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I. SKUNDO ESMĖ 
 
 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje 2012-06-28 gautas advokato ... 
(arba toliau – pareiškėjos atstovas), atstovaujančio X (arba toliau – pareiškėja), skundas dėl 
pareigūnų veiksmų. 
 Skunde nurodoma, kad X, norėdama nusistatyti juridinės reikšmės turintį faktą, jog po 
motinos Y mirties priėmė jai priklausantį turtą, tarp kitų, ir vieną antrąją namo, esančio ..., 
Šalčininkų rajone, dalį, ir siekdama nustatyti, ar atlikta nurodytos namo dalies teisinė registracija, 
2012-01-03 valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo Šalčininkų skyriui pateikė prašymą ir 
atitinkamą medžiagą. Advokato teigimu, tai buvo užregistruota, tačiau jokios informacijos negauta.  
 Pareiškėjos atstovas teigia, kad Šalčininkų skyriaus raštinė taip pat patvirtino, jog 
medžiaga su prašymu gauta, tačiau to, dėl kokių priežasčių institucija iki šiol nepateikė jokios 
informacijos, niekas negalėjo tinkamai paaiškinti. 
 

II. TYRIMAS IR IŠVADOS 
 
 Seimo kontrolierius kreipėsi į VĮ Registrų centro Vilniaus filialo direktorių Joną 
Štreimikį, prašydamas įvertinti nurodytas aplinkybes ir pateikti visą informaciją (dokumentus, taip 
pat ir galimo susirašinėjimo su pareiškėjais) keltais klausimais bei atsižvelgti į nurodytus 
nusiskundimus, kad VĮ Registrų centro Vilniaus filialo Šalčininkų skyriaus pareigūnai neatsako į 
kreipimąsi ir nepateikia prašomos informacijos. 
 Prašyta pateikti savo nuomonę dėl galimų dabar egzistuojančios problemos sprendimo 
būdų ir susidariusios situacijos sureguliavimo; pranešti, ar yra galimybė atsižvelgti į keliamus 
klausimus bei skubiai teigiamai spręsti pareiškėjai rūpimą klausimą iš esmės; taip pat – nurodyti, 
dėl kokių priežasčių bei kokiu pagrindu X iki šiol neatsakyta į 2012-01-03 kreipimąsi. 
 VĮ Registrų centro Vilniaus filialo direktorius J. Štreimikis Seimo kontrolierių 
informavo, kad advokatas ... Vilniaus filialui 2012-01-03 nėra teikęs prašymų; taip pat 2012-01-03 
negauta ir X ir (arba) jos įgaliotų asmenų prašymų. 
 Advokatas ..., atstovaujantis X, teikė 2011-10-20 prašymus, kurie Vilniaus filiale buvo 
gauti 2011-12-08: „Pranešti, ar namų valdos, esančios ..., Šalčininkų m. yra atlikta teisinė 
registracija, ar namas, statiniai – tai ne Y, gim. 1934-01-07, mirusios 2011-05-28 nuosavybė [...]“; 
„Pranešti, ar Y, Z namo, žemės sklypo atlikta teisinė registracija [...]; pranešti, ar archyve nėra 
duomenų apie namų valdą ..., Šalčininkų m., o taip pat, ar namų valda priklausė Y ir Z“ (šios ir kitų 
citatų kalba netaisyta).  
 Kadangi valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo Užsakymų priėmimo ir 
dokumentų išdavimo skyriaus padalinio darbuotojai Šalčininkuose vykdo tik funkcijas, susijusias su 
klientų aptarnavimu (prašymų priėmimas, parengtų dokumentų išdavimas bei kasos operacijos), 
minėto padalinio darbuotojos iš advokato ... kontoros 2011-12-07 gautą voką persiuntė Vilniaus 
filialui. 
 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-07-12 nutarimu Nr. 1129 
patvirtintų Nekilnojamojo turto registro nuostatų 77, 86.1, 86.9 p., Nekilnojamojo turto registro 
duomenys teikiami atlygintinai, todėl teritorinis registratorius, išnagrinėjęs advokato ... pateiktus 
prašymus ir dokumentus bei negavęs atlyginimo už oficialaus, juridinę galią turinčio Nekilnojamojo 
turto registro Centrinio duomenų banko išrašo parengimą, priėmė sprendimą – prašymo netenkinti, 
sprendimą įformindamas Vilniaus filialo 2012-01-02 raštu Nr. RA (12.5.1.32) – 61. Kadangi 
pareiškėjos atstovo prašymai buvo pateikti Užsakymų priėmimo ir dokumentų išdavimo skyriaus 
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padaliniui Šalčininkuose ir juose nenurodyta kita pageidaujama atsakymo atsiėmimo vieta, tai 
sprendimas 2012-01-03 persiųstas į Šalčininkus bei saugomas tame padalinyje, t. y. Šalčininkų 
rajono savivaldybės administracijos pastato pirmajame aukšte, visiškai šalia advokato ... kontoros. 
 Seimo kontrolierius informuotas, kad Vilniaus filialui advokatas pareiškėjos atstovas 
dažnai teikia prašymus gauti tam tikrą Nekilnojamojo turto registro Centriniame duomenų banke 
saugomą informaciją ir yra susipažinęs su teisės aktais bei žino, kad prašymai gali būti nagrinėjami 
ir informacija teikiama vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 43 straipsnio ir 
Nekilnojamojo turto registro nuostatų 77 punkto nuostatomis, t. y. tik sumokėjus teisės aktų 
nustatytą atlyginimą. 
 VĮ Registrų centro Vilniaus filialo direktorius J. Štreimikis taip pat pažymėjo, kad 
advokato ... pateikiamuose prašymuose nebūna nurodomas kontoros ir (arba) asmeninis elektroninis 
paštas, taip pat telekomunikacinio įrenginio fakso numeris, kas padėtų teritorinio registratoriaus 
atsakingiems darbuotojams operatyviai reaguoti nagrinėjant pateiktus prašymus, sprendžiant 
iškilusias problemas bei pateikiant išankstinio apmokėjimo sąskaitą ir pan. 
 Seimo kontrolierius patikintas, kad, pareiškėjai X arba jos atstovui sumokėjus 
Nekilnojamojo turto registro nuostatų 77, 86.1, 86.9 punktuose nustatytą atlyginimą, nedelsiant bus 
suteikta informacija apie nekilnojamuosius daiktus – statinius, esančius ..., Šalčininkuose, bei apie 
nekilnojamuosius daiktus, į kuriuos įregistruotos Y, Z nuosavybės teisės. 
 
 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 3 straipsnyje nurodyta, kad 
Seimo kontrolierių veiklos tikslas yra ginti žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, 
užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūrėti, ar valdžios įstaigos (pareigūnai) vykdo pareigą 
tinkamai tarnauti žmonėms. 
 Skundo tyrimo metu pareigūnų veiksmuose buvus biurokratizmo nenustatyta, 
veikdami pagal savo kompetenciją bei vadovaudamiesi galiojančių teisės aktų reikalavimais, VĮ 
Registrų centro Vilniaus filialo bei jam pavaldžių institucijų pareigūnai vykdė tiesiogines savo 
funkcijas: tyrė, nagrinėjo prašymus bei atsakė į keltus klausimus, pateikė savo nuomonę, paaiškino, 
kaip atsiimti prašomus dokumentus.  
 

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS 
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 str. 1 dalies 2 
punktu,  n u s p r e n d ž i u: 

 
advokato ..., atstovaujančio X, skundą dėl valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo 

bei jam pavaldžių institucijų pareigūnų veiksmų atmesti. 
 
 
Seimo kontrolierius    Romas Valentukevičius 
 
Vaiva Verbylaitė, 8 706  65115 


