
Pareiškėjas: 

_______________________________________________________________ 

(Jei skundą teikia fizinis asmuo – asmens vardas, pavardė, asmens kodas, taip pat pareiškėjo atstovo, jeigu 
toks yra, vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys korespondencijai (adresas pašto korespondencijai arba 
elektroninio pašto adresas), pareiškėjo arba jo atstovo, jeigu toks yra, telefono numeris (jei pageidaujama 
nurodyti skunde, kaip papildomą kontaktinį duomenį) 

(Jei skundą teikia juridinis asmuo – juridinio asmens pavadinimas ir kodas, atstovo vardas, pavardė, 
kontaktiniai duomenys korespondencijai (adresas pašto korespondencijai arba elektroninio pašto adresas), 
atstovo telefono numeris (jei pageidaujama nurodyti skunde, kaip papildomą kontaktinį duomenį) 
 
(Jei skundą teikia matininkas – asmens vardas, pavardė, matininko kvalifikacijos pažymėjimo numeris, šio 
pažymėjimo išdavimo data, taip pat matininko atstovo, jeigu toks yra, vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys 
korespondencijai (adresas pašto korespondencijai arba elektroninio pašto adresas), telefono numeris (jei 
pageidaujama nurodyti skunde, kaip papildomą kontaktinį duomenį) 
 

Tretieji suinteresuoti asmenys: 

____________________________________________________________________ 
(Jei komisijos priimtas sprendimas gali turėti įtakos kitų asmenų teisėms ar pareigoms – trečiųjų suinteresuotų 
asmenų vardai, pavardės (pavadinimai), jei žinoma – asmens kodai (kodai), kontaktiniai duomenys 
korespondencijai (adresas pašto korespondencijai) 

 
 
Valstybės įmonės Registrų centro  
Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijai 
Lvivo g. 25-101, Vilnius 

 
 

SKUNDAS  

Dėl _____________________________________________________________________________ 
(Nurodyti skundžiamą Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo ir (ar) Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo 

sprendimą, sprendimo priėmimo datą ir numerį; jei šis sprendimas įformintas registro įrašu – skunde 
nurodyti tik skundžiamo sprendimo priėmimo datą) 

 
____________________________ 

(skundo surašymo data ir vieta) 

 
 
Skundo esmė:  
(Dėstyti skundo turinį: nurodyti ginčo situacijai aktualias aplinkybes, motyvus, teisės aktų nuostatas, kuriomis 
grindžiamas skundžiamo sprendimo ar jo dalies neteisėtumas ar nepagrįstumas ir kt.) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 
32 straipsnio 4 dalimi, komisijos prašau (pažymėti tinkamus variantus): 

 Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo (Registrų centro Turto registrų tvarkymo 
tarnybos Nekilnojamojo turto registro departamento atitinkamo skyriaus) 

 
___________________________________  sprendimą Nr.  ______________________________ 
            (nurodyti datą)                                           (nurodyti numerį, jei toks yra suteiktas) 

 
 Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo (Registrų centro Turto registrų tvarkymo 

tarnybos Nekilnojamojo turto kadastro departamento atitinkamo skyriaus) 
 

___________________________________  sprendimą Nr.  ______________________________ 
            (nurodyti datą)                                              (nurodyti numerį, jei toks yra suteiktas) 

 
 
(pažymėti vieną tinkamą variantą): 

 panaikinti ir priimti naują (-us) sprendimą (-us): 
________________________________________________________________________________ 
(patikslinama, kokį (-ius) naują (-us) sprendimą (-us) prašoma priimti) 

 
 iš dalies panaikinti ir priimti naują (-us) sprendimą (-us): 

________________________________________________________________________________ 
(patikslinama, kurią sprendimo (-ų) dalį prašoma panaikinti ir kokį (-ius) naują (-us) sprendimą (-us) priimti) 

 
 pakeisti: 

________________________________________________________________________________ 
(patikslinama, kaip prašoma pakeisti sprendimą (-us) 

 
 
Pareiškiu, kad Nekilnojamojo turto registro įstatymo 31 straipsnio 2 dalyje 

nustatytas terminas skundui paduoti (pažymėti tinkamą variantą): 
 

 nėra praleistas 

 yra praleistas, tačiau prašau šį atnaujinti dėl žemiau nurodytų priežasčių (papildomai 
pateikiami nurodytas priežastis patvirtinantys įrodymai): 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
 
Komisijos siunčiamus dokumentus pageidauju gauti (pažymėti vieną tinkamą 

variantą): 
 

 paštu _____________________________________________________________________ 
(nurodyti korespondencijos adresą) 

 
 elektroniniu paštu____________________________________________________________ 

(nurodyti elektroninio pašto adresą) 
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 į aktyvuotą elektroninio pristatymo dėžutę per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, 
naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (E. pristatymo sistemą) (jei asmuo turi aktyvuotą 
E. pristatymo dėžutę) 

 
 

Pridedamų dokumentų sąrašas:  
(jei skundžiamas Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo ir (ar) Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo   
sprendimas buvo įformintas raštu – prie skundo reikia pridėti skundžiamą sprendimą; dokumentus, susijusius 
su ginčo dalyku ir pagrindu, patvirtinančius nurodytas aplinkybes; jeigu skundą pateikia pareiškėjo atstovas – 
įgaliojimą ar kitokį dokumentą, patvirtinantį atstovo įgaliojimus; jeigu skundas teikiamas praleidus skundo 
padavimo terminą – pridedami įrodymai, patvirtinantys priežastis, kuriomis grindžiamas skunde nurodytas 
pareiškimas dėl skundo padavimo termino atnaujinimo)  

 
1. .................................................................................................................................. 
 
2. .................................................................................................................................. 
 
3. .................................................................................................................................. 
 
4. .................................................................................................................................. 

 

 
_________________________________________ 

                                                                     (Pareiškėjo ar jo atstovo vardas, pavardė, parašas) 


