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2019 m. spalio 7 d. Nr. 1AV-7-(9.10.)
Vilnius
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba
arba Tarnyba) Teritorinių skyrių veiklos vertinimo ir korupcijos prevencijos skyrius (toliau –
TSVVKPS), remdamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi,
kurioje nurodyti kriterijai, pagal kuriuos valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sritis priskiriama prie
sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, Korupcijos rizikos analizės atlikimo
tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl
Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ (toliau – Tvarka), 5 ir 7 punktais, Valstybės
ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,
nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos
sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų
patvirtinimo“, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklos sričių, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 1P-172-(1.3.)
„Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatė Tarnybos veiklos
sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, t. y. tokias sritis, kurios susijusios su
teisės aktuose nustatytų administracinių procedūrų terminų laikymusi, su žemės sklypų kadastro
duomenų bylų tikrinimu ir šiose bylose komplektuojamų parengtų žemės sklypų planų derinimu, su
leidimų vykdyti ūkinę veiklą išdavimu ir su asmenų, kuriems Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus
sprendimu suteikta teisė vykdyti ūkinę veiklą, veiklos priežiūra, su sprendimų lengvatine (ne aukciono)
tvarka išnuomoti naudojamus kitos paskirties valstybinės žemės sklypus, statiniams ar įrenginiams
eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį, priėmimu, ir atliko jų
korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimą.
Analizuotas laikotarpis: 2018 m. IV ketv. – 2019 m. III ketv.
Iš visų Tarnyboje priimamų sprendimų daugiausia yra priimama sprendimų dėl žemės sklypų
kadastro duomenų bylų atitikties (neatitikties) teisės aktų reikalavimams ir dėl žemės sklypų kadastro
duomenų patvirtinimo. Pavyzdžiui, per 2018 m. Tarnyboje iš viso patikrai atlikti buvo gautos 113 877
žemės sklypo kadastro duomenų bylos ir priimti 59 552 sprendimai dėl žemės sklypo kadastro duomenų
patvirtinimo, o per pirmąjį šių metų pusmetį patikrai buvo gauta 59 930 žemės sklypo kadastro duomenų
bylų ir priimta 30 780 sprendimų dėl žemės sklypo kadastro duomenų patvirtinimo.
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Priimamų sprendimų apimtys galėjo turėti įtakos ir Tarnyboje gaunamų pagrįstų arba iš dalies
pagrįstų skundų dėl Tarnybos teritorinių padalinių (toliau – teritoriniai padaliniai) darbuotojų ar
matininkų veiksmų, susijusių su žemės sklypų kadastro duomenų nustatymu, kiekiui. Pavyzdžiui,
laikotarpiu nuo 2018-10-01 iki 2019-08-30 iš visų 308 Tarnyboje gautų pagrįstų ar iš dalies pagrįstų
skundų – 73 skundai buvo būtent dėl teritorinių padalinių darbuotojų ir (arba) dėl matininkų veiksmų,
susijusių su žemės sklypų kadastro duomenų nustatymu.
Kita Tarnybos veiklos sritis, kuri yra ne ką mažiau opi problema ne tik dėl Tarnyboje gaunamų
pagrįstų ar iš dalies pagrįstų skundų kiekio1, bet ir dėl žiniasklaidoje2 nuolat pasirodančių pranešimų, yra
susijusi su lengvatine (ne aukciono) tvarka išnuomojamų naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės
sklypų, statiniams ar įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę
paskirtį, nuoma.
1. Dėl žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo
Žemės sklypų kadastro duomenų bylų patikras atlieka3 teritorinių padalinių darbuotojai, o šiose
bylose komplektuojamus žemės sklypų planus derina teritorinio padalinio vadovas arba jo įgaliotas
teritorinio padalinio darbuotojas. Žemės sklypų kadastro duomenų patikra taip pat numatyta ir Tarnybos
Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamento (toliau – GŽNKD) ir šio departamento
Geodezijos ir nekilnojamojo turto kadastro skyriaus (toliau – GNTKS) nuostatuose4.
Ši Tarnybos veiklos sritis, susijusi su žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimu ir šiose
bylose komplektuojamų parengtų žemės sklypų planų derinimu, buvo nuolat priskiriama prie Tarnybos
veiklos sričių, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, pirmiausia dėl to, kad
teritorinių padalinių darbuotojams buvo palikta diskrecijos teisė savo nuožiūra, vadovaujantis
nežinomais kriterijais, nustatyti asmenų prašymų pirmenybinę reikšmę ir taip sudaryti žemės sklypų
kadastro duomenų bylų tikrinimo neobjektyvų eiliškumą. Tokiu būdu buvo sudaromos sąlygos
piktnaudžiauti suteiktais įgaliojimais, t. y. pasinaudojus tarnybine padėtimi proteguoti, pvz., gimines,
draugus ar artimuosius, ir tokiu būdu galbūt iškreipti ūkinių subjektų konkurencijos sąlygas.
Minėta diskrecijos teisė buvo apribota Tarnybai inicijavus papildomas priemones, skirtas
skaidrumui naudojantis Nekilnojamojo turto registro posisteme „GeoMatininkas“ užtikrinti. Įgyvendinus
šias naujoves, automatizuotų kontrolės funkcijų priemonėmis buvo apribota galimybė teritorinių
padalinių darbuotojams ne eilės tvarka patikrinti matininkų pateiktas elektronines žemės sklypų kadastro
duomenų bylas.
Tačiau įdiegtos naujovės nesumažino pažeidimų, susijusių su teisės aktuose nustatytų terminų
laikymusi tikrinant žemės sklypų kadastro duomenų bylas ir derinant šiose bylose komplektuojamus
parengtus žemės sklypų planus. Paminėtina, kad teisės aktuose nustatytų terminų laikymasis yra
priemonė, didinanti vykdomų administracinių procedūrų skaidrumą ir mažinanti korupcijos pasireiškimo
tikimybę, taip pat tinkamas administracinės procedūros vykdymo laikotarpis yra susijęs su konstituciniu
atsakingo valdymo (gero administravimo) principu.
Taip pat minėtos naujovės nepanaikino pažeidimų dėl galbūt neteisėtai suderinamų žemės sklypų
kadastro duomenų bylose komplektuojamų šių žemės sklypų planų atsiradimo tikimybės.
Nuodugniai įvertinus esamą situaciją, buvo nustatyta, kad per 2018 m. iš 113 877 teritoriniuose
Iš visų 308 Tarnyboje gautų pagrįstų ar iš dalies skundų – 32 pagrįsti ar iš dalies pagrįsti skundai buvo dėl valstybinės žemės
nuomos.
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padaliniuose gautų patikrai atlikti žemės sklypų kadastro duomenų bylų tik 54 305 (47,67 proc.) žemės
sklypų kadastro duomenų bylose komplektuojami žemės sklypų planai buvo suderinti pirmą kartą
patikrinus šias bylas, o laikotarpiu nuo 2018-10-01 iki 2019-09-23 iš 116 724 gautų – tik 52 243
(44,76 proc.), t. y. daugiau nei pusėje matininkų parengtų žemės sklypų kadastro duomenų bylų yra
nustatomi pažeidimai. Be to, iš 113 877 teritoriniuose padaliniuose per 2018 m. patikrai gautų žemės
sklypų kadastro duomenų bylų – 31 360 (27,54 proc.) žemės sklypų kadastro duomenų bylų buvo gauta
tikrinti pakartotinai, o iš 112 8885 teritoriniuose padaliniuose per 2018 m. patikrintų žemės sklypų
kadastro duomenų bylų – net 33 745 (29,89 proc.) žemės sklypų kadastro duomenų bylose buvo nustatyti
pažeidimai.
Taigi, kaip matyti iš 1 ir 2 paveikslų, teritoriniuose padaliniuose per paskutiniuosius 3 metus
patikrai atlikti gautų žemės sklypų kadastro duomenų bylų skaičius sumažėjo, tačiau padidėjo skaičius
tų bylų, kurios gaunamos tikrinti pakartotinai, ir skaičius tų bylų, kurias patikrinus buvo nustatyti
pažeidimai.

1 pav. Teritoriniuose padaliniuose gautų patikrai žemės sklypų kadastro duomenų bylų skaičius (kairėje) ir žemės sklypų
kadastro duomenų bylų, gautų tikrinti pakartotinai, skaičius (dešinėje), vnt.

2 pav. Teritoriniuose padaliniuose patikrintų žemės sklypų kadastro duomenų bylų skaičius (kairėje) ir žemės sklypų
kadastro duomenų bylų, kurioms nustatyti pažeidimai, skaičius (dešinėje), vnt.
Patikrintų žemės sklypų kadastro duomenų skaičius skiriasi nuo gautų tikrinti, nes ne visos 2016–2018 m. teritoriniuose
padaliniuose gautos tikrinti žemės sklypų kadastro duomenų bylos buvo tikrinamos, t. y. nebuvo tikrinamos tos žemės sklypų
kadastro duomenų bylos, kurios, remiantis Nuostatų 65 1 punktu, turėjo būti teikiamos tikrinti valstybės įmonei Registrų centrui
(toliau – Registrų centras).
Pavyzdžiui, 2016 m. iš 129 565 teritoriniuose padaliniuose gautų tikrinti žemės sklypų kadastro duomenų bylų netikrinta 1 519
žemės sklypo kadastro duomenų bylų, 2017 m. iš 115 200 teritoriniuose padaliniuose gautų tikrinti žemės sklypų kadastro duomenų
bylų netikrintos 1 187 žemės sklypo kadastro duomenų bylos, o 2018 m. iš 113 877 teritoriniuose padaliniuose – netikrinta 970
žemės sklypo kadastro duomenų bylų.
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Suprastėjusią parengtų žemės sklypų kadastro duomenų bylų kokybę taip pat patvirtina ir
Tarnyboje gautas Registrų centro 2019-05-22 raštas Nr. S-32349 (7.2 E) „Dėl žemės sklypų kadastro
duomenų bylų kokybės“ (toliau – Registrų centro raštas), kuriuo Tarnyba, be kita ko, buvo informuota,
kad per 2018 m. iš 21 733 Registrų centrui per posistemę „GeoMatininkas“ pateiktų tikrinti žemės
sklypų kadastro duomenų bylų – net 7 008 (apie 32 proc.) nebuvo suderintos, o laikotarpiu nuo
2019-01-01 iki 2019-04-30 iš 7 485 Registrų centrui per posistemę „GeoMatininkas“ pateiktų tikrinti
žemės sklypų kadastro duomenų bylų – net 2 357 (apie 31 proc.) nebuvo suderintos.
Minėtu raštu Tarnyba taip pat buvo informuota, kad per 2018 m. iš 90 178 teritoriniams
padaliniams per posistemę „GeoMatininkas“ pateiktų tikrinti žemės sklypų kadastro duomenų bylų –
net 28 635 (apie 32 proc.) nebuvo suderintos, o laikotarpiu nuo 2019-01-01 iki 2019-04-30 iš
37 006 teritoriniams padaliniams per posistemę „GeoMatininkas“ pateiktų tikrinti žemės sklypų kadastro
duomenų bylų – net 11 267 (apie 30 proc.) kadastro duomenų bylos nebuvo suderintos.
Taigi, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, galima daryti išvadą, kad pagerėjus parengtų žemės sklypų
kadastro duomenų bylų kokybei, sumažėtų teritorinių padalinių darbuotojams tenkantis darbo krūvis, o
sumažėjęs darbo krūvis galėtų turėti įtakos teisės aktuose nustatytų terminų laikymuisi tikrinant žemės
sklypų kadastro duomenų bylas ir derinant šiose bylose komplektuojamus parengtus žemės sklypų
planus.
Paminėtina, kad žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimas yra viena iš ūkio subjektų,
matininkų, veiklos priežiūros6 dalių. Tik tinkamai prižiūrint, kaip matininkai laikosi įstatymuose ir
kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, kontroliuojant, ar tinkamai tuos reikalavimus vykdo, bei
įgyvendinti kitas priemones, galima užtikrinti teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir užkirsti kelią žalai
teisės normų saugomoms vertybėms atsirasti.
Žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo Tarnyboje tvarka yra reglamentuojama
Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos tikrinimo taisyklėse, patvirtintose Nacionalinės žemės
tarnybos generalinio direktoriaus 2009 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1P-98 „Dėl Nekilnojamojo daikto
kadastro duomenų bylos tikrinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – NŽT bylų tikrinimo taisyklės), ir
daugiau detalizuota Žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo ir sprendimų dėl žemės sklypų
kadastro duomenų nustatymo ar pakeitimo priėmimo procedūros apraše, patvirtintame Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 28 d. įsakymu
Nr. 1P-(1.3.)-69 „Dėl Žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo ir sprendimų dėl žemės sklypų
kadastro duomenų nustatymo ar pakeitimo priėmimo procedūros aprašo patvirtinimo“ (toliau –
Procedūrų aprašas).
Atkreiptinas dėmesys, kad žemės sklypų kadastro duomenų bylas tikrina ne tik teritoriniai
padaliniai, bet ir Registrų centras Nuostatų 651 nurodytu atveju. Registrų centras žemės sklypų kadastro
duomenų bylas tikrina vadovaudamasis RC bylų tikrinimo taisyklėmis.
Paminėtina, kad tiek NŽT bylų tikrinimo taisyklės, tiek RC bylų tikrinimo taisyklės ar Procedūrų
aprašas nėra reguliariai peržiūrimi ir atnaujinami pagal aktualias teisės aktų redakcijas. Pavyzdžiui, NŽT
tikrinimo taisyklės paskutinį kartą buvo atnaujintos 2015 m. sausio 1 d., o 2012 m. vasario 28 d.
patvirtintas Procedūrų aprašas nors ir buvo atnaujintas 3 kartus (2012 m. gruodžio 13 d., 2014 m.
lapkričio 20 d., 2019 m. vasario 18 d.), tačiau šie pakeitimai buvo susiję su Procedūrų aprašo prieduose
nustatytų formų pakeitimu ar naujų formų patvirtinimu, bet ne su esminiais pakeitimais pagal
aktualiausias teisės aktų redakcijas.
Įvertinus pirmiau nurodytą teisinį reglamentavimą, susijusį su žemės sklypų kadastro duomenų
bylų tikrinimu, nustatyti tokie korupcijos rizikos veiksniai:
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 361 straipsnio 2 dalyje apibrėžiama kaip viešojo administravimo subjektų
veikla, skirta teikti metodinę pagalbą ūkio subjektams, prižiūrėti, kaip ūkio subjektai laikosi įstatymuose ir kituose teisės aktuose
nustatytų reikalavimų, kontroliuoti, ar tinkamai tuos reikalavimus vykdo, ir įgyvendinti kitas priemones, užtikrinančias tinkamą
teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir užkertančias kelią žalai teisės normų saugomoms vertybėms atsirasti
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Žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo tvarka, priklausomai nuo to, ar ji tikrinama
teritoriniame padalinyje, ar Registrų centre, skiriasi.
Pavyzdžiui, vienas iš reikšmingiausių skirtumų yra tai, kad teritoriniai padaliniai tikrina, ar
kadastrinių matavimų metu nebuvo pakeistos žemės sklypo ribos. Taip pat teritoriniai padaliniai, kilus
abejonių dėl nustatytų žemės sklypo ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinačių ar kartografuotų
(nekartografuotų) faktinių žemės naudmenų ir (arba) situacijos elementų tikslumo, atlieka žemės sklypo
kadastrinių matavimų ir žemės sklypo ribų ženklinimo tikrinimą vietoje. O Registrų centras netikrina, ar
kadastrinių matavimų metu nustatytos žemės sklypo ribos atitinka teritorijų planavimo dokumentą ar žemės
valdos projektą, taip pat nėra atliekamos patikros vietoje, siekiant patikrinti, ar, pavyzdžiui, žemės sklypas
paženklintas riboženkliais, ar teisingai paženklintas, ar teisingai kartografuotos žemės naudmenos ir t. t.
Pažymėtina, kad NŽT tikrinimo taisyklių 13 punkte yra palikta diskrecijos teisė teritorinio
padalinio darbuotojui savo nuožiūra spręsti, kokių konkrečiai žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo
teisingumą tikrinti vietoje, t. y. nėra aiškiai apibrėžta, kokiais atvejais privalomai turi būti atliekami
nustatytų žemės sklypų kadastro duomenų teisingumo patikrinimai vietoje. Paminėtina, kad neretai
minėti patikrinimai vietoje atliekami ne siekiant panaikinti abejones dėl nustatytų žemės sklypo kadastro
duomenų teisingumo, o siekiant įgyvendinti numatytų7 patikrinimų skaičių (pvz., dažniausiai vietoje yra
tikrinami pertvarkyti (pvz., padalijimo būdu) žemės sklypai).
Taip pat nėra aiškiai ir tiksliai nustatyta, ką konkrečiai teritorinio padalinio ar Registrų centro
darbuotojas (toliau – tikrintojas) turi patikrinti žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo metu,
kokie teisės aktų reikalavimai laikytini svarbiais ir kurių laikymasis turi būti visuomet patikrinamas.
Pavyzdžiui, RC bylų tikrinimo taisyklių 4 punkte nurodyta, kad žemės sklypo kadastro duomenų bylos
tikrinimo metu nustatoma, ar žemės sklypo kadastriniai matavimai atlikti bei žemės sklypo kadastro
duomenų byla parengta pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (toliau –
NTKĮ) ir Nuostatų reikalavimus, o šių taisyklių 5 punkte išskiriama tik dalis reikalavimų, kurie turi būti
patikrinti, atliekant žemės sklypo kadastro duomenų bylos patikrinimą. Todėl nėra aišku, ar tikrintojas,
atlikdamas žemės sklypo kadastro duomenų bylos patikrinimą, privalo patikrinti tik tai, kas yra nurodyta
RC bylų tikrinimo taisyklių 5 punkte, ar taip pat turi patikrinti ir atitiktį NKTĮ ir Nuostatų reikalavimams.
Panašiai yra reglamentuojama ir NŽT bylų tikrinimo taisyklėse.
Be to, nėra baigtinio teisės aktų, kurių reikalavimų atliekant žemės sklypo kadastro duomenų
nustatymo ir žemės sklypo kadastro duomenų rengimo darbus turi nepažeisti matininkas, sąrašo.
Paminėtina, kad yra ne tik bendri teisės aktų reikalavimai, kurie taikomi nustatant žemės sklypo kadastro
duomenys ir rengiant žemės sklypo kadastro duomenų bylas, bet ir kitų teisės aktų reikalavimai, kurie
taikytini priklausomai, pavyzdžiui, nuo to, kokios paskirties žemės sklypo kadastro duomenys yra
nustatomi ir kokio žemės sklypo kadastro duomenų byla yra rengiama (pavyzdžiui, atliekant kelio juostos
kadastrinius matavimus turi būti laikomasi vienų teisės aktų reikalavimų, o atliekant žemės ūkio ar miškų
ūkio paskirties žemės sklypų kadastrinius matavimus – tie reikalavimai netaikomi). Nesant aiškiems
kriterijams, kas turi būti patikrinta tikrinant konkrečią žemės sklypo kadastro duomenų bylą, tikrintojui
paliekama teisė pačiam spręsti, ką tikrinti, o į ką galbūt nekreipti dėmesio.
NŽT tikrinimo taisyklių prieduose yra patvirtintos Žemės sklypo kadastro duomenų bylos
tikrinimo akto ir Žemės sklypo kadastrinių matavimų ir žemės sklypo ribų ženklinimo tikrinimo vietoje
akto (toliau bendrai – Aktai) formos. O tikrinant žemės sklypo kadastro duomenų bylą Registrų centre,
Žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo aktas nesurašomas. Pagal RC bylų tikrinimo taisyklių
6 punktą, atlikus žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimą, priimamas vienas iš sprendimų
(pakeisti arba atsisakyti pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis Nekilnojamojo turto kadastre pagal
žemės sklypo kadastro duomenų bylą), kurio formą nustato pats Registrų centras.
Šių patikrinimų kiekis konkrečiame teritoriniame padalinyje yra numatytas Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių skyrių
2019 m. žemės tvarkymo darbų plane, patvirtintame Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2019 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 1P-62-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinių skyrių
2019 m. žemės tvarkymo darbų plano patvirtinimo“.
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Be to, paminėtina, kad net ir tai, jog NŽT tikrinimo taisyklių prieduose yra patvirtintos Aktų
formos, tačiau jos yra abstrakčios, nekonkrečios, didinančios korupcijos riziką, paliekančios diskrecijos
teisę teritorinio padalinio darbuotojui, tikrinančiam žemės sklypo kadastro duomenų bylą, savo nuožiūra
spręsti dėl minėtos bylos atitikties teisės aktų reikalavimams, neužtikrinančios vienodo teisės aktų
reikalavimų taikymo, didinančios tikimybę, kad net ir akivaizdžius pažeidimus turinčios žemės sklypų
kadastro duomenų bylos dėl tikrintojo galbūt nepakankamos kvalifikacijos, teisės aktų neišmanymo arba
netinkamo taikymo, darbo patirties ar atsakomybės stokos, aplaidumo, piktnaudžiavimo, šališkumo galės
būti suderintos.
Atkreiptinas dėmesys, kad aplinkybę, jog yra suderinamos turinčios trūkumų žemės sklypo
kadastro duomenų bylos patvirtina pirmiau minėtas Registrų centro raštas, kuriuo Tarnyba buvo
informuota apie Registrų centro nustatomus teritorinių padalinių suderintose žemės sklypų kadastro
duomenų bylose esančius trūkumus. Kaip nurodoma Registrų centro rašte, laikotarpiu nuo 2019-01-02
iki 2019-04-30 Registrų centrui buvo pateikta 24 761 žemės sklypo kadastro duomenų byla, kurias
teritoriniai padaliniai buvo suderinę, tačiau iš jų – net 1 438 (apie 6 proc.) žemės sklypo kadastro
duomenų bylose Registrų centras nustatė trūkumus.
Taip pat TSVVKPS, atliekant teritorinių padalinių žemės sklypų kadastro duomenų bylų
patikrinimus ir šiose bylose komplektuojamų parengtų žemės sklypų planų suderinimo teisėtumo
patikrinimus, yra nustatoma nemažai atvejų, kai teritoriniai padaliniai dėl žemės sklypų kadastro
duomenų bylose esančių pažeidimų negalėjo priimti sprendimų suderinti minėtose bylose
komplektuojamus parengtus žemės sklypų planus.
Pasitaiko ir tokių atvejų, kai socialinių tinklų uždarose grupėse matininkai aptarinėja teritorinių
padalinių darbuotojų galbūt nekokybiškai užpildytus Žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo
aktus, ir atvejų, kada dėl tikėtina neaiškiai / neišsamiai / nepagrįstai surašytų Žemės sklypų kadastro
duomenų bylų tikrinimo aktų matininkai skundžiasi telefonu, vengdami skundą dėl šių aktų pateikti raštu,
kadangi, kai kurių matininkų nuomone, tai galėtų sukelti neigiamas pasekmes ateityje.
Atkreiptinas dėmesys, kad teritorinio padalinio darbuotojo galbūt netinkamai surašyti Žemės
sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo aktai ir (arba) Žemės sklypo kadastro duomenų tikrinimo
vietovėje aktai, taip pat atlikti kiti veiksmai (neveikimas), remiantis Nekilnojamojo daikto kadastro
duomenų bylos tikrinimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos generalinio direktoriaus
2009 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1P-98 „Dėl Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos tikrinimo
taisyklių patvirtinimo“ (toliau – KDB tikrinimo taisyklės), 25 punktu skundžiami teritorinio padalinio
vadovui Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.
Kiek teritoriniuose padaliniuose yra gaunama fizinių ar juridinių asmenų skundų dėl teritorinio
padalinio darbuotojo galbūt netinkamai surašytų Žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo ir
(arba) Žemės sklypo kadastro duomenų tikrinimo vietovėje aktų ir kiek iš jų yra pagrįstų ir (ar) iš dalies
pagrįstų, statistinės informacijos rasti nepavyko.
Vertinti teritorinių padalinių darbuotojų pildomų Aktų8 kokybę, be kita ko, yra viena iš GNTKS9
funkcijų. Pagal Tarnybos interneto svetainėje skelbiamus GNTKS darbuotojų pareigybių aprašymus
(2019-07-09 duomenimis), teritorinių padalinių darbuotojų pildomų Aktų kokybę vertina ir teikia
siūlymus Tarnybos direktoriui 5 GNTKS darbuotojai, t. y. šio skyriaus vedėjas ir 4 vyr. specialistai.
Atsižvelgiant į tai, kad iki šiol nenustatyta tvarka, kaip atliekamas Aktų kokybės vertinimas, nėra
aišku, kaip ir pagal kokius kriterijus atrenkami Aktai vertinimui atlikti, kokiu dažnumu atliekamas
vertinimas, ar vertinami tik konkrečių (rizikingiausių) ar visų teritorinių padalinių darbuotojų pildomi
Aktai, kokie veiksmai yra atliekami nustačius, kad Aktai užpildyti nekokybiškai ir t. t.
GNTKS, kaip ir Tarnybos ir kitų jos struktūrinių padalinių, veikla organizuojama vadovaujantis
metiniais veiklos planais, kuriuos įsakymais tvirtina Tarnybos direktorius.
8
9

Žemės sklypo kadastro duomenų tikrinimo vietovėje aktų kokybės vertinimas GNTKS nuostatuose nenumatytas.
Remiantis GNTKS nuostatų 5.12 papunkčiu.
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GNTKS 2018 m. veiklos plane yra nurodyta, kad 2018 m. GNTKS uždavinys – įgyvendinti
valstybės politiką nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos, kartografijos, valstybinių erdvinių duomenų
rinkinių ir žemėlapių rengimo srityse, kuris iš esmės sutampa su minėtam skyriui nuostatuose nustatyta
užduotimi10. O GNTKS 2018 m. veiklos plane nurodyti minėto uždavinio rodikliai iš esmės ir yra
GNTKS uždaviniai, kuriuos atliekant siekiama įgyvendinti GNTKS paskirtas užduotis (iškeltus tikslus).
Taigi, vienas iš GNTKS 2018 m. veiklos plane numatytų atlikti uždavinių yra „Tikrinti
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinių padalinių specialistų surašytų
žemės sklypų kadastro bylų tikrinimo aktų kokybę“. Atkreiptinas dėmesys, kad, kaip nurodyta GNTKS
2018 m. veiklos plane, minėto uždavinio rodiklis – „Parengti 2000 žemės sklypų kadastro duomenų
tikrinimo aktai“, niekaip nesusijęs nei su pirmiau minėta užduotimi, nei su GNTKS nuostatuose nurodyta
viena iš šio skyriaus atliekamų funkcijų.
Taip pat pažymėtina, kad ataskaitoje apie 2018 m. veiklos plano įgyvendinimą nurodyta, kad
pirmiau minėtos užduoties įvykdymo rezultatas – „Tikrinta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos teritorinių skyrių specialistų surašytų Žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo
aktų kokybė. Pranešimas apie nekokybiškai pildomus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos teritorinių skyrių specialistų Žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo aktus
pranešimas buvo skaitytas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinių skyrių
vadovų pasitarimo metu“ iš esmės neatitinka GNTKS nuostatų 5.12 papunkčio, pagal kurį GNTKS turėtų
vertinti teritorinių padalinių specialistų pildomų Žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo aktų
kokybę ir teikti informaciją bei siūlymus Nacionalinės žemės tarnybos direktoriui.
GNTKS 2018 m. veiklos plane taip pat yra nurodytas ir kitas uždavinys, susijęs ne tik su
kokybišku žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimu teritoriniuose padaliniuose, bet ir su teisės
aktuose nustatytų terminų laikymusi, tikrinant šias bylas, – „Užtikrinti ir kontroliuoti, kad Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniuose skyriuose būtų laiku ir kokybiškai tikrinamos
žemės sklypų kadastro duomenų bylos kameraliai ir vietoje“.
Tačiau šio uždavinio rodiklis „Atliktos žemės sklypų kadastro duomenų patikros vietoje, 10 proc.
visų gautų žemės sklypų kadastro duomenų bylų“ ir, tuo labiau, šio uždavinio įvykdymo rezultatas –
„Užtikrinti ir kontroliuoti, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniuose
skyriuose būtų laiku ir kokybiškai tikrinamos žemės sklypų kadastro duomenų bylos kameraliai ir vietoje.
Atlikta žemės sklypų kadastro duomenų patikros vietoje, 10,38 proc. visų gautų žemės sklypų kadastro
duomenų bylų“, yra nenusiję su minėtu uždaviniu.
Pažymėtina, kad nei DVS, nei Tarnybos vidiniame tinkle (intranete) nepavyko rasti informacijos
apie atliktus teritorinių padalinių darbuotojų pildomų Žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo
aktų kokybės vertinimus ir Tarnybos direktoriui pateiktą informaciją bei siūlymus.
Paminėtina, kad teritorinių padalinių pildomų Aktų kokybės sistemingas vertinimas yra viena iš
priemonių, galinčių užkirsti kelią teritorinių padalinių darbuotojams nekokybiškai / neaiškiai / neišsamiai
/ nepagrįstai pildyti Aktus ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę šioje srityje. Be to, objektyviai ir
tinkamai identifikavus11 teritorinių padalinių darbuotojus, kurie ne pagal teisės aktų reikalavimus pildo
Žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo aktus, sudarytų galimybę laiku imtis prevencinių
priemonių, kad tokie pažeidimai ateityje nesikartotų, o Tarnyboje gaunamų pagrįstų / iš dalies pagrįstų
skundų dėl minėtų aktų kiekis mažėtų.
Kitos priemonės, galinčios padėti darbuotojams, tikrinantiems žemės sklypų kadastro duomenų
bylas, tinkamai ir pagal teisės aktų reikalavimus užpildyti Aktus, tai mokymų organizavimas ir nuolatinis
konsultacijų teikimas, siekiant tobulinti šių darbuotojų kvalifikaciją, nustatytų pažeidimų, susijusių su
žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimu, viešinimas ir pan.
Remiantis GNTKS nuostatų 4 punktu, GNTKS skyriui yra pavestos 2 užduotys arba iškelti 2 tikslai.
Tam, kad būtų galima tinkamai pasirinkti konkrečius Žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo aktus, kurių pildymo kokybę
numatoma tikrinti, turėtų būti numatyti kriterijai, pagal kuriuos galėtų būtų objektyviai pasirenkami šie tikrintini aktai.
10
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Taip pat siekiant užtikrinti, kad visuose teritoriniuose padaliniuose žemės sklypų kadastro
duomenų bylos būtų tikrinamos vienodai taikant teisės aktų nuostatas, galėtų būti parengtas žemės sklypo
kadastro duomenų bylos tikrinimo klausimynas su konkrečiomis teisės aktų nuostatos, kurias turi atitikti
parengta žemės sklypo kadastro duomenų byla. Tai ne tik palengvintų teritorinių padalinių darbuotojų,
tikrinančių žemės sklypų kadastro duomenų bylas, darbą, bet ir leistų efektyviau atlikti matininko, kaip
ūkio subjekto, veiklos priežiūrą.
Taigi, apibendrinant tai, kas išdėstyta, galima daryti išvadą, kad neaiškus ir netikslus žemės
sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo teisinis reglamentavimas sudaro sąlygas tikrintojui savo
nuožiūra spręsti dėl žemės sklypo kadastro duomenų bylos atitikties (neatitikties) teisės aktų
reikalavimams (palikta diskrecijos teisė), neužtikrina vienodo teisės aktų reikalavimų taikymo, sudaro
sąlygas tikrintojui nenustatyti esminių (reikšmingų) ar kitų teisės aktų reikalavimų pažeidimų ir sudaro
sąlygas korupcijos rizikos veiksniams atsirasti.
2. Dėl sprendimų lengvatine (ne aukciono) tvarka išnuomoti naudojamus kitos paskirties
valstybinės žemės sklypus statiniams ar įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre
įrašytą jų tiesioginę paskirtį, priėmimu
1. Pagal Tarnybos nuostatus, vienas iš Tarnybos uždavinių yra įgyvendinti valstybės politiką
žemės tvarkymo ir administravimo srityje.
Tarnybos nuostatų 7 punkte yra išvardytos Tarnybos atliekamos funkcijos (įgyvendinant jai
pavestus uždavinius) , iš kurių viena – Tarnyba išnuomoja valstybinės žemės sklypus, išskyrus žemės
sklypus, kuriuos Lietuvos Respublikos žemės įstatymo ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka turi
teisę išnuomoti kiti valstybinės žemės patikėtiniai (Tarnybos nuostatų 7.4 papunktis).
Vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinių padalinių
nuostatų, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m.
rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1P-210-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
teritorinių padalinių nuostatų patvirtinimo“ (toliu – Teritorinių padalinių nuostatai), 3 punktu n,
teritoriniai padaliniai įgyvendina valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo srityse.
Teritoriniai padaliniai, įgyvendindami jiems pavestus uždavinius, atlieka Teritorinių padalinių
nuostatų 4 punkte išdėstytas funkcijas. Pagal 4.1.3 papunkčio nuostatas, viena iš jų – asmenims
išnuomoja valstybinės žemės sklypus, išskyrus žemės sklypus, kuriuos Žemės įstatymo ir kitų įstatymų
nustatytais atvejais ir tvarka turi teisę išnuomoti kiti valstybinės žemės patikėtiniai, sudaro valstybinės
žemės nuomos sutartis, jas keičia bei nutraukia.
Tarnyba, įgyvendindama valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo bei kitose jai
priskirtose srityse, priima sprendimus dėl valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir disponavimo ja.
Atlikdama nurodytas funkcijas, Nacionalinė žemės tarnyba praktikoje susiduria su situacijomis, kurios
yra nereglamentuotos ar nepakankamai reglamentuotos. Todėl priimami sprendimai gali būti vertinami
nevienareikšmiai ir vertintini kaip korupcijos pasireiškimo veiksniai.
Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės1998 m. rugsėjo 15 d. Nr. 1120 nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
nuostatų patvirtinimo“ (toliau – ŽŪM nuostatai), 7.3 papunktį, vienas iš Žemės ūkio ministerijos veiklos
tikslų – formuoti valstybės politiką žemės tvarkymo, žemės reformos, žemėtvarkos, geodezijos,
kartografijos, nekilnojamojo turto kadastro, žemės naudojimo valstybinės kontrolės srityse, organizuoti,
koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą.
Vadovaujantis ŽŪM nuostatų 10.1 ir 10.2 papunkčiais, Žemės ūkio ministerija, siekdama
Nuostatų 7.3 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl žemės tvarkymo
politikos krypčių (10.1 papunktis); koordinuoja žemės tvarkymo ir administravimo, žemės reformos,
žemėtvarkos projektavimo, kraštovaizdžio išsaugojimo ir nekilnojamojo turto kadastro darbus,
organizuoja šių darbų kontrolę, taip pat koordinuoja žemės naudojimo valstybinę kontrolę
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(10.2 papunktis).
Pagal Tarnybos Žemės tvarkymo ir administravimo departamento (toliau – ŽTAD) nuostatų,
patvirtintų Tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu
Nr. 1P-193-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos struktūrinių padalinių,
išskyrus teritorinius padalinius, nuostatų patvirtinimo“, 4.1 papunktį vienas iš ŽTAD uždavinių –
įgyvendinti valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo, nuosavybės teisių į žemę, mišką,
vandens telkinius atkūrimo, valstybinės žemės perleidimo, nuomos, perdavimo naudotis ir kitose žemės
reformos, žemėtvarkos planavimo srityse, o vadovaujantis 5.1 papunkčiu viena iš ŽTAD atliekamų
funkcijų – rengti teisės aktų projektus žemės tvarkymo ir administravimo, nuosavybės teisių į žemę,
mišką, vandens telkinius atkūrimo, valstybinės žemės perleidimo, nuomos, perdavimo naudotis ir kitose
žemės reformos, žemėtvarkos planavimo srityse.
2. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.551 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad valstybinė
žemė išnuomojama ne aukciono būdu, jeigu ji užstatyta fiziniams ar juridiniams asmenims nuosavybės
teise priklausančiais ar jų nuomojamais pastatais, statiniais ar įrenginiais, taip pat kitais įstatymų
numatytais atvejais.
Žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punkte nustatyta, kad valstybinė žemė išnuomojama be
aukciono, jeigu ji užstatyta fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų
nuomojamais statiniais ar įrenginiais (išskyrus laikinuosius statinius, inžinerinius tinklus bei neturinčius
aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statinius, kurie
tarnauja pagrindiniam statiniui ar įrenginiui arba jo priklausiniui). Žemės sklypai, užstatyti fizinių ar
juridinių asmenų nuomojamais statiniais ar įrenginiais, išnuomojami tik šių statinių ar įrenginių nuomos
terminui. Žemės sklypai išnuomojami teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose
nustatyto dydžio, kuris būtinas statiniams ar įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre
įrašytą jų tiesioginę paskirtį.
Šios įstatyminės nuostatos perkeltos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d.
nutarimu Nr. 260 ,,Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir
nuomos“ (toliau – Nutarimas Nr. 260) patvirtintas Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų
pardavimo ir nuomos taisykles (toliau – Nuomos taisyklės).
Nuomos taisyklių 28 punkte nustatyta, kad vadovaujantis šiomis taisyklėmis išnuomojami
Nuomos taisyklių 2.1, 2.2 ir 2.4 papunkčiuose nurodyti naudojami žemės sklypai, užstatyti šiuose
papunkčiuose nurodytais asmenims nuosavybės teise priklausančiais arba jų nuomojamais statiniais ar
įrenginiais, išskyrus žemės sklypus, kuriuose nutiesti tik inžineriniai tinklai ar (ir) pastatyti tik laikinieji
statiniai arba neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos
pobūdžio statiniai, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui (jo priklausiniui) ar įrenginiui.
Atsižvelgiant į pirmiau minėtas teisės aktų nuostatas, tokiais atvejais, kai priimami sprendimai be
aukciono išnuomoti kitos paskirties valstybinės žemės sklypus esamiems statiniams (ar įrenginiams)
eksploatuoti, būtina sąlyga yra statinių buvimas žemės sklype, kuris reikalingas statiniams naudoti pagal
tiesioginę paskirtį.
Nacionalinė žemės tarnyba, įgyvendindama minėtas teisės normas, susiduria su atvejais, kai
statiniai asmenų prašomuose išnuomoti valstybinės žemės sklypuose yra nenaudojami arba sunykę. Taip
pat atkreiptinas dėmesys, kad teisės aktuose nėra reglamentuojama, per kiek laiko nuo valstybinės žemės
sklypo suformavimo jis turi būti išnuomotas, todėl susidaro situacijos, kai priimdami sprendimą
išnuomoti suformuotą valstybinės žemės sklypą teritorinių padalinių darbuotojai turi iš naujo vertinti
nuomotiname valstybinės žemės sklype esančių statinių būklę.
Nacionalinė žemės tarnyba, siekdama, kad būtų užkirstas kelias sunykusių statinių savininkams
neteisėtai lengvatinėmis sąlygomis išsinuomoti valstybinės žemės sklypą, įvertinusi tai, kad statiniai yra
neeksploatuojami, atsisako su tokių statinių savininkais sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartis arba
išduoti sutikimus perleisti žemės sklypo nuomos teisę naujajam žemės nuomininkui. Kilęs ginčas
dažniausiai sprendžiamas teisme. Tačiau teismai panašią situaciją vertina skirtingai. Be to, dažniausiai
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teismo sprendimą ginčo šalys apskundžia aukštesnės instancijos teismui. Teisės aktuose pateiktas
naudojamų žemės sklypų apibrėžimas gali būti skirtingai interpretuojamas. Nacionalinės žemės tarnybos
nuomone, naudojamu laikytinas tik toks žemės sklypas, kuriame esantys statiniai realiai yra naudojami
pagal paskirtį. Tačiau kiti subjektai (Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos
ministerijos, savivaldybės, valstybės įmonė Turto bankas), į kuriuos kreipiasi Nacionalinė žemės tarnyba
dėl statinių būklės įvertinimo, o kartais ir teismai, apsiriboja formaliu statinio ar įrenginio, daiktinių teisių
į jį įregistravimo Nekilnojamojo turto registre faktu, neatsižvelgdami į tai, kad statinys ar įrenginys
nenaudojamas, apgriuvęs ar sunykęs.
Nacionalinei žemės tarnybai atliekant funkciją – išnuomoti valstybinės žemės sklypus – kyla
sunkumų, kai reikia nustatyti, kokie žemės sklypai laikytini naudojamais – ar žemės sklypai, kuriuose
yra bet koks Nekilnojamojo turto registre įregistruotas savarankiškas statinys ar įrenginys, ar tokiu
laikytinas žemės sklypas, kuriame esantys statiniai ir įrenginiai yra realiai naudojami. Nacionalinė žemės
tarnyba 2019-05-02 raštu Nr. 1SD-1051-(3.7 E.) „Dėl teisės aktų pakeitimo“ kreipėsi į Žemės ūkio
ministeriją ir šio rašto 2 punkte siūlė papildyti Nuomos taisykles, pateikiant naudojamo žemės sklypo
apibrėžimą ir (ar) nustatant kriterijus, kuriais vadovaujantis būtų nustatoma, kad žemės sklypas yra
laikytinas naudojamu jame esantiems statiniams eksploatuoti.
Aiškiau apibrėžti naudojamo žemės sklypo sąvoką ypač aktualu ir kai valstybinės žemės sklypo
nuomos sutartis jau buvo sudaryta, o sunykusių, nenaudojamų statinių savininkas perleidžia statinius
kitam asmeniui, kuris reikalauja perkelti jam žemės nuomininko teises. Nuomos taisyklėse apibrėžus
naudojamo žemės sklypo sąvoką ir nustačius kriterijus, būtų išvengta didelės dalies ginčų dėl žemės
nuomos, užkirstas kelias nepagrįstai išnuomoti valstybinę žemę.
Nacionalinė žemės tarnyba 2019-05-02 rašto Nr. 1SD-1051-(3.7 E.) „Dėl teisės aktų pakeitimo“
2 punkte taip pat siūlė nustatyti, kad tais atvejais, kai statinys yra nenaudojamas dėl fizinio nusidėvėjimo,
statinio savininkui nustatomas terminas, pvz., 2 metai, per kurį jis privalo sutvarkyti statinį (atlikti
statinio paprastąjį remontą) ir pradėti jį naudoti pagal Nekilnojamojo turto registre įrašytą statinio
tiesioginę paskirtį. Neįvykdžius šio įpareigojimo, valstybinės žemės nuomos sutartis būtų vienašališkai
nutraukiama nuomotojo reikalavimu. Pritarus šiam pasiūlymui, taip pat reikėtų atitinkamai tikslinti
Nuomos taisyklių 3 priedą ir nustatyti, kad sąlyga dėl statinio sutvarkymo yra esminė ir kad jos
pažeidimas yra pagrindas vienašališkai nutraukti žemės nuomos sutartį.
TSVVKPS atliekant teritorinių padalinių skyrių vedėjų priimtų sprendimų ne aukciono tvarka
išnuomoti kitos paskirties valstybinės žemės sklypus patikrinimus, yra nustatoma atvejų, kai priimami
sprendimai išnuomoti valstybinės žemės sklypus, kuriuose yra sunykusių, neeksploatuojamų statinių.
Nuomos taisyklių 35 punkte nustatyta, kokius veiksmus atlieka teritorinis padalinys, gavęs
asmens prašymą išnuomoti naudojamą valstybinės žemės sklypą. Tačiau šiose taisyklėse nenustatyta
teritorinio padalinio pareiga vietoje patikrinti, ar prašomas išnuomoti valstybinės žemės sklypas atitinka
sąlygas, nustatytas Žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punkte, teritorinių padalinių vedėjams,
teritorinių padalinių darbuotojų, priimančių sprendimus išnuomoti valstybinės žemės sklypą (pratęsti
nuomos sutartį ar ją pakeisti), diskrecijai priskirtas klausimas savarankiškai spręsti, ar atlikti patikrinimą
vietoje ir vertinti, ar nuomotiname žemės sklype esantys statiniai savarankiškai funkcionuoja ir tinkami
naudoti, ar jie yra naudojami pagal tiesioginę paskirtį, o tai laikytina korupcijos rizikos veiksniu.
Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų nuomos ne aukciono būdu procedūros apraše,
patvirtintame Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės
19 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-181 „Dėl Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų nuomos ne aukciono
būdu procedūros aprašo patvirtinimo“, taip pat nėra nurodytos teritorinio padalinio pareigos vietoje
patikrinti, ar prašomame išnuomoti valstybinės žemės sklype yra statiniai, bei imtis veiksmų, siekiant
įvertinti jų fizinę būklę ir ar jie yra naudojami pagal tiesioginę paskirtį.
Kaip minėta pirmiau, teisės aktuose nėra reglamentuojama, per kiek laiko suformuotas
valstybinės žemės sklypas turi būti išnuomotas. Teritorijų planavimo dokumentai ar žemės valdos
projektai, kurių rengimo tikslas buvo – esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto
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kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį – suponuoja išvadą, kad suformuotuose žemės sklypuose buvo
statiniai, tačiau sudarant valstybinės žemės sklypų nuomos sutartis po tam tikro laiko (jas pratęsiant ar
keičiant), teritorinių padalinių darbuotojai, priimantys sprendimus išnuomoti valstybinės žemės sklypus
(pratęsti ar pakeisti jau sudarytas nuomos sutartis), nesant teisės aktuose įtvirtintų aiškių kriterijų, turi
diskrecijos teisę savo nuožiūra spręsti, ar jie privalo imtis veiksmų, norėdami iš naujo įsitikinti, kokia
yra statinių ar įrenginių būklė (ar jie naudojami pagal paskirtį), o tai sudaro sąlygas piktnaudžiauti
suteiktais įgaliojimais ir tokia situacija laikytina korupcijos rizikos veiksniu.
Nacionalinė žemės tarnyba 2019-05-02 raštu Nr. 1SD-1051-(3.7 E.) „Dėl teisės aktų
pakeitimo“ kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją ir šio rašto 3 punkte siūlė papildyti Nuomos taisykles
normomis, nustatančiomis teritorinio padalinio pareigą vietoje patikrinti, ar prašomame išnuomoti
valstybinės žemės sklype yra statiniai, ar jie yra naudojami pagal tiesioginę paskirtį. Patikrinimo
rezultatai turėtų būti fiksuojami nustatyta forma ir būtų laikomi privalomais priimant sprendimą
išnuomoti (perleisti nuomos teisę) valstybinės žemės sklypą. Atkreiptinas dėmesys, kad Nuomos
taisyklėse įtvirtinus reikalavimą teritoriniam skyriui atlikti patikrą, taip pat turėtų būti nustatytas ilgesnis
terminas Nuomos taisyklių 35 punktuose nurodytiems veiksmams atlikti ir žemės nuomos sutarčiai
sudaryti.
Tarnyba šiuo metu yra gavusi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2019 m. rugsėjo
6 d. antikorupcinio vertinimo išvadą Nr. 4-01-7785 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
įsakymo „Dėl Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, parduodamų ar išnuomojamų ne aukciono būdu,
administravimo metodikos patvirtinimo“ projekto Nr. 18-5852(2)“ (toliau – STT išvada) (adresuota ir
Žemės ūkio ministerijai), kurios 2 punkte taip pat pateiktas siūlymas papildyti Nuomos taisykles
normomis, nustatančiomis teritorinio padalinio pareigą vietoje patikrinti, ar prašomame išnuomoti
valstybinės žemės sklype, taip pat pratęsiant ar keičiant nuomos sutartį, yra savarankiškai
funkcionuojantys ir tinkami naudoti statiniai, ar jie yra naudojami pagal tiesioginę paskirtį, ar žemės
sklypas atitinka Nuomos taisyklių 3 ir 8 punktų reikalavimus dėl ploto, be kita ko, detalizuojant
patikrinimo rezultatų įforminimo tvarką.
3. Nacionalinė žemės tarnyba 2019-05-02 rašto Nr. 1SD-1051-(3.7 E.) „Dėl teisės aktų
pakeitimo“ 5 punkte Žemės ūkio ministerijai siūlė keisti Nuomos taisykles ir pagal nekilnojamojo daikto
kadastro duomenų byloje nurodytus statinio nusidėvėjimo duomenis ir nustatyti aiškias statinio
nusidėvėjimo ribas, kuriomis remiantis būtų galima objektyviai įvertinti statinio, esančio valstybinės
žemės sklype, fizinę būklę ir pagal ją atitinkamai vertinti, ar statinys, esantis valstybinėje žemėje, gali
būti naudojamas pagal paskirtį, ar negali būti naudojamas pagal nustatytą paskirtį, tačiau atlikus
paprastąjį statinio remontą galėtų būti naudojamas pagal paskirtį arba nebegalės būti naudojamas pagal
paskirtį. Pagal vertinimo rezultatus nustačius, kad statinys, esantis valstybinės žemės sklype, gali būti
naudojamas pagal paskirtį, būtų sudaroma valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis ar išduodamas
sutikimas dėl nuomos teisės perleidimo. Nustačius, kad statinys, esantis valstybinės žemės sklype,
nebegali būti naudojamas pagal paskirtį (pvz., nusidėvėjimas – 75 procentai), valstybinės žemės nuomos
sutartis būtų nutraukiama. Nustačius, kad statinys, esantis valstybinės žemės sklype, negali būti
naudojamas pagal nustatytą paskirtį (pvz., statinys nusidėvėjęs nuo 50 iki 74 procentų), tačiau atlikus
paprastąjį statinio remontą, jis galėtų būti pagal ją naudojamas, statinio savininkui būtų nustatomas
terminas, pvz., 2 metai, per kuriuos netinkamas naudoti pagal paskirtį statinys turėtų būtų sutvarkytas,
kad galėtų būti pagal ją naudojamas. Nesutvarkius statinio per nurodytus terminus, valstybinės žemės
nuomos sutartis būtų nutraukiama.
Galiojantis teisinis reguliavimas sudaro galimybę įvairiai interpretuoti, kokios būklės statinys
laikytinas tinkamu eksploatuoti, tokiu būdu sudarant sąlygas piktnaudžiauti teise, todėl tai laikytina
korupcijos rizikos veiksniu.
Siūlytina Nuomos taisyklėse nustatyti reikalavimą, pagal kurį kartu su prašymu asmenims būtų
privalu, sudarant valstybinės žemės sklypų nuomos sutartis / susitarimus ar išduodant sutikimus dėl
nuomos teisės perleidimo, Nacionalinei žemės tarnybai pateikti ne senesnius kaip 1 metų statinio

12
nusidėvėjimo duomenis, nurodytus nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje. Šiuos duomenis
asmenys, esant nuomos santykiams, nuomotojo reikalavimu turėtų pateikti ir kai kyla abejonių dėl
statinio, esančio valstybinės žemės sklype, fizinės būklės ir galimybių jį naudoti pagal nustatytą paskirtį.
4. Nuomos taisyklių 30.7 papunktyje nustatyta, kad išnuomotuose žemės sklypuose statyti naujus
statinius ar įrenginius ir rekonstruoti esamus galima tik tuo atveju, jeigu tai numatyta nuomos sutartyje
ir tokia statyba ar rekonstrukcija neprieštarauja nustatytam teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimui.
Nuomos sutartyje nenumatytus pastatytus statinius ar įrenginius nuomininkas privalo nugriauti ir
sutvarkyti žemės sklypą. Taigi, tokia nuostata suponuoja išvadą, kad nepaisant to, kad žemės sklypas
asmenims išnuomotas be aukciono statiniams eksploatuoti, nuomininkas turi teisę statyti valstybinės
žemės sklype naujus statinius.
Žemės įstatyme ir Nuomos taisyklėse aiškiai nustatyta, kad valstybinės žemės sklypai
išnuomojami jame esantiems statiniams eksploatuoti pagal jų tiesioginę paskirtį, tačiau praktikoje būtent
tokia Nuomos taisyklių 30.7 papunkčio formuluotė sudaro galimybę ją labai įvairiai interpretuoti. Tokiu
būdu susidaro sąlygos piktnaudžiauti teise, o tai laikytina korupcijos rizikos veiksniu.
Nuomos taisyklių 30.8 papunktyje nustatyta, kad pakeitus išnuomoto valstybinės žemės sklypo
pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) naudojimo būdą, nuomotojas patikslina išnuomoto žemės
sklypo kadastro duomenis Nekilnojamojo turto kadastre ir įrašus Nekilnojamojo turto registre ir
perskaičiuoja išnuomoto žemės sklypo vertę, nuo kurios mokamas žemės nuomos mokestis. Patikslinus
išnuomoto žemės sklypo kadastro duomenis, šalių susitarimu keičiama valstybinės žemės nuomos
sutartis.
Nacionalinė žemės tarnyba susiduria su atvejais, kai Nuomos taisyklių 30.8 papunktyje
numatytais atvejais pakeitus žemės naudojimo būdą, nuomininkas vietoj statinių (dažnu atveju
sunykusių, nebenaudojamų), kuriems eksploatuoti jam lengvatinėmis sąlygomis buvo išnuomotas
valstybinės žemės sklypas, vykdo naujų statinių statybas. Manytina, kad taip yra sudaromos nelygios
ūkio subjektų konkurencijos sąlygos ir tokiu būdu sudaromos sąlygos piktnaudžiauti teise, o tai laikytina
korupcijos rizikos veiksniu. Be to, dėl Nuomos taisyklių 30.7 papunkčio taikymo kyla ne tik teisminiai
ginčai, bet ir valstybė, ir savivaldybės netenka lėšų. Pavyzdžiui, išnuomotame pramonės ar sandėliavimo
paskirties statiniams eksploatuoti skirtame valstybinės žemės sklype pastačius gyvenamuosius namus,
savivaldybės gyvenamųjų namų savininkus atleidžia nuo žemės nuomos mokesčio.
Manytina, kad pirmiau nurodyta situacija yra taisytina, tačiau, įvertinus technologijų vystymąsi,
tam tikrais atvejais, siekiant užtikrinti veiklos efektyvumą, konkurencingumą rinkoje, būtina pertvarkyti
pastatus. Nacionalinė žemės tarnyba 2019-05-02 raštu Nr. 1SD-1051-(3.7 E.) „Dėl teisės aktų
pakeitimo“ kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją ir šio rašto 7 punkte siūlė pakeisti Nutarimą Nr. 260,
įtvirtinant jame nuostatas, draudžiančias keisti išnuomotų naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės
sklypų naudojimo būdą ir naujų statinių statybą juose. Tokiuose žemės sklypuose būtų leidžiama tik
atlikti juose esančių statinių remontą. Nuomininkai, pageidaujantys išnuomotuose valstybinės žemės
sklypuose plėtoti kitokią veiklą, negu ta, kuriai buvo išnuomotas valstybinės žemės sklypas, galėtų tai
įgyvendinti nusipirkę šiuos žemės sklypus. Tokiu būdu investuotojai už žemę sumokėtų valstybei, o ne
menkaverčių, sugriuvusių ir neeksploatuojamų statinių pardavėjui, kuris iš esmės siekia parduoti
valstybinės žemės nuomos teisę, bet ne statinių likučius, kurie yra beverčiai arba jų tikroji vertė žymiai
mažesnė, nei siekia gauti pardavėjas.
5. Pirmiau minėta Civilinio kodekso 6.551 straipsnio 2 dalies nuostata, kad valstybinė žemė
išnuomojama ne aukciono būdu, jeigu ji užstatyta fiziniams ar juridiniams asmenims nuosavybės teise
priklausančiais ar jų nuomojamais pastatais, statiniais ar įrenginiais, detalizuota Žemės įstatymo 9
straipsnio 6 dalies 1 punkte, kuriame papildomai nurodyta, kad žemės sklypai išnuomojami teritorijų
planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatyto dydžio, kuris būtinas statiniams ar
įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.
Nuomos taisyklių 31 punkte nustatyta, kad išnuomojamo žemės sklypo ribos ir dydis nustatomi
tokia pat tvarka, kaip ir parduodamų žemės sklypų pagal Nuomos taisyklių 3–6 punktų nuostatas.
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Nuomos taisyklių 3 punkte nustatyta, kad prie nuosavybės teise priklausančių statinių ir įrenginių žemės
sklypai parduodami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka parengtuose ir
patvirtintuose detaliuosiuose planuose arba Žemės įstatymo ir Lietuvos Respublikos žemės reformos
įstatymo nustatyta tvarka parengtuose ir patvirtintuose žemės valdos projektuose nustatyto dydžio, kuris
būtinas esamiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų
tiesioginę paskirtį.
Nuomos taisyklių 8 punkte nustatyta, kad „<...> Kai pagal teritorijų planavimo dokumentą ar
žemės valdos projektą keliems savarankiškai funkcionuojantiems statiniams ar įrenginiams,
Nekilnojamojo turto registre įregistruotiems atskirais objektais (pagrindiniais daiktais), eksploatuoti
suformuotas vienas valstybinės žemės sklypas, kiekvieno statinio ar įrenginio savininkui, o jeigu statinys
ar įrenginys priklauso keliems asmenims, – statinio ar įrenginio bendraturčiams parduodama žemės
sklypo dalis, reikalinga šiam atskiram statiniui ar įrenginiui (pagrindiniam daiktui) su priklausiniais
(jeigu jų yra) eksploatuoti.
Parduodamų žemės sklypo dalių dydis nustatomas pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu
Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta
tvarka parengtą parduodamo žemės sklypo planą su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir
riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje (toliau – žemės sklypo planas), kuriame
turi būti išskirtos kiekvienam savarankiškai funkcionuojančiam statiniui ar įrenginiui su priklausiniais
eksploatuoti reikalingos žemės sklypo dalys ir nustatytas šių dalių plotas.
Valstybinės žemės sklype išskiriant kiekvienam savarankiškai funkcionuojančiam statiniui ar
įrenginiui eksploatuoti reikalingą atskirą žemės sklypo dalį, turi būti siekiama, kad ši dalis būtų
taisyklingos formos, vientisa, kad kiekvieno statinio ar įrenginio savininkui (bendraturčiui) būtų patogu
naudotis žemės sklypu, ir tokio ploto, kad būtų užtikrinamas kiekvieno statinio ar įrenginio ir jų
priklausinių tinkamas naudojimas pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.
Jeigu žemės sklype, be kiekvienam statiniui ar įrenginiui išskirtos atskiros žemės sklypo dalies,
išskiriamas ir bendras visiems (ar keliems) žemės sklype esantiems statiniams ar įrenginiams
eksploatuoti reikalingas žemės plotas (plotai) – bendro naudojimo plotas: kiemas, automobilių stovėjimo
vieta, žalia veja, žaidimų aikštelė ir kita, šis bendro naudojimo plotas paskirstomas proporcingai
kiekvienam savarankiškai funkcionuojančiam statiniui ar įrenginiui, kuriam išskirtas bendro naudojimo
plotas, išskirtos atskiros žemės sklypo dalies plotui ir parduodamas statinių ar įrenginių, kuriems
išskirtas šis bendro naudojimo plotas, savininkams, o jeigu statiniai ar įrenginiai priklauso keliems
asmenims, – šių statinių ar įrenginių bendraturčiams. Žemės sklype esantis bendro naudojimo plotas
(plotai) išskiriamas tik tiems žemės sklype esantiems savarankiškai funkcionuojantiems statiniams ir
įrenginiams, kuriems eksploatuoti pagal tiesioginę paskirtį bendro naudojimo ploto reikia.
Valstybinės žemės sklype išskiriant kiekvienam savarankiškai funkcionuojančiam statiniui ar
įrenginiui su priklausiniais eksploatuoti reikalingą žemės sklypo dalį, turi būti užtikrinamas patekimas
(privažiavimas) nuo įvažiavimo į žemės sklypą į kiekvienam statiniui ar įrenginiui su priklausiniais
eksploatuoti išskirtą atskirą žemės sklypo dalį. Žemės sklypo plane nurodyta žemės sklypo dalis nuo
įvažiavimo į žemės sklypą iki kiekvienam savarankiškai funkcionuojančiam statiniui ar įrenginiui
eksploatuoti išskirtos atskiros žemės sklypo dalies laikoma visiems žemės sklype esantiems savarankiškai
funkcionuojantiems statiniams ar įrenginiams reikalingu bendro naudojimo plotu. Jis paskirstomas
proporcingai kiekvienam statiniui ar įrenginiui išskirtos atskiros žemės sklypo dalies plotui ir
parduodamas šių statinių ar įrenginių savininkams, o jeigu statiniai ar įrenginiai priklauso keliems
asmenims, – šių statinių ar įrenginių bendraturčiams.
Kai savarankiškai funkcionuojantis statinys ar įrenginys priklauso keliems asmenims
(bendraturčiams), pagal šio punkto nuostatas žemės sklypo plane išskirta šiam statiniui ar įrenginiui
eksploatuoti reikalinga žemės sklypo dalis (išskirta atskira šiam statiniui ar įrenginiui eksploatuoti
reikalinga dalis ir bendro naudojimo ploto dalis, jeigu tokia dalis šiam statiniui išskirta) parduodama

14
statinio ar įrenginio bendraturčiams, kiekvieno bendraturčio dalies dydį nustatant pagal Taisyklių 7
punktą. <...>“.
Atkreiptinas dėmesys, kad nesant aiškių kriterijų dėl naudojamo žemės sklypo dydžio nustatymo,
nuo žemės sklypą projektuojančio asmens patirties, asmeninių savybių priklauso, koks žemės sklypo
dydis bus suprojektuotas. Neatmestina, kad taip atsiranda didelė rizika priimti neskaidrius, korupcinius
sprendimus, o tai laikytina korupcijos rizikos veiksniu.
Kaip minėta pirmiau, teisės aktuose nėra reglamentuojama, per kiek laiko suformuotas
valstybinės žemės sklypas turi būti išnuomotas. Projektuojant (formuojant) žemės sklypus, kurių
formavimo tikslas – esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų
tiesioginę paskirtį – suponuoja išvadą, kad žemės sklypo dydis, kuris būtinas statiniams ar įrenginiams
eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį nustatomas teritorijų
planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatytas, tačiau sudarant žemės sklypų nuomos
sutartis po tam tikro laiko tarpo (jas pratęsiant ar keičiant), teritorinių padalinių darbuotojai, priimantys
sprendimus išnuomoti valstybinės žemės sklypus (pratęsti ar pakeisti jau sudarytas nuomos sutartis),
nesant teisės aktuose įtvirtintų aiškių kriterijų, turi diskrecijos teisę savo nuožiūra spręsti, ar jie privalo
imtis veiksmų, norėdami iš naujo įsitikinti, kokia yra statinio ar įrenginio būklė (ar jis naudojamas pagal
paskirtį), o kartu ir įvertinti žemės sklypo dydžio būtinumą jiems eksploatuoti, dėl to sudaromos sąlygos
piktnaudžiauti suteiktais įgaliojimais ir tokia situacija laikytina korupcijos rizikos veiksniu.
Kaip minėta anksčiau, Nuomos taisyklių 35 punkte nustatyta, kokius veiksmus atlieka teritorinis
padalinys, gavęs asmens prašymą išnuomoti naudojamą valstybinės žemės sklypą. Tačiau šiose
taisyklėse taip pat nenustatyta teritorinio padalinio pareiga vietoje patikrinti, ar prašomas išnuomoti
valstybinės žemės sklypas yra tinkamo dydžio jame esantiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti
pagal jų tiesioginę paskirtį. Pažymėtina, kad teisės aktuose pateikiama išnuomojamo valstybinės žemės
sklypo dydžio nustatymo sąvoka yra vertinamojo pobūdžio ir nėra vienareikšmė. Kadangi nėra patvirtinta
jokių kriterijų, kaip turėtų būti nustatomas žemės sklypo, kai jis yra projektuojamas prie jau esančių
statinių, dydis, tam, kad būtų užtikrintas projektuojamame žemės sklype esančių statinių normalus
funkcionavimas pagal jų tiesioginę paskirtį, priimami subjektyvūs sprendimai dėl užstatytų žemės sklypų
dydžio (ploto).
Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų nuomos ne aukciono būdu procedūros apraše,
patvirtintame Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės
19 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-181 „Dėl Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų nuomos ne aukciono
būdu procedūros aprašo patvirtinimo“, taip pat nėra nurodytos teritorinio padalinio pareigos vietoje
patikrinti, ar prašomas išnuomoti valstybinės žemės sklypas yra tinkamo dydžio jame esantiems
statiniams ir įrenginiams eksploatuoti pagal jų tiesioginę paskirtį.
Nacionalinė žemės tarnyba 2019-05-02 raštu Nr. 1SD-1051-(3.7 E.) „Dėl teisės aktų
pakeitimo“ kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją ir šio rašto 3 punkte siūlė papildyti Nuomos taisykles
normomis, nustatančiomis teritorinio padalinio pareigą vietoje patikrinti, ar žemės sklypas atitinka
Nuomos taisyklių 3 ir 8 punktuose nurodytus žemės sklypams taikomus plotų reikalavimus. Kaip minėta
pirmiau, patikrinimo rezultatai turėtų būti fiksuojami nustatyta forma ir būtų laikomi privalomais
priimant sprendimą išnuomoti (perleisti nuomos teisę) valstybinės žemės sklypą.
Nacionalinės žemės tarnybos Žemės tvarkymo ir administravimo departamento Žemės
administravimo skyrius Nacionalinės žemės tarnybos elektroninių paklausimų valdymo sistemoje,
kurioje teritoriniams padaliniams teikiamos konsultacijos ir metodiniai išaiškinimai atliekamų funkcijų
klausimais, 2018-10-18 pateiktoje konsultacijoje nurodė, kad „<...> Teisės išsinuomoti valstybinę žemę
įstatyminis pagrindas – teisėtas šioje žemėje esančių statinių valdymas. Šiuo teisiniu reguliavimu
siekiama perduoti valstybinės žemės sklypų naudojimosi teises, skirtas savininko ar nuomininko turimų
nuolatinių statinių ar įrenginių eksploatavimui įgyvendinti. Tas reiškia, jog pastatų savininkai
(nuomininkai) turi įstatymo garantuotą ir ginamą teisę lengvatine (ne aukciono) tvarka išsinuomoti ar
pirkti pastatais užstatytą ir jų eksploatavimo tikslais naudojamą valstybinės žemės sklypą. Nuomotino ar
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perkamo žemės sklypo dydis nustatomas pagal paskirtį atitinkantį faktinį jo naudojimą, o sklypo ribos –
pagal viešosios teisės (teritorijų planavimo) normas kompetentingų valdžios institucijų aktais patvirtintu
sklypo planu.
Primename, kad metodikos, koks žemės sklypo dydis reikalingas esamiems statiniams
eksploatuoti, nėra, ir Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai skyriai, siekdami, kad valstybinė žemė
būtų naudojama efektyviai ir racionaliai bei teiktų didžiausią naudą visuomenei, turėtų užtikrinti, kad
išnuomojami būtų tik tokio dydžio valstybinės žemės sklypai / jų dalys, kokie yra reikalingi esamų statinių
eksploatavimui. Taigi, jeigu dalis valstybinės žemės sklypo yra neužstatyta ir tas plotas yra apleistas
arba nenaudojamas esamiems statiniams eksploatuoti, laikoma, kad valstybinės žemės sklypo plotas per
didelis esamiems statiniams eksploatuoti. Siekiant kuo efektyviau ir racionaliau panaudoti nenaudojamą
valstybinės žemės sklypo dalį, tikslinga šią dalį atidalinti.
Atsižvelgiant į tai, kad savivaldybių savarankiška funkcija yra teritorijų planavimas, savivaldybės
bendrojo plano ar savivaldybės dalių bendrųjų planų ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimas,
tikslinga kreiptis į savivaldybės administraciją dėl nuomonės pateikimo, ar valstybinės žemės sklypo
dalyje, kuri nereikalinga esamiems statiniams eksploatuoti, gali būti suprojektuotas (suformuotas)
savarankiškas žemės sklypas.
Atkreiptinas dėmesys, kad savivaldybės administracijai pateikus nuomonę dėl žemės sklypo
suformavimo, galutinį sprendimą dėl išnuomojamos žemės sklypo dalies dydžio priima Nacionalinės
žemės tarnybos teritorinis skyrius.
Jeigu savivaldybės administracija pateikia nuomonę, kad atidalinus nenaudojamą valstybinės
žemės sklypo dalį ir suformavus žemės sklypą, yra galima ūkinė veikla, Nacionalinės žemės tarnybos
teritorinis skyrius, įvertinęs visas aplinkybes galėtų priimti sprendimą ir imtis atitinkamų veiksmų,
susijusių su nenaudojamos žemės sklypo dalies atidalinimu.
Paminėtina, kad jeigu atidalintoje žemės sklypo dalyje negalima vykdyti ūkinės veiklos, būtina
įvertinti, ar atidalintą žemės sklypo dalį galima prijungti prie kito valstybinės žemės sklypo, o jeigu
atidalinta žemės sklypo dalis ribojasi su valstybinės žemės plotu, nesuformuota atskiru žemės sklypu –
suformuoti naują žemės sklypą.
Tačiau galimi atvejai, kai atidalijimas yra netikslingas (didelės finansinės atidalijimo sąnaudos,
žemės sklypo dalimi, jos neatidalijant, galima disponuoti be kliūčių ir pan.). Todėl kiekvienu atveju
sprendimas atidalinti valstybinės žemės sklypo dalį ar ne, priimamas tik įvertinus visas aplinkybes.<...>
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad, kai šio
įstatymo 20 straipsnio 6 dalies 3 punkte numatytu atveju pertvarkomi galiojančiame detaliajame plane,
parengtame pagal iki 2014 m. sausio 1 d. galiojusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą, nustatyti
žemės sklypai, žemės valdos projektas laikytinas galiojančio detaliojo plano koregavimu. Atsižvelgiant į
tai, darytina išvada, kad jeigu žemės sklypas buvo suplanuotas detaliajame plane, jo ribų keitimas
galimas rengiant žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus pagal minėto įstatymo 20 straipsnio
6 dalies 3 punkto nuostatas, t. y. rengiant žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą. <...>“.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, siūlytina teisės aktuose nustatyti teritorinio padalinio pareigą
įvertinti (kreipiantis į kompetentingas institucijas ir atliekant kitus veiksmus), ar prašomas išnuomoti
valstybinės žemės sklypas yra tinkamo dydžio jame esantiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti
pagal jų tiesioginę paskirtį.
Kaip minėta pirmiau, Tarnyba šiuo metu yra gavusi STT išvadą, kurios 2 punkte taip pat pateiktas
siūlymas papildyti Nuomos taisykles normomis, nustatančiomis teritorinio padalinio pareigą vietoje
patikrinti, ar žemės sklypas atitinka Nuomos taisyklių 3 ir 8 punktų reikalavimus dėl ploto, be kita ko,
detalizuojant patikrinimo rezultatų įforminimo tvarką.
TSVVKPS atliekant teritorinių padalinių skyrių vedėjų priimtų sprendimų ne aukciono tvarka
išnuomoti kitos paskirties valstybinės žemės sklypus patikrinimus, yra nustatoma atvejų, kai priimami
sprendimai išnuomoti galbūt per didelio ploto valstybinės žemės sklypus, tačiau, kaip minėta pirmiau,
teisės aktuose nėra reglamentuojama per kiek laiko nuo valstybinės žemės sklypo suformavimo jis turi
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būti išnuomotas, taip pat iki šiol teisės aktuose nėra aiškių kriterijų dėl ploto, būtino esamiems statiniams
ar įrenginiams eksploatuoti, nustatymo, todėl teritorinių padalinių darbuotojų, priimančių sprendimus
išnuomoti valstybinės žemės sklypą, jo dydžio (ploto), būtino jame esantiems statiniams ar įrenginiams
eksploatuoti, vertinimas yra subjektyvaus pobūdžio, ir teritorinio padalinio darbuotojo diskrecijai
priskirtas klausimas, o tai laikytina korupcijos rizikos veiksniu.
Žemės ūkio ministerijos iniciatyva parengto ir priimto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018
m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 404 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimo
Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ pakeitimo“ 2.2
papunktyje įtvirtinta nuostata, kad žemės sklypų, parduodamų ar išnuomojamų pagal Nuomos taisykles,
administravimo metodiką tvirtina žemės ūkio ministras. Žemės ūkio ministerija parengė Kitos paskirties
valstybinės žemės sklypų, parduodamų ar išnuomojamų ne aukciono būdu, administravimo metodikos,
tvirtinamos žemės ūkio ministro įsakymu, projektą, kuriame taip pat buvo sprendžiama dėl žemės sklypo,
reikalingo statiniams eksploatuoti, dydžio nustatymo tvarkos, tačiau nurodyta metodika, institucijoms
pateikus pastabas, iki šiol nėra patvirtinta.
6. Nuomos taisyklių 33 punktas nustato, kad kai pagal teritorijų planavimo dokumentą ar žemės
valdos projektą keliems savarankiškai funkcionuojantiems statiniams ar įrenginiams, Nekilnojamojo
turto registre įregistruotiems atskirais objektais (pagrindiniais daiktais), eksploatuoti suformuotas vienas
valstybinės žemės sklypas, šių statinių ar įrenginių savininkams (bendraturčiams) išnuomojamos žemės
sklypo dalys, reikalingos kiekvienam atskiram statiniui ar įrenginiui eksploatuoti.
TSVVKPS atliekant teritorinių padalinių skyrių vedėjų priimtų sprendimų ne aukciono tvarka
išnuomoti kitos paskirties valstybinės žemės sklypus patikrinimus, yra nustatoma atvejų, kai valstybinės
žemės sklypų nuomos terminas nustatomas pagal neatnaujintus statinių kadastro duomenis, be to, kyla
neaiškumų, koks nuomos terminas turi būti nustatytas, jeigu suformuotas valstybinės žemės sklypas (jo
dalys), išnuomojamas pagal teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą keliems
savarankiškai funkcionuojantiems statiniams ar įrenginiams, Nekilnojamojo turto registre
įregistruotiems atskirais objektais (pagrindiniais daiktais).
Atsižvelgiant į tai, kad nėra aiškių kriterijų, kaip nustatyti valstybinės žemės sklypo nuomos
terminą, esant skirtingoms situacijos, jo nustatymas yra subjektyvaus pobūdžio, ir teritorinio padalinio
darbuotojo diskrecijai priskirtas klausimas, o tai laikytina korupcijos rizikos veiksniu.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad dabartinis teisinis reglamentavimas
teritorinių padalinių darbuotojams, priimantiems sprendimus lengvatine (ne aukciono) tvarka išnuomoti
naudojamus kitos paskirties valstybinės žemės sklypus statiniams ar įrenginiams eksploatuoti pagal
Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį, sudaro sąlygas savo nuožiūra spręsti, ar
privaloma imtis veiksmų, norint įsitikinti, kokia yra statinių ar įrenginių būklė, kokio dydžio valstybinės
žemės sklypas turi būti išnuomojamas bei koks valstybinės žemės sklypo nuomos terminas turi būti
nustatomas, jeigu suformuotas valstybinės žemės sklypas (jo dalys) išnuomojamas pagal teritorijų
planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą keliems savarankiškai funkcionuojantiems statiniams ar
įrenginiams, Nekilnojamojo turto registre įregistruotiems atskirais objektais (pagrindiniais daiktais),
eksploatuoti. Šios aplinkybes sudaro sąlygas pirmiau minėtiems korupcijos rizikos veiksniams atsirasti.
3. Siūlymai dėl pirmiau nurodytų korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar
sumažinimo
1. TSVVKPS atlikti korupcijos rizikos vertinimą Tarnybos veiklos srityje, susijusioje su leidimų
vykdyti ūkinę veiklą, išdavimu ir asmenų, turinčių Tarnybos sprendimu išduotus leidimus vykdyti ūkinę
veiklą, priežiūra.
2. GNTKS:
2.1. patobulinti žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo tvarką, t. y. parengti kontrolinius
klausimynus, kuriuose būtų aiškiai ir tiksliai nustatyta, ką tikrintojas turi patikrinti žemės sklypo kadastro
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duomenų bylos tikrinimo metu, kokie teisės aktų reikalavimai laikytini svarbiais ir kurių laikymasis turi
būti visuomet patikrinamas;
2.2. spręsti klausimą dėl žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo teritoriniuose
padaliniuose ir Registrų centre suvienodinimo;
2.3. aiškiai apibrėžti, kokiais atvejais privalomai turi būti atliekami nustatytų žemės sklypų
kadastro duomenų teisingumo patikrinimai vietoje;
2.4. parengti (atnaujinti) ir Tarnybos interneto svetainėje paskelbti teisės aktų, kurių reikalavimus
atliekant žemės sklypo kadastro duomenų nustatymo ir žemės sklypo kadastro duomenų rengimo darbus
turi nepažeisti matininkas, sąrašą;
2.5. parengti tvarką, kaip atliekamas Aktų kokybės vertinimas, numatant kriterijus, pagal kuriuos
yra atrenkami Aktai vertinimui atlikti, taip pat numatant, kaip dažnai atliekamas vertinimas, kokių
konkrečių (rizikingiausių) ar visų teritorinių padalinių darbuotojų pildomi Aktai vertinami, kokie
veiksmai yra atliekami nustačius, kad Aktai užpildyti nekokybiškai ir t. t.;
2.6. reguliariai tobulinti tikrintojų kvalifikaciją (pvz., organizuojant vidinius mokymus, skelbiant
Tarnybos vidiniame tinkle informaciją apie tikrintojų daromus pažeidimus ir pan.);
2.7. rengiant GNTKS veiklos planus, nusistatyti aiškius uždavinius, jų įgyvendinimo rodiklius
bei siekiamą rezultatą;
2.8. užtikrinti reguliarų teisės aktų, t. y. NŽT bylų tikrinimo taisyklių, RC bylų tikrinimo
taisyklių, Procedūrų aprašo, peržiūrą ir, esant poreikiui, atnaujinimą;
2.9. spręsti klausimą dėl teritorinių padalinių darbuotojų surašytų aktų apskundimo ne teritorinio
padalinio vadovui, kurio darbuotojo veiksmai yra skundžiami, o Tarnybos direktoriui, tikslingumo.
3. ŽTAD spręsti klausimą dėl Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų nuomos ne aukciono
būdu procedūros aprašo, patvirtinto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2014 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-181 „Dėl Kitos paskirties valstybinės žemės
sklypų nuomos ne aukciono būdu procedūros aprašo patvirtinimo“, nuostatų papildymo (pakeitimo)
pagal šioje išvadoje išdėstytas aplinkybes ir pakartotinai kreiptis į Žemės ūkio ministeriją, siūlant pagal
šioje išvadoje nurodytas aplinkybes patikslinti Nuomos taisyklių, Nutarimo, Metodikos projekto ir kitų
teisės aktų nuostatas, susijusias su valstybinės žemės sklypų esamiems statiniams (ar įrenginiams)
eksploatuoti pagal jų Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę paskirtį nuoma.
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