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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 10 d. nutarimo Nr. 451 

(toliau – Nutarimas) 2 punktu, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – RRT) atlieka 

atlyginimo už dokumentų teikimą ir registro objekto registravimą dydžių apskaičiavimo 

priežiūros institucijos funkcijas.  

Vadovaudamasi Atlyginimo už registro objekto registravimą, dokumentų teikimą dydžių 

apskaičiavimo ir atlyginimo už registro objekto registravimą, registro duomenų, registro 

informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų, valstybės informacinių sistemų 

duomenų teikimą mokėjimo tvarkos aprašo2 (toliau – Aprašas) 34.4 papunkčiu, RRT ne rečiau kaip 

kartą per metus rengia ir savo interneto svetainėje skelbia apibendrintą informaciją apie Aprašo 

nuostatų įgyvendinimą.  

Aprašas taikomas tada, kai įstatymų nustatytais atvejais yra imamas atlyginimas už 

dokumentų teikimą3 (arba iš dokumentų gavėjų, arba kai sąnaudos yra finansuojamos iš valstybės 

biudžeto lėšų) ir (ar) registro objekto registravimą4 (arba iš duomenų, reikalingų registro objektui 

registruoti, teikėjų, arba kai sąnaudos yra finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų), išskyrus Lietuvos 

Respublikos rinkliavų įstatymo ir Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų 

registravimą įstatymo nustatytus atvejus. 

  

2021 m., įgyvendinant Aprašo nuostatas, atlikti pagrindiniai darbai ir jų rezultatai  

 

Pateikta išvada dėl valstybės įmonės Registrų centro (toliau – RC) apskaičiuoto 2020 m. 

sąnaudų, patirtų dėl įstatymuose nustatyto neatlygintino dokumentų teikimo ir (ar) neatlygintino 

registro objekto registravimo (toliau – kompensuojamosios sąnaudos), dydžio pagrįstumo.  

2021 m. vasario 19 d.5 RC pateikė RRT informaciją apie apskaičiuotą 2020 m. 

kompensuojamųjų sąnaudų dydį kartu su audito įmonės ataskaita išvadai dėl kompensuojamųjų 

 
1 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 10 d. nutarimas Nr. 45 „Dėl Atlyginimo už registro objekto 

registravimą, dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir atlyginimo už registro objekto registravimą, registro duomenų, 

registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų, valstybės informacinių sistemų duomenų teikimą 

mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
2 Patvirtintas Nutarimu. 
3 Dokumentų teikimo sąvoka apima registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų 

kopijų, valstybės informacinių sistemų duomenų teikimą, taip pat atlyginimo už dokumentų, įskaitant registro duomenis, 

registro informaciją, registrui pateiktus dokumentus ir (arba) jų kopijas, valstybės informacinių sistemų duomenis, teikimą 

pakartotinai naudoti (Aprašo 1 p.). 
4 Registro objekto registravimo sąvoka apima registro objekto registravimą, registro duomenų ir (arba) registro pakeistos 

informacijos registravimą, registro objekto išregistravimą (Aprašo 1 p.). 
5 2021 m. kovo 9 d. RC pateikė RRT papildomą informaciją. 



sąnaudų dydžio pagrįstumo (toliau – išvada) gauti. RC nurodė iš valstybės biudžeto lėšų prašomą 

kompensuoti 2020 m. patirtų sąnaudų dydį – 12 901 677,69 Eur. RRT, įvertinusi RC pateiktą 

informaciją, 2021 m. balandžio 1 d. pateikė RC išvadą, kad tik dalis RC apskaičiuoto 

kompensuojamųjų sąnaudų, kurias prašoma atlyginti iš valstybės biudžeto lėšų, dydžio 

(11 212 484,78 Eur) yra pagrįsta.  

2021 m. balandžio 14 d. RC pateikė RRT patikslintą kompensuojamųjų sąnaudų dydį – 

12 897 340,85 Eur. RRT, atlikusi RC pateiktos patikslintos informacijos vertinimą,  

2021 m. balandžio 30 d. pateikė išvadą, kad RC pagrįstas kompensuojamųjų sąnaudų dydis yra 

11 212 484,78 Eur. Nesutikdamas su RRT išvada, RC kreipėsi su skundu6 į teismą. Pirmos instancijos 

teismui priėmus nutartį, kad bylos nagrinėjimas yra nutraukiamas, šią nutartį RC apskundė antros 

instancijos teismui, kuris priėmė sprendimą panaikinti pirmos instancijos teismo nutartį ir ją grąžinti 

į pirmos instancijos teismą nagrinėti iš naujo. Teisminis procesas vis dar tęsiasi.  

 

Pateikta išvada dėl valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – „Regitra“) atlyginimo už 

dokumentų teikimą ir (arba) registro objekto registravimą dydžių (toliau – atlyginimo dydžiai) 

apskaičiavimo pagrįstumo. 

2021 m. birželio 30 d.7 „Regitra“ pateikė RRT dokumentus ir informaciją kartu su audito 

įmonės ataskaita atlyginimo dydžių apskaičiavimo pagrįstumui patikrinti. RRT, atlikusi pateiktų 

dokumentų ir informacijos vertinimą, 2021 m. rugpjūčio 23 d. pateikė „Regitrai“ neigiamą išvadą, 

nurodydama vertinimo metu nustatytus trūkumus, ir paprašė patikslintą informaciją pateikti 

pakartotinai. 2021 m. liepos 13 d. „Regitra“ informavo RRT, kad prašomą informaciją pateiks iki 

2022 m. gegužės 1 d.  

 

Atliekamas valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – 

ŽŪIKVC) atlyginimo dydžių apskaičiavimo pagrįstumo vertinimas. 

2021 m. lapkričio 16 d. ŽŪIKVC pateikė RRT dokumentus ir informaciją kartu su audito 

įmonės ataskaita atlyginimo dydžių apskaičiavimo pagrįstumui patikrinti. RRT, atlikusi pateiktų 

dokumentų ir informacijos vertinimą, nustatė, kad pateikta informacija yra ne visos apimties, ir   

2021 m. gruodžio 22 d. paprašė ŽŪIKVC iki 2022 m. sausio 21 d. pateikti trūkstamus dokumentus ir 

papildomą informaciją. ŽŪIKVC atlyginimo dydžių apskaičiavimo pagrįstumo vertinimas bus 

tęsiamas ŽŪIKVC pateikus visą reikiamą informaciją atlyginimo dydžių apskaičiavimo pagrįstumui 

įvertinti. 

 

Išsiųsti raštai ir priminimai dėl Aprašo nuostatų vykdymo.  

2021 m. sausio 15 d. RRT parengė ir išsiuntė raštą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 

inovacijų ministerijai (toliau – EIM), kuriuo informavo ją apie institucijas ir (arba) registro 

tvarkytojus (toliau visi kartu – subjektai), kurie po EIM 2020 m. lapkričio 4 d. siųsto Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministerijai, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai ir Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministerijai prašymo paraginti joms pavaldžius subjektus teikti RRT Apraše 

nurodytus dokumentus: teisės aktų, kuriais tvirtinami atlyginimo dydžiai, projektus ir Aprašo  

17 punkte nurodytus dokumentus, nepateikė RRT dokumentų atlyginimo dydžių apskaičiavimo 

pagrįstumui įvertinti. 

Atsižvelgdama į tai, kad 2021 m. dokumentus atlyginimo dydžių apskaičiavimo pagrįstumui 

įvertinti pateikė tik „Regitra“ ir ŽŪIKVC, RRT 2021 m. parengė ir išsiuntė raštus (priminimus) 

 
6 RC 2021 m. gegužės 31 d. skundas Nr. S-63531 (1.11 Mr) „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2021-

04-30 išvados „Dėl pagrįsto valstybės įmonės Registrų centro 2020 m. kompensuojamųjų sąnaudų, patirtų dėl įstatymuose 

nustatyto neatlygintino dokumentų teikimo ir (ar) neatlygintino registro objekto registravimo, dydžio“ (RC 2021 m. 

birželio 11 d. pateikė patikslintą skundą). 
7 2021 m. liepos 13 d., 2021 m. liepos 20 d. ir 2021 m. liepos 23 d. „Regitra“ RRT pateikė papildomą informaciją.    

  



Aprašo nuostatų galimai nesilaikantiems subjektams: Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos 

ministerijos (toliau – LGT), Informatikos ir ryšių departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos 

(toliau – IRD), viešajai įstaigai Transporto kompetencijų agentūrai (toliau – TKA) ir Aplinkos 

apsaugos agentūrai (toliau – AAA), prašydama pateikti jai dokumentus atlyginimo dydžių 

apskaičiavimo pagrįstumui įvertinti. Subjektai, atsakydami RRT, pateikė tokią informaciją:  

- LGT informavo, kad yra nupirkę paslaugą dėl atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodikos 

parengimo, kuri pagal sudarytą sutartį turėtų būti atlikta iki 2022 m. vasario 5 d.; 

- IRD pranešė, kad 2021 m. lapkričio mėn. įvykdė pirkimus atlyginimo dydžių apskaičiavimo 

ir dokumentų parengimo paslaugoms įsigyti bei rengia paslaugų įsigijimo sutarties projektą;  

- AAA informavo, kad rengia tvarkomų registrų nuostatų pakeitimus, kurie reglamentuos 

registrų duomenis teikti neatlygintinai, ir Aprašo nuostatos AAA nebus taikomos;  

- TKA nurodė, kad yra atlikusi tam tikrus teisės aktų pakeitimus, dėl kurių Aprašo nuostatos 

jai daugiau nebetaikomos.  

 

Teikta metodinė pagalba.  

Vadovaudamasi Aprašo 34.3 papunkčiu, 2021 m. RRT raštu ir žodžiu teikė metodinę pagalbą 

Aprašo nuostatų taikymo klausimais visiems besikreipusiems subjektams. Metodinė pagalba buvo 

suteikta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, RC, ŽŪIKVC, „Regitrai“, Lietuvos 

hidrometeorologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos bei subjektus konsultuojančių ir (ar) 

atlyginimo dydžių apskaičiavimą atliekančių įmonių atstovams atlyginimo dydžių apskaičiavimo 

klausimais.  

 

Teisės aktų pakeitimai. 

RRT direktoriaus 2021 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. (1.9E)1V-102 „Dėl Lietuvos Respublikos 

ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1V-1255 „Dėl tipinių 

atlyginimo už registro objekto registravimą ir (arba) dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir 

kompensuojamų sąnaudų dydžio patikrinimo paslaugų techninių užduočių patvirtinimo“ pakeitimo“ 

pakeista Tipinė kompensuojamų sąnaudų dydžio patikrinimo paslaugų techninė užduotis8, siekiant 

aiškiau reglamentuoti registrų ir (arba) valstybės informacinių sistemų tvarkytojų arba registro 

tvarkytojų, registruojančių registro objektą, apskaičiuoto kompensuojamų sąnaudų dydžio 

patikrinimo paslaugų turinį. Pažymėtina, kad šiais pakeitimais nebuvo pakeistas galiojančio teisinio 

reguliavimo turinys, o tik aiškiau apibrėžta, ką audito įmonė, atlikdama patikrinimus dėl 

kompensuojamųjų sąnaudų pagrįstumo, privalo patikrinti, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos 

valstybės informacinių išteklių įstatymo 25 straipsnio 3 dalies, 29 straipsnio 4 dalies ir 38 straipsnio 

4 dalies reikalavimų laikymąsi. 

  

 
8 Patvirtinta Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1V-1255 

„Dėl Tipinių atlyginimo už registro objekto registravimą ir (arba) dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir 

kompensuojamų sąnaudų dydžio patikrinimo paslaugų techninių užduočių patvirtinimo“. 


