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NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
KOKYBĖS POLITIKA
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, dalyvaudama formuojant ir
įgyvendindama valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo, žemės reformos, žemėtvarkos
planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, apskaitos, geodezijos, kartografijos, valstybinių
georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių rengimo bei Lietuvos erdvinės informacijos
infrastruktūros kūrimo srityse, siekdama atitikti Lietuvos ir tarptautinės teisės aktais Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklai nustatytus reikalavimus ir nuolat gerindama
kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą, įsipareigoja:
1. Užtikrinti darnų šalies vystymą, didinant efektyvų žemės naudojimą pagal pagrindinę
žemės naudojimo paskirtį, gaunant iš jos didžiausią galimą naudą mažiausiomis sąnaudomis
2. Paspartinti žemės reformą, atkuriant nuosavybės teises į žemę, ją parduodant ar kitaip
perleidžiant privačion nuosavybėn.
3. Didinti visuomenės informavimą apie šalies žemės tvarkymą ir plėsti erdvinės
informacijos infrastruktūrą.
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NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
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Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės
tarnyba), dalyvaudama formuojant ir įgyvendindama valstybės politiką žemės tvarkymo ir
administravimo, žemės reformos, žemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, apskaitos,
geodezijos, kartografijos, valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių rengimo bei
Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros kūrimo srityse, siekia šių tikslų:
1.

Užtikrinti Lietuvos erdvinės informacijos portalo (toliau – LEIP) ir Žemėtvarkos

planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos (toliau – ŽPDRIS) naujų elektroninių
paslaugų naudotojų skaičiaus didėjimą, kad skaičiaus pokytis, palyginti su praėjusių metų rodikliu,
būtų:
1.1. 2016 m. LEIP – 7 proc., ŽPDRIS – 10 proc.;
1.2. 2017 m. LEIP – 5 proc., ŽPDRIS – 7 proc.;
1.3. 2018 m. LEIP – 4 proc., ŽPDRIS – 5 proc.;
1.4. 2019 m. LEIP – 3 proc., ŽPDRIS – 3 proc.
2.

Užtikrinti Nacionalinės žemės tarnybos teikiamų paslaugų elektroninėje erdvėje

didėjimą, kad Nacionalinės žemės tarnybos teikiamų paslaugų elektroninėje erdvėje skaičius siektų:
2.1. 2016 m. – 20 vnt.;
2.2. 2017 m. – 22 vnt.;
2.3. 2018 m. – 24 vnt.;
2.4. 2019 m. – 26 vnt.
3.

Užtikrinti Nacionalinės žemės tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių

pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), dirbančių su elektroniniais dokumentais, skaičiaus
didėjimą, kad darbuotojų, dirbančių su elektroniniais dokumentais, skaičiaus pokytis būtų:
3.1. 2016 m. – 20 proc.;
3.2. 2017 m. – 30 proc.;
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3.3. 2018 m. – 40 proc.;
3.4. 2019 m. – 50 proc.
4.

Užtikrinti Nacionalinės žemės tarnybos socialinių partnerių, teigiamai vertinančių

Nacionalinės žemės tarnybos veiklą, skaičiaus didėjimą, kad Nacionalinės žemės tarnybos
socialinių partnerių, teigiamai vertinančių Nacionalinės žemės tarnybos veiklą, skaičiaus pokytis
būtų:
4.1. 2015 m. – 55 proc.;
4.2. 2016 m. – 60 proc.;
4.3. 2017 m. – 65 proc.;
4.4. 2018 m. – 70 proc.;
4.5. 2019 m. – 75 proc.
5.

Užtikrinti, kad, atlikus Nacionalinės žemės tarnybos slaptojo kliento tyrimus,

Nacionalinės žemės tarnybos teigiamo vertinimo rezultatas pasiektų:
5.1. 2015 m. – ne mažiau kaip 80 proc.;
5.2. 2016 m. – ne mažiau kaip 85 proc.;
5.3. 2017 m. – ne mažiau kaip 90 proc.;
5.4. 2018 m. – ne mažiau kaip 90 proc.;
5.5. 2019 m. – ne mažiau kaip 90 proc.
6.

Užtikrinti, kad į Nacionalinę žemės tarnybą besikreipiančių interesantų, teigiamai

vertinančių Nacionalinės žemės tarnybos veiklą, būtų:
6.1. 2015 m. – ne mažiau kaip 90 proc.;
6.2. 2016 m. – ne mažiau kaip 90 proc.;
6.3. 2017 m. – ne mažiau kaip 90 proc.;
6.4. 2018 m. – ne mažiau kaip 90 proc.;
6.5. 2019 m. – ne mažiau kaip 90 proc.
7.

Užtikrinti, kad Nacionalinės žemės tarnybos rengiamose apskritojo stalo diskusijose

dalyvių skaičius siektų:
7.1. 2016 m. – ne mažiau kaip 600 dalyvių;
7.2. 2017 m. – ne mažiau kaip 600 dalyvių;
7.3. 2018 m. – ne mažiau kaip 600 dalyvių;
7.4. 2019 m. – ne mažiau kaip 600 dalyvių.
8.

Užtikrinti, kad Nacionalinei žemės tarnybai pateikti socialinių partnerių / interesantų /

apskritojo stalo diskusijų dalyvių pasiūlymai dėl paslaugų kokybės gerinimo būtų įvertinti:
8.1. 2016 m. – 100 proc.;
8.2. 2017 m. – 100 proc.;
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8.3. 2018 m. – 100 proc.;
8.4. 2019 m. – 100 proc.
9.

Užtikrinti, kad Nacionalinei žemės tarnybai pateikti socialinių partnerių / interesantų /

apskritojo stalo diskusijų dalyvių prioritetiniai pasiūlymai dėl paslaugų kokybės gerinimo pagal
kompetenciją būtų įgyvendinami:
9.1. 2016 m. – 100 proc.;
9.2. 2017 m. – 100 proc.;
9.3. 2018 m. – 100 proc.;
9.4. 2019 m. – 100 proc.
10.

Užtikrinti, kad Nacionalinėje žemės tarnyboje gautų prašymų ir skundų, atsakytų

teisės aktuose nustatytais terminais, skaičius siektų:
10.1. 2015 m. – 100 proc.;
10.2. 2016 m. – 100 proc.;
10.3. 2017 m. – 100 proc.;
10.4. 2018 m. – 100 proc.;
10.5. 2019 m. – 100 proc.
11.

Užtikrinti Nacionalinėje žemės tarnyboje gautų pagrįstų skundų dėl Nacionalinės

žemės tarnybos veiklos skaičiaus mažėjimą, kad Nacionalinėje žemės tarnyboje gautų pagrįstų
skundų dėl Nacionalinės žemės tarnybos veiklos skaičiaus pokytis būtų:
11.1. 2016 m. – 20 proc.;
11.2. 2017 m. – 17 proc.;
11.3. 2018 m. – 14 proc.;
11.4. 2019 m. – 10 proc.
12.

Užtikrinti laimėtų teisminių bylų, iškeltų dėl Nacionalinės žemės tarnybos kaltės,

skaičiaus didėjimą, kad laimėtų teisminių bylų, iškeltų dėl Nacionalinės žemės tarnybos kaltės,
skaičiaus pokytis būtų:
12.1. 2016 m. – 65 proc.;
12.2. 2017 m. – 67 proc.;
12.3. 2018 m. – 71 proc.;
12.4. 2019 m. – 75 proc.
13.

Užtikrinti, kad Nacionalinės žemės tarnybos vykdomos veiklos viešinimo straipsnių,

informacinių pranešimų ir t. t., skirtų Nacionalinės žemės tarnybos paslaugų gavėjams, skaičius
siektų:
13.1. 2016 m. – ne mažiau kaip 60 vnt.;
13.2. 2017 m. – ne mažiau kaip 60 vnt.;
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13.3. 2018 m. – ne mažiau kaip 60 vnt.;
13.4. 2019 m. – ne mažiau kaip 60 vnt.
14.

Užtikrinti asmenų valdomos žemės ploto dalies pokyčio mažėjimą, kad asmenų

valdomos žemės ploto dalies pokytis būtų:
14.1. 2015 m. – 2,5 proc.;
14.2. 2016 m. – 2 proc.;
14.3. 2017 m. – 1,5 proc.;
14.4. 2018 m. – 1 proc.;
14.5. 2019 m. – 0,6 proc.
15.

Užtikrinti privačios žemės dalies šalies teritorijoje didėjimą, kad privačios žemės

dalies šalies teritorijoje pokytis būtų:
15.1. 2015 m. – 65,55 proc.;
15.2. 2016 m. – 65,95 proc.;
15.3. 2017 m. – 66,01 proc.;
15.4. 2018 m. – 66,06 proc.;
15.5. 2019 m. – 66,10 proc.
16.

Užtikrinti geodezinės, kartografinės medžiagos ir erdvinių duomenų rinkinių,

prieinamų naudotojams per Lietuvos erdvinės informacijos portalą, informacijos kiekio didėjimą,
kad geodezinės, kartografinės medžiagos ir erdvinių duomenų rinkinių, prieinamų naudotojams per
Lietuvos erdvinės informacijos portalą, informacijos kiekio pokytis procentais būtų:
16.1. 2015 m. – 90 proc.;
16.2. 2016 m. – 95 proc.;
16.3. 2017 m. – 97 proc.;
16.4. 2018 m. – 98 proc.;
16.5. 2019 m. – 99 proc.
17.

Užtikrinti žemės ploto, dėl kurio jau priimti sprendimai atkurti piliečių nuosavybės

teises į žemę, mišką ir vandens telkinius, dalies procentais nuo prašymuose nurodyto ploto
didėjimą, kad žemės ploto, dėl kurio jau priimti sprendimai atkurti piliečių nuosavybės teises į
žemę, mišką ir vandens telkinius, dalies procentais nuo prašymuose nurodyto ploto pokytis būtų:
17.1. 2015 m. – 99,8 proc.;
17.2. 2016 m. – 99,9 proc.;
17.3. 2017 m. – 100 proc.;
17.4. 2018 m. – 100 proc.;
17.5. 2019 m. – 100 proc.
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18.

Užtikrinti, kad priimtų sprendimų atkurti piliečių nuosavybės teises į žemę, mišką ir

vandens telkinius skaičius siektų:
18.1. 2015 m. – 10 000 vnt.;
18.2. 2016 m. – 9 000 vnt.;
18.3. 2017 m. – 1 000 vnt.;
18.4. 2018 m. – 0 vnt.;
18.5. 2019 m. – 0 vnt.
19.

Užtikrinti, kad sudarytų sutarčių parduoti, kitaip perleisti privačion nuosavybėn bei

išnuomoti valstybinę žemę skaičius siektų:
19.1. 2015 m. – 5 000 vnt.;
19.2. 2016 m. – 4 000 vnt.;
19.3. 2017 m. – 4 000 vnt.;
19.4. 2018 m. – 1 000 vnt.;
19.5. 2019 m. – 500 vnt.
20.

Užtikrinti žemėtvarkos planavimo dokumentuose suprojektuotų žemės sklypų ploto

dalies (proc. nuo piliečių prašymuose nurodyto ploto) dėl nuosavybės teisių į žemę, mišką ir
vandens telkinius atkūrimo grąžinant žemę natūra ir perduodant neatlygintinai skaičiaus didėjimą,
kad žemėtvarkos planavimo dokumentuose suprojektuotų žemės sklypų ploto dalies (proc. nuo
piliečių prašymuose nurodyto ploto) dėl nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius
atkūrimo grąžinant žemę natūra ir perduodant neatlygintinai skaičiaus pokytis būtų:
20.1. 2015 m. – 99,6 proc.;
20.2. 2016 m. – 99,8 proc.;
20.3. 2017 m. – 100 proc.;
20.4. 2018 m. – 100 proc.;
20.5. 2019 m. – 100 proc.
21.

Užtikrinti, kad žemėtvarkos planavimo dokumentuose suprojektuotų ir patvirtintų

žemės sklypų ploto nuosavybės teisėms į žemę, mišką ir vandens telkinius atkurti ir asmeninio ūkio
žemei įteisinti ir valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo aukcionuose skaičius
siektų:
21.1. 2015 m. – 5 000 ha;
21.2. 2016 m. – 4 000 ha;
21.3. 2017 m. – 3 000 ha;
21.4. 2018 m. – 0 ha;
21.5. 2019 m. – 0 ha.
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22.

Užtikrinti, kad kadastro duomenų bylų dėl nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens

telkinius atkūrimo, naudojamos asmeninio ūkio žemės įteisinimo ir valstybinės miškų ūkio
paskirties žemės sklypų pardavimo aukcionuose skaičius siektų:
22.1. 2015 m. – 4 600 vnt.;
22.2. 2016 m. – 3 000 vnt.;
22.3. 2017 m. – 2 000 vnt.;
22.4. 2018 m. – 1 000 vnt.;
22.5. 2019 m. – 500 vnt.
23.

Užtikrinti žemės naudojimo valstybinės kontrolės patikrinimų skaičiaus didėjimą, kad

žemės naudojimo valstybinės kontrolės patikrinimų skaičius būtų:
23.1. 2015 m. – 4 900 vnt.;
23.2. 2016 m. – 5 100 vnt.;
23.3. 2017 m. – 5 200 vnt.;
23.4. 2018 m. – 5 200 vnt.;
23.5. 2019 m. – 5 300 vnt.
24.

Užtikrinti neplaninių žemės naudojimo valstybinės kontrolės patikrinimų skaičiaus

mažėjimą, kad neplaninių žemės naudojimo valstybinės kontrolės patikrinimų skaičiaus pokytis
būtų:
24.1. 2016 m. – 40 proc.;
24.2. 2017 m. – 35 proc.;
24.3. 2018 m. – 30 proc.;
24.4. 2019 m. – 25 proc.
25.

Užtikrinti, kad patikrintų žemės sklypų kadastro duomenų bylų skaičius siektų:

25.1. 2015 m. – 80 000 vnt.;
25.2. 2016 m. – 80 000 vnt.;
25.3. 2017 m. – 80 000 vnt.;
25.4. 2018 m. – 80 000 vnt.;
25.5. 2019 m. – 80 000 vnt.
26.

Užtikrinti suderintų žemės sklypų kadastro duomenų bylų skaičiaus didėjimą, kad

suderintų žemės sklypų kadastro duomenų bylų skaičiaus pokytis būtų:
26.1. 2015 m. – ne mažiau kaip 75 proc.;
26.2. 2016 m. – ne mažiau kaip 76 proc.;
26.3. 2017 m. – ne mažiau kaip 77 proc.;
26.4. 2018 m. – ne mažiau kaip 78 proc.;
26.5. 2019 m. – ne mažiau kaip 79 proc.
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27.

Užtikrinti atliktų žemės sklypų kadastro duomenų patikrų vietovėje skaičiaus

didėjimą, kad atliktų žemės sklypų kadastro duomenų patikrų vietovėje skaičiaus pokytis būtų:
27.1. 2015 m. – 15 proc. nuo visų patikrai pateiktų žemės sklypų kadastro duomenų bylų;
27.2. 2016 m. – 16 proc. nuo visų patikrai pateiktų žemės sklypų kadastro duomenų bylų;
27.3. 2017 m. – 17 proc. nuo visų patikrai pateiktų žemės sklypų kadastro duomenų bylų;
27.4. 2018 m. – 18 proc. nuo visų patikrai pateiktų žemės sklypų kadastro duomenų bylų;
27.5. 2019 m. – 20 proc. nuo visų patikrai pateiktų žemės sklypų kadastro duomenų bylų.
28.

Užtikrinti žemėtvarkos planavimo dokumentų, dėl kurių parengtos teigiamos išvados,

skaičiaus didėjimą, kad žemėtvarkos planavimo dokumentų, dėl kurių parengtos teigiamos išvados,
skaičiaus pokytis būtų:
28.1. 2015 m. – ne mažiau kaip 96 proc.;
28.2. 2016 m. – ne mažiau kaip 96,5 proc.;
28.3. 2017 m. – ne mažiau kaip 97 proc.;
28.4. 2018 m. – ne mažiau kaip 97,5 proc.;
28.5. 2019 m. – ne mažiau kaip 98 proc.
29.

Užtikrinti, kad atnaujintų ir palaikomų valstybinės geodezinės ir kartografinės

medžiagos ir erdvinių duomenų rinkinių kiekis siektų:
29.1. 2015 m. – 3 vnt.;
29.2. 2016 m. – 3 vnt.;
29.3. 2017 m. – 3 vnt.;
29.4. 2018 m. – 3 vnt.;
29.5. 2019 m. – 3 vnt.
30.

Užtikrinti matininkų, geodezininkų ir asmenų, rengiančių žemėtvarkos planavimo

dokumentus, veiklos patikrinimų skaičiaus didėjimą, kad matininkų, geodezininkų ir asmenų,
rengiančių žemėtvarkos planavimo dokumentus, veiklos patikrinimų skaičius siektų;
30.1. 2015 m. – 50 vnt.;
30.2. 2016 m. – 60 vnt.;
30.3. 2017 m. – 70 vnt.;
30.4. 2018 m. – 80 vnt.;
30.5. 2019 m. – 90 vnt.
31.

Užtikrinti teiktų siūlymų dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos

Vyriausybės nutarimų ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymų keitimo skaičiaus
didėjimą, kad teiktų siūlymų dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimų ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymų keitimo skaičius siektų:
31.1. 2015 m. – 42 vnt.;
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31.2. 2016 m. – 42 vnt.;
31.3. 2017 m. – 45 vnt.;
31.4. 2018 m. – 47 vnt.;
31.5. 2019 m. – 50 vnt.
32.

Užtikrinti, kad mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius siektų:

32.1. 2016 m. – ne mažiau kaip 900 darbuotojų;
32.2. 2017 m. – ne mažiau kaip 900 darbuotojų;
32.3. 2018 m. – ne mažiau kaip 900 darbuotojų;
32.4. 2019 m. – ne mažiau kaip 900 darbuotojų.
33.

Užtikrinti darbuotojų, patenkintų darbo sąlygomis, skaičiaus didėjimą, kad darbuotojų,

patenkintų darbo sąlygomis, skaičiaus pokytis būtų:
33.1. 2016 m. – 70 proc.;
33.2. 2017 m. – 75 proc.;
33.3. 2018 m. – 80 proc.;
33.4. 2019 m. – 85 proc.
34.

Užtikrinti, kad Nacionalinės žemės tarnybos kasmetinė darbuotojų kaita siektų:

34.1. 2015 m. – ne daugiau kaip 4,67 proc.;
34.2. 2016 m. – ne daugiau kaip 5 proc.;
34.3. 2017 m. – ne daugiau kaip 5 proc.;
34.4. 2018 m. – ne daugiau kaip 5 proc.;
34.5. 2019 m. – ne daugiau kaip 5 proc.
35.

Užtikrinti, kad Nacionalinėje žemės tarnyboje laisvų pareigybių skaičius siektų:

35.1. 2016 m. – ne daugiau kaip 5 proc.;
35.2. 2017 m. – ne daugiau kaip 5 proc.;
35.3. 2018 m. – ne daugiau kaip 5 proc.;
35.4. 2019 m. – ne daugiau kaip 5 proc.
36.

Iki 2016 m. atnaujinti valstybinį geodezinį pagrindą.

37.

Iki 2015 m. III ketv. pabaigos atkurti piliečių nuosavybės teises į žemę kaimo

gyvenamosiose vietovėse 100 proc.
38.

Iki 2015 m. III ketv. pabaigos atkurti piliečių nuosavybės teises į žemę miesto

gyvenamosiose vietovėse 90 proc.
39.

Iki 2016 m. užbaigti asmeniniam ūkiui ir tarnybinėms daloms skirtos žemės tvarkymo

darbus 100 proc.
______________________

