


































V! Valsfyb6s Zem€s fondo 2010 m. veiklos ataskaita

IVADAS

Valstybes imone Valstybes Zemes fondas yra pelno siekianti imone, istatymq ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatl4a tvarka vykdanti Zemetvarkos, Zem6s reformos,

teritorijtl planavimo, ZIS kurimo ir kitus darbus (dalis veiklq numatyta Zemes istatyme ir

Meliorac ij os istatyme).

{mone savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos

Respublikos valstybes ir savivaldybes imoniq istatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes

nutarimais. kitais teises aktais ir Siais [statais.

[mone nuo iregistravimo dienos yra ribotos civilines atsakomybes juridinis asmuo. I

{mone valstybes tutt4 valdo, naudoja bei disponuoja juo patikejimo teise. Jis neatsako

uZ valstybes prievoles. {mone pagal savo prievoles atsako tik tuo turtu, kur[ valdo patikejimo

teise.

{mones finansiniai metai yra kalendoriniai metai, veiklos terminas neribotas.

[mone turi filialus (teritorinius padalinius), kurie veikia pagal [status ir padalinio

nuostatus.

Nuo 2010 m. spalio 20 d. perregistruotas imones pavadinimas i5 V{ Valstybinis

Zemetvarkos institutas I V{ Valstybes Zemes fondas.

{mone informacij4 pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2010-07-14 nutarime

Nr.1052 nurodytus reikalavimus skelbs nuo 2011 m., dalis informacijos ir ansdiau buvo

nuolat skelbiama. I

VEIKLOS STRATEGIJA IR TIKLAI

Kadangi tik 2010 m. pabaigoje buvo pakeistas [mones pavadinimas ir nustatyti nauji

veiklos strateginiai tikslai, tai jq aktyvus vykdymas ir rezultatai bus veliau.

V{ Valstybes Zemes fondas pradejo vykdyti Zemes [statyme ir Melioracijos istatyme
numat54as veiklas. Vykdant Sias veiklas 2011m. numatoma atlikti Sias priemones:

1) rengia duomenis apie Salies Zemes fondo buklE, vykdo Zemes i5teklirl

naudojimo stebesenq

2) tvarko Lietuvos Respublikos Zemes informacing sistemE



3) teises aktq nustaty,ta tvarka [gyvendina valstybes biudZeto ir Europos Sqjungos

leSomis finansuojamas priemones, gerinandias Zemes valdq struktlras ir maZinandias

apleistos Zemes plotus;

4) [statymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka organizuoja Zemes konsolidacijos

projektq rengim4 ir jq sprendiniq igyvendinim4;

5) veikia valstybes vardu valstybei paveldint ir isigyjant valstybes nuosaryben

privadios Zemes sklypus, priskirtus Zemes konsolidacijos projekto teritorijai, taip pat

[sigyjant valstybes nuosavyben privadios Zemes sklypus, reikalingus valstybes biudZeto ir

Europos S4jungos leSomis finansuojamoms Zemes valdq strukt[rq gerinimo ir apleistq

Zemes plotq maZinimo priemonems igyvendinti;

6) vykdo valstybines Zemes sklypq pardavimo ir nuomos aukcionus;

7) Melioruotos Zemes ir statiniq apskaita bei valstybine prieZiiira.

Papildomai be jau minetq strateginiq tikslq, vykdomos komercines veiklos, kurios

numatytos [mones istatuose. DidZioji dalis veiklq susijusi su valstybes ir savivaldybiq

uZsakymais, ypad didel[ demes[ skiriant Zemes reformai, teritorijq planavimui, dirvoZemio

vertinimui ir tyrimui, zemes paemimui visuomenes poreikiams, GIS kflrimui.

PERSONALAS

2011 m. sausio I d. lmoneje dirbo 309 darbuotojai. Suterminuotomis darbo sutartimis

dirbo 37 darbuotojai. Su aukStuoju iSsilavinimu dirbo 56 procentai specialistq. I

Per 2009-2010 metus sumaZinta 126 dartuotojais (lyginant nuo didZiausio bur,usio

skaidiaus 2009 m.) .

Detali informacija apie darbuotojus pagal imones padalinius ir vykdomus darbus:

li1.
rlr.

Padalinys Viso
larbuo-
.ojq

Vyrai Moterys Negam. p.
;1ryriq
vir5ininkai
;av., ekon,
rperat. ir
d.

Viso

3amy-
.lininku

)u
.erminur
larbo
;utartim

Pagalbinis
tersonalas

Vairuotoja )irbantys ne
ragrindineje
larbovieteje

I Administracija 2 1 I 2

rlegamybiniai

ladaliniai
10 4 6 l0

Ukio tarnyba 4 2 2 J 1 I



hyvas 2 2 2

5. Zemes skyrimo ir
geodezijos skyrius

t2 5 7 I t0 1

). Kra5totvarkos ir
:eritorijq planavimc
;kyrius

25 t0 15 2 23 1 I

7. Vilniaus
Zemetvarkos
;kyrius

34 t4 20 4 29 13 I

8. Utenos
Zemetvarkos
;kyrius

16 5 1l 2 14 2

). Klaipedos filialas z-'\ t5 8 2 19 1 1 1

10 Siauliq filialas 37 13 24 a
J 32 5 I

11 PaneveZio filialas 49 t7 32 J 42 11 4 I

t2 Kauno
Zemetvarkos
;kyrius

63 t6 47 2 60 4 1 1

13 DirvoZemio skyrius 21 I 20 1 20

14. Kauno geodezijos
ir kartografijos
;kyrius

1l il 1 9 I I

S VISO: 309 t14 195 35 2s8 39 9 7 4

Taip pat teikiame informacijq pagal padalinius apie vidutiness vieno darbuotojo

darbrl atlikimo apimtis ir vidutini darbo uZmokesti :

Eit.

Nr.

Priskaityta atlyg. (su
Padalinys T-

Vvkd. I Su vadov.

Zmoniu skaicius Vidutinis d. uZm.. Lt

Vvkd. Su vadov. Vvkd. Su vadov.

y'ilniaus Zemetvarkos
rkvrius 71330: 8s86s' 270.0': 318,4! 2641 269(

2.

Jtenos Zemetvarkos
;kvrius 3302'71 191,6\ 2 t 8.5: 137( l5l I



3.
Zemetvarkos

8s042 104493 494.2 559 1721 186

4. (aipedos filialas 34944t 4 I 989t 179.3i 206.4( 194t 203t

5. iiauliq filialas 49964: 60862: 306,4\ 336.7( 1 63( I 801

6. )aneveZio filialas 57544 70882( 433,3: 507 q, 1325 140'

7.
lemes skyrimo ir
4eodezilos skyrius 15174t t8790, 84.8t 96.8t I 789 t94t

8.

Kra5totvarkos ir
leritoriiu pl. skyrius 76185{ 926491 ))4'1'. 246.1 339( 37 64

9. )irvoZemio skyrius 21298( 27135t I 89.6( 225.5( 112 1203

10.

(auno geodezijos ir
iartogr. skyrius 20948 26083t 98,4i 112"8 2t2', 231

[5 viso: 458812: 561781 2472,3i 2824.1 I 85( 198!

.l

[mones visq darbuotojq vidutinis darbo uZmokestis yra 1850 Lt.

Per 2010 [mones darbo uZmokesdio fondas sudare 6741260,10 Lt, Sodrai

mokesdiq sumoketa 2827509,70 Lt, gyventojq pajamq mokesdio sumoketa 827314,48 I

Lt,

[moneje vykdoma socialiai atsakinga politika ir palaikomas nuolatinis

bendravimas su darbuotojq atstovais. {moneje yra aktyviai veikianti profesine s4junga.

Su darbuotojq atstovais ir imones darbuotojq profesinemis sajungomis yra

sudaryta kolektyvine sutartis.

GALIMYBES IR GRESMES

Pagrindine gresme imones veiklai yra nestabili ekonomine Salies padetis. Del

ekonominio sunkmedio daugelis uZsakovq Zenkliai sumaZino darbrl apimtis, o del

padidejusios konkurencijos Zenkliai sumaZejo teikiamq paslaugq kainos. Si gresme yra aktuali I

ir Siuo metu, kai Salies ekonomika pradeda rodyti atsigavimo Zenklus, kadangi nekilnojamojo

turto sektorius, kuriame vykdome didLiqq dali veiklos, paprasta pradeda atsigauti Zenkliai

veliau nei kitos ekonomikos Sakos.

{mone Siuo metu nepilnai panaudoja savo galimybes, tai yra turimi gamybiniai

pajegumai panaudojami apie 70 procentq.

[mone turi galimybes ir pradeda lykditi naujas istatymuose ir kituose teises aktuose

nustaftas funkcijas. Bfrtina uZtikrinti Siq veiklq stabilq finansavim4.



VEIKLA

{mones veikl4 2010 m. labai Zenkliai itakojo bendra ekonomine krize Salies

ekonomikoje ir Zenkhs valstybes biudZeto i5laidq sumaZinimai ypad Zemes reformos

Zemetvarkos darbams. AtsiZvelgiant i tai, kad Zemes reformos Zemetvarkos darbai dar 2008

m. sudare beveik 60 procentq visq darbq apimties taiyra labai Zenklus sumaZejimas.

Zenklus uZsakymq ir kainq maZejimas vyko visus metus ir buvo visose vykdomose

veiklose.

[mones savininko kapitalas sudaro 5464,8 t[kst. litq sume.

Ilgalaikio turto balansine vefte 2010 metq gruodZio 31 d. sudare 6238 tiikst. litq sum4.

{mones pardavimo pajamos 2010 m. sudare 11675 tDkst. Litq ir buvo 15 procentq

maZesnes nei 2009 m.

Pagal preliminarius neaudituotus duomenis [mone uZdirbo 62,0 tiikst. litq pelno prie5

mokesdius.

Pagrindiniai darbq uZsakovai yra savivaldybes, Nacionaline Zemes tarnybaprie Zemes

iikio ministerijos, Saugomq teritorijq tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Aplinkos ministerija,

regioniniq keliq [mones, dujq ir elektros tiekimo imones, miSkr1 uredijos, fiziniai ir juridiniai

asmenys (UAB Kelprojektas, AB Sweco ir pan.).

Vertinant bendrE darbtl atlikimo strukturE ji 2010 buvo sekanti:

- Zemes reformos Zemetvarkos darbai -25 proc.

- Geodezija, kadastriniai matavimai ir pan. - 40 proc.

- Teritorijq planavimas - 15 proc.

- DirvoZemio tyrimas, ivairiq GIS kiirimas, melioracija ir pan. - 10 proc.

- Zemes paemimas visuomends poreikiams ir Zemes santykiq pertvarkymas - 5

proc.

- Kiti darbai - 5 proc.

Pagrindiniai [mones konkurentai yra Zemetvarkos, geodezijos ir architektlros

[mones, i5 kuriq stambiausios yra UAB ,,COWI Lietuva", AB Korporecija Matininkai,

UAB Aplinkos inZinerija, UAB Urbanistika ir tt. {mones veiklos srityse veikia ir daug

labai maLq [moniq, kurioms konkurencini pranaSum4 suteikia nevienodi mokesdiai.

{moneje visos veiklos yra grindZiamos ekonomiSkai ir skaidiuojami atskrri

ekonominiai rodikliai. Lenteleje apteikti apibendrinti ekonominiai rodikliai pagal

imones padalinius:



Eil.
Nr.

Padalinys Pa-lamos, Lt Pelnas, Lt

Planas
(minimalus)

Faktas Planas Faktas

I Vilniaus
Zemetvarkos
skyrius

1300000 1568647 20800 19970

2. Utenos
Zemetvarkos
skyrius

600000 722149 9600 9s96

J. Zemes skyrimo ir
geodeziios skyrius

550000 422402 6758 2123

4. Kra5totvarkos ir
teritorijq
planavimo skyrius

1300000 1 78093 0 20800 13441

5. DirvoZemio skyrius 700000 519666 83 15 B7B5

6, Kauno geodezijos
ir kartografijos
skyrius

5s0000 607913 8800 8157

7. Kauno Zemetvarkos
skyrius

1400000 t996515 22400 1 BBOS

8. Klaipedos filialas 650000 8599s 1 10400 10763

9. Siauliq filialas 1200000 1242973 19200 t9497

10. PaneveZio filialas 1200000 1485509 19200 1 59s9

t1 Dauginimo grupe 25000 9053 145 -7904

[5 viso: 947s000 11215708 146418 119t95

INVESTICIJOS

{mone pagal valdybos patvirlint4 planE 2010 m. i5 imones le5q atliko Sias investicijas i
imones ilgalaiki turt4:

Eil lnvesticiiu pavadinimas Verte, Lt

Nr.

1 lransporlo priemonds

2. Kompiuterine technika 24981.73

J. Spausdintuvai, dauginimo iransa 2 1 155.0(

4. lrogramine iranea (specializuota) 33959.32



5.

6. {emontas

7. Vlatavimo instrumentai ir iu priedai 286363.63

8. (ta

9. [5 viso: 366459.7(

{mone vykdo tik bfitinas investicifas, kurios reikalingos lykdomai veiklai kokybi5kai
atlikti.

NUMATOMI REZULTATAI

Numatoma, kad pagar reariausia scenarijq siq metq [mones pajamos sudarys apie
13 mln. Lt.

[mone Siais metai didZiausiq dernesi skirs naujq [statymuose numa[d4 funkcijrl
vykdymui, tam tikslui atitinkarnai vykdant tikslines investicijas, darbuotojq mokym4 ir
kitas organizacines priemones.

Direktorius il.d Audrius Petkevidius


