nacionalinės žemės tarnybos direktoriui ir iki einamųjų metų
kovo 1 d. šią informaciją viešai paskelbia Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje.
31. Fiziniai ir juridiniai asmenys gali raštu pateikti pasiūlymus Nacionalinei žemės tarnybai
dėl Programos ir Priemonių plano keitimo ar (ir) papildymo per visą Programos ir Priemonių plano
įgyvendinimo laikotarpį.
32. Atsižvelgiant į Priemonių plano vykdymo ataskaitas, juridinių ir fizinių asmenų
pateiktus pasiūlymus bei kitą reikšmingą informaciją, Programa ir Priemonių planas gali būti
peržiūrimi ir Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu keičiami iki einamųjų metų IV
ketvirčio pabaigos.
33. Į Programos administravimo mechanizmą įtraukiama ir visuomenė, teikiant jai
informaciją apie Nacionalinėje žemės tarnyboje vykdomą korupcijos prevenciją bei raginant
dalyvauti antikorupcinėse priemonėse. Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje, skiltyje
„Korupcijos prevencija“, skelbiama bendra informacija apie korupcijos prevenciją, taip pat
Programa, Priemonių planas ir jų įgyvendinimo aktualijos.
34. Gyventojai raginami Nacionalinės žemės tarnybos pasitikėjimo linija atvirai arba
anonimiškai pranešti apie darbuotojų galimus neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų
vykdymą ar nevykdymą, biurokratizmą, piktnaudžiavimą ar apie veiksmus, turinčius korupcinio
pobūdžio nusikalstamos veikos požymių.

VI. PROGRAMOS FINANSAVIMAS
35. Programa vykdoma iš Nacionalinei žemės tarnybai skirtų valstybės biudžeto
asignavimų. Prireikus, atskiroms Programos priemonėms įgyvendinti gali būti numatytas
papildomas finansavimas.
___________________________

