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I. SKUNDO ESMĖ 
 

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (arba toliau – Pareiškėjas) skundą dėl 
valstybės įmonės Registrų centro ir šio centro Mažeikių filialo galimai neteisėtų veiksmų. 

X skunde nurodė, kad Mažeikių filialas išdavė jam nekilnojamojo turto registro 2010-04-28 
pažymėjimą Nr. ... (toliau – Pažymėjimas). Pareiškėjo nuomone, Pažymėjime įrašyti klaidingi 
duomenys apie jo namų valdos žemės sklypą, kurio adresas yra ..., Mažeikių rajonas. Pareiškėjo 
teigimu, Pažymėjime neteisingai nurodyta, kad minėto žemės sklypo numeris yra a. Pareiškėjas 
pateikia šiuos argumentus: „Tokio numerio nėra įrašyta S. Šilingo įmonės parengtoje kadastro 
duomenų byloje ir Santeklių kadastro vietovės žemėlapyje. Mano Nekilnojamojo turto registro 
pažymėjime privalo įrašyti žemėtvarkos projektinį Nr. b, kuriuo žemėlapyje yra pažymėta mano 
sodyba“ (taip skunde; šios ir kitų citatų kalba netaisyta). 

Pareiškėjas prašo, kad jo namų valdos žemės sklypas su 1975 metais pastatytais statiniais 
būtų įregistruotas „kadastriniu adresu, Nr. b, kuris yra pažymėtas Santeklių kadastro vietovės 
žemėlapyje“ (taip skunde). 

Pareiškėjo teigimu, jo žemės sklypui suteikti numeriai neatitinka „kadastro vietovės, bloko, 
sklypo numerio“ (taip skunde). 

Kaip matyti, Pareiškėjui yra neaišku, kodėl kadastro duomenų byloje esantis žemėtvarkos 
projektinis numeris (b) niekaip neatsispindi žemės sklypo kadastro ar unikaliame numeriuose. 

Pareiškėjas skunde taip pat nurodė, kad S. Šilingo įmonė pagal jo prašymą atliko pirmiau 
minėto namų valdos žemės sklypo kadastrinius matavimus bei parengė kadastro duomenų bylą, 
tačiau šios jo lėšomis parengtos bylos duomenys be jo prašymo (ar sutikimo) buvo įrašyti į 
Nekilnojamojo turto kadastrą pagal Mažeikių žemėtvarkos skyriaus 2010-04-02 kreipimąsi. 
Atsižvelgiant į tai, Pareiškėjas klausia, kodėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenys įrašyti į 
Nekilnojamojo turto kadastrą, nesant jo, kaip daikto savininko, prašymo.  
 

II. TYRIMAS IR IŠVADOS 
 

 Kaip minėta pirmiau, X prašo, kad jo namų valdos žemės sklypas su 1975 metais pastatytais 
statiniais būtų įregistruotas „kadastriniu adresu, Nr. b, kuris yra pažymėtas Santeklių kadastro 
vietovės žemėlapyje“. 

Pareiškėjui yra neaišku, kodėl kadastro duomenų byloje esantis žemėtvarkos projektinis 
numeris (b) niekaip neatsispindi žemės sklypo kadastro ar unikaliame numeriuose. 

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. 

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.262 straipsnis („Registro duomenų teisinis 
statusas“) numato, kad įrašyti į viešą registrą duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol 
nenuginčijami 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 Mažeikių filialo) priimti sprendimai skundžiami ta pačia tvarka kaip 
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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; viešųjų įstaigų, įmonių ir nevyriausybinių 
organizacijų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus, priimtų sprendimų ir veiksmų viešojo 
administravimo srityje teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus 
veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus. 

Pagrindžiant Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre saugomų 
duomenų svarbą, paminėtinas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.258 straipsnis, numatantis, 
kad įregistravimą ar atsisakymą įregistruoti daiktus, teisių į juos suvaržymus, daiktines teises ir 
juridinius faktus suinteresuoti asmenys gali įstatymų nustatyta tvarka apskųsti teismui. 

Iš pirmiau nurodytų teisės aktų nuostatų matyti, kad Seimo kontrolieriaus kompetencijai 
nepriskirta spręsti ginčus dėl į Nekilnojamojo turto kadastre ar Nekilnojamojo turto registre įrašytų 
duomenų pagrįstumo bei teisėtumo, taip pat peržiūrėti teritorinio ar Centrinio registratoriaus šiuo 
klausimu priimtus sprendimus. Tačiau, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 
įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 21 punktu, Seimo kontrolierius, netirdamas jo kompetencijai 
nepriskirto skundo iš esmės, gali teikti siūlymus ar pastabas atitinkamoms institucijoms ir įstaigoms 
dėl viešojo administravimo gerinimo, kad nebūtų pažeidinėjamos žmogaus teisės ir laisvės. 

Pabrėžtina, kad, pagal Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 3 straipsnį, Seimo 
kontrolierių veiklos tikslas – ginti žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą (pvz., kad 
pareigūnai laiku priimtų sprendimus, kuriuos pagal įstatymą jie įgalioti priimti, informuotų asmenis 
apie jų teises, priimtų sprendimų apskundimo tvarką, teiktų išsamius paaiškinimus bei informaciją ir 
pan.). Pagal 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.  

Seimo kontrolierius, atsižvelgęs į pirmiau nurodytas aplinkybes bei įvertinęs X skundo turinį 
ir pateiktus papildomus dokumentus, pradėjo Pareiškėjo skundo tyrimą viešojo administravimo 
aspektu, siekdamas išsiaiškinti, ar nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojas pateikė 
Pareiškėjui pakankamai išsamią bei aiškią informaciją jam rūpimu klausimu; ar, priimant 
administracinius sprendimus (administracinius aktus), nebuvo pažeista Pareiškėjo teisė į tinkamą 
viešąjį administravimą.  
 Valstybės įmonės Registrų centro direktorius Kęstutis Sabaliauskas 2011-03-02 raštu Nr. 
(1.1.4.) s-846 Seimo kontrolierių informavo, kad Pareiškėjui ne kartą buvo atsakyta į jo skundus tais 
pačiais klausimais, bei pateikė atitinkamų dokumentų patvirtintas kopijas. Minėtas pareigūnas 
pabrėžė, kad Pareiškėjui buvo atsakyta individualiu administraciniu aktu (VĮ Registrų centro 2010-
11-25 raštas Nr. (1.1.4.) s-4868) ir nurodyta jo apskundimo tvarka; taip pat Centrinio registratoriaus 
ginčų nagrinėjimo komisija 2010-12-27 priėmė sprendimą Nr. 323, taip pat nurodydama Pareiškėjui 
šio sprendimo apskundimo tvarką. 
 Iš tyrimui pateiktų dokumentų matyti, kad VĮ Registrų centro Mažeikių filialas (arba toliau – 
Mažeikių filialas) 2011-02-03 rašte Nr. (1.7./2120/01) s-460, be kitų aplinkybių, Pareiškėją 
informavo, kad dėl žemėtvarkos projekto projektinio numerio (b) įrašymo jam yra atsakyta 
Mažeikių filialo 2011-01-26 raštu Nr. (1.7./2120/01) s-327, apie unikalaus numerio suteikimo ir 
įrašymo galimybes yra atsakyta Mažeikių filialo 2011-01-04 raštu Nr. (1.7./2120/01) s-25, o apie 
žemės sklypo kadastrinio numerio sandarą ir įrašymo galimybes yra paaiškinta (atsakyta) Centrinio 
registratoriaus 2010-12-27 sprendime Nr. 323. 

Dėl žemės sklypo unikalaus numerio suteikimo ir įrašymo Mažeikių filialo 2011-01-04 rašte 
Nr. (1.7./2120/01) s-25 X paaiškinta, kad, pagal Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 101 punktą, 
įrašo suformavimo kadastre tvarką nustato kadastro tvarkytojas. Pagal tų pačių nuostatų 
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102.1.2 punktą, kadastro tvarkytojo padaliniai žemės sklypui (kaip nekilnojamam daiktui) suteikia 
žemės sklypo unikalų numerį iš dvylikos skaitmeninių simbolių – „XXXX-XXXX-XXXX“, kuris 
yra nekintantis visą žemės sklypo egzistavimo laiką. Nekilnojamieji daiktai Nekilnojamojo turto 
registre registruojami specialios programos pagalba ir, registruojant žemės sklypą Nekilnojamojo 
turto registre, žemės sklypo unikalų numerį programa suteikia automatiškai. Pareiškėjui paaiškinta, 
kad jo žemės sklypui programa suteikė unikalų numerį a. 
 Mažeikių filialas 2011-01-26 raštu Nr. (1.7./2120/01) s-327 dėl žemėtvarkos projekto 
projektinio numerio (b) įrašymo Pareiškėjui paaiškino šias aplinkybes: „<...> žemės sklypo, kurio 
kadastrinis Nr. c, kadastro duomenyse nurodytas žemėtvarkos projektinis Nr. b yra įrašytas į 
duomenų bazę. Nekilnojamojo turto duomenų bazės tvarkymo programa nesuteikia galimybės 
spausdinti visų kadastro duomenų, esančių duomenų bazėje, tame tarpe ir Jūsų pageidaujamo 
žemėtvarkos projektinio Nr. b. Todėl turimame dokumente šio numerio ir nėra“. 
 Kaip jau minėta pirmiau, apie žemės sklypo kadastrinio numerio sandarą ir įrašymo 
galimybes Pareiškėjui buvo paaiškinta Centrinio registratoriaus 2010-12-27 sprendime Nr. 323. 
 VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija, išnagrinėjusi X 
skundą, 2010-12-27 sprendime Nr. 323, be kitų aplinkybių, konstatavo: Nekilnojamojo turto 
kadastro nuostatų 101 punktas nustato, kad įrašo suformavimo kadastre tvarką nustato kadastro 
tvarkytojas, o 102 punktas nustato, kad, įrašydami nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į 
kadastrą, kadastro tvarkytojo padaliniai kiekvienam nekilnojamajam daiktui suteikia identifikavimo 
kodą. Žemės sklypui suteikiamas: žemės sklypo kadastro numeris iš trijų dalių dvylikos skaitmeninių 
simbolių – „XXXX/YYYY:ZZZZ“ (XXXX – kadastro vietovės kodas, YYYY – kadastro bloko kodas, 
ZZZZ – sklypo numeris kadastro bloke). Atkreiptinas dėmesys, kad žemės sklypo numeris kadastro 
bloke nėra žemės sklypo žemėtvarkos projekto numeris. Nekilnojamieji daiktai Nekilnojamojo 
turto registre registruojami specialios programos pagalba (Nekilnojamojo turto registro duomenų 
tvarkymo aplikacija) ir, registruojant žemės sklypą į Nekilnojamojo turto registrą, žemės sklypo 
numerį kadastro bloke programa suteikia automatiškai (iš eilės einantį laisvą numerį didėjimo 
tvarka). Registruojant pareiškėjui nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, laisvas žemės sklypo 
numeris kadastro bloke buvo c, kurį programa ir parinko. Centrinio registratoriaus ginčų 
nagrinėjimo komisija konstatuoja, jog minėtam žemės sklypui kadastrinis numeris suteiktas 
teisingai.“ 
 Vadovaudamasis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 31 ir 32 straipsniais, Centrinis 
registratorius 2010-12-27 sprendimu Nr. 323 nutarė netenkinti Pareiškėjo prašymo pakeisti žemės 
sklypo kadastrinį numerį. 
 Pareiškėjui, be jau minėtų aplinkybių, taip pat buvo paaiškinta šio sprendimo galima 
apskundimo teismui tvarka nesutikimo atveju. 

Seimo kontrolierius, įvertinęs tyrimui pateiktus dokumentus bei atitinkamas teisės aktų 
nuostatas, neturi pagrindo konstatuoti, kad VĮ Registrų centro ir šio centro Mažeikių filialo 
pareigūnai, atitinkamuose raštuose (sprendimuose) teikdami X informaciją (paaiškinimus) dėl 
žemės sklypo kadastro (unikalaus) numerio, jo atžvilgiu veikė biurokratiškai ar piktnaudžiavo arba 
kitaip pažeidė jo teisę į tinkamą viešąjį administravimą. 

Pareiškėjas skunde taip pat nurodė, kad S. Šilingo įmonė pagal jo prašymą atliko jo namų 
valdos žemės sklypo kadastrinius matavimus bei parengė kadastro duomenų bylą, tačiau šios jo 
lėšomis parengtos bylos duomenys be jo prašymo (ar sutikimo) buvo įrašyti į Nekilnojamojo turto 
kadastrą pagal Mažeikių žemėtvarkos skyriaus 2010-04-02 kreipimąsi. Atsižvelgiant į tai, 
Pareiškėjas klausia, kodėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenys buvo įrašyti į Nekilnojamojo 
turto kadastrą, nesant jo, kaip daikto savininko, prašymo.  

Tyrimo metu VĮ Registrų centras Seimo kontrolieriui pateikė X pasirašyto 2010-04-02 
prašymo, adresuoto tuometės Telšių apskrities viršininko administracijos Mažeikių rajono 
žemėtvarkos skyriui, spaudu patvirtintą kopiją. Šiame prašyme Pareiškėjas minėto skyriaus prašo 
„pateikti dokumentus Registrų centrui dėl žemės sklypo, esančio ..., Mažeikių rajone, įregistravimo“ 
(taip prašyme) bei nurodo, kad už atliktus darbus apmokės savo lėšomis. 
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Seimo kontrolieriui taip pat buvo pateiktas X pasirašytas 2010-04-27 prašymas, adresuotas 
VĮ Registrų centro Mažeikių filialui (registracijos Nr. 1538693), dėl nuosavybės į sklypą (..., 
Mažeikių r.) įregistravimo. 
 

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS 
 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 
punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia X skundą, nenustačius valstybės įmonės Registrų centro ir 
šio centro Mažeikių filialo pareigūnų piktnaudžiavimo ar biurokratizmo faktų, atmesti. 
 
 
 
Seimo kontrolierius                     Romas Valentukevičius 
 
Gražina Krištapavičienė, 706 651 40 
 

 
 


