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I. SKUNDO ESMĖ 

 
 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X, kurios interesams pagal 2007-05-14 
notaro patvirtintą įgaliojimą atstovauja Y, skundą dėl galimo pareigūnų piktnaudžiavimo ir 
biurokratizmo. 
 Pareiškėja skunde, kurį pasirašė jos atstovas, nurodė, kad 2009-09-07 valstybės įmonės 
Registrų centro (toliau – VĮ Registrų centras) Kauno filialui pateikė prašymą kadastro žemėlapyje 
pažymėti jos sklypų, esančių ... ir ..., Kaune, ribas. Pagal šį prašymą inžinierė-technologė Audra 
Pakers abiejų žemės sklypų planų originaluose uždėjo savo parašu patvirtintus spaudus, kad „Žemės 
sklypo ribos pažymėtos kadastro žemėlapyje 2009-09-11“ (citatų kalba čia ir toliau netaisyta), 
tačiau vėliau, kaip teigia pareiškėja, paaiškėjo kitos aplinkybės. 
 

II. TYRIMAS IR IŠVADOS 
 
 Pareiškėja skunde nurodė, kad 2010-08-19 jos įgaliotas asmuo Y nuvyko susipažinti su VĮ 
Registrų centro archyve esančiais jos sklypų duomenimis (dokumentais) ir pastebėjo, kad archyvo 
bylose esančiuose žemės planuose ir elektroniniu būdu pateikiamoje informacijoje nėra įrašo, kad 
„Žemės sklypo ribos pažymėtos kadastro žemėlapyje 2009-09-11“, ir spaudo, pasirašyto inžinierės-
technologės A. Pakers. Priešingai, tiek archyvinėje byloje, tiek elektroniniuose duomenyse yra 
įrašyta: „Įvedant žemės sklypą į kadastro duomenų bazę, blokacija kitų sklypų atžvilgiu 
nepatikrinta“, ir nurodytos įrašų datos – 1999-03-16, 1999-03-18.  

Pareiškėjos nuomone, tokiu būdu VĮ Registrų centro Kauno filialas piktnaudžiauja ir elgiasi 
biurokratiškai, nes nei archyvinėje byloje, nei elektroniniuose duomenyse nepažymi planų 
originaluose esančio spaudo (pasirašyto inžinierės-technologės A. Pakers), kad „Žemės sklypo ribos 
pažymėtos kadastro žemėlapyje 2009-09-11“. 

Taip pat, pareiškėjos nuomone, pareigūnai piktnaudžiauja, nes yra nuslėptas ir nežinia kur 
laikomas VĮ Registrų centro Kauno filialui pateiktas jos 2009-09-07 prašymo originalas (kuris 
turėtų būti saugomas archyve), o filialo 2010-09-02 rašte tik paminėta, kad jis yra „nuskenuotas“. 

Be to, pareiškėja nesutinka su VĮ Registrų centro Kauno filialo 2010-09-02 rašto teiginiais, 
kad 1999-03-16 ir 1999-03-18 nebuvo galimybės patikrinti, ar teisinga sklypo dislokacija, t. y. jo 
vieta Lietuvos teritorijoje, kaip priežastį nurodant tai, kad prie žymimo žemės sklypo (faktiškai turi 
būti du sklypai, t. y. ... ir ...) kadastro duomenų bazėje neva nebuvo jokių kitų greta esančių sklypų. 
Pareiškėja teigia, kad tai akivaizdžiai neteisingi filialo teiginiai, ir nurodo: „<...> mano sklypų 
planuose nurodytos gretimybės su VŽF, Z, A, GEB „Užtvanka“, B, C ir X, t. y. mano pačios sklypų 
riba.“ 

Tyrimo metu VĮ Registrų centro Kauno filialo direktorius Alvydas Banevičius Seimo 
kontrolieriui pateikė šiuos paaiškinimus: 

– X įgaliotas asmuo Y pirmiau minėtais klausimais jau yra kreipęsis į VĮ Registrų centro 
centrinę įmonę 2010-08-19 pareiškimu ir VĮ Registrų centro Kauno filialą – 2010-09-05 skundu. 
Šiuos raštus nagrinėjo ir atsakymus 2010-09-02 raštu Nr. (3.4.5.) S-4068 ir 2010-09-20 raštu Nr. 
(3.4.5.) S-4249 pateikė VĮ Registrų centro Kauno filialas; 

– Y 2009-09-07 raštu kreipėsi į VĮ Registrų centro Kauno filialą, prašydamas kadastro 
žemėlapyje pažymėti žemės sklypų, esančių ..., Kaune, ir ..., Kaune, kurių atitinkami kadastro 
numeriai ... ir ..., ribas;  
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– atkreiptinas dėmesys į tai, kad šių žemės sklypų ribos kadastro žemėlapyje tuo metu jau 
buvo pažymėtos ir, šios dienos duomenimis, nepakitusios (pridedama kadastro žemėlapio 
ištrauka M 1:1000). Taigi Y pateiktuose žemės sklypų planuose-originaluose 2009-09-11 uždėti 
spaudai „Žemės sklypo ribos pažymėtos kadastro žemėlapyje“ laikytini ne žemės sklypų ribų 
pažymėjimu kadastro žemėlapyje, bet pateiktų žemės sklypų planų-originalų suderinimu. Lietuvos 
Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas ir Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai 
nenumato kitokių žymų, kurias kadastro duomenų tvarkytojas turėtų teisę dėti žemės sklypų 
planuose; 

– pabrėžtina, kad visoje šalyje žemės sklypų, kaip nekilnojamojo turto objektų, registracija 
pradėta 1992 metais, o kadastro žemėlapis pradėtas rengti vėliau, tik po 6–7 metų. Taigi, 
atsižvelgiant į minėtą laikotarpį bei siekiant iki minimumo sumažinti Nekilnojamojo turto registre 
įregistruotų, tačiau kadastro žemėlapyje nepažymėtų žemės sklypų kiekybinį skirtumą, VĮ Registrų 
centras, naudodamas įvairią iš žemėtvarkos skyrių gautą planinę (grafinę) informaciją, kadastro 
žemėlapyje braižė (žymėjo) žemės sklypų ribas;  

– skunde minimų žemės sklypų ... ir ... ribos kadastro žemėlapyje pažymėtos 1999-03-16 ir 
1999-03-18 naudojant kitus žemės sklypų planų-originalus, kurie, kaip jau minėta, tuo laikotarpiu 
bendru susitarimu buvo gaunami iš Kauno miesto žemėtvarkos skyriaus, o jų pagamintos kopijos iki 
šiol saugojamos VĮ Registrų centro Kauno filialo archyvinėse bylose popieriniu variantu (Seimo 
kontrolieriui pateiktos šių planų kopijos); 

– Y 2009-09-07 prašyme taip pat paminėjo, kad darbuotojui (A. Pakers) žemės sklypų 
planus-originalus spaudams uždėti pateiks atskirai, todėl VĮ Registrų centro Kauno filialo 
Dokumentų priėmimo ir išdavimo skyriuje jų nepaliko. Kuomet kadastro duomenų tvarkytojo 
darbuotoja A. Pakers, vadovaudamasi 2009-09-07 prašymu, 2009-09-11 tikrino žemės sklypų 
planus-originalus, prašymą pateikęs asmuo Y buvo įleistas į tarnybines patalpas ir pats turėjo 
galimybę matyti visą žemės sklypų ribų patikrinimo procedūrą, taip pat ir planų-originalų 
suderinimą, t. y. jų paženklinimą spaudu „Žemės sklypo ribos pažymėtos kadastro žemėlapyje“; 

– be to, įmonės vidaus nustatyta tvarka, kurią reglamentuoja VĮ Registrų centro direktoriaus 
2006-05-24 įsakymas Nr. v-104 „Dėl archyvo dokumentų skenavimo“, žemės sklypų planų bei kitų 
dokumentų originalų kopijos nuo 2006-06-15 turi būti saugojamos Elektroniniame duomenų 
archyve. Y, nepatikėjęs darbuotojai atlikti savarankiškai veiksmų, vaikščiodamas kartu, kitame 
kabinete (taip rašte) galėjo stebėti, kaip buvo nuskenuoti  jo paties pateikti ir tik ką suderinti žemės 
sklypų ... ir ... planai-originalai. Dokumentus skenavo kadastro specialistė asistentė Daina Ruibienė; 

– X įgalioto asmens Y 2009-09-07 prašymas taip pat buvo nuskenuotas ir šiuo metu 
saugojamas Elektroniniame duomenų archyve, o ranka rašytas prašymas-originalas saugojamas 
kadastro duomenų tvarkymo dokumentų byloje Nr. 3.8.15-2028 (Seimo kontrolieriui pateikta 
spalvota prašymo kopija); 

– remiantis pirmiau išdėstytais faktais, manytina, kad pareiškėjas nepagrįstai teigia, jog „VĮ 
Registrų centras piktnaudžiauja ir elgiasi biurokratiškai, nes nei archyvinėje byloje, nei 
elektroniniuose duomenyse nepažymi jau minėto spaudo“; jog „piktnaudžiaujama tuo, kad yra 
nuslėptas ir nežinia kur laikomas <...> 2009-09-07 prašymo originalas“; 

– įvertinus skundo turinį, galima daryti išvadą (prielaidą), kad pareiškėjos įgaliotas asmuo Y 
VĮ Registrų centro Kauno filialo archyve 2010-08-19 susipažinęs su archyvinėmis (popieriniu 
variantu) žemės sklypų ... ir ... bylomis ir pamatęs vien tik buvusios įmonės darbuotojos Genovaitės 
Milienės 1999-03-16 ir 1999-03-18 uždėtus vardinius spaudus, planuose pasigedo spaudo „Žemės 
sklypo ribos pažymėtos kadastro žemėlapyje“; 

– šiuo atveju pabrėžtina, kad tuo laikotarpiu, iki Lietuvos Respublikos Vyriausybė nebuvo 
patvirtinusi Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, minėtuose žemės sklypų planuose uždėti 
vardiniai spaudai reiškė, kad ribos kadastro žemėlapyje pažymėtos ir planai suderinti. Šiuo 
metu nekilnojamųjų daiktų ribų pažymėjimą kadastro žemėlapyje ir žymos dėjimo žemės sklypų 
planuose tvarką reglamentuoja Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (Žin., 2002, Nr. 41-1539) 114 
punktas; 
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– pabrėžtina dar ir tai, kad Y, lankydamasis Kauno filialo archyve, buvo supažindintas ne tik 
su archyvinėmis bylomis (popieriniu variantu), bet ir Elektroniniame duomenų archyve saugojamų 
dokumentų kopijomis, kuriose aiškiai matomi žemės sklypų ... ir ... planuose uždėti spaudai „Žemės 
sklypo ribos pažymėtos kadastro žemėlapyje“ (Seimo kontrolieriui pateiktos Elektroninio duomenų 
archyvo atitinkamų dokumentų kopijos); 

– tuose pačiuose žemės sklypų ... ir ... planuose prie 1999-03-16 ir 1999-03-18 uždėtų 
vardinių spaudų yra pastaba „Įvedant žemės sklypą į kadastro duomenų bazę, jo lokalizacija 
(pareiškėjos buvo rašoma „blokacija“) kitų sklypų atžvilgiu nepatikrinta“ reiškia, kad, kadastro 
žemėlapio duomenimis, tuo metu, kai buvo žymimos abiejų šių žemės sklypų ribos, aplink buvo 
pažymėtas (1998-12-16) tik žemės sklypas Nr. ..., kuris vakarinėje dalyje vienintele kraštine 
ribojosi su vienu iš nurodytų žemės sklypų, kurio kadastro Nr. ..., adresas ..., Kaunas. Pabrėžtina ir 
tai, kad tuomet dar nebuvo pagamintas Kauno miesto ir aplinkinės jo teritorijos ortofotografinis 
žemėlapis, pagal kurį būtų galima pakankamai tiksliai nustatyti žemės sklypų dislokacijos vietą. Dėl 
pirmiau minėtos priežasties, kol nebuvo galimybės patikrinti, ar teisinga žemės sklypų buvimo 
vieta, buvo dedamas spaudas „Įvedant žemės sklypą į kadastro duomenų bazę, jo lokalizacija kitų 
sklypų atžvilgiu nepatikrinta“. 

Seimo kontrolierius, įvertinęs tyrimui pateiktus dokumentus bei VĮ Registrų centro Kauno 
filialo paaiškinimus, šiuo atveju neturi pagrindo konstatuoti, kad VĮ Registrų centro Kauno 
filialo pareigūnai pareiškėjos ir jos įgalioto atstovo atžvilgiu veikė biurokratiškai ar 
piktnaudžiavo. 

Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo 
turto kadastro įstatymo 3 straipsnio 4 dalimi, Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys nuo jų 
įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nepakeisti arba nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. 

Jei asmenys turi abejonių dėl Nekilnojamojo turto kadastre esančių duomenų 
teisingumo, pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 15 straipsnį, 
Kadastro tvarkytojo (šiuo atveju VĮ Registrų centro Kauno filialo) priimti sprendimai skundžiami ta 
pačia tvarka kaip ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo pagrindu teritorinių 
registratorių priimti sprendimai, t. y. VĮ Registrų centro Centriniam registratoriui (V. Kudirkos g. 
18, Vilnius) išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, o Centrinio registratoriaus priimtas 
sprendimas skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta 
tvarka. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalį, 
administraciniai teismai sprendžia bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės 
aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus 
veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus. 
 

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS 
 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 
punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia X ir jos atstovo Y skundą, nenustačius pareigūnų 
piktnaudžiavimo ar biurokratizmo faktų, atmesti. 
 
 
 
Seimo kontrolierius                     Romas Valentukevičius 
 
Gražina Krištapavičienė, 2665140 


