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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 2em&s ükio ministro 2013 m. gruodio 23 d. jsakymu
Nr. 313-893 ,,Dol ems ukio ministerijos valdymo srièiai priskirtq jstaigq ir kitq vaistybes biudeto
leas gaunanêiq subjektq, kurie dalyvauja igyvendinant Lrnes flkio ministerijos strateginj veiklos
planq (n—n+2)-aisiais metais, metiniq veikios planq if ataskaitq",
t v i r t i n u Nacionalines 2em&s tarnybos prie 2emes ukio ministerijos 2020 rnetq veikios
planq (pridedama).

Direktorius

-

Laimonas àakas

PAT VIRTINTA
Naeionalines emés tarnybos
prie Zemes Ukio ministerijos
direktoriaus 2020 m. kovo 41d.
jsakymuNr. 1P- fiT -(1.3.)

NACIONALINES 2EMES TARNYBOS PRIE EMES UKIO MINISTERIJOS
2020 METIJ VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
NacionalinOs 2emês tarnybos prie &mes Ukio ministerijos (toliau - Nacionaline emês
tarnyba) svarbiausi udaviniai - jgyvendinti vaistybes politikq 2emés tvarkymo ir administravimo,
nuosavybes teisiq j 2emg, mikq, vandens teilcinius atkurimo, vaistybines 2em&s perleidimo,
perdavimo naudotis, frmês reformos, km&varkos planavimo, nekilnojamojo turto kadastro,
apskaitos, geodezijos, kartografijos, valstybiniq erdviniq duomenq rinkiniq ir 2ernelapiq rengimo
srityse; utikiinti 2em&s santykiq teisinio reglamentavimo jgyvendinimq; atlikti vaistybines emês
patikéjimo teisés subjekto (patiketinio) funkcijas; organizuoti ir vykdyti 2emès naudojimo valstybinç
kontrolç; vaidyti istatymuose nustatytas informacines sistemas ir kadastrus; utikrinti 2em&tvarkos
planavimo dokumentq rengimq ir atlikti jq prieiürq, organizuoti vaistybinius geodezijos ir
kartografijos darbus.
Nacionalines 2emês tarnybos prie 2emes ukio ministerijos 2020 met4 veikios planas (toliau Planas) parengtas remiantis:
- Lietuvos Respublikos 2em&s ukio ministerijos 2020-2022 metq strateginiu veikios planu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos emés Ukio ministro 2020 m. vasario 11 d. jsakymu Nr. 3D-88 ,,Del
Zemes Ukio ministerijos 2020-2022 metq strateginio veikios piano patvirtinimo" (toliau - Strateginis
veikios planas);
Nacionalines 2em&s tarnybos prie Zemes Ukio ministerijos 2020-2022 meti strateginiu
veiklos planu, patvirtintu Nacionalinés 2emes tarnybos prie Zemes ukio ministerijos direktoriaus
2019 m. spalio 24 d. jsakymu Nr. 1P-341-(1.3.) ,,Dél Nacionalines 2em&s tarnybos prie Zemés ukio
ministerijos 2020-2022 me4 strateginio veikios piano patvirtinimo";
- Lietuvos Respublikos Vyriausybes programos igyvendinimo planu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 ,,Del Lietuvos Respublikos
Vyriausybes programos igyvendinimo piano patvirtinimo".
Strateginiame veikios plane numatyta Nacionalinei 2em&s tarnybai pagal kompetencij q
gyvendinti strateginj tikslq - utikrinti racionalq iemés naudojimq, efektyvq ir kokybiMq emês
santykiq reguliavimq ir geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo turto kadastro plêtrq.
Tai treëiasis strateginis tikslas, suformuluotas ministro valdymo sriëiai ,,Zemés tvarkymas:
emés reforma, emétvarka, geodezij a, kartografij a, nekiinoj amoj o turto kadastras, 2emes naudojimo
vaistybine kontroie".
Nacionahne 2emes tarnyba vykdo programq', kurios tiksias - gyvendinti vaistybes politikq
emés administravimo, emétvarkos, lem&s naudojimo, geodezijos ir kartografijos pietros srityse.
Siekdama nurodyto tikslo, Nacionahne 2emés tarnyba igyvendina giuos udavinius:
Strateginio veikios piano 3 strateginio tikslo Programa (03 01) ,,emês tvarkyinas ir administravimas bei erdvines
informacijos infrastrukturos vystymas".

I udavinys. Vykdo vaistybinés 2emes patiketinio fiinkcij as, sudaro palankias sqlygas
racionaliam 2emés naudojimui, goedezijos, kartografijos ir nekilnojamojo turto kadastro veiklai.
2 uMavinys. Utikrina valstybiniq erdviniq duomenq rinkiniq atnauj inimq ir elektroniniq
paslaugq p1êtn 2.
II SKYRIUS
PAGRINDINIAI NACIONALINES iEWS TARNYBOS PLANUOJAMI VYKDOMOS
PROGRAMOS RODIKLIAI

Kodas

Planuojami programai vykdyti numatytq
rezultatq rodikliai

E0301

Suforxnuotq valstybines 2emôs sklypq ir identifikuotq
valstybinés 2em&s plotq §alies teritorijoje dalis, proc.

E-03-02

Valstybini4 erdviniq duomenq naudotojq skaièiaus
pokytis, palyginti su praéjusiais metais, proc.
Nejregistruotos vaistybinCs &mês dalis, nustatyta is visos
vaistybinés emès, proc.

E-03-03

R-03.0010101

R-03.00101-02
R-03.0010103
R-03.00101-04
R-03.00101-05
R-03.00101 -06

2emCs ploto, del kurio jan priimti sprendimai atkurti
pihiiq nuosavybCs teises i iemq, mikq ir vandens
telkinius, dalis, proc., praymuose nurodyto ploto
Kitos paskirties inuomotq vaistybinCs emês sklypq,
vykdant 2em&s naudojimo valstybinç kontrolç,
patikrinimq dalis, proc., visq atliktq 2em6s naudojimo
patikrinimg
Patikejimo teise valdomos laisvos emés fondo 2emOs
ploto, suprojektuoto emés valdos projektuose, pokytis
per metus, proc.
Teikiamq erdviniq duomenq paslaugq skaióiaus pokytis,
palyginti su praéjusiais metais, proc.
Asmenq, pagal sociologines apklausos duonienis
pasitikinöiq Nacionaline 2em6s tarnyba, dalis, proc.
Asmenq, pagal sociologines apklausos duomenis
Nacionalinés emés tarnybos veik1 vertinanóiq kaip
skaidrip, skaidrumo vertinimo vidurkis, balais.

Rodiklio
reikmés 2019
metais

2020
inetams
numatytas
rodiklis

21

26

16,8

5

34

B

99,8

100

16,8

11

7

17

17

3

32

35

5,3

5,8

1 udavinys. Vykdyti vaistybinés kmôs patikotinio funkcijas, sudaryti palankias sqlygas
racionaliam 2emês naudojimui, geodezijos, kartografijos ir nekilnojamojo turto kadastro veiklai
P-03.00101-01-01

Priimtq sprendimq atkurti pilie6iq nuosaybCs teises
2emg, mikq it vandens telkinius skaièius, vnt.

54837

5000

2 Nacionaliné frmês tarnyba pagal kompetencijq vykdo Strateginiame veikios plane nurodytq 3 strateginio tikslo
Prograrnos antrq udavini ,,Utikrinti valstybiniq erdviniq duomenq rinkiuiq atnaujinimq it apskaityti valstybinç emç

miestuose".
Nacionalinés ±ems tarnybos 2020 - 2022 metq strateginiame veiklos plane numatyta, kad Efekto rodikli E-03-01
pakeis nuo 2020 metq skaiiuojamas naujas Efekto rodiklis E-03-03, kuris tiksliau parodys nejregistruotos vaistybints
emês dalies mafrjim4.

P-03.001- Sudarytq sutaróiq parduoti, kitaip perleisti privaóion
01-01-02 nuosavyben bei inuomoti valstybinç emç skaiius, vnt.
P-03.001- Vykdant emôs naudojimo vajstybinç kontrolç atliktq
01-01-03 patikrinimq skaiius
P-03.001- Patikrintq vietovéje &m&s sklypq kadastro duotnenq bylq
01-01-04 skaiöius
2emetvarkos planavimo dokumentq rengimo
P-03.00101-01-05 informacinoje sistemoje usakytq parengti km&tvarkos
projektg skaióius, vnt.
P-03.001- Vykdant valstybinç ernetvarkos planavimo dokunientq
01-01-06 prieiUr atliktq patikrinimq skaiöius, vnt.
P-03.00101-01-07

23 706

15 000

13094

12000

12998

13 000

10295

7 500

7 664

6 000

Skaitmenizuotq iduotq sutikimq I leidirnq naudotis
20000
valstybine 2eme skaièius, vnt.'
2 udavinys. Witikrinti valstybiniq erdviniq duomenq rinkiniq atnaujinimq ir elektroninii4
paslaugg pIétr4

P-03.00101-02-01 Valstybiniq erdviniq duomern usakymq skaióius, vnt.
P-03 .00 101-02-02 F Elektroniniu budu iduodamq sutikimq skaióius, vnt.'

6 970
16 016

F

5 000
20 000

Svarbiausi 2020 metq planuojami veikios rezultatai:
- emès naudojimo vaistybine kontrok. Nacionaline &mes tarnyba, vykdydama 2emes naudojimo
valstybinç kontrolç, pagal sudarytEl 2020 metq 2ernes tvarkymo darbq planq atliks ne maiau kaip
12 000 2emes naudojimo patikrinimq. Nacionalines 2ernes tarnybos teritoriniai skyriai, alikdami
emês naudojimo vaistybines kontroles patikrinimus, ig j - ne maiau kaip 11 proc. atliks kitos
paskirties inuomotq vaistybinos 2ern6s sklypq emés naudojimo patikrinimq.
Nacionaline 2ernes tarnyba, siekdama optimizuoti 2ernes naudojimo vaistybinos kontroles vykdymo
procesus, vertins galimybes sukurti ig dalies automatizuotas priemones, kurios leistq pagal nustatytus
prioritetus ir kriterij us atrinkti tikrintinus 2ern6s sklypus (plotus) planiniams emés naudoj imo
patikrinimams ig esamq registrq, kadastrq, erdvini4 duomenq rinkiniq. Taip pat planuojama aktyviau
ir paangiau, naudojant geografiniq informacinhl sistemil (toliau - GIS) priemones, itraukti pilieèius
dalyvauti 2eraès naudojimo vaistybines kontroles veikloj e, t. y. pasitelkiant GIS priemones, sudaryti
galimybes gyventoj ams praneti Nacionalinei emôs tarnybai apie galimus / tikëtinus emôs
naudojimo paeidimus.
- Pajamos u vaistybinés emés pardavimq. Planuojamos vaistybes ir savivaldybiq biudetq
pajamos per 2020 metus u vaistybinés 2em&s pardavimq - 33,7 mm. eurq.
- Nuosavybes teisiq atkurimas. Planuojama iki 2020 metq III ketv. pabaigos uThaigti nuosavybes
teisiq j krnq, mUq ir vandens telkinius atkurimo procesq, iskyrus pavienius atvej us del aplinkybiq,
kurios priklauso ne nuo Nacionalinos emés tarnybos. Planuojama, kad per 2020 metus bus parengta
ir patvirtinta ne maiau kaip 2 000 sprendimq del nuosavybés teisiq j 2emg, mikq ir vandens
telicinius atkUrimo kaimo vietovése it miestq teritorijose.
Nacionalines frmés tarnybos iduodami sutikimai / ieidimai naudotis vaistybine frme. Thduoti sutikimai / leidimai bus
skaitmenizuoti ir integruoti i Valstybines 2emOs apskaitos moduli. Atnaujinami erdviniai duomenys skelbiami Lietuvos
erdvines informacijos portale (www.geoportal.lt).
Nacionalines emès tarnybos iduodami sutikimai tiesti susisiekimo komunikacijas, ininerinius tinklus bei statyti jiems
fiinkcionuoti butinus statinius vaistybineje 2emoje, kurioje nesuformuoti ±emês sklypai. Sutikimai iMuodami Lietuvos
erdvines informacijos portale (www.geoportal. it).
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- Valstybinê iem6tvarkos planavimo dokumentq prieiUra. Nacionaline 2emes tarnyba,
vykdydama valstybinç emêtvarkos planavimo dokumentq prie±iürq ir siekdama, kad bUtq skaidriau
ir kokybikiau rengiami projektai, 2020 metais patikrins ne maiau kaip 6 000 teritorijq planavimo
dokumentq (emetvarkos schemos; kaimo pletros emetvarkos projektai) ir emès valdos projektq
(emês reformos emetvarkos, ems sklypq formavimo ir pertvarkymo, 2em&s konsolidacijos ir
emês paêmirno visuomenés poreikiams projektai). Planuojama ig numatytujq patikrinti tie mañau
kaip 95 proc. Zemetvarkos planavimo dokumentq rengimo informacinéje sistemojc (www.zpdris.lt)
ir ne daugiau kaip 5 proc. spausdintine forma.
- emés paèmimas visuomenés poreikiams. 2020 metais planuojamos baigti &m&s paémimo
visuomenés poreikiams proceduros, igyvendinant ypatingos vaistybinés svarbos projekto ,,Rail
Baltica" (Europinio standarto ge1einke1io linij ai Kaunas—Lietuvos ir Latvij os va1stybii sienai
nutiesti) II etap, kurio metu pagal Nacionalinés &m&s tarnybos direktoriaus patvirtintus 5 emës
paémimo visuomenés poreikiams projektus Kauno, KOdainiq, Jonavos, Pasvalio ir Panevèio rajorn
savivaldybése emê ig privaèiq 2em&s sklypq savininkq paimama vietinés reikmos automobiliq keliq
statybai ir rekonstrukcijai vykdyti. Metodikai vadovaujant 2emés paêmimo visuomenés poreikiams
procesui, numatoma 2020 metais patikrinti, suderinti ir pateikti Nacionalines 2em&s tarnybos
direktoriui pasirayti 1000 jsakymtj ir aktt, susijusii su 2em&s paêmimu visuomenés poreikiams.
- Sutikimq idavimas. Nacionaliné 2emes tarnyba iduos sutikimus tiesti susisickimo
komunikacij as, ininerinius tinklus bei statyti j iems funkcionuoti bUtinus statinius, statyti
laikinuosius ir nesudetinguosius statinius valstybineje frmêje, kurioje nesuformuoti 2em&s sklypai,
statyti ir naudoti vaistybines reikmes paviriniuose vandens telkiniuose laikinus nesudetingus
statinius, laikinai naudotis vaistybine 2eme statybos metu ir statyti statinius emés sklypuose,
besiriboj anèiuose su vaistybinOs 2em&s sklypais ar vaistybine 2eme, kurioje nesuformuoti 2emes
sklypai.
2020 metais numatoma, kad elektroniniu budu, t. y. naudojantis Lietuvos erdvines informacijos
portale (www.geoportal.lt) esanóia elektronine sutikimq tiesti susisiekimo komunikacijas,
inñnerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti butinus statinius vaistybinoje emêje, kurioje
nesuformuoti 2em&s sklypai, idavimo paslauga, bus iduota 20 000 sutikimq.
Siekiant gerinti sutikim4 idavimo administraciniq paslaugq teikimq 2020 metais bus parengti
Sutikimi.j laikinai naudotis valstybine 2eme statybos metu idavimo taisykliq, patvirtintq
Nacionalines emés tarnybos prie Zemés tikio ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 20 d. jsakymu
Nr. 1P-26-(1.3.) ,,DèI Sutikimq laikinai naudotis vaistybine kme statybos metu idavimo taisykliq
patvirtinimo", Sutikiml4 statyti ir naudoti vaistybines reikmes paviriniuose vandens telkiniuose
nesudetingus statinius idavimo taisykliq, patvirtintq Nacionalines 2em&s tarnybos prie Zemes Ukio
ministerijos direktoriaus 2012 m. ba1andio 19 d. isakymu Nr. 1P-(1.3.)-146 ,,Del Sutikimi.j statyti ir
naudoti vaistybines reikmes paviriniuose vandens telkiniuose laikinus nesudetingus statinius
idavimo taisykliq patvirtinimo", ir Sutikimq statyti statinius km&s sklypuose, besiribojanèiuose su
vaistybines emCs sklypais ar vaistybine 2eme, kurioje nesuformuoti emês sklypai, idavimo
taisykliq, patvirtintq Nacionalines 2emes tarnybos prie Zemés Ukio ministerijos direktoriaus 2012 m.
liepos 27 d. jsakymu Nr. 1P-(1.3.)-259 ,,DêI Sutikimq statyti statinius 2em&s sklypuose,
besiribojanèiuose su vaistybines 2em&s sklypais ar vaistybine &me, kurioje nesuformuoti 2em&s
sklypai, idavimo taisykliq patvirtinimo", pakeitim'q projektai.
- Kvalifikaciniq paymêjimq ziemkvarkos planavimo dokumentams regti idavimas.
2020 metais bus pakeisti testo del kvalifikacijos paymêjimq, suteikianêiq teisç atlikti emêtvarkos
planavimo dokumentq valstybinç prieiUrq, iMavimo klausimai (50 klausimq), suorganizuoti
asmenq, pageidauj anèiq rengti 2em&tvarkos planavimo dokumentus, profesiniq 2iniq patikrinimo
egzaminai, pagal poreikj iduoti kvalifikacijos paymejimai km&tvarkos planavimo dokumentq
rengéjams, suorganizuotas emétvarkos planavimo dokumentq valstybinç prieiUrq atliekanóiq
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speeialistq egzamino laikymas ir pagal poreikj iduoti kvalifikacijos paymèjimai, suteikiantys teisç
atlikti 2em&tvarkos planavimo dokumentq valstybinç prieitirq. Taip pat bus analizuojama
Zemêtvarkos planavimo dokumentq rengejq, matininkq ir geodezininkq 2inybiniame registre esanti
informacija, siekiant nustatyti, ar visi kvalifikacijos paymejimq turCtojai vadovaujasi Lietuvos
Respublikos 2emes istatymo 41 straipsnio 6 dalies nuostatomis, t. y. kas 3 metus tobulina projektams
rengti reikalingq kvalifikacij q
- Valstybines reikmês mikq plotq schemq, mikq priskyrimo mikq grupéms planq
derinimas ir dalyvavimas pavojq ke1ianiq mediq kirtime valstybineje emèje. Nacionaline
emés tarnyba, atsivelgdama I pareikejq pateiktq informacijq del pavojingq mediq, auganèiq
vaistybineje emeje, kreipsis j Valstybinç mikq tarnybq ir sitilys Valstybinei mikq tarnybai iduoti
leidimq vaistybes jmonês Valstybiniq mikq uredijos regioniniam padaliniui pagal pavojingq mediq
buvimo vie4 atlikti pavojq kelian6ii4 medñil, patenkanèiq i taksuotus mikus ir j sklypus, kirtimus,
o ikirstq medienq panaudoti vaistybes reikmems. Taip pat nagrinés pateiktas derinti vaistybines
reikmes miMcq plotq schemas ir mikq priskyrimo mikq grupéms planus ir teiks nuomonç del
parengtq dokumentq atitikties teisCs aktq reikalavimams ir teritorijq planavimo dokumentq
sprendiniams.
- Sprendimq suteikti teisç naudoti ivejybos plotus valstybiniuose uvininkystes vandens
telkiniuose prièmimas. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos mOgéjq 2vejybos istatymo
nuostatomis, Nacionalines 2emes tarnybos teritoriniai padaliniai priiminOs sprendimus be aukciono ar
aukciono budu suteikti teisç naudoti 2vejybos plotus valstybiniuose uvininkystes vandens
telkiniuose.Taip pat Nacionalines 2emes tarnybos teritoriniai padaliniai, vadovaudamiesi Aukcionq,
kuriuose suteikiama teisé naudoti 2vejybos plot4 valstybiniuose 2uvininkystes vandens telkiniuose,
rengimo nuostatomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2013 m. sausio 16 d.
nutarimu Nr. 69 ,,Del Aukcionq, kuriuose suteikiama teisé naudoti 2vejybos plotq valstybiniuose
uvininlcystes vandens telkiniuose, rengimo nuostatq patvirtinimo", vykdys aukcionus del teisés
naudoti 2vejybos plotus.
- emés sklypq kadastro duomenq patikra. Numatyta, kad 2020 m. Nacionalineje zemes
tarnyboje (t. y. visuose Nacionalines ernês tarnybos teritoriniuose skyriuose) bus atlikta 13 000
emês sklypq kadastro duomenq patikrq vietovCje. Nacionalines kmes tarnybos direktoriaus
sakymu patvirtintame Zemés tvarkymo darbi.l plane yra numatyti konkretUs emês sklypq kadastro
duomenq patikrq skaiêiai, kurie turés buti pasiekti kiekviename Nacionalines 2em6s tarnybos
teritoriniame skyriuje, t. y. kiekvienas Nacionalines emés tarnybos teritorinis skyrius privalés atlikti
numatytq skaièiq ernes sklypq kadastro duomenq patikrq vietovéje.
Siekiant efektyvesnio ternes sklypq kadastro duomenq bylq tikrinimo, 2020 m. numatoma pradeti
emés sklypq kadastro duomenq bylij tikrinimo funkcionalumo tobuIinimq Nekilnojamojo turto
registro posistemCje ,,GeoMatininkas" bus atliktas frmés sklypq kadastro duomenq bylq tikrinimo
aktij pildymo patobulinimas, sudarant galimybç specialistams, tikrinantiems 2emes sklypq kadastro
duomenq bylas, pildant &m&s sklypq kadastro duomenq bylos tikrinimo aktus, pasirinkti konkretq
paeisto teisés akto punktq, nustatyto paeidimo apraymq ar kt. Darbus planauojama uThaigti iki
2021 m.
- Valstybiniq erdviniq duomenq rinkiniq atnaujinimas. Planuojama, kad bus usakyta ne maiau
kaip 5 000 vnt. valstybiniq erdviniq duomenq rinkiniq (ortofototgrafiniq 2emelapiq, lazerinio
skenavimo takq duomenq, georefernciniq duomerni, topografiniq ir teminiq emelapiq) bei 3 proc.
iaugs teikiamq erdviniq duomenq paslaugq skaiëius. Naudojimasis valstybiniais erdviniq duomenq
rinkiniais ir paslaugomis yra aktyvus, nes teritorijq planavimo dokumentai rengiami bei
proj ektavimas vykdomas naudoj ant naujausius erdvinius duomenis, taip pat valstybiniai erdviniai
duomenq rinkiniai turi buti naudojami steigiant, kuriant ir (arba) tvarkant valstybes kadastrus ir
registrus, todel naudotojai siekia turéti aktualiq informacijq ir u2sisako naujausius valstybinius

erdviniq duomenq rinkinius.
2020 m. numatoma pradéti vykdyti Geodezines it kartografines mediagos fondo el. paslaugos
tobulinimq it papildymq nauj ais geodeziniais duomenimis, t. y. pritaikyti paslaugq geodezinés
mediagos katalogLI skaitmeninimui ir duomenq publikavimui vykdyti.
- emês itekIiq stebésena. Zemes itek1iq naudojimo stebesena vykdoma 10-yje nuolatinil4
stebejimo teritoriji, kurii.1 bendras plotas - 4 000 ha. Kaip it kasmet, bus vykdoma 2emes Ukio
naudmenq naudotojii grupiq it 2em&s ukio augalq grupiq sudeties ir jq pokyèiq per 2005-2020 m.,
emês ukio naudmenq dirvoemio tipq it granuliometrinés sudeties, atliekant laboratorinius tyrimus
(vykdoma kas 10 metq), analize. Dirvoemio agrocheminiq savybiq struktüros it poky6h3 (vykdoma
kas 5 metai) analizei atlikti §iais metais bus vykdomi paruoiamieji it lauko darbai (dirvoemio
pavyzdiq surinkimas). Taip pat planuojama per 2020 metus parengti dirvoemiq tipq ir
granuliometrinés sudeties duomernl ataskaitq it eme1apius.
- Hduotq sutikimq / teidimq naudotis vaistybine eme skaitmenizavimas. Siekiant utikrinti
vaistybines 2em&s tvarkymq, naudojantis Lietuvos erdvines informacijos portalo funkcionalumu, bus
nuolat atnaujinami Lietuvos Respublikos teritorijos vaistybinés 2em&s sk1yp (plotq) erdviniai
duomenys, 2020 m. bus skaitmenizuoti ir integruoti i Vaistybinés 2emês apskaitos moduli daugiau
kaip 20 000 teisés aktq nustatyta tvarka iduotq sutikimq I leidimq naudotis valstybine 2eme it
erdviniai duomenys bus skelbiami Lietuvos erdvinês informacijos portale.
Veikios vieinimas. Visuomenés informavimui apie Nacionalines km&s tarnybos veiklq
planuojama parengti it ip1atinti 70 praneimq.
- Bendradarbiavimo programa. Siekiant pasikeisti geraja patirtimi, jgyvendinant 2emês paômimo
visuomenés poreikiams procedUras, 2020 metais numatoma organizuoti tarptautinj seminarq.
III SKYRIUS
VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS

Bendrosios
veikios sritis
Dokumentq
valdymo sritis

Planuoj ami atlikti darbai

Laukiamas rezultatas

gyvendinimo
terminas

1. 2ymiai iaugçs Nacionalines 2021 metais
2ent&s tarnybos rengiamq it
elektroniniq
siunèiamq
dokumentq kiekis.
dokumentq
Mainamos
2.
popieriniq
spausdinimo
ir
siuntimo
patu
dokumentq
iIaidos.
3. Efektyviau valdomi ir
saugomi dokumentai.
modernus 2021 metais
Sukurtas
Nacionalinés ient6s tarnybos 1.
archyviniq
archyviniq dokumentq perkelimas elektroninis
dokumentq archyvas.
elektroninç erdvç.
2. Suskaitmeninti tam tikri
archyviniai Nacionalines 2em6s
tarnybos dokumentai sukeliami
modernq clektroninj archyvq,
prieinamq darbuotojams realm
laiku.
taikyti
Pradedamas
3.
aktualios
efektyvesnis
Nacionalinéje 2etnôs tarnyboje
rengiamq vidaus ft siunóiamq
elektroniniq dokumentq kiekio
didinimas.
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_______________
______________________
Personalo
Techniniq funkcijii vykdymo
valdymo sritis
mainimas,
didinant
rnogikuosius itek1ius vieojo
administravimo
funkcijq
vykdymo srityje.

informacijos pateikimo budas.
4. Zymiai pagreitintas ir
pagerintas paslaugq asmenims
teikimas - didesnis visuomenés
pasitenkinimas
kokybikesniu
aptarnavimu ir frairesniais,
inovatyvesniais
asmenq
aptarnavimo budais.
Ne tnaiau kaip 10 proc. 2020-12-31
sumaintas technines funkeijas
atliekanöiq darbuotojq skaièius.

Personalo valdymo dokumentq
rengimo efektyvumo didinimas,
perkeliant dokumentus, susijusius
su socialiniq garantijq suteikimu, j
dokutnentq valdymo sistemq
DVS.

Iki 3 darbo dienq sutrumpOjçs 2020-12-31
socialiniq garantijq suteikimo
procesas ir padidejcs sprendirnq
prièmimo greitis.

Informaciniq
technologijq
infrastrukttiros
ir vidaus
administravimo
informaciniq
sistemq (toliau IRT
infrastruktUra)
valdymo sritis

Nacionalines 2emês tarnybos
tvarkomos IRT infrastruktflros
jvertinimas pagal Informacins
visuomenés pletros komiteto
parengtas Bendrosios funkcijos
,,Jnformaciniq
ir
ryiq
technologijq infrastrukturos ir
vidaus
administravimo
informaciniq sistemq valdymas"
efektyvumo didinimo gaires.

Pasirinkta Nacionalinés 2cmés 2020 metais
tarnybos
tvarkomos
IRT
infrastruktciros
valdymo
optimizavimo
kryptis,
kuri
bendrosios
padetq
gerinti
funkcijos ,,IT infrastruktUros ir
vidaus
administravimo
IS
valdymas"
vykdymo
efektyvumq.

Turto valdymo
sritis

Patikéjimo teise valdomo turto, Pasiekti nustatyto nekilnojamojo
nepriskiriamo Nacionalines 2em&s turto panaudojimo efektyvumo
tarnybos funkcijoms vykdyti, rodikliai.
perdavimas valstybinei jmonei
Turto
bankui
valdyti
centralizuotai.

2021 metais.
2020 metais
inicijuotas 3
objektq
perdavimas
valslybinei
jmonei Turto
bankui

Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos
2020 metų veiklos plano
1 priedas

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
ŪKIO SUBJEKTŲ VERSLO PRIEŽIŪRĄ ATLIEKANČIŲ INSTITUCIJŲ VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI*
Pagrindinis priežiūros institucijos veiklos (paskirties) tikslas

Vykdant ūkio subjektų veiklos priežiūrą – užtikrinti efektyvų žemės naudojimą,
gaunant iš jos didžiausią naudą mažiausiomis sąnaudomis.

1 lentelė
Teisės aktas, kuriuo
Atsakymas
įstaigoje reglamentuota
(taip arba ne)
tvarka

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

Ar įstaiga taiko konsultavimo būdus ir priemones, užtikrinančias geros kokybės
konsultacijų teikimą?

Ar įstaigoje nustatyta konsultavimo tvarka, aprašyti procesai, užtikrinantys, kad
besikreipiantis asmuo gautų vienodą konsultaciją iš bet kurio priežiūros institucijos vardu
konsultuojančio asmens?

Ar įstaigoje įdiegta ir taikoma rizikos vertinimo sistema?

Taip

Asmenų aptarnavimo Nacionalinėje Aprašas reglamentuoja asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimą
žemės tarnyboje prie Žemės ūkio
ir jų aptarnavimą Nacionalinėje žemės tarnyboje. 2020 m.
ministerijos (toliau – Nacionalinė
Nacionalinė žemės tarnyba planuoja parengti ūkio subjektų
žemės tarnyba) vieno langelio
konsultavimo tvarkos aprašą ir nustatyti konsultavimo tvarką,
principu tvarkos aprašas, patvirtintas eigą ir terminus, išskirti konsultavimo sritis, apibrėžti visus su
Nacionalinės žemės tarnybos prie
konsultavimo kokybės vertinimu, grįžtamuoju ryšiu, klaidingu
Žemės ūkio ministerijos direktoriaus konsultavimu susijusius aspektus.
2012 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1P(1.3.)-227 „Dėl Asmenų aptarnavimo
Nacionalinėje žemės tarnyboje prie
Žemės ūkio ministerijos vieno
langelio principu tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (toliau – Aprašas)

Aprašas

Nacionalinėje žemės tarnyboje ūkio subjektai konsultuojami
telefonu, elektroniniu paštu, atsakant į elektronines užklausas,
viešai skelbiant informaciją interneto svetainėje. Žemės
naudojimo valstybinės kontrolės aktuali informacija viešinama
Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainės ūkio subjektų
veiklos priežiūros rubrikoje:
http://www.nzt.lt/go.php/lit/Tikrinimo-kriterijai ir
http://www.nzt.lt/go.php/lit/Sprendimu-apskundimo-tvarka/1 ,
taip pat žemės naudojimo valstybinės kontrolės rubrikoje:
http://www.nzt.lt/go.php/lit/Zemes-naudojimo-valstybinekontrole . Matininkams metodiniai išaiškinimai (konsultacijos)
viešinami Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainės
dalyje: Administracinė informacija – Ūkio subjektų priežiūra –
Konsultacijos, metodinė pagalba – Nekilnojamojo turto
kadastras. Atkreiptinas dėmesys, kad 2019 m. buvo
suorganizuotos 6 apskritojo stalo diskusijos, kuriose dalyvavo
apie 300 dalyvių (asmenys, turintys matininko kvalifikacijos
pažymėjimus). Šiose apskritojo stalo diskusijose buvo
skelbiama informacija, susijusi su matininkų veikla, teikiamos
konsultacijos ir pan.

Žemės naudojimo valstybinės
kontrolės ir administracinių
nusižengimų teisenos vykdymo
procedūros aprašas, patvirtintas
Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2019 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu
Nr. 1P-211-(1.3.) ,,Dėl Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2015 m.
rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. 1P-303(1.3.) „Dėl Žemės naudojimo
valstybinės kontrolės ir
administracinių nusižengimų
teisenos vykdymo procedūros aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau –
Procedūros aprašas)

Priežiūros sritis – žemės naudojimo valstybinė kontrolė.
Atrankos kriterijai, atrenkant žemės sklypus (plotus) planiniams
žemės naudojimo patikrinimams, nustatomi vadovaujantis
Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 12 d.
nutarimu Nr. 1244 ,,Dėl Žemės naudojimo valstybinės
kontrolės nuostatų patvirtinimo“, 7 punkte nurodytais
kriterijais, o didžiausios rizikos grupei priskirtini žemės sklypai
(plotai) atrenkami vadovaujantis Procedūros apraše nurodytais
atrankos kriterijais (gairėmis), kurios taip pat viešinamos
Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje ūkio subjektų
veiklos priežiūros rubrikoje:
http://www.nzt.lt/go.php/lit/Tikrinimo-kriterijai .

Taip

Taip

Pastabos

4.

5.

Ar įstaigoje nustatyta kontrolinių klausimynų peržiūros, atsižvelgiant į ūkio subjektų bei
priežiūros institucijos darbuotojų pateiktas pastabas ir teisės aktų pakeitimus, tvarka?

Ar įstaiga imasi priemonių, kad būtų įgyvendinta deklaracija dėl pirmųjų verslo metų?

Taip

Nacionalinės žemės tarnybos prie
Įsakymu Nr. 1 patvirtintas Žemės naudojimo tvarkos
Žemės ūkio ministerijos direktoriaus reikalavimų žemės naudotojams kontrolinis klausimynas.
2017 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. 1P- Nurodyto įsakymo 2.7 papunktyje nustatyta, kad kontrolinis
11-(1.3 E.) ,,Dėl Žemės naudojimo klausimynas, atsižvelgiant į tikrintų ūkio subjektų ir priežiūros
tvarkos reikalavimų žemės
institucijos darbuotojų pateiktas pastabas ir teisės aktų
naudotojams kontrolinis
pakeitimus, turi būti peržiūrimas ir, esant poreikiui, ne rečiau
klausimyno“ (toliau – Įsakymas Nr. kaip 2 kartus per metus atnaujinamas: nuo vasario 1 d. iki
1). Nacionalinės žemės tarnybos prie gegužės 1 d. ir nuo rugpjūčio 1 d. iki lapkričio 1 d. Nuoroda:
Žemės ūkio ministerijos direktoriaus https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2b56e9a0d40511e68d79c
2014 m. gruodžio 10 d. įsakymas
2033f194657/asr . Įsakymu Nr. 2 patvirtintas kontrolinis
Nr. 1P-(1.3.)-479 „Dėl Žemės sklypo klausimynas, kuris pildomas atliekant patikrinimus vietovėje.
kadastro duomenų nustatymo
Pažymėtina, kad Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus
patikros vietovėje kontrolinio
2009 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1P-98 „Dėl Nekilnojamojo
klausimyno patvirtinimo“ (toliau – daikto kadastro duomenų bylos tikrinimo taisyklių
Įsakymas
patvirtinimo“ yra patvirtintas Žemės sklypo kadastrinių
Nr. 2).
matavimų ir žemės sklypo ribų ženklinimo tikrinimo vietovėje
aktas, kurio turinys atitinka kontrolinio klausimyno turinį. Per
2019 metus buvo užpildyti 12 998 tikrinimo aktai. Nacionalinė
žemės tarnyba, atsižvelgdama į tai, kad kontroliniuose
klausimynuose ir tikrinimo aktuose turi būti pildoma ta pati
informacija, yra priėmusi sprendimą patikrų vietovėje metu
pildyti tik tikrinimo aktą. Šiuo metu yra rengiamas
Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos tikrinimo
taisyklių pakeitimo projektas, kartu bus atnaujintas ir tikrinimo
aktas.

Teisės aktuose nenumatytos išimtys vykdant žemės naudojimo
valstybinę kontrolę išskirti ūkio subjektus, kurie turėtų
galimybę įgyti „verslo naujoko“ statusą, o nustačius žemės
naudojimo tvarkos pažeidimus – taikomos poveikio priemonės
pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų
kodekso nuostatas. Atsižvelgiant į tai, netaikomos priemonės
dėl deklaracijos pirmiesiems verslo metams. Asmenys, gavę
matininko ar geodezininko kvalifikacijos pažymėjimus privalo
vykdyti veiklą vadovaudamiesi teisės aktais. Dėl padarytų
veiklos pažeidimų nuobaudos taikomos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymu ir Lietuvos
Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymu.

Netaikoma

2 lentelė

1.
1.1.
1.2.

Rodiklio reikšmė 2019
metais

Siektina rodiklio
reikšmė 2020
metais

proc.

9.03

10.0

ha

6351.2

3000.0

Informacija apie atliktos
žemės naudojimo
valstybinės kontrolės
rezultatus (metinė
ataskaita) ir numatomų
atlikti planinių žemės
naudojimo patikrinimų
sąrašai skelbiami
Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos interneto
svetainėje www.nzt.lt

Informacija apie
atliktos žemės
naudojimo
valstybinės kontrolės
rezultatus (metinė
ataskaita) ir
numatomų atlikti
planinių žemės
naudojimo
patikrinimų sąrašai
skelbiami
Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos
interneto svetainėje
www.nzt.lt

Rodiklio pavadinimas

Matavimo
vnt.

Pagrindinio priežiūros institucijos veiklos (paskirties) tikslo pasiekimo (įgyvendinimo)
rodikliai:
Tikslo rodiklis (E) parodo žemės naudojimo patikrinimų kokybinio rezultato pokytį per
metus
Apleistų ir nesutvarkytų žemės ūkio naudmenų plotų taip, kad būtų tinkami naudoti pagal
paskirtį, mažėjimas

Vyriausybės siekis

7.

Viešai skelbiamas aktualus planinių patikrinimų planas / informacija apie planinius
patikrinimus
(Interneto svetainėje skelbiami žemės naudojimo patikrinimų planai ir informacija apie
žemės naudojimo patikrinimų rezultatus)

vnt.

8.

Patikrinimų, padėjusių užkirsti kelią žalos visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai
atsiradimui, kai ši žala ar pavojus reikšmingi, dalis palyginti su visais neplaniniais
patikrinimais

proc.

Neplaninių žemės naudojimo patikrinimų, kurių metu nustatyta žala visuomenei / kitų
asmenų interesams / aplinkai, dalis, palyginti su visais neplaniniais žemės naudojimo
patikrinimais (pagrįstų skundų / informacijos skaičiaus santykis su bendru neplaninių
žemės naudojimo patikrinimų skaičiumi)

proc.

40.6

38.0

proc.

28.6

30.0

28.0

30.0

8.1.

8.2.

Asmenų, rengiančių žemėtvarkos planavimo dokumentus, veiklos neplaninių patikrinimų,
kurių metu nustatyti pažeidimai, dalis, palyginti su visais asmenų, rengiančių žemėtvarkos
planavimo dokumentus, veiklos neplaniniais patikrinimais (pagrįstų skundų / informacijos
skaičiaus santykis su bendru neplaninių patikrinimų skaičiumi)

↑

8.3.

Asmenų, atliekančių nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus
(matininkų), veiklos neplaninių patikrinimų, kurių metu nustatyti pažeidimai, dalis,
palyginti su visais asmenų, atliekančių nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo
darbus (matininkų), veiklos neplaniniais patikrinimais (pagrįstų skundų / informacijos
skaičiaus santykis su bendru neplaninių patikrinimų skaičiumi)

proc.

9.

Finansinių ir žmogiškųjų išteklių dalis rizikos vertinimui, planavimui ir analizei
(Rizikos vertinimui, planavimui ir analizei skirtų žmogiškųjų išteklių dalis (RR), palyginti
su bendru Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojų,
atliekančių ūkio subjektų priežiūrą, skaičiumi)

proc.

↑

41

41.0

10.

Finansinių ir žmogiškųjų išteklių dalis konsultavimui, informavimui ir prevencijai
(Ūkio subjektų konsultavimui, informavimui ir prevencijai skirtų žmogiškųjų išteklių dalis
(RK), palyginti su bendru Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
darbuotojų, atliekančių ūkio subjektų priežiūrą, skaičiumi)

proc.

↑

45

46.0

11.

Finansinių ir žmogiškųjų išteklių dalis fiziniams patikrinimams
(Patikrinimams skirtų žmogiškųjų išteklių dalis (RP), palyginti su bendru Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojų, atliekančių ūkio subjektų
priežiūrą, skaičiumi)

proc.

↓

14

13.0

12.

Planinių patikrinimų trukmė
(Vidutinė žemės naudojimo planinių patikrinimų trukmė)

min.

↓

207

235.0

13.

Iniciatyvų siekiant mažinti nepagrįstų, neproporcingų ūkinės veiklos suvaržymų, skaičius
(Teiktų siūlymų dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimų ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymų keitimo skaičius)

vnt.

↑

33

20.0

14.

Institucijų darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir mokymuose,
skaičius

vnt.

↑

450

200

15.

Ūkio subjektų, teigiančių, kad priežiūros institucijos konsultacija buvo naudinga, padėjo
suprasti teisės aktus ir jų laikytis, dalis
(Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje suteiktų
konsultacijų interaktyvioje vertinimo anketoje (ar kitokiu būdu gautiems ūkio subjektų
vertinimams) ūkio subjektų vertinimų, pagal kuriuos Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos darbuotojų konsultacijos buvo naudingos, dalis, palyginti su visais
vertinimais)

16.

Ūkio subjektų, teigiančių, kad kontroliniai klausimynai padėjo suvokti teisės aktų
reikalavimus ir geriau juos įgyvendinti, dalis
(Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje
interaktyvioje kontrolinių klausimynų taikymo vertinimo anketoje (ar kitokiu būdu
gautiems ūkio subjektų vertinimams) ūkio subjektų vertinimo, pagal kuriuos kontroliniai
klausimynai padėjo suvokti teisės aktų reikalavimus ir geriau juos įgyvendinti, dalis,
palyginti su visais vertinimais)

17.

Ūkio subjektų, teigiančių, kad pirmaisiais veiklos metais gavo naudingų konsultacijų ir
jiems nebuvo taikytos poveikio priemonės, išskyrus atvejus, kai jos buvo būtinos ir
neišvengiamos, siekiant užkirsti kelią reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei, kitų
asmenų interesams ar aplinkai atsiradimui, dalis
(Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje suteiktų
konsultacijų vertinimo interaktyvioje anketoje (ar kitokiu būdu gautiems ūkio subjektų
vertinimams) ūkio subjektų vertinimo, pagal kuriuos ūkio subjektas pirmaisiais veiklos
metais gavo naudingų konsultacijų ir jiems nebuvo taikytos poveikio priemonės, išskyrus
atvejus, kai jos buvo būtinos ir neišvengiamos, siekiant užkirsti kelią reikšmingos žalos ar
pavojaus visuomenei, kitų asmenų interesams ir aplinkai atsiradimui, dalis, palyginti su
visais vertinimais)

proc.

proc.

proc.

↑

Ūkio subjektai nepateikė nė
vieno užpildyto klausimyno ar
kitu būdu savo vertinimo.
Kadangi vertinimų nepateikta,
negalime nustatyti, kokia
konsultacijų dalis buvo
naudinga.

70.0

↑

Ūkio subjektai nepateikė nė
vieno užpildyto klausimyno ar
kitu būdu savo vertinimo.
Kadangi vertinimų nepateikta,
negalime nustatyti, kokiai ūkio
subjektų daliai klausimynai
padėjo suvokti teisės aktų
reikalavimus ir geriau juos
įgyvendinti.

70.0

↑

Ūkio subjektai nepateikė nė
vieno užpildyto klausimyno ar
kitu būdu savo vertinimo.
Kadangi vertinimų nepateikta,
negalime nustatyti, kokia ūkio
subjektų dalis pirmaisiais
veiklos metais gavo naudingų
konsultacijų ir jiems nebuvo
taikytos poveikio priemonės.

70.0

* Rodiklių detalus išaiškinimas ir skaičiavimo metodika pateikiama Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtame dokumente „Rekomendacijos, kaip įdiegti ir taikyti priežiūros institucijų
veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) rodiklius“ http://eimin.lrv.lt/uploads/eimin/documents/files/Prieziuros%20instituciju%20pertvarka/Rekomendacijos_rodikliai.pdf
Tuo atveju, kai kažkuris nurodytas rodiklis (-iai) priežiūros institucijai pagal atliekamos ūkio subjektų veiklos priežiūros pobūdį netinka, priežiūros institucija nenaudoja tokio (ių) rodiklio (-ių), tačiau institucijos vadovo įsakyme, kuriuo tvirtinama institucijos rodiklių sistema, pateikia rodiklių nenaudojimo atvejus ir paaiškina jų priežastis.

Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos
2020 metų veiklos plano
2 priedas

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2020-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
1 lentelė

Eil. Nr.

Iš viso

1.
1.1.

1.2.

1.3.

2.2.

Iš viso

Turtas
iš jų VIP

Žemės ūkio ministerijos programos priemonių įgyvendinimas
sudarant metines programų sąmatas
VB lėšos
ES lėšos
BF lėšos
PĮ lėšos
KT lėšos
sudarant sutartis dėl funkcijų vykdymo
VB lėšos
ES lėšos
BF lėšos
PĮ lėšos
KT lėšos
sudarant sutartis dėl paramos gavimo
VB lėšos
ES lėšos
BF lėšos
PĮ lėšos
KT lėšos

2.
2.1.

Asignavimai (Eur)
Išlaidos
Iš viso
iš jų DU

23835000
23834000

22319000
22318000

1000

1000

14400000
14400000

1516000
1516000

Projektinės veiklos finansavimas
Projektams tiesiogiai finansuojamiems iš
ES biudžeto
ES (TF) lėšos
VB lėšos
UP
KT lėšos
Projektams, kurie yra finansuojami kitų
ministerijų kuruojamų ES struktūrinių
fondų
ES (KTA) lėšos
BF lėšos
VB lėšos
UP
KT lėšos

3.
3.1.

Kitos veiklos finansavimas
Kita veikla
VB lėšos
PĮ lėšos
UP
KT lėšos

1 Finansavimo šaltiniai: ES (TF) – Europos Sąjungos lėšos, kai veikla tiesiogiai finansuojama iš Europos Sąjungos biudžeto, ES (KTA) – Europos
Sąjungos lėšos, kaip veikla finansuojama iš kitų institucijų kuruojamų ES struktūrinių fondų, BF – bendrojo finansavimo lėšos, VB – valstybės
biudžeto lėšos, UP – uždirbtos pajamos, PĮ – pajamų įmokos, KT – kitos įstaigos lėšos.

2 lentelė

853

2020-aisiais
metais
912

963
862
13891

962
945
14400

1373.72
3821.64

1299.03
3644.82

2019 metais
Darbuotojų skaičius (vidutinis)
Patvirtintų etatų skaičius (metų pradžioje)
Užimtų etatų skaičius (metų pabaigoje)
Darbo užmokesčio fondas, tūkst. Eur
Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis,
Eur
Vidutinis vadovų darbo užmokestis, Eur

* jei pokytis didesnis nei 10 proc., nurodyti pokyčio atsiradimo priežastį.

Pastaba*

Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos
2020 metų veiklos plano
2 priedas

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ, PRIE KURIŲ ĮGYVENDINIMO PRISIDEDA ĮSTAIGA, ASIGNAVIMAI
3 lentelė
Asignavimai (Eur)
Išlaidos

Atsakingi vykdytojai
Priemonės kodas

1

Veiks
mo
Nr.

Veiksmo pavadinimas

2

3

Vertinimo kriterijai

Mato
vnt.

Siektina
reikšmė
Darbuotojai,
padaliniai

4

5

6

Darbuotojų
skaičius

7

Įvykdymo Finansav
terminas
imo
(ketv.)
šaltinis1

9

10

Iš viso

11=12+14

Turtas

Iš viso

iš jų DU

Iš viso

iš jų VIP

12

13

14

15

03.001

Strateginio veiklos plano programos pavadinimas: Žemės tvarkymas ir administravimas bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas

01.

Strateginio veiklos plano programos tikslo pavadinimas: Įgyvendinti valstybės politiką žemės administravimo, žemėtvarkos, žemės naudojimo, geodezijos ir kartografijos plėtros srityse
Programos tikslo vertinimo kriterijų pavadinimai:

R-03.001-01-01

Žemės ploto, dėl kurio jau priimti sprendimai atkurti
piliečių nuosavybės teises į žemę, mišką ir vandens
telkinius, dalis, proc., iš prašymuose nurodyto ploto

R-03.001-01-02

Kitos paskirties išnuomotų valstybinės žemės sklypų,
vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę, patikrinimų
dalis, proc., iš visų atliktų žemės naudojimo patikrinimų

R-03.001-01-03

Patikėjimo teise valdomos laisvos žemės fondo žemės
ploto, suprojektuoto žemės valdos projektuose, pokytis per
metus, proc.

R-03.001-01-04

NŽT teikiamų erdvinių duomenų paslaugų skaičiaus
pokytis, palyginti su praėjusiais metais, proc.

proc.

proc.

proc.

proc.

100

11

17

3

Žemės tvarkymo ir
administravimo
departamento Žemės
administravimo skyriaus
vedėjas
Geodezijos ir žemės
naudojimo kontrolės
departamento Žemės
naudojimo valstybinės
kontrolės skyriaus
vedėjas
Žemės tvarkymo ir
administravimo
departamento Žemės
administravimo skyriaus
vedėjas
Geodezijos ir žemės
naudojimo kontrolės
departamento Geodezijos
ir nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vedėjas

1

2020 m.
I–IV ketv.

1

2020 m.
I–IV ketv.

1

2020 m.
I–IV ketv.

2020 m.
1
I–IV ketv.

5

01.01

Strateginio veiklos plano programos tikslo 1 uždavinio pavadinimas: Vykdyti valstybinės žemės patikėtinio funkcijas, sudaryti palankias sąlygas racionaliam žemės naudojimui, kartografijos ir
nekilnojamojo turto kadastro veiklai
Programos tikslo 1 uždavinio vertinimų kriterijų pavadinimai:

P-03.001-01-01-01

P-03.001-01-01-02

P-03.001-01-01-03

P-03.001-01-01-04

P-03.001-01-01-05

01.02

Priimtų sprendimų atkurti piliečių nuosavybės teises į
žemę, mišką ir vandens telkinius skaičius, vnt.

Sudarytų sutarčių parduoti, kitaip perleisti privačion
nuosavybėn bei išnuomoti valstybinę žemę skaičius, vnt.

Vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę atliktų
patikrinimų skaičius

Patikrintų vietovėje žemės sklypų kadastro duomenų bylų
skaičius

Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo
informacinėje sistemoje užsakytų parengti žemėtvarkos
projektų skaičius, vnt.

vnt.

vnt.

vnt.

vnt.

vnt.

5000

15000

12000

13000

7500

Žemės tvarkymo ir
administravimo
departamento Žemės
administravimo skyriaus
vedėjas
Žemės tvarkymo ir
administravimo
departamento Žemės
administravimo skyriaus
vedėjas
Geodezijos ir žemės
naudojimo kontrolės
departamento Žemės
naudojimo valstybinės
kontrolės skyriaus
vedėjas
Geodezijos ir žemės
naudojimo kontrolės
departamento Geodezijos
ir nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vedėjas

Žemės tvarkymo ir
administravimo
departamento
Žemėtvarkos planavimo
ir dokumentų priežiūros
skyriaus vedėjas

1

2020 m.
I–IV ketv.

1

2020 m.
I–IV ketv.

1

2020 m.
I–IV ketv.

1

2020 m.
I–IV ketv.

1

2020 m.
I–IV ketv.

Strateginio veiklos plano programos tikslo 2 uždavinio pavadinimas: Užtikrinti valstybinių erdvinių duomenų rinkinių atnaujinimą ir apskaityti valstybinę žemę miestuose
Programos tikslo 2 uždavinio vertinimų kriterijų pavadinimai:

P-03.001-01-02-01

P-03.001-01-02-02

Valstybinių erdvinių duomenų užsakymų skaičius, vnt.

Elektroniniu būdu išduodamų sutikimų skaičius, vnt.

vnt.

vnt.

5000

20000

Geodezijos ir žemės
naudojimo kontrolės
departamento Geodezijos
ir nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vedėjas

Žemės tvarkymo ir
administravimo
departamento Žemės
tvarkymo skyriaus
vedėjas

1

2020 m.
I–IV ketv.

1

2020 m.
I–IV ketv.

6

03.001.01.01.01

Žemės tvarkymo ir
administravimo
departamentas,
Geodezijos ir žemės
naudojimo kontrolės
departamentas, Finansų ir
Programos priemonės pavadinimas: Žemėtvarkos, geodezijos ir kartografijos strateginio planavimo
darbų organizavimas bei priežiūra, sprendimų atkurti nuosavybės teises į žemę, skyrius, Personalo
parduoti, kitaip perleisti privačion nuosavybėn ar išnuomoti valstybinę žemę skyrius, Teisės
departamentas, Bendrųjų
priėmimas.
reikalų departamentas ir
teritoriniai skyriai

1.

Žemėtvarkos, geodezijos,
Numatoma parengti
Pasiūlyma ŽTAD - 5; Žemės tvarkymo ir
kartografijos ir nekilnojamojo pasiūlymų dėl teisės
s,
GŽNKD administravimo
turto kadastro darbų
aktų, reglamentuojančių vnt.
–5
departamentas,
organizavimas
žemėtvarkos, geodezijos,
Geodezijos ir žemės
kartografijos ir
naudojimo kontrolės
Sprendima
nekilnojamojo turto
departamentas, Teisės
s, vnt.
kadastro darbų
departamentas,
organizavimą,
Finansų ir apskaitos
pakeitimo
departamentas, Bendrųjų
reikalų departamentas

2.

Sprendimų atkurti
nuosavybės teises į žemę,
parduoti, kitaip perleisti
privačion nuosavybėn ar
išnuomoti valstybinę žemę
priėmimas, piliečių
nuosavybės teisių į žemę,
mišką ir vandens telkinius
atkūrimo baigiamųjų darbų
bei valstybinės žemės
privatizavimo, nuomos,
suteikimo naudotis
neatlygintinai ar patikėjimo
teise (išskyrus valstybinės
miškų ūkio paskirties žemės
sklypų pardavimą) darbų
organizavimas

Priimti sprendimai
atkurti piliečių
nuosavybės teises į
žemę, mišką ir vandens
telkinius, grąžinant žemę
natūra, perduodant
neatlygintinai
nuosavybėn arba mokant
kompensaciją.

Sudarytos sutartys
Sutartis,
parduoti, kitaip perleisti vnt.
privačion nuosavybėn
bei išnuomoti valstybinę
žemę.

2020 m.
I–IV ketv.

ES

BF
VB
PĮ
Iš viso:

16401000
1000
16402000

16401000
1000
16402000

14400000
14400000

5

2020 m.
I–IV ketv.

*

*

*

51

2020 m.
I–IV ketv.

*

*

*

5000

15000

Žemės tvarkymo ir
administravimo
departamento
Žemės administravimo
skyriaus vedėjas ir
teritorinių skyrių vedėjai

7

3.

Kaimo vietovėse kadastro
vietovių laisvos valstybinės
žemės sklypų (plotų) erdvinių
duomenų parengimas

Naudojantis Lietuvos
Vnt.
erdvinės informacijos
portalo funkcionalumu,
bus nuolat atnaujinami
visų kadastro vietovių
laisvos valstybinės
žemės sklypų (plotų)
erdviniai duomenys ir
skelbiami Nacionalinės
žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos
interneto svetainėje ir
Lietuvos erdvinės
informacijos portale.

1287

Žemės tvarkymo ir
administravimo
departamento
Žemės administravimo
skyriaus vedėjas ir
teritorinių skyrių
vedėjai

51

2020 m.
I–IV ketv.

4.

Žemėtvarkos, geodezijos, Vietovėje patikrinta
kartografijos ir nekilnojamojo 13000 nekilnojamųjų
turto kadastro darbų
daiktų kadastro
organizavimas ir priežiūra duomenų.

13000

Geodezijos ir žemės
naudojimo kontrolės
departamento Geodezijos
ir nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vedėjas
ir teritorinių skyrių
vedėjai

51

2020 m.
I–IV ketv.

Patikrinta žemėtvarkos
GŽNKD – Geodezijos ir žemės
planavimo dokumentų
70;
naudojimo kontrolės
Žemėtvark
rengėjų ir matininkų
ŽTAD – departamento
os
veikla
40;
direktorius, Žemės
planavimo
tvarkymo ir
dokument
administravimo
ų rengėjų
departamento direktorius
ir
matininkų
skaičius,
vnt.

2

2020 m.
I–IV ketv.

Atliktų žemės naudojimo Atlikta
valstybinės kontrolės
žemės
patikrinimų skaičius
naudojimo
valstybinė
s kontrolės
patikrinim
ų, vnt.

1

2020 m.
I–IV ketv.

Vnt.

12000

Geodezijos ir žemės
naudojimo kontrolės
departamento Žemės
naudojimo valstybinės
kontrolės skyriaus
vedėjas

*

*

*

*

*

*

8

Atliekama žemėtvarkos Vykdant
planavimo dokumentų valstybinę
valstybinė priežiūra
žemėtvark
os
planavimo
dokument
ų priežiūrą
atliktų
patikrinim
ų skaičius,
vnt.

Informacinės medžiagos Vnt.
parengimas bei
platinimas ir
konferencijų, seminarų,
pasitarimų, profesinių
renginių žemės
tvarkymo, NT kadastro,
LEII, ŽPDRIS,
geodezijos, erdvinės
informacijos ir
kartografijos klausimais
organizavimas

11

2020 m.
I–IV ketv.

GŽNKD – Žemės tvarkymo ir
1; ŽTAD - administravimo
1
departamento direktorius,
Geodezijos ir žemės
naudojimo kontrolės
departamento direktorius

2

2020 m.
I–IV ketv.

*

*

*

6000

Žemės tvarkymo ir
administravimo
departamento
Žemėtvarkos planavimo
ir dokumentų priežiūros
skyriaus vedėjas

5.

Visuomenės informavimas
apie šalies žemės tvarkymą,
valstybinius geodezijos ir
kartografijos darbus

6.

Turto (žemės)
1 informacinės sistemos IS
administravimo informacinės tinkamo veikimo
sistemos eksploatavimas ir
užtikrinimas ir plėtra
plėtra

1

Finansų ir strateginio
planavimo skyriaus
vedėjas, Bendrųjų reikalų
departamento
Informacinių technologijų
skyriaus vedėjas

2

2020 m.
I–IV ketv.

*

*

*

7.

Dokumentų valdymo
sistemos eksploatavimas ir
plėtra

1

Bendrųjų reikalų
departamento Dokumentų
valdymo ir asmenų
aptarnavimo skyriaus
vedėjas,
Bendrųjų
reikalų departamento
Informacinių technologijų
skyriaus vedėjas

2

2020 m.
I–IV ketv.

*

*

*

1 informacinės sistemos IS
tinkamo veikimo
užtikrinimas ir plėtra

9

8.

03.001.01.01.02

Žemėtvarkos planavimo
1 informacinės sistemos IS
dokumentų rengimo
tinkamo veikimo
informacinės sistemos veiklos užtikrinimas ir plėtra
užtikrinimas ir plėtra

1

Bendrųjų reikalų
departamento
Informacinių technologijų
skyriaus vedėjas, Žemės
tvarkymo ir
administravimo
departamento
Žemėtvarkos planavimo
ir dokumentų priežiūros
skyriaus vedėjas

2

Programos priemonės pavadinimas: Techninės bazės vystymas ir ilgalaikio Bendrųjų reikalų
departamentas
turto įsigijimas.
1.

2.

Negyvenamųjų pastatų
įsigijimo išlaidos

Ilgalaikio turto įsigijimas

Numatoma atlikti Šilutės Proc.
skyriui skirtų patalpų,
esančių Šilutėje,
Lietuvininkų g. 8,
kapitalinio remonto
darbus atlikti bei įsigyti
techninės priežiūros
paslaugas.
Techninės ir
programinės serverinės
įrangos komplektas

Komplektas

Kompiuterių įsigijimas

vnt.

100

1

54

2020 m.
I–IV ketv.

2020 m.
I–IV ketv.

*

ES
BF
VB
PĮ
Iš viso:

*

*

212000

212000

212000

212000

Bendrųjų reikalų
departamento Turto
valdymo skyriaus vedėjas

Bendrųjų reikalų
departamento
Informacinių technologijų
skyriaus vedėjas

Bendrųjų reikalų
departamento
Informacinių technologijų
skyriaus vedėjas

1

2020 m.
IV ketv.

109000

109000

1

2020 m.
III ketv.

65000

65000

1

2020 m.
III ketv.

38000

38000

ES

Programos priemonės pavadinimas: Kompensacijų už valstybės išperkamą
žemę, mišką ir vandens telkinius mokėjimas.

03.001.01.01.03

1.

Piniginės kompensacijos už
valstybės išperkamą žemę,
mišką ir vandens telkinius ir
už kadastriniais matavimais
nustatytą preliminariniais
matavimais anksčiau
privatizuotos žemės ploto
skirtumą mokėjimas

Išmokėta piniginė
tūkst. Eur
kompensacija už
valstybės išperkamą
žemę, mišką ir vandens
telkinius ir už
kadastriniais matavimais
nustatytą
preliminariniais
matavimais anksčiau
privatizuotos žemės
ploto skirtumą.

Finansų ir strateginio
planavimo skyrius ir
teritoriniai skyriai

2020 m.
I–IV ketv.

BF
VB
PĮ
Iš viso:

3700000

3700000

3700000

3700000

3700000

3700000

3700

Finansų ir strateginio
planavimo skyriaus
vedėjas ir teritorinių
skyrių vedėjai

51

2020 m.
I–IV ketv.

ES

03.001.01.01.04

Programos priemonės pavadinimas: Žemės reformos žemėtvarkos projektų
rengimas ir įgyvendinimas bei kitų teisės aktais reglamentuotų žemės reformos

Žemės tvarkymo ir
administravimo

2020 m.

10

03.001.01.01.04

Programos priemonės pavadinimas: Žemės reformos žemėtvarkos projektų
rengimas ir įgyvendinimas bei kitų teisės aktais reglamentuotų žemės reformos
žemėtvarkos darbų vykdymas.
1.

2.

Žemės reformos žemėtvarkos Rangovų atliktiems
tūkst. Eur
projektų rengimas ir
žemės reformos
įgyvendinimas
žemėtvarkos projektų
rengimo ir įgyvendinimo
darbams apmokėti

370

Kitų teisės aktais
reglamentuotų žemėtvarkos
darbų vykdymas

47

Kiti darbai, paslaugos,
susiję su žemės valdų
projektų rengimu ir
įgyvendinimu.

tūkst. Eur

Programos priemonės pavadinimas: Teismų sprendimams dėl restitucijos
vykdyti

03.001.01.01.05

1.

Teismų sprendimų, nutarčių,
įsakymų ir nutarimų pagrindu
priteistų sumų išmokėjimas
tretiesiems asmenims ir
žyminio mokesčio
mokėjimas.

Bus įvykdomi teismų
tūkst. Eur
sprendimai, nutartys,
įsakymai, nutarimai,
kuriais, pritaikius
restituciją, iš
Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos trečiųjų
asmenų naudai priteistos
lėšos, priteistos
bylinėjimosi išlaidos,
taip pat mokamas
žyminis mokestis,
Nacionalinei žemės
tarnybai prie Žemės ūkio
ministerijos teismams
teikiant ieškinius,
prašymus, pareiškimus,
skundus, taip pat
mokamas mokestis už
notarų vykdomuosius
įrašus.

Žemės tvarkymo ir
administravimo
departamentas
ir teritoriniai skyriai
Žemės tvarkymo ir
administravimo
departamento Žemės
administravimo skyriaus
vedėjas ir teritorinių
skyrių vedėjai

2020 m.
I–IV ketv.

417000

417000

417000

417000

51

2020 m.
I–IV ketv.

370000

370000

51

2020 m.
I–IV ketv.

47000

47000

650000

650000

650000

650000

650000

650000

386000

386000

386000

386000

Žemės tvarkymo ir
administravimo
departamento direktorius

ES

Teisės departamento
Teisinio atstovavimo
ir teritorinių skyrių
skyrius, teritoriniai
vedėjai
skyriai, Finansų ir
strateginio planavimo
skyrius

2020 m.
I–IV ketv.

BF
VB
PĮ
Iš viso:

650

Teisės departamento
Teisinio atstovavimo
skyriaus vedėjas,
teritorinių skyrių vedėjai,
Finansų ir strateginio
planavimo skyriaus
vedėjas

52

2020 m.
I–IV ketv.

Žemės tvarkymo ir
administravimo
departamento

03.001.01.01.06

BF
VB
PĮ
Iš viso:

Programos priemonės pavadinimas: Paslaugų vykdymas asmenims, turintiems
pirmumo teisę įsigyti privačią žemės ūkio paskirties žemę

ES
2020 m.
I–IV ketv.

BF
VB
PĮ
Iš viso:

Žemės
administravimo skyrius

11

1.

Pažymų išdavimas apie
asmenis turinčius pirmumo
teisę įsigyti miškų ūkio
paskirties žemę ir žemės ūkio
paskirties žemę, taip pat
sutikimai įsigyti žemės ūkio
paskirties žemę išdavimas ir
sutikimas įgyti teisę valdyti
juridinį asmenį ar jo dalį,
kuriam nuosavybės teise
priklauso daugiau kaip 10 ha
žemės ūkio paskirties žemės.

Išduotos pažymos apie Pažyma,
asmenis turinčius
vnt.
pirmumo teisę įsigyti
miškų ūkio paskirties ir
žemės ūkio paskirties
žemę.

15000

Išduoti sutikimai įsigyti Sutikimas,
vnt.
žemės ūkio paskirties
žemę išdavimas ir
sutikimas įgyti teisę
valdyti juridinį asmenį ar
jo dalį, kuriam
nuosavybės teise
priklauso daugiau kaip
10 ha žemės ūkio
paskirties žemės ir (ar)
sutikimai įsigyti miškų
ūkio paskirties žemės
sklypą ir sutikimai įgyti
teisę valdyti juridinį
asmenį ar daugiau negu
20 procentų juridinio
asmens akcijų (teisių,
pajų), kuriam
nuosavybės teise
priklauso daugiau kaip
400 ha miškų ūkio
paskirties žemės

20000

Žemės tvarkymo ir
administravimo
departamento

1

2020 m.
I–IV ketv.

386000

386000

1787000

729000

1058000

1787000

729000

1058000

Žemės
administravimo skyriaus
vedėjas

ES

03.001.01.02.02

Programos priemonės pavadinimas: Valstybinės geodezinės ir kartografinės
medžiagos rengimas ir atnaujinimas

1.

2.

Tarptautinių projektų rengiant Įgyvendinti 2 projektai
Europos erdvinius duomenis
vykdymas

Aerofotografavimo ir
ortofotografinių žemėlapių
kokybės kontrolė

Patikrinta 10 proc. (1/3
visos Lietuvos
teritorijos) sudarytų
ortofotografinių
žemėlapių

Projektai,
vnt.

Proc.

2

10

Geodezijos ir žemės
naudojimo kontrolės
departamentas

2020 m.
I–IV ketv.

BF
VB
PĮ
Iš viso:

Geodezijos ir žemės
naudojimo kontrolės
departamento Geodezijos
ir nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vedėjas

1

2020 m.
I–IV ketv.

20000

20000

Geodezijos ir žemės
naudojimo kontrolės
departamento Geodezijos
ir nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vedėjas

1

2020 m.
II–III ketv.

40000

40000

12

3.

Erdvinių duomenų
apsikeitimo (perdavimo)
paslaugos

Sudaryta galimybė
keistis erdviniais
duomenimis vykdant
aerofotografavimo bei
ortofotografinių
žemėlapių sudarymą

Vnt.

1

Geodezijos ir žemės
naudojimo kontrolės
departamento Geodezijos
ir nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vedėjas

1

2020 m.
II–IV ketv.

10000

10000

Geodezijos ir žemės
naudojimo kontrolės
departamento Geodezijos
ir nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vedėjas

1

2020 m.
II–IV ketv.

2000

2000

42000

42000

Duomenų teikimo paslaugos Pažyma apie
Vnt.
hidrometeorologines
sąlygas, naudojama
aerofotografavimo darbų
kontrolei

1

5.

Erdvinių duomenų rinkinių ir Lietuvos Respublikos
Duomenų
skaitmeninių žemėlapių
teritorijos M 1:50 000
rinkinys,
atnaujinimas
georeferencinių
vnt.
duomenų rinkinio
GDR50LT
automatizuotas
atnaujinimas bei
Lietuvos Respublikos
teritorijos M 1:50 000
topografinio žemėlapio
LKS-94 koordinačių
sistemoje TOP50LKS
automatizuotas
žemėlapių atnaujinimas

2

Geodezijos ir žemės
naudojimo kontrolės
departamento Geodezijos
ir nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vedėjas

6.

Valstybinio geodezinio
pagrindo duomenų rinkinio
GPDR atnaujinimas

1

Geodezijos ir žemės
naudojimo kontrolės
departamento Geodezijos
ir nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vedėjas

1

2020 m.
III–IV ketv.

20000

20000

Geodezijos ir žemės
naudojimo kontrolės
departamento Geodezijos
ir nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vedėjas

1

2020 m.
II–IV ketv.

15000

15000

4.

7.

Lietuvos Respublikos
teritorijos geografinių
vietovardžių erdvinių
duomenų rinkinio
atnaujinimas

Atnaujintas duomenų
rinkinys

Atnaujintas
duomenų rinkinys

Vnt.

Duomenų
rinkinys,
vnt.

1

1

2020 m.
II–III ketv.

13

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Erdvinių duomenų rinkinių ir Lietuvos Respublikos
Vnt.
skaitmeninių žemėlapių
teritorijos M 1:50 000
atnaujinimo kontrolė
georeferencinių
duomenų rinkinio
GDR50LT
automatizuoto
atnaujinimo bei Lietuvos
Respublikos teritorijos
M 1:50 000 topografinio
žemėlapio LKS94
koordinačių sistemoje
TOP50LKS
automatizuoto žemėlapių
atnaujinimo kontrolė

2

Lietuvos Respublikos
teritorijos skaitmeninių
erdvinių žemės paviršiaus
lazerinio skenavimo taškų
duomenų rinkinio
atnaujinimas

Atnaujintas duomenų
rinkinys

1

Lietuvos Respublikos
teritorijos skaitmeninių
erdvinių žemės paviršiaus
lazerinio skenavimo taškų
duomenų atnaujinimo
kontrolė

Patikrinta 10 proc.
sudarytų duomenų

Lietuvos Respublikos
teritorijos supaprastintų
ortofotografinių žemėlapių
sudarymo paslaugos

1/3 Duomenų rinkinio

Nacionalinės žemės tarnybos Atnaujintų paslaugų
srities atnaujinimas LEIP
skaičius

Lietuvos Respublikos
teritorijos aerofotografavimas
ir ortofotografinių žemėlapių
atnaujinimas M 1:5 000 ir M
1:10 000

Atnaujinta 21,8 tūkst.
kv. km Lietuvos
teritorijos
ortofotografinių
žemėlapių

Geodezijos ir žemės
naudojimo kontrolės
departamento
Geodezijos ir
nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vedėjas

1

2020 m.
II–IV ketv.

12000

12000

Geodezijos ir žemės
naudojimo kontrolės
departamento Geodezijos
ir nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vedėjas

1

2020 m.
II–IV ketv.

488000

488000

Geodezijos ir žemės
naudojimo kontrolės
departamento Geodezijos
ir nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vedėjas

1

2020 m.
II–IV ketv.

43000

43000

Duomenų 1/3
Geodezijos ir žemės
rinkinio Duomenų naudojimo kontrolės
dalis
rinkinio departamento Geodezijos
ir nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vedėjas

1

2020 m.
I–IV ketv.

25000

25000

Geodezijos ir žemės
naudojimo kontrolės
departamento Geodezijos
ir nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vedėjas

1

2020 m.
II–III ketv.

12000

12000

Geodezijos ir žemės
naudojimo kontrolės
departamento Geodezijos
ir nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vedėjas

1

2020 m.
II–III ketv.

200000

Vnt.

Proc.

Vnt.

tūkst. km2

10

3

21.8

200000

14

14.

15.

16.

17.

03.001.01.02.05

Lietuvos valstybės sienos
geodezinės ir kartografinės
medžiagos rengimas

Valstybės
siena
Lietuvos–Rusijos,
Lietuvos–Baltarusijos
(pagal poreikį Lietuvos–
Lenkijos, Lietuvos –
Latvijos) valstybės
sienos demarkavimo ir
priežiūros darbai

2

Žemės sunkio lauko
nevienalytiškumo tyrimai
geoido modeliui patikslinti
Lietuvos Respublikos
teritorijoje

Atnaujintų gravimetrinių Vnt.
žemėlapių skaičius

41

Lietuvos valstybinio
vertikaliojo tinklo plėtra
sudarant trečios klasės
vertikalųjį tinklą

Sudaryto tinklo
kilometrai

Gravimetriniai matavimai Projekto parengimas
Baltijos jūros šelfe ir Kuršių
mariose (projekto
parengimas)

Km.

Vnt.

1000

1

Programos priemonės pavadinimas: Žemės išteklių naudojimo stebėsena

1.

Žemės naudojimo bei žemės
dangos stebėsena
(monitoringas)

1.1

Stebėsena vietovės lygmeniu
dešimtyje nuolatinių
stebėjimo teritorijų:

1.1.1

Žemės ūkio naudmenų
naudojimo ir apsaugos
stebėsena. Žemės ūkio augalų
grupių sudėties ir žemės ūkio
naudmenų naudotojų grupių
ir jų pokyčių per 2005–2020
m. analizė (atliekama kas 1
metai).

Geodezijos ir žemės
naudojimo kontrolės
departamento Geodezijos
ir nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vedėjas

1

2020 m.
I–IV ketv.

336000

336000

Geodezijos ir žemės
naudojimo kontrolės
departamento Geodezijos
ir nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vedėjas

1

2020 m.
II–III ketv.

105000

105000

Geodezijos ir žemės
naudojimo kontrolės
departamento Geodezijos
ir nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vedėjas

1

2020 m.
II–IV ketv.

400000

400000

Geodezijos ir žemės
naudojimo kontrolės
departamento Geodezijos
ir nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vedėjas

1

2020 m.
II–IV ketv.

17000

17000

Žemės tvarkymo ir
administravimo
departamentas,
Geodezijos ir žemės
naudojimo kontrolės
departamentas

Žemės tvarkymo ir
administravimo
departamento

ES
2020 m.
I–IV ketv.

BF
VB
PĮ
Iš viso:

75000

35000

40000

75000

35000

40000

15

1.1.2

2.

Žemės ūkio naudmenų
dirvožemio tipų ir
granuliometrinės sudėties
analizė. Laboratoriniai darbai
ir duomenų bazės
GRAN_DB10LT papildymas
(atliekamas kas 10 metų):
a) granuliometrinės sudėties
ir dirvožemio tipui pagrįsti
reikalingų laboratorinių
analizių atlikimas;
b) GRAN_DB10LT turinio
sluoksnių papildymas grafine
ir atributine informacija
taškiniame sluoksnyje
PROFILIS, plotiniame
sluoksnyje KONTŪRAS ir
atributinėje duomenų
lentelėje PROFILIOHORIZONT;
c) dirvožemių žemėlapio
parengimas kiekvienai
nuolatinės stebėsenos
teritorijai.

Lietuvos Respublikos
teritorijos žemės paviršiaus
palydovinių nuotraukų
(„Sentinel“ palydovų)
eksploatavimas ir
apdorojimas

Žemės tvarkymo ir
administravimo
departamento
Stebėsenai vietovės
lygmeniu parinktų 10
nuolatinių teritorijų, ne
mažesnių kaip 400 ha,
plotas

Tūkst. ha

Atnaujinta 65,5 tūkst.
tūkst. km2
kv. km kosminių vaizdų

4

1

2020 m.
IV ketv.

35000

35000

Žemės
administravimo skyriaus
vedėjas

65.5 Geodezijos ir žemės
naudojimo kontrolės
departamento Geodezijos
ir nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vedėjas

1

2020 m.
I–IV ketv.

40000

40000

206000

206000

206000

206000

ES

03.001.01.02.08

Programos priemonės pavadinimas: Valstybinės žemės tvarkymas ir apskaita Žemės tvarkymo ir
administravimo
miestuose
departamentas

2020 m.
II–IV ketv.

BF
VB
PĮ
Iš viso:

16

1.

Valstybinės žemės apskaitos
erdvinių duomenų
atnaujinimas Lietuvos
Respublikos teritorijoje.

Naudojantis Lietuvos
erdvinės informacijos
portalo funkcionalumu,
bus nuolat atnaujinami
Lietuvos Respublikos
teritorijos valstybinės
žemės sklypų (plotų)
erdviniai duomenys ir
skelbiami Nacionalinės
žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos
interneto svetainėje ir
Lietuvos erdvinės
informacijos portale.
Naudojantis Lietuvos
erdvinės informacijos
portalo funkcionalumu,
bus skaitmenizuoti
išduoti sutikimai /
leidimai naudotis
valstybine žeme ir
erdviniai duomenys bus
skelbiami Lietuvos
erdvinės informacijos
portale“

Km2

Naudojantis Lietuvos
erdvinės informacijos
portalo funkcionalumu,
bus skaitmenizuoti
išduoti sutikimai /
leidimai naudotis
valstybine žeme ir
erdviniai duomenys bus
skelbiami Lietuvos
erdvinės informacijos
portale.

Vnt.

65.5

Žemės tvarkymo ir
administravimo
departamento
Žemės administravimo
skyriaus vedėjas,
teritorinių skyrių vedėjai

51

2020 m.
II–IV ketv.

20000

Žemės tvarkymo ir
administravimo
departamento
Žemės tvarkymo skyriaus
vedėjas,
Žemės administravimo
skyriaus vedėjas,
teritorinių skyrių vedėjai

206000

206000

52

* 03.001.01.01.01 priemonėje numatytiems įstaigos veiksmams ( 1–8 skiltyse) atlikti, procesams ir indėlio vertinimo kriterijams bei jų reikšmėms suplanuotos lėšos yra įtrauktos į priemonės bendrą sumą – 16402000 Eur.
1 Finansavimo šaltiniai: ES – Europos Sąjungos lėšos, BF – bendrojo finansavimo lėšos, VB – valstybės biudžeto lėšos, PĮ – pajamų įmokos
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