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d. Nr. 1PVilnius

-(1.3 E.)

P a k e i č i u Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2014 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. 1P-(1.3.)-284 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos veiklos kokybės dokumentų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:
„NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
VEIKLOS KOKYBĖS DOKUMENTŲ PATVIRTINIMO
Įgyvendindamas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio14 d. įsakymu Nr. 194 ,,Dėl
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos“, 1, 6 ir 7 punktų nuostatas, Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbo reglamento, patvirtinto 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“,
13.1 ir 13.4 papunkčių nuostatas, atsižvelgdamas į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos veiklos kokybės vadovo, patvirtinto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-290 ,,Dėl Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos kokybės vadovo patvirtinimo“, 11, 13 ir 15 punktus ir
siekdamas užtikrinti tinkamą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklą,
taikant kokybės vadybos sistemą, atitinkančią standarto LST EN ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos
sistemos. Reikalavimai“ reikalavimus, ir įgyvendinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
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ministerijos 2020–2022 metų strateginius veiklos tikslus, nustatytus Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos 2020–2022 metų strateginiame veiklos plane, patvirtintame
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,
t v i r t i n u pridedamus veiklos kokybės dokumentus:
1. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos kokybės politiką.
2. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos kokybės tikslus.“

Direktorius

Laimonas Čiakas

PATVIRTINTA
Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2014 m. liepos 31 d.
įsakymu Nr. 1P-(1.3.)- 284
(Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus
2021 m. rugpjūčio
d.
įsakymo Nr.1P-(1.3 E.)
redakcija)
NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
KOKYBĖS POLITIKA

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, įgyvendindama valstybės politiką
žemės administravimo: žemės tvarkymo, žemės reformos, žemėtvarkos planavimo, žemės
apskaitos, žemės naudojimo kontrolės; geodezijos ir kartografijos darbų organizavimo;
nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo priežiūros srityse, siekdama, kad Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veikla atitiktų Lietuvos ir tarptautinės teisės aktų
nustatytus reikalavimus, ir nuolat gerindama kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą, įsipareigoja:
1. Didinti žemės naudojimo efektyvumą, gaunant iš jos didžiausią galimą naudą
mažiausiomis sąnaudomis.
2. Optimizuoti ūkio subjektų priežiūros procesus.
3. Užtikrinti valstybinių erdvinių duomenų rinkinių, žemėlapių, geodezinio pagrindo
atnaujinimą ir plėtrą bei nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo priežiūrą.
4. Skaidriai ir inovatyviai teikti administracines paslaugas.
______________________

PATVIRTINTA
Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2014 m. liepos 31 d.
įsakymu Nr. 1P-(1.3.)- 284
(Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus
2021 m. rugpjūčio
d.
įsakymo Nr.1P-(1.3 E.)
redakcija)
NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
KOKYBĖS TIKSLAI
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, įgyvendindama valstybės politiką
žemės administravimo: žemės tvarkymo, žemės reformos, žemėtvarkos planavimo, žemės
apskaitos, žemės naudojimo kontrolės; geodezijos ir kartografijos darbų organizavimo;
nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo priežiūros srityse, siekia šių tikslų:
1. Užtikrinti, kad ne rečiau kaip kartą per metus būtų peržiūrėtas valstybinės žemėtvarkos
planavimo dokumentų priežiūros, administracinių nusižengimų teisenos, vykdant valstybinę
žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą, darbų reglamentavimas ir esant poreikiui parengti jo
pakeitimai:
1.1. 2021 m. – įgyvendinta;
1.2. 2022 m. – įgyvendinta;
1.3. 2023 m. – įgyvendinta.
2. Užtikrinti, kad atsakymai į Nacionalinės žemės tarnybos struktūrinių padalinių
paklausimus ir kitų suinteresuotų šalių prašymus, pranešimus, skundus būtų pateikti nustatytais
terminais:
2.1. 2021 m. – įgyvendinta;
2.2. 2022 m. – įgyvendinta;
2.3. 2023 m. – įgyvendinta.
3. Užtikrinti, kad žemės reformos žemėtvarkos projektai ir jiems prilyginami žemės sklypų
planai būtų rengiami teisės aktų nustatytais terminais:
3.1. 2021 m. – įgyvendinta;
3.2. 2022 m. – įgyvendinta;
3.3. 2023 m. – įgyvendinta.
4. Užtikrinti, kad valstybinės žemės ūkio paskirties ir miškų ūkio paskirties žemės sklypų
nuomos sutarčių sudarymas atitiktų teisės aktų reikalavimus:
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4.1. 2021 m. – 100 proc.;
4.2. 2022 m. – 100 proc.;
4.3. 2023 m. – 100 proc.
5. Užtikrinti, kad laikinai naudotis valstybine žeme žemės plotų suteikimas ar atsisakymas
juos suteikti atitiktų teisės aktų reikalavimus:
5.1. 2021 m. – 100 proc.;
5.2. 2022 m. – 100 proc.;
5.3. 2023 m. – 100 proc.
6. Užtikrinti, kad valstybinės žemės ūkio paskirties žemės pardavimo sutarčių sudarymas
atitiktų teisės aktų reikalavimus:
6.1. 2021 m. – 100 proc.;
6.2. 2022 m. – 100 proc.;
6.3. 2023 m. – 100 proc.
7. Užtikrinti, kad sutarčių parduoti valstybinę žemę (išskyrus žemės ūkio paskirties žemę)
sudarymas atitiktų teisės aktų reikalavimus:
7.1. 2021 m. – 100 proc.;
7.2. 2022 m. – 100 proc.;
7.3. 2023 m. – 100 proc.
8. Užtikrinti, kad valstybinės žemės ūkio paskirties žemės, esančios mėgėjų sodo teritorijoje,
žemės sklypų, naujų ir naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų nuomos sutarčių
sudarymas atitiktų teisės aktų reikalavimus:
8.1. 2021 m. – 100 proc.;
8.2. 2022 m. – 100 proc.;
8.3. 2023 m. – 100 proc.
9. Užtikrinti, kad valstybinės žemės perdavimas valdyti patikėjimo teise savivaldybėms
atitiktų teisės aktų reikalavimus:
9.1. 2021 m. – 100 proc.;
9.2. 2022 m. – 100 proc.;
9.3. 2023 m. – 100 proc.
10. Užtikrinti, kad valstybinės žemės panaudos sutarčių sudarymas atitiktų teisės aktų
reikalavimus:
10.1. 2021 m. – 100 proc.;
10.2. 2022 m. – 100 proc.;
10.3. 2023 m. – 100 proc.
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11. Užtikrinti, kad teisės aktų nustatytais terminais išduotų pažymų dėl privačios žemės ūkio
paskirties žemės / miškų ūkio paskirties žemės pardavimo siektų:
11.1. 2021 m. – 100 proc.;
11.2. 2022 m. – 100 proc.;
11.3. 2023 m. – 100 proc.
12. Užtikrinti, kad sutikimų įsigyti žemės ūkio paskirties žemę išdavimas ar atsisakymų juos
išduoti pateikimas nustatytais terminais siektų:
12.1. 2021 m. – 100 proc.;
12.2. 2022 m. – 100 proc.;
12.3. 2023 m. – 100 proc.
13. Užtikrinti patikėjimo teise valdomos laisvos valstybinės žemės fondo žemės ploto,
suprojektuoto žemės valdos projektuose, mažėjimą, kad patikėjimo teise valdomos laisvos
valstybinės žemės fondo žemės ploto, suprojektuoto žemės valdos projektuose, dalies pokytis
(procentais) būtų:
13.1. 2021 m. – 19 proc.;
13.2. 2022 m. – 15 proc.;
13.3. 2023 m. – 11 proc.
14. Užtikrinti, kad sutikimų įsigyti miškų ūkio paskirties žemę išdavimas ar atsisakymų juos
išduoti pateikimas nustatytais terminais siektų:
14.1. 2021 m. – 100 proc.;
14.2. 2022 m. – 100 proc.;
14.3. 2023 m. – 100 proc.
15. Užtikrinti Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos
(ŽPDRIS) naudojimą, sklandų paslaugų teikimą ir vystymą:
15.1. 2021 m. – įgyvendinta;
15.2. 2022 m. – įgyvendinta;
15.3. 2023 m. – įgyvendinta.
16. Užtikrinti, kad Nacionalinėje žemės tarnyboje teisėtai priimtų sprendimų pradėti žemės
paėmimo visuomenės poreikiams procedūras procentas siektų:
16.1. 2021 m. – 100 proc.;
16.2. 2022 m. – 100 proc.;
16.3. 2023 m. – 100 proc.
17. Užtikrinti, kad Nacionalinė žemė tarnyba žemės servitutus nustatytų laikydamasi teisės
aktų reikalavimų:
17.1. 2021 m. – įgyvendinta;
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17.2. 2022 m. – įgyvendinta;
17.3. 2023 m. – įgyvendinta.
18. Užtikrinti Nacionalinės žemės tarnybos išduotų leidimų ir sprendimų naudotis valstybine
žeme skaičiaus didėjimą, kad Nacionalinės žemės tarnybos išduotų leidimų ir sprendimų naudotis
valstybine žeme skaičius siektų:
18.1. 2021 m. – 22 500 vnt.;
18.2. 2022 m. – 23 000 vnt.;
18.3. 2023 m. – 23 500 vnt.
19. Užtikrinti, kad kvalifikacijos pažymėjimai žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti
būtų išduoti nustatytais terminais:
19.1. 2021 m. – įgyvendinta;
19.2. 2022 m. – įgyvendinta;
19.3. 2023 m. – įgyvendinta.
20. Užtikrinti asmenų, rengiančių žemėtvarkos planavimo dokumentus, veiklos patikrinimų
skaičiaus didėjimą, kad asmenų, rengiančių žemėtvarkos planavimo dokumentus, veiklos
patikrinimų skaičius siektų:
20.1. 2021 m. – 29 vnt.;
20.2. 2022 m. – 30 vnt.;
20.3. 2023 m. – 31 vnt.
21. Užtikrinti, kad žemės paėmimo visuomenės poreikiams ypatingos valstybinės svarbos
projektai Nacionalinėje žemės tarnyboje būtų patikrinti nustatytais terminais:
21.1. 2021 m. – įgyvendinta;
21.2. 2022 m. – įgyvendinta;
21.3. 2023 m. – įgyvendinta.
22. Užtikrinti, kad ne rečiau kaip kartą per metus būtų peržiūrėtas geodezijos, kartografijos
ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo priežiūros, žemės naudojimo valstybinės
kontrolės darbų reglamentavimas ir esant poreikiui parengti jo pakeitimai ar metodiniai išaiškinimai
dėl minėto reglamentavimo praktinio taikymo:
22.1. 2021 m. – įgyvendinta;
22.2. 2022 m. – įgyvendinta;
22.3. 2023 m. – įgyvendinta.
23. Organizuoti geodezinio pagrindo parametrų tikslinimo darbus ir užtikrinti, kad būtų
įgyvendinti Valstybinio geodezinio pagrindo tvarkymo ir krašto kartografavimo 2021–2023 metų
programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 16 d.
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įsakymu Nr. 3D-786 „Dėl Valstybinio geodezinio pagrindo tvarkymo ir krašto kartografavimo
2021-2023 metų programos patvirtinimo“, numatyti darbai:
23.1. 2021 m. – 100 proc.;
23.2. 2022 m. – 100 proc.;
23.3. 2023 m. – 100 proc.
24. Užtikrinti, kad būtų parengta Lietuvos valstybės sienos geodezinė ir kartografinė
medžiaga:
24.1. 2021 m. – 100 proc.;
24.2. 2022 m. – 100 proc.;
24.3. 2023 m. – 100 proc.
25. Užtikrinti, kad būtų atlikta geodezininkų vykdomos veiklos priežiūra:
25.1. 2021 m. – įgyvendinta;
25.2. 2022 m. – įgyvendinta;
25.3. 2022 m. – įgyvendinta.
26. Organizuoti valstybių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių atnaujinimo darbus ir
užtikrinti, kad būtų įgyvendinti Valstybinio geodezinio pagrindo tvarkymo ir krašto kartografavimo
2021–2023 metų programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m.
lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 3D-786 „Dėl Valstybinio geodezinio pagrindo tvarkymo ir krašto
kartografavimo 2021–2023 metų programos patvirtinimo“, numatyti darbai:
26.1. 2021 m. – 100 proc.;
26.2. 2022 m. – 100 proc.;
26.3. 2023 m. – 100 proc.
27. Užtikrinti nuolatinį Žemės informacinės sistemos valdymą (SŽNS_DR10LT,
Dirv_DR10LT, AŽ_DRLT, Mel_DR10LT):
27.1. 2021 m. – įgyvendinta;
27.2. 2022 m. – įgyvendinta;
27.3. 2023 m. – įgyvendinta.
28. Užtikrinti Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių nuolatinį teikimą:
28.1. 2021 m. – įgyvendinta;
28.2. 2022 m. – įgyvendinta;
28.3. 2023 m. – įgyvendinta.
29. Užtikrinti, kad būtų atlikta žemės sklypų kadastro duomenų patikros priežiūra:
29.1. 2021 m. – įgyvendinta;
29.2. 2022 m. – įgyvendinta;
29.3. 2023 m. – įgyvendinta.
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30. Užtikrinti, kad būtų atlikti masinio žemės vertinimo darbai ir atlikta masinio žemės
vertinimo dokumentų patikra:
30.1. 2021 m. – įgyvendinta;
30.2. 2022 m. – įgyvendinta;
30.3. 2023 m. – įgyvendinta.
31. Užtikrinti, kad būtų atlikta matininkų veiklos priežiūra:
31.1. 2021 m. – įgyvendinta;
31.2. 2022 m. – įgyvendinta;
31.3. 2023 m. – įgyvendinta.
32. Užtikrinti, kad Nekilnojamojo turto registro duomenų suvestinės apie žemės sklypus,
teisių į juos ir juridinių faktų įregistravimą būtų paskelbtos Nacionalinės žemės tarnybos interneto
svetainėje www.nzt.lt:
32.1. 2021 m. – įgyvendinta;
32.2. 2022 m. – įgyvendinta;
32.3. 2023 m. – įgyvendinta.
33. Užtikrinti, kad žemės naudojimo valstybinės kontrolės patikrinimų skaičius siektų:
33.1. 2021 m. – 9000 vnt.;
33.2. 2022 m. – 8000 vnt.;
33.3. 2023 m. – 8000 vnt.
34. Užtikrinti, kad kitos paskirties žemės sklypų, vykdant žemės naudojimo valstybinę
kontrolę, patikrų dalis nuo visų atliktų žemės naudojimo patikrinimų (procentais) siektų:
34.1. 2021 m. – 30 proc.;
34.2. 2022 m. – 30 proc.;
34.3. 2022 m. – 30 proc.
35. Užtikrinti, kad būtų laiku atnaujinti Nacionalinės žemės tarnybos veiklos ir strateginis
planai:
35.1. 2021 m. – įgyvendinta;
35.2. 2022 m. – įgyvendinta;
35.3. 2023 m. – įgyvendinta.
36. Užtikrinti, kad būtų įgyvendinti Nacionalinės žemės tarnybos veiklos plane numatyti
rodikliai:
36.1. 2021 m. – įgyvendinta;
36.2. 2022 m. – įgyvendinta;
36.3. 2023 m. – įgyvendinta.
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37. Užtikrinti, kad Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu tvirtinamo
Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių skyrių priimamų sprendimų, planinių patikrinimų plano
įgyvendinimas siektų:
37.1. 2021 m. – 100 proc.;
37.2. 2022 m. – 100 proc.;
37.3. 2023 m. – 100 proc.
38. Užtikrinti, kad Nacionalinės žemės tarnybos Pasitikėjimo linija ir Vidiniu kanalu gautų
pranešimų išnagrinėjimas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais siektų:
38.1. 2021 m. – 100 proc.;
38.2. 2022 m. – 100 proc.;
38.3. 2023 m. – 100 proc.
39. Užtikrinti, kad Nacionalinės žemės tarnybos antikorupcinės politikos uždavinių ir jų
įgyvendinimo 2019–2022 metais priemonių plano įgyvendinimas siektų:
39.1. 2021 m. – 100 proc.;
39.2. 2022 m. – 100 proc.
40. Užtikrinti, kad Nacionalinės žemės tarnybos valdomų sistemų ir (ar) informacinių
sistemų saugos atitikties ir rizikos vertinimo atlikimas siektų:
40.1. 2021 m. – 100 proc.;
40.2. 2022 m. – 100 proc.;
40.3. 2023 m. – 100 proc.
41. Užtikrinti, kad Nacionalinėje žemės tarnyboje būtų atliktas paslaugų kokybės gerinimo
vertinimas ir periodiniuose susirinkimuose pateikti pasiūlymų įgyvendinimo rezultatai:
41.1. 2021 m. – įgyvendinta;
41.2. 2022 m. – įgyvendinta;
41.3. 2023 m. – įgyvendinta.
42. Užtikrinti Nacionalinėje žemės tarnyboje gautų pagrįstų skundų dėl Nacionalinės žemės
tarnybos veiklos skaičiaus mažėjimą, kad Nacionalinėje žemės tarnyboje gautų pagrįstų skundų dėl
Nacionalinės žemės tarnybos veiklos skaičiaus pokytis būtų:
42.1. 2021 m. – 16 proc.;
42.2. 2022 m. – 15 proc.;
42.3. 2023 m. – 14 proc.
43. Užtikrinti, kad nustatytais terminais būtų atliktas Nacionalinėje žemės tarnyboje įdiegtos
kokybės vadybos sistemos vertinimas:
43.1. 2021 m. – įgyvendinta;
43.2. 2022 m. – įgyvendinta;
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43.3. 2023 m. – įgyvendinta.
44. Užtikrinti, kad Nacionalinėje žemės tarnyboje veiklos auditas būtų atliekamas pagal iš
anksto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus numatytą
planą:
44.1. 2021 m. – įgyvendinta;
44.2. 2022 m. – įgyvendinta;
44.3. 2023 m. – įgyvendinta.
45. Užtikrinti, kad Nacionalinėje žemės tarnyboje rengiami teisės aktų projektai būtų
įvertinti, užtikrinant jų atitiktį galiojantiems teisės aktams ir juridinės technikos reikalavimams:
45.1. 2019 m. – įgyvendinta;
45.2. 2020 m. – įgyvendinta;
45.3. 2021 m. – įgyvendinta.
46. Užtikrinti, kad Nacionalinėje žemės tarnyboje gauti kitų institucijų parengti teisės aktų
projektai būtų įvertinti ir pagal kompetenciją parengtos išvados dėl pateiktų derinti teisės aktų
projektų:
46.1. 2021 m. – įgyvendinta;
46.2. 2022 m. – įgyvendinta;
46.3. 2023 m. – įgyvendinta.
47. Užtikrinti stabilų mokymuose dalyvavusių Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojų
skaičių, kuris siektų:
47.1. 2021 m. – ne mažiau kaip 500 darbuotojų;
47.2. 2022 m. – ne mažiau kaip 500 darbuotojų;
47.3. 2023 m. – ne mažiau kaip 500 darbuotojų.
48. Užtikrinti stabilų Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojų, patenkintų darbo sąlygomis
(išskyrus darbo užmokestį), skaičių, kad Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojų, patenkintų darbo
sąlygomis, skaičius (procentais) būtų:
48.1. 2021 m. – 70 proc.;
48.2. 2022 m. – 70 proc.;
48.3. 2023 m. – 70 proc.
49. Užtikrinti, kad Nacionalinėje žemės tarnyboje būtų įrengtos archyvavimo patalpos,
atitinkančios archyvavimo patalpoms keliamus reikalavimus:
49.1. 2021 m. – 3 vnt.;
49.2. 2022 m. – 5 vnt.;
49.3. 2023 m. – 5 vnt.
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50. Užtikrinti, kad būtų pagerinta (atliktas kosmetinis patalpų remontas) Nacionalinės žemės
tarnybos administruojamų patalpų būklė:
50.1. 2021 m. – 7 vnt.;
50.2. 2022 m. – 5 vnt.;
50.3. 2023 m. – 5 vnt.
51. Užtikrinti Nacionalinėje žemės tarnyboje rengiamų siunčiamų elektroninių dokumentų
skaičiaus didėjimą:
51.1. Teigiamas rengiamų siunčiamų elektroninių dokumentų dalies nuo visų Nacionalinės
žemės tarnybos dokumentų valdymo sistemoje rengiamų siunčiamų dokumentų pokytis lyginant su
2019 ir 2020 metų vidurkiu.
51.2. Teigiamas rengiamų siunčiamų elektroninių dokumentų dalies nuo visų Nacionalinės
žemės tarnybos dokumentų valdymo sistemoje rengiamų siunčiamų dokumentų pokytis lyginant su
2020 m. ir 2021 m. vidurkiu.
51.3. Teigiamas rengiamų siunčiamų elektroninių dokumentų dalies nuo visų Nacionalinės
žemės tarnybos dokumentų valdymo sistemoje rengiamų siunčiamų dokumentų pokytis lyginant su
2021 m. ir 2022 m. vidurkiu.
52. Užtikrinti Nacionalinės žemės tarnybos teikiamų erdvinių duomenų paslaugų skaičiaus
elektroninėje erdvėje didėjimą, kad Nacionalinės žemės tarnybos teikiamų paslaugų skaičiaus
pokytis elektroninėje erdvėje (procentais) būtų:
52.1. 2021 m. – 3 proc.;
52.2. 2022 m. – 4 proc.;
52.3. 2023 m. – 5 proc.
53. Užtikrinti Nacionalinės žemės tarnybos tvarkomų informacinių sistemų atitiktį
Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų
informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir Informacinių
technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos reikalavimams, patvirtintiems Lietuvos
Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Techninių
valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių
sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir Informacinių technologijų saugos
atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“:
53.1. 2021 m. – 100 proc.;
53.2. 2022 m. – 100 proc.;
53.3. 2023 m. – 100 proc.
54. Užtikrinti, kad Paslaugų valdymo sistemoje (OTRS) užregistruoti incidentai būtų
išspręsti greitai ir kokybiškai:
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54.1. 2021 m. – įgyvendinta;
54.2. 2022 m. – įgyvendinta;
54.3. 2023 m. – įgyvendinta.
55. Užtikrinti, kad trečiųjų šalių sutartiniai įsipareigojimai būtų vykdomi nustatytais
terminais ir kokybiškai:
55.1. 2021 m. – įgyvendinta;
55.2. 2022 m. – įgyvendinta;
55.3. 2023 m. – įgyvendinta.
56. Užtikrinti Nacionalinėje žemės tarnyboje vykdomų investicinių projektų įgyvendinimą
nustatytais terminais:
56.1. 2021 m. – įgyvendinta;
56.2. 2022 m. – įgyvendinta;
56.3. 2023 m. – įgyvendinta.
57. Užtikrinti, kad Nacionalinėje žemės tarnyboje gauti apskaitos dokumentai į buhalterinės
apskaitos programą būtų suvesti tinkamai ir laiku:
57.1. 2021 m. – įgyvendinta;
57.2. 2022 m. – įgyvendinta;
57.3. 2023 m. – įgyvendinta.
58. Užtikrinti, kad finansinių ataskaitų rinkiniai būtų pateikti Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos nustatytais terminais:
58.1. 2021 m. – įgyvendinta;
58.2. 2022 m. – įgyvendinta;
58.3. 2023 m. – įgyvendinta.
59. Užtikrinti atstovavimą valstybės ir Nacionalinės žemės tarnybos interesams teismuose
bei kitose ginčus nagrinėjančiose institucijose teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais:
59.1. 2021 m. – įgyvendinta;
59.2. 2022 m. – įgyvendinta;
59.3. 2023 m. – įgyvendinta.
60. Užtikrinti visų procesinių dokumentų parengimą teisės aktų ir (ar) teismų bei kitų ginčus
nagrinėjančių institucijų nustatyta tvarka ir terminais:
60.1. 2021 m. – įgyvendinta;
60.2. 2022 m. – įgyvendinta;
60.3. 2023 m. – įgyvendinta.
61. Užtikrinti, kad atlikus Nacionalinės žemės tarnybos slaptojo kliento tyrimus, asmenų
aptarnavimo Nacionalinėje žemės tarnyboje kokybės vertinimo rezultatas būtų:
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61.1. 2021 m. – 88 proc.;
61.2. 2022 m. – 85 proc.;
61.3. 2023 m. – 85 proc.
62. Užtikrinti, kad į Nacionalinę žemės tarnybą besikreipiančių asmenų dalis, teigiamai
vertinanti asmenų aptarnavimo Nacionalinėje žemės tarnyboje kokybę, siektų:
62.1. 2021 m. – 95 proc.;
62.2. 2022 m. – 95 proc.;
62.3. 2023 m. – 95 proc.
63. Užtikrinti, kad atsakymai į asmenų klausimus, užregistruotus Paslaugų valdymo
sistemoje (OTRS), būtų pateikti teisės aktuose nustatytais terminais:
63.1. 2021 m. – įgyvendinta;
63.2. 2022 m. – įgyvendinta;
63.3. 2023 m. – įgyvendinta.
64. Užtikrinti tinkamą viešųjų pirkimų procedūrų Nacionalinėje žemės tarnyboje atlikimą ir
laikytis nustatytų terminų, nurodytų viešųjų pirkimų plane, pagal patvirtintą Nacionalinės žemės
tarnybos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą:
64.1. 2021 m. – įgyvendinta;
64.2. 2022 m. – įgyvendinta;
64.3. 2023 m. – įgyvendinta.
65. Užtikrinti, kad Nacionalinės žemės tarnybos vykdomos veiklos viešinimo straipsnių ar
informacinių pranešimų, skirtų Nacionalinės žemės tarnybos paslaugų gavėjams, skaičius siektų:
65.1. 2021 m. – ne mažiau kaip 80 vnt.;
65.2. 2022 m. – ne mažiau kaip 90 vnt.;
65.3. 2023 m. – ne mažiau kaip 90 vnt.
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