PATVIRTINTA
Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2022 m. vasario 11 d.
įsakymu Nr. 1P- 32 -(1.3 E.)
NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba)
svarbiausi uždaviniai yra įgyvendinti valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo,
nuosavybės teisių į žemę, mišką, vandens telkinius atkūrimo, valstybinės žemės perleidimo, perdavimo
naudotis ir kitose žemės reformos, žemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, apskaitos,
geodezijos, kartografijos, valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių rengimo srityse;
užtikrinti žemės santykių teisinio reglamentavimo įgyvendinimą; atlikti valstybinės žemės patikėjimo
teisės subjekto (patikėtinio) funkcijas; organizuoti ir vykdyti žemės naudojimo valstybinę kontrolę;
valdyti įstatymuose nustatytas informacines sistemas ir kadastrus; užtikrinti žemėtvarkos planavimo
dokumentų rengimą ir atlikti jų priežiūrą, atlikti matininkų, nustatančių nekilnojamųjų daiktų kadastro
duomenis, ir geodezininkų veiklos kontrolę.
Nacionalinės žemės tarnybos veiklai numatyti strateginio veiklos plano programos tikslai
ir uždaviniai
Nacionalinės žemės tarnybos 2021 metų veikla organizuota vadovaujantis:
– Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2021 metų veiklos planu,
patvirtintu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d.
įsakymu Nr. 1P-52-(1.3 E.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2021 metų
veiklos plano patvirtinimo“;
– Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2020–2022 metų strateginiu
veiklos planu, patvirtintu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2019 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1P-341-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinės žemės
tarnybos strateginis veiklos planas);
– Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2020–2022 metų strateginiu veiklos planu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 3D-88 „Dėl
Žemės ūkio ministerijos 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“;
– Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2021–2023 metų strateginiu veiklos planu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 3D-229
„Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginio veiklos
plano patvirtinimo“ (toliau – Strateginis veiklos planas);
– Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Aštuonioliktosios
Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“.
Strateginiame veiklos plane nurodyta, kad Nacionalinė žemės tarnyba pagal kompetenciją
įgyvendina strateginį tikslą (toliau – Strateginis tikslas) – užtikrina racionalų žemės naudojimą,
efektyvų ir kokybišką žemės santykių reguliavimą bei geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo
turto kadastro plėtrą.
Tai trečiasis strateginis tikslas, suformuluotas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
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valdymo sričiai „Žemės tvarkymas: žemės reforma, žemėtvarka, geodezija, kartografija, nekilnojamojo
turto kadastras, žemės naudojimo valstybinė kontrolė“.
Strateginiam tikslui pasiekti Nacionalinė žemės tarnyba 2021 m. vykdė programą1, kurios
tikslas – įgyvendinti valstybės politiką žemės administravimo, žemėtvarkos, žemės naudojimo, žemės
apskaitos, geodezijos, kartografijos ir nekilnojamo turto kadastro plėtros srityse.
Pagal programą Nacionalinė žemės tarnyba įgyvendino šiuos uždavinius:
1 uždavinys. Vykdyti valstybinės žemės patikėtinio funkcijas, sudaryti palankias sąlygas
racionaliam žemės naudojimui, geodezijos, kartografijos ir nekilnojamojo turto kadastro veiklai.
2 uždavinys. Užtikrinti valstybinių erdvinių duomenų rinkinių atnaujinimą ir apskaityti
valstybinę žemę.
Nacionalinės žemės tarnybos strateginiame veiklos plane nustatyta viena iš prioritetinių veiklos
sričių – vykdyti ūkio subjektų veiklos priežiūros funkcijas:
– vykdyti ūkio subjektų (asmenų), atliekančių nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų
nustatymo, geodezijos ir kartografijos bei žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo darbus, veiklos
priežiūrą;
– atlikti žemės naudojimo valstybinę kontrolę ir valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų
priežiūrą.
Nacionalinė žemės tarnyba, siekdama užkirsti kelią reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei,
kitų interesams ar aplinkai atsiradimui ir kartu mažindama ūkio subjektams keliamą naštą, identifikavo
pagrindinį priežiūros veiklos tikslą – užtikrinti efektyvų žemės naudojimą. Efektyvus žemės
naudojimas – tai žemės naudojimas, gaunant iš jos didžiausią galimą naudą mažiausiomis sąnaudomis.
Strateginio tikslo pažangai matuoti nustatytų efekto vertinimo kriterijų planuotos ir
pasiektos reikšmės
Nacionalinės žemės tarnybos 2021 metų veikla vertinama dviem efekto kriterijais bei dviem
ūkio subjektų priežiūros veiklos tikslo pasiekimo vertinimo kriterijais.
1. Strateginio tikslo efekto vertinimo kriterijus E-03-01 „Neįregistruotos valstybinės žemės
dalis, skaičiuojant nuo visos valstybinės žemės, proc.“.
1 grafikas. Neįregistruotos valstybinės žemės dalis, skaičiuojant nuo visos valstybinės
žemės, procentais
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Pirmuoju kriterijumi yra matuojamas neįregistruotos valstybinės žemės dalies mažėjimas.
Strateginio veiklos plano 2021–2023 metams Programa 0301 „Žemės tvarkymas ir administravimas bei erdvinės
informacijos infrastruktūros vystymas“.
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Siektina mažėjanti rodiklio reikšmė. Šis efekto vertinimo kriterijus pasirinktas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Žemės fondo apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 302 „Dėl Žemės fondo apskaitos
taisyklių patvirtinimo“. Tikslas – nustatyti neįregistruotos valstybinės žemės dalies, skaičiuojant nuo
visos valstybinės žemės, kaitą per metus, procentais, t. y. siekiama, kad būtų sumažintas neįregistruotų
valstybinių žemės plotų skaičius, taip sudarant sąlygas efektyviau naudoti valstybinės žemės fondą ir
didinant galimybes parduoti, išnuomoti ar perduoti valdyti panaudos teise valstybinės žemės sklypus.
2021 metų veiklos rezultatai rodo, kad mažėja neįregistruotų valstybinių žemės plotų skaičius, taip
sudaromos sąlygos efektyviau naudoti valstybinės žemės fondą ir didinama galimybė parduoti,
išnuomoti ar perduoti valdyti panaudos teise valstybinės žemės sklypus.
2. Strateginio tikslo efekto vertinimo kriterijus E-03-02 „Valstybinių erdvinių duomenų
naudotojų skaičiaus pokytis, palyginti su praėjusiais metais, proc.“.
2 grafikas. Valstybinių erdvinių duomenų naudotojų skaičiaus pokytis, palyginti su
praėjusiais metais, procentais
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Antruoju kriterijumi vertinamas erdvinių duomenų naudojimas, jų vystymas bei plėtra.
Erdvinių duomenų rinkmenos ir kitos Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros tinklo teikiamos
paslaugos naudotojams yra pasiekiamos per Lietuvos erdvinės informacijos portalą (geoportal.lt)
(toliau – Portalas). Nacionalinė žemės tarnyba yra viena didžiausių erdvinių duomenų rinkinių ir
skaitmeninių žemėlapių teikėja – per Portalą teikia, prižiūri ir atnaujina 682 valstybinių erdvinių
duomenų rinkinius, esančius Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių sąraše, patvirtintame
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 3D-488 „Dėl Valstybinių
erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių sąrašo patvirtinimo“. Teikiami duomenys yra plačiai
naudojami karyboje, duomenų analizei, planavimui atlikti, įvairiems teminiams uždaviniams,
susijusiems su transporto organizavimu, logistika, krizių valdymu bei kitomis sritimis, spręsti,
žemėlapiams kurti bei kitiems tikslams. 2021 metais Nacionalinės žemės tarnybos veiklos rezultatai
žymiai prisidėjo atnaujinant Portalo duomenų rinkinius ir teikiant el. paslaugas: atnaujinti 9
valstybiniai erdvinių duomenų rinkiniai ir žemėlapiai, užsakyta 6,7 tūkst. vnt. valstybinių erdvinių
duomenų, išduota 22 tūkst. sutikimų, taip pat vykdomos kitos paslaugos. Nuolat atnaujinami duomenys
ir plečiamas siūlomų interaktyvių paslaugų spektras lemia didelį Portalo naudotojų aktyvumą: per
pastaruosius ketverius metus vien registruotų Portalo naudotojų skaičius išaugo nuo 14 tūkst. naudotojų
2017 metų pabaigoje iki 23 tūkst. naudotojų 2021 metų pabaigoje, kasmet fiksuojant 15–20 proc.
teigiamą pokytį. Po ketverių metų spurto plėtra po truputį slopsta – 2021 metų veiklos rezultatai rodo,
kad erdvinių duomenų registruotų naudotojų augimas siekė 9 proc., ir tai yra 1 proc. mažiau, nei
planuota. Mažesnį rezultatą iš dalies lėmė ir tai, kad 2021 metais pastebimai daugiau naudotojų rinkosi
erdvinių duomenų peržiūros funkciją Portale ir Portalo mobiliojoje programėlėje, kuri nereikalauja
registravimosi.
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3. Ūkio subjektų priežiūros veiklos tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus Nr. 1 „Žemės
naudojimo patikrinimų kokybinio rezultato pokytis per metus“.
3 grafikas. Žemės naudojimo patikrinimų kokybinio rezultato pokytis per metus, procentais
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Šiuo kriterijumi vertinamas žemės naudojimo patikrinimų kokybinio rezultato pokytis per
metus – palyginamas ataskaitinio laikotarpio ir prieš tai buvusio laikotarpio žemės naudojimo
patikrinimų, kurių metu nustatyta teisės aktų pažeidimų, palyginti su visais nustatytaisiais, išskyrus
pakartotinai atliekamus patikrinimus, rezultatyvumas. Kokybinio rezultato pokytis – nustatytų
pažeidimų dalies pokytis. Siektina didėjanti rodiklio reikšmė. 2021 metais išaugęs nustatytų pažeidimų
skaičius rodo, kad 2021 metais ypač didelis dėmesys buvo skiriamas planinių žemės naudojimo
patikrinimų efektyviam planavimui, atrenkant rizikingiausius žemės sklypus. Taip pat padidėjimas
sietinas ir su nuo 2021m. liepos 1 d. įsigaliojusia nauja Lietuvos Respublikos administracinių
nusižengimų kodekse (toliau – ANK) 110 straipsnio redakcija, t. y. nuo 2021 m. liepos 1 d.
administracinė atsakomybė buvo taikoma ne tik už žemės užėmimą, bet ir už savavališką žemės
naudojimą.
4. Ūkio subjektų priežiūros veiklos tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus Nr. 2 „Apleistų ir
nesutvarkytų žemės ūkio naudmenų plotų, kurie neprižiūrimi taip, kad būtų tinkami naudoti pagal
paskirtį, mažėjimas, ha“.
4 grafikas. Apleistų ir nesutvarkytų žemės ūkio naudmenų plotų, kurie neprižiūrimi taip,
kad būtų tinkami naudoti pagal paskirtį, mažėjimas, hektarais
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Antruoju ūkio subjektų priežiūros veiklos vertinimo kriterijumi vertinamas apleistų ir
nesutvarkytų žemės ūkio naudmenų plotų, kurie neprižiūrimi taip, kad būtų tinkami naudoti pagal
paskirtį, mažėjimas – palyginami apleistų ir nesutvarkytų žemės ūkio naudmenų plotai einamųjų metų
ir praėjusių metų liepos 1 d. būklei. 2021 metais matyti ryškus apleistų žemės plotų mažėjimas
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(2020 metais buvo – 46 977 ha apleistos žemės, o jau 2021 metais – 37 365,4 ha). 2021 metais buvo
vykdoma daugiau žemės naudojimo kontrolės patikrinimų probleminiuose rajonuose. Siekiant, kad
planiniams žemės naudojimo patikrinimams būtų atrenkami tik tie valstybinės ir privačios žemės
sklypai (plotai), kuriuose yra didžiausia tikimybė nustatyti pažeidimus (žemės apleidimą), pirmiausia
vertinti tie žemės sklypai (plotai), kurie pagal Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemių erdvinių
duomenų rinkinio duomenis pažymėti kaip apleistų žemių plotai. Apleistų žemės plotų mažėjimas
leidžia daryti išvadą, kad efektyvus žemės naudojimo valstybinės kontrolės dėl apleistų žemės sklypų
(plotų) naudojimo vykdymas prisideda prie apleistų žemės plotų mažinimo ir duoda pastebimų
rezultatų.
Strateginiam tikslui pasiekti numatytos programos vykdymo pažangai matuoti nustatytų
vertinimo kriterijų planuotos ir pasiektos reikšmės
Vertinimo
kriterijaus
kodas

Programos tikslų,
uždavinių, vertinimo
kriterijų pavadinimai ir
mato vienetai

Reikšmės
2021 m. planas

2021 m. faktas

2021 metų plano
įvykdymas (proc.)

1 tikslas. Įgyvendinti valstybės politiką žemės administravimo, žemėtvarkos, žemės
naudojimo, geodezijos ir kartografijos plėtros srityse
Rezultato kriterijai:

R-03.00101-01

R-03.00101-02

R-03.00101-03

R-03.00101-05-NŽT

R-03.00101-06-NŽT

Kitos paskirties žemės
sklypų, vykdant žemės
naudojimo
valstybinę
kontrolę, patikrinimų dalis,
30
27,7
92,2
proc., skaičiuojant nuo visų
atliktų žemės naudojimo
patikrinimų.
Patikėjimo teise valdomos
laisvos žemės fondo žemės
ploto, suprojektuoto žemės
19
18,2
95,6
valdos projektuose, pokytis
per metus, proc.
Teikiamų erdvinių duomenų
paslaugų skaičiaus pokytis,
3
3
100,00
palyginti su praėjusiais
metais, proc.
Asmenų, pagal sociologinės
apklausos
duomenis
35
31,0
88.6
pasitikinčių
Nacionaline
žemės tarnyba, dalis, proc.
Asmenų, pagal sociologinės
apklausos
duomenis
Nacionalinės
žemės
6
5,6
93,5
tarnybos veiklą vertinančių
kaip skaidrią, skaidrumo
vertinimo vidurkis, balais.
1 uždavinys. Vykdyti valstybinės žemės patikėtinio funkcijas, sudaryti palankias sąlygas
racionaliam žemės naudojimui, geodezijos, kartografijos ir nekilnojamojo turto kadastro
veiklai
Produkto kriterijai:
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P-03.00101-01-02

P-03.00101-01-03
P-03.00101-01-04

P-03.00101-01-05

P-03.00101-01-06NŽT
P-03.00101-01-06
P-03.00101-01-07NŽT

Sudarytų sutarčių parduoti,
kitaip perleisti privačion
nuosavybėn bei išnuomoti
15 000
21 657
144,4
valstybinę žemę skaičius,
vnt.
Vykdant žemės naudojimo
valstybinę kontrolę atliktų
9 000
10 290
114,3
patikrinimų skaičius, vnt.
Patikrintų vietovėje žemės
sklypų kadastro duomenų
10 000
11 700
117,0
bylų skaičius, vnt.
Žemėtvarkos
planavimo
dokumentų
rengimo
informacinėje
sistemoje
7 500
13 578
181,0
(ŽPDRIS)
užsakytų
parengti
žemėtvarkos
projektų skaičius, vnt.
Vykdant
valstybinę
žemėtvarkos
planavimo
6 000
8 383
139,7
dokumentų priežiūrą atliktų
patikrinimų skaičius, vnt.
Išduotų pažymų dėl žemės ir
miškų ūkio paskirties žemės
15 000
30 973
206,5
įsigijimo skaičius, vnt.
Skaitmenizuotų
išduotų
sutikimų / leidimų naudotis
20 000
5 391
14,92
valstybine žeme skaičius,
vnt.
2 uždavinys. Užtikrinti valstybinių erdvinių duomenų rinkinių atnaujinimą ir apskaityti
valstybinę žemę miestuose
Produkto kriterijus:

P-03.00101-02-01

Valstybinių
duomenų
skaičius, vnt.

erdvinių
užsakymų

5 000

6 758

135,2

P-03.00101-02-02

Elektroniniu
išduodamų
skaičius, vnt.

būdu
sutikimų

21 000

21 855

104,1

Vykdant strateginio veiklos plano tikslą, Nacionalinės žemės tarnybos per 2021 metus
pasiekti pagrindiniai rezultatai:
– Žemės naudojimo valstybinė kontrolė. Vykdydama žemės naudojimo valstybinę kontrolę,
Nacionalinė žemės tarnyba 2021 metais atliko 10290 patikrinimų. Pagal 2021 metų Žemės tvarkymo
darbų plane, kuris patvirtintas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2021 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 1P-67-(1.3 E.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos teritorinių skyrių 2021 m. žemės tvarkymo darbų plano ir žemės sklypų, taip pat
valstybinės žemės plotų, nesuformuotų atskirais žemės sklypais, atrankos žemės naudojimo
valstybinės kontrolės planiniams patikrinimams atlikti kriterijų sąrašo patvirtinimo“, nustatytas
planinių patikrinimų prioritetines sritis 2021 metais atlikta:
• 2846 kitos paskirties žemės sklypų;
• 1270 valstybinės ir privačios žemės sklypų, taip pat valstybinės žemės plotų, nesuformuotų
Šiam veiksmui atlikti paslaugos buvo perkamos pagal 2021 metams skirtą finansavimą, t. y. skirto finansavimo užteko 2
427 išduotų sutikimų (bendra suma sudaro 7 015 lapų planų / schemų) tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus
bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, schemų
vektorizavimui ir atributinių duomenų suvedimui atlikti ir integracijai į Portalo aplinką.
2
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atskirais žemės sklypais, esančių sodininkų bendrijų teritorijose;
• 1 207 apleistų privačių ir valstybinės žemės sklypų (plotų) patikrinimai;
• 889 kiti žemės naudojimo patikrinimai.
Vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę, vienoje iš prioritetinių sričių – kitos paskirties
žemės sklypų patikrinimai, 2021 m. atlikti 2846 suplanuoti kitos paskirties žemės sklypų naudojimo
patikrinimai, ir tai sudaro beveik 28 proc. bendro visų atliktų patikrinimų skaičiaus, ir 46 proc. visų
planinių patikrinimų skaičiaus.
2021 metais pradėjo funkcionuoti geografinių informacinių sistemų (toliau – GIS) priemonėmis
sukurta Žemės naudojimo valstybinės kontrolės programa (toliau – ŽNVK programa) ir interneto
svetainė. Naudodamiesi minėtos programos ir interneto svetainės priemonėmis, asmenys apie
pastebėtus žemės naudojimo tvarkos pažeidimus Nacionalinę žemės tarnybą gali informuoti greičiau,
patogiau ir neatskleisdami savo tapatybės, o interaktyviame žemėlapyje pažymėję pažeidimo vietą gali
stebėti visą savo pranešimo nagrinėjimo, tikrinimo procesą ir sužinoti jo rezultatus, t. y. žinoti, ar
pranešimas pasitvirtino ir iki kada pažeidimą privaloma pašalinti.
2021 m. visuomenė buvo aktyvi Nacionalinei žemės tarnybai teikdama informaciją apie
galimus žemės naudojimo tvarkos pažeidimus. Pagal gautus asmenų pranešimus ar skundus atlikta
2990 neplaninių patikrinimų, o tikrinant, ar anksčiau nustatyti pažeidimai yra pašalinti, atlikti 1088
patikrinimai.
Vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę, pagal Nacionalinės žemės tarnybos
kompetenciją buvo nustatyta 4760 žemės naudojimo tvarkos pažeidimų, ir tai sudarė 46 proc. visų
atliktų patikrinimų (17 proc. daugiau, nei buvo nustatyta 2020 metais, t. y. 2020 metais nustatyta
29 proc. žemės naudojimo tvarkos pažeidimų iš visų atliktų patikrinimų, už kuriuos numatyta
atsakomybė ANK). Planinių žemės naudojimo patikrinimų metu nustatytų pažeidimų skaičius,
palyginti su praėjusiais metais, padidėjo, t. y. 2021 m. atlikus 6212 planinių žemės naudojimo
patikrinimų buvo nustatytas 2841 pažeidimas, tai sudaro 46 proc. visų atliktų planinių patikrinimų
(2020 metais iš 8292 atliktų planinių patikrinimų buvo nustatyti 2172 pažeidimai, t. y. 26 proc. visų
atliktų planinių patikrinimų).
Pažymėtina, kad planinių žemės naudojimo patikrinimų metu nustatytas žemės naudojimo
tvarkos pažeidimų skaičiaus padidėjimas sietinas su 2021 metais GIS priemonėmis sukurtos žemės
naudojimo valstybinės kontrolės paslaugos funkcionavimo pradžia. Šios programos priemonėmis nuo
2021 m. balandžio 1 d. iš esamų registrų, kadastrų, erdvinių duomenų rinkinių tikrinti atrenkami
rizikingiausi žemės sklypai, taip pat valstybinės žemės plotai, nesuformuoti atskirais žemės sklypais,
planiniams žemės naudojimo patikrinimams atlikti pagal nustatytus tikrinimo prioritetus ir atrankos
kriterijus.
Valstybinės ir privačios žemės užėmimo (savavališko naudojimo) atvejų nustatyta daugiau nei
2020 m. (palyginti su 2020 metais, padidėjimas siekia 54 proc.) dėl nuo 2021-07-01 įsigaliojusios
naujos ANK 110 straipsnio dispozicijos, t. y. tam įtakos turėjo tai, kad nuo 2021-07-01 administracinė
atsakomybė gali būti taikoma ne tik už žemės užėmimą, bet ir už savavališką žemės naudojimą.
– Sutarčių, numatant parduoti, kitaip perleisti privačion nuosavybėn bei išnuomoti
valstybinę žemę, sudarymas. Per 2021 metus sudarytos 21 657 sutartys parduoti, kitaip perleisti
privačion nuosavybėn bei išnuomoti valstybinę žemę.
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Per 2021 metus sudarytos 6 832 valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutartys, kurių vertė
siekia 37,4 mln. Eur.
Sudarytos sutartys
Sudaryta sutarčių, vnt.
Pokytis, proc.
Pokytis, vnt.
Sudarytų sutarčių suma, mln. Eur
Pokytis, proc.
Pokytis, mln. Eur

2020 m.
7303

2021 m.
6832
-6%
-471

32,7

37,4
14%
4,7

Valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutartys buvo sudaromos numatant atsiskaitymą
išsimokėtinai arba atsiskaitymą iš karto. Per 2021 metus buvo sudarytos 6 664 sutartys numatant
atsiskaitymą iš karto ir 168 sutartys numatant atsiskaitymą išsimokėtinai:
Sudarytos sutartys
Sudaryta sutarčių numatant atsiskaitymą iš karto, vnt.
Pokytis, proc.
Pokytis, vnt.
Sudarytų sutarčių, numatant atsiskaitymą iš karto, suma, mln. Eur
Pokytis, proc.
Pokytis, mln. Eur
Sudaryta sutarčių išsimokėtinai, vnt.
Pokytis, proc.
Pokytis, vnt.
Sudarytų sutarčių išsimokėtinai suma, mln. Eur
Pokytis, proc.
Pokytis, mln. Eur

2020 m.
7049

16,3

254

16,4

2021 m.
6664
-5%
-385
28,0
72%
11,7
168
-34%
-86
9,4
-43%
-7,0

Per 2021 metus teisės aktų nustatyta tvarka parengtas ir priimtas 21 Nacionalinės žemės
tarnybos direktoriaus įsakymas dėl valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti
patikėjimo teise 12-ai savivaldybių. Šių įsakymų pagrindu savivaldybės įgijo teisę valdyti, naudoti ir
disponuoti patikėjimo teise 101 valstybinį žemės sklypą, kurių bendras plotas yra apie 124,84 ha.
– Įmokos į valstybės bei savivaldybės biudžetus. Per 2021 metus Nacionalinė žemės tarnyba
į Nacionalinį biudžetą pervedė 58,1 mln. Eur pajamų – tai 44 proc. daugiau nei 2020 metais.
Įmokos į valstybės bei savivaldybės biudžetus
Surinkta ir pervesta pajamų į Nacionalinį biudžetą, mln. Eur:
1. pajamos iš parduotų žemės sklypų:
1.1. pervesta į valstybės biudžetą (VB)
1.2. pervesta į savivaldybių biudžetus (SB)
2. pajamos iš administracinių baudų pagal ATPK sprendimus (VB)
3. pajamos iš valstybės rinkliavų už pažymų ar sutikimų išdavimą (VB)

2020 m.
40,3
37,5
26,1
10,7
0,1
2,7

2021 m.
58,1
55,6
34,3
21,3
0,1
2,5

pokytis
44%
48%
31%
99%
0%
-7%

– Žemės sklypų kadastro duomenų patikra. 2021 metais Nacionalinėje žemės tarnyboje
(t. y. visuose Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniuose skyriuose) buvo numatyta atlikti 10 000
žemės sklypų kadastro duomenų patikrų vietovėje. Per 2021 metus buvo atlikta 11 700 žemės sklypų

9
kadastro duomenų teisingumo patikrų vietovėje. Numatyta reikšmė viršyta – buvo atlikta
1700 žemės sklypų kadastro duomenų teisingumo patikrų vietovėje daugiau, nei planuota. Rodiklis
viršytas, nes Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos tikrinimo taisyklių, patvirtintų
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. rugsėjo
3 d. įsakymu „Dėl Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos tikrinimo taisyklių patvirtinimo“,
13 punkte nurodyta, kad jeigu atlikus žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimą kameraliai,
iškyla abejonių dėl nustatytų žemės sklypo ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinačių ar
kartografuotų (nekartografuotų) faktinių žemės naudmenų ir (arba) situacijos elementų tikslumo,
atliekamas žemės sklypo kadastrinių matavimų ir žemės sklypo ribų ženklinimo tikrinimas vietovėje
(toliau – tikrinimas vietovėje). Tikrinant 2021 metais pateiktas kadastro duomenų bylas kameraliai,
Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių skyrių specialistams iškilo abejonių dėl nustatytų žemės
sklypo ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinačių ar kartografuotų (nekartografuotų) faktinių žemės
naudmenų ir (arba) situacijos elementų tikslumo, todėl ir buvo atlikta daugiau (t. y. 17 proc. daugiau,
nei buvo suplanuota) tikrinimų vietovėje.
Siekiant efektyvesnio žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo, 2021 metais pradėtas
žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo funkcionalumo tobulinimas – bendradarbiaujant su
valstybės įmone Registrų centru, testuojamoje NTR posistemės „GeoMatininkas“ aplinkoje pradėtas
Žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo aktuose ir Žemės sklypų kadastrinių matavimų ir
žemės sklypo ribų ženklinimo tikrinimo vietovėje aktuose nurodomų teisės aktų punktų pažeidimų
nuorodų pildymo automatizavimo procesas. Taip pat, vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos teritorinių skyrių surašytų Žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo
aktų ir Žemės sklypų kadastrinių matavimų ir žemės sklypo ribų ženklinimo tikrinimo vietovėje aktų
kokybės vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1P-280-(1.3 E.) „Dėl Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinių skyrių surašytų Žemės sklypų kadastro duomenų bylų
tikrinimo aktų ir Žemės sklypų kadastrinių matavimų ir žemės sklypo ribų ženklinimo tikrinimo
vietovėje aktų kokybės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2021 m. patikrinta 1037 žemės sklypų
kadastro duomenų bylų tikrinimo aktų kokybė. Nacionalinės žemės tarnybos direktoriui pateiktos
išvados ir siūlymai, padėsiantys užtikrinti sklandų ir kokybišką kadastro duomenų bylų tikrinimo
procesą. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių skyrių vedėjai Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 18 d. pavedimu Nr. 1PAV-112-(1.8 E.) „Dėl
žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo aktų ir žemės sklypų kadastrinių matavimų ir žemės
sklypų ribų ženklinimo tikrinimo vietovėje aktų kokybės vertinimo“ įpareigoti užtikrinti kokybišką
žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo aktų pildymą.
– Žemės paėmimas visuomenės poreikiams. 2021 metais, įgyvendinant žemės paėmimo
visuomenės poreikiams ypatingos valstybinės svarbos (magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–
Suvalkai ruožui nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstruoti) Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybių
teritorijose procedūras, Nacionalinės žemės tarnybos direktorius priėmė 817 aktų. Taip pat 2021 metais
Nacionalinės žemės tarnybos direktorius priėmė 40 įsakymų dėl žemės paėmimo visuomenės
poreikiams kitose teritorijose.
Pagal žemės paėmimo visuomenės poreikiams Marijampolės savivaldybėje projekto
sprendinius visuomenės poreikiams paimti 352 (182,3 ha ploto) privačios žemės sklypai, 50 (90,4 ha
ploto) valstybinės žemės sklypų ir 9,9 ha laisvos valstybinės žemės ploto.
Pagal žemės paėmimo visuomenės poreikiams Kalvarijos savivaldybėje projekto sprendinius
visuomenės poreikiams paimti 276 (196,3 ha ploto) privačios žemės sklypai, 35 (99,4 ha ploto)
valstybinės žemės sklypai ir 19,2 ha laisvos valstybinės žemės ploto.
Iš viso paimta 713 privačios ir valstybinės žemės sklypų, kurių plotas – 568,4 ha, bei 29,1 ha
laisvos valstybinės žemės ploto.
– Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimas. 2021 metais per Žemėtvarkos planavimo
dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS) užsakytos 13 578 paslaugos, iš jų: 12 264

10
žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo paslaugos, 1 310 kaimo plėtros
žemėtvarkos projektų rengimo paslaugų ir 4 žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo
paslaugos.
– Žemėtvarkos planavimo dokumentų valstybinė priežiūra. 2021 metais patikrinti 8 383
žemėtvarkos planavimo dokumentai (iš jų: 7 234 – žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai;
968 – kaimo plėtros žemėtvarkos projektai; 8 – žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektai;
173 – žemės reformos žemėtvarkos projektai) ir surašyti žemėtvarkos planavimo dokumentų
patikrinimo aktai, kuriuose nurodytos išvados dėl žemėtvarkos planavimo dokumentų tikslingumo
tvirtinti / netvirtinti.
2021 metais Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniam padaliniui, atsakingam už valstybinę
žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą, 97,7 proc. žemėtvarkos planavimo dokumentų tikrinti
buvo pateikta ŽPDRIS sistemoje, o 2,3 proc. – spausdintine forma.
– Sutikimai įsigyti žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties žemės. Sutikimas įsigyti žemės ūkio
ir miškų ūkio paskirties žemės išduodamas Nacionalinei žemės tarnybai valstybės įmonių registruose
patikrinus duomenis apie asmenų turimus žemės ūkio paskirties ir miškų ūkio paskirties žemės plotus
ir (ar) asmenų turimas akcijas juridiniuose asmenyse, kurie valdo žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties
žemę.
Per 2021 metus išduota 40 316 sutikimų įsigyti žemės ūkio paskirties žemę ir sutikimų įgyti
teisę valdyti juridinį asmenį ar jo dalį, kuriam nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 10 ha žemės
ūkio paskirties žemės ir (ar) sutikimų įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą ir sutikimų įgyti teisę
valdyti juridinį asmenį ar daugiau negu 20 procentų juridinio asmens akcijų (teisių, pajų), kuriam
nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 400 ha miškų ūkio paskirties žemės.
Taip pat išduotos 30 973 pažymos dėl asmenų, turinčių pirmumo teisę įsigyti miškų ūkio
paskirties ir žemės ūkio paskirties žemę.
2021 metais atlikti parengiamieji darbai dėl Nacionalinės žemės tarnybos teikiamų paslaugų:
Sutikimų įsigyti žemės ūkio žemę ir sutikimų įsigyti miškų ūkio paskirties žemę išdavimas perkėlimo
į elektroninę erdvę.
– Sutikimai vykdyti veiklą nesuformuotoje valstybinėje žemėje. Nacionalinė žemės tarnyba
2021 metais išdavė 23 217 sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti
jiems funkcionuoti būtinus statinius, statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje
žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose
vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus statinius, laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu ir
statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme,
kurioje nesuformuoti žemės sklypai.
2021 metais elektroniniu būdu, t. y. naudojantis Portale esančia elektronine sutikimų tiesti
susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius
valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo paslauga, išduoti 21 692 sutikimai.
Siekiant gerinti sutikimų išdavimo administracinių paslaugų teikimą, 2021 metais patvirtintas:
• Sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklių pakeitimas
(Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2021 m. balandžio 26 d.
įsakymu Nr. 1P-92-(1.3 E.),,Dėl Sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo
taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m.
sausio 20 d. įsakymu Nr. 1P-26-(1.3.) „Dėl Sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu
išdavimo taisyklių patvirtinimo“, pakeitimo“.
• Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinus
nesudėtingus statinius išdavimo taisyklių pakeitimas (Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2021 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 1P-138-(1.3 E.) ,,Dėl Sutikimų statyti ir
naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus statinius
išdavimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
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2012 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-146 „Dėl Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės
reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus statinius išdavimo taisyklių
patvirtinimo“, pakeitimo“).
• Sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais
ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių pakeitimas (Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2021 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 1P-31(1.3E) ,,Dėl Sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės
sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių, patvirtintų
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. liepos 27 d. įsakymu
Nr. 1P-(1.3.)-259 „Dėl Sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės
žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių
patvirtinimo“, pakeitimo“).
• Sutikimų statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje
nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių pakeitimas ( Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos direktoriaus 2021 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. 1P-32-(1.3 E.) ,,Dėl Sutikimų statyti
laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai,
išdavimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2018 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 1P-238-(1.3 E.) „Dėl Sutikimų statyti laikinuosius ir
nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių
patvirtinimo“, pakeitimo“).
2021 metais parengtas Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei
statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai,
išdavimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 „Dėl Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas,
inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje
nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“, pakeitimo projektas. 2021 m. pasirašyta
Valstybinės žemės apskaitos modulio tobulinimo paslaugų (Išduotų sutikimų tiesti susisiekimo
komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje,
kurioje nesuformuoti žemės sklypai, schemų vektorizavimas, atributinių duomenų suvedimas ir
integracija į Lietuvos erdvinės informacijos portalo aplinką) pirkimo–pardavimo sutartis ir vektorizuoti
2 427 išduoti sutikimai (bendra suma sudaro 7 015 lapų planų / schemų), sutikimų tiesti susisiekimo
komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje,
kurioje nesuformuoti žemės sklypai, schemų atributiniai duomenys suvesti ir integruoti į Lietuvos
erdvinės informacijos portalo aplinką.
– Žemės ūkio paskirties žemės suteikimas laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti.
Per 2021 m. bendras suteiktas asmenims laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti plotas
sudaro 37,8 tūkst. ha, iš kurių 35,3 tūkst. ha naudoja fiziniai asmenys ir 2,5 tūkst. ha naudoja juridiniai
asmenys.
Nacionalinė žemės tarnyba yra atsakinga už Portale teikiamą informaciją apie išduotų leidimų
laikinai naudotis valstybine žeme žemės ūkio veiklai vykdyti. Nuolat pildomi leidimų naudotis
valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai žemės ūkio veiklai vykdyti (toliau – Laikinieji
plotai), erdviniai duomenys. Siekiant užtikrinti valstybinės žemės naudojimo skaidrumą, minėta
informacija Portale yra nuolat atnaujinama.
Tiesiogiai bendradarbiaujama su Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio
ministerijos specialistais ir dalijamasi informacija bei vykdomos konsultacijos dėl Laikinųjų plotų
erdvinių duomenų panaudojimo.
– Administracinių paslaugų teikimas, el. paslaugų plėtra. Nacionalinė žemės tarnyba
fiziniams ir juridiniams asmenims teikia 50 administracinių paslaugų. 2021 metais fiziniai ir juridiniai
asmenys intensyviai naudojosi galimybėmis saugiai, greitai ir nesudėtingai pateikti prašymus
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naudojantis elektroninėmis paslaugomis: Lietuvos Respublikos Vyriausybės iniciatyva „E. pilietis“ ir
Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) portalu. 2021 m. per „E. pilietis“ buvo pateiktos
365 paraiškos, o per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt) – 16 202 prašymai.
Svarbu paminėti, kad per Elektroninius valdžios vartus 2021 metais Nacionalinei žemės
tarnybai pateiktų dokumentų kiekis yra daugiau nei 2 kartus didesnis, palyginti su 2020 m. pateiktų
dokumentų kiekiu.
2021 metais valstybinių erdvinių duomenų naudotojų skaičius, palyginti su praėjusiais metais,
išaugo 9 proc.; ŽPDRIS sistemos vartotojų skaičius išaugo 22 proc. 2021 m. liepos–rugpjūčio
mėnesiais (3 mėn. laikotarpiu) atlikta ŽPDRIS el. paslaugų naudotojų apklausa (buvo gautos 45
paslaugų gavėjų anketos) ir, vadovaujantis gautais rezultatais, apskaičiuota, kad 89 proc. respondentų
(el. paslaugų naudotojų) elektronines paslaugas vertino teigiamai (4 ir 5 balais).
Nuo 2021 m. liepos 1 d. pareiškėjams sudaryta galimybė teikti prašymus elektroniniu būdu
šiems sutikimams gauti:
• statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinus
nesudėtingus statinius;
• statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar
valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;
• statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti
žemės sklypai;
• laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu.
Per antrąjį 2021 metų pusmetį elektroniniu būdu Portalo priemonėmis pateikta apie 150
prašymų išduoti anksčiau minėtus sutikimus.
2021 metais Nacionalinėje žemės tarnyboje pradėta diegti elektroninė paslauga, kurios
priemonėmis elektroniniu būdu bus išduodami sutikimai įsigyti žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties
žemę. Naudojantis šia paslauga nuo 2022 metų fiziniai ir juridiniai asmenys galės teikti prašymus dėl
šių sutikimų išdavimo:
• įsigyti žemės ūkio paskirties žemės ir įgyti teisę valdyti juridinį asmenį ar jo dalį, kuriam
nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 10 ha žemės ūkio paskirties;
• įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą arba įsigyti daugiau negu 20 procentų akcijų
juridinio asmens, kuriam nuosavybės teise priklauso daugiau negu 400 ha miškų ūkio paskirties žemės
Lietuvos Respublikos teritorijoje.
– Valstybinės žemės apskaita. Valstybinės žemės apskaitos (toliau – VŽA) erdviniai ir
statistiniai Lietuvos Respublikos teritorijos duomenys atnaujinti 2021 m. sausio 1 d. ir
2021 m. rugpjūčio 1 d. VŽA erdvinių duomenų rinkinys nuo 2020 m. sausio 2 d. viešai publikuojamas
Portale, nuolat pildomi Laikinųjų plotų erdviniai duomenys.
Naudodamiesi naujai sukurtu erdvinių duomenų rinkiniu, asmenys įprastai ir greitai gali
sužinoti informaciją apie valstybei priklausančią žemę konkrečioje teritorijoje, kokios žemės
naudmenos (žemės ūkio naudmenos, miškas, vandens telkiniai, keliai ir kt.) sudaro atitinkamą
valstybinės žemės plotą, kuriam laikui ir kokiu pagrindu (nuoma, panauda ir kt.) suteikta teisė juo
naudotis. Suinteresuotieji asmenys, pasitelkę duomenų rinkinį, gali įvertinti galimybę išsinuomoti arba
įsigyti valstybinės žemės sklypus pasirinktoje teritorijoje.
– Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių atnaujinimas. Atlikti geodezinio pagrindo
parametrų tikslinimo bei valstybinių duomenų rinkinių ir žemėlapių atnaujinimo darbai pagal
Valstybinio geodezinio pagrindo tvarkymo ir krašto kartografavimo 2021–2023 metų programą – iš
viso atnaujinti 9 valstybiniai erdvinių duomenų rinkiniai ir žemėlapiai.
Atnaujinti duomenų rinkiniai ir žemėlapiai yra teikiami vartotojams. 2021 metais valstybinių
erdvinių duomenų (ortofototgrafinių žemėlapių, lazerinio skenavimo taškų duomenų, georeferencinių
duomenų, topografinių ir teminių žemėlapių) naudotojų skaičius, palyginti su praėjusiais metais,
išaugo 9 proc. O vietoj planuotų užsakyti 5 000 vnt. valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir
žemėlapių buvo užsakyti 6 758 vnt.
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Naudojimasis valstybiniais erdvinių duomenų rinkiniais ir paslaugomis yra aktyvus ir viršija
planuotus rodiklius, nes teritorijų planavimo dokumentai rengiami bei projektavimas vykdomas
naudojant naujausius erdvinius duomenis, be to, valstybiniai erdviniai duomenų rinkiniai ir su jais
susijusios paslaugos turi būti naudojami kuriant valstybės kadastrus ir registrus, todėl naudotojai siekia
turėti aktualią informaciją ir užsisako naujausius erdvinių duomenų rinkinius. 2021 m. toliau pratęstas,
2020 m. pradėtas vykdyti Geodezinės ir kartografinės medžiagos fondo (GKMF) el. paslaugos
tobulinimas – GKMF papildytas naujais geodeziniais duomenimis (Lietuvos Respublikos savivaldybių
vietinių geodezinių tinklų punktų koordinačių ir abrisų katalogais).
– Žemės išteklių stebėsena. Pagrindinis žemės išteklių stebėsenos tikslas – sistemingai stebėti,
analizuoti ir prognozuoti šalies žemės išteklių naudojimo būklę, nustatyti pokyčius dėl antropogeninio
poveikio, pagrįsti racionalaus žemės naudojimo ir aplinkos gerinimo priemones, įvertinti žemės
tvarkymo ir administravimo priemonių veiksmingumą ir teikti reikiamą statistinę informaciją apie
žemės naudojimą bei žemės išteklių būklę.
Žemės išteklių naudojimo stebėsena (monitoringas) atliekama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos žemės įstatymo 35 straipsniu. Žemės išteklių naudojimo stebėsena 10-yje nuolatinių
stebėjimo teritorijų, kurių bendras plotas – 4000 ha. Žemės išteklių naudojimo stebėsena suteikia
galimybę analizuoti žemės naudojimo pokyčius ir priimti sprendimus, pagrįstus racionalių žemės
naudmenų formavimu, konkurencingų ūkių kūrimu, aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimu, kaimo
infrastruktūros plėtra bei gyvenimo sąlygų kaime gerinimu.
Parengta 2021 m. žemės išteklių naudojimo stebėsenos ataskaita.
Žemės išteklių naudojimo stebėsenos (monitoringo) ataskaita viešai publikuojama (peržiūrai)
Nacionalinės žemės tarnybos internetinėje svetainėje adresu http://www.nzt.lt/go.php/lit/Zemesitekliu-naudojimo-stebesena .
– Kvalifikacinių pažymėjimų nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenims nustatyti,
geodezijos ir kartografijos darbams atlikti, žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti
išdavimas. 2021 m. patvirtintos naujos geodezininko ir matininko kvalifikacijos tobulinimo
programos. Pagrindiniai pakeitimai – programas kursų organizatoriai privalo suderinti su Nacionaline
žemės tarnyba, taip pat į geodezininko kvalifikacijos tobulinimo programą įtraukta nauja batimetrinių
planų sudarymo tema.
Organizuoti matininkų ir geodezininkų profesinių žinių patikrinimo egzaminai, pagal poreikį
išduoti matininko (32) ir (ar) geodezininko (35) kvalifikacijos pažymėjimai. Taip pat buvo
analizuojama Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybiniame
registre esanti informacija, siekiant nustatyti, ar visi kvalifikacijos pažymėjimų turėtojai vadovaujasi
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnio 12 dalies 6 punkto, Lietuvos
Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 6 punkto nuostatomis, t. y. kas
3 (trejus) metus tobulina reikalingą kvalifikaciją, ir el. paštu išsiųsti priminimai, kad kvalifikacijos
pažymėjimų turėtojai privalo tobulinti kvalifikaciją. Remiantis pirmiau išdėstytomis teisės aktų
nuostatomis, 2021 metais panaikinti 73 geodezininko (dar 2 geodezininko kvalifikacijos pažymėjimai
panaikinti remiantis kitais Geodezijos ir kartografijos įstatymo 14 straipsnio 5 dalyje nurodytais
pagrindais) ir 132 matininko (dar 3 matininko kvalifikacijos pažymėjimai panaikinti remiantis kitais
Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodytais pagrindais) kvalifikacijos
pažymėjimai.
2021 metais dešimčiai asmenų, turinčių kvalifikacijos pažymėjimus rengti žemėtvarkos
planavimo dokumentus, išsiųsti raštai, kuriais paprašyta pateikti paaiškinimus dėl parengtų
žemėtvarkos planavimo dokumentų sprendinių. 28 asmenys, turintys kvalifikacijos pažymėjimus
rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus, įpareigoti griežtai laikytis teisės aktų, reglamentuojančių
žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą, reikalavimų.
Išduotas 21 kvalifikacijos pažymėjimas žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti (9
kvalifikacijos pažymėjimai, suteikiantys teisę rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, 12 –
suteikiančių teisę rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus).
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Išduotas 1 valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą atliekančio specialisto
kvalifikacijos pažymėjimas.
Per 2021 metus panaikintas 53 kvalifikacijos pažymėjimų žemėtvarkos planavimo
dokumentams rengti galiojimas. Iš jų: 17 kvalifikacijos pažymėjimų, suteikiančių teisę rengti žemės
sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus; 9 kvalifikacijos pažymėjimai, suteikiantys teisę rengti
kaimo plėtros žemėtvarkos projektus; 18 kvalifikacijos pažymėjimų, suteikiančių teisę rengti žemės
reformos žemėtvarkos projektus; 3 kvalifikacijos pažymėjimai, suteikiantys teisę rengti žemės
paėmimo visuomenės poreikiams projektus; 1 kvalifikacijos pažymėjimas, suteikiantis teisę rengti
žemėtvarkos schemas; 5 kvalifikacijos pažymėjimai, suteikiantys teisę rengti žemės konsolidacijos
projektus.
Suorganizuota 18 profesinių žinių patikrinimo egzaminų asmenims, pageidaujantiems rengti
žemėtvarkos planavimo dokumentus, ir 1 profesinių žinių patikrinimo egzaminas Nacionalinės žemės
tarnybos Žemės tvarkymo ir administravimo departamento Žemėtvarkos planavimo ir dokumentų
priežiūros skyriaus vyriausiajai specialistei, pageidaujančiai gauti valstybinę žemėtvarkos planavimo
dokumentų priežiūrą atliekančio specialisto kvalifikacijos pažymėjimą.
Siekiant nustatyti, ar visi kvalifikacijos pažymėjimų turėtojai vadovaujasi Lietuvos
Respublikos žemės įstatymo 41 straipsnio 6 dalies, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro
įstatymo 11 straipsnio 8 dalies 3 punkto, Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo
13 straipsnio 1 dalies 7 punkto nuostatomis, t. y. kas 3 (trejus) metus tobulina projektams rengti
reikalingą kvalifikaciją, 2021 metais buvo analizuojama Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų,
matininkų ir geodezininkų žinybiniame registre esanti informacija. Vadovaujantis gautais duomenimis,
asmenims, netobulinusiems kvalifikacijos, buvo siunčiami raginimai. Per 2021 m. Nacionalinės žemės
tarnybos direktoriui buvo pateikti siūlymai dėl kvalifikacijos pažymėjimų rengti žemėtvarkos
planavimo dokumentus panaikinimo 100 asmenų, kurie daugiau nei 3 metus netobulino kvalifikacijos.
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2021 m. spalio 4 d.
įsakymu Nr. 1P-219-(1.3 E.) „Dėl Asmenų, pageidaujančių gauti žemėtvarkos planavimo dokumentų
rengėjo kvalifikacijos pažymėjimus, profesinių žinių patikrinimo egzamino (testų) klausimų sąrašų
patvirtinimo ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio
9 d. įsakymo Nr. 1P-258-(1.3.) „Dėl Specialistų, pageidaujančių rengti žemėtvarkos planavimo
dokumentus, profesinių žinių patikrinimo testų klausimų sąrašų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu
galios“ patvirtinti šeši klausimų, skirtų testams dėl kvalifikacijos pažymėjimų, suteikiančių teisę rengti
žemėtvarkos planavimo dokumentus, išdavimo, sąrašai (po 200 klausimų).
Parengtas Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų kvalifikacijos tobulinimo kursų
organizavimo tvarkos aprašo projektas.
– Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų, miškų priskyrimo miškų grupėms planų
derinimas ir dalyvavimas pavojų keliančių medžių kirtime valstybinėje žemėje. Nacionalinė
žemės tarnyba, atsižvelgdama į pareiškėjų pateiktą informaciją dėl pavojų keliančių medžių, augančių
valstybinėje žemėje, kreipėsi į valstybės įmonę Valstybinę miškų tarnybą ir siūlė jai išduoti leidimą
valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos regioniniam padaliniui pagal pavojingų medžių buvimo
vietą atlikti pavojų keliančių medžių, patenkančių į taksuotus miškus ir jų sklypus, kirtimą, o iškirstą
medieną panaudoti valstybės reikmėms.
2021 metais atlikta 2020 metais gautų prašymų išduoti leidimus įveisti mišką ne miško žemėje
nagrinėjimo proceso stebėsena (monitoringas). Parengta ataskaita su pasiūlymais pateikta Nacionalinės
žemės tarnybos direktoriui. Įgyvendinant ataskaitoje suformuluotus pasiūlymus parengtas straipsnis
,,NŽT specialistai ieško galimybių spartinti miškų įveisimą“.
– Sprendimų suteikti teisę naudoti žvejybos plotus valstybiniuose žuvininkystės vandens
telkiniuose priėmimas. 2021 metais, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos
įstatymo nuostatomis, Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai padaliniai priėmė 18 sprendimų be
aukciono ar aukciono būdu suteikti teisę naudoti žvejybos plotus valstybiniuose žuvininkystės vandens
telkiniuose. Taip pat Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai padaliniai, vadovaudamiesi Aukcionų,
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kuriuose suteikiama teisė naudoti žvejybos plotą valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose,
rengimo nuostatomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. sausio 16 d. nutarimu
Nr. 69 „Dėl Aukcionų, kuriuose suteikiama teisė naudoti žvejybos plotą valstybiniuose žuvininkystės
vandens telkiniuose, rengimo nuostatų patvirtinimo“, vykdė aukcionus dėl teisės naudoti žvejybos
plotus.
– Išduotų sutikimų / leidimų naudotis valstybine žeme skaitmenizavimas. Siekiant didinti
Nacionalinės žemės tarnybos turimos informacijos ir duomenų prieinamumą, 2021 metais
skaitmenizuoti 2427 sutikimai (bendra suma sudaro 7 015 lapų planų / schemų), išduoti tiesti
susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius
valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.
Naudojantis Portalo funkcionalumu buvo nuolat atnaujinami Lietuvos Respublikos teritorijos
valstybinės žemės sklypų (plotų) erdviniai duomenys ir skelbiami Nacionalinės žemės tarnybos
interneto svetainėje ir Portale. Per 2021 m. skaitmenizuoti, t. y. Portale įbraižyti, 2 964 plotai ir dėl jų
suteikti leidimai laikinai naudotis žeme žemės ūkio veiklai vykdyti.
Veiklos efektyvumo didinimas bendrosios veiklos srityse
– Antikorupcinė vadybos sistema. Pagal Lietuvos standarto LST ISO 37001:2017
„Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ reikalavimus, vadovaujantis
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos korupcijos rizikos vertinimo įgyvendinimo
tvarkos aprašo, patvirtinto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2020 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 1P-15-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos korupcijos rizikos vertinimo įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis,
2021 m. atliktas korupcijos rizikos vertinimas: atlikta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos veiklos analizė (konteksto nustatymas) (2021-05-24 ataskaita Nr. 1KRV-1-(9.19 E.)),
parengtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklos sričių ir procesų, kuriuose
gali pasireikšti didesnė nei maža korupcijos rizika, sąrašas (2021-07-09 ataskaita Nr. 1KRV-2-(9.19
E.)), parengti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos korupcijos rizikų registras ir
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos korupcijos rizikų matrica, kurie patvirtinti
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 27 d.
įsakymu Nr. 1P-178-(1.3 E.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
korupcijos rizikų registras ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos korupcijos
rizikų matricos patvirtinimo“, 2021 m. nustatytoms nepriimtinoms korupcijos rizikoms valdyti
parengtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos korupcijos rizikų valdymo
priemonių planas, patvirtintas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2021 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1P-244-(1.3 E.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos korupcijos rizikų valdymo priemonių plano patvirtinimo“.
Siekiant didinti darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą ir nepakantumą korupcijai 2021 m.
lapkričio–gruodžio mėn. Nacionalinėje žemės tarnyboje darbuotojams organizuoti antikorupciniai
mokymai temomis „Darbuotojų profesinių žinių etikos ir korupcijos prevencijos srityje didinimas“,
„Korupcijos prevencija Nacionalinėje žemės tarnyboje: priemonės ir jų įgyvendinimas“, taip pat kartu
su Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba suorganizuotas seminaras „Korupcijos rizikos
atliekant ūkio subjektų priežiūrą“.
– Kokybės vadybos sistema. Tarptautinės sertifikavimo paslaugų bendrovės „Bureau Veritas
Lit“ ekspertai 2021 m. lapkričio mėn. 22–24 d. atliko Nacionalinės žemės tarnybos kokybės vadybos
sistemos priežiūros auditą ir pratęsė ISO 9001:2015/LST EN ISO 9001:2015 standarto sertifikato
galiojimą. Audito metu siekta nustatyti galimas vadybos sistemos tobulinimo sritis, taip pat nustatyti,
ar šiuo metu veikianti kokybės vadybos sistema atitinka ISO 9001:2015/LST EN ISO 9001:2015
standarto reikalavimus, įvertinti, ar ji leidžia nuosekliai siekti Nacionalinės žemės tarnybos nusistatytos
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politikos ir tikslų, bei įvertinti vadybos sistemos galimybes užtikrinti, kad Nacionalinė žemės tarnyba
atitiktų taikomus įstatymų, reglamentų ir sutarčių reikalavimus. Auditą atlikę ekspertai nenustatė jokių
kokybės vadybos sistemos neatitikčių. Tai patvirtinta, kad Nacionalinės žemės tarnybos kokybės
vadybos sistema padeda nuosekliai siekti organizacijos strateginių tikslų, efektyviau kontroliuoti
vykdomus veiklos procesus, o kokybės valdymas padeda gerinti teikiamų paslaugų kokybę, tobulinti
taikomus veiklos metodus, gerinti vykdomos veiklos rezultatyvumą ir tobulinti Nacionalinės žemės
tarnybos administravimo efektyvumą. Nacionalinės žemės tarnybos kokybės vadybos sistemos politika
orientuota į nuolatinį veiklos gerinimą, siekiant patenkinti klientų lūkesčius ir reikalavimus, o rizikų
valdymas padeda siekti Nacionalinės žemės tarnybos strateginių tikslų ir didinti vykdomos veiklos
efektyvumą. Rizikų valdymas taikomas visiems Nacionalinės žemės tarnybos veiklos procesams ir
apima visas Nacionalinės žemės tarnybos vykdomas funkcijas, visus darbuotojus, visų tipų informaciją
(žodinę, rašytinę ir pan.), informacines sistemas (išteklius), patalpas, įrenginius ir trečiųjų šalių
teikiamas paslaugas. Pasak ataskaitą parengusių tarptautinių ekspertų, stipriausios Nacionalinės žemės
tarnybos kokybės vadybos sistemos pusės – vadovybės požiūris ir įsipareigojimas užtikrinti kokybę,
rezultatyvus vadybos tobulinimas, gerėjantys kokybės rodikliai, darbuotojų įsitraukimas, atsakomybės
suvokimas, veiklos planavimas ir bendravimo kultūra, taikytinų norminių reikalavimų identifikavimas
ir jų įgyvendinimo planavimas.
– Dokumentų valdymas. 2021 metais Nacionalinė žemės tarnyba sistemingai didino
institucijos per metus gautų ir sudarytų (įskaitant ir siunčiamus) elektroninių dokumentų skaičių. Per
2021 metus šis skaičius siekė 736 145 dokumentus, – tai sudaro 54,7 proc. visų įstaigoje gautų ir
sudarytų dokumentų. Pažymėtina, kad 2021 m. buvo mažiau išleista įsigyjant spausdinimo popierių:
2021 m. spausdinimo popieriaus buvo įsigyta už 25 614 Eur, 2020 m. – už 34 496 Eur. Didėjant
elektroninių dokumentų kiekiui, dokumentai yra valdomi efektyviau, jų pateikimas fiziniams ir
juridiniams asmenims tampa greitesnis ir patogesnis.
– Personalo valdymas. 2021 metais Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojų kaita gruodžio
31 d. duomenimis sudarė 18,86 proc., skaičiuojant nuo realiai dirbančių darbuotojų skaičiaus (827
darbuotojų). Didelę darbuotojų kaitą lėmė išoriniai ir vidiniai veiksniai – didėjantys darbo krūviai,
nepakankamas darbo užmokesčio fondas, taip pat tai, kad didžioji dauguma konkursų buvo skelbiama
į pareigas tik su žemiausia leistina pereiginės algos koeficiento riba, vertinimo perspektyvų stoka dėl
darbo užmokesčio trūkumo.
2021 metais Nacionalinė žemės tarnyba skelbė 368 konkursus ir atrankas laisvoms (ar laikinai
laisvoms) pareigybėms užimti, iš kurių įvyko tik 118 (32 proc.). Iš 118 laimėjusių konkursus
pretendentų – 49 buvo iš pačių Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojų, kurie dirbo pagal darbo
sutartis ar buvo pakaitiniais valstybės tarnautojais. Iš 368 skelbtų konkursų faktiškai Nacionalinė
žemės tarnyba pasipildė tik 69 naujais darbuotojais (19 proc.). 2021 m. gruodžio 31 dieną
Nacionalinėje žemės tarnyboje buvo 118 neužimtų pareigybių.
Vadovaujantis Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 (Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 28 d. nutarimo Nr. 584 redakcija), nuo 2021 m. rugpjūčio
1 d. pasikeitė pakaitinių valstybės tarnautojų atrankų organizavimo bei vykdymo tvarka. Valstybės
tarnybos departamento centralizuotai vykdytos pakaitinių valstybės tarnautojų atrankos vykdomos
įstaigoje. Laikotarpiu nuo 2021-08-01 – 2021-12-31 įstaigoje skelbtos 42 pakaitinių valstybės
tarnautojų atrankos, tačiau įdarbinti tik 7 darbuotojai, nes nebuvo pretendentų. Optimizavus pakaitinių
valstybės tarnautojų atrankų vykdymo procesus, paspartėjo įdarbinimo procedūros į laikinai laisvas
valstybės tarnautojų pareigybes.
Neturint pakankamų finansinių galimybių išlaikyti ar pritraukti reikiamos kvalifikacijos
specialistų, negalint konkuruoti darbo rinkoje, taip pat atsižvelgiant į tai, kad darbuotojams nuolat
paliekant Nacionalinę žemės tarnybą augo darbo krūvis likusiems darbuotojams, kai kuriuose
struktūriniuose padaliniuose (ypač teritoriniuose) tapo sunku užtikrinti įstaigos funkcijų vykdymą.
Įvertindama susidariusias aplinkybes, Nacionalinė žemės tarnyba ėmėsi skubių priemonių funkcijų
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vykdymui teritoriniuose skyriuose užtikrinti su turimais darbo resursais, t. y. atsižvelgdama į darbų
krūvius, su ypač dideliu darbuotojų trūkumu susidūrusių teritorinių skyrių funkcijas pavedė vykdyti
kitų struktūrinių padalinių darbuotojams, taip užtikrindama nenutrūkstamą iškeltų uždavinių ir
priskirtų funkcijų vykdymą bei veiklos planų įgyvendinimą.
Atsižvelgiant į funkcijų perskirstymą, buvo padidintas darbuotojų mokymų skaičius. Iš viso
2021 metais kvalifikacijos tobulinimo plane buvo planuota organizuoti 2 302 mokymus, o faktiškai
suorganizuota – 5 074 mokymai. Didžioji dalis darbuotojų dalyvavo vidiniuose Nacionalinės žemės
tarnybos organizuotuose mokymuose, kuriuose padalinių darbuotojai dalijosi kompetencija, patirtimi,
žiniomis ir įgūdžiais. Tokie mokymai sudarė daugiau nei 89 proc. visų mokymų, o tai atitinkamai taupė
mokymams numatytas lėšas. Bendras 2021 metų Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojų mokymo
planas įgyvendintas 220 proc.
– Veiklos viešinimas. Siekiant didinti visuomenės informuotumą apie Nacionalinės žemės
tarnybos veiklą, per 2021 metus buvo išplatintas 91 pranešimas spaudai. Pranešimai išplatinti
Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt, skelbti Baltijos šalių naujienų agentūros
„Baltic News Service“ portale bei teikti tiesiogiai visuomenės informavimo priemonių atstovams. Taip
pat Nacionalinės žemės tarnybos paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbti 83 įrašai su
vaizdine informacija, atsakyta į paskyros lankytojų užduodamus klausimus apie Nacionalinės žemės
tarnybos veiklą.
Bendradarbiaujant su nacionalinės spaudos ir naujienų portalų žurnalistais, parengta 17
publikacijų nacionalinėje spaudoje / interneto naujienų portaluose ir 93 publikacijos regioninėje /
rajoninėje žiniasklaidoje. Kartu su TV / radijo žurnalistais parengta 14 TV ir radijo reportažų
aktualiomis Nacionalinės žemės tarnybos temomis. Pagal 2021 metais visuomenės informavimo
priemonėse apie Nacionalinę žemės tarnybą skelbtos informacijos analizę, iš viso fiksuoti 658
Nacionalinės žemės tarnybos paminėjimai visuomenės informavimo priemonėse, iš jų: 564
paminėjimai vertintini kaip teigiamo arba neutralaus informacinio turinio; 94 – kaip neigiamo turinio.
Šie duomenys patvirtina, kad Nacionalinės žemės tarnybos veikla iš esmės yra vertinam gerai, nes
neigiamo turinio informacija sudarė tik 14,2 proc.
– Turto valdymas. Per 2021 m. valstybinei įmonei Turto bankui centralizuotai valdyti buvo
perduoti trys objektai – garažo boksai. Objektai buvo valdomi patikėjimo teise, bet nepriskiriami
Nacionalinės žemės tarnybos funkcijoms vykdyti.
– Informacinių technologijų infrastruktūros ir vidaus administravimo informacinių
sistemų valdymas. Per 2021 m. buvo atliktas išorinis infrastruktūros ir įrangos auditas, kurio išvadoje
yra pateiktos IT infrastruktūros tobulinimo rekomendacijos ir tolesnės procesų valdymo optimizavimo
kryptys (suformuluotos rekomendacijos dėl el. paslaugų diegimo), padėsiančios gerinti bendrosios
funkcijos „IT infrastruktūros ir vidaus administravimo IS valdymas“ vykdymo efektyvumą.
2021 m. įgyvendinti Nacionalinės žemės tarnybos dokumentų valdymo sistemos integracinės
sąsajos būdu gaunamų dokumentų nukreipimo rezoliucijai įrašyti procesai, kurie pagerino
Nacionalinės žemės tarnybos dokumentų valdymo sistemos efektyvumą.
Siekiant optimizuoti teikiamų administracinių paslaugų prieinamumą, įsigyta skaitmeninė
platforma naujai elektroninei paslaugai rengti – Nacionalinės žemės tarnybos procesų
skaitmenizavimui: bus parengta nauja elektroninė paslauga, leidžianti išduoti sutikimus įsigyti žemės
ūkio ir miškų ūkio paskirties žemę. Naudojantis šia paslauga nuo 2022 metų asmenys galės teikti
prašymus dėl šių sutikimų išdavimo elektroniniu būdu.
– Bendradarbiavimo programa. Plėtojant Nacionalinės žemės tarnybos tarptautinį
bendradarbiavimą, Nacionalinės žemės tarnybos iniciatyva įvyko trijų Baltijos valstybių žemėtvarkos
institucijų vadovų ir specialistų nuotolinis susitikimas. Savo vadovaujamų institucijų veiklą pristatė
tuometis Nacionalinės žemės tarnybos direktorius L. Čiakas, Estijos žemės tarnybos (angl. Estonian
Land Board) generalinis direktorius ir Latvijos žemės tarnybos (angl. State Land Service of Latvia)

18
generalinė direktorė. Šio susitikimo metu taip pat buvo aptartos specifinės profesinės temos, aktualios
visoms Baltijos valstybėms: racionalaus žemės tvarkymo ir administravimo, žemės naudojimo
valstybinės kontrolės, geodezijos, nekilnojamojo turto kadastro, kartografavimo darbų klausimai.
Ypatingas dėmesys buvo skirtas žemėtvarkos institucijoms priskirtų darbų aptarimui įgyvendinant
didžiausią Baltijos regiono infrastruktūros projektą „Rail Baltica“. „Rail Baltica“ geležinkelio vėžė yra
sudėtinė Europos Sąjungos tarptautinio transporto koridoriaus „Šiaurės jūra–Baltijos jūra“ dalis,
sujungsianti Varšuvą, Vilnių, Kauną, Panevėžį, Rygą, Pernu ir Taliną.

