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I. SKUNDO ESMĖ 

 
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2011-09-26 gavo X (arba toliau – pareiškėjas) 

skundą dėl valstybės įmonės Registrų centro (toliau – VĮ Registrų centras) Vilniaus filialo veiksmų.  
Seimo kontrolieriui pareiškėjas pateikė 2011-09-08 prašymo, adresuoto VĮ Registrų centro 

Vilniaus filialui, kopiją bei nurodė, kad šis prašymas „paliktas (neteisėtai) be dėmesio“ (taip 
skunde; šios ir kitų citatų kalba netaisyta), t. y. į šį prašymą VĮ Registrų centro Vilniaus filialas jam 
neatsakė, dėl ko buvo pažeista jo teisė į gerą viešąjį administravimą. 

Be to, pareiškėjas pažymėjo, kad VĮ Registrų centro Vilniaus filialas 2011-09-20 sprendimą 
Nr. KS-4946, kuriuo atsisakyta įrašyti nekilnojamojo daikto – tvoros (unikalus Nr. ...), esančios ..., 
Vilniuje, kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą, priėmė tik pagal 2011-09-09 prašymą 
(kurį filialas liepęs parašyti kaip priedą prie jo 2011-09-08 prašymo), o visi prie jo 2011-09-08 
prašymo pateikti papildomi bei reikšmingi sprendimui priimti dokumentai (iš viso 13 dokumentų; 
pagal nuorodą prašymo užsakyme) net nebuvo aptarti ar įvertinti, priimant 2011-09-20 sprendimą 
Nr. KS-4946. 

Be to, pareiškėjas abejoja, ar jis privalėjo net kelis kartus mokėti už tą pačią užsakomą 
paslaugą, pateikęs kai kuriuos papildomus dokumentus, ar pan. (smulkiau aprašyta skunde bei šios 
pažymos II dalies „Tyrimas ir išvados“ skyriuje „Dėl apmokėjimo už suteiktas paslaugas“). 
 

II. TYRIMAS IR IŠVADOS 
 

1. X prie 2011-09-26 skundo Seimo kontrolieriui, be kitų papildomų dokumentų, pateikė VĮ 
Registrų centro Vilniaus filialo 2011-09-20 sprendimą Nr. KS-4946, kuriuo atsisakoma įrašyti 
nekilnojamojo daikto – tvoros (unikalus Nr. ...), esančios ..., Vilniuje, kadastro duomenis į 
Nekilnojamojo turto kadastrą. Pareiškėjas skunde nurodė, kad skundžiamas „atsirašymas Nr. KS-
4946, 2011-09-20 VĮ Registrų centro Vilniaus filiale“, taip pat pateikė savo argumentus, dėl kurių, 
jo manymu, teritorinio registratoriaus 2011-09-20 priimtas sprendimas yra neteisingas ir 
nepagrįstas. 
 2. Įvertinus skundo pobūdį, Seimo kontrolieriaus 2011-10-10 raštu Nr. 4D-2011/1-1284/3D-
2630 pareiškėjui buvo paaiškinta, kad Seimo kontrolierius įstatymu nėra įgaliotas peržiūrėti 
teritorinių registratorių priimtų sprendimų teisėtumą ar pagrįstumą. Pagal Lietuvos Respublikos 
nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 15 straipsnį, kadastro tvarkytojo (šiuo atveju VĮ Registrų 
centro Vilniaus 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. 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 teisėtumo. 
 Be to, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.258 straipsnyje („Įregistravimo ar 
atsisakymo įregistruoti daiktus, teisių į juos suvaržymus, daiktines teises ir juridinius faktus 
apskundimas“) taip pat numatyta, kad įregistravimą ar atsisakymą įregistruoti daiktus, teisių į juos 
suvaržymus, daiktines teises ir juridinius faktus suinteresuoti asmenys gali įstatymų nustatyta tvarka 
apskųsti teismui. 
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 Iš pateikto dokumento matyti, kad VĮ Registrų centro Vilniaus filialas 2011-09-20 
sprendime Nr. KS-4946 X paaiškino šio sprendimo galimą apskundimo (per vieną mėnesį) tvarką 
nesutikimo atveju. Ar buvo pasinaudota šia teise, t. y. galimybe teritorinio registratoriaus sprendimą 
pirmiausia apskųsti Centriniam registratoriui, pareiškėjas skunde nenurodė. 
 Todėl Seimo kontrolierius pirmiau minėtu 2011-10-10 raštu Nr. 4D-2011/1-1284/3D-2630 
atkreipė pareiškėjo dėmesį į tai, kad dėl skundo padavimo Seimo kontrolieriui nėra pratęsiami 
pareigūnų priimtų sprendimų (administracinių aktų) apskundimo terminai.  

Tuo pačiu raštu X buvo paaiškinta, jog atsižvelgiant į tai, kad, pagal Lietuvos Respublikos 
Seimo kontrolierių įstatymo 3 straipsnį, Seimo kontrolierių veiklos tikslas – ginti žmogaus teisę į 
gerą viešąjį administravimą (pavyzdžiui, kad pareigūnai laiku priimtų sprendimus, kuriuos pagal 
įstatymą jie įgalioti priimti, laiku atsakytų į asmenų prašymus, informuotų pareiškėjus apie jų teises, 
priimtų sprendimų apskundimo tvarką, teiktų jiems išsamius paaiškinimus bei informaciją rūpimais 
klausimais ir pan.), dėl jo skundo pradėtas tyrimas, siekiant išsiaiškinti, ar nebuvo pažeista jo teisė į 
gerą viešąjį administravimą, VĮ Registrų centro Vilniaus filialui priimant administracinį sprendimą 
ar atliekant kitus su tuo susijusius veiksmus. 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 
punktu, 20 straipsnio 1 dalimi, Seimo kontrolierius kreipėsi į VĮ Registrų centrą, prašydamas 
pateikti išsamius bei teisės aktais pagrįstus paaiškinimus dėl X skunde nurodytų aplinkybių (Seimo 
kontrolieriaus 2011-10-10 raštas Nr. 4D-2011/1-1284/3D-2631). 

Pabrėžtina, kad, pradėjus tyrimą, X 2011-10-11, 2011-10-12 ir 2011-10-17 buvo atvykęs į 
Seimo kontrolierių įstaigą ir tikslino pirmiau minėtą skundą bei teikė papildomus dokumentus ir 
paaiškinimus. 

Atsižvelgdamas į tai, Seimo kontrolierius 2011-10-18 raštu Nr. 4D-2011/1-1284/3D-2720 
papildomai kreipėsi į VĮ Registrų centrą bei paprašė papildomos informacijos (paaiškinimų) 
atitinkamais klausimais. 

 
Dėl pareiškėjo prašymų nagrinėjimo eigos 

 
3. Tyrimo metu, VĮ Registrų centro Vilniaus filialo direktorius Jonas Štreimikis, 

atsakydamas į Seimo kontrolieriaus paklausimus dėl pareiškėjo skundo, pateikė atitinkamus 
dokumentus bei šiuos paaiškinimus (VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2011-10-28 raštas Nr. IN 
(12.5.1.15.)-29927, Seimo kontrolierių įstaigoje gautas 2011-11-04): 

– Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr. 534 (Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2005-06-23 nutarimo Nr. 695 redakcija, Žin., 2005, Nr. 80-2899) patvirtinti 
Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai (toliau – Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai) įpareigoja 
kadastro tvarkytoją patikrinti pateiktus dokumentus (Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 88 
punktas). Kai pateikti dokumentai atitinka nustatytus reikalavimus ir jų pakanka duomenims įrašyti, 
kadastro tvarkytojas nekilnojamojo daikto kadastro duomenis įrašo į Nekilnojamojo turto kadastrą 
ar atitinkamai juos pakeičia (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 1 dalis, 
Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 90 punktas). Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 14 
straipsnyje nurodyta, kad kadastro tvarkytojas atsisako įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro 
duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą, jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma nors viena iš 
šiame straipsnyje (1–5 punktuose) nurodytų aplinkybių; 

– VĮ Registrų centro Vilniaus filialas, išnagrinėjęs X 2011-08-18 prašymą (Paslaugų 
apskaitos sistemoje prašymas 2011-08-24 įregistruotas Nr. 2837028) pakeisti nekilnojamojo daikto 
– ūkinio pastato, plane pažymėto 3I1/p, unikalus Nr. ... (ūkinis pastatas prašymo nagrinėjimo metu 
Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotas Z nuosavybės teise) duomenis ir įrašyti 
nekilnojamojo daikto – mūro tvoros (unikalus Nr. ...), esančios ..., Vilniuje, kadastro duomenis į 
Nekilnojamojo turto kadastrą bei su 2011-08-18 prašymu pateiktą UAB „KM Centras“ 2011-08-16 
parengtą nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylą (kurios duomenimis, tvora pastatyta žemės 
sklype, kadastro Nr. ..., esančiame ..., Vilniuje, bendrosios dalinės nuosavybės teise 
priklausančiame Y ir Lietuvos Respublikai), 2011-09-01 priėmė sprendimą Nr. KS-4647 atsisakyti 
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atlikti X 2011-08-18 prašyme nurodytus veiksmus, kadangi pareiškėjas nesilaikė nustatytų teisės 
aktų reikalavimų, nepateikė statytojo surašytos deklaracijos apie statybos užbaigimą, patvirtinančios 
tvoros kaip statinio suformavimo teisėtumą bei X nuosavybės teises į ją, taip pat dokumento, 
suteikiančio teisę atstovauti Z; 

– X ir Z 2011-09-09 kreipėsi į VĮ Registrų centro Vilniaus filialą su 2011-09-08 prašymu 
(pakartotinai) ir 2011-09-09 prašymu „Dėl 3I1/p ir mūro tvoros registravimo“ (Paslaugų apskaitos 
sistemoje prašymai 2011-09-09 įregistruoti Nr. 2891620) pakeisti nekilnojamojo daikto – ūkinio 
pastato, plane pažymėto 3I1/p (unikalus Nr. ...) duomenis, ir įrašyti nekilnojamojo daikto – tvoros 
(unikalus Nr. ...), esančios ..., Vilniuje, kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą. Vėliau 
pareiškėjas žodžiu patikslino filialui teiktą 2011-09-09 prašymą „Dėl 3I1/p ir mūro tvoros 
registravimo“, atsisakydamas prašymo dėl ūkinio pastato, plane pažymėto 3I1/p. Pareiškėjas kartu 
su 2011-09-08 ir 2011-09-09 prašymais pateikė UAB „KM Centras“ 2011-08-16 parengtą 
nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylą, statytojo surašytą 2011-09-09 deklaraciją apie 
statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1, LDT vykdomojo komiteto 1980-09-12 raštą Nr. 
645-57, Lietuvos TSR valstybinio statybos reikalų komiteto 1980-04-20 raštą Nr. IA-64, Liaudies 
deputatų tarybos Vykdomojo komiteto Finansų skyriaus 1984-12-20 raštą Nr. 05/7, 1992-09-07 
aktą, UAB „Prospectus“ (Nekilnojamasis turtas) 2007-05-04 surinktų kitų statinių ir jų dalių 
kadastro duomenų 1C formą, Respublikinio techninio inventorizacijos biuro 1984-09-29 raštą Nr. 
308, UAB „Prospectus“ (Nekilnojamasis turtas) 2007-05-04 parengtą statinių išdėstymo planą, 
1965 m. Projektavimo techninės kontoros parengtą projektą, Statinių išdėstymo schemą, parengtą 
1988-05-03; 

– VĮ Registrų centro Vilniaus filialas, išnagrinėjęs pareiškėjo su prašymu pateiktus 
dokumentus, 2011-09-20 priėmė sprendimą Nr. KS-4946 atsisakyti atlikti X 2011-09-08 ir 2011-
09-09 prašymuose nurodytus veiksmus, kadangi statytojo surašyta 2011-09-09 deklaracija apie 
statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1 užpildyta nesilaikant teisės aktų nustatytos formos, 
o kiti su prašymu pateikti atitinkamų institucijų išduotų dokumentų fragmentai, brėžiniai, kuriuose 
minimi priestatai, ūkiniai pastatai, garažas ir kiti statiniai, bei aplinkybės, susijusios su šiais 
statiniais, nebuvo ir negalėjo būti vertinami kaip turintys reikšmės sprendimo priėmimui; 

– X 2011-10-13 pakartotinai kreipėsi į VĮ Registrų centro Vilniaus filialą su 2011-10-12 
prašymu „Dėl pastato 3I1/p ir tvoros (t8)“ (Paslaugų apskaitos sistemoje prašymas 2011-10-13 
įregistruotas Nr. 3015031) pakeisti nekilnojamojo daikto – ūkinio pastato, plane pažymėto 3I1/p 
(unikalus Nr. ...) duomenis ir įrašyti nekilnojamojo daikto – tvoros (unikalus Nr. ...), esančios ..., 
Vilniuje, kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą. Kartu su 2011-10-12 prašymu 
pareiškėjas pateikė 2007-05-04 parengtą statinių išdėstymo planą, UAB „Prospectus“ 
(Nekilnojamasis turtas) 2007-05-04 surinktų kitų statinių ir jų dalių kadastro duomenų 1C formą, 
2011-06-01 parengtą pastatų išdėstymo planą, 2001-04-11 raštą Nr. V-477, Vilniaus miesto tarybos 
administratoriaus 1996-09-06 raštą Nr. V-669, Respublikinio techninio inventorizacijos biuro 1984-
09-29 raštą Nr. 308, 2011-08-16 parengtą 1B formą „Pagalbinio pastato, jo dalių kadastro 
duomenys“; 

– VĮ Registrų centro Vilniaus filialas, išnagrinėjęs pareiškėjo su prašymu pateiktus 
dokumentus, 2011-10-19 priėmė sprendimą pakeisti nekilnojamojo daikto – ūkinio pastato, plane 
pažymėto 3I1/p (unikalus Nr. ...), esančio ..., Vilniuje, kadastro / registro duomenis Nekilnojamojo 
turto kadastre / registre, o prašymo dėl tvoros įregistravimo Nekilnojamojo turto registre netenkino 
(2011-10-19 sprendimas Nr. KS-5565), nes pareiškėjas nesilaikė nustatytų teisės aktų reikalavimų, 
nepateikė viešojo administravimo subjekto sprendimo dėl tvoros, kaip nekilnojamojo daikto, 
suformavimo; 

– pažymėtina, jog visais atvejais Vilniaus filialas X informavo, jog teritorinio registratoriaus 
priimtų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo peržiūrėjimas pagal kompetenciją priskiriamas 
išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka Centriniam registratoriui – valstybės įmonei 
Registrų centrui; 

– Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2002-07-12 nutarimu Nr. 1129 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro nuostatų 



 4 

patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 72-3077, su vėlesniais pakeitimais), 15 punktas numato, kad 
prašymas įregistruoti nekilnojamąjį daiktą, daiktinę teisę, daiktinių teisių suvaržymus ir juridinius 
faktus gali būti pateikiamas asmeniškai, paštu <...>, o 16.3 punkte numatyta, jog su prašymu turi 
būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis, kad už įregistravimą sumokėtas atlyginimas arba (jeigu 
prašymas pateikiamas asmeniškai) avansas <...>. Minėtų nuostatų 18 punktas numato, jog teritorinis 
registratorius, gavęs prašymą įregistruoti nekilnojamąjį daiktą, daiktinę teisę, daiktinių teisių 
suvaržymus ir juridinius faktus ir prie jo pridėtus dokumentus, įregistruoja jį kompiuterinėje 
prašymų registravimo knygoje, nurodydamas prašymo gavimo datą (metus, mėnesį, dieną), laiką 
(valandą ir minutes), pateiktus dokumentus, atlyginimo arba avansu mokamo atlyginimo dydį, 
prašymą priėmusį asmenį. Įregistruotam prašymui suteikiamas eilės numeris; 

– VĮ Registrų centro Vilniaus filialo nuomone, X pateikti prašymai bei su prašymais pateikti 
dokumentai buvo įforminti, išnagrinėti ir sprendimai dėl jų priimti laikantis teisės aktų reikalavimų. 

4. Kaip jau buvo nurodyta pirmiau, Seimo kontrolierius pradėjo pareiškėjo skundo tyrimą, 
siekdamas išsiaiškinti, ar nebuvo pažeista jo teisė į gerą viešąjį administravimą, VĮ Registrų centro 
Vilniaus filialui priimant administracinį sprendimą ar atliekant kitus su tuo susijusius veiksmus. 

Atsižvelgiant į tai, Seimo kontrolierius, įvertinęs VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 
pateiktus paaiškinimus bei atitinkamus dokumentus, atkreipia dėmesį į šią tyrimo metu nustatytą bei 
šiam tyrimui reikšmingą aplinkybę. 

Pareiškėjas skundžiasi, kad VĮ Registrų centro Vilniaus filialas 2011-09-20 sprendimą Nr. 
KS-4946, kuriuo atsisakoma įrašyti nekilnojamojo daikto – tvoros (unikalus Nr. ...), esančios ..., 
Vilniuje, kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą, priėmė tik pagal 2011-09-09 prašymą 
(kurį filialas liepęs parašyti kaip priedą prie jo 2011-09-08 prašymo), o 2011-09-08 prašymas bei 
visi prie šio prašymo pateikti papildomi ir, pareiškėjo nuomone, reikšmingi sprendimui priimti 
dokumentai (iš viso 13 dokumentų; pagal nuorodą prašymo užsakyme) net nebuvo nagrinėti, 
aptarti ar vertinti, priimant 2011-09-20 sprendimą Nr. KS-4946. 

Iš VĮ Registrų centro Vilniaus filialo Seimo kontrolieriui pateiktų paaiškinimų matyti, kad 
šio filialo 2011-09-20 sprendimas Nr. KS-4946 (atsisakyti įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro 
duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą) buvo priimtas, atsakant į X ir Z abu, t. y. 2011-09-08 ir 
2011-09-09, prašymus. VĮ Registrų centro Vilniaus filialas informavo, kad Paslaugų apskaitos 
sistemoje šie prašymai 2011-09-09 įregistruoti Nr. 2891620 ir kad kiti prie pareiškėjo 2011-09-08 
prašymo pateikti atitinkamų institucijų išduotų dokumentų fragmentai, brėžiniai, kuriuose minimi 
bei užfiksuoti priestatai, ūkiniai pastatai, garažas ir kiti statiniai, bei aplinkybės, susijusios su šiais 
statiniais, nebuvo ir negalėjo būti vertinami kaip turintys reikšmės sprendimo priėmimui. 

Tačiau pastebėtina, kad VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2011-09-20 sprendime Nr. KS-
4946 (arba toliau – Sprendimas) pirmiau nurodyta (ar panašaus turinio) informacija X ir Z nėra 
pateikiama, t. y. jie neinformuojami apie tai, kad Sprendimas priimtas, atsakant į abu jų prašymus; 
taip pat nepasisakoma dėl didžiosios dalies kai kurių prie jų 2011-09-08 prašymo pateiktų 
papildomų dokumentų (iš 13-kos pateiktų dokumentų Sprendime paminėti tik du, t. y. deklaracija 
apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą ir UAB „KM Centras“ parengta kadastro duomenų 
byla); nepaaiškinamos atsisakymo vertinti kitus pateiktus dokumentus, kurie, pareiškėjo nuomone, 
yra svarbūs ir reikšmingi, priežastys ar motyvai ir pan.  

Tai, kad prie 2011-09-08 prašymo pateikti papildomi dokumentai pareiškėjui buvo labai 
svarbūs (bei, pareiškėjo nuomone, reikšmingi jo klausimo sprendimui), parodo kai kurių iš jų 
turinys. Pavyzdžiui, viename iš VĮ Registrų centro Vilniaus filialui pateiktų dokumentų, t. y. 
tuomečio Vilniaus miesto Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1980-09-12 rašte Nr. 
645-57, pažymima: „Patvirtiname žodinį atsakymą, Jums duotą Vilniaus miesto vykdomajame 
komitete 1980 m. rugpjūčio 22 dieną. Jums buvo išaiškinta, kad individualios valdos dalyje, ..., 
pastatyta mūro tvora, metaliniai vartai – įteisinti“ (taip rašte). 

Seimo kontrolieriaus nuomone, nagrinėjamu ar panašiu atveju [teritoriniam registratoriui 
pateikiant atsakymą (priimant sprendimą) ne pagal vieną, o pagal kelis asmens (asmenų) prašymus], 
siekiant gero viešojo administravimo, sprendime turėtų būti nurodyta (paaiškinta), į kokius 
konkrečiai prašymus asmeniui atsakoma, išvardinti visi prie jo prašymo (prašymų) pateikti 
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dokumentai, bei pagrįstai paaiškinta, kodėl dalis pateiktų dokumentų nėra, nebus ar negali 
būti vertinama. 

Neabejotina, kad dėl pirmiau minėtų paaiškinimų (informacijos) Sprendime nepateikimo (t. 
y. Sprendimo neišsamumo) atsirado pagrindas kilti pareiškėjo abejonėms ir nepasitenkinimui dėl 
Registrų centro Vilniaus filialo veiksmų, nagrinėjant atitinkamus jo ir jo žmonos Z prašymus.  

Atsižvelgiant į šias tyrimo metu nustatytas aplinkybes, X skundo dalis dėl VĮ Registrų 
centro Vilniaus filialo 2011-09-20 sprendimo Nr. KS-4946 neišsamumo pripažintina pagrįsta. 

Tyrimo metu, iš VĮ Registrų centro Vilniaus filialo gavus papildomą informaciją žodžiu, 
taip pat išsiaiškinta, kad, 2011-11-09 įsigaliojus Dokumentų, teiktinų nekilnojamojo turto registro 
tvarkytojui registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991 m. liepos 25 d. sąrašo 
pakeitimui (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-10-27 nutarimas Nr. 1263), senų statinių 
įregistravimo tvarka buvo supaprastinta, todėl pareiškėjui X rūpimas klausimas dėl nekilnojamojo 
daikto – tvoros, esančios ..., Vilniuje, įregistravimo (kadastro duomenų įrašymo) išsisprendė (kaip 
informavo VĮ Registrų centro Vilniaus filialas, minėtos tvoros registracija atlikta 2011-12-08). 
 

Dėl apmokėjimo už suteiktas paslaugas 
 

5. Pareiškėjas nurodo, kad nuo 2011-08-18 jam rūpimais tais pačiais klausimais [dėl ūkinio 
pastato (sandėliuko), kurio žymėjimas – 3I1p (unikalus Nr. ...), ir mūro tvoros t8 (unikalus Nr. ...), 
esančių ..., Vilniuje] į VĮ Registrų centro Vilniaus filialą jis kreipėsi raštu net kelis kartus [t. y. 
2011-08-18, 2011-09-08, 2011-09-09 (prašymas be numerio), 2011-09-09 (prašymo Nr. 2891620), 
2011-09-23 ir 2011-10-13] bei už prašomas atlikti tas pačias paslaugas kaskart tekdavo mokėti. 

Kitaip tariant, pareiškėjas skundžiasi, kad jam teko net kelis kartus mokėti už tas pačias 
užsakomas paslaugas (t. y. mokėjo teikdamas kiekvieną prašymą, išskyrus 2011-09-23 prašymą), 
kurias suteikti vėliau būdavo atsisakoma. 

Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-
07-12 nutarimu Nr. 1129, 16.3 punkte numatyta, jog su prašymu turi būti pateiktas dokumentas, 
patvirtinantis, kad už įregistravimą sumokėtas atlyginimas arba (jeigu prašymas pateikiamas 
asmeniškai) avansas <...>. 

Tyrimo metu VĮ Registrų centro Vilniaus filialo direktorius J. Štreimikis dėl šios pareiškėjo 
skundo dalies pateikė atitinkamus dokumentus bei paaiškinimus (VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 
2011-10-28 raštas Nr. IN (12.5.1.15.)-29927, Seimo kontrolierių įstaigoje gautas 2011-11-04): 

– teritorinis registratorius, priėmęs sprendimą atsisakyti įregistruoti Nekilnojamojo turto 
registre nekilnojamąjį daiktą – tvorą, esančią ..., Vilniuje, Paslaugų apskaitos sistemoje keitė įrašus: 
iš pareiškėjo 2011-08-24 filialo kasoje sumokėtų 26,00 Lt įskaitė 1,00 Lt prašymo Nr. 2837028 
užpildymo atlyginimą ir pažymėjo už nesuteiktas paslaugas grąžinamą 25,00 Lt sumą, kurios 
pareiškėjas filialo kasoje neatsiėmė; 

– Y ir Z pagal 2011-09-09 pateiktą prašymą (Paslaugų apskaitos sistemoje įregistruotas Nr. 
2891620) buvo apskaičiuota mokėtina 46,00 Lt suma. Atlikus 25,00 Lt, sumokėtų pagal 2011-08-24 
pateiktą prašymą Nr. 2837028, įskaitą, suma buvo sumažinta iki 21,00 Lt, pateikiant užsakovams 
sąskaitą Nr. 2891620, kurią jie apmokėjo tą pačią dieną VĮ Registrų centro Vilniaus filialo kasoje. 
Teritoriniam registratoriui 2011-09-20 priėmus sprendimą Nr. KS-49467 atsisakyti atlikti X 2011-
09-08 ir 2011-09-09 prašymuose nurodytus veiksmus, tą pačią dieną Paslaugų apskaitos sistemoje 
buvo pakeisti įrašai, įskaitant 1,00 Lt prašymo Nr. 2891620 užpildymo atlyginimą bei pažymint 
grąžinamą už nesuteiktas paslaugas 45,00 Lt sumą, kurios pareiškėjas filialo kasoje neatsiėmė; 

– VĮ Registrų centro Vilniaus filialas, 2011-10-19 priėmęs sprendimą pakeisti 
nekilnojamojo daikto – ūkinio pastato, plane pažymėto 3I1/p (unikalus Nr. ...), esančio ..., Vilniuje, 
kadastro duomenis Nekilnojamojo turto kadastre bei įregistravęs minėto nekilnojamojo daikto 
registro įraše juridinį faktą – bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, įskaitė 22,00 Lt (1,00 Lt – 
prašymo Nr. 3015031 užpildymo atlyginimas, 10,00 Lt – pastato kadastro duomenų pakeitimo 
atlyginimas, 1,00 Lt – prašymo Nr. 3015090 užpildymo atlyginimas ir 10,00 Lt – juridinio fakto 
įregistravimo atlyginimas) iš klientui grąžintinos 45,00 Lt sumos, likusią 23,00 Lt sumą 
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pažymėdamas kaip grąžintiną. 2011-10-28 duomenimis, X šios sumos dar nebuvo atsiėmęs bei 
turėjo teisę kreiptis, teikdamas prašymą kartu su įmokas patvirtinančiais dokumentais (kasos 
čekiais) grąžinti grynais pinigais filialo kasoje arba mokėjimo pavedimu, pervedant į nurodytą (-as) 
banko sąskaitą (-as). 

Tyrimo metu, iš VĮ Registrų centro Vilniaus filialo gavus papildomą informaciją žodžiu, 
taip pat išsiaiškinta, kad, atlikus nekilnojamojo daikto – tvoros, esančios ..., Vilniuje, registraciją, 
pareiškėjui grąžintina 23 Lt suma (nurodyta VĮ Registrų centro Vilniaus filialo Seimo kontrolieriui 
pirmiau pateiktame paaiškinime) buvo įskaityta, apskaičiuojant atlyginimą už suteiktą paslaugą. 

Nagrinėjamu atveju atkreiptinas dėmesys į tai, kad, pareiškėjui kilus neaiškumų dėl 
apmokėjimo už suteiktas paslaugas, jis turėjo teisę raštu kreiptis tiesiogiai į VĮ Registrų centro 
Vilniaus filialą bei prašyti paaiškinimų. Tyrimo metu duomenų apie tai, kad pareiškėjas būtų 
kreipęsis į teritorinį registratorių šiuo jam rūpimu klausimu, negauta. 

Seimo kontrolierius, įvertinęs pirmiau nurodytas aplinkybes, VĮ Registrų centro Vilniaus 
filialo pateiktus paaiškinimus dėl apmokėjimo už suteiktas paslaugas bei atitinkamus dokumentus, 
neturi pagrindo konstatuoti, kad šiuo atveju pareiškėjo atžvilgiu būtų veikiama biurokratiškai ar 
pažeidžiama jo teisė į gerą viešąjį administravimą. 
 

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS 
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 
punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia X skundo dalį atmesti dėl šios pažymos 5 punkte nurodytų 
aplinkybių.  

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 
punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia X skundo dalį pripažinti pagrįsta dėl šios pažymos 4 
punkte nurodytų aplinkybių. 
 

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA 
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 
17 punktu, Seimo kontrolierius atkreipia valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo 
direktoriaus Jono Štreimikio dėmesį į šios pažymos 4 punkte nurodytas aplinkybes bei siūlo imtis 
priemonių, kad nustatytas asmens teisės į gerą viešąjį administravimą pažeidimas ateityje 
nepasikartotų. 
 
 Apie rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus Seimo kontrolierių informuoti iki 2012 metų 
sausio 31 dienos. 
 
 
Seimo kontrolierius        Romas Valentukevičius 
 
 
Gražina Krištapavičienė, 8 706  65140 


