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I. SKUNDO ESMĖ 
 
 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo advokato X (toliau – pareiškėjas) skundą dėl 
valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo darbuotojų galimo biurokratizmo ir (ar) 
piktnaudžiavimo.  
 Skunde nurodoma, kad „[...] 2011-09-30 VĮ „Registrų centro“ Vilniaus filialui buvo 
pateiktas prašymas su atitinkama dokumentacija; raštinėje patvirtino, kad tokia dokumentacija 
gauta, tačiau iki šiol, po 5 mėnesių jokios oficialios informacijos negauta [...]“ (šios ir kitų citatų 
kalba netaisyta).  
  

II. TYRIMAS IR IŠVADOS 
  

 Skundo tyrimo metu, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 
ir 20 straipsnių nuostatomis, Seimo kontrolierius Romas Valentukevičius kreipėsi į VĮ Registrų 
centro Vilniaus filialo direktorių Joną Štreimikį, prašydamas pateikti teisės aktais pagrįstus 
paaiškinimus dėl skunde aprašytų aplinkybių bei turinčių reikšmės tyrimui dokumentų patvirtintas 
kopijas. 

 
 Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsnio 
nuostatomis, Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, 
biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje.  

 
  

Dėl Valstybės įmonės registrų centro Vilniaus filialo darbuotojų veiksmų 
  
 Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo (toliau – VĮ Registrų centro Vilniaus 
filialas) direktorius Jonas Štreimikis 2012-04-30 raštu Seimo kontrolieriui pateikė prašomą 
informaciją bei ją patvirtinančius dokumentus: 
 1. Advokato X 2011-09-30 prašymas VĮ Registrų centro Vilniaus filiale buvo gautas ir 
užregistruotas 2011-12-08. 
 2. Advokatas X prašė pateikti informaciją apie Y ir Z turimą nekilnojamąjį turtą bei 
informaciją apie nekilnojamąjį daiktą – žemės sklypą, esantį ...., Šalčininkų r. savivaldybėje. 
 3. Teritorinis registratorius telefonu advokatą informavo, jog Nekilnojamojo turto registro 
duomenys teikiami atlygintinai ir atlyginimas už oficialių juridinę galią turinčių Nekilnojamojo 
turto registro Centrinio duomenų banko išrašų parengimą su persiuntimu asmens nurodytu adresu 
sudaro 26,01 Lt. 
 4. Kadangi advokatas X nekilnojamojo turo registravimo įstaigai atlyginimo už atliktus 
darbus nesumokėjo, jo prašymas nebuvo patenkintas. 
 5. Atsisakymas pateikti prašomą informaciją advokatui X išsiųstas 2012-01-04, paties 
pareiškėjo nurodytu adresu.  

 
IŠVADOS 

 
 1. Viešojo administravimo įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatyta, kad „viešasis 
administravimas – įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų 
veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų 
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priėmimas, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė, įstatymų nustatytų 
administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas ir viešojo 
administravimo subjekto vidaus administravimas.  
 Prašymas – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į 
viešojo administravimo subjektą prašant priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės 
aktuose nustatytus veiksmus.  
 Asmenų prašymus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės 
patvirtintas taisykles.“ 
 Pagal Įstatymo 2 straipsnio 11, 15, 16 punktus, „skundas – asmens rašytinis kreipimasis į 
viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti 
interesai, ir prašoma juos apginti; pranešimas – asmens rašytinis kreipimasis į viešojo 
administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos kito asmens teisės ar teisėti 
interesai, ir prašoma juos apginti. 
 Administracinis sprendimas – administracinis aktas ar nustatyta tvarka priimtas kitas 
nustatytos formos dokumentas, kuriame išreikšta viešojo administravimo subjekto valia.“ 
 Vadovaujantis Įstatymo 31, 34 straipsnių nuostatomis, „administracinė procedūra turi būti 
baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. Kai 
dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, administracinę 
procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali ją pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo 
dienų. Asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą pranešama raštu arba 
elektroniniu paštu (kai skundas gautas elektroniniu paštu) ir nurodomos pratęsimo priežastys. 
  Administracinė procedūra baigiama administracinės procedūros sprendimo priėmimu. 
Asmeniui, dėl kurio pradėta administracinė procedūra, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu 
pranešama apie priimtą administracinės procedūros sprendimą ir nurodomos faktinės aplinkybės, 
nustatytos skundo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas administracinės 
procedūros sprendimas, ir sprendimo apskundimo tvarka.“  
  
 2. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-07-12 nutarimu Nr. 1129 patvirtintų 
Nekilnojamojo turto registro nuostatų 77 punktą, „registro duomenys teikiami atlygintinai, išskyrus 
Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas 
išimtis. Atlyginimo už naudojimąsi registro duomenimis apskaičiavimo tvarką ir atlyginimo 
dydžius nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.“ 
 Pagal Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nuostatas,  
„registro duomenys, registro informacija, registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos 
neatlygintinai: teikiami fiziniams asmenims, kai registre tvarkomi duomenys apie šiuos asmenis 
kartą per kalendorinius metus pagal prašymą;  perduodami susijusiems registrams, valstybės 
informacinėms sistemoms registro duomenys pagal sutartis, išskyrus šio įstatymo 27 straipsnio 8 
dalyje nustatytą išimtį; teikiami mokesčių administravimo, teisėtvarkos institucijoms ir teismams 
teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti pagal prašymą ir (arba) sutartis.“ 
 
  3. Atliekant tyrimą buvo nustatyta, kad pareiškėjo X 2011-09-30 prašymas VĮ Registrų 
centro Vilniaus filiale gautas (registruotu paštu) ir užregistruotas 2011-12-08, o atsakymas pateiktas 
2012-01-04. Pareiškėjas Seimo kontrolieriui nepateikė įrodymų, kada, kaip (siuntė paštu, pats 
pateikė VĮ Registro centro Vilniaus filialui) jis pateikė prašymą VĮ Registrų centro Vilniaus filialui.  
 Seimo kontrolierius daro išvadą, jog pareiškėjo prašymas VĮ Registrų centro Vilniaus filiale 
gautas 2011-12-08, o atsakymas pateiktas 2012-01-04, t. y. nepažeidžiant galiojančių teisės aktų 
nuostatų. Pareiškėjui išaiškinta priimto sprendimo apskundimo tvarka.  
 Seimo kontrolierius VĮ Registrų centro Vilniaus filialo darbuotojų veiksmuose 
biurokratizmo nenustatė. 

 
III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS 
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 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 
punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia X skundą dėl VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 
darbuotojų veiksmų atmesti. 
 
       
 
Seimo kontrolierius        Romas Valentukevičius 
 
Audronė Blinkevičienė, 8 706  65112 
 
  
 


