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I. SKUNDO ESMĖ 

 
 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X ir Y (toliau – pareiškėjai) skundą dėl 
valstybės įmonės Registrų centro (toliau – VĮ Registrų centras) Kauno filialo pareigūnų galimo 
biurokratizmo. 
 Pareiškėjai 2010-05-04 skunde nurodo, kad dėl tuomečio Respublikinio inventorizavimo, 
projektavimo ir paslaugų biuro pareigūnų bei vėliau „VĮ Registrų centro Kauno filialo valdininkų, 
braižiusių žemės sklypų planus, jų ribas, neatsakingumo padaryta netikslumų, kas tapo 
nepasitenkinimo ir nuolat kylančių ginčų tarp kaimynų priežastimi (tarp ... ir ... savininkų)“ (citatos 
kalba netaisyta). 
 2. Pabrėžtina, kad pareiškėjų skundą dėl kitų institucijų, t. y. Kauno miesto savivaldybės ir 
Kauno apskrities viršininko administracijos, pareigūnų veiksmų, pagal Seimo kontrolierių 
pasiskirstymą veiklos sritimis, tiria Seimo kontrolierius Augustinas Normantas. 
 

II. TYRIMAS IR IŠVADOS 
 

3. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsnio 1 dalį, Seimo 
kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip 
pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje (pavyzdžiui, kai viešojo 
administravimo subjektai (pareigūnai, valstybės tarnautojai, kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, 
įgalioti atlikti viešąjį administravimą) neatsako į asmenų prašymus (skundus), vilkina priimti 
sprendimus, kuriuos pagal įstatymą jie įgalioti priimti, neinformuoja asmenų apie jų teises ir pan.).  

Pagal Seimo kontrolierių įstatymo 15 straipsnio nuostatas, skundams paduoti nustatomas 
vienerių metų terminas nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo. 
Skundai, paduoti praėjus šiam terminui, paprastai netiriami (išskyrus atvejus, jei Seimo 
kontrolierius nusprendžia kitaip). 

Atsižvelgiant į tai, Seimo kontrolierius nevertins tuomečio Respublikinio inventorizavimo, 
projektavimo ir paslaugų biuro pareigūnų veiksmų, kurie galėjo būti atlikti iki 1998-01-01. 

Seimo kontrolierius tyrimą atliks ir išvadą pateiks dėl VĮ Registrų centro Kauno filialo 
pareigūnų veiksmų. 

4. VĮ Registrų centro direktorius Kęstutis Sabaliauskas 2010-06-03 raštu Nr. (1.1.5.)S-2497 
Seimo kontrolierių informavo, kad, pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 
duomenis, įregistruotų žemės sklypų, esančių Kauno miesto ... ir Kauno miesto ..., nėra. VĮ Registrų 
centrui minėtų žemės sklypų suformavimą patvirtinančių dokumentų nepateikta.  

VĮ Registrų centro vadovas taip pat pabrėžė, kad kadastro tvarkytojui nepateikti teisės aktų 
nustatyta tvarka paruošti ir suderinti žemės sklypų, esančių Kauno miesto ... ar Kauno miesto ..., 
planai ir kiti dokumentai, patvirtinantys daikto suformavimą. 

VĮ Registrų centro direktorius K. Sabaliauskas taip pat informavo, kad žemės sklypo, 
esančio Kauno miesto ..., kadastrinių matavimų 2008 metais VĮ Registrų centras neatliko. 
Valstybės įmonė Registrų centras neformuoja žemės sklypų.  

Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7, 8 ir 12 straipsnius, 
asmuo, siekdamas įregistruoti žemės sklypą kaip nekilnojamąjį daiktą, kadastro tvarkytojui turi 
pateikti prašymą, nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą ir viešojo administravimo subjekto 
sprendimą nekilnojamąjį daiktą suformuoti. Nekilnojamojo turto kadastro duomenų bylą sudaro 
nekilnojamojo daikto planai ir kadastro duomenų formos. 
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VĮ Registrų centro vadovas paaiškino, kad pareiškėjų minimas pastatų eksplikacijos planas 
nėra laikomas kadastro duomenų įrašymui tinkamu dokumentu. Šis dokumentas nelaikytinas žemės 
sklypo planu, nurodytu Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje ir 
Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 
nutarimu Nr.534) 34, 35, 37 punktuose.  

Žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo santykius bei žemės tvarkymą ir administravimą 
reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės įstatymas. Pagal šiuo metu galiojančio Žemės įstatymo 
32 straipsnio nuostatas, apskrities viršininkas apskrities teritorijoje parduoda ar kitaip perleidžia 
privačion nuosavybėn valstybinę žemę, perduoda neatlygintinai naudotis arba išnuomoja valstybinę 
žemę, įgyvendina žemės reformą ir kt.  
 5. Iš tyrimui pateiktų dokumentų matyti, kad VĮ Registrų centro Kauno filialas 2008-10-27 
gavo pareiškėjų prašymą (skundą) dėl žemės sklypų, esančių ... ir ..., Kaune, ribų nustatymo 
problemų. 

VĮ Registrų centro Kauno filialas pareiškėjams atsakė 2008-11-10 raštu Nr. S-5044-2025. 
Šiuo raštu pareiškėjams paaiškinta, kad iki 1998-01-01 žemės sklypus, žemės sandorius registravo 
ir Valstybinio žemės kadastro duomenų registrą tvarkė apskričių viršininkų administracijų 
padaliniai. 

Vykdant Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo įgyvendinimo įstatymo 
1 straipsnio 1 punkto ir 2 straipsnio nuostatas, žemės sklypų ir žemės registravimo funkcijos 
perduotos Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui – valstybės įmonei Registrų centrui ir duomenys, 
sukaupti Valstybinio žemės kadastro duomenų registre, nuo 1998-01-01 perrašyti į Nekilnojamojo 
turto registrą Nekilnojamojo turto registro nuostatų nustatyta tvarka. 

Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenis, žemės sklypai, 
esantys ... ir ..., Kaune, nesuformuoti įstatymo nustatyta tvarka ir Nekilnojamojo turto registre 
neįregistruoti. 

Pirmiau minėtu raštu pareiškėjams, be kitų aplinkybių, taip pat paaiškinta, kad valstybės 
įmonė Registrų centras neformuoja žemės sklypų, o tik registruoja Nekilnojamojo turto registre 
pagal pateiktus prašymus ir daiktines teises patvirtinančius dokumentus. 

6. Seimo kontrolierius, įvertinęs tyrimui pateiktus dokumentus, taip pat VĮ Registrų centro 
pateiktus paaiškinimus bei pirmiau nurodytų teisės aktų nuostatas, neturi pagrindo konstatuoti VĮ 
Registrų centro Kauno filialo pareigūnų biurokratizmą pareiškėjų atžvilgiu. 

 
III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS 

 
 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 
punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia:  

X ir Y skundą dėl valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialo pareigūnų galimo 
biurokratizmo atmesti. 
 
 
 
Seimo kontrolierius        Romas Valentukevičius 
 
Gražina Krištapavičienė, 2665140 
 
 


