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NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
2018–2020 METŲ KOVOS SU KORUPCIJA
PROGRAMA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Programa parengta atsižvelgiant į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos 2016–2017 m. kovos su korupcija programos vykdymo rezultatus ir vadovaujantis
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su
korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d.
nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų
programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Korupcijos rizikos
analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu
Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, Padalinių ir asmenų,
valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir
bendradarbiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės
19 d. nutarimu Nr. 607 „Dėl Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių
korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau –
Veiklos ir bendradarbiavimo taisyklės), Valstybės įstaigos korupcijos prevencijos programos
rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
direktoriaus 2014 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 2-100 „Dėl Valstybės įstaigos korupcijos prevencijos
programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, ir kitais teisės aktais.
2. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės
tarnyba) 2018–2020 metų kovos su korupcija programoje (toliau – Programa) vartojamos sąvokos
atitinka Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.
3. Programa įgyvendinama pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
2018–2020 metų kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių planą (toliau – Priemonių
planas) (Programos 1 priedas).
4. Programa pagrįsta Nacionalinės žemės tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), bendradarbiavimo su visuomene, korupcijos
prevencijos, ilgalaikiškumo ir atsakomybės neišvengiamumo principais.
5. Programos tikslai ir uždaviniai yra nuosekliai siejami su visuomenės apsauga nuo esamų ir
atsirandančių korupcijos šaltinių, kartu visokeriopai ginant visuotinai pripažįstamas žmogaus teises
ir laisves.
6. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, o Priemonių plano
priemonės padės užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę Nacionalinės žemės tarnybos
veiklą.
7. Programa apima visas Nacionalinės žemės tarnybos veiklos sritis.
II SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
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8. Programos tikslas – šalinti prielaidas korupcijai Nacionalinėje žemės tarnyboje atsirasti.
Papildomi Programos tikslai: mažinti korupcijos paplitimą; didinti visuomenės pasitikėjimą
Nacionaline žemės tarnyba.
9. Programos tikslams pasiekti numatomi šie uždaviniai:
9.1. nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę ir priemones nustatytiems korupcijos rizikos
veiksniams valdyti ar pašalinti;
9.2. užtikrinti efektyvų Programos, jos įgyvendinimo priemonių plano įgyvendinimą;
9.3. užtikrinti Nacionalinės žemės tarnybos rengiamų teisės aktų skaidrumą;
9.4. mažinti korupcijos tikimybę;
9.5. užtikrinti greitą ir išsamų korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų atskleidimą ir tyrimą,
garantuojant pažeidėjo atsakomybės neišvengiamumą;
9.6. ugdyti antikorupcinę kultūrą Nacionalinėje žemės tarnyboje.
9.7. informuoti ir šviesti visuomenę apie korupcijos keliamas grėsmes;
9.8. įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę.
III SKYRIUS
APLINKOS ANALIZĖ
10. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2016–2017 metų kovos su
korupcija programa įgyvendinta pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
2016–2017 metų kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių planą, patvirtintą
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 11 d. įsakymu
Nr. 1P-11-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2016–2017 metų
kovos su korupcija programos tvirtinimo“.
Vertinant Programos efektyvumą pagal Programoje nurodytus kriterijus, nustatyta, kad
Programos įgyvendinimo laikotarpiu Nacionalinėje žemės tarnyboje 17 proc. sumažėjo gautų asmenų
skundų (2016 m. – 3090, 2017 m. – 2632) skaičius ir 26 proc. sumažėjo pagrįstų ir iš dalies pagrįstų
asmenų skundų (2016 m. – 500, 2017 m. – 396) skaičius, taip pat Programos įgyvendinimo laikotarpiu
Nacionalinėje žemės tarnyboje nežymiai sumažėjo gautų pagrįstų ir iš dalies pagrįstų skundų
skaičiaus santykis su bendru institucijoje gautų skundų skaičiumi (2016 m. – 16 proc.,
2017 m. – 15 proc.). Programos įgyvendinimo laikotarpiu nustatytais terminais parengtos
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. rugsėjo 30 d. išvada Nr. 1AV-5(9.10.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklos sričių, kuriose
egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas“ ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos 2017 m. rugsėjo 29 d. išvada Nr. 1AV-10-(9.10.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė,
nustatymas“ ir paskelbtos Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje. Iš 26 Nacionalinės žemės
tarnybos 2016–2017 metų kovos su korupcija programos priemonių įgyvendinimo plane numatytų
priemonių visos priemonės įgyvendintos nustatytais terminais. Tęstinės savo pobūdžiu korupcijos
prevencijos priemonės, tokios kaip rekomendacijų dėl viešųjų ir privačių interesų konfliktų
išvengimo teikimas, antikorupcinis švietimas, perkeltos į šios Programos priemonių įgyvendinimo
planą. Pagal Programos efektyvumo kriterijus nustatytas pranešimų apie galimus piktnaudžiavimus ir
nustatytų galimų neteisėtų darbuotojų veikų skaičiaus bei gautų pagrįstų ir iš dalies pagrįstų skundų
skaičiaus mažėjimas. Siekiant stabilaus minėto indekso augimo Nacionalinėje žemės tarnyboje ir
toliau bus siekiama įgyvendinti efektyvias ir rezultatyvias priemones, skirtas korupcijos prielaidų
atsiradimui šalinti ir pasitikėjimui Nacionaline žemės tarnyba didinti.
11. 2016 m. rugsėjo–spalio mėnesiais Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras
„Vilmorus“ atliko tyrimą „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2016“, kurį inicijavo Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnyba. Buvo tiriamos trys tikslinės grupės: Lietuvos gyventojai, verslo įmonių
vadovai ir valstybės tarnautojai. Iš viso buvo apklausti 1002 Lietuvos gyventojai, 503 verslo įmonių
vadovai, 502 valstybės tarnautojai.
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Šio tyrimo rezultatus lyginant su 2014 m. analogiško tyrimo rezultatais matyti, kad
visuomenės nuomone išaugo korupcijos, kaip problemos, svarba, padaugėjo nurodančių, kad išaugo
korupcijos mastai per 5 metus ir per 12 mėnesių, padaugėjo teigiančių, kad labai paplitusi korupcinė
situacija, kai verslininkai siekia paveikti partijas. Nėra abejonių, kad šių vertinimų kaita yra susieta
su 2016 m. plačiai nuskambėjusiais atskleistais korupciniais įvykiais. Kita vertus, didėja
nepakantumas korupcijai ir kyšininkavimui, mažėja pasirengimas duoti kyšį, mažėja kyšių
prievartavimo ir davimo indeksai, mažėja korupcinė patirtis. Per du metus išaugo STT žinomumas ir
reputacija, padidėjo žinomumas, kur kreiptis dėl korupcinių įvykių.
12. Viešosios įstaigos „Transparency International“ duomenimis, pagal korupcijos suvokimo
indeksą Lietuvai 2010 m. buvo skirti 5 balai (10 balų – labai skaidri, 0 – labai korumpuota valstybė),
2011 m. korupcijos suvokimo indeksas buvo 4,8 balo. 2012 m. Lietuvai buvo skirti 54 balai (kai 100
balų – labai skaidri valstybė, 0 balų – labai korumpuota valstybė) ir Lietuva užėmė 48 vietą iš 176
šalių sąrašo, 2013 m. Lietuva pakilo į 43 vietą iš 177 vertintų šalių ir gavo 57 balus iš 100 galimų,
2014 m. – į 39 vietą 175 šalių sąraše ir gavo 58 balus iš 100 galimų, o 2016 m. – į 38 vietą 176 šalių
sąraše ir gavo 59 balus. Pagal duomenis fiksuoti teigiami korupcijos suvokimo indekso didėjimo
pokyčiai Lietuvoje, ir toliau siekiant stabilaus minėto indekso augimo įvairiose viešojo sektoriaus
srityse bus imamasi efektyvių ir rezultatyvių priemonių įgyvendinimo šalinant korupcijos apraiškas,
mažinant korupcijos pasireiškimo riziką ir korupcijos daromą žalą.
13. Europos Komisijos atlikto „Eurobarometro“ tyrimo, paskelbto 2014 metų vasario mėnesį,
rezultatai rodo, kaip Lietuvos gyventojai vertina korupcijos situaciją Lietuvoje: 58 proc. respondentų
teigė, kad korupcija yra labai paplitusi, Latvijoje tokios nuomonės buvo 38 proc., Estijoje – 15 proc.
apklaustųjų (Europos Sąjungos vidurkis – 27 proc.). Maniusiųjų, kad korupcijos lygis šalyje per
pastaruosius 3 metus labai išaugo, Lietuvoje buvo 24 proc., Latvijoje – 14 proc. ir Estijoje – 10 proc.
(Europos Sąjungos vidurkis – 29 proc.).
14. Nacionalinės žemės tarnybos iniciatyva rinkos tyrimų centras UAB „Synopticom“
2016 m. vasario mėnesį atliko sociologinį tyrimą „Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos klientų pasitenkinimas paslaugomis“ (toliau – Tyrimas). Tyrimo metu buvo siekiama
išsiaiškinti, kaip Lietuvos gyventojai vertina Nacionalinės žemės tarnybos veiklą. Rezultatai parodė,
kad tarnybos veikla yra vertinama vidutiniškai. Tarp visų apklaustų gyventojų gerai institucijos veiklą
įvertino dešimtadalis (11 proc.) respondentų, beveik keturi iš dešimties (38 proc.) vidutiniškai, o 13
proc. blogai. Svarbu paminėti, kad net 37 proc. šiuo klausimu neturėjo nuomonės. Bendras vertinimo
vidurkis (10-ies balų skalėje) tarp visų gyventojų yra 5,8 balo.
Institucijos vertinimai tarp turėjusių su ja reikalų yra šiek tiek geresni, nei tarp visų gyventojų.
Trys iš dešimties, asmeniškai tvarkiusių reikalus Nacionalinėje žemės tarnyboje, vertina gerai (29
proc.), beveik pusė (49 proc.) vidutiniškai, o penktadalis apie tarnybą atsiliepia neigiamai (blogai –
21 proc.). Bendras vertinimo vidurkis (10-ies balų skalėje) tarp tvarkiusių reikalus yra 6,2 balo.
Nacionalinės žemės tarnybos skaidrumo vertinimo tendencijos yra panašios į jos bendrą
veiklos vertinimą. Tarp visų apklaustų gyventojų dešimtadalis respondentų mano, kad Nacionalinėje
žemės tarnyboje veikla yra skaidri (11 proc.), trys iš dešimties nurodo, kad (31 proc.) vidutiniškai
skaidri, o ketvirtadalis nurodo, kad tarnybos veikla yra neskaidri (24 proc.). 34 proc. respondentų šiuo
klausimu neturėjo nuomonės. Bendras institucijos skaidrumo vertinimo vidurkis (10-ies balų skalėje)
tarp visų gyventojų yra 5,1 balo.
Tarp turėjusių reikalų su institucija 28 proc. respondentų mano, kad Nacionalinės žemės
tarnybos veikla yra skaidri, keturi iš dešimties teigia, kad vidutiniškai skaidri (40 proc.), o trečdalio
manymu, tarnybos veikla yra neskaidri (31 proc.). Bendras institucijos skaidrumo vertinimo vidurkis
(10-ies balų skalėje) tarp tvarkiusių reikalus yra 5,6 balo.
Tyrimo metu apklausus tikslinę grupę – matininkus, geodezininkus, žemėtvarkos planavimo
dokumentų rengėjus, nustatyta, kad per pastaruosius 12 mėn. matininkai, geodezininkai ir
žemėtvarkos dokumentų rengėjai į Nacionalinę žemės tarnybą kreipėsi dėl: žemės sklypų kadastrinių
matavimų atlikimo (71 proc.); dokumentų, sprendimų ar jų kopijų išdavimo (64 proc.); dėl
žemėtvarkos planavimo dokumentų (63 proc.); dėl sklypo ribų neatitikčių (60 proc.).
Rečiausiai per pastaruosius 12 mėn. klientai naudojosi paslaugomis, susijusiomis su leidimais
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įveisti mišką (1 proc.), taip pat dėl nuosavybės teisių į žemę paveldėjimo (4 proc.) ir dėl piniginių
kompensacijų išmokėjimo atkūrus nuosavybės teises į žemę (6 proc.).
Tyrimo metu matininkų, geodezininkų, žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų
paklausus, ko pasigendate Nacionalinės žemės tarnybos paslaugose, skaidrumo trūkumą įvardijo tik
4 proc. respondentų. Nacionalinės žemės tarnybos paslaugų gavėjams opesnės problemos yra
specialistų profesionalumo, kompetencijos (18 proc.), taip pat greitesnio reagavimo ir problemų
sprendimo (16 proc.) bei greitumo ir operatyvumo problema (11 proc.). Į klausimą, ar Jūs asmeniškai
esate davę kyšį Nacionalinėje žemės tarnyboje, neigiamai atsakė 90 proc., teigiamai – 6 proc.
respondentų.
15. Nacionalinėje žemės tarnyboje vykdant korupcijos prevenciją ir siekiant įvertinti asmenų
požiūrį į galimą korupciją Nacionalinėje žemės tarnyboje, nustatyti respondentų korupcinę patirtį,
išsiaiškinti, ar asmenys teisingai suvokia korupciją, sužinoti asmenų nuomonę dėl korupcijos lygio ir
pasireiškimo tikimybės Nacionalinėje žemės tarnyboje, Nacionalinės žemės tarnybos interneto
svetainėje www.nzt.lt 2017 m. I–III ketv. buvo paskelbta anoniminės apklausos (toliau – Apklausa)
anketa.
Apklausos anketą laikotarpiu nuo 2017 m. sausio 2 d. iki 2017 m. rugsėjo 30 d. iš viso užpildė
37 respondentai.
59 proc. respondentų (2015 m. 59 proc.) tvirtina, kad jiems teko susidurti su korupcijos
apraiškomis Nacionalinėje žemės tarnyboje. 100 proc. respondentų (2015 m. 92 proc.), kurie susidūrė
su korupcijos apraiškomis Nacionalinėje žemės tarnyboje, per pastaruosius 5-ius metus teko kreiptis
į Nacionalinę žemės tarnybą dėl administracinių paslaugų teikimo.
59 proc. respondentų (2015 m. 58 proc.), kurie tvirtina, kad jiems teko susidurti su korupcijos
apraiškomis Nacionalinėje žemės tarnyboje, teisingai supranta korupcijos sąvoką.
41 proc. respondentų (2015 m. 31 proc.) klaidingai suvokia korupcijos reiškinį, korupciją
tapatindami su valstybės tarnautojų nepakankama kompetencija, neetišku ir nemandagiu asmenų
aptarnavimu, blogu administravimu bei netinkamu administracinių ir viešųjų paslaugų teikimu.
Įvertinus nurodytus duomenis, darytina išvada, kad visuomenės švietimas šioje srityje yra
nepakankamas.
16 proc. respondentų (2015 m. 20 proc.) tvirtina, kad jiems teko siūlyti kyšį Nacionalinės
žemės tarnybos darbuotojams. 83 proc. respondentų (2015 m. 67 proc.) (tai sudaro 13 proc. visų
apklausoje dalyvavusių respondentų), kuriems teko siūlyti kyšį Nacionalinės žemės tarnybos
darbuotojams, nurodė, kad tai darė siekdami greitesnio sprendimų priėmimo, o 17 proc. respondentų
(2015 m. 59 proc.) (tai sudaro 3 proc. visų apklausoje dalyvavusių respondentų) nurodė, kad tai buvo
vienintelis būdas gauti administracinę paslaugą.
Pažymėtina, kad visi respondentai, kuriems teko siūlyti kyšį Nacionalinės žemės tarnybos
darbuotojams, žino, kokia atsakomybė gresia už korupcinius nusikaltimus.
27 proc. respondentų (2015 m. 55 proc.) mano, kad efektyviausios priemonės korupcijos
mastui Nacionalinėje žemės tarnyboje mažinti yra baudžiamosios priemonės, o 16 proc. – kad
prevencinės priemonės ir antikorupcinis švietimas.
Iš apklausos rezultatų matyti, kad sumažėjo respondentų, tvirtinančių, kad jiems teko
Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojams siūlyti kyšį (16 proc. – 2017 m.; 20 proc. – 2015 m.).
Siekiant stabilaus minėto indekso augimo ir toliau Nacionalinės žemės tarnybos veiklos srityse bus
imamasi efektyvių ir rezultatyvių priemonių įgyvendinimo, šalinant prielaidas korupcijai atsirasti,
didinant pasitikėjimą Nacionaline žemės tarnyba.
16. Siekiant nustatyti Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojų atsparumą korupcijai,
2017 m. II–III ketv. vykdyta anoniminė Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojų apklausa (toliau –
Darbuotojų apklausa).
Darbuotojų apklausos anketą nuo 2017 m. balandžio 3 d. iki 2017 m. rugsėjo 30 d. iš viso
užpildė 400 darbuotojų.
Atlikus Darbuotojų apklausos vertinimą, nustatyta, kad 99 proc. užpildžiusių anketą
darbuotojų (397) teisingai supranta korupcijos sąvoką, 17 proc. darbuotojų (68) teigia susidūrę su
korupcijos apraiškomis Nacionalinėje žemės tarnyboje, iš jų 96 proc. darbuotojų (56) nurodė, kad
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siūlant kyšį už tam tikrų paslaugų atlikimą, atsisakytų jį paimti, 3,5 proc. (10) atsakė, kad nežino /
neturi nuomonės, o 0,5 proc. (2) sutiktų paimti.
Pagal apklausos duomenis per pastaruosius 12 mėnesių darbinėje veikloje kyšis buvo
siūlomas 8 proc. darbuotojų (34), iš jų 9 proc. (3) sutiko paimti kyšį, nes tai buvo dovana / padėka, to
reikalavo pilietis ar darbuotojas nežinojo, kaip atsisakyti / nemokėjo elgtis tokiose situacijose. 9 proc.
darbuotojų (3), patekę į tokią situaciją, kai jiems buvo siūlomas kyšis, atsisakė jį paimti ir pasiūlė
kviesti policijos pareigūną ir užfiksuoti įvykį. Atsakydami į klausimą, dėl kokios priežasties buvo
siūlomas kyšis, 58 proc. darbuotojų (19) nurodė, kad kyšis buvo siūlomas siekiant pagreitinti
reikalaus, 38 proc. (13), kad tai buvo dovana / padėka, 6 proc. (2), kad tai buvo vienintelis būdas gauti
administracinę paslaugą.
92 proc. darbuotojų (367), atsakydami į klausimą, kodėl nesutiko / nesutinka paimti kyšio,
neatsakė, 6 proc. (24) atsakė, kad tai prieštarauja jų įsitikinimams, 1,5 proc. (6), kad tai yra
nusikaltimas.
Per pastaruosius 12 mėnesių darbinėje veikloje 9 proc. darbuotojų (34) teko susidurti su
piktnaudžiavimu suteiktais įgaliojimais, pasinaudojimu giminystės ryšiais ir pažintimis sprendimų
vilkinimu (siekiant greitesnio, palankesnio sprendimo), giminių, bičiulių, politinių partijų narių
protegavimu (siekiant užimti pareigas viešajame sektoriuje) ir kitomis korupcijos apraiškomis, 5
proc. (18) neatsakė / nežino.
99,8 proc. darbuotojų (399) žino, kad už korupcinius nusikaltimus (kyšio reikalavimas ar
provokavimas duoti kyšį, kyšio priėmimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, suteiktų įgaliojimų
viršijimas) gresia baudžiamoji atsakomybė, 0,25 proc. (1) nežino.
63 proc. darbuotojų (253) nuomone, efektyviausios priemonės korupcijos masto
Nacionalinėje žemės tarnyboje mažinimui yra finansinės, tarnautojų atlyginimų didinimas, 17 proc.
(69) darbuotojų nurodė, kad tai prevencinės, antikorupcinės švietimo priemonės, 10 proc. (39) –, kad
baudžiamosios ir 10 proc. (39) neatsakė.
47 proc. darbuotojų (187) mano, kad gyventojai gali prisidėti prie realaus korupcijos
sumažinimo, 14 proc. (55), kad Vyriausybė, 12 proc. (4), kad Specialiųjų tyrimų tarnyba, 9,5 proc.
(38), kad teisėsaugos institucijos, 9 proc. (36), kad žiniasklaida, 5,5 proc. (22), kad Valstybės kontrolė
ir 4 proc. (16), kad Seimas.
Apibendrinus darbuotojų apklausos rezultatus nustatyta, kad 99 proc. užpildžiusiųjų anketą
darbuotojų teisingai supranta korupcijos sąvoką, beveik penktadalis (17 proc.) Nacionalinės žemės
tarnybos darbuotojų teigia susidūrę su korupcijos apraiškomis Nacionalinėje žemės tarnyboje, tačiau
iš jų net 96 proc. patekę į tokią situaciją nesutiktų paimti kyšio. Dažniausios priežastys, dėl kurios
piliečiai siūlo kyšį, tai: siekdami pagreitinti reikalus, greičiau gauti administracinę paslaugą ar
siekdami padėkoti. Taip pat nustatyta, kad 99,8 proc. darbuotojų žino, kad už korupcinius
nusikaltimus (kyšio reikalavimas ar provokavimas duoti kyšį, kyšio priėmimas, piktnaudžiavimas
tarnybine padėtimi, suteiktų įgaliojimų viršijimas) gresia baudžiamoji atsakomybė. Įvertinus tai, kad
47 proc. darbuotojų mano, jog gyventojai gali prisidėti prie realaus korupcijos sumažinimo, darytina
prielaida, kad jei sumažėtų duodančiųjų sumažėtų ir imančiųjų. Didžioji dauguma darbuotojų (63
proc.) mano, kad efektyviausios priemonės korupcijos mastui Nacionalinėje žemės tarnyboje mažinti
yra finansinės priemonės, tarnautojų atlyginimų didinimas.
17. Pažymėtina, kad asmenų skundų, prašymų ir pranešimų nagrinėjimo terminų nesilaikymas
sudaro sąlygas korupcijos rizikos veiksniams atsirasti, dėl kurių gali pasireikšti korupcijos rizika, be
to, asmenų skundų, prašymų ir pranešimų nagrinėjimo terminų nesilaikymas taip pat mažina Lietuvos
gyventojų pasitikėjimą Nacionalinės žemės tarnyba, todėl piliečiams gali kilti pagrįstų abejonių dėl
Nacionalinės žemės tarnybos valstybės tarnautojų kompetencijos ir tinkamo pareigų atlikimo.
Tinkamas administracinės procedūros vykdymo laikotarpis, susijęs su konstituciniu atsakingo
valdymo (gero administravimo) principu, gali užtikrinti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo
kokybę ir mažinti korupcijos pasireiškimo riziką.
18. Vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos Teritorinių skyrių veiklos vertinimo ir
korupcijos prevencijos skyriaus nuostatais, patvirtintais Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 1PI-193-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės
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tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos struktūrinių padalinių, išskyrus teritorinius padalinius, nuostatų
patvirtinimo“, Nacionalinės žemės tarnybos Teritorinių skyrių veiklos vertinimo ir korupcijos
prevencijos skyriaus (toliau – Teritorinių skyrių veiklos vertinimo ir korupcijos prevencijos skyrius)
darbuotojai yra atsakingi už korupcijos prevenciją ir kontrolę, sudarytos Programos vykdymą,
organizavimą ir įgyvendinimą, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka korupcijos tikimybės nustatymą,
rengia ir įgyvendina Priemonių planą bei vykdo ir įgyvendina kitas korupcijos prevencijos priemones.
19. Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, kurioje nurodyti
kriterijai, pagal kuriuos valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių,
kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatytos Nacionalinės žemės tarnybos
veiklos sritys, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, susijusios su: teisės
aktuose nustatytų administracinių procedūrų terminų laikymusi; žemės sklypų kadastro duomenų
bylų tikrinimu ir šiose bylose komplektuojamų parengtų žemės sklypų planų derinimu; žemės sklypų
formavimo pertvarkymo, kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimu / derinimu / tikrinimu /
tvirtinimu; žemės naudojimo valstybinės kontrolės vykdymu; sprendimų atkurti nuosavybės teises į
žemę, mišką ir vandens telkinius priėmimu; sprendimų parduoti, išnuomoti ar perduoti neatlygintinai
naudotis (panauda) valstybinę žemę priėmimu; leidimų vykdyti ūkinę veiklą išdavimu; asmenų,
kuriems Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus sprendimu suteikta teisė vykdyti ūkinę veiklą,
veiklos priežiūra; sutikimų tiesti atitinkamos savivaldybės teritorijoje esančioje valstybinėje žemėje,
kurioje nesuformuoti žemės sklypai, susisiekimo komunikacijas ar inžinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti būtinus statinius, juos rekonstruoti ir aptarnauti; statyti valstybinėje žemėje, kurioje
nesuformuoti žemės sklypai, nesudėtingus laikinus statinius; statyti statinius žemės sklypuose,
besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės
sklypai; statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinus
nesudėtingus statinius (jachtų ir valčių elingus, inžinerinius statinius, išskyrus hidrotechninius
statinius) išdavimu.
20. Atsižvelgiant į 2017 m. Nacionalinėje žemės tarnyboje suteiktų administracinių paslaugų
apimtis ir vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, buvo nustatyta, kad
didžiausia korupcijos pasireiškimo tikimybė yra Nacionalinės žemės tarnybos veiklos srityse,
susijusiose su žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimu ir šiose bylose komplektuojamų
parengtų žemės sklypų planų derinimu, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo, kaimo plėtros
žemėtvarkos projektų rengimu / derinimu / tikrinimu / tvirtinimu, žemės naudojimo valstybinės
kontrolės atlikimu. Teritorinių skyrių veiklos vertinimo ir korupcijos prevencijos skyrius atliko
Nacionalinės žemės tarnybos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybė, vertinimą ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2017-09-29
išvadoje Nr. 1AV-10-(9.10.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklos
sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybės, nustatymo“ pateikė siūlymus dėl
korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo.
21. Nustatytos tokios bendrosios korupcijos pasireiškimo prielaidos:
21.1. teisinės prielaidos, kurios apima teisės aktų netobulumą, dažną jų keitimą ir kolizijas;
21.2. institucinės prielaidos, kurios apima neišplėtotas vidaus kontrolės sistemas, neskaidrius
sprendimų priėmimo procesus, nepakankamą viešumą;
21.3. valstybės tarnautojų ir darbuotojų sąmoningumo ir atsparumo korupcijai ir visuomenės
pilietiškumo stoka.
22. Nustatyta specifinė korupcijos prielaida, t. y. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių
skyrių vedėjų priimamų sprendimų kontrolės stoka.
23. Nacionalinė žemės tarnyba ir toliau privalo vykdyti veiksmingą ir kryptingą antikorupcinę
politiką, kadangi korupcija gali pažeisti visuomeninius santykius ir dėl to gali išryškėti tokios
pasekmės:
23.1. gali atsirasti socialinė įtampa, kuri veikia šalies ekonomiką ir politinį stabilumą;
23.2. sumažėti piliečių pasitikėjimas valstybės institucijomis ir demokratija;
23.3. pablogėti viešojo administravimo kokybė.
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24. Atsižvelgiant į nurodytas galimas pasekmes ir aiškiai suvokiant korupcijos reiškinį,
Priemonių plane nustatomos korupcijos prevencijos priemonės, reikalingos korupcijos prevencijos
tikslui ir uždaviniams Nacionalinėje žemės tarnyboje įgyvendinti.
IV SKYRIUS
SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI
25. Programos efektyvumas vertinamas vadovaujantis šiais kriterijais:
25.1. asmenų, pagal sociologinės apklausos duomenis Nacionalinės žemės tarnybos veiklą
vertinančių kaip skaidrią, padidėjimas, 10 proc.;
25.2. asmenų, pagal sociologinės apklausos duomenis susidūrusių su korupcijos apraiškomis
Nacionalinėje žemės tarnyboje, sumažėjimas, 10 proc.;
25.3. asmenų, pagal sociologinės apklausos duomenis pasitikinčių Nacionaline žemės
tarnyba, padidėjimas 10 proc.
26. Kiekviena konkreti Priemonių plano priemonė vertinama pagal Priemonių plane
nustatytus vertinimo kriterijus.
V SKYRIUS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS IR VISUOMENĖS ĮTRAUKIMAS Į
KORUPCIJOS PREVENCIJĄ
27. Priemonių planas yra neatsiejama Programos dalis.
28. Priemonių plano vykdymo kontrolę vykdo ir metodinę pagalbą Priemonių plano
atsakingiems vykdytojams teikia Teritorinių skyrių veiklos vertinimo ir korupcijos prevencijos
skyrius.
Už Priemonių plane numatytų priemonių tinkamą vykdymą laiku atsako Priemonių plano
vykdytojai. Jei nurodomi keli priemonės vykdytojai – atsakingas ir priemonės įgyvendinimą
koordinuojantis vykdytojas, kuriam kiti vykdytojai padeda įgyvendinti priemonę pagal kompetenciją,
laikomas tas, kuris nurodytas pirmas vykdytojų sąraše.
29. Pasibaigus ketvirčiui, per 5 kalendorines dienas Priemonių plano atsakingi vykdytojai
raštu pateikia Teritorinių skyrių veiklos vertinimo ir korupcijos prevencijos skyriui Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2018–2020 metų kovos su korupcija programos
įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaitas (Programos 2 priedas), kuriose nurodo priemonių
vykdymo rezultatus, priemonių neįvykdymo priežastis, pastabas ir pasiūlymus dėl efektyvesnio
priemonių vykdymo. Teritorinių skyrių veiklos vertinimo ir korupcijos prevencijos skyriaus
darbuotojas, remdamasis Priemonių plano atsakingų vykdytojų pateikta informacija, ne vėliau kaip
iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 15 dienos parengia praėjusio ketvirčio Priemonių plano vykdymo
ataskaitą ir, suderinęs ją su tiesioginiu vadovu, tarnybiniu pranešimu teikia Nacionalinės žemės
tarnybos direktoriui susipažinti.
30. Remdamasis Priemonių plano atsakingų vykdytojų pateikta informacija, Teritorinių skyrių
veiklos vertinimo ir korupcijos prevencijos skyriaus darbuotojas iki einamųjų metų vasario
1 d. parengia Priemonių plano vykdymo metinę ataskaitą ir, suderinęs ją su tiesioginiu vadovu,
tarnybiniu pranešimu teikia Nacionalinės žemės tarnybos direktoriui susipažinti. Priemonių plano
vykdymo metinė ataskaita iki einamųjų metų kovo 1 d. viešai paskelbiama Nacionalinės žemės
tarnybos interneto svetainėje.
31. Fiziniai ir juridiniai asmenys gali raštu pateikti pasiūlymus Nacionalinei žemės tarnybai
dėl Programos ir Priemonių plano keitimo ar (ir) papildymo per visą Programos ir Priemonių plano
įgyvendinimo laikotarpį.
32. Atsižvelgiant į Priemonių plano vykdymo ataskaitas, fizinių ir juridinių asmenų pateiktus
pasiūlymus bei kitą reikšmingą informaciją, Programa ir Priemonių planas gali būti peržiūrimi ir
Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu keičiami iki einamųjų metų IV ketvirčio pabaigos.
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33. Kas treji metai Teritorinių skyrių veiklos vertinimo ir korupcijos prevencijos skyrius
parengia naujo laikotarpio Programos įgyvendinimo priemonių plano projektą ir teikia jį tvirtinti
Nacionalinės žemės tarnybos direktoriui.
34. Į Programos administravimo mechanizmą įtraukiama ir visuomenė, teikiant jai informaciją
apie Nacionalinėje žemės tarnyboje vykdomą korupcijos prevenciją ir raginant dalyvauti
antikorupcinėse priemonėse. Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje, skiltyje „Korupcijos
prevencija“, skelbiama bendroji informacija apie korupcijos prevenciją, taip pat Programa, Priemonių
planas ir jų įgyvendinimo aktualijos.
35. Gyventojai raginami Nacionalinės žemės tarnybos pasitikėjimo linija atvirai arba
anonimiškai pranešti apie darbuotojų galimus neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų
vykdymą ar nevykdymą, biurokratizmą, piktnaudžiavimą ar apie veiksmus, turinčius korupcinio
pobūdžio nusikalstamos veikos požymių.

VI SKYRIUS
PROGRAMOS FINANSAVIMAS
36. Programa vykdoma iš Nacionalinei žemės tarnybai skirtų valstybės biudžeto asignavimų.
Prireikus, atskiroms Programos priemonėms įgyvendinti gali būti numatytas papildomas
finansavimas.
___________________________

