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I SKYRIUS
MISIJA
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) įgyvendina
valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo, žemės reformos, žemėtvarkos planavimo,
nekilnojamojo turto kadastro, apskaitos, geodezijos, kartografijos, valstybinių erdvinių duomenų
rinkinių ir žemėlapių rengimo srityse.
Tarnybos misija – būdami modernūs ir skaidrūs teikiame kokybiškas žemės tvarkymo ir
administravimo, erdvinių duomenų naudojimo paslaugas.

II SKYRIUS
VEIKLOS PRIORITETAI
1. Valstybinės žemės tvarkymas, administravimas ir apskaita.
2. Žemės grąžinimo (reformos) proceso užbaigimas.
3. Ūkio subjektų (asmenų), atliekančių nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų
nustatymo, geodezijos ir kartografijos bei žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo darbus,
veiklos priežiūra.
4. Žemės naudojimo valstybinė kontrolė ir valstybinė žemėtvarkos planavimo dokumentų
priežiūra.
5. Elektroninių paslaugų plėtra.
6. Skaidrios veiklos ir kokybiškų paslaugų teikimas.

III SKYRIUS
STRATEGINIS TIKSLAS IR PROGRAMA
1 grafikas. 2020–2022 metų planuojamas strateginis tikslas ir jam įgyvendinti numatyta programa

Strateginis tikslas
Užtikrinti racionalų žemės naudojimą, efektyvų ir kokybišką žemės santykių reguliavimą bei
geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo turto kadastro plėtrą

Programa (kodas 03 01)
Žemės tvarkymas ir administravimas bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas
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2 grafikas. Programos asignavimai 2020–2022 metams, tūkst. Eur
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STRATEGINIS TIKSLAS (KODAS 03):
Užtikrinti racionalų žemės naudojimą, efektyvų ir kokybišką žemės santykių reguliavimą bei
geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo turto kadastro plėtrą
Tai strateginis tikslas, suformuluotas Žemės ūkio ministro valdymo sričiai „Žemės tvarkymas:
žemės reforma, žemėtvarka, geodezija, kartografija, nekilnojamojo turto kadastras, žemės
naudojimo valstybinė kontrolė“.
EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI
Vertinimo
Efekto vertinimo kriterijų pavadinimas,
kriterijaus
mato vnt.
kodas
E-03-01
Suformuotų valstybinės žemės sklypų ir

identifikuotų valstybinės žemės plotų šalies
teritorijoje dalis, proc.
Neįregistruotos valstybinės žemės dalis, nuo
visos valstybinės žemės, proc.
Valstybinių erdvinių duomenų naudotojų
skaičiaus pokytis palyginti su praėjusiais
metais, proc.

E-03-03
E-03-02
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3 grafikas. Suformuotų valstybinės žemės sklypų ir identifikuotų valstybinės žemės plotų šalies
teritorijoje dalis, procentais
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Vertinimo kriterijus ,,Suformuotų valstybinės žemės sklypų ir identifikuotų valstybinės žemės plotų
šalies teritorijoje dalis, proc.“ susideda iš einamaisiais metais miestų teritorijose identifikuotos
laisvos valstybinės žemės ploto ir einamaisiais metais žemės valdos projektuose suprojektuotos
patikėjimo teise valdomos laisvos valstybinės žemės fondo žemės kaimo gyvenamosiose teritorijose
ploto. 2017 m. ir 2018 m. mažesnę vertinimo kriterijaus reikšmę lėmė tai, kad laisvos valstybinės
žemės fondą sudarantys žemės, miško, vandens plotai mažėja, todėl ir smulkėja projektuotinų valdų
plotas. Dėl šių priežasčių suformuotų valstybinės žemės sklypų ir identifikuotų valstybinės žemės
plotų dalis šalies teritorijoje vertinimo kriterijaus reikšmė mažesnė. Šis efekto vertinimo kriterijus
pasirinktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Žemės fondo apskaitos
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 7 d.
įsakymu Nr. 302 „Dėl Žemės fondo apskaitos taisyklių patvirtinimo“.
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4 grafikas. Neįregistruotos valstybinės žemės dalis, nuo visos valstybinės žemės, procentais
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Vertinimo kriterijaus „Neįregistruotos valstybinės žemės dalis, nuo visos valstybinės žemės, proc.“
reikšmė apskaičiuojama naudojant Nekilnojamojo turto registro suvestinius duomenis apie žemės
sklypų privačion nuosavybėn ir žemės sklypų valstybės nuosavybėn teisių į juos ir juridinių faktų
įregistravimą. Šis efekto vertinimo kriterijus pasirinktas vadovaujantis Žemės įstatymu, kadangi
Tarnyba yra visos Lietuvos Respublikos valstybinės žemės, išskyrus žemę, kuri šio ir kitų įstatymų
nustatyta tvarka patikėjimo teise perduota kitiems subjektams, patikėtinė. Tarnybos pareiga –
užtikrinti, kad valstybinės žemės valdymo ir naudojimo klausimai būtų sprendžiami atsižvelgiant į
įstatymuose įtvirtintus principus ir siekti, kad disponavimas valstybine žeme bei jos naudojimas
teiktų maksimalią visuomeninę naudą.
5 grafikas. Valstybinių erdvinių duomenų naudotojų skaičiaus pokytis, palyginti su praėjusiais
metais, procentais
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Šis efekto vertinimo kriterijus nustatytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos geodezijos ir
kartografijos įstatymo 10 straipsnio nuostatomis. Pasirinktas kriterijus parodo, kaip įgyvendinama
žemės ūkio ministro patvirtinta valstybinio geodezinio pagrindo tvarkymo bei krašto
kartografavimo programa, organizuojami valstybiniai geodezijos ir kartografijos darbai.
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STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA
Žemės tvarkymas ir administravimas bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas
(kodas 03 01)

Bendra informacija apie programą. Tarnybos vykdoma ilgalaikė Programa yra skirta Lietuvos
Respublikos teisės aktais Tarnybai priskirtoms funkcijoms vykdyti ir strateginiam tikslui – užtikrinti
racionalų žemės naudojimą, efektyvų ir kokybišką žemės santykių reguliavimą bei geodezijos,
kartografijos, nekilnojamojo turto kadastro plėtrą – siekti.
Programa apima visas Tarnybos veiklos sritis.
Programai vykdyti skiriami valstybės biudžeto asignavimai.
Programa prisideda prie visų Tarnybos nustatytų prioritetų įgyvendinimo.
Programa yra tęstinė.
Programai numatytas tikslas – įgyvendinti valstybės politiką žemės administravimo, žemėtvarkos,
žemės naudojimo, geodezijos, kartografijos ir nekilnojamojo turto kadastro plėtros srityse.
Programos tikslui pasiekti yra numatyti uždaviniai, pagrindinės funkcijos ir joms vykdyti numatytos
priemonės bei planai:
1. Pirmasis uždavinys. Vykdyti valstybinės žemės patikėtinio funkcijas, sudaryti palankias
sąlygas racionaliam žemės naudojimui, geodezijos, kartografijos ir nekilnojamo turto
kadastro veiklai. Įgyvendinant pirmąjį uždavinį, siekiama sudaryti palankias sąlygas efektyviai
tvarkyti valstybės valdomą bei privačioje nuosavybėje valdomą žemės fondą. Tarnyba,
įgyvendindama programos uždavinį, atlieka valstybinės žemės patikėtinės funkcijas, priima
sprendimus asmenims parduoti, atkurti piliečių nuosavybės teises į žemę ar kitaip perleisti privačion
nuosavybėn, išnuomoti valstybinę žemę, atnaujina kaimo ir miesto vietovių laisvos valstybinės
žemės sklypų (plotų) erdvinius duomenis, atlieka valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų
priežiūrą ir kt. Iki 2020 metų III ketvirčio pabaigos bus įvykdyti žemės grąžinimo proceso
užbaigimo darbai, spartinamas valstybinės žemės perdavimo patikėjimo teisę savivaldybėms
procesas. Tarnyba siekia, kad pagrindinių nustatytų funkcijų vykdymas atitiktų keliamus veiklos
efektyvumo ir skaidrumo reikalavimus, todėl tęsia administracinių paslaugų perkėlimą į elektroninę
erdvę, diegia skaidrios ir efektyvios institucijos veiklos standartus. Tarnybos naujų elektroninių
paslaugų diegimo bei jau teikiamų elektroninių paslaugų ir kitų informacinių technologijų
priemonių tobulinimo ir plėtros darbai nuosekliai vykdomi ir įgyvendinami atsižvelgiant į
besikeičiančius tvarkomų sistemų naudotojų poreikius. Siekiama, kad teikiamos paslaugos atitiktų
aktualių teisės aktų reikalavimus ir būtų lengvai prieinamos, užtikrinant operatyvų ir teisėtą
paslaugos teikimą iš vieno taško, nepriklausomai nuo to, kurioje vietoje yra paslaugos gavėjai, kiek
yra institucijų ir procedūrų, susijusių su konkrečios paslaugos gavimu. Numatoma sutikimų statyti
laikinuosius ir nesudėtingus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai,
statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus
statinius, laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu ir statyti statinius žemės sklypuose,
besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės
sklypai, išdavimą perkelti į elektorinę erdvę.
Vadovaujantis Žemės įstatymo 32 straipsnio 3 dalies 9 punktu, Tarnybai pavesta organizuoti ir
vykdyti valstybinę žemės naudojimo kontrolę. Tarnyba siekia optimizuoti veiklą šioje srityje:
peržiūri priežiūros prioritetus, vis daugiau kontrolės funkcijų atlieka nuotoliniu būdu, daugiau
dėmesio skiria informacijos sklaidai, prevencijos priemonėms. Teisėkūros srityje Tarnyba teikia
siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių žemėtvarkos, geodezijos, kartografijos ir nekilnojamojo
turto kadastro darbų organizavimo, keitimo.
Tarnyboje, siekiant užtikrinti veiklos ir teikiamų paslaugų skaidrumą, numatyta įdiegti
antikorupcinės vadybos sistemą, atitinkančią Lietuvos standarto LST ISO 37001:2017
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„Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ reikalavimus. Priemonė
padės įdiegti korupcijos rizikos valdymo elementus, pagrįstus pripažintomis tarptautinėmis kovos
su korupcija priemonėmis, mažinti ir šalinti nustatytus korupcijos rizikos veiksnius bei korupcijos
pasireiškimo prielaidas, įgyvendinti korupcijos nustatymo ir atsakomąsias prevencijos priemones,
plėtoti antikorupcinį švietimą Tarnybos veikloje, didinti ir formuoti nepakantumą korupcijai, gerinti
visuomenės pasitikėjimą Tarnyba.
Priemonės:
– Žemėtvarkos, geodezijos ir kartografijos darbų organizavimas bei priežiūra, sprendimų atkurti
nuosavybės teisės į žemę, parduoti, kitaip perleisti privačion nuosavybėn ar išnuomoti valstybinę
žemę priėmimas (kodas 01 01). Įgyvendinant šią priemonę yra organizuojama Tarnybos veikla –
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 194 ,,Dėl Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos“, nurodytų funkcijų vykdymas, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės programose nustatytų uždavinių įgyvendinimas, ūkio subjektų veiklos priežiūra ir kt.
Tarnyba vykdo tokias pagrindines nustatytas funkcijas:
1) žemėtvarkos, geodezijos, kartografijos ir nekilnojamojo turto kadastro darbų organizavimas ir
priežiūra;
2) sprendimų atkurti nuosavybės teises į žemę, perleisti į privačią nuosavybę ar išnuomoti valstybinę
žemę priėmimas, valstybinės žemės privatizavimo, nuomos, suteikimo naudotis neatlygintinai ar
patikėjimo teise (išskyrus valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimą) bei piliečių
nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimo baigiamųjų darbų organizavimas;
3) kaimo vietovėse kadastro vietovių laisvos valstybinės žemės sklypų (plotų) erdvinių duomenų
rengimas;
4) žemės konsolidacijos darbų koordinavimas ir dalyvavimas žemės konsolidacijos procese;
5) dalyvavimas žemės paėmimo visuomenės poreikiams procese;
6) regiono lygmens žemėtvarkos schemų ir žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo
organizavimas;
7) valstybinės žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūros atlikimas;
8) planuojamų darbų, susijusių su žemės naudmenų būklės ir žemės naudojimo sąlygų pakeitimu,
derinimo su žemėtvarkos planavimo dokumentų sprendiniais, kontrolės organizavimas;
9) dokumentų dėl kvalifikacijos pažymėjimų rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus ar atlikti
valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą, atlikti geodezijos ir kartografijos darbus
bei nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus išdavimo, sustabdymo ar jų
galiojimo panaikinimo, rengimas;
10) žemės išteklių naudojimo stebėsenos organizavimas;
11) žemėtvarkos planavimo dokumentus rengiančių specialistų mokymo organizavimas;
12) sutikimų statyti statinius valstybinėje žemėje ir laikinai naudotis valstybine žeme, sprendimų
suteikti teisę naudoti žvejybos plotus valstybiniuose vandens telkiniuose išdavimo klausimų
koordinavimas;
13) žemės apskaita;
14) žemės naudojimo valstybinė kontrolė;
15) valstybinė žemėtvarkos planavimo dokumentų (žemėtvarkos schemų, kaimo plėtros
žemėtvarkos projektų, žemės konsolidacijos projektų, žemės paėmimo visuomenės poreikiams
projektų, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų bei žemės reformos žemėtvarkos
projektų) priežiūra ir jų tvirtinimas;
16) visuomenės informavimas apie šalies žemės tvarkymą, valstybinius geodezijos ir kartografijos
darbus;
17) pagal kompetenciją atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, protokolų surašymą ir
administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimą;
18) turto (žemės) administravimo informacinės sistemos eksploatavimas ir plėtra;
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19) žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos (toliau – ŽPDRIS) veiklos
užtikrinimas ir plėtra;
20) sutikimų valstybinėje žemėje statyti nesudėtingus statinius, statyti ir naudoti valstybiniuose
vidaus vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus statinius, laikinai naudotis valstybine žeme
statybos metu ir tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti
būtinus statinius valstybinėje žemėje išdavimas.
21) žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybinio registro
eksploatavimas ir plėtra;
22) Tarnybos dokumentų valdymo sistemos eksploatavimas ir plėtra;
23) servitutų nustatymas administraciniu aktu įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.
– Techninės bazės vystymas ir ilgalaikio turto įsigijimas (kodas 01 02). 2019 metais kompiuterinei
įrangai įsigyti ir informacinių sistemų (toliau – IS) serverinės įrangai atnaujinti asignavimų neskirta.
2020 metais planuojama įsigyti techninės ir programinės serverinės įrangos komplektą už 65 tūkst.
Eur. Planuojama, kad įsigijus įrangos komplektą bus užtikrintas Tarnybos tvarkomų IS ir teikiamų
elektroninių paslaugų (dokumentų valdymo sistema (toliau – DVS), žemės apskaitos informacinė
sistema (toliau – ŽAIS), ŽPDRIS) nepertraukiamas veikimas bei užtikrintas papildomos atminties
ir našumo poreikis. Taip pat planuojama įsigyti nešiojamų kompiuterių su monitoriais ir darbo
stotelėmis už 64 tūkst. Eur. Tarnybos automobilių parkui atnaujinti 2020 metais planuojama skirti
147 tūkst. Eur. Administracinių patalpų kapitaliniam remontui 2020 m. planuojama skirti 86 tūkst.
Eur.
– Kompensacijų už valstybės išperkamą žemę, mišką ir vandens telkinius mokėjimas (kodas 01 03).
Pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
įstatymą už valstybės išperkamą miestų teritorijoms priskirtą žemę, taip pat pagal Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 385 „Dėl žemės reformos vykdymo
gyvenamojoje vietovėje“ patvirtintą Privačios žemės, miško ploto skirtumo kompensavimo tvarkos
aprašą už kadastriniais matavimais nustatytą preliminariais matavimais anksčiau privatizuotos
žemės ploto skirtumą piliečiams yra mokama piniginė kompensacija. Planuojama, kad 2020 m. bus
išmokėta 3 700 tūkst. Eur.
– Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimas ir įgyvendinimas bei kitų teisės aktais
reglamentuotų žemėtvarkos darbų vykdymas (kodas 01 04). Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
žemės reformos įstatymu, Tarnyba organizuoja paslaugų pirkimą žemėtvarkos projektams rengti ir
įgyvendinti bei kitais teisės aktais reglamentuotiems žemės reformos žemėtvarkos darbams vykdyti.
2020–2022 metais priemonei suplanuotos lėšos bus skirtos šiems darbams vykdyti:
1) rangovų kaimo vietovėse atliktiems žemės valdos projektų bei kadastro duomenų bylų parengimo
darbams apmokėti (nuosavybės teisių į žemę atkūrimui, valstybinės žemės pardavimui, nuomai).
Taip pat valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo aukcionuose rengimo ir
įgyvendinimo darbams apmokėti;
2) žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų įgyvendinimo
paslaugoms apmokėti;
3) žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo paslaugoms
apmokėti;
4) kitais teisės aktais reglamentuotiems žemės reformos darbams vykdyti (pašto išlaidoms,
skelbimams visuomenės informavimo priemonėse, kopijavimo paslaugoms ir kt.). Kasmet skiriama
140 tūkst. Eur;
5) notarų, antstolių teikiamoms paslaugoms (hipotekos įregistravimas, pakeitimo įregistravimas,
išregistravimas; vykdomųjų įrašų atlikimas, liudijimo išdavimas, kai sklypai paveldėjimo teise
pereina valstybės nuosavybėn ir pan.) apmokėti;

9
6) Nekilnojamo turto kadastre (toliau – NTK) ir Nekilnojamo turto registre (toliau – NTR)
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planų ir kadastro duomenų formų parengimo paslaugoms
apmokėti;
7) valstybinės žemės sklypų individualaus vertinimo paslaugoms apmokėti. Kasmet skiriama 50
tūkst. Eur;
8) žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo ir žemės sklypų kadastro duomenų bylų parengimo
paslaugoms apmokėti;
9) už VĮ Registrų centro duomenų parengimo ir programavimo darbus (duomenys apie valstybinės
žemės sklypus įregistruotus NTR).
–Teismų sprendimams dėl restitucijos vykdyti (kodas 01 05). Priemonei numatytos lėšos reikalingos
vykdyti teismų sprendimus, nutartis, įsakymus, nutarimus, kuriais iš Tarnybos trečiųjų asmenų
naudai priteistos lėšos, pritaikius restituciją, bei bylinėjimosi išlaidos, taip pat vykdyti antstolių
vykdomuosius dokumentus ir mokėti žyminį mokestį už Tarnybą teismams, teikiant ieškinius,
prašymus, pareiškimus, skundus. Planuojama, kad šiai priemonei vykdyti kasmet reikės
650 tūkst. Eur.
– Paslaugų vykdymas asmenims, turintiems pirmumo teisę įsigyti privačią žemės ūkio paskirties
žemę (kodas 01 06). Lietuvos Respublikos miškų įstatymu ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio
paskirties žemės įsigijimo įstatymu Tarnybai priskirta pareiga teikti pažymas apie asmenis, turinčius
pirmumo teisę įsigyti miškų ūkio paskirties žemę ir žemės ūkio paskirties žemę, taip pat teikti
sutikimus leisti įsigyti žemės ūkio paskirties žemę ir sutikimus įgyti teisę valdyti juridinį asmenį ar
jo dalį, kuriam nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 10 ha žemės ūkio paskirties žemės. Kasmet
parengiama ir išduodama apie 20 tūkstančių pažymų ir sutikimų. Priemonei numatytos lėšos
naudojamos atsiskaityti už kitų institucijų (VĮ Registrų centro, AB Lietuvos pašto) teikiamas
paslaugas. Planuojama, kad šiai priemonei vykdyti kasmet reikės 600 tūkst. Eur.
2. Antrasis uždavinys. Užtikrinti valstybinių erdvinių duomenų rinkinių atnaujinimą ir
elektroninių paslaugų plėtrą. Siekiama tinkamai identifikuoti (apskaityti) visus šalies teritorijoje
esančius žemės plotus. Uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės padės veiksmingiau
organizuoti ir tobulinti valstybinės geodezinės ir kartografinės medžiagos suderintą naudojimą
bendroje šalies erdvinės informacijos infrastruktūroje, sudarys palankias sąlygas užtikrinti krašto
apsaugą, šalies teritorijų planavimą ir valdymą, žemės reformą, telekomunikacijų ir transporto
darbą, oro ir jūrų navigaciją, padės sparčiau integruotis į Europos Sąjungos informacines struktūras.
Priemonės:
– Valstybinės geodezinės ir kartografinės medžiagos rengimas ir atnaujinimas (kasmet 1 787 tūkst.
Eur) (kodas 02 02). Vykdant priemonę, vadovaujantis valstybinio geodezinio pagrindo tvarkymo ir
krašto kartografavimo programomis, atnaujinami bei palaikomi valstybiniai erdviniai duomenų
rinkiniai, vykdomi valstybinio geodezinio pagrindo sudarymo bei atnaujinimo darbai, saugoma bei
teikiama naudotojams valstybinė geodezinė ir kartografinė medžiaga.
– Žemės išteklių naudojimo stebėsena (kodas 02 05). Vadovaujantis Žemės įstatymu bei Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1128 „Dėl Žemės išteklių naudojimo
stebėsenos (monitoringo) taisyklių patvirtinimo“, Tarnyba kasmet perka paslaugas žemės ūkio
naudmenų plotų pagal grupes stebėsenai, dirvožemių tipų ir granuliometrinės sudėties tyrimams bei
laboratorinei analizei atlikti (vietovės lygmeniu). 2020 m. planuojama skirti 35 tūkst. Eur minėtoms
paslaugoms įsigyti, 2021 m.– 29 tūkst. Eur. Vykdant žemės ūkio ministro patvirtintą Valstybinio
geodezinio pagrindo tvarkymo ir krašto kartografavimo 2018–2020 metų programą, numatoma
kasmet atlikti Lietuvos Respublikos teritorijos žemės paviršiaus palydovinių nuotraukų
eksploatavimą ir apdorojimą. Palydoviniai vaizdai naudojami apleistų žemės ūkio naudmenų
nustatymui atlikti.
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– Valstybinės žemės tvarkymas ir apskaita miestuose (kodas 02 08). Tobulinant Valstybinės žemės
tvarkymo ir apskaitos modulį, valstybinis teminis erdvinių duomenų rinkinys VŽA_DRLT bus
papildytas į apskaitą įtrauktų valstybinės žemės plotų erdviniais duomenimis visoje Lietuvos
Respublikos teritorijoje. Priemonės įgyvendinimo laikotarpiu bus sukurti įrankiai viešai publikuoti
VŽA_DRLT erdvinį duomenų rinkinį ir žemės sklypų, kurie nuosavybės ir (ar) dalinės nuosavybės
teise priklauso Lietuvos Respublikai, patikėjimo teise –Tarnybai, duomenis, nurodant juridinius
faktus apie sudarytas minėtų žemės sklypų nuomos ir panaudos sutartis. Valstybinės žemės
tvarkymo ir apskaitos modulio priemonėmis bus analizuojami, apskaitomi ir tvarkomi duomenys
apie valstybinės žemės plotus, kuriuose galima formuoti žemės sklypus parduoti, kitaip perleisti
privačion nuosavybėn ar nuomoti aukcione, perduoti savivaldybėms patikėjimo teise ar panaudai,
taip pat kitiems viešiesiems interesams tenkinti. Siekiant užtikrinti valstybinės žemės tvarkymą,
planuojama skaitmenizuoti ir integruoti į Valstybinės žemės apskaitos modulį daugiau kaip 30 000
teisės aktų nustatyta tvarka išduotų sutikimų / leidimų naudotis valstybine žeme. 2020 m.
planuojamų atlikti darbų suma sieks 205 tūkst. Eur.
Programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai nurodyti 2 lentelėje.
Laukiami programos įgyvendinimo rezultatai nurodyti 3 lentelėje.
Pagal programą įgyvendinamos Informacinių sistemų diegimo ir vystymo žemės ūkio
sektoriuje 2016–2020 metų programos1, Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“2, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano3, Valstybinio geodezinio pagrindo
tvarkymo ir krašto kartografavimo 2018–2020 metų programos4, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės programos5 priemonės.
Tarnyba prisidės prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plane
numatytų veiksmų įgyvendinimo. Bus vykdomi darbai bei siekiama bendradarbiauti su
kompetentingomis institucijomis šiose kryptyse:
1. „3.1. Kryptis. Viešojo sektoriaus efektyvumo didinimas“ 3.1.3.5 papunktyje „Valstybinės
žemės apskaitymas“.
2. „3.5. Kryptis. Vietos savivaldos ir regionų stiprinimas“ 3.5.2.5 papunktyje „Žemės
grąžinimo proceso užbaigimas“.
Pareigybių programai įgyvendinti – 945.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. 3D-679 „Dėl Informacinių sistemų
diegimo ir vystymo žemės ūkio sektoriuje 2016–2020 metų programos patvirtinimo“.
2
Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimas Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos
„Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“.
3
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimas Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“.
4
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 3D-817 „Dėl Valstybinio geodezinio
pagrindo tvarkymo ir krašto kartografavimo 2018–2020 metų programos patvirtinimo“.
5
Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimas Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programos“.
1
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01

03.00 Priemonė: Žemėtvarkos,
1.01.0 geodezijos ir
1.01 kartografijos darbų
organizavimas bei
priežiūra, sprendimų
atkurti nuosavybės teisės
į žemę, parduoti, kitaip
perleisti privačion
nuosavybėn ar išnuomoti
valstybinę žemę
priėmimas

iš jų:

iš viso:
išlaidoms

turtui įsigyti

turtui įsigyti

išlaidoms

iš viso

27712

26046

13877

1666

23610

21944

14023

1666

23739

22279

13966

1460

22845

21385

13971

1460

25809

25436

13877

373

21542

21180

14023

362

21883

21521

13966

362

20988

20626

13971

362

15550

15550

13877

0

16027

16027

14023

0

15644

15644

13966

0

15649

15649

13971

0

iš viso
iš viso

iš jų darbo
užmokesčiui

išlaidoms

turtui įsigyti

Numatomi 2022 metų
asignavimai

iš viso
iš viso

iš viso
iš viso

iš jų darbo
užmokesčiui

iš jų:

išlaidoms
iš viso

Uždavinys: Vykdyti
valstybinės žemės
patikėtinio funkcijas,
sudaryti palankias
sąlygas racionaliam
žemės naudojimui,
kartografijos ir
nekilnojamo turto
kadastro veiklai

Numatomi 2021 metų
asignavimai

turtui įsigyti

iš jų:

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

03.00 Programa: Žemės
tvarkymas ir
1
administravimas bei
erdvinės informacijos
infrastruktūros vystymas

Patvirtinti 2020 metų
asignavimai

iš jų darbo
užmokesčiui

Patvirtinti 2019 metų
asignavimai

iš jų darbo
užmokesčiui

Tikslo, uždavinio, priemonės kodas

2 lentelė. 2019–2021 metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai (įskaitant institucijos pajamų įmokų lėšas (1 tūkst. Eur)), tūkst. Eur
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03.00
1.01.0
1.02
03.00
1.01.0
1.03

03.00
1.01.0
1.04

03.00
1.01.0
1.05
03.00
1.01.0
1.06

02

03.00
1.01.0
2.02
03.00
1.01.0
2.05
03.00
1.01.0
2.08

Priemonė: Techninės
bazės vystymas ir
ilgalaikio turto įsigijimas
Priemonė:
Kompensacijų už
valstybės išperkamą
žemę, mišką ir vandens
telkinius mokėjimas
Priemonė: Žemės
reformos žemėtvarkos
projektų rengimas ir
įgyvendinimas bei kitų
teisės aktais
reglamentuotų žemės
reformos žemėtvarkos
darbų vykdymas
Priemonė: Teismų
sprendimas dėl
restitucijos vykdyti
Priemonė: Paslaugų
vykdymas asmenims,
turintiems pirmumo teisę
įsigyti privačią žemės
ūkio paskirties žemę
Uždavinys: Užtikrinti
valstybinių erdvinių
duomenų rinkinių
atnaujinimą ir
elektroninių paslaugų
plėtrą
Priemonė: Valstybinės
geodezinės ir
kartografinės medžiagos
rengimas ir atnaujinimas
Priemonė: Žemės
išteklių naudojimo
stebėsena
Priemonė: Valstybinės
žemės tvarkymas ir
apskaita

373

0

0

373

362

0

0

362

362

0

0

362

362

0

0

362

4449

4449

0

0

3700

3700

0

0

2900

2900

0

0

2000

2000

0

0

4750

4750

0

0

417

417

0

0

1917

1917

0

0

1917

1917

0

0

600

600

0

0

650

650

0

0

650

650

0

0

650

650

0

0

87

87

0

0

386

386

0

0

410

410

0

0

410

410

0

0

1903

610

0

1293

2068

764

0

1304

1856

758

0

1098

1857

759

0

1098

1549

581

0

968

1787

729

0

1058

1787

729

0

1058

1787

729

0

1058

69

29

0

40

75

35

0

40

69

29

0

40

70

30

0

40

285

0

0

285

206

0

0

206

0

0

0

0

0

0

0

0
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3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo
kriterijaus kodas

Programos tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato
vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės
2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

Susijęs
strateginio
planavimo
dokumentas

1 tikslas. Įgyvendinti valstybės politiką žemės administravimo, žemėtvarkos, žemės naudojimo, geodezijos ir kartografijos plėtros srityse
R-03.001-01-01
R-03.001-01-02
R-03.001-01-03

Žemės ploto, dėl kurio jau priimti sprendimai atkurti piliečių nuosavybės teises į
žemę, mišką ir vandens telkinius, dalis, proc., prašymuose nurodyto ploto *
Kitos paskirties išnuomotų valstybinės žemės sklypų, vykdant žemės naudojimo
valstybinę kontrolę, patikrinimų dalis, proc., visų atliktų žemės naudojimo
patikrinimų *
Patikėjimo teise valdomos laisvos žemės fondo žemės ploto, suprojektuoto žemės
valdos projektuose, pokytis per metus, proc.

99,94

100

–

–

10

11

11

5

14

17

19

15

R-03.001-01-04

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

3

3

3

3

R-03.001-01-05

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

31

33

35

37

R-03.001-01-06

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

5,6

5,8

6,0

6,2

1 uždavinys. Vykdyti valstybinės žemės patikėtinio funkcijas, sudaryti palankias sąlygas racionaliam žemės naudojimui, geodezijos, kartografijos ir
nekilnojamojo turto kadastro veiklai
P-03.001-01-01-01

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

2000

2000

–

–

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. *

5000

4000

4000

3000

12000
12500

12000
13000

12000
13000

10000
13000

7000

7500

7500

7500

P-03.001-01-01-06

Vykdant valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą atliktų
patikrinimų skaičius, vnt.*

6000

6000

6000

6000

P-03.001-01-01-07

Skaitmenizuotų išduotų sutikimų / leidimų naudotis valstybine žeme skaičius,
vnt.

–

20000

20000

10000

P-03.001-01-01-02
P-03.001-01-01-03
P-03.001-01-01-04
P-03.001-01-01-05
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2 uždavinys. Užtikrinti valstybinių erdvinių duomenų rinkinių atnaujinimą ir elektroninių paslaugų plėtra
P-03.001-01-02-01
P-03.001-01-02-02
P-03.001-01-02-03

Valstybinių erdvinių duomenų užsakymų skaičius, vnt. *
Miestų, kuriuose identifikuota valstybinė žemė, skaičius, vnt.
Elektroniniu būdu išduodamų sutikimų skaičius, vnt.

* vertinimo kriterijai, kurių atsiskaitymo periodas – kalendorinių metų ketvirtis

5000
69
19000

5000
–
20000

5000
–
21000

5000
–
22000

Investicijų projekto
pavadinimas

1
2
3
4
5

Nacionalinė
žemės
tarnyba prie
03.001.01. Žemės ūkio
01.02
ministerijos
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos administracinio pastato
Šilutėje, Lietuvininkų g. 8, kapitalinis
remontas
2018
2020
114
0
28
86
86
-

Nacionalinė
žemės
tarnyba prie Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės
03.001.01 Žemės ūkio ūkio ministerijos ilgalaikio materialiojo
.01.02
ministerijos
turto ir serverinės įrangos įsigijimas
2019
2021
430
0
225
65
65
140
140
-

7
8
10
11
12

iš jų:

15
16
17
19
20
21
22

Kiti šaltiniai

bendrojo finansavimo lėšos

18

ES ir kita tarptautinė finansinė parama

2021 metais

tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

2020 metais

Kiti šaltiniai

bendrojo finansavimo lėšos

14

ES ir kita tarptautinė finansinė parama

13

tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

iš jų;

Kiti šaltiniai

bendrojo finansavimo lėšos

9

ES ir kita tarptautinė finansinė parama

Įgyvendinim
o terminai

tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Planuojama panaudoti 2019 metais

6

Panaudota lėšų iki 2019 metų

Bendra vertė

pabaiga

Pradžia

Institucijos pavadinimas

Priemonės kodas

15

IV SKYRIUS
INVESTICIJŲ PROJEKTAI

4 lentelė. 2020–2022 metų investicijų projektai ir asignavimai (tūkst. eurų)
2022 metais
iš jų:

23

16

V SKYRIUS

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI IR VALDYMO IŠLAIDOS
5 lentelė. Informacija apie Tarnybos žmogiškuosius išteklius, asignavimus jiems išlaikyti ir valdymo išlaidas (tūkst. eurų)

1.

Nacionalinė žemės tarnyba prie
Žemės ūkio ministerijos

945

711

14110

0

945

740

14258

0

945

750

14171

0

945

760

14176

Valdymo
išlaidos*

iš jų
valstybės
tarnautojai

iš viso

Pareigybių
skaičius

Išlaidos darbo
užmokesčiui

2022 metai

Valdymo
išlaidos*

iš jų
valstybės
tarnautojai

iš viso

Pareigybių
skaičius

Išlaidos darbo
užmokesčiui

2021 metai

Valdymo
išlaidos*

iš jų
valstybės
tarnautojai

iš viso

Pareigybių
skaičius

Išlaidos darbo
užmokesčiui

2020 metai

Valdymo
išlaidos*

iš jų
valstybės
tarnautojai

iš viso

Institucijos ar įstaigos
pavadinimas

Eil.
Nr.

Pareigybių
skaičius

Išlaidos darbo
užmokesčiui

2019 metai

0

Iš viso

*Valdymo išlaidos skaičiuojamos, kaip tai reglamentuota Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakyme Nr. 184 „Dėl Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“.
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VI SKYRIUS
VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
6 lentelė. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys
Bendrosios
veiklos sritis
Dokumentų
valdymo sritis

Įgyvendinimo
terminas

Planuojami atlikti darbai

Laukiamas rezultatas

Tarnyboje rengiamų vidaus ir
siunčiamų elektroninių dokumentų
kiekio didinimas.

1. Žymiai išaugęs Tarnybos rengiamų
ir siunčiamų elektroninių dokumentų
kiekis.
2.
Mažinamos
dokumentų
spausdinimo ir popierinių dokumentų
siuntimo paštu išlaidos.
3. Efektyviau valdomi ir saugomi
dokumentai.

2021 metais

Tarnybos archyvinių dokumentų
perkėlimas į elektroninę erdvę.

1. Sukurtas modernus elektroninis
archyvinių dokumentų archyvas.
2.
Suskaitmeninti
tam
tikri
archyviniai Tarnybos dokumentai
sukeliami į modernų elektroninį
archyvą, prieinamą darbuotojams
realiu laiku.
3. Pradedamas taikyti efektyvesnis
aktualios informacijos pateikimo
būdas.
4. Žymiai pagreitintas ir pagerintas
paslaugų asmenims teikimas –
didesnis visuomenės pasitenkinimas
kokybiškesniu
aptarnavimu
ir
įvairesniais, inovatyvesniais asmenų
aptarnavimo būdais.
Efektyvesnis Tarnybos teritorinių
padalinių
funkcijų
vykdymas,
užtikrintas spartesnis ir kokybiškesnis
asmenų aptarnavimas.

2021 metais

Personalo
valdymo sritis

Tarnybos
teritorinių
padalinių
nuostatų ir pareigybių aprašymų
keitimas, atsižvelgiant į atliktą
Tarnybos
teritorinių
padalinių
funkcijų ir darbo krūvio įvertinimą.

Informacinių
technologijų
infrastruktūros ir
vidaus
administravimo
informacinių
sistemų (toliau –
IRT
infrastruktūra)
valdymo sritis
Vadybos sritis

Tarnybos
tvarkomos
IRT
infrastruktūros įvertinimo pagal IVPK
parengtas
Bendrosios
funkcijos
„Informacinių ir ryšių technologijų
infrastruktūros
ir
vidaus
administravimo informacinių sistemų
valdymas“ efektyvumo didinimo
gaires atlikimas.

Pasirinkta Tarnybos tvarkomos IRT
infrastruktūros
valdymo
optimizavimo kryptis, kuri padėtų
gerinti bendrosios funkcijos „IT
infrastruktūros
ir
vidaus
administravimo
IS
valdymas“
vykdymo efektyvumą.

2020 metais

Projekto „Bendrojo vertinimo modelis
(BVM)“ įgyvendinimas. Modelis
leistų Tarnybai įvertinti pagrindinių
funkcijų vykdymo procesus.

Atrasti efektyviausią tobulinimo
kryptį, kuri padėtų optimizuoti
administracinius procesus, didinti
sprendimų skaidrumą ir įtraukti
darbuotojus į tobulinimo procesą.

2020 metais

2020 metais
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Projekto – Antikorupcinės vadybos
sistemos, atitinkančios LST ISO
37001:2017 „Antikorupcinės vadybos
sistemos. Reikalavimai ir naudojimo
gairės“
arba
lygiavertės
antikorupcinės vadybos sistemos,
reikalavimus, diegimas.

Turto
sritis

valdymo

Patikėjimo teise valdomo turto,
nepriskiriamo Tarnybos funkcijoms
vykdyti, perdavimas VĮ Turto bankui
valdyti centralizuotai.

Įdiegti korupcijos rizikos valdymo
elementai, pagrįsti pripažintomis
tarptautinėmis kovos su korupcija
priemonėmis, padės mažinti ir šalinti
nustatytus
korupcijos
rizikos
veiksnius bei korupcijos pasireiškimo
prielaidas, įgyvendinti korupcijos
nustatymo
ir
atsakomąsias
prevencijos
priemones,
plėtoti
antikorupcinį švietimą Tarnybos
veikloje,
didinti
ir
formuoti
nepakantumą korupcijai, gerinti
visuomenės pasitikėjimą Tarnyba.
Pasiekti nustatyto nekilnojamojo
turto
panaudojimo
efektyvumo
rodikliai.

_____________________

2019 metais

2021 metais

