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Remiantis Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos
patvirtinimo“ (toliau – Tvarka), 5 ir 7 punktais, Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio
ministerijos (toliau – Tarnyba) atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimas ir nustatytos
Tarnybos veiklos sritys, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.
Tarnybos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,
nustatymą ir korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimą atliko Tarnybos Teritorinių skyrių veiklos
vertinimo ir korupcijos prevencijos skyrius (toliau – Skyrius), vadovaudamasis Tvarka, Valstybės ar
savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,
nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos
sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų
patvirtinimo“ (toliau – STT rekomendacijos), Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo
tvarkos aprašu, patvirtintu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2017 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 1P-172-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).
Analizuotas laikotarpis: 2017 m. IV ketv. – 2018 m. III ketv.
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1.

TARNYBOS VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS
PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO APIMTIS IR METODAI

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tikslas:
Mažinti ir šalinti korupcijos rizikos veiksnius bei korupcijos pasireiškimo prielaidas Tarnybos
veiklos srityse.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo uždaviniai:
1. Nustatyti Tarnybos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybė.
2. Įvertinti korupcijos rizikos veiksnius konkrečiose Tarnybos veiklos srityse, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.
3. Pateikti pasiūlymus dėl nustatytų ir įvertintų Tarnybos veiklos srityse, kuriose egzistuoja
didžiausia korupcijos pasireiškimo tikimybė, korupcijos rizikos veiksnių panaikinimo ar sumažinimo.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metu analizuotos veiklos sritys:
Tarnybos veiklos reglamentavimas ir reglamentavimo įgyvendinimas priimant sprendimus
srityse, susijusiose su:
1. asmenų kreipimųsi nagrinėjimu teisės aktuose nustatytais terminais;
2. matininko kvalifikacijos pažymėjimo išdavimu, galiojimo sustabdymu, galiojimo
sustabdymo panaikinimu, galiojimo panaikinimu.
Korupcijos rizikos analizės subjektas: Tarnybos struktūriniai padaliniai.
Duomenų rinkimo ir vertinimo metodai: teisės aktų ir dokumentų analizė, sisteminė
analizė, lyginamoji analizė, sintezė, indukcinis ir dedukcinis metodai.
Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, analizuoti ir vertinti teisės
aktai, dokumentai ir informacija:
1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (toliau – VAĮ).
2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas (toliau – NTKĮ).
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1805 „Dėl
Matininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo
taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 1805).
4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Kadastro nuostatai).
5. Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybinio
registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimu
Nr. 662 „Dėl žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybinio
registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veikimo pradžios nustatymo, taip pat kitų su tuo susijusių
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pakeitimo“ (toliau – Žinybinio registro nuostatai).
6. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo
subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d.
nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo
administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Prašymų ir skundų nagrinėjimo
taisyklės).
7. Matininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo
panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d.
nutarimo Nr. 1805 „Dėl Matininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo,
galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Matininko pažymėjimo taisyklės).
8. Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo
taisyklės, patvirtintos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 „Dėl Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas,
inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje
nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Sutikimų išdavimo taisyklės).
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9. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės
2 d. įsakymas Nr. 1P-(1.3.)-154 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
nuolatinės komisijos kvalifikacijos pažymėjimų turėtojų veiklai įvertinti sudarymo“.
10. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuolatinės komisijos
žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, geodezininkų ir matininkų veiklai įvertinti darbo
reglamentas, patvirtintas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2012 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. 1P-(1.3.)-154 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos nuolatinės komisijos kvalifikacijos pažymėjimų turėtojų veiklai įvertinti sudarymo“
(toliau – KD reglamentas).
11. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – ŽŪM nuostatai).
12. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. įsakymu Nr. 194 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos“ (toliau – Tarnybos nuostatai).
13. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Geodezijos ir žemės
naudojimo kontrolės departamento nuostatai, patvirtinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 1P-193-(1.3.) „Dėl Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos struktūrinių padalinių, išskyrus teritorinius padalinius,
nuostatų patvirtinimo“ (toliau – GŽNKD nuostatai).
14. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Geodezijos ir žemės
naudojimo kontrolės departamento Geodezijos ir nekilnojamojo turto kadastro skyriaus nuostatai,
patvirtinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio
12 d. įsakymu Nr. 1P-193-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
struktūrinių padalinių, išskyrus teritorinius padalinius, nuostatų patvirtinimo“ (toliau – GNTKS
nuostatai).
15. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinių skyrių nuostatai,
patvirtinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario
24 d. įsakymu Nr. 1PI-(2.1.)-63 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
struktūrinių padalinių nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Teritorinių padalinių nuostatai).
16. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito skyriaus
nuostatai, patvirtinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m.
balandžio 12 d. įsakymu Nr. 1P-193-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos struktūrinių padalinių, išskyrus teritorinius padalinius, nuostatų patvirtinimo“ (toliau –
Vidaus audito skyriaus nuostatai).
17. Nagrinėjamu laikotarpiu vykusių Tarnybos nuolatinės komisijos žemėtvarkos planavimo
dokumentų rengėjų, geodezininkų ir matininkų veiklai įvertinti, sudarytos Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-154
„Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuolatinės komisijos kvalifikacijos
pažymėjimų turėtojų veiklai įvertinti sudarymo“ (toliau – Komisija), posėdžių protokolai ir Tarnybos
direktoriui pateiktos išvados ir siūlymai.
18. Tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt skelbiami GNTKS skyriaus darbuotojų
pareigybės aprašymai (2018-09-25 duomenimis).
19. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylų elektroninio žurnalo (toliau – elektroninis
žurnalas) duomenys.
20. Tarnybos Dokumentų valdymo sistemos duomenys (toliau – DVS).
21. Tarnybos turima statistinė informacija.
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2. TARNYBOS VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS
PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMAS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – KPĮ)
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 Tarnybos veiklos sritys, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,
susijusios su:
1. teisės aktuose nustatytų administracinių procedūrų terminų laikymusi;
2. žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimu ir šiose bylose komplektuojamų parengtų
žemės sklypų planų derinimu;
3. žemės sklypų formavimo pertvarkymo, kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimu /
derinimu / tikrinimu / tvirtinimu;
4. žemės naudojimo valstybinės kontrolės vykdymu;
5. kvalifikacijos pažymėjimų (matininko, geodezininko, žemėtvarkos planavimo
dokumentų rengėjų) išdavimu, galiojimo sustabdymu, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo
panaikinimu;
6. sprendimų atkurti nuosavybės teises į žemę, mišką ir vandens telkinius priėmimu;
7. sprendimų parduoti, išnuomoti ar perduoti neatlygintinai naudotis (panauda) valstybinę
žemę priėmimu;
8. leidimų išdavimu vykdyti ūkinę veiklą;
9. asmenų, kuriems Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus sprendimu suteikta teisė
vykdyti ūkinę veiklą, veiklos priežiūra;
10. 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.
Aprašo 6 punkte nustatyta, kad įvertinus Tarnybos veiklos sritis ir nustačius, kad jos atitinka
vieną iš KPĮ 6 straipsnio 4 dalyje nustatytų kriterijų, atsižvelgiant į Tarnyboje gautų pagrįstų fizinių
ir juridinių asmenų skundų atitinkamoje Tarnybos veiklos srityje skaičių, išrenkamos dvi Tarnybos
veiklos sritys, kuriose egzistuoja didžiausia korupcijos pasireiškimo tikimybė ir, vertinant korupcijos
rizikos veiksnius, Tarnybos konkrečiose veiklos srityse atliekami Aprašo 7 ir 8 punktuose nurodyti
veiksmai. Aprašo 31 nurodyta, kad Tarnybos veiklos sritis, kurioje egzistuoja didžiausia korupcijos
pasireiškimo tikimybė, pakartotinai vertinama praėjus ne mažiau kaip 2-iems metams.
Aprašo 7 punkte nustatyta, kad Skyrius, vertindamas veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizuoja ir vertina:
 ar pasirinktose Tarnybos veiklos srityse yra laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ar
sutarčių, turinčių įtakos Tarnybos veiklai, ar priimti visi teisės aktai, būtini įstatymams ir įstatymų
įgyvendinamiesiems teisės aktams įgyvendinti;
 ar teisės aktuose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri,
t. y. ar juose įtvirtinti sprendimų priėmimo principai, aiškūs kriterijai, sprendimo priėmimo terminai,
sprendimus priimantys subjektai, aiškiai apibrėžti jų įgaliojimai, atskirtos sprendimų priėmimo ir
kontrolės funkcijos, nustatyta sprendimų apskundimo tvarka ir kt., ar ši nustatyta tvarka pakankama,
ar ji nesuteikia per daug įgaliojimų atskiriems darbuotojams veikti savo nuožiūra, ar joje nėra
perteklinių reikalavimų;
 ar yra įtvirtinti Tarnybos vidaus kontrolės sistemos funkcionavimo pagrindai, ar
veiksmingai funkcionuoja vidaus kontrolės sistema.
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Aprašo 8 punkte nustatyta, kad vertinant Tarnybos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė, naudojamas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos veiklos, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizavimo
kontrolinis klausimynas, kuriame pateikti klausimai padeda nustatyti bendruosius korupcijos rizikos
veiksnius, todėl vertindamas korupcijos pasireiškimo tikimybę Skyrius jį taiko pagal konkrečios
Tarnybos analizuojamos veiklos srities specifiką.
2.1. Dėl Tarnybos veiklos srities, susijusios su fizinių ir juridinių asmenų kreipimaisi
Lietuvoje, kaip ir kitose valstybėse, vienas iš įrankių dažniausiai naudojamų korupcijos
paplitimui ar jo lygiui matuoti yra sociologinių tyrimų rezultatai. Remiantis Lietuvos korupcijos
žemėlapio 2016 1 duomenimis, gyventojai dažniausiai prie korupcinių priskyrė tokią situaciją, kai
valstybės tarnautojas paima piniginį atlygį už paslaugos atlikimą ar atlikimo pagreitinimą (87 proc.)
arba tokią situaciją, kai asmuo duoda piniginį atlygį, dovaną valstybės tarnautojui norėdamas, kad
jam reikalinga paslauga būtų suteikta geriau ir greičiau (87 proc.). Šios situacijos (atitinkamai
86 proc. ir 84 proc.) buvo dažniausiai minimos ir Lietuvos korupcijos žemėlapyje 2014 2 . Pagal
Pasaulinio korupcijos barometro 2013 metų duomenis3, vertindami institucijų ir sektorių korupcijos
lygį, 40 proc. apklaustų Lietuvos gyventojų į klausimą, kokia dažniausia priežastis, dėl kurios teko
duoti kyšį, atsakė, kad „siekė pagreitinti reikalus“.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog valdžios įstaigos
tarnauja žmonėms. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad
priimant sprendimą dėl konkretaus prašymo (ar kitokio pobūdžio kreipimosi, nepriklausomai nuo
tokio dokumento formos) turi būti veikiama paisant pagrindiniame šalies įstatyme – Konstitucijoje
įtvirtinto, atkartojamo ir Viešojo administravimo įstatyme, principo, kad valdžios įstaigos tarnauja
žmonėms4. Viešojo administravimo subjektas yra saistomas inter alia gero administravimo principo,
kuriuo įgyvendinama Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, jog visos valdžios įstaigos
tarnauja žmonėms, reikalavimų5.
Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijoje 6 41 straipsnio 1 dalyje nustatyta kiekvieno
asmens teisė į gerą administravimą, kuri reiškia, kad institucijos reikalus turėtų tvarkyti nešališkai,
teisingai ir per kiek įmanomai trumpesnį laiką.
2017 m. „Transparency International“ Korupcijos suvokimo indekso tyrime Lietuvai skirti
59 balai iš 100 galimų ir 38 vieta 180 šalių sąraše. Lietuva užima 16 vietą iš 28 Europos Sąjungos
valstybių, pirmoje vietoje – Danija (88 balai).
Lietuvos rezultatai nesikeičia jau trečius metus iš eilės – tiek 2016, tiek 2015 m. Lietuva gavo
59 balus. „Transparency International“ Korupcijos suvokimo indeksas yra vienas garsiausių
pasaulyje korupcijos suvokimo tyrimų, parodantis, kaip įvairioms pasaulio valstybėms pavyksta
kontroliuoti korupciją. Esama padėtis įvertinama konkrečiu skaičiumi šimto balų skalėje nuo 0 iki
100, kurioje 0 reiškia absoliučiai korumpuotą šalį, o 100 – labai skaidrią valstybę. Korupcijos mastą
viešajame ir politikos sektoriuose vertina įvairių sričių ekspertai ir verslo lyderiai.
Bendroji korupcijos suvokimo indekso dinamika rodo, kad būtina kompleksiškai stiprinti
antikorupcinę aplinką, t. y. būtinos priemonės, kurias taikydamos pačios institucijos turėtų skirti
daugiau dėmesio tvarios institucinės aplinkos kūrimui diegdamos vidinius savikontrolės
2016 m. rugsėjo–spalio mėnesiais atlikto tyrimo „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2016“ ataskaita. Prieiga per internetą:
http://www.stt.lt/lt/menu/tyrimai-ir-analizes/
2
2014 m. balandžio–gegužės mėnesiais atlikto tyrimo „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2014“ ataskaita. Prieiga per
internetą: http://www.stt.lt/lt/menu/tyrimai-ir-analizes/
3
Pasaulinio korupcijos barometras 2013. Prieiga per internetą: http://www.transparency.lt/pasaulinis-korupcijosbarometras-naujienos/
4
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. kovo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-439/2013.
5
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2015 m. liepos 9 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. eA-1245-662/2015
6
Prieiga per internetą: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2010.083.01.0389.01.LIT
&toc=OJ:C:2010:083:FULL
1
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mechanizmus (etikos kodeksai, nulinės tolerancijos politika ir pan.).
Pažymėtina, kad teisės aktuose nustatytų terminų nesilaikymas, taip pat nepakankamas
operatyvumas reaguojant ir sprendžiant susidariusias problemas, mažina Lietuvos gyventojų
pasitikėjimą Tarnyba, dėl to fiziniams ir juridiniams asmenims gali kilti pagrįstų abejonių dėl
Tarnybos valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai),
kompetencijos ir tinkamo pareigų atlikimo. Ir priešingai, teisės aktuose nustatytų terminų laikymasis
yra priemonė, didinanti vykdomų administracinių procedūrų skaidrumą ir mažinanti korupcijos
pasireiškimo tikimybę, taip pat tinkamas administracinės procedūros vykdymo laikotarpis, susijęs su
konstituciniu atsakingo valdymo (gero administravimo) principu. Šių terminų nesilaikymas,
nepakankamas operatyvumas reaguojant ir sprendžiant susidariusias problemas yra priežastys,
sudarančios sąlygas korupcijos rizikos veiksniams atsirasti.
DVS duomenimis, Tarnyboje analizuojamu laikotarpiu buvo gauta 2680 asmenų skundų dėl
Tarnybos teritorinių padalinių (toliau – teritorinis padalinys) darbuotojų neteisėtų veiksmų ar
neveikimo, 374 asmenų skundai dėl teritorinių padalinių darbuotojų neteisėtų veiksmų ar neveikimo
buvo pagrįsti ir iš dalies pagrįsti.
Vadovaujantis KPĮ 6 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgiant į Tarnyboje gautų pagrįstų fizinių ir
juridinių asmenų skundų atitinkamoje Tarnybos veiklos srityje skaičių, viena iš Tarnybos veiklos
sričių, kuriose egzistuoja didžiausia korupcijos pasireiškimo tikimybė, – asmenų kreipimųsi
nagrinėjimas teisės aktuose nustatytais terminais.
Tarnybos nuostatų 7 punkte reglamentuotos Tarnybos funkcijos, iš jų: parduoti valstybinės
žemės sklypus, išskyrus tuos, kuriuos Lietuvos Respublikos žemės įstatymo ir kitų įstatymų
nustatytais atvejais ir tvarka turi teisę parduoti kiti valstybinės žemės patikėtiniai; perduoti
neatlygintinai naudoti, išnuomoti valstybinės žemės sklypus, išskyrus žemės sklypus, kuriuos Žemės
įstatymo ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka turi teisę išnuomoti ir perduoti neatlygintinai
naudotis kiti valstybinės žemės patikėtiniai; nagrinėti prašymus ir priimti sprendimus dėl nuosavybės
teisių atkūrimo į žemę, mišką ir vandens telkinius; nagrinėti prašymus paimti žemę visuomenės
poreikiams ir priimti sprendimus paimti žemę visuomenės poreikiams; organizuoti ir vykdyti žemės
naudojimo valstybinę kontrolę; įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka nustatyti servitutus; atlikti
žemės sklypų kadastro duomenų patikrą; pagal kompetenciją rengti informaciją apie nuosavybės
teisių atkūrimą, žemės reformą ir kitais klausimais; rengti atsakymus į fizinių bei juridinių asmenų
prašymus, skundus bei paklausimus, priskirtus Tarnybos kompetencijai, ir juos konsultuoti.
Vadovaujantis Teritorinių padalinių nuostatų 3 punkto nuostatomis, teritoriniai padaliniai
įgyvendina valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo bei nuosavybės teisių į žemę, mišką,
vandens telkinius atkūrimo, valstybinės žemės perleidimo, perdavimo naudotis ir kitose žemės
reformos srityse, žemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, žemės apskaitos, geodezijos,
kartografijos ir valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių rengimo, Lietuvos erdvinės
informacijos infrastruktūros kūrimo srityse; atlieka valstybinės žemės patikėjimo teisės subjekto
(patikėtinio) funkcijas; organizuoja ir vykdo žemės naudojimo valstybinę kontrolę; prižiūri
nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus; užtikrina žemėtvarkos planavimo
dokumentų rengimą (tvirtinimą), teritorijų planavimo dokumentų derinimą.
Teritoriniai padaliniai įgyvendindami jiems pavestus uždavinius, atlieka Teritorinių padalinių
nuostatų 4 punkte išdėstytas funkcijas, viena iš jų – pagal kompetenciją dalyvauti nagrinėjant piliečių,
kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengti
atsakymus į juos.
Pagal Vidaus audito skyriaus nuostatų 1 punktą, Tarnybos Vidaus audito skyriaus (toliau –
Vidaus audito skyrius) paskirtis – atlikti nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo
veiklą, siekiant užtikrinti Tarnybos veiklos gerinimą. Vidaus audito skyrius, įgyvendindamas šių
nuostatų 5 punkte nurodytus uždavinius, tikrina ir vertina Tarnybos vidaus kontrolės sistemos
funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą
ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių
panaudojimo racionalumą ir kt.), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą (Vidaus audito nuostatų 6.1.1
papunktis).
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VAĮ 31 straipsnyje nurodyta, kad administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės
procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių
per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo
administravimo subjektas gali ją pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie
administracinės procedūros termino pratęsimą per 2 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti
administracinės procedūros terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo
priežastys.
Remiantis VAĮ 34 straipsniu, administracinė procedūra baigiama administracinės procedūros
sprendimo priėmimu. Asmeniui, dėl kurio pradėta administracinė procedūra, ne vėliau kaip per
3 darbo dienas nuo administracinės procedūros sprendimo priėmimo dienos raštu pranešama apie
priimtą administracinės procedūros sprendimą ir nurodomos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo
nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas administracinės procedūros sprendimas,
ir sprendimo apskundimo tvarka. Asmeniui, kuris kreipėsi dėl administracinės procedūros pradėjimo,
per 3 darbo dienas nuo administracinės procedūros sprendimo priėmimo dienos, laikantis asmens
duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, raštu pateikiama informacija
apie priimtą administracinės procedūros sprendimą.
Nacionalinė žemės tarnyba, nagrinėdama asmenų kreipimusis, vadovaujasi VAĮ ir Prašymų
ir skundų nagrinėjimo taisyklėmis.
Prašymų ir skundų nagrinėjimo taisyklių 24–31 punktuose reglamentuojama prašymų ir
skundų nagrinėjimo tvarka ir terminai. Nustatyta, kad priėmus prašymą ar skundą, asmens
pageidavimu įteikiama, o jeigu prašymas ar skundas gautas paštu arba elektroninėmis priemonėmis,
asmens pageidavimu per 3 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo institucijoje dienos asmens
nurodytu adresu arba elektroninio pašto adresu išsiunčiama Prašymų ir skundų nagrinėjimo taisyklių
priede nustatytos formos pažyma apie priimtus dokumentus.
Prašymai, išskyrus prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar
institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų
nuo prašymo gavimo institucijoje dienos. Administracinės procedūros atliekamos laikantis VAĮ
31 straipsnyje nustatytų terminų.
Jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitais
atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo
ir visų reikiamų dokumentų gavimo institucijoje dienos, institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo
turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. Pratęsus Prašymų ir skundų nagrinėjimo taisyklių
25 punkte nustatytą prašymo nagrinėjimo terminą, institucija per 2 darbo dienas nuo institucijos
vadovo ar jo įgalioto asmens tokio sprendimo priėmimo dienos išsiunčia asmeniui pranešimą raštu ir
nurodo prašymo nagrinėjimo
Jeigu prašymui išnagrinėti būtina informacija ir dokumentai, kuriuos privalo pateikti asmuo,
kuris kreipiasi, ir institucija tokios informacijos ir dokumentų pati gauti negali, per 5 darbo dienas
nuo prašymo gavimo institucijoje dienos ji kreipiasi į asmenį raštu, prašydama pateikti šią informaciją
ir dokumentus, ir praneša, kad prašymo nagrinėjimas stabdomas, iki bus pateikta prašymui išnagrinėti
būtina informacija ir dokumentai. Kai per institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis
kaip 5 darbo dienos, prašymui išnagrinėti būtina informacija ir dokumentai negaunami, prašymas
nenagrinėjamas, per 3 darbo dienas nuo institucijos nustatyto termino suėjimo dienos dokumentų
originalai grąžinami asmeniui ir nurodoma grąžinimo priežastis. Institucija pasilieka prašymo ir gautų
dokumentų kopijas.
Prašymo, adresuoto vienai institucijai, kai prašyme nurodyti klausimai priskiriami kelių
institucijų kompetencijai, nagrinėjimą organizuoja ir į jį atsako prašymą gavusi institucija. Prašymą
gavusi institucija, nustačiusi, kad prašyme nurodyti klausimai priskiriami ir kitų institucijų
kompetencijai, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje dienos persiunčia
jo kopiją kitoms institucijoms, su kurių kompetencija susijęs prašymo nagrinėjimas. Kitos
institucijos, su kurių kompetencija susijęs prašymo nagrinėjimas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų
nuo prašymo gavimo jų institucijoje dienos pagal kompetenciją atsako prašymą persiuntusiai
institucijai. Prašymo nagrinėjimą organizuojanti institucija, gavusi iš kitų institucijų, su kurių
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kompetencija susijęs prašymo nagrinėjimas, nuomones, pateikia asmeniui apibendrintą atsakymą,
pridėdama gautų institucijų raštų kopijas.
Prašymą, kuris yra adresuotas kelioms institucijoms, kai prašyme nurodyti klausimai
priskiriami kelių institucijų kompetencijai, nagrinėja kiekviena jį gavusi institucija pagal savo
kompetenciją ir asmeniui į jį atsako, pridėdama atsakymo kopijas kitoms tą patį prašymą
nagrinėjančioms institucijoms.
Jeigu prašymo ir (ar) prie jo pridedamų dokumentų turinyje yra teisės pažeidimų požymių,
institucija per 5 darbo dienas nuo šio prašymo gavimo institucijoje dienos persiunčia tokio prašymo
kopiją ir prie jo pridedamų dokumentų kopijas institucijoms, kompetentingoms tirti šiuos teisės
pažeidimus. Tais atvejais, kai tolesniam prašymo nagrinėjimui būtinas kompetentingos institucijos
atsakymas, prašymo nagrinėjimas institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu gali būti
sustabdytas iki atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą ar administracinio nusižengimo bylos teiseną
arba iki bus baigta baudžiamoji byla ar administracinio nusižengimo bylos teisena. Apie tokio
prašymo nagrinėjimo sustabdymą institucija ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tokio sprendimo
priėmimo dienos raštu praneša prašymą pateikusiam asmeniui ar jo atstovui.
Prašymas ar skundas, pateiktas raštu nesilaikant Prašymų ir skundų nagrinėjimo taisyklių
13.1 papunktyje, 17 ir 18 punktuose nustatytų reikalavimų, per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo
gavimo institucijoje dienos grąžinamas asmeniui, pateikusiam prašymą ar skundą, ar jo atstovui,
nurodant tokio prašymo grąžinimo priežastis ir siūlant pasidaryti vertimą į valstybinę kalbą ar ištaisyti
nustatytus tinkamo atstovavimo įrodymo trūkumus.
Sutikimai tiesti susisiekimo komunikacijas ir inžinerinius tinklus valstybinėje žemėje, kurioje
nesuformuoti žemės sklypai, išduodami vadovaujantis Sutikimų išdavimo taisyklėmis.
Pagal Sutikimų išdavimo taisyklių 10 punkto nuostatas, teritorinis skyrius, gavęs visus šių
taisyklių 7 punkte nurodytus dokumentus, sprendimą išduoti sutikimą tiesti susisiekimo
komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius arba neišduoti
sutikimo tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus
statinius priima per 10 darbo dienų nuo prašymo išduoti Sutikimą ir visų reikiamų dokumentų gavimo
dienos. Sprendime neišduoti sutikimo tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti
jiems funkcionuoti būtinus statinius turi būti nurodomi motyvai, dėl kurių negali būti išduodamas
Sutikimas.
Teritoriniai padaliniai žemės sklypų kadastro duomenų bylas, parengtas atliktus šių žemės
sklypų kadastrinius matavimus, nustatant žemės sklypo ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates
valstybinėje koordinačių sistemoje, tikrina Kadastro nuostatų 65 punkte nurodytu atveju.
Žemės sklypo kadastro duomenų bylos patikrinimo ir šioje byloje komplektuojamo parengto
žemės sklypo plano derinimo (tuo atveju, kai patikrinus žemės sklypo kadastro duomenų bylą
nenustatomos aplinkybės, trukdančios suderinti šioje byloje komplektuojamą parengtą žemės sklypų
planą (toliau – pažeidimai)) ar nederinimo (tuo atveju, kai patikrinus žemės sklypo kadastro duomenų
bylą nustatomi pažeidimai) teritoriniuose padaliniuose terminai reglamentuoti Nuostatų 67 ir
69 punktuose, t. y. tuo atveju, jei žemės sklypo kadastro duomenų byla teritoriniam padaliniui
pateikiama tikrinti pirmą kartą – ši byla privalo būti patikrinta ir, nenustačius pažeidimų, šioje byloje
komplektuojamas parengtas žemės sklypo planas turi būti suderintas per 10 darbo dienų nuo jo
gavimo; tuo atveju, jei žemės sklypo kadastro duomenų byla teritoriniam padaliniui pateikiama
tikrinti pakartotinai – ši byla privalo būti patikrinta ir, nenustačius pažeidimų, šioje byloje
komplektuojamas žemės sklypo planas turi būti suderintas per 2 darbo dienas nuo jo gavimo.
Taigi, Nacionalinėje žemės tarnyboje gauti asmenų kreipimaisi turi būti išnagrinėti per
20 darbo dienų nuo jų gavimo dienos (jei kreipimesi nenurodyta kitaip), sutikimai išduoti per
10 darbo dienų nuo prašymo išduoti sutikimą ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos, kadastro
duomenų bylos patikrintos ir, nenustačius pažeidimų, šioje byloje komplektuojamas parengtas žemės
sklypo planas turi būti suderintas per 10 darbo dienų nuo jo gavimo (pakartotinai pateikta byla,
nenustačius pažeidimų, šioje byloje komplektuojamas žemės sklypo planas turi būti suderintas per
2 darbo dienas nuo jo gavimo).
Remiantis DVS duomenimis, analizuojamu laikotarpiu nuo 2017-10-01 iki 2018-08-31
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teritoriniuose padaliniuose iš viso buvo gauta 377 210 asmenų kreipimųsi, iš jų, teisės aktais
nustatytais terminais išnagrinėti 275 891 , pavėluotai – 76 212, vėluojama – 9 595.
Vertinant atskirų teritorinių padalinių asmenų kreipimųsi nagrinėjimą, nustatyta, kad
daugiausiai analizuojamu laikotarpiu asmenų kreipimųsi gavo Vilniaus rajono skyrius – 24761,
Vilniaus miesto skyrius – 16683, Panevėžio skyrius – 15715, o mažiausiai kreipimųsi tuo pačiu
laikotarpiu buvo gauta Elektrėnų skyriuje – 3127, Druskininkų skyriuje – 3257, Skuodo skyriuje –
3300. Detali informacija apie teritoriniuose padaliniuose gautų asmenų kreipimųsi skaičių (vnt.)
pateikta 1 priede.
Lyginant bendrą gautų asmenų kreipimųsi skaičių su kreipimaisi, kurie išnagrinėti nesilaikant
teisės aktuose nustatytų terminų, nustatyta, kad Vilniaus rajono skyriuje net 52 proc. kreipimųsi
išnagrinėti nesilaikant teisės aktuose nustatytų terminų, Lazdijuose – 51 proc., Druskininkuose –
49 proc., kai tuo tarpu Pasvalio skyriuje šis rodiklis yra 5 proc., Šiaulių skyriuje – 6 proc., Panevėžio
skyriuje – 8 proc. Detali informacija apie teritoriniuose padaliniuose, nesilaikant teisės aktuose
nustatytų terminų, išnagrinėtų asmenų kreipimųsi skaičių (vnt.) pateikta 2 priede.
Nustatyta, kad vidutinis vėlavimo laikotarpis yra 7 darbo dienos, tačiau kai kuriuose
teritoriniuose padaliniuose pasitaiko atvejų, kai asmens kreipimąsi vėluojama išnagrinėti daugiau nei
200 darbo dienų (Vilniaus miesto skyriuje – 224 darbo dienas, Šilalės skyriuje – 224 darbo dienas,
Vilniaus rajono skyriuje – 223 darbo dienas ir pan. Detali informacija apie nustatytą Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio padalinio ilgiausią vėlavimą išnagrinėti gautą
asmens kreipimąsi (d. d.) pateikta 3 priede.
Analizuojamu laikotarpiu Pasvalio skyriuje 1 darbuotojui teko išnagrinėti 1001 asmens
kreipimąsi, Klaipėdos rajono skyriuje – 868, Palangos skyriuje – 837, o tuo pačiu laikotarpiu Raseinių
skyriuje – 326, Varėnos skyriuje – 330, Elektrėnų skyriuje – 347. Detali informacija apie teritorinio
padalinio vienam darbuotojui tekusių asmenų kreipimųsi skaičių (vnt.) pateikta 4 priede.
Atsižvelgiant į teritoriniame padalinyje dirbančių specialistų skaičių ir analizuojamu
laikotarpiu dirbtą valandų skaičių, nustatyta, kad Pasvalio skyriuje 1 darbuotojui per 1 valandą tenka
išnagrinėti 0,54 asmens kreipimosi, Palangos skyriuje – 0,50, Šilutės skyriuje – 0,47, kai tuo tarpu
Elektrėnų skyriuje 0,22, Raseinių skyriuje – 0,19. Detali informacija apie teritorinio padalinio vieno
darbuotojo per valandą išnagrinėtų asmenų kreipimųsi skaičių (vnt.) pateikta 5 priede.
Pažymėtina, kad tokie nustatyti atvejai, kai asmenų kreipimaisi teritoriniuose padaliniuose
nagrinėjami nesilaikant teisės aktuose nustatytų terminų, sudaro sąlygas korupcijos rizikos
veiksniams pasireikšti. Terminų nesilaikymas taip pat mažina Lietuvos gyventojų pasitikėjimą
Tarnyba, todėl piliečiams gali kilti pagrįstų abejonių dėl Tarnybos valstybės tarnautojų kompetencijos
ir tinkamo pareigų atlikimo.
Atkreiptinas dėmesys, kad teisės aktuose nustatytų terminų laikymasis yra priemonė, didinanti
vykdomų administracinių procedūrų skaidrumą ir mažinanti korupcijos pasireiškimo tikimybę, taip
pat tinkamas administracinės procedūros vykdymo laikotarpis, susijęs su konstituciniu atsakingo
valdymo (gero administravimo) principu. Tokios situacijos vertintinos kaip korupcijos rizikos
veiksnys, nes gali sudaryti sąlygas piktnaudžiauti tarnybine padėtimi, proteguoti gimines, draugus ar
artimuosius.
Apibendrinant tai, kas išdėstyta, galima daryti išvadą, kad tokios situacijos, kada kai kuriuose
teritoriniuose padaliniuose (Vilniaus rajono skyriuje – 52 proc., Lazdijų skyriuje – 51 proc.,
Druskininkų skyriuje – 49 proc.) (2 priedas) beveik pusė asmenų kreipimųsi išnagrinėti (nagrinėjami)
nesilaikant teisės aktuose nustatytų terminų, o kai kuriais atvejais atsakymus į asmenų kreipimusis
vėluojama pateikti net 224 darbo dienas (3 priedas), liudija tiek tikėtina nepakankamą dalies
teritorinių padalinių vadovų darbo organizavimo, kontrolės ir koordinavimo funkcijų įgyvendinimą,
tiek ir nepakankamai efektyvų vidaus kontrolės funkcionavimą, nepakankamą teritorinių padalinių
funkcijos, susijusios su pagal kompetenciją asmenų kreipimųsi nagrinėjimu ir atsakymų į juos
pateikimu, įgyvendinimo koordinavimą ir kontrolę, taip pat reguliarios stebėsenos, kurios metu būtų
vertinama teritorinių padalinių asmenų kreipimųsi nagrinėjimas teisės aktuose nustatytais terminais,
nebuvimą. Tokios situacijos menkina Tarnybos, vykdančios jai patikėtas viešojo administravimo
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funkcijas, autoritetą visuomenės akyse, formuoja neigiamą Tarnybos įvaizdį dėl jos vykdomų
funkcijų ir, be abejo, sudaro prielaidas korupcijai pasireikšti.
2.2. Dėl Tarnybos veiklos srities, susijusios su matininko kvalifikacijos pažymėjimo išdavimu,
galiojimo sustabdymu, galiojimo sustabdymo panaikinimu, galiojimo panaikinimu
Pagal Tarnybos nuostatus vienas iš Tarnybos uždavinių yra įgyvendinti valstybės politiką
žemės tvarkymo ir administravimo, nuosavybės teisių į žemę, mišką, vandens telkinius atkūrimo,
valstybinės žemės perleidimo, perdavimo naudotis ir kitose žemės reformos, žemėtvarkos planavimo,
nekilnojamojo turto kadastro, apskaitos, geodezijos, kartografijos ir valstybinių erdvinių duomenų
rinkinių ir žemėlapių rengimo srityse.
Tarnybos nuostatų 7 punkte yra išvardytos Tarnybos, įgyvendinant jai pavestus uždavinius,
atliekamos funkcijos, iš kurių viena – Tarnyba išduoda kvalifikacijos pažymėjimus rengti
žemėtvarkos planavimo dokumentus, geodezininko, matininko kvalifikacijos pažymėjimus, stabdo jų
galiojimą, panaikina jų galiojimo sustabdymą ir galiojimą (Tarnybos nuostatų 7.19 papunktis),
koordinuoja žemėtvarkos planavimo dokumentus rengiančių, nekilnojamojo turto objektų
kadastrinius matavimus atliekančių, geodezijos ir kartografijos darbus atliekančių specialistų mokymą
(Tarnybos nuostatų 7.28 papunktis).
Tarnyba išduoti matininko kvalifikacijos pažymėjimus, sustabdyti7 ar panaikinti jų galiojimą
ir tvirtinti matininkų mokymo programas įgaliota Nutarimo Nr. 1805 2 punktu, o šio nutarimo
3 punktu 8 Tarnybai pavesta nustatyti asmenų, pageidaujančių gauti matininko kvalifikacijos
pažymėjimus, profesinių žinių patikrinimo egzamino organizavimo tvarką9.
Remiantis Matininko pažymėjimo taisyklių 9 ir 16 punktais, Tarnybos sprendimai išduoti
matininko kvalifikacijos pažymėjimą ir sprendimai panaikinti, sustabdyti matininko kvalifikacijos
pažymėjimo galiojimą ar panaikinti galiojimo sustabdymą įforminami Tarnybos direktoriaus
įsakymu.
Atkreiptinas dėmesys, kad GŽNKD ir šio departamento GNTKS nuostatuose, prieštaraujant
Matininko pažymėjimo taisyklių 9 ir 16 punktams, taip pat nurodyta, kad GŽNKD ir šio departamento
GNTKS išduoda matininko ir geodezininko kvalifikacijos pažymėjimus, stabdo jų galiojimą,
panaikina jų galiojimo sustabdymą ir galiojimą.
Be to, GŽNKD ir šio departamento GNTKS nuostatuose nurodyta funkcija – organizuoja ir
koordinuoja matininkų ir geodezininkų mokymą taip pat neatitinka Tarnybos nuostatų, pagal kuriuos,
kaip jau minėta, Tarnyba tik koordinuoja tokius mokymus, jų neorganizuodama.
Organizuoti matininkų ir geodezininkų mokymus yra numatyta ir GŽNKD direktoriaus,
GNTKS vedėjo ir kai kurių minėto skyriaus specialistų pareigybės aprašymuose10.
NTKĮ 11 straipsnio 15 dalyje įtvirtinta, kad matininko veiklos kontrolę vykdo Lietuvos
Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija.
Pagal ŽŪM nuostatų 9.46 papunktį, Žemės ūkio ministerija koordinuoja žemės tvarkymo ir
administravimo, žemės reformos, žemėtvarkos projektavimo, kraštovaizdžio išsaugojimo ir
nekilnojamojo turto kadastro darbus, organizuoja šių darbų kontrolę, taip pat koordinuoja žemės
naudojimo valstybinę kontrolę.
Pažymėtina, kad Tarnybos, GŽNKD ir šio departamento GNTKS nuostatuose viena iš
Tarnybos, GŽNKD ir GNTKS funkcijų yra koordinuoti nekilnojamojo turto kadastro darbus, tačiau
funkcija – vykdyti matininko darbų kontrolę – nepriskirta.
Pagal VAĮ 361 straipsnio 1 dalį, ūkio subjektų veiklos priežiūra – VAĮ nustatyta tvarka įgaliotų
NKĮ 11 straipsnio 15 dalyje ir Nutarimo Nr. 1805 2 punkte nėra numatyto įgaliojimo panaikinti matininko kvalifikacijos pažymėjimo
galiojimo sustabdymą.
8 Nutarimo Nr. 1805 aktuali redakcija nuo 2016-08-27.
9 Asmenų, pageidaujančių gauti matininko kvalifikacijos pažymėjimus, profesinių žinių patikrinimo egzamino organizavimo tvarka,
patvirtinta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1P-343-(1.3.)
„Dėl Asmenų, pageidaujančių gauti matininko kvalifikacijos pažymėjimus, profesinių žinių patikrinimo egzamino organizavimo
tvarkos patvirtinimo“.
10 Tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt skelbiami GNTKS skyriaus darbuotojų pareigybės aprašymai (2018-09-25 duomenimis).
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atlikti minėto straipsnio 2 dalyje nurodytus veiksmus viešojo administravimo subjektų veikla, skirta
teikti metodinę pagalbą ūkio subjektams, prižiūrėti, kaip ūkio subjektai laikosi įstatymuose ir kituose
teisės aktuose nustatytų reikalavimų, kontroliuoti, ar tinkamai tuos reikalavimus vykdo, įgyvendinti
kitas priemones, užtikrinančias tinkamą teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir užkertančias kelią žalai
teisės normų saugomoms vertybėms atsirasti.
Viešojo administravimo įstatymo 361 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad ūkio subjektų veiklos
priežiūra apima:
 ūkio subjektų konsultavimą priežiūrą atliekančio subjekto kompetencijos klausimais ir kitų
prevencinių veiksmų, skirtų užkirsti kelią galimiems teisės aktų pažeidimams, atlikimą;
 ūkio subjektų veiklos patikrinimus;
 teisės aktų nustatyta tvarka gautos informacijos apie ūkio subjektų veiklą vertinimą;
 poveikio priemonių ūkio subjektams taikymą įstatymų ir jų pagrindu priimtų kitų teisės
aktų nustatyta tvarka.
Ūkio subjektų veiklos vertinimo principai reglamentuoti VAĮ 362 straipsnyje, pagal kurį ūkio
subjektų veiklos priežiūra atliekama, be kita ko, vadovaujantis šiais principais: (1) minimalios ir
proporcingos priežiūros naštos; (2) nediskriminavimo; (3) planavimo; (4) viešumo; (5) metodinės
pagalbos teikimo; (6) funkcijų atskyrimo; (7) rizikos vertinimo.
Įvertinus Tarnybos, GŽNKD ir šio departamento GNTKS nuostatus, galima daryti išvadą, kad
matininko veiklos priežiūrą iš dalies atlieka GNTKS. Pagal GNTKS nuostatus, šis skyrius,
įgyvendinant jam pavestus uždavinius, analizuoja informaciją, susijusią su matininkų ir geodezininkų
veikla, ir teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl matininkų ir geodezininkų kvalifikacijos
pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo, galiojimo sustabdymo
panaikinimo (GNTKS nuostatų 5.7 papunktis11); metodiškai vadovauja nekilnojamojo turto objektų
kadastrinių matavimų, kadastro duomenų surinkimo ir tikslinimo, nekilnojamojo turto objektų ribų
pažymėjimo kadastro žemėlapyje, masinio žemės vertinimo, nekilnojamojo turto apskaitos darbams
(GNTKS nuostatų 5.8 papunktis); koordinuoja nekilnojamojo turto kadastro darbus (GNTKS
nuostatų 5.9 papunktis); atlieka žemės sklypų kadastro duomenų patikrą (GNTKS nuostatų
5.11 papunktis).
Tačiau vertėtų atkreipti dėmesį į tai, kad aiškaus vidinio reglamentavimo, pagal kurį atliekama
matininko veiklos priežiūra, Tarnyboje nėra.
Kaip jau minėta, GNTKS teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl matininkų kvalifikacijos
pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo, galiojimo sustabdymo, o
išvadas dėl matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo arba galiojimo panaikinimo,
išskyrus NTKĮ 11 straipsnio 12 dalies 8 ir 9 punktuose nurodytus atvejus, remdamasi Matininko
pažymėjimo taisyklių 15 punktu rengia ir Tarnybos direktoriui teikia Tarnybos direktoriaus
sprendimu sudaryta komisija12.
Įvertinus NTKĮ, Matininko pažymėjimo taisyklių, KD reglamento nuostatas, nustatyta, kad
nagrinėjamu atveju tą patį visuomeninį santykį reguliuoja iš esmės viena kitai prieštaraujančios
(kolizinės) skirtingos juridinės galios teisės normos.
Pavyzdžiui, KD reglamente nurodyta, kad Komisija, išnagrinėjusi gautą medžiagą, parengia
išvadą dėl matininko kvalifikacijos pažymėjimo turėtojo veiklos pažeidimo (-ų) ir pateikia Tarnybos
direktoriui vieną iš siūlymų: įspėti matininko kvalifikacijos pažymėjimo turėtoją (KD reglamento
4.2 papunktis); sustabdyti matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą (KD reglamento
4.4 papunktis); panaikinti matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymą
Pažymėtina, kad GNTKS nuostatų 5.4 papunktis prieštarauja šių nuostatų 5.7 papunkčiui, t. y. pagal GNTKS nuostatų 5.7 papunktį
GNTKS analizuoja informaciją ir teikia siūlymus dėl matininkų kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo
panaikinimo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, o pagal GNTKS nuostatų 5.4 papunktį – išduoda matininko ir geodezininko
kvalifikacijos pažymėjimus, sustabdo jų galiojimą, panaikina jų galiojimo sustabdymą ir galiojimą. Be to, kaip jau minėta, sprendimai
išduoti matininko kvalifikacijos pažymėjimą ir sprendimai panaikinti, sustabdyti matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą ar
panaikinti galiojimo sustabdymą įforminami Tarnybos direktoriaus įsakymu.
12 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-154 „Dėl
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuolatinės komisijos kvalifikacijos pažymėjimų turėtojų veiklai įvertinti
sudarymo“ sudaryta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuolatinė komisija kvalifikacijos pažymėjimų turėtojų
veiklai įvertinti (toliau – Komisija).
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(KD reglamento 4.5 papunktis); panaikinti matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą
(KD reglamento 4.6 papunktis); pripažinti, kad kvalifikacijos pažymėjimo turėtojas veiklos
pažeidimo nepadarė (KD reglamento 4.7 papunktis).
Remiantis Matininko pažymėjimo taisyklių 16 punktu, Tarnyba, išnagrinėjusi šių taisyklių
14 punkte nurodytus gautus dokumentus ir nustačiusi, kad matininkas pažeidė NTKĮ 11 straipsnio
8 dalyje nustatytos jo veiklos reikalavimus ar kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų,
techninių reglamentų, standartų, reglamentuojančių matininko darbų atlikimą, reikalavimus,
atsižvelgdama į pažeidimo pobūdį ir jo padarinius, imasi atitinkamai NTKĮ 11 straipsnio
10–12 dalyse nustatytų veiksmų.
Remiantis NTKĮ 11 straipsnio 10 dalimi, Tarnybai nustačius nešiurkštų13 matininko veiklos
pažeidimą, matininkas įspėjamas, kad ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo įspėjimo gavimo
dienos turi pašalinti nustatytą pažeidimą ir pateikti šio pažeidimo pašalinimo įrodymo
dokumentus. Matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas sustabdomas 3 mėnesiams, jeigu iki
termino, per kurį turėjo pašalinti pažeidimus, pabaigos matininkas nepateikė pažeidimų pašalinimo
įrodymo dokumentų.
Taigi, minėta NTKĮ 11 straipsnio 10 dalies nuostata numato, kad Tarnyba, nustačiusi
nešiurkštų matininko veiklos pažeidimą, pirmiausia įspėja matininką, nurodydama, kad ne vėliau
kaip per 20 darbo dienų nuo įspėjimo gavimo dienos matininkas turi pašalinti nustatytą pažeidimą ir
pateikti šio pažeidimo pašalinimo įrodymo dokumentus, o tuo atveju, jeigu iki termino, per kurį turėjo
būti pašalinti pažeidimai, pabaigos matininkas nepateikė pažeidimų pašalinimo įrodymo dokumentų,
sustabdo matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą 3 mėnesiams.
NTKĮ 11 straipsnio 10 dalies nuostatai prieštarauja NTKĮ 11 straipsnio 11 dalies nuostata,
kurioje reglamentuojama, kad matininkui per Tarnybos nustatytą terminą ištaisius nustatytus
pažeidimus ir pateikus dokumentus, įrodančius šių pažeidimų pašalinimą, ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas nuo šių dokumentų pateikimo dienos matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo
sustabdymas panaikinamas.
Taigi iš NTKĮ 11 straipsnio 10 dalies ir 11 dalies nuostatų nėra aišku, kada / kokias atvejais
turi būti stabdomas matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas: ar tuo atveju, kai iki termino,
per kurį turėjo pašalinti pažeidimus, pabaigos matininkas nepateikė pažeidimų pašalinimo įrodymo
dokumentų, ar iš karto įspėjus ir įpareigojus matininką pašalinti pažeidimą. Pažymėtina, kad vienas
iš atvejų, kai matininko kvalifikacijos pažymėjimas panaikinamas, – tai, kai per matininko
kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo laiką matininkas nepašalino pažeidimų (NTKĮ
11 straipsnio 12 dalies 3 punktas), todėl šiuo atveju, prieš priimant sprendimą panaikinti matininko
kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą, būtina tiksliai žinoti, kada / kokias atvejais matininko
kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas stabdomas.
Taip pat pažymėtina, kad Matininko pažymėjimo taisyklių 17 punktas numato, kad Tarnyba,
įspėjusi matininką apie nustatytus pažeidimus ar sustabdžiusi arba panaikinusi matininko
kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą, raštu informuoja apie tai skundą arba informaciją apie
matininko veiklos pažeidimus pateikusį fizinį ar juridinį asmenį, savivaldybę ar valstybės instituciją,
t. y. iš šios nuostatos Tarnyba gali arba įspėti matininką, arba sustabdyti matininko kvalifikacijos
pažymėjimo galiojimą, arba sustabdyti matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą.
Be to, NTKĮ yra numatytos poveikio priemonės už matininko padarytą nešiurkštų pažeidimą,
t. y. už įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų
nustatymą, padarytą pažeidimą, kuris nesukelia pagrindo žalai tretiesiems asmenims atsirasti ir kurį
pašalinti gali pats matininkas, ir šiurkštų pažeidimą, dėl kurio atsirado arba galėjo atsirasti žala
tretiesiems asmenims. Tačiau nėra reglamentuoti atvejai, kai matininkui padarius nešiurkštų
pažeidimą, jis pats negali pašalinti padaryto pažeidimo.
Prieštaravimų tarp KD reglamento ir NTKĮ yra ir dėl atvejų, kada matininko kvalifikacijos
galiojimas panaikinamas, pvz., remiantis KD reglamento 4.2 papunkčiu, matininkas įspėjamas, kai
NTKĮ 11 straipsnio 10 dalyje nurodyta, kad nešiurkščiu pažeidimu laikomas toks įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių
nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymą, pažeidimas, kuris nesukelia pagrindo žalai tretiesiems asmenims atsirasti ir kurį
pašalinti gali pats matininkas.
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nustatoma, kad matininkas padarė mažareikšmį pažeidimą, kurio sąvoka, kaip nurodyta minėtame
papunktyje, apibrėžta Poveikio priemonių taikymo ūkio subjektams pagrindinių nuostatų
koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1304
„Dėl Poveikio priemonių taikymo ūkio subjektams pagrindinių nuostatų koncepcijos patvirtinimo“
(toliau – Koncepcija), 25.2 papunktyje išdėstytą mažareikšmio pažeidimo apibrėžimą14.
VAĮ 369 straipsnio 1 dalyje yra reglamentuojama, kad nustačius teisės aktų reikalavimų
nesilaikymo ar netinkamo vykdymo faktą, kuris vertintinas kaip mažareikšmis teisės aktų reikalavimų
pažeidimas ir kurį galima ištaisyti nedelsiant priežiūrą atliekančio subjekto pareigūno, kito valstybės
tarnautojo ar darbuotojo akivaizdoje, tokio pažeidimo tyrimas nutraukiamas, įstatyme numatyta
poveikio priemonė neskiriama, o ūkio subjektui pareiškiama žodinė pastaba. Tais atvejais, kai
mažareikšmio teisės aktų reikalavimų pažeidimo nedelsiant ištaisyti negalima priežiūrą atliekančio
subjekto pareigūno, kito valstybės tarnautojo ar darbuotojo akivaizdoje, ūkio subjektui pateikiamas
rašytinis nurodymas pašalinti mažareikšmį teisės aktų reikalavimų pažeidimą ir nustatomas protingas
terminas pažeidimui pašalinti, kuris gali būti pratęstas vieną kartą. Jeigu ūkio subjektas nepašalino
mažareikšmio teisės aktų reikalavimo pažeidimo, pakartotinai žodinė pastaba arba rašytinis
nurodymas negali būti pateikti.
VAĮ 369 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teisės aktų reikalavimų pažeidimai, kurie laikomi
mažareikšmiais konkrečiose ūkio subjektų veiklos srityse, ar tokių pažeidimų kriterijai
nurodomi priežiūrą atliekančio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens, kolegialios priežiūrą
atliekančio subjekto institucijos arba aukštesniojo pagal pavaldumą viešojo administravimo
subjekto priimamuose norminiuose teisės aktuose.
Pažymėtina, kad nei KD reglamente, nei kituose norminiuose teisės aktuose nėra nurodyta,
kokie teisės aktų reikalavimų pažeidimai laikomi mažareikšmiais matininko veiklos srityse, ar kokie
tokių pažeidimų nustatymo kriterijai.
Pažymėtina, kad Matininko pažymėjimų taisyklėse nenustatyti jokie poveikio priemonių ūkio
subjektams skyrimo senaties terminai. Nesant nuostatos, kurios panaikintų Tarnybos teisę taikyti
asmenims teisinę atsakomybę už padarytus teisės pažeidimus neribotą laiką, pažeidžiamas teisinio
stabilumo ir teisinio tikrumo principai. Poveikio priemonės skyrimo senaties terminas turėtų būti
protingas – ne pernelyg ilgas, kitaip poveikio priemonė taptų neveiksminga ir netektų prevencinės
reikšmės.
Pavyzdžiui, Koncepcijos 27.6 papunktyje rekomenduojama poveikio priemonių skyrimo
senatis – ne daugiau kaip 3 metai nuo pažeidimo nustatymo ir ne daugiau kaip 5 metai nuo pažeidimo
padarymo (jeigu trunkamas pažeidimas, – nuo paaiškėjimo) dienos, o jeigu įstatymai numato, kad
senatis atliekant tyrimą sustabdoma, tai negali trukti ilgiau nei vienus metus, antraip senatis
skaičiuojama toliau.
Matininko pažymėjimo taisyklių 21 punkte nurodyta, kad Tarnyba tvarko matininko
kvalifikacijos pažymėjimų apskaitą, tai yra Žinybiniame registre kaupia ir saugo informaciją apie
asmenis, kuriems išduoti matininko kvalifikacijos pažymėjimai. Informacija apie matininko
kvalifikacijos pažymėjimų išdavimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir
galiojimo panaikinimą taip pat skelbiama Licencijų informacinėje sistemoje.
Pagal Matininko pažymėjimo taisyklių 22 punktą asmenų, turinčių matininko kvalifikacijos
pažymėjimus ir galiojančias nuobaudas, sąrašas skelbiamas Tarnybos interneto svetainėje.
Pavyzdžiui, Komisija 2017-12-07 posėdžio metu nutarė siūlyti Tarnybos direktorius įspėti
matininką A ir įpareigoti jį imtis priemonių pažeidimams pašalinti. Komisijos siūlymams,
išdėstytiems Komisijos 2017-12-22 rašte Nr. 1KI-3-(11.28.), Tarnybos direktorius pritarė.
Tarnybos 2018-01-11 raštu Nr. 1SS-50-(10.5.) „Dėl informacijos apie įspėjimą pateikimą“
matininkas A buvo įspėtas ir įpareigotas (nenurodant termino) pašalinti pažeidimus.
Remiantis Žinybinio registro nuostatų 8 punktu, Tarnyba yra Žemėtvarkos planavimo
dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybinio registro (toliau – Žinybinio registras)
Mažareikšmis teisės aktų reikalavimų pažeidimas suprantamas kaip veika, pažeidžianti teisės aktų reikalavimus, kurių
pažeidimas nepadarė žalos viešajam interesui ar žmonių sveikatai, gyvybei ir kitiems konkrečia teisės norma saugomiems
interesams arba tokia žala labai nežymi.
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tvarkytoja ir asmens duomenų tvarkytoja.
Žinybinio registro 11 punkte yra išvardyti Žinybinio registro objektus apibūdinantys
Žinybinio registro duomenys ir Žinybinio registro informacija.
Žinybinio registro nuostatų 16 punkte yra reglamentuojami atvejai, kada keičiami Žinybinio
registro duomenys ir (arba) Žinybinio registro informacija, t. y. kai Tarnyba:
 teisės aktų nustatyta tvarka gauna informaciją apie asmens, kuriam išduotas kvalifikacijos
pažymėjimas, kvalifikacijos tobulinimą;
 įspėja asmenį, kuriam išduotas kvalifikacijos pažymėjimas, apie tai, kad nepašalinus
pažeidimų kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas bus sustabdytas;
 teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimą sustabdyti kvalifikacijos pažymėjimo
galiojimą ar panaikinti jo galiojimo sustabdymą;
 kai pasikeičia asmens, kuriam išduotas kvalifikacijos pažymėjimas, informacija
pasiteirauti (darbo vietos adresas, darbo telefono numeris, darbo elektroninio pašto adresas
(virtualusis adresas arba kitas elektroninių siuntų pristatymo adresas).
Žinybinio registro nuostatų 17 punkte nurodyta, kad šių nuostatų 16.1 papunktyje nurodytais
atvejais Tarnyba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas į Žinybinio registro duomenų bazę įrašo Žinybinio
registro duomenis ir Žinybinio registro informaciją, nurodytą Žinybinio registro nuostatų 11.5, 11.6,
11.7 arba 11.8 papunkčiuose, taip pat nurodytą Nuostatų 11.10 papunktyje.
Nagrinėjamu atveju, žinybiniame registre yra nurodyta įspėjimo data – 2018-01-11, tačiau
nenurodytas terminas, per kurį turi būti pašalinti pažeidimai. Taip pat nei Žinybiniame registre, nei
DVS nėra duomenų, kad matininkas A. A. būtų pašalinęs pažeidimus, ir nėra duomenų apie
pažeidimų pašalinimo datą.
Kitas pavyzdys: Komisija 2018-05-10 posėdžio metu nutarė siūlyti Tarnybos direktorius
įspėti matininką B Komisijos siūlymams, išdėstytiems Komisijos 2018-07-17 rašte
Nr. 1KI-1-(11.28.), Tarnybos direktorius pritarė. Tarnybos 2018-07-27 raštu Nr. 1SS-1527-(10.5.)
„Dėl informacijos apie įspėjimą pateikimą“ matininkas B buvo įspėtas, tačiau Žinybiniame registre
apie tai duomenų nėra (2018-09-27 duomenimis).
Iš Žinybinio registro duomenų (2018-09-27) nustatyta, kad dėl 111 matininkų nėra
informacijos apie privalomą kas 3 (trejus) metus kvalifikacijos tobulinimą.
Pavyzdžiui, Žinybiniame registre nurodyta, kad 2 matininkų paskutinė kvalifikacijos
tobulinimo data yra 2013-02-11 ir 2013-10-07, t. y. šie matininkai kvalifikacijos nesitobulino daugiau
(beveik) penkerius metus arba Tarnybai informacijos apie kvalifikacijos tobulinimą nepateikė
daugiau nei dvejus metus; net 8 matininkų paskutinė kvalifikacijos tobulinimo data yra nuo
2014-04-06 iki 2014-12-12; likusių matininkų paskutinė kvalifikacijos tobulinimo data yra nuo
2015-02-01 iki 2015-09-13.
Remiantis KD reglamento 10 punktu, Komisijos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per
mėnesį, jeigu Tarnybos struktūrinio padalinio vadovas yra pateikęs komisijos pirmininkui tarnybinį
pranešimą dėl kvalifikacijos pažymėjimo turėtojo galimai padaryto (-ų) veiklos pažeidimo (-ų).
Tačiau pažymėtina, kad, pavyzdžiui, 2018-05-10 Komisijos posėdyje buvo nagrinėjami
2018-01-29, 2018-01-22, 2018-01-05 ir 2018-03-06 pateikti pranešimai.
3. IŠVADOS
1. Teritoriniams padaliniams pagal kompetenciją nagrinėjant asmenų kreipimusis ir teikiant
atsakymus į juos nepakankamai efektyvus teritorinių padalinių vidaus kontrolės ir koordinavimo
funkcionavimas.
2. Reguliarios stebėsenos, kurios metu būtų vertinamas teritorinių padalinių asmenų
kreipimųsi nagrinėjimas teisės aktuose nustatytais terminais, trūkumas.
3. Tarnybos veiklos srityje, susijusioje su matininko kvalifikacijos pažymėjimo išdavimu,
galiojimo sustabdymu, galiojimo sustabdymo panaikinimu, galiojimo panaikinimu, nėra aiškaus
vidinio reglamentavimo (įtvirtinant sprendimų priėmimo principus, aiškius kriterijus, sprendimų
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priėmimo terminus, sprendimus priimančius subjektus, aiškiai apibrėžiant jų įgaliojimus, atskiriant
sprendimų priėmimo ir kontrolės funkcijos, nustatant sprendimų apskundimo tvarką ir kt.).
4. Įvertinus NTKĮ, Matininko pažymėjimo taisyklių, KD reglamento nuostatas, nustatyta, kad
nagrinėjamu atveju tą patį visuomeninį santykį reguliuoja iš esmės viena kitai prieštaraujančios
(kolizinės) skirtingos juridinės galios teisės normos.
5. Teisės aktuose nėra nurodyta, kokie teisės aktų reikalavimų pažeidimai matininko veiklos
srityse laikomi mažareikšmiais ir kokie tokių pažeidimų nustatymo kriterijai.
6. NTKĮ yra numatytos poveikio priemonės už matininko padarytą nešiurkštų pažeidimą,
t. y. už įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų
nustatymą, padarytą pažeidimą, kuris nesudaro pagrindo žalai tretiesiems asmenims atsirasti ir kurį
pašalinti gali pats matininkas, ir šiurkštų pažeidimą, dėl kurio atsirado arba galėjo atsirasti žala
tretiesiems asmenims, tačiau nėra reglamentuojami atvejai, kai matininkui padarius nešiurkštų
pažeidimą, jis pats negali pašalinti padaryto pažeidimo.
7. Teisės aktuose nėra nustatyti jokie poveikio priemonių matininko kvalifikacijos
pažymėjimo turėtojams skyrimo senaties terminai. Nesant nuostatų, kurios panaikintų Tarnybos teisę
taikyti asmenims teisinę atsakomybę už padarytus teisės pažeidimus neribotą laiką, pažeidžiamas
teisinio stabilumo ir teisinio tikrumo principai.
8. Nepakankama matininko kvalifikacijos pažymėjimų turėtojų stebėsena, susijusi su
privalomu matininko kvalifikacijos tobulinimu kas 3 (trejus) metus.
9. Žinybiniame registre ne visais atvejais atnaujinami / įrašomi Žinybinio registro duomenys
ir (arba) Žinybinio registro informacija (nenurodomas terminas, per kurį matininkas turi pašalinti
pažeidimą, neįrašoma informacija apie matininkui duotą įspėjimą).
4. PASIŪLYMAI
1. Stiprinti teritorinių padalinių funkcijos, susijusios su pagal kompetenciją asmenų
kreipimųsi nagrinėjimu ir atsakymų į juos pateikimu, įgyvendinimo koordinavimą ir kontrolę.
2. Vykdyti reguliarią stebėseną, kurios metu būtų vertinama teritorinių padalinių asmenų
kreipimųsi nagrinėjimas teisės aktuose nustatytais terminais, rengti stebėsenos ataskaitas.
3. Atsižvelgiant į 1–5 prieduose pateikiamą informaciją, siūlytina Vidaus audito skyriui,
rengiant 2019 m. metinio vidaus audito planą, apsvarstyti galimybę problemiškiausiuose
teritoriniuose padaliniuose atlikti patikrinimus ir įvertinti šiuose teritoriniuose padaliniuose vidaus
kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų
veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų
paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kt.), rizikos veiksnių valdymo
efektyvumą.
4. GNTKS kartu su Skyriumi kreiptis į Žemės ūkio ministeriją, siūlant pagal išvadoje
nustatytas aplinkybes patikslinti / pakeisti NKTĮ.
5. Tarnybos Bendrųjų reikalų departamento Informacinių technologijų skyriui spręsti
klausimą dėl techninių priemonių, leidžiančių siųsti automatinius pranešimus matininkams apie
būtinybę tobulinti kvalifikaciją, įdiegimo.
6. GNTKS užtikrinti nuolatinę stebėseną, įgyvendinant NTKĮ 11 straipsnio 12 dalies
6 punktą, ir identifikavus matininkus, kurie per 3 (trejus) metus nuo kvalifikacijos pažymėjimo
išdavimo ir vėliau kas 3 (treji) metai, turėdami kvalifikacijos pažymėjimą, netobulino kvalifikacijos,
teikti siūlymą Tarnybos direktoriui dėl šiems matininkams išduotų kvalifikacijos pažymėjimų
panaikinimo.

Direktorius
Jolita Talalė, tel. 8 706 85 187, el. p. Jolita.Talale@nzt.lt
Daiva Levinskaitė, tel. 8 706 85 188, el. p. Daiva.Levinskaite@nzt.lt

Laimonas Čiakas

