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NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba)
svarbiausi uždaviniai yra įgyvendinti valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo,
nuosavybės teisių į žemę, mišką, vandens telkinius atkūrimo, valstybinės žemės perleidimo, perdavimo
naudotis ir kitose žemės reformos, žemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, apskaitos,
geodezijos, kartografijos, valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių rengimo srityse;
užtikrinti žemės santykių teisinio reglamentavimo įgyvendinimą; atlikti valstybinės žemės patikėjimo
teisės subjekto (patikėtinio) funkcijas; organizuoti ir vykdyti žemės naudojimo valstybinę kontrolę;
valdyti įstatymuose nustatytas informacines sistemas ir kadastrus; užtikrinti žemėtvarkos planavimo
dokumentų rengimą ir atlikti jų priežiūrą, atlikti matininkų, nustatančių nekilnojamųjų daiktų kadastro
duomenis, ir geodezininkų veiklos kontrolę.
Nacionalinės žemės tarnybos veiklai numatyti strateginio veiklos plano programos tikslai ir
uždaviniai
Nacionalinės žemės tarnybos 2020 metų veikla organizuota vadovaujantis:
– Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2020 metų veiklos planu,
patvirtintu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 17 d.
įsakymu Nr. 1P-95-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2020 metų
veiklos plano patvirtinimo“;
– Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2020–2022 metų strateginiu
veiklos planu, patvirtintu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2019 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1P-341-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinės žemės
tarnybos strateginis veiklos planas);
– Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2020–2022 metų strateginiu veiklos planu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 3D-88 „Dėl
Žemės ūkio ministerijos 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – Strateginis
veiklos planas);
– Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“.
Strateginiame veiklos plane nurodyta, kad Nacionalinė žemės tarnyba pagal kompetenciją
įgyvendina strateginį tikslą (toliau – Strateginis tikslas) – užtikrina racionalų žemės naudojimą,
efektyvų ir kokybišką žemės santykių reguliavimą bei geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo
turto kadastro plėtrą.
Tai trečiasis strateginis tikslas, suformuluotas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
valdymo sričiai „Žemės tvarkymas: žemės reforma, žemėtvarka, geodezija, kartografija, nekilnojamojo
turto kadastras, žemės naudojimo valstybinė kontrolė“.
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Strateginiam tikslui pasiekti Nacionalinė žemės tarnyba 2020 m. vykdė programą1, kurios
tikslas – įgyvendinti valstybės politiką žemės administravimo, žemėtvarkos, žemės naudojimo, žemės
apskaitos, geodezijos, kartografijos ir nekilnojamo turto kadastro plėtros srityse.
Pagal programą Nacionalinė žemės tarnyba įgyvendino šiuos uždavinius:
1 uždavinys. Vykdyti valstybinės žemės patikėtinio funkcijas, sudaryti palankias sąlygas
racionaliam žemės naudojimui, geodezijos, kartografijos ir nekilnojamojo turto kadastro veiklai.
2 uždavinys2. Užtikrinti valstybinių erdvinių duomenų rinkinių atnaujinimą ir apskaityti
valstybinę žemę.

Strateginio tikslo pažangai matuoti nustatytų efekto vertinimo kriterijų planuotos ir pasiektos
reikšmės
Nacionalinės žemės tarnybos 2020 metų veikla vertinama trimis efekto kriterijais.
1. Strateginio tikslo efekto vertinimo kriterijus E-03-01 „Suformuotų valstybinės žemės sklypų
ir identifikuotų valstybinės žemės plotų dalis šalies teritorijoje, proc.“.
1 grafikas. Suformuotų valstybinės žemės sklypų ir identifikuotų valstybinės žemės plotų šalies teritorijoje
dalis, procentais
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Pirmuoju kriterijumi yra matuojama per metus suformuotų valstybinės žemės sklypų ir identifikuotų
valstybinės žemės plotų šalies teritorijoje dalis. 2018 metais įvykdyta 47,05 proc., 2019 metais – 91,3
proc., 2020 m. – 96,15 proc. suplanuotų darbų. Mažesnę vertinimo kriterijaus reikšmę lėmė tai, kad
laisvos valstybinės žemės fondą sudarantys žemės, miško, vandens plotai mažėja, atitinkamai smulkėja
projektuotinų žemės sklypų plotai, didėja skaičius suprojektuotų žemės sklypų, darbų apimtis didėja,
todėl identifikuotos valstybinės žemės plotas didėja lėčiau. Be to, šalyje 2020 m. ilgą laiko tarpą buvo
paskelbtas karantinas dėl koronaviruso (COVID-19) grėsmės, todėl suformuotų valstybinės žemės
sklypų ir identifikuotų valstybinės žemės plotų šalies teritorijoje dalis, vertinant procentinį pokytį per
metus, pakito mažiau nei planuota.

Strateginio veiklos plano 2020–2022 metams Programa 0301 „Žemės tvarkymas ir administravimas bei erdvinės
informacijos infrastruktūros vystymas“.
1

Nacionalinė žemės tarnyba pagal kompetenciją įgyvendina Strateginio veiklos plano 2020–2022 metams Programoje 0301
„Žemės tvarkymas ir administravimas bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas“ numatytą 2 uždavinį „Vystyti
Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūrą, rengti kartografinę medžiagą ir apskaityti valstybinę žemę miestuose“.
2
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2. Strateginio tikslo efekto vertinimo kriterijus E-03-02 „Valstybinių erdvinių duomenų
naudotojų skaičiaus pokytis, palyginti su praėjusiais metais, proc.“.
2 grafikas. Valstybinių erdvinių duomenų naudotojų skaičiaus pokytis, palyginti su praėjusiais metais,
procentais
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Antruoju kriterijumi vertinamas erdvinių duomenų naudojimas, jų vystymas bei plėtra. 2020 metų
veiklos rezultatai rodo, kad erdvinių duomenų naudotojų augimas buvo 12 proc. punktų didesnis nei
planuota. Geresnį rezultatą lėmė tai, kad per Lietuvos erdvinės informacijos portalą (toliau – Portalas)
teikiant atnaujintus valstybinius erdvinius duomenų rinkinius ir žemėlapius bei elektronines paslaugas
didėja ir naudotojų skaičius.
3. Strateginio tikslo efekto vertinimo kriterijus E-03-03 „Neįregistruotos valstybinės žemės
dalis, nuo visos valstybinės žemės, proc.“.
3 grafikas. Neįregistruotos valstybinės žemės dalis, skaičiuojant nuo visos valstybinės žemės, procentais
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Trečiasis efekto vertinimo kriterijus yra naujai nustatytas vertinimo kriterijus3. Šis efekto vertinimo
kriterijus pasirinktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Žemės fondo
apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio
7 d. įsakymu Nr. 302 „Dėl Žemės fondo apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Tikslas – nustatyti
Nacionalinės žemės tarnybos 2020–2022 metų strateginiame veiklos plane numatyta, kad Efekto rodiklį E-03-01 pakeis
nuo 2020 metų skaičiuojamas naujas Efekto rodiklis E-03-03, kuris tiksliau parodys neįregistruotos valstybinės žemės
dalies mažėjimą.
3
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neįregistruotos valstybinės žemės dalies, skaičiuojant nuo visos valstybinės žemės, kaitą per metus,
procentais, t. y. siekiama, kad būtų sumažintas neįregistruotų valstybinių žemės plotų skaičius, taip
sudarant sąlygas efektyviau naudoti valstybinės žemės fondą ir galimybes parduoti, išnuomoti ar
perduoti valdyti panaudos teise valstybinės žemės sklypus.
Strateginiam tikslui pasiekti numatytos programos vykdymo pažangai matuoti nustatytų
vertinimo kriterijų planuotos ir pasiektos reikšmės
Vertinimo
kriterijaus
kodas

Programos tikslų,
uždavinių, vertinimo
kriterijų pavadinimai ir
mato vienetai

Reikšmės
2020 m. planas

2020 m. faktas

2020 metų plano
įvykdymas (proc.)

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

R-03.00101-01

R-03.00101-02

R-03.00101-03

R-03.00101-04

R-03.00101-05

Žemės ploto, dėl kurio jau
priimti sprendimai atkurti
piliečių nuosavybės teises į
žemę, mišką ir vandens
telkinius, dalis, proc.,
skaičiuojant nuo
prašymuose nurodyto ploto.
Kitos paskirties išnuomotų
valstybinės žemės sklypų,
vykdant žemės naudojimo
valstybinę kontrolę,
patikrinimų dalis, proc.,
skaičiuojant nuo visų
atliktų žemės naudojimo
patikrinimų.
Patikėjimo teise valdomos
laisvos žemės fondo žemės
ploto, suprojektuoto žemės
valdos projektuose, pokytis
per metus, proc.
Teikiamų erdvinių
duomenų paslaugų
skaičiaus pokytis, palyginti
su praėjusiais metais, proc.

Asmenų, pagal sociologinės
apklausos duomenis
pasitikinčių Nacionaline
žemės tarnyba, dalis, proc.

100

99,86

99,86

11

14,93

135,73

17

11,25

66,18

3

3

100,00

-

Pagal pirkimo
iniciatoriaus – Viešųjų
ryšių skyriaus pateiktą
informaciją,
sociologinė apklausa
šiuo metu dar nėra
atlikta dėl šalyje
įvesto karantino.
Sociologinę apklausą
planuojama atlikti
pasibaigus karantino
laikotarpiui.

35
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R-03.00101-06

P-03.00101-01-01

P-03.00101-01-02

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

P-03.00101-01-05

P-03.00101-01-06

P-03.00101-01-07

Asmenų, pagal sociologinės
apklausos duomenis
Nacionalinės žemės
tarnybos veiklą vertinančių
kaip skaidrią, skaidrumo
vertinimo vidurkis, balais.

5,8

-

Pagal pirkimo
iniciatoriaus – Viešųjų
ryšių skyriaus pateiktą
informaciją,
sociologinė apklausa
šiuo metu dar nėra
atlikta dėl šalyje
įvesto karantino.
Sociologinę apklausą
planuojama atlikti
pasibaigus karantino
laikotarpiui.

1 uždavinys. Vykdyti valstybinės žemės patikėtinio funkcijas, sudaryti palankias sąlygas
racionaliam žemės naudojimui, geodezijos, kartografijos ir nekilnojamojo turto kadastro
veiklai
Produkto kriterijai:
Priimtų sprendimų atkurti
piliečių nuosavybės teises į
5 000
3 310
66,204
žemę, mišką ir vandens
telkinius skaičius, vnt.
Sudarytų sutarčių parduoti,
kitaip perleisti privačion
nuosavybėn bei išnuomoti
15 000
20 752
138,35
valstybinę žemę skaičius,
vnt.
Vykdant žemės naudojimo
valstybinę kontrolę atliktų
12 000
12 064
100,53
patikrinimų skaičius, vnt.
Patikrintų vietovėje žemės
sklypų kadastro duomenų
13 000
13 784
106,03
bylų skaičius, vnt.
Žemėtvarkos planavimo
dokumentų rengimo
informacinėje sistemoje
7 500
10 608
141,4
(ŽPDRIS) užsakytų
parengti žemėtvarkos
projektų skaičius, vnt.
Vykdant valstybinę
žemėtvarkos planavimo
6 000
7 826
130,4
dokumentų priežiūrą atliktų
patikrinimų skaičius, vnt.
Skaitmenizuotų išduotų
sutikimų / leidimų naudotis
20 000
24 170
120,85
valstybine žeme skaičius,
vnt.

Strateginiame veiklos plane 2020–2022 m. buvo numatyta, kad 2020 metais Nacionalinė žemės tarnyba priims 2000 vnt.
sprendimų atkurti piliečių nuosavybės teises į žemę, mišką ir vandens telkiniu. Nacionalinė žemės tarnyba 2020 metų
veiklos plane numatė didesnį – 5000 atitinkamų sprendimų skaičių. Šio planuoto rodiklio nepavyko pasiekti iš esmės dėl
šalyje paskelbto karantino.
4
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P-03.00101-02-01

2 uždavinys. Užtikrinti valstybinių erdvinių duomenų rinkinių atnaujinimą ir apskaityti
valstybinę žemę miestuose
Produkto kriterijus:
Valstybinių erdvinių
duomenų užsakymų
5000
7 321
146,42
skaičius, vnt.

P-03.00101-02-02

Elektroniniu būdu
išduodamų sutikimų
skaičius, vnt.

20 000

18 587

92,94

Strateginiam tikslui pasiekti Nacionalinės žemės tarnybos 2020 metų pagrindiniai rezultatai:
– Nuosavybės teisių atkūrimas (Žemės reforma). 2020 metais buvo atkurtos nuosavybės teisės
2,30 tūkst. piliečių į 2,50 tūkst. ha žemės, t. y. buvo priimta 3,31 tūkst. sprendimų dėl nuosavybės teisių
į žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimo kaimo vietovėse ir miestų teritorijose.
Įgyvendinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostata – iš esmės baigtas
nuosavybės teisių atkūrimas į kaimo vietovėse turėtą žemę. 221 piliečiui nuosavybės teisių neįmanoma
atkurti dėl jų pačių neveikimo.
Žemės reforma kaimo vietovėse. Nuo žemės reformos pradžios (1991 m.) iki 2021 m. sausio 1 d.
pateikta 789,23 tūkst. piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į 4,026 mln. ha žemės kaimo
vietovėje. Per šį laikotarpį buvo priimti sprendimai 787,71 tūkst. piliečių atkurti nuosavybės teises į
4,024 mln. ha žemės, miško ir vandens telkinių, – tai sudaro 99,96 proc. piliečių prašymuose nurodyto
ploto.
Per 2020 metus pagal piliečių prašymus buvo priimta 1,61 tūkst. sprendimų ir atkurtos 1,49 tūkst.
piliečių nuosavybės teisės į 2,15 tūkst. ha žemės. Atitinkamai 2019 metais buvo priimta 3,24 tūkst.
sprendimų ir atkurtos 3,14 tūkst. piliečių nuosavybės teisės į 4,24 tūkst. ha žemės. Nuosavybės teises
liko atkurti 1 520 piliečių į 1,84 tūkst. ha žemės, iš jų – 221 piliečiui negalima atkurti nuosavybės
teisių į 283 ha žemės, miško ir vandens telkinių dėl pačių piliečių neveikimo.
Nuosavybės teisių atkūrimas miestams priskirtose teritorijose. Nuo žemės reformos pradžios (1991 m.)
iki 2021 m. sausio 1 d. pateikta 51,84 tūkst. piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į 39,35 tūkst. ha
žemės. Priimti sprendimai 48,19 tūkst. piliečių atkurti nuosavybės teises į 37,40 tūkst. ha žemės, – tai
sudaro 95,04 proc. žemės ploto, nurodyto piliečių prašymuose.
Per 2020 metus pagal piliečių prašymus buvo priimta 1,70 tūkst. sprendimų ir atkurtos 0,81 tūkst.
piliečių nuosavybės teisės į 0,34 tūkst. ha žemės. Atitinkamai 2019 metais buvo priimta 2,24 tūkst.
sprendimų ir atkurtos 1,61 tūkst. piliečių nuosavybės teisės į 1,07 tūkst. ha žemės. Nuosavybės teises
liko atkurti 3,65 tūkst. piliečių į 1,95 tūkst. ha žemės plotą.
Nuo žemės reformos pradžios (1991 m.) iki 2021 m. sausio 1 d. šalies miestuose (išskyrus
Vilniaus ir Trakų miestus) pateikta 45,23 tūkst. piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į
33,93 tūkst. ha žemės miestuose ir miestams iki 1995 m. birželio 1 d. priskirtose teritorijose.
Nuosavybės teisės į miestuose turėtą žemę atkurtos 99,06 proc. piliečių, pateikusių visus nuosavybės
teises įrodančius ir giminystės ryšį su turėtos žemės savininku patvirtinančius dokumentus, – į
99,34 proc. žemės ploto, nurodyto jų prašymuose.
Iki 2021 m. sausio 1 d. nuosavybės teises miestų teritorijose liko atkurti 3 651 piliečiui, iš to
skaičiaus – Vilniaus mieste nuosavybės teises liko atkurti 3 188 piliečiams, Trakų mieste –
36 piliečiams, kituose miestuose – 427 piliečiams. Iš 100 miestų, 86-iuose miestuose nuosavybės teisės
atkurtos visiems piliečiams, 9-iuose miestuose nuosavybės teises liko atkurti po mažiau nei
10 pretendentų. Sudėtingesnė situacija yra Kauno mieste, kur nuosavybės teisės atkurtos į 96,92 proc.
žemės ploto, nurodyto piliečių prašymuose, ir nuosavybės teises liko atkurti 271 piliečiui, taip pat
Palangos mieste, kur nuosavybės teisės atkurtos į 97,75 proc. žemės ploto, liko atkurti – 79 piliečiams.
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Minėti piliečiai pageidauja susigrąžinti žemę natūra (turėtoje vietoje), tačiau savivaldybių
administracijos iki dabar dar nėra pateikusios suformuotų žemės sklypų, į kuriuos piliečiai pageidauja
atkurti nuosavybės teises natūra, dokumentų. Birštono mieste 28 piliečiai pageidauja gauti nuosavybėn
neatlygintinai naujus žemės sklypus, tačiau dėl šiuo metu atliekamo žemės sklypų formavimo
pertvarkymo proceso nuosavybės teisių atkūrimo procedūros, perduodant neatlygintinai naują žemės
sklypą individualiai statybai, negali būti vykdomos.
Vilniaus ir Trakų miestuose iki 2021 m. sausio 1 d. yra pateikta 6,61 tūkst. piliečių prašymų
atkurti nuosavybės teises į 5,42 tūkst. ha žemės miestuose ir miestams iki 1995 m. birželio 1 d.
priskirtose teritorijose. Šiuose miestuose nuosavybės teises liko atkurti 3 224 piliečiams į 1,73 tūkst. ha
žemės plotą. Vilniaus mieste nuosavybės teisės atkurtos tik į 67,5 proc. žemės ploto, nurodyto piliečių
prašymuose, o nuosavybės teises liko atkurti 3 188 piliečiams; Trakuose – 93,34 proc. žemės ploto,
nurodyto piliečių prašymuose, liko atkurti – 36 piliečiams. Trakų mieste gauti naują žemės sklypą
pageidauja 36 piliečiai. Trakų savivaldybės administracija yra pateikusi tik 3 naujus žemės sklypus
piliečių nuosavybės teisėms atkurti, todėl nuosavybės teisų atkūrimo procesas užsitęsė. Vilniaus mieste
gauti naują ir (ar) naują lygiavertį žemės sklypą pageidauja 2 133 piliečiai.
Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto skyrius (toliau – Vilniaus miesto skyrius),
vykdydamas nuosavybės teisių atkūrimo procedūras, 2020 m. rugsėjo 17 d. – spalio 27 d. ir
gruodžio 8 d. organizavo 30 komisijos posėdžių (piliečiams perduodamų neatlygintinai nuosavybėn
naujų žemės sklypų individualiai statybai bei kitai paskirčiai skirstymo), kurių metu 1000 piliečių
turėjo galimybę rinktis naujus žemės sklypus (jų dalis) iš 505-ių siūlytinų naujų žemės sklypų (jų dalių)
nuosavybės teisėms atkurti. Iš kviestų 1000-io piliečių į posėdžius atvyko 362 piliečiai, naujus žemės
sklypus (jų dalis) iš siūlytų sąrašo pasirinko 207 piliečiai. Tačiau vėliau 30 iš jų atsisakė pasirinktų
žemės sklypų (jų dalių).
Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2020-11-26 Vilniaus miesto skyriui pateikė
55 naujus žemės sklypus piliečių nuosavybės teisėms atkurti. Šie nauji žemės sklypai ir likę
nepaskirstyti 374 nauji žemės sklypai (jų dalys) piliečiams bus siūlomi kitame skirstymo etape, kuris
numatytas 2021 m. II–III ketvirtyje.
Vilniaus miesto savivaldybės administracija patvirtino baigtinį sąrašą teritorijų (apie 55 ha),
kuriose bus formuojami nauji žemės sklypai piliečių nuosavybės teisėms atkurti perduodant
neatlygintinai naują žemės sklypą, tačiau Nacionalinė žemės tarnyba, neturėdama informacijos, kiek
šiose teritorijose bus suformuota naujų žemės sklypų ir ar jų pakaks visiems piliečiams, kurie įrašyti į
piliečių eilę naujam žemės sklypui gauti, neturi teisinio pagrindo pagal Lietuvos Respublikos piliečių
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 21 straipsnio 7 dalį priimti sprendimų
dėl nuosavybės teisių atkūrimo atlyginant pinigais.
Vilniaus miesto savivaldybės administracija iki šiol nėra išnagrinėjusi 39 likusių rėžinių kaimų
teritorijų, nustatant, ar yra galimybė suprojektuoti grąžintinus žemės sklypus natūra, ar priimti
sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo atlyginant pinigais, kad būtų galima užbaigti nuosavybės
teisių atkūrimo procedūras.
Strateginio tikslo rezultato vertinimo kriterijus R-03.001-01-01 „Žemės ploto, dėl kurio jau priimti
sprendimai atkurti piliečių nuosavybės teises į žemę, mišką ir vandens telkinius, dalis, proc., nuo
prašymuose nurodyto ploto“. 2020 metais įvykdyta 99,86 proc. suplanuotų darbų. Mažesnę vertinimo
kriterijaus reikšmę lėmė tai, kad Lietuvos Respublikos Seimui 2019 m. sausio 11 d. priėmus Piliečių
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymą
Nr. XIII-1925, kuriuo pakeista šio įstatymo 21 straipsnio 4 dalis, buvo įtvirtinta piliečių valios dėl
nuosavybės teisių atkūrimo būdo pakeitimo galimybė ir galimybė piliečiams iki 2019-06-01 prašyti
(pateikti prašymą) už miesto teritorijoje turėtą ir už valstybės išperkamą žemę atlyginti lygiaverčiu
miško plotu.
Didžiausia, ilgiausiai trunkanti ir esminę įtaką nuosavybės teisių atkūrimo procese turinti
procedūra yra žemės sklypų projektavimas, nes projekto rengimo trukmė, kurią lemia projekte
dalyvaujančių piliečių skaičius, gali trukti nuo 6 iki 12 mėnesių, o piliečiai, derindami juose
suprojektuotus žemės sklypus, išreiškia galutinę valią dėl žemės sklypų pasirinkimo. Atsižvelgiant į
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tai, padidėjo piliečių, pageidaujančių atkurti nuosavybės teises kaimo gyvenamojoje vietovėje, kuriems
dar tik projektuojami žemės sklypai, o sprendimai atkurti nuosavybės teises bus priimami 2021 m.,
skaičius.
Taip pat mažesnę vertinimo kriterijaus reikšmę lėmė tai, kad šalyje 2020 m. ilgą laiko tarpą buvo
paskelbtas karantinas dėl koronaviruso (COVID-19) grėsmės, todėl buvo sustabdyti susirinkimų dėl
žemės sklypų projektavimo žemės reformos žemėtvarkos projektuose ir jiems prilyginamuose žemės
sklypų planuose organizavimo darbai. Be to, reikia pažymėti, kad priimtų sprendimų atkurti piliečių
nuosavybės teises į žemę, mišką ir vandens telkinius žemės plotas yra per mažas, kad turėtų įtakos
rezultato kriterijaus pokyčiui, kadangi atkuriami nuosavybėn miško, vandens plotai mažėja, todėl ir
smulkėja projektuotinų valdų plotas.
Strateginio tikslo produkto vertinimo kriterijus P-03.001-01-01-01 „Priimtų sprendimų atkurti piliečių
nuosavybės teises į žemę, mišką ir vandens telkinius skaičius, vnt.“ 2020 metais šis rodiklis buvo
66,2 proc. mažesnis nei planuotas. Mažesnį rezultatą lėmė tai, kad Lietuvos Respublikos Seimui
2018 m. lapkričio 8 d. priėmus Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1610, 21 straipsnis buvo papildytas 6 dalimi,
kurioje buvo įtvirtinta nuostata, – jeigu pilietis, turintis teisę atkurti nuosavybės teises į žemę, mišką ar
vandens telkinį grąžinant natūra arba perduodant neatlygintinai nuosavybėn žemės, miško sklypą ar
vandens telkinį kaimo vietovėje ar (ir) miesto savivaldybės teritorijai priskirtoje po 1995 m. birželio
1 d., Vyriausybės nustatyta tvarka informuotas nenurodo (nepatikslina) vietovės, kurioje pageidautų
gauti žemės, miško sklypą ar vandens telkinį, kviečiamas kvietime nurodytu laiku neatvyksta (išskyrus
neatvykimą dėl ne nuo jo valios priklausančių aplinkybių) rinktis arba atvykęs nepasirenka
projektuojamo žemės, miško sklypo ar vandens telkinio vietos, arba pasirinktoje vietovėje nebėra
laisvos valstybinės žemės, kurioje piliečiui būtų galima projektuoti žemės sklypą, nuosavybės teisės
šiam piliečiui atkuriamos atlyginant pinigais.
Taip pat reikšmė mažesnė ir dėl pačių piliečių neveikimo, pretendentų tarpusavio ginčų,
nežinomų pretendentų paveldėtojų, piliečių neaktyvumo ir teisminių ginčų. Be to, mažesnę vertinimo
kriterijaus reikšmę lėmė tai, kad šalyje 2020 m. ilgą laiko tarpą buvo paskelbtas karantinas dėl
koronaviruso (COVID-19) grėsmės, todėl dalies žemės sklypų, į kuriuos rengiamasi atkurti nuosavybės
teises, kadastro duomenų bylų patikra persikėlė į 2021 metus.
– Žemės naudojimo valstybinė kontrolė. Vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę vienoje iš
prioritetinių sričių – kitos paskirties išnuomoti valstybinės žemės sklypai, 2020 metais atliktas 1 801
žemės naudojimo patikrinimas, tai sudaro 14,93 proc. visų atliktų žemės naudojimo patikrinimų.
Atrenkant kitos paskirties išnuomotos valstybinės žemės sklypus planiniams patikrinimams buvo
atrenkami rizikos grupei priskirtini žemės sklypai, t. y. didžiausios vidutinės vertės žemės sklypai dėl
kurių seniausiai sudarytos valstybinės žemės nuomos sutartys. Nacionalinei žemės tarnybai atlikus
1 801 kitos paskirties išnuomotų valstybinės žemės sklypų naudojimo patikrinimą, pagal Nacionalinės
žemės tarnybos kompetenciją buvo nustatyta 120 žemės naudojimo tvarkos pažeidimų, už kuriuos
numatyta atsakomybė Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse.
Vykdydama žemės naudojimo valstybinę kontrolę, Nacionalinė žemės tarnyba 2020 metais
atliko 12 064 patikrinimus. Pagal 2020 metų Žemės tvarkymo darbų plane, kuris patvirtintas
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 2 d. įsakymu Nr.
1P-77-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinių skyrių 2020 m.
žemės tvarkymo darbų plano patvirtinimo ir žemės sklypų (plotų) atrankos planiniams žemės
naudojimo patikrinimams atlikti kriterijų sąrašo patvirtinimo“, nustatytas planinių patikrinimų
prioritetines sritis, 2020 metais atlikta:
• 1 688 kitos paskirties privačių žemės sklypų patikrinimai;
• 1 801 kitos paskirties išnuomotų valstybinės žemės sklypų patikrinimas;
• 1 506 perduotų neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti valstybinės žemės sklypų
patikrinimai;
• 1 698 apleistų privačių ir valstybinės žemės sklypų (plotų) patikrinimai;
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•

1 599 kitų žemės naudojimo patikrinimai.
Vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę, pagal Nacionalinės žemės tarnybos kompetenciją
buvo nustatyti 3 523 žemės naudojimo tvarkos pažeidimai. Tai sudarė 29 proc. visų atliktų patikrinimų
(453 atvejais mažiau, nei buvo nustatyta 2019 metais, – 30 proc. visų tais metais atliktų patikrinimų,
už kuriuos numatyta atsakomybė Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse).
Planinių patikrinimų metu nustatytų pažeidimų skaičius, palyginti su praėjusiais metais, turėjo
tendenciją didėti, t. y. 2020 m. atliekant planinius žemės naudojimo patikrinimus buvo nustatyta
34 pažeidimais (iš viso atliekant planinius patikrinimus nustatyti 2 172 pažeidimai) daugiau nei
2019 m. 2020 metais žymiai sumažėjo žemės apleidimo atvejų (palyginti su 2019 metais, sumažėjimas
siekia 19 proc.), taip pat sumažėjo žemės naudojimo ne pagal paskirtį atvejų (20 proc.), tačiau
pastebėtina, kad nustatomų savavališko žemės užėmimo atvejų skaičius kiekvienais metais iš esmės
lieka stabilus (2020 metais buvo nustatyti 1 542 savavališko žemės užėmimo atvejai, 2019 m. –
1 538 atvejai).
Planinių ir neplaninių žemės naudojimo patikrinimų metu nustatomas bendras pažeidimų
skaičiaus sumažėjimas suponuoja išvadą, kad asmenų konsultavimas ir žemės naudojimo valstybinės
kontrolės tikslų viešinimas pasiekia tikslą – asmenys geriau žino savo pareigas žemės naudojimo
srityje. Siekiant užtikrinti kuo efektyvesnį žemės naudojimo valstybinės kontrolės vykdymą, jos
vykdymo procesų stebėseną, apskaitą ir didinti prižiūrimų subjektų informuotumą, pasiūlytas ir
pradėtas įgyvendinti geografinių informacinių sistemų (toliau – GIS) priemonių pritaikymas žemės
naudojimo valstybinės kontrolės darbų organizavimui vykdyti. GIS priemonėmis yra sukurta ir
planuojama, kad per 2021 m. I–II ketvirčius pradės funkcionuoti interneto svetainė, kurioje gyventojai
apie pastebėtus žemės naudojimo tvarkos pažeidimus Nacionalinę žemės tarnybą galės informuoti
greičiau, patogiau ir neatskleisdami savo tapatybės – jiems tereikės interaktyviame žemėlapyje
pažymėti konkrečią vietą, kurioje pastebėtas galimas žemės naudojimo tvarkos pažeidimas.
Internetinėje svetainėje visuomenė galės susipažinti su kiekviename Nacionalinės žemės
tarnybos teritoriniame skyriuje kasmet suplanuotais atlikti planiniais žemės naudojimo patikrinimais,
sužinoti, kur ir kiek Nacionalinė žemės tarnyba per metus atlieka žemės naudojimo patikrinimų, kiek
nustato pažeidimų, taip pat rasti kitą aktualią statistinę informaciją, susijusią su žemės naudojimo
valstybine kontrole.
– Žemės sklypų kadastro duomenų patikra. 2020 metais Nacionalinėje žemės tarnyboje (t. y.
visuose Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniuose skyriuose) buvo numatyta atlikti 13 000 žemės
sklypų kadastro duomenų patikrų vietovėje. Per 2020 metus buvo atliktos 13 784 žemės sklypų
kadastro duomenų teisingumo patikros vietovėje. Numatyta reikšmė viršyta, t. y. buvo atlikta
784 žemės sklypų kadastro duomenų teisingumo patikromis vietovėje daugiau. Rodiklis viršytas, nes
2019 m. buvo įsigyti nauji matavimo prietaisai (daugiau specialistų turi galimybę vykti į vietovę).
Siekiant efektyvesnio žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo, 2020 metais pradėtas
žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo funkcionalumo tobulinimas – bendradarbiaujant su
valstybės įmone Registrų centru, vertintos galimybės automatizuoti Nekilnojamojo turto registro
posistemėje „GeoMatininkas“ žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo aktų pildymo
patobulinimą, sudarant galimybę specialistams, tikrinantiems žemės sklypų kadastro duomenų bylas,
pildant žemės sklypų kadastro duomenų bylos tikrinimo aktus, pasirinkti konkretų pažeisto teisės akto
punktą, nustatyto pažeidimo aprašymą. Taip pat Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1P-280-(1.3 E.) „Dėl Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinių skyrių surašytų Žemės sklypų kadastro duomenų bylų
tikrinimo aktų ir Žemės sklypų kadastrinių matavimų ir žemės sklypo ribų ženklinimo tikrinimo
vietovėje aktų kokybės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Nacionalinės žemės
tarnybos teritorinių skyrių surašytų Žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo aktų ir Žemės
sklypų kadastrinių matavimų ir žemės sklypo ribų ženklinimo tikrinimo vietovėje aktų kokybės
vertinimo tvarkos aprašas, padėsiantis užtikrinti kokybišką kadastro duomenų bylų tikrinimo procesą.
2020 metais Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių skyrių specialistams, tikrinantiems žemės
sklypų kadastro duomenų bylas, buvo surengti vidiniai mokymai aktualia tema „Žemės sklypų kadastro
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duomenų bylų tikrinimas“. Dalyvavo 115 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių skyrių specialistų.
– Valstybinės žemės pardavimas. Per 2020 metus sudaryta 5 499 valstybinės žemės pirkimo–
pardavimo sutarčių, kurių vertė siekia 32,7 mln. Eur, iš jų – 149 sutartys (16,4 mln. Eur) buvo sudarytos
numatant atsiskaitymą išsimokėtinai ir 5350 sutartys (16,3 mln. Eur) buvo sudarytos numatant
atsiskaitymą iš karto. Už parduotus valstybinės žemės sklypus į valstybės bei savivaldybės biudžetus
2020 metais pervesta 37,7 mln. Eur – tai 13,6 proc. daugiau nei 2019 m.
– Žemės paėmimas visuomenės poreikiams. Įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos „Rail
Baltica“ projekto II etapą Nacionalinė žemės tarnyba 2019 metais priėmė 99, o 2020 metais –
1 562 žemės paėmimo visuomenės poreikiams aktus, kuriuose nurodytas bendras žemės plotas siekia
apie 380 ha.
2020 metais, įgyvendinant žemės paėmimo visuomenės poreikiams ypatingos valstybinės
svarbos (magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožui nuo 56,83 iki 97,06 km
rekonstruoti) Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybių teritorijose procedūras, Nacionalinės žemės
tarnybos direktorius patvirtino 2 žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus Marijampolės ir
Kalvarijų savivaldybių teritorijose. Pagal šiuos projektus magistralinio kelio A5 Kaunas–
Marijampolė–Suvalkai ruožui nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstruoti bus paimta 713 privačios ir
valstybinės žemės sklypų, kurių plotas – 568,4 ha ploto privačios žemės bei 29,1 ha ploto laisvos
valstybinės žemės. Vykdant minėtus projektus 2020 metais buvo priimti 623 Nacionalinės žemės
tarnybos direktoriaus sprendimai dėl žemės sklypų pertvarkymo ir 63 aktai dėl žemės paėmimo
visuomenės poreikiams.
Nacionalinės žemės tarnybos direktoriui 2020 m. gruodžio 17 d. pasirašius galutinį įsakymą dėl
nuosavybės teise valdomų žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams, užbaigtas daugiau kaip
20 metų trukęs žemės paėmimo Kauno laisvajai ekonominei zonai (LEZ) plėsti procesas. Į didesnę nei
500 ha Kauno LEZ teritoriją pateko daugiau kaip 400 privačių žemės sklypų ar jų dalių.
Nuo 2010 m. liepos 1 d. žemės paėmimą visuomenės poreikiams pradėjusi vykdyti Nacionalinė
žemės tarnyba šį procesą gerokai paspartino. Per šį laikotarpį buvo priimti 384 Nacionalinės žemės
tarnybos direktoriaus įsakymai dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams, paimti 278 žemės sklypai.
Vien per 2020 metų antrąjį pusmetį, patvirtinus 6 žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus,
buvo priimti 148 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymai dėl 89 žemės sklypų paėmimo
visuomenės poreikiams, kurių bendras plotas siekia 61,5 ha.
Kauno LEZ nuo pirmojo investuotojo įsikūrimo jau pritraukė 680 mln. Eur tiesioginių
investicijų, iš jų – 70 proc. sudaro užsienio investicijos.
– Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimas. 2020 metais per Žemėtvarkos planavimo
dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS) užsakytos 10 608 paslaugos, iš jų: 9 567
žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo paslaugos, 1 036 kaimo plėtros
žemėtvarkos projektų rengimo paslaugos ir 5 žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų
rengimo paslaugos.
– Žemėtvarkos planavimo dokumentų valstybinė priežiūra. 2020 metais patikrinti 7 826
žemėtvarkos planavimo dokumentai (iš jų: 6 659 – žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai;
1022 – kaimo plėtros žemėtvarkos projektai; 9 – žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektai; 1–
žemėtvarkos schema; 135 – žemės reformos žemėtvarkos projektai) ir surašyti žemėtvarkos planavimo
dokumentų patikrinimo aktai, kuriuose nurodytos išvados dėl žemėtvarkos planavimo dokumentų
tikslingumo tvirtinti / netvirtinti.
2020 metais Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniam padaliniui, atsakingam už valstybinę
žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą, 98 proc. žemėtvarkos planavimo dokumentų tikrinti
buvo pateikti ŽPDRIS sistemoje, o 2 proc. spausdintine forma.
– Sutikimai įsigyti žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties žemės. Sutikimas įsigyti žemės ūkio ir
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miškų ūkio paskirties žemės išduodamas Nacionalinei žemės tarnybai valstybės įmonių registruose
patikrinus duomenis apie asmenų turimus žemės ūkio paskirties ir miškų ūkio paskirties žemės plotus
ir (ar) akcijas juridiniuose asmenyse, kurie valdo žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties žemę.
Per 2020 metus išduota 24 140 žemės ūkio paskirties sutikimų ir 7 882 miško ūkio paskirties
sutikimai, atsisakyta išduoti: 63 sutikimus įsigyti žemės ūkio paskirties žemės ir 34 sutikimus įsigyti
miško ūkio paskirties žemės.
– Sutikimai vykdyti veiklą nesuformuotoje valstybinėje žemėje. Nacionalinė žemės tarnyba
2020 metais išdavė 22 188 sutikimus tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti
jiems funkcionuoti būtinus statinius, statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje
žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose
vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus statinius, laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu ir
statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme,
kurioje nesuformuoti žemės sklypai.
2020 metais elektroniniu būdu, t. y. naudojantis Portale esančia elektronine sutikimų tiesti
susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius
valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo paslauga, išduoti 18 587 sutikimai.
Siekiant gerinti sutikimų išdavimo administracinių paslaugų teikimą, 2020 metais parengti –
Sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 1P-26(1.3.) „Dėl Sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklių patvirtinimo“,
Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose nesudėtingus
statinius išdavimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2012 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-146 „Dėl Sutikimų statyti ir naudoti
valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus statinius išdavimo
taisyklių patvirtinimo“, Sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės
žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių, patvirtintų
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. liepos 27 d. įsakymu
Nr. 1P-(1.3.)-259 „Dėl Sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės
žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių
patvirtinimo“ ir Sutikimų statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje
nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 1P-238-(1.3 E.) „Dėl Sutikimų
statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės
sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“, pakeitimų projektai.
– Apskritojo stalo diskusijos. Siekiant kokybiškesnio žemės tvarkymo ir žemės administravimo
proceso, taip pat glaudesnio ir rezultatyvesnio bendradarbiavimo tarp žemėtvarkos planavimo
dokumentus rengiančių specialistų ir Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojų, organizuotos
5 apskritojo stalo diskusijos Lietuvos regionuose (2020-07-24 Rietave, 2020-09-03 Radviliškyje,
2020-09-17 Utenoje, 2020-10-08 Kaune ir 2020-10-29 Vilniuje), kuriose dalyvavo 430 specialistų
(89 savivaldybių atstovai, 93 žemėtvarkos projektų rengėjai ir 248 Nacionalinės žemės tarnybos
darbuotojai).
Apskritų stalų diskusijose skaityti pranešimai šiomis aktualiomis temomis: „Rengiamuose
žemėtvarkos planavimo dokumentuose dažniausiai pasitaikančios klaidos. ŽPDRIS atnaujinimai“,
,,Žemės tvarkymo ir administravimo aktualijos“, ,,Pagrindiniai žemės tvarkymo srities klausimai“,
,,Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų parduodamų ar išnuomojamų ne aukciono būdu
administravimo metodikos taikymas praktikoje“ ir ,,Pagrindiniai žemės administravimo srities
klausimai“.
Apibendrinus visų apskritųjų stalų diskusijų metu pateiktus pasiūlymus dėl teisės aktų taikymo
išaiškinimų ar teisės aktų nuostatų keitimo poreikio rengiamas Apskritojo stalo diskusijų metu pateiktų
siūlymų įgyvendinimo priemonių planas, kuriame, siekiant tobulinti esamą teisinį reglamentavimą
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žemės tvarkymo ir administravimo klausimais, 2021 metams numatyti tiek Nacionalinės žemės
tarnybos, tiek Žemės ūkio ministerijos teisės aktų taikymo išaiškinimų ir teisės aktų keitimo projektų
rengimo įsipareigojimai.
– Žemės ūkio paskirties žemės suteikimas laikinam naudojimui. Per 2020 metus 2 962 piliečiams
išduota 4 701 leidimas laikinai naudotis 5 111 vienetų valstybinės žemės plotų žemės ūkio veiklai
vykdyti, kurių bendras plotas 5 645 ha.
– Administracinių paslaugų teikimas, el. paslaugų plėtra. Nacionalinė žemės tarnyba asmenims
teikia 52 administracines paslaugas. 2020 metais du kartus Lietuvos Respublikoje paskelbus karantino
režimą, asmenys dar intensyviau ėmė naudotis galimybėmis saugiai, greitai ir nesudėtingai prašymus
pateikti naudojantis elektroninėmis paslaugomis: Lietuvos Respublikos Vyriausybės iniciatyva „E.
pilietis“ ir Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) portale. 2020 m. per „E. pilietis“ buvo
pateiktos 435 paraiškos, o per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt) – 7 867 prašymai.
Svarbu paminėti, kad per Elektroninius valdžios vartus 2020 metais Nacionalinei žemės tarnybai
pateiktų dokumentų kiekis yra daugiau nei 5 kartus didesnis, palyginti su 2019 m. pateiktų dokumentų
kiekiu. 2020 metais valstybinių erdvinių duomenų naudotojų skaičius, palyginti su praėjusiais metais,
išaugo 17 proc. ŽPDRIS sistemos vartotojų skaičius išaugo 21 proc. 2020 m. birželio –rugpjūčio
mėnesiais (3 mėn. laikotarpiu) atlikta ŽPDRIS sistemos el. paslaugų naudotojų apklausa (buvo gautos
66 paslaugų gavėjų anketos), kurios metu nustatyta, kad 95 proc. paslaugų gavėjų ŽPDRIS elektronines
paslaugas vertino teigiamai (4 ir 5 balais) arba 10 proc. punktų geriau, nei buvo atitinkamai įvertinta
2019 metais.
2020 metais Nacionalinė žemės tarnyba, bendradarbiaudama su VĮ Distancinių tyrimų ir
geoinformatikos centru „GIS-Centras“, sukūrė elektronines paslaugas Portalo (www.geoportal.lt)
sistemoje, kuriomis naudojantis nuo 2021-07-01 bus galima teikti prašymus pageidaujant gauti šiuos
sutikimus:
• Statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus
statinius;
• Statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine
žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;
• Statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės
sklypai;
• Laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu.
– Valstybinės žemės apskaita. Valstybinės žemės apskaitos (toliau – VŽA) erdviniai ir statistiniai
Lietuvos Respublikos teritorijos duomenys atnaujinti 2020 m. sausio 1 d. ir 2020 m. liepos 20 d.
Pildomi leidimų naudotis valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, žemės ūkio veiklai
vykdyti, erdviniai duomenys, įskaitant geometrinius plotus, kuriuose išduoti minėti leidimai, ir
atributinius duomenis. VŽA erdvinių duomenų rinkinys nuo 2020 m. sausio 2 dienos viešai
publikuojamas Lietuvos erdvinės informacijos portale (pasiekiama adresu www.geoportal.lt), jį
atnaujinti planuojama 4 kartus per metus.
Naudodamiesi naujai sukurtu erdvinių duomenų rinkiniu piliečiai paprastai ir greitai gali sužinoti
informaciją apie valstybei priklausančią žemę konkrečioje teritorijoje, kokios žemės naudmenos
(žemės ūkio naudmenos, miškas, vandens telkiniai, keliai ir kt.) sudaro atitinkamą valstybinės žemės
plotą, kuriam laikui ir kokiu pagrindu (nuoma, panauda ir kt.) suteikta teisė juo naudotis.
Suinteresuotieji asmenys, pasitelkę duomenų rinkinį, gali įvertinti galimybę išsinuomoti arba įsigyti
valstybinės žemės sklypus pasirinktoje teritorijoje.
– Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių atnaujinimas. Atlikti geodezinio pagrindo parametrų
tikslinimo bei valstybių duomenų rinkinių ir žemėlapių atnaujinimo darbai pagal Valstybinio
geodezinio pagrindo tvarkymo ir krašto kartografavimo 2018–2020 metų programą – iš viso atnaujinta
14 valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių.
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Atnaujinti duomenų rinkiniai ir žemėlapiai yra teikiami vartotojams. 2020 metais valstybinių
erdvinių duomenų (ortofototgrafinių žemėlapių, lazerinio skenavimo taškų duomenų, georeferencinių
duomenų, topografinių ir teminių žemėlapių) naudotojų skaičius, palyginti su praėjusiais metais,
išaugo 17 proc. Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių vietoj planuotų 5 000 vnt. buvo
užsakyta 7 321 vnt.
Naudojimasis valstybiniais erdvinių duomenų rinkiniais ir paslaugomis yra aktyvus ir viršija
planuotus rodiklius, nes teritorijų planavimo dokumentai rengiami bei projektavimas vykdomas
naudojant naujausius erdvinius duomenis, taip pat valstybiniai erdviniai duomenų rinkiniai ir su jais
susijusios paslaugos turi būti naudojami kuriant valstybės kadastrus ir registrus, todėl naudotojai siekia
turėti aktualią informaciją ir užsisako naujausius erdvinių duomenų rinkinius. 2020 m. pradėtas
vykdyti Geodezinės ir kartografinės medžiagos fondo el. paslaugos tobulinimas – papildytas naujais
geodeziniais duomenimis.
– Žemės išteklių stebėsena. Pagrindinis žemės išteklių stebėsenos tikslas – sistemingai stebėti,
analizuoti ir prognozuoti šalies žemės išteklių naudojimo būklę, nustatyti pokyčius dėl antropogeninio
poveikio, pagrįsti racionalaus žemės naudojimo ir aplinkos gerinimo priemones, įvertinti žemės
tvarkymo ir administravimo priemonių veiksmingumą ir teikti reikiamą statistinę informaciją apie
žemės naudojimą bei žemės išteklių būklę.
Žemės išteklių naudojimo stebėsena (monitoringas) atliekama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos žemės įstatymo 35 straipsniu. Žemės išteklių naudojimo stebėsena 10-yje nuolatinių
stebėjimo teritorijų, kurių bendras plotas – 4000 ha, vykdoma jau penkiolika metų (2005–2020 m.).
Žemės išteklių naudojimo stebėsena suteikia galimybę analizuoti žemės naudojimo pokyčius ir priimti
sprendimus, pagrįstus racionalių žemėnaudų formavimu, konkurencingų ūkių kūrimu, aplinkosaugos
reikalavimų įgyvendinimu, kaimo infrastruktūros plėtra bei gyvenimo sąlygų kaime gerinimu.
Vykdomos žemės išteklių stebėsenos sritys:
• Žemės ūkio naudmenų dirvožemio tipų ir granuliometrinės sudėties analizė (vykdoma kas 10
metų). 2020 metais buvo atliktas duomenų apibendrinimas, patikslinta dirvožemio tipų ir
granuliometrinės sudėties duomenų bazė GRAN_DB10LT, sudaryti dirvožemių žemėlapiai pagal
2019 metais atliktus paruošiamuosius darbus, kurių metu buvo surinkta ir išanalizuota dirvožemių
tipų ir granuliometrinės sudėties reikalinga medžiaga, iškasta 40 profilių ir paimti dirvožemių
pavyzdžiai.
• Žemės ūkio naudmenų dirvožemio agrocheminių savybių struktūros ir pokyčių analizės
paruošiamieji ir lauko darbai (vykdomi kas 5 metai). 2020 metais atlikti dirvožemio agrocheminių
savybių stebėsenai būtini paruošiamieji darbai: kiekvienai nuolatinės stebėsenos teritorijai
maketuojami ir spausdinami lauko darbams skirti dirvožemių žemėlapiai, kuriuose taškais
(kiekvienoje teritorijoje po keturiasdešimt (toliau – 40) pažymėtos nuolatinės pavyzdžių paėmimo
vietos. Lauko darbų metu kiekvienoje stebėsenos teritorijoje, naudojant GPS imtuvą (LKS-94
koordinačių sistema), iš dirvožemio paviršinio ariamojo horizonto pastoviose paėmimo vietose,
surinkta po 40 dirvožemio pavyzdžių. Remiantis paruošiamaisiais darbais, 2021 metais bus
atliekama surinktų dirvožemių pavyzdžių laboratorinė analizė ir papildytas erdvinių duomenų
rinkinys DIRVAGRO_DB10LT.
• Žemės ūkio augalų grupių sudėties ir jų pokyčių per 2005–2020 m. analizė. Apibendrinus žemės
ūkio augalų grupių pokyčius 2005–2020 m., darytina išvada, kad ekstensyvių augalų (pievų ir
ganyklų) plotai mažėja, didėja intensyvių augalų (cukriniai runkeliai, pašariniai šakniavaisiai,
bulvės, daržovės, javai grūdams, rapsai, linai) plotai. Stebėjimo teritorijose, kuriose ūkininkavimo
sąlygos yra sudėtingesnės (kalvotas reljefas, užliejamos žemės), vyrauja pievų ir ganyklų plotai,
todėl šiose teritorijose tikslingiau vystyti gyvulininkystę, auginti pašarinius javus.
• Žemės ūkio naudmenų naudotojų grupių ir jų pokyčių per 2005–2020 m. analizė. Jos metu
nustatyta, kad ūkių valdos turi didėjimo tendenciją. Nuo 2011 m. iki 2020 m. vidutinis valdos dydis
išaugo nuo 8,7 ha iki 18,4 ha. Tačiau racionaliam ūkininkavimui valdos turėtų ir toliau didėti, būti
kompaktiškesnės (mažesniais atstumais tarp sklypų). Pastebėtas nenaudojamų žemės ūkio
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naudmenų (apleistų) plotų didėjimas Prienų, Utenos ir kitose kalvotose nuolatinės stebėsenos
teritorijose.
Žemės išteklių naudojimo stebėsenos (monitoringo) ataskaita viešai publikuojama (peržiūrėti)
Nacionalinės žemės tarnybos internetinėje svetainėje adresu http://www.nzt.lt/go.php/lit/Zemesitekliu-naudojimo-stebesena.
– Kvalifikacinių pažymėjimų žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti išdavimas.
2020 metais buvo pakeistos Asmenų, pageidaujančių gauti geodezininko kvalifikacijos pažymėjimus,
profesinių žinių patikrinimo egzamino organizavimo ir Asmenų, pageidaujančių gauti matininko
kvalifikacijos pažymėjimus, profesinių žinių patikrinimo egzamino organizavimo tvarkos. Pagrindinis
pakeitimas yra toks, kad tris kartus iš eilės egzamino neišlaikęs asmuo iš naujo laikyti egzaminą galės
ne po 3 mėnesių, o tik po 12 mėnesių.
Buvo organizuoti matininkų ir geodezininkų profesinių žinių patikrinimo egzaminai, pagal
poreikį išduoti matininko (32) ir (ar) geodezininko (31) kvalifikacijos pažymėjimai. Taip pat buvo
analizuojama Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybiniame
registre esanti informacija, siekiant nustatyti, ar visi kvalifikacijos pažymėjimų turėtojai vadovaujasi
Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 41 straipsnio 6 dalies nuostatomis, t. y. kas 3 metus tobulina
projektams rengti reikalingą kvalifikaciją, ir el. paštu buvo išsiųsti priminimai, kad kvalifikacijos
pažymėjimų turėtojai privalo tobulinti kvalifikaciją. 2020 metais buvo panaikinta 17 geodezininkų ir
21 matininko kvalifikacijos pažymėjimų dėl kvalifikacijos kursų nelankymo.
2020 metais 24 asmenims, turintiems kvalifikacijos pažymėjimus rengti žemėtvarkos planavimo
dokumentus, parengti raštai, kuriais paprašyta pateikti paaiškinimus dėl parengtų žemėtvarkos
planavimo dokumentų sprendinių. Nacionalinės žemės tarnybos nuolatinėje komisijoje kvalifikacijos
pažymėjimų turėtojų veiklai įvertinti apsvarsčius 2 asmenis, turinčius kvalifikacijos pažymėjimus
rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus, išsiųsti raštai įspėjant ir įpareigojant ateityje griežtai
laikytis teisės aktų nuostatų.
2020 metais pakeisti testo dėl kvalifikacijos pažymėjimų, suteikiančių teisę atlikti žemėtvarkos
planavimo dokumentų valstybinę priežiūrą, išdavimo klausimai (50 klausimų), suorganizuoti asmenų,
pageidaujančių rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus, profesinių žinių patikrinimo 24 egzaminai,
išduoti 38 kvalifikacijos pažymėjimai žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjams, suorganizuotas
žemėtvarkos planavimo dokumentų valstybinę priežiūrą atliekančių specialistų egzamino laikymas.
– Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų, miškų priskyrimo miškų grupėms planų derinimas
ir dalyvavimas pavojų keliančių medžių kirtime valstybinėje žemėje. Nacionalinė žemės tarnyba,
atsižvelgdama į pareiškėjų pateiktą informaciją dėl pavojų keliančių medžių, augančių valstybinėje
žemėje, kreipėsi į valstybės įmonę Valstybinę miškų tarnybą ir siūlė jai išduoti leidimą valstybės
įmonės Valstybinių miškų urėdijos regioniniam padaliniui pagal pavojingų medžių buvimo vietą atlikti
pavojų keliančių medžių, patenkančių į taksuotus miškus ir jų sklypus, kirtimus, o iškirstą medieną
panaudoti valstybės reikmėms.
2020 metais Nacionalinė žemės tarnyba išnagrinėjo 32 pateiktus derinti valstybinės reikšmės
miškų plotų schemas ir miškų priskyrimo miškų grupėms planus ir pateikė nuomonę dėl parengtų
dokumentų atitikties teisės aktų reikalavimams ir teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams.
– Sprendimų suteikti teisę naudoti žvejybos plotus valstybiniuose žuvininkystės vandens
telkiniuose priėmimas. 2020 metais, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos
įstatymo nuostatomis, Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai padaliniai priėmė 43 sprendimus be
aukciono ar aukciono būdu suteikti teisę naudoti žvejybos plotus valstybiniuose žuvininkystės vandens
telkiniuose. Taip pat Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai padaliniai, vadovaudamiesi Aukcionų,
kuriuose suteikiama teisė naudoti žvejybos plotą valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose,
rengimo nuostatomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. sausio 16 d. nutarimu
Nr. 69 „Dėl Aukcionų, kuriuose suteikiama teisė naudoti žvejybos plotą valstybiniuose žuvininkystės
vandens telkiniuose, rengimo nuostatų patvirtinimo“, vykdė aukcionus dėl teisės naudoti žvejybos
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plotus.
– Išduotų sutikimų / leidimų naudotis valstybine žeme skaitmenizavimas. Siekiant didinti
Nacionalinės žemės tarnybos turimos informacijos ir duomenų prieinamumą 2020 metais
skaitmenizuota 16 620 sutikimų (kuriuos bendroje sumoje sudarė 52 509 lapai planų / schemų),
išduotų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus
statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.
Naudojantis Portalo funkcionalumu, buvo nuolat atnaujinami Lietuvos Respublikos teritorijos
valstybinės žemės sklypų (plotų) erdviniai duomenys ir skelbiami Nacionalinės žemės tarnybos
interneto svetainėje ir Portale. Per 2020 m. skaitmenizuoti 43 266 plotai suteikti laikinai naudotis
žemės ūkio veiklai vykdyti bei išduota 7 550 leidimų.

Veiklos efektyvumo didinimas bendrosios veiklos srityse
– Antikorupcinė vadybos sistema. Nacionalinėje žemės tarnyboje įdiegtą antikorupcinę vadybos
sistemą sudaro antikorupcinių tikslų nustatymas ir jų pasiekimo planavimas, žmogiškųjų ir materialiųjų
išteklių skyrimas, korupcijos rizikos nustatymo ir įvertinimo, korupcijos prevencijos ir atsakomųjų
priemonių (antikorupcinės kontrolės priemonės, stropus patikrinimas ir kita) taikymas, sukurta
galimybė išreikšti susirūpinimą, veiksmingumo vertinimas, gerinimo priemonės.
Nacionalinės žemės tarnybos procesuose pradėtos taikyti antikorupcinės vadybos sistemos
priemonėmis užtikrinamas pažangių korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimas. Pagal Lietuvos
standarto LST ISO 37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“
reikalavimus įdiegus antikorupcinę vadybos sistemą, korupcijos rizikos vertinimas atliktas
vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos korupcijos rizikos vertinimo
įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2020 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 1P-15-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos korupcijos rizikos vertinimo įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
nuostatomis.
Atlikto korupcijos rizikos vertinimo rezultatai (Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos veiklos analizės (konteksto nustatymo) 2020-05-26 ataskaita Nr. 1KRV-1-(9.19 E.),
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklos sričių ir procesų, kuriuose gali
pasireikšti didesnė nei maža korupcijos rizika, sąrašas (2020-06-29 Nr. 1KRV-2-(9.19 E.),
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos korupcijos rizikų registras ir Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos korupcijos rizikų matrica, kurie patvirtinti Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 1P242-(1.3 E.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos korupcijos rizikų registras
ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos korupcijos rizikų matricos patvirtinimo“,
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2020-09-21 aprašymas (išvada) Nr. 1AV4-(9.10 E.) ,,Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklos sričių, kuriose
egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo“ ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos korupcijos rizikų valdymo priemonių planas, patvirtintas Nacionalinės žemės
tarnybos direktoriaus 2020 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1P-306-(1.3 E.) „Dėl Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos korupcijos rizikų valdymo priemonių plano patvirtinimo“),
skelbiami Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje, skiltyje „Korupcijos prevencija“.
Taip pat didelis dėmesys Nacionalinėje žemės tarnyboje skiriamas darbuotojų antikorupciniam
sąmoningumui ir nepakantumui korupcijai didinti; užtikrinant konfidencialumą sudaromos sąlygos
asmenims Pasitikėjimo linija (visiems asmenims) ir Vidiniu kanalu (susijusiems su Nacionaline žemės
tarnyba sutartiniais ar darbo santykiais) pranešti apie galimus padarytus / daromus / ketinamus daryti
pažeidimus institucijoje; pateikti pranešimai operatyviai ir išsamiai nagrinėjami; tais atvejais, kai
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pažeidimas turi nusikalstamos veikos požymių, apie tai pranešama kompetentingoms institucijoms;
atvejai apie darbuotojų padarytus pažeidimus viešai skelbiami, taip pat bus vykdoma sisteminga
antikorupcinės vadybos sistemos funkcionavimo stebėsena, vertinamas šios sistemos ar (ir) atskirų jos
procesų veiksmingumas ir efektyvumas, be to, bus siekiama juos gerinti.
Antikorupcinė vadybos sistema leidžia sustiprinti esamus korupcijos rizikos valdymo elementus
ir, įgyvendinant pripažintas tarptautines korupcijos rizikos nustatymo bei atsakomąsias priemones,
padeda mažinti ar šalinti nustatytus korupcijos rizikos veiksnius bei korupcijos pasireiškimo prielaidas,
didina antikorupcinį sąmoningumą, formuoja atsparumą korupcijai.
– Kokybės vadybos sistema. Tarptautinės sertifikavimo paslaugų bendrovės „Bureau Veritas Lit“
ekspertai 2020 m. lapkričio mėn. atliko Nacionalinėje žemės tarnyboje įdiegtos kokybės vadybos
sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2015 standartą, pakartotinio sertifikavimo auditą ir pratęsė
sertifikato galiojimą, atitinkantį LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus (toliau – Sertifikatas),
iki 2023-12-29.
Audito metu buvo siekiama nustatyti, ar šiuo metu veikianti kokybės vadybos sistema atitinka
LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus, įvertinti, ar ji leidžia nuosekliai siekti Nacionalinės
žemės tarnybos nustatytų kokybės politikos ir tikslų, bei nustatyti galimas kokybės vadybos sistemos
tobulinimo sritis.
Auditą atlikę ekspertai Nacionalinei žemės tarnybai pateikė keletą siūlymų dėl kokybės vadybos
sistemos tobulinimo galimybių bei nustatė vieną nežymią kokybės vadybos sistemos neatitiktį.
Tarptautinės sertifikavimo paslaugų bendrovės „Bureau Veritas Lit“ suteiktas Sertifikatas patvirtinta,
kad Nacionalinės žemės tarnybos kokybės vadybos sistema padeda nuosekliai siekti organizacijos
strateginių tikslų, efektyviai kontroliuoti vykdomus veiklos procesus, o kokybės valdymas padeda
gerinti teikiamų paslaugų kokybę, tobulinti taikomus veiklos metodus, gerinti vykdomos veiklos
rezultatyvumą ir tobulinti Nacionalinės žemės tarnybos administravimo efektyvumą.
Nacionalinės žemės tarnybos kokybės vadybos sistemos politika orientuota į nuolatinį veiklos
gerinimą, siekiant patenkinti klientų lūkesčius ir reikalavimus, o rizikų valdymas padeda siekti
Nacionalinės žemės tarnybos strateginių tikslų ir didinti vykdomos veiklos efektyvumą.
Rizikų valdymas taikomas visiems Nacionalinės žemės tarnybos veiklos procesams ir apima
visas Nacionalinės žemės tarnybos vykdomas funkcijas, visus darbuotojus, visų tipų informaciją
(žodinę, rašytinę ir pan.), informacines sistemas (išteklius), patalpas, įrenginius ir trečiųjų šalių
teikiamas paslaugas. Pasak ataskaitą parengusių tarptautinių ekspertų, stipriausios Nacionalinės žemės
tarnybos kokybės vadybos sistemos pusės – vadovybės požiūris ir įsipareigojimas užtikrinti kokybę,
personalo kompetencija, komandinis darbas ir atsakomybės suvokimas, nuolatinis sistemos
tobulinimas, gerėjanti duomenų analizė, veiklos planavimas ir bendravimo kultūra, taikytinų norminių
reikalavimų identifikavimas ir jų vykdymas.
– Dokumentų valdymas. 2020 metais Nacionalinė žemės tarnyba sistemingai didino institucijos per
metus gautų ir sudarytų (įskaitant ir siunčiamus) elektroninių dokumentų skaičių. Per 2020 metus šis
skaičius siekė 535 224 dokumentus, – tai sudaro 42,8 proc. visų įstaigoje gautų ir sudarytų dokumentų.
Dėl nepakankamo finansavimo Nacionalinė žemės tarnyba negalės įgyvendinti 2020 metų
veiklos plane numatyto įgyvendinti Dokumentų valdymo veiklos srities darbo – Nacionalinės žemės
tarnybos archyvinių dokumentų perkėlimo į elektroninę erdvę. Veiklos plane buvo numatyta darbą
užbaigti iki 2021 metų pabaigos.
– Personalo valdymas. 2020 metais Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojų kaita gruodžio 31 d.
duomenimis sudarė 14,5 proc., skaičiuojant nuo realiai dirbančių darbuotojų skaičiaus
(840 darbuotojų). Didelę darbuotojų kaitą lėmė išoriniai ir vidiniai veiksniai – didėjantys darbo krūviai,
nepakankamas darbo užmokesčio fondas, taip pat tai, kad konkursai buvo skelbiami į pareigas tik su
žemiausia leistina pereiginės algos koeficiento riba, vertinimo perspektyvų stoka dėl darbo užmokesčio
trūkumo.

17
2020 metais Nacionalinė žemės tarnyba skelbė 204 konkursus ir atrankas laisvoms (ar laikinai
laisvoms) pareigoms užimti, iš kurių įvyko tik 99 (48,5 proc.) ir iš 99 laimėjusių konkursus pretendentų
– 46 buvo iš pačių Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojų, kurie dirbo pagal darbo sutartis ar buvo
pakaitiniai valstybės tarnautojai. Todėl iš 204 skelbtų konkursų faktiškai pasipildė darbuotojų
trūkumas tik 53 darbuotojais (26 proc.). 2020 m. gruodžio 31 dieną Nacionalinėje žemės tarnyboje
buvo 105 neužimtos pareigybės.
Neturėdama pakankamų finansinių galimybių išlaikyti ar pritraukti specialistus, negalėdama
konkuruoti darbo rinkoje ir atsižvelgdama į tai, kad darbuotojams nuolat paliekant Nacionalinę žemės
tarnybą augo darbo krūvis kitiems darbuotojams ir kai kuriuose struktūriniuose padaliniuose (ypač
teritoriniuose) tapo neįmanoma užtikrinti įstaigos funkcijų vykdymo, Nacionalinė žemės tarnyba ėmėsi
skubių priemonių funkcijų vykdymui teritoriniuose skyriuose užtikrinti su turimais darbo resursais,
t. y. atsižvelgdama į darbų krūvius pavedė vykdyti tų teritorinių padalinių funkcijas kitų struktūrinių
padalinių darbuotojams, taip užtikrindama nenutrūkstamą iškeltų uždavinių ir priskirtų funkcijų
vykdymą bei veiklos planų įgyvendinimą.
Atsižvelgiant į funkcijų perskirstymą, buvo padidintas darbuotojų mokymų skaičius. Iš viso
2020 metais buvo planuota organizuoti 1 088 mokymus, o faktiškai suorganizuota – 2 160 mokymų.
Didžioji dalis darbuotojų dalyvavo vidiniuose Nacionalinės žemės tarnybos organizuotuose
mokymuose, kuriuose padalinių darbuotojai dalijosi kompetencija, patirtimi, žiniomis ir įgūdžiais.
Tokie mokymai sudarė daugiau nei 79 proc. visų mokymų, o tai atitinkamai taupė mokymams
numatytas lėšas. Bendras 2020 metų Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojų mokymo planas
įgyvendintas 198 proc.
Siekiant efektyvesnio darbo organizavimo, Nacionalinėje žemės tarnyboje per 2020 metus
17 proc. (planuota ne mažiau 10 proc.) arba 38 pareigybėmis buvo sumažintas technines funkcijas
atliekančių darbuotojų skaičius.
Personalo valdymo srityje buvo padidintas personalo valdymo dokumentų rengimo efektyvumas
– 2020 metais visi Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymai personalo klausimais yra
rengiami dokumentų valdymo sistemos (DVS) priemonėmis, pasirašomi elektroniniu būdu. Iki 3 darbo
dienų buvo sutrumpintas socialinių garantijų suteikimo procesas, padidinta sprendimų priėmimo
sparta.
– Veiklos viešinimas. Per 2020 metus buvo išplatinti 92 pranešimai spaudai apie Nacionalinės žemės
tarnybos veiklą. Pranešimai išplatinti Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt,
skelbiant pranešimus Baltijos šalių naujienų agentūros „Baltic News Service“ portale bei pateikiant
pranešimus tiesiogiai visuomenės informavimo priemonių atstovams. Taip pat Nacionalinės žemės
tarnybos paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbti 78 įrašai su vaizdine informacija, atsakyta
į paskyros lankytojų užduodamus klausimus apie Nacionalinės žemės tarnybos veiklą.
Bendradarbiaujant su nacionalinės spaudos ir naujienų portalų žurnalistais, TV / radijo
žurnalistais parengta 15 publikacijų ir 14 TV ir radijo reportažų aktualiomis Nacionalinės žemės
tarnybos temomis. Taip pat Nacionalinės žemės tarnybos iniciatyva regioninėje / rajoninėje spaudoje
buvo publikuoti 79 straipsniai apie Nacionalinės žemės tarnybos veiklą.
– Turto valdymas. Per 2020 m. centralizuotai valstybinei įmonei Turto bankui valdyti buvo perduoti
trys objektai – dvi negyvenamosios patalpos-sandėliai ir vienas garažo boksas. Objektai buvo valdomi
patikėjimo teise, bet nepriskiriami Nacionalinės žemės tarnybos funkcijoms vykdyti.
– Informacinių technologijų infrastruktūros ir vidaus administravimo informacinių sistemų
valdymas. Per 2020 m. buvo atliktas išorinis infrastruktūros ir įrangos auditas, kurio išvadoje yra
pateiktos IT infrastruktūros tobulinimo rekomendacijos ir tolesnės procesų valdymo optimizavimo
kryptys (suformuluotos rekomendacijos dėl el. paslaugų diegimo), padėsiančios gerinti bendrosios
funkcijos „IT infrastruktūros ir vidaus administravimo IS valdymas“ vykdymo efektyvumą.
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– Bendradarbiavimo programa. Dėl pasaulinės koronaviruso pandemijos neįvyko 2020 metais
planuotas suorganizuoti tarptautinis seminaras, kurio tikslas – apsikeisti gerąja patirtimi įgyvendinant
žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras. Seminare ketino dalyvauti atstovai iš šalių, kurios
dalyvauja „Rail Baltica“ projekte – Vokietijos, Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos.

