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NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba)
svarbiausi uždaviniai – įgyvendinti valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo, nuosavybės
teisių į žemę, mišką, vandens telkinius atkūrimo, valstybinės žemės perleidimo, perdavimo naudotis,
žemės reformos, žemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, apskaitos, geodezijos,
kartografijos, valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių rengimo srityse; užtikrinti žemės
santykių teisinio reglamentavimo įgyvendinimą; atlikti valstybinės žemės patikėjimo teisės subjekto
(patikėtinio) funkcijas; organizuoti ir vykdyti žemės naudojimo valstybinę kontrolę; valdyti
įstatymuose nustatytas informacines sistemas ir kadastrus; užtikrinti žemėtvarkos planavimo
dokumentų rengimą ir atlikti jų priežiūrą, organizuoti valstybinius geodezijos ir kartografijos darbus.
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2021 metų veiklos planas (toliau –
Planas) parengtas remiantis:
– Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2020–2022 metų strateginiu veiklos planu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 3D-88 „Dėl
Žemės ūkio ministerijos 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – Strateginis
veiklos planas);
– Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2020–2022 metų strateginiu
veiklos planu, patvirtintu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2019 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1P-341-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“;
– Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2021–2023 metų strateginio veiklos plano
projektu.
Strateginiame veiklos plane numatyta Nacionalinei žemės tarnybai pagal kompetenciją
įgyvendinti strateginį tikslą – užtikrinti racionalų žemės naudojimą, efektyvų ir kokybišką žemės
santykių reguliavimą ir geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo turto kadastro plėtrą.
Tai trečiasis strateginis tikslas, suformuluotas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
valdymo sričiai „Žemės tvarkymas: žemės reforma, žemėtvarka, geodezija, kartografija, nekilnojamojo
turto kadastras, žemės naudojimo valstybinė kontrolė“.
Nacionalinė žemės tarnyba vykdo programą1, kurios tikslas – įgyvendinti valstybės politiką
žemės administravimo, žemėtvarkos, žemės naudojimo, žemės apskaitos, geodezijos, kartografijos ir
nekilnojamojo turto kadastro plėtros srityse.
Pagal programą Nacionalinė žemės tarnyba įgyvendina šiuos uždavinius:
1 uždavinys. Vykdo valstybinės žemės patikėtinio funkcijas, sudaro palankias sąlygas
Strateginio veiklos plano 3 strateginio tikslo Programa (03 01) „Žemės tvarkymas ir administravimas bei erdvinės
informacijos infrastruktūros vystymas“.
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racionaliam žemės naudojimui, geodezijos, kartografijos ir nekilnojamojo turto kadastro veiklai.
2 uždavinys. Užtikrina valstybinių erdvinių duomenų rinkinių atnaujinimą ir elektroninių
paslaugų plėtrą2.
II SKYRIUS
PAGRINDINIAI NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PLANUOJAMI VYKDOMOS
PROGRAMOS RODIKLIAI

Kodas

Planuojami programai vykdyti numatytų
rezultatų rodikliai

E-03-01

Neįregistruotos valstybinės žemės dalis, skaičiuojant
nuo visos valstybinės žemės, proc.

E-03-02

Valstybinių erdvinių duomenų naudotojų skaičiaus
pokytis, palyginti su praėjusiais metais, proc.
Kitos paskirties žemės sklypų, vykdant žemės
naudojimo valstybinę kontrolę, patikrinimų dalis, proc.,
skaičiuojant nuo visų atliktų žemės naudojimo
patikrinimų.
Patikėjimo teise valdomos laisvos žemės fondo žemės
ploto, suprojektuoto žemės valdos projektuose, pokytis
per metus, proc.

R03.00101-01
R03.00101-02
R03.00101-03

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

R03.00101-05NŽT

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

R03.00101-06NŽT

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

P-03.00101-01-02
P-03.00101-01-03
P-03.00101-01-04
P-03.00101-01-05

Rodiklio
reikšmės 2020
metais

2021
metams
numatytas
rodiklis

32,2

31

17

10

14,93

30

11,25

19

3

3

2020 m. dėl paskelbto
karantino apklausos
nebuvo
organizuojamos,
2019 m. rodiklis –
32 proc.
2020 m. dėl paskelbto
karantino apklausos
nebuvo
organizuojamos,
2019 m. rodiklis –
5,3 balai

35

6,0

1 uždavinys. Vykdyti valstybinės žemės patikėtinio funkcijas, sudaryti palankias sąlygas
racionaliam žemės naudojimui, geodezijos, kartografijos ir nekilnojamojo turto kadastro
veiklai
Sudarytų sutarčių, numatant parduoti, kitaip perleisti
privačion nuosavybėn bei išnuomoti valstybinę žemę
20 752
15 000
skaičius, vnt.
Vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę atliktų
12 064
9 000
patikrinimų skaičius, vnt.
Patikrintų vietovėje žemės sklypų kadastro duomenų
13 784
10 000
bylų skaičius, vnt.
Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo
informacinėje sistemoje užsakytų parengti žemėtvarkos
10 608
7 500
projektų skaičius, vnt.

Nacionalinė žemės tarnyba pagal kompetenciją vykdo Strateginiame veiklos plane nurodytą 3 strateginio tikslo Programos
antrąjį uždavinį „Užtikrinti valstybinių erdvinių duomenų rinkinių atnaujinimą ir apskaityti valstybinę žemę miestuose“.
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P-03.00101-01-06NŽT
P-03.00101-01-06
P-03.00101-01-07NŽT

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

7 826

6 000

Išduotų pažymų dėl žemės ir miškų ūkio paskirties
žemės įsigijimo skaičius, vnt.

18 259

15 000

Skaitmenizuotų išduotų sutikimų / leidimų naudotis
valstybine žeme skaičius, vnt.3

24 170

20 000

2 uždavinys. Užtikrinti valstybinių erdvinių duomenų rinkinių atnaujinimą ir elektroninių
paslaugų plėtrą
P-03.00101-02-01
P-03.00101-02-02

Valstybinių erdvinių duomenų užsakymų skaičius, vnt.

7 321

5 000

Elektroniniu būdu išduodamų sutikimų skaičius, vnt.4

18 587

21 000

Svarbiausi 2021 metų planuojami veiklos rezultatai:
– Žemės naudojimo valstybinė kontrolė.
Nacionalinė žemės tarnyba, vykdydama žemės naudojimo valstybinę kontrolę, pagal sudarytą
2021 metų žemės tvarkymo darbų planą atliks ne mažiau kaip 9 000 žemės naudojimo patikrinimų.
Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai skyriai, atlikdami žemės naudojimo valstybinės kontrolės
patikrinimus, iš jų – ne mažiau kaip 30 proc. atliks kitos paskirties valstybinės žemės sklypų žemės
naudojimo patikrinimų.
2021 metais pradės funkcionuoti geografinių informacinių sistemų (toliau – GIS) priemonėmis
sukurta žemės naudojimo valstybinės kontrolės programa (toliau – ŽNVK programa) ir interneto
svetainė. Naudodamiesi minėtos programos ir interneto svetainės priemonėmis gyventojai apie
pastebėtus žemės naudojimo tvarkos pažeidimus Nacionalinę žemės tarnybą galės informuoti greičiau,
patogiau ir neatskleisdami savo tapatybės – jiems tereikės interaktyviame žemėlapyje pažymėti
konkrečią vietą, kurioje pastebėtas galimas žemės naudojimo tvarkos pažeidimas.
Interneto svetainėje visuomenė galės susipažinti su kiekviename Nacionalinės žemės tarnybos
teritoriniame skyriuje kasmet suplanuotais atlikti planiniais žemės naudojimo patikrinimais, sužinoti,
kur ir kiek Nacionalinė žemės tarnyba per metus atlieka žemės naudojimo patikrinimų, kiek nustato
pažeidimų, ir rasti kitą aktualią statistinę informaciją, susijusią su žemės naudojimo valstybine
kontrole. Nacionalinė žemės tarnyba, siekdama optimizuoti žemės naudojimo valstybinės kontrolės
vykdymo procesus, toliau tobulins ŽNVK programą, taip sudarydama galimybę pagal nustatytus
prioritetus ir kriterijus iš esamų registrų, kadastrų, erdvinių duomenų rinkinių atrinkti tikrintinus žemės
sklypus (plotus) planiniams žemės naudojimo patikrinimams atlikti.
– Sutarčių, numatant parduoti, kitaip perleisti privačion nuosavybėn bei išnuomoti valstybinę
žemę, sudarymas.
Siekiant įteisinti racionalų, nuolatinį ir ilgalaikį valstybinės žemės ūkio paskirties žemės
naudojimą, žemės reformos žemėtvarkos projektuose (toliau – Projektai) (2021 metais Projektus
planuojama patvirtinti 400 kadastro vietovių) bus projektuojami žemės ūkio paskirties žemės sklypai
ilgalaikei nuomai asmenims, kuriems iki šios dienos valstybinė žemė yra suteikta naudotis laikinai.
Vėliau su tokiais asmenimis bus sudaromos ilgalaikės valstybinės žemės nuomos sutartys, taip išlaikant
Nacionalinės žemės tarnybos išduodami sutikimai / leidimai naudotis valstybine žeme. Išduoti sutikimai / leidimai bus
skaitmenizuoti ir integruoti į Valstybinės žemės apskaitos modulį. Atnaujinami erdviniai duomenys skelbiami Lietuvos
erdvinės informacijos portale (www.geoportal.lt).
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Nacionalinės žemės tarnybos išduodami sutikimai tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems
funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai. Sutikimai išduodami Lietuvos
erdvinės informacijos portale (www.geoportal.lt).
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nuolatinį ir ilgalaikį valstybinės žemės ūkio paskirties žemės naudojimą.
Dar vienas Nacionalinės žemės tarnybos tikslas – parduoti ir išnuomoti kitos paskirties
valstybinės žemės sklypus, juose esantiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti. Be to, teritorijose,
kuriose baigtas nuosavybės teisių atkūrimas į išlikusį nekilnojamąjį turtą, planuojama suprojektuoti
patrauklius kitos paskirties bei miškų ūkio paskirties sklypus, kurie būtų parduodami ar nuomojami
aukciono būdu.
Nacionalinė žemės tarnyba per 2021 metus planuoja sudaryti 15 000 sutarčių, numatant
parduoti ar kitaip perleisti privačion nuosavybėn bei išnuomoti valstybinę žemę.
– Pajamos už valstybinės žemės pardavimą.
Planuojama, kad valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos už valstybinės žemės pardavimą
per 2021 metus sieks 32,6 mln. Eur.
– Valstybinė žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūra.
Nacionalinė žemės tarnyba, vykdydama valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų
priežiūrą ir siekdama, kad būtų skaidriau ir kokybiškiau rengiami projektai, 2021 metais patikrins ne
mažiau kaip 6 000 teritorijų planavimo dokumentų (žemėtvarkos schemų; kaimo plėtros žemėtvarkos
projektų) ir žemės valdos projektų (žemės reformos žemėtvarkos, žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo, žemės konsolidacijos ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų). Iš numatytų
patikrinti 6 000 planavimo dokumentų, ne mažiau kaip 95 proc. sudarys dokumentai, pateikti
Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (www.zpdris.lt), ir ne daugiau
kaip 5 proc. sudarys pateikti spausdintine forma.
– Žemės paėmimas visuomenės poreikiams.
2021 metais planuojama baigti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras
Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybių teritorijose, įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos
projektą, – magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km
rekonstrukciją. Projekto įgyvendinimo metu, pagal Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus
patvirtintus 2 žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus Marijampolės ir Kalvarijų
savivaldybių teritorijose magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožui nuo 56,83 iki
97,06 km rekonstruoti bus paimta visuomenės poreikiams 713 privačios ir valstybinės žemės sklypų.
Projektui įgyvendinti reikalingas 597,5 ha žemės plotas, iš kurio – 568,4 ha ploto bus visuomenės
poreikiams paimta privati žemė, ir 29,1 ha ploto – laisva valstybinė žemė.
Metodiškai vadovaujant žemės paėmimo visuomenės poreikiams procesui, numatoma per
2021 metus patikrinti, suderinti ir pateikti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriui pasirašyti
800 įsakymų ir aktų, susijusių su žemės paėmimu visuomenės poreikiams.
– Nuosavybės teisių atkūrimas.
Planuojama iki 2021 metų pabaigos užbaigti nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens
telkinius atkūrimo procesą, išskyrus pavienius atvejus, kai nuosavybės teisių atkūrimo proceso baigtis
priklauso ne nuo Nacionalinės žemės tarnybos, o nuo savivaldybių administracijų veiksmų, t. y. žemės
sklypų piliečių nuosavybės teisėms atkurti formavimo miestuose.
Planuojama, kad per 2021 metus bus parengta ir patvirtinta ne mažiau kaip 1 000 sprendimų
dėl nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimo kaimo vietovėse ir miestų
teritorijose.
Vertinant tai, kad šalyje 2020 metais ilgą laiko tarpą buvo paskelbtas karantinas dėl
koronaviruso (COVID-19) grėsmės ir buvo sustabdyti susirinkimai dėl žemės sklypų projektavimo
žemės reformos žemėtvarkos projektuose bei jiems prilyginamuose žemės sklypų planuose, dalies
žemės sklypų, į kuriuos rengiamasi atkurti nuosavybės teises, kadastro duomenų bylų patikra persikėlė
į 2021 metus.
– Sutikimų išdavimas.
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2021 m. Nacionalinė žemės tarnyba išduos sutikimus tiesti susisiekimo komunikacijas,
inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius; statyti laikinuosius ir
nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai; statyti ir naudoti
valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius;
laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu ir statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose
su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.
Siekiant gerinti sutikimų išdavimo administracinių paslaugų teikimą ir užtikrinti, kad didėtų
elektroniniu būdu teikiamų administracinių paslaugų skaičius, 2021 metais bus sudaryta galimybė
prašymus išduoti sutikimus statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose
laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius; statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su
valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai; statyti laikinuosius
ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, ir laikinai
naudotis valstybine žeme statybos metu teikti ir elektroniniu būdu, t. y. naudojantis Lietuvos erdvinės
informacijos portale (www.geoportal.lt) (toliau – Portalas) esančiomis elektroninėmis sutikimų
išdavimo priemonėmis.
Numatoma, kad 2021 metais elektroniniu būdu bus išduota 21 000 sutikimų.
Taip pat 2021 metais bus parengtas Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius
tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės
sklypai, išdavimo taisyklių, patvirtintų 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 bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje,
kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“, pakeitimo projektas.
– Kvalifikacijos pažymėjimų išdavimas.
2021 metais planuojama pakeisti:
• specialistų, pageidaujančių rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus, profesinių
žinių patikrinimo testų klausimus (200 klausimų);
• specialistų, pageidaujančių rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, profesinių žinių patikrinimo
testų klausimus (200 klausimų);
• specialistų, pageidaujančių rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, profesinių
žinių patikrinimo testų klausimus (200 klausimų);
• specialistų, pageidaujančių rengti žemės konsolidacijos projektus, profesinių žinių patikrinimo testų
klausimus (200 klausimų);
• specialistų, pageidaujančių rengti žemės reformos žemėtvarkos projektus, profesinių žinių
patikrinimo testų klausimus (200 klausimų);
• specialistų, pageidaujančių rengti žemėtvarkos schemas, profesinių žinių patikrinimo testų klausimus
(200 klausimų);
• testo dėl kvalifikacijos pažymėjimų, suteikiančių teisę atlikti žemėtvarkos planavimo dokumentų
valstybinę priežiūrą, išdavimo klausimus (50 klausimų);
• ir atnaujinti geodezininkų ir matininkų mokymo programas.
2021 metais bus suorganizuoti asmenų, pageidaujančių rengti žemėtvarkos planavimo
dokumentus (geodezininko ir matininko pažymėjimams gauti), profesinių žinių patikrinimo egzaminai,
pagal poreikį išduoti kvalifikacijos pažymėjimai žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjams,
geodezininkams ir matininkams, suorganizuotas žemėtvarkos planavimo dokumentų valstybinę
priežiūrą atliekančių specialistų egzamino laikymas ir pagal poreikį išduoti kvalifikacijos pažymėjimai,
suteikiantys teisę atlikti žemėtvarkos planavimo dokumentų valstybinę priežiūrą.
Taip pat bus analizuojama Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir
geodezininkų žinybiniame registre esanti informacija, siekiant nustatyti, ar visi kvalifikacijos
pažymėjimų turėtojai vadovaujasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 41 straipsnio 6 dalies,
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnio 8 dalies 3 punkto, Lietuvos
Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 7 punkto nuostatomis, t. y. kas
3 (trejus) metus tobulina projektams rengti, nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenims nustatyti,
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geodezijos ir kartografijos darbams atlikti reikalingą kvalifikaciją.
2021 metais planuojama parengti žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų kvalifikacijos
tobulinimo kursų organizavimo tvarkos projektą.
– Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų, miškų priskyrimo miškų grupėms planų derinimas
ir leidimų įveisti miškus ne miško žemėje išdavimas.
2021 metais Nacionalinė žemės tarnyba nagrinės pateiktas derinti valstybinės reikšmės miškų
plotų schemas ir miškų priskyrimo miškų grupėms planus ir teiks nuomonę dėl parengtų dokumentų
atitikties teisės aktų reikalavimams ir teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams.
2021 metais bus atliekama Nacionalinės žemės tarnybos išduodamų leidimų įveisti mišką ne
miško žemėje išdavimo proceso stebėsena (monitoringas), siekiant identifikuoti priemones, galinčias
paskatinti šalies miškingumo didėjimą žemės ūkio veiklai netinkamuose privačių asmenų nuosavybės
teise valdomuose žemės sklypuose.
– Žemės sklypų kadastro duomenų patikra.
Numatyta, kad 2021 metais Nacionalinėje žemės tarnyboje (t. y. visuose Nacionalinės žemės
tarnybos teritoriniuose skyriuose) bus atlikta 10 000 žemės sklypų kadastro duomenų patikrų vietovėje.
Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintame Žemės tvarkymo darbų plane yra
numatyti konkretūs žemės sklypų kadastro duomenų patikrų rodikliai, kurie turės būti pasiekti
kiekviename Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniame skyriuje, t. y. kiekvienas Nacionalinės žemės
tarnybos teritorinis skyrius privalės atlikti numatytą skaičių žemės sklypų kadastro duomenų patikrų
vietovėje.
Siekiant efektyvesnio žemes sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo, 2021 metais numatoma
tęsti žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo funkcionalumo tobulinimą. Nekilnojamojo turto
registro posistemėje „GeoMatininkas“ bus atliktas žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo aktų
pildymo patobulinimas, sudarant galimybę specialistams, tikrinantiems žemės sklypų kadastro
duomenų bylas, pildant žemės sklypų kadastro duomenų bylos tikrinimo aktus, pasirinkti konkretų
pažeisto teisės akto punktą, nustatyto pažeidimo aprašymą. Atlikus Nekilnojamojo turto registro
posistemės „GeoMatininkas“ pirmiau minėtąjį patobulinimą, bus svarstomos galimybės rinkti ir
sisteminti nustatytų žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo metu padarytų pažeidimų statistinius
duomenis.
2021 metais bus vykdomas Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių skyrių surašytų Žemės
sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo aktų ir Žemės sklypų kadastrinių matavimų ir žemės sklypo
ribų ženklinimo tikrinimo vietovėje aktų kokybės vertinimas, padėsiantis užtikrinti kokybišką kadastro
duomenų bylų tikrinimo procesą, bus organizuojami Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių skyrių
specialistų, tikrinančių žemės sklypų kadastro duomenų bylas, rengiančių išvadas dėl žemės sklypo
ribų patikslinimo vietovėje ir (arba) žemės sklypo ribų, ploto patikslinimo teritorijų planavimo
dokumente ar žemės valdos projekte būtinumo, vidiniai mokymai.
Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainės skiltyje „Ūkio subjektų veiklos priežiūra /
Konsultacijos ir metodiniai išaiškinimai“ matininkams, nustatantiems nekilnojamųjų daiktų kadastro
duomenis, bus nuolat teikiamos konsultacijos bei metodiniai išaiškinimai, padėsiantys užtikrinti
geresnę rengiamų ir teikiamų tikrinti kadastro duomenų bylų kokybę.
– Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių atnaujinimas.
Planuojama atlikti geodezinio pagrindo parametrų tikslinimo bei valstybių duomenų rinkinių ir
žemėlapių atnaujinimo darbus pagal Valstybinio geodezinio pagrindo tvarkymo ir krašto
kartografavimo 2021–2023 metų programą. Planuojama, kad bus užsakyta ne mažiau kaip 5 000 vnt.
valstybinių erdvinių duomenų rinkinių (ortofototgrafinių žemėlapių, lazerinio skenavimo taškų
duomenų, georeferencinių duomenų, topografinių ir teminių žemėlapių) bei 3 proc. išaugs teikiamų
erdvinių duomenų paslaugų skaičius. Naudojimasis valstybiniais erdvinių duomenų rinkiniais ir
paslaugomis yra aktyvus, nes teritorijų planavimo dokumentai rengiami bei projektavimas vykdomas
naudojant naujausius erdvinius duomenis, taip pat valstybiniai erdviniai duomenų rinkiniai turi būti
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naudojami steigiant, kuriant ir (arba) tvarkant valstybės kadastrus ir registrus, todėl naudotojai siekia
turėti aktualią informaciją ir užsisako naujausius valstybinius erdvinių duomenų rinkinius.
2021 metais bus tęsiamas Geodezinės ir kartografinės medžiagos fondo el. paslaugos
papildymas naujais geodeziniais duomenimis, t. y. geodezinės medžiagos katalogų skaitmeninimas ir
duomenų publikavimas.
– Žemės išteklių stebėsena.
Žemės išteklių naudojimo stebėsena vykdoma 10-yje nuolatinių stebėjimo teritorijų, kurių
bendras plotas – 4 000 ha. 2021 metais bus vykdoma Žemės ūkio naudmenų naudotojų grupių ir Žemės
ūkio augalų grupių sudėties ir jų pokyčių per 2005–2021 m. analizė.
Bus atliekama natūralių ir antropogenizuotų žemės naudmenų ir dirvožemio
stebėsena, dirvožemio agrocheminių savybių struktūros ir pokyčių analizė.
Bus atlikti 2020 metais surinktų dirvožemio mėginių agrocheminių savybių laboratoriniai
tyrimai bei parengta 2021 m. Žemės išteklių naudojimo stebėsenos (monitoringo) ataskaita, kuri bus
viešai publikuojama (peržiūrėti) Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje adresu
http://www.nzt.lt/go.php/lit/Zemes-itekliu-naudojimo-stebesena.
– Valstybinės žemės apskaita.
Valstybinės žemės apskaitos (toliau – VŽA) erdviniai ir statistiniai Lietuvos Respublikos
teritorijos duomenys bus nuolat atnaujinami. Pildomi leidimų naudotis valstybine žeme, kurioje
nesuformuoti žemės sklypai žemės ūkio veiklai vykdyti, erdviniai duomenys, įskaitant geometrinius
plotus, kuriuose išduoti minėti leidimai, ir atributinius duomenis. VŽA erdvinių duomenų rinkinys
viešai publikuojamas Lietuvos erdvinės informacijos Portale, jį atnaujinti planuojama 4 kartus per
metus, taip pat planuojama atlikti VŽA modulio tobulinimo darbus.
– Išduotų sutikimų / leidimų naudotis valstybine žeme skaitmenizavimas.

Siekiant užtikrinti tinkamą valstybinės žemės tvarkymą, naudojantis Portalo funkcionalumu
bus nuolat atnaujinami Lietuvos Respublikos teritorijos valstybinės žemės sklypų (plotų) erdviniai
duomenys. 2021 metais bus skaitmenizuota ir į Valstybinės žemės apskaitos modulį integruota 20 000
teisės aktų nustatyta tvarka išduotų sutikimų / leidimų naudotis valstybine žeme. Atnaujinti erdviniai
duomenys bus skelbiami Lietuvos erdvinės informacijos Portale.
– Pažymų dėl žemės ir miškų ūkio paskirties žemės įsigijimo išdavimas.
Pažymos išduodamos dėl privačios žemės ūkio paskirties žemės sklypo pardavimo pirmumo
teisę turintiems jį pirkti asmenims: parduodamo žemės ūkio paskirties žemės sklypo naudotojams,
asmenims, nuosavybės teise turintiems žemės ūkio paskirties žemės sklypus, kurie ribojasi su
parduodamu žemės sklypu, fiziniams asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą, arba juridiniams
asmenims, įregistravusiems juridinio asmens buveinę tos savivaldybės teritorijoje, kurioje yra
parduodamas žemės ūkio paskirties žemės sklypas, ar besiribojančių savivaldybių teritorijoje, ir
valstybei, kuri gali įsigyti parduodamą žemės sklypą ta kaina, kuria jis parduodamas, ir kitomis
tokiomis pačiomis sąlygomis.
Pažymos išduodamos dėl privačios miškų ūkio paskirties žemės sklypo (toliau – Miško
sklypas) pardavimo pirmumo teisę turintiems jį pirkti asmenims: asmenims, nuosavybės teise
turintiems Miško sklypus, kurie ribojasi su parduodamu Miško sklypu, ir valstybei, kuri gali įsigyti
parduodamą Miško sklypą ta kaina, kuria jis parduodamas, ir kitomis tokiomis pačiomis sąlygomis.
Planuojama 2021 metais išduoti 15 000 pažymų dėl žemės ir miškų ūkio paskirties žemės
įsigijimo.
– Veiklos viešinimas.
Visuomenei informuoti apie Nacionalinės žemės tarnybos veiklą planuojama parengti ir
išplatinti apie 80 pranešimų.
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– Korupcijos prevencija.
Pagal Lietuvos standarto LST ISO 37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos.
Reikalavimai ir naudojimo gairės“ reikalavimus Nacionalinėje žemės tarnyboje įdiegus antikorupcinę
vadybos sistemą, korupcijos rizikos vertinimas atliekamas vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos korupcijos rizikos vertinimo įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2020 m. sausio 8 d. įsakymu
Nr. 1P-15-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos korupcijos rizikos
vertinimo įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis.
2021 metais planuojama atlikti Nacionalinės žemės tarnybos veiklos analizę (konteksto
nustatymą), nustatyti Nacionalinės žemės tarnybos veiklos sritis ir procesus, kuriuose gali pasireikšti
didesnė nei maža korupcijos rizika, įvertinti nustatytas korupcijos rizikas, nepriimtinoms korupcijos
rizikoms valdyti parengti ir įgyvendinti korupcijos rizikos valdymo priemonių planą, skirtą mažinti ir
šalinti nustatytus korupcijos rizikos veiksnius bei korupcijos pasireiškimo prielaidas. Be to,
planuojama didelį dėmesį skirti darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo ir nepakantumo korupcijai
didinimui ir kitų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimui.
– Tarptautinis bendradarbiavimas.
Siekiant apsikeisti gerąja patirtimi žemės tvarkymo ir administravimo srityje, 2021 metais
numatoma organizuoti nuotolinį vaizdo susitikimą su Latvijos Respublikos ir Estijos Respublikos
giminingomis institucijomis.
III SKYRIUS
VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
Bendrosios
veiklos sritis

Planuojami atlikti darbai

Dokumentų
valdymo sritis

Nacionalinėje žemės tarnyboje
rengiamų vidaus ir siunčiamų
elektroninių dokumentų kiekio
didinimas.

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

Nacionalinės žemės tarnybos
tvarkomos IRT infrastruktūros
įvertinimas pagal Informacinės
visuomenės plėtros komiteto
parengtas Bendrosios funkcijos
„Informacinių ir ryšių technologijų
infrastruktūros
ir
vidaus
administravimo
informacinių
sistemų valdymas“ efektyvumo
didinimo gaires.

Laukiamas rezultatas

Įgyvendinimo
terminas

1. Žymiai išaugęs Nacionalinės 2021-12-31
žemės tarnybos rengiamų ir
siunčiamų
elektroninių
dokumentų kiekis.
2.
Mažinamos
dokumentų
spausdinimo
ir
popierinių
dokumentų
siuntimo
paštu
išlaidos.
3. Efektyviau valdomi ir saugomi
dokumentai.
Pasirinkta Nacionalinės žemės 2021-12-31
tarnybos
tvarkomos
IRT
infrastruktūros
valdymo
optimizavimo kryptis, kuri padės
gerinti bendrosios funkcijos „IT
infrastruktūros
ir
vidaus
administravimo IS valdymas“
vykdymo efektyvumą.
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Turto valdymo Patikėjimo teise valdomo turto, Pasiekti nustatyto nekilnojamojo 2021-12-31
sritis
nepriskiriamo Nacionalinės žemės turto panaudojimo efektyvumo
tarnybos funkcijoms vykdyti, rodikliai.
perdavimas valstybės įmonei
Turto
bankui
valdyti
centralizuotai.

_______________________________

