
 
 
 

PAŽYMA DĖL SKUNDO 
PRIEŠ VĮ REGISTRŲ CENTRO ŠIAULIŲ FILIALĄ 

 
2012-03-16 Nr. 4D-2011/1-1536 

Vilnius 
 

I. SKUNDO ESMĖ 
 

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau – pareiškėja) skundą dėl valstybės 
įmonės Registrų centro Šiaulių filialo (toliau – Šiaulių filialas) pareigūnų galimo biurokratizmo. 

Pareiškėja skunde nurodė: 
1) iš Šiaulių filialo 2011-10-17 gavo raštą Nr. (8.4.2.)s-137, kuriuo buvo informuota, kad 

Nekilnojamojo turto registrų centro duomenų bazėje dėl įregistruotos patalpos a amalgamacijos, 
patalpos b  statusas - daiktas performuotas; 

2) amalgamacija įvykdyta UAB „P“ naudai, tai yra prie UAB „P“ priklausančios patalpos 
prijungiant minėtos patalpos – sandėlio dalį; 

3) ji 2011-10-27 kreipėsi į Šiaulių filialą „<...> su prašymu dėl informacijos pateikimo, 
kokiu pagrindu tai buvo padaryta“, prašė „pateikti visų dokumentų kopijas susijusias su minėtų 
veiksmų atlikimu ir priimtų sprendimų patvirtintas kopijas.“ Taip pat prašė „nedelsiant panaikinti 
atlikto performavimo registraciją, tai yra patalpos a amalgamacijos pagrindu atliktą registraciją ir/ar 
jos pakeitimą. Be to, panaikinti bet kokius kitus registracijos pakeitimus, susijusius su patalpa b 
nekilnojamojo turto registre“; 

4) iš Šiaulių filialo 2011-11-08 gavo sprendimą Nr. (8.4.3.) G-1262, kuriame nurodyta, jog 
jos prašymas atmestas vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 2 
punktu, „nes prie prašymo nebuvo pateikti dokumentai dėl nekilnojamųjų daiktų pakeitimo 
nekilnojamojo turto kadastre, numatyti to paties įstatymo 12 straipsnio 1 bei 2 dalyse. Su sprendimu 
buvo pateikti dokumentai, kurie visiškai nesusiję su atlikta patalpos amalgamacija ir patalpos b 
statuso pakeitimo registracija – daiktas performuotas“; 

5) 2011-11-08 sprendimą Nr. (8.4.3.) G-1262 priėmė Kadastro duomenų tvarkymo skyriaus 
vedėja, kadastro specialistė ekspertė Irena Kučinskienė, kuri, pareiškėjos nuomone, neturi teisės 
priimti tokio pobūdžio sprendimus; 

6) Šiaulių filialas nesuteikė prašomos informacijos pagal jos 2011-10-27 prašymą, nepateikė 
nurodytų dokumentų. 
 

II. TYRIMAS IR IŠVADOS 
 

 1. VĮ Registrų centro direktoriaus pavaduotojas Nekilnojamojo turto kadastrui ir 
registrui Romualdas Kasperavičius 2011-12-16 raštu Nr. (1.1.35.) s-5146 „Dėl informacijos 
pateikimo“ Seimo kontrolierių informavo atsakydamas į 2011-12-05 raštą Nr. 4D-2011/1-1536/3D-
3218 „Dėl informacijos pateikimo“. 
 2. VĮ Registrų centro 2011-12-16 rašte Nr. (1.1.35.)s-5146 „Dėl informacijos 
pateikimo“ rašoma: 

2.1. Šiaulių filialas gavo UAB „P“ 2011-07-07 prašymą ištaisyti kadastrinių matavimų 
klaidas ir patikslinti negyvenamosios patalpos – kavinės, patalpos a, esančios Šiauliuose, ..., 
kadastrinių matavimų duomenis. Šiaulių filialo matininkas 2011-07-20 patikslino kavinės patalpos 
kadastro duomenų bylą. Kadangi Šiaulių filialas priėmė sprendimą tenkinti UAB „P“ 2011-07-07 
prašymą ir pakeitė kavinės patalpos kadastro duomenis, todėl dalis sandėlio (kurio dalis priklauso ir 



pareiškėjai) pateko į dalį kavinės patalpos, Nekilnojamojo turto registre ... buvo įrašytas daikto 
(sandėlio) statusas „Daiktas performuotas“. Sandėlio kadastro duomenys nebuvo pakeisti. 

2.2. Šiaulių filialas, pastebėjęs, kad kavinės patalpos kadastro duomenys buvo pakeisti be 
juridinio pagrindo, priėmė 2011-08-03 sprendimą Nr. (8.8.8.) KDT-1122 „Dėl nekilnojamojo daikto 
kadastro duomenų pakeitimo nekilnojamojo turto kadastre“, kuriame nurodė, kad kadastro 
tvarkytojas, „pastebėjęs klaidą nekilnojamojo turto registre, ištaiso nekilnojamojo daikto – kavinės, 
patalpos a kadastro duomenis, adresu Šiaulių m. sav. Šiaulių m. ... pagal 2003-01-27 kadastrinius 
matavimus.“ Kadastro tvarkytojo sprendimo priėmimo motyvai: nepateiktas visų bendraturčių 
prašymas; nepateikta Subjekto įgalioto valstybės tarnautojo ar kito įgalioto darbuotojo pažyma, 
aprašyta Statybos techninio reglamento STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo tvarkos aprašo“ 
20.7 punkte. 

2.3. UAB „P“ Šiaulių filialo 2011-08-03 sprendimą Nr. (8.8.8.) KDT-1122 išankstinio ginčų 
nagrinėjimo ne teismo tvarka apskundė Centriniam registratoriui, kuris 2011-10-04 sprendimu Nr. 
259 „Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo“ panaikino teritorinio registratoriaus Šiaulių 
filialo 2011-08-03 sprendimą, kadangi jis buvo priimtas pažeidžiant teisės aktų nuostatas.  

Šiaulių filialas 2011-08-03 sprendimu ne ištaisė kokius nors techninio pobūdžio 
neatitikimus tarp pateiktų dokumentų ir registro duomenų, o iš naujo iš esmės įvertino UAB „P“ 
2011-08-01 prašymą bei pateiktus dokumentus, t. y. faktiškai pats išsprendė savo 2011-08-01 
priimto sprendimo pakeisti kadastro duomenis teisėtumo klausimą, nors, pagal Nekilnojamojo turto 
registro įstatymo nuostatas, to daryti negalėjo. Minėtas įstatymas numato, kad teritorinio 
registratoriaus priimtą sprendimą gali panaikinti tik Centrinis registratorius. 

2.4. Šiaulių filialas, vykdydamas Centrinio registratoriaus priimtą sprendimą, atstatė 
negyvenamosios patalpos – kavinės kadastro duomenis pagal 2011-07-20 atliktų kadastrinių 
matavimų (jų metu dalis sandėlio patalpos, pažymėtos 2006-01-12 plane R-132, buvo prijungta prie 
kavinės patalpos, 2011-07-20 plane pažymėtos 99-35) duomenis.  

2.5. Šiaulių filialas apie Nekilnojamojo turto registre pakeistus registro duomenis 2011-10-
17 raštu Nr. (8.4.2)s-137 informavo sandėlio patalpos bendraturčius, tarp jų ir pareiškėją. 

2.6. X rašytinis 2011-10-27 prašymas dėl 2011-08-01 priimtų sprendimų, susijusių su 
patalpų a ir b kadastro ir registro duomenų pakeitimu, Šiaulių filiale gautas 2011-10-28. Šiaulių 
filialo direktorius prašymą nagrinėti pavedė direktoriaus pavaduotojui Rolandui Bogušui, kuris 
prašymą su rezoliucija „Priimti užsakymą“ nukreipė Priėmimo skyriaus vedėjui Antanui 
Beinoravičiui; 2011-11-02 prašymas įregistruotas paslaugų apskaitos sistemoje (įrašo eilės Nr. 
3074928).  

2.7. Pagal paslaugų apskaitos sistemoje esančio įrašo (eilės Nr. 3074928) 1 punktą, 
prašymas paskirtas vykdyti Šiaulių filialo Kadastro duomenų tvarkymo skyriaus Kadastro duomenų 
tvarkymo grupės vyresniajai kadastro specialistei Irenai Ivaškevičienei, kuri parengė sprendimo 
projektą. 

2.8. 2011-11-08 sprendimą Nr. (8.4.3.) G-1262 atmesti pareiškėjos prašymą priėmė 
Kadastro duomenų tvarkymo skyriaus vedėja I. Kučinskienė, turinti kadastro specialisto eksperto 
kategoriją. Registro ir kadastro bylų dokumentų kopijų parengimas buvo pavestas archyvarei 
Janinai Gapšienei. Sprendimas ir dokumentų kopijos pareiškėjai įteiktos 2011-11-09. 

2.9. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 4 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad 
nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą įrašo kadastro tvarkytojo 
darbuotojai, turintys Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (Žin., 2002, Nr. 41-1539) nustatyta 
tvarka suteiktą kvalifikaciją. Kadastro nuostatų 9–11 punktai detaliai nustato kadastro tvarkytojų 
teises ir pareigas. 

Atestacinės komisijos 2008-03-14 sprendimu (protokolo Nr. 4, pažymėjimo Nr. 2008/92) I. 
Kučinskienei suteikta kadastro specialisto eksperto (kadastro duomenų tvarkymo specializacija) 
kvalifikacinė kategorija, suteikianti teisę priimti sprendimus dėl nekilnojamųjų daiktų įregistravimo 
ir/ar kadastro duomenų pakeitimo Nekilnojamojo turto registre. 



2.10. Pareiškėja 2011-10-27 rašte prašė pateikti visų su šiais veiksmais (amalgamacija, 
kavinės patalpos kadastrinių duomenų keitimu, sandėlio statuso keitimu) susijusių dokumentų bei 
priimtų sprendimų patvirtintas kopijas ir panaikinti performavimo registraciją. Šiaulių filialas 
Registrų centrui pateikė paaiškinimą, kad X savo prašyme konstatavo, jog visiškai nesupranta, 
„kokiu pagrindu nekilnojamojo turto registre centro duomenų bazėje dėl įregistruotos patalpos a 
amalgamacijos, patalpos b buvo įrašytas statusas – daiktas performuotas“, bet neprašė paaiškinti, 
todėl nelaikyta pateiktu klausimu. 

2.11. Pagal X 2011-10-27 prašymą 2011-11-08 priimtas ir išduotas sprendimas Nr. (8.4.3.) 
G-1262 „Dėl nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų pakeitimo“, ... namo bendrasavininkų 2006-
02-02 susitarimo ir 2006-09-18 pripažinimo tinkamu naudoti akto kopijos. Sprendime nurodyta 
apskundimo tvarka.  

2.12. X 2011-11-28 pateikė skundą Centriniam registratoriui. 
2.13. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija, išnagrinėjusi pareiškėjos skundą, 

2011-12-28 priėmė sprendimą Nr. 353, kuriame nurodė, kad Šiaulių filialas, priimdamas 2011-11-
08 sprendimą Nr. (8.4.3.) G-1262 dėl pareiškėjos 2011-10-27 prašymo nagrinėjimo, viršijo jam 
suteiktus įgaliojimus. Sprendime rašoma, kad teritorinis viešojo administravimo subjektas (Šiaulių 
filialas), vadovaudamasis Viešojo administravimo įstatymo nuostatomis bei administracinių teismų 
praktikoje įtvirtinta taisykle, kad viešojo administravimo subjektas negali panaikinti jo paties 
priimto sprendimo, privalėjo pareiškėjos 2011-10-27 prašymą persiųsti nagrinėti centriniam viešojo 
administravimo subjektui – Registrų centrui. Centrinis registratorius panaikino Šiaulių filialo 
sprendimą ir priėmė naują sprendimą – „UAB „P“ 2011-08-01 prašymo Nr. 2769609 pakeisti 
patalpos a kadastro duomenis netenkinti, kadangi nepateiktas nekilnojamojo daikto kadastro 
duomenų pakeitimo teisinis pagrindas ir pateikta nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
neatitinka Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo reikalavimų.“ 
 

3. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog nekilnojamojo 
turto kadastre įrašyti duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nepakeisti 
arba nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Šio įstatymo 4 straipsnio 2 punktas nurodo, jog kadastro 
tvarkytojas įstatymų nustatyta tvarka atsako, kad nekilnojamojo turto kadastre kaupiami duomenys 
atitiktų dokumentus, kurių pagrindu jie buvo įrašyti, ir už šių duomenų apsaugą. Minėto įstatymo 12 
straipsnis nustato nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir 
jų pakeitimo teisinius pagrindus. 

4. Nekilnojamojo turto registro įstatyme nustatyta, kad registro tvarkytojo sprendimo 
teisėtumas ir pagrįstumas gali būti tikrinamas Centrinio registratoriaus ir teismo, o pats sprendimą 
priėmęs teritorinis registratorius jo panaikinti ar pakeisti neturi teisės. 

Viešojo administravimo įstatymas numato išimtį, pagal kurią ištaisyti sprendime rašymo 
apsirikimus ar aiškias aritmetines klaidas minėto įstatymo 35 straipsnio nustatyta tvarka gali ir pats 
sprendimą priėmęs viešojo administravimo subjektas. Jei kadastro duomenų ištaisymas nelaikomas 
techninės klaidos ištaisymu, o vertintinas kaip pateiktų dokumentų pervertinimas, tada 
Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio 2 dalies procedūros taikymas yra negalimas 
(administracinė byla Nr. 1-1939-580/2011).  

5. Šiaulių filialas, nustatęs, kad kavinės patalpos kadastro duomenys nekilnojamojo turto 
kadastre buvo pakeisti be teisinio pagrindo, turėjo kreiptis į Centrinį registratorių, prašydamas 
įvertinti savo paties, tai yra Šiaulių filialo, priimto sprendimo dėl UAB „P“ 2011-08-01 prašymo 
Nr. 2769609 pakeisti patalpos a kadastro duomenis teisėtumą, o ne pats naikinti savo priimtą 
sprendimą. Naikindamas savo paties priimtą sprendimą, Šiaulių filialas peržengė kompetencijos 
ribas. Šiaulių filiale dirbantys asmenys pagal tuos reikalavimus, kurie yra keliami juos priimant į 
darbą, turėtų suprasti, kur yra aritmetinė klaida ar rašymo apsirikimas, o kur yra kadastro duomenų 
ištaisymas.  



6. Šiaulių filialas po Centrinio registratoriaus 2011-10-04 priimto sprendimo Nr. 259 „Dėl 
teritorinio registratoriaus priimto sprendimo“, kuriuo buvo panaikintas Šiaulių filialo 2011-08-03 
sprendimas, kaip priimtas pažeidžiant teisės aktų nuostatas, pats nesikreipė į Centrinį registratorių, 
kad būtų panaikintas galimai neteisėtas Šiaulių filialo priimtas sprendimas dėl UAB „P“ 2011-08-
01 prašymo Nr. 2769609 pakeisti patalpos a kadastro duomenis, ir taip paliko galioti galimai 
neteisėtą sprendimą. 

7. Pažymėtina, kad pareiškėja apie vykstančius procesus, susijusius su jai bendros 
nuosavybės teise priklausančia patalpa – sandėliu, nebuvo informuojama. Jai nežinant, dalis 
sandėlio patalpos, kurios savininkė ji yra kartu su kitais asmenimis, buvo prijungta prie kitos 
patalpos, taip sumažinant sandėlio patalpą. 

Apie tai pareiškėja buvo informuota tik 2011-10-17 Šiaulių filialo raštu, tai yra praėjus 
daugiau kaip dviem mėnesiams nuo UAB „P“ 2011-08-01 prašymo patenkinimo. Minėtame rašte 
nebuvo pateikta jokios informacijos apie tai, kokiu teisiniu pagrindu buvo įvykdyta greta sandėlio 
patalpos esančios UAB „P“ nuosavybės teise priklausančios kavinės patalpos amalgamacija, dėl 
kurios sumažėjo pareiškėjai bei kitiems asmenims priklausančio sandėlio patalpos ir jai nežinant 
sandėlio patalpos statusas pasikeitė. Šiame rašte pateiktos informacijos neišsamumas sukėlė 
pagrįstą pareiškėjos pasipiktinimą, o reakcija į tai buvo pareiškėjos 2011-10-27 prašymas Šiaulių 
filialui dėl informacijos pateikimo. Darytina prielaida, kad po nepasisekusio bandymo 2011-08-03 
panaikinti paties priimtą 2011-08-01 neteisėtą sprendimą Šiaulių filialas,  užuot pats kreipęsis į 
Centrinį registratorių dėl minėto sprendimo panaikinimo, užėmė poziciją, kad dalis sandėlio 
patalpos, kurios savininkė yra pareiškėja kartu su kitais asmenimis, prie kavinės patalpos buvo 
prijungta teisėtai. 

8. Tenka pažymėti ir tai, kad Šiaulių filialas pareiškėjos 2011-10-27 prašymą išnagrinėjo 
netinkamai. Dėl pareiškėjos prašymo pirmosios dalies, kurioje ji prašė pateikti visų su šiais 
veiksmais (amalgamacija, kavinės patalpos kadastrinių duomenų keitimu, sandėlio statuso keitimu) 
susijusių dokumentų bei priimtų sprendimų patvirtintas kopijas, nustatyta, kad Šiaulių filialas jų 
nepateikė ir taip pažeidė Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų 
įstatymo nuostatas. Dėl prašymo antrosios dalies, kaip nustatė Centrinis registratorius, tirdamas 
pareiškėjos 2011-11-28 skundą, Šiaulių filialas neturėjo teisės nagrinėti pareiškėjos prašymo dėl 
2011-08-01 priimtų sprendimų, susijusių su patalpų a ir b kadastro ir registro duomenų pakeitimu, o 
privalėjo pareiškėjos 2011-10-27 prašymą (tą jo dalį) persiųsti pagal kompetenciją Centriniam 
registratoriui. Nagrinėdamas pareiškėjos prašymo antrąją dalį ir dėl to 2011-11-08 priimdamas 
sprendimą, Šiaulių filialas viršijo jam suteiktus įgaliojimus.  

9. Iš to, kas pirmiau išdėstyta, darytina išvada, kad dėl Šiaulių filialo darbuotojų 
nekompetencijos, o galbūt sąmoningo vilkinimo priimti teisingus sprendimus, tai yra iš karto 
kreiptis į Centrinį registratorių, buvo pažeista pareiškėjos teisė į tinkamą viešąjį administravimą, 
pažeisti viešojo administravimo principai, išdėstyti Viešojo administravimo įstatyme. Pareiškėjos 
iniciatyva buvo atkurtas teisingumas, tačiau Šiaulių filialo darbuotojų, netinkamai vykdžiusių savo 
funkcijas, darbas nebuvo įvertintas, tai yra nebuvo pradėti tarnybiniai patikrinimai. 

 
III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS 

 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 

punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia: 
X skundą dėl valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialo darbuotojų galimo 

biurokratizmo ir piktnaudžiavimo pripažinti pagrįstu. 
 

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS 
 



Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 
17 punktu, Seimo kontrolierius rekomenduoja: 
  

valstybės įmonės Registrų centro direktoriui Kęstučiui Sabaliauskui 
 

atkreipti dėmesį į pažymoje nurodytas aplinkybes ir imtis priemonių teisės aktų nustatyta 
tvarka inicijuoti valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialo darbuotojų, kurie rengė ar priėmė 
sprendimus (2011-08-01; 2011-08-03; 2011-11-08), kurie neturėjo būti priimti; dėl kurių neveikimo 
nebuvo kreiptasi į Centrinį registratorių dėl 2011-08-01 priimto sprendimo panaikinimo; dėl kurių 
netinkamo veikimo nebuvo suteikta prašoma informacija pagal pareiškėjos 2011-10-27 prašymo 
pirmąją dalį, tarnybinius patikrinimus ir įvertinti jų darbą. 

 
Apie rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus Seimo kontrolierių prašyčiau informuoti iki 

2012-05-14. 
 
 
 
Seimo kontrolierius               Romas Valentukevičius 
 
Vilija Burzdikienė, 8 706  65121 
 
 
 
 
 


