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NUTARIMAS 

DĖL PAGRĮSTO VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO 2021 M. 

KOMPENSUOJAMŲJŲ SĄNAUDŲ, PATIRTŲ DĖL ĮSTATYMUOSE NUSTATYTO 

NEATLYGINTINO DOKUMENTŲ TEIKIMO IR (ARBA) NEATLYGINTINO  

REGISTRO OBJEKTO REGISTRAVIMO, DYDŽIO 
 

2022 m. birželio 2 d. Nr. 

  Vilnius   

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos taryba (toliau – Taryba) išnagrinėjo 

klausimą dėl valstybės įmonės Registrų centro (toliau – RC) 2021 m. kompensuojamųjų sąnaudų, 

patirtų dėl įstatymuose nustatyto neatlygintino dokumentų teikimo ir (arba) neatlygintino registro 

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

  

Taryba nustatė:  

 

(1) Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) gavo RC 2022 m. kovo 

1 d. raštą Nr. S-8509 (1.4 E) „Dėl valstybės įmonės Registrų centro kompensuojamų sąnaudų 

informacijos pateikimo“ (toliau – Raštas Nr. S-8509 (1.4 E)), kuriuo RC pateikė Tarnybai informaciją 

apie apskaičiuotą 2021 m. kompensuojamųjų sąnaudų dydį kartu su audito įmonės Moore Mackonis, 

UAB 2022 m. vasario 17 d. atlikto patikrinimo ataskaita „Ataskaita apie faktinius pastebėjimus dėl 

kompensuojamų paslaugų už 2021 metus“ (toliau – Audito ataskaita) išvadai dėl kompensuojamųjų 

16 231 031,02 Eur sąnaudų dydžio pagrįstumo (toliau – išvada) gauti.  

(2) Tarnyba, atlikdama RC Raštu Nr. S-8509 (1.4 E) pateiktos informacijos vertinimą, 

2022 m. kovo 22 d. raštu Nr. (68.2Mr)1B-799 „Dėl papildomos informacijos apie valstybės įmonės 

Registrų centro kompensuojamąsias sąnaudas pateikimo“ (toliau – Raštas Nr. (68.2Mr)1B-799) 

kreipėsi į RC dėl informacijos patikslinimo. Tarnyba Raštu Nr. (68.2Mr)1B-799 prašė paaiškinti:  

1) kokiais teisės aktais vadovavosi RC, į kompensuojamųjų sąnaudų sąrašą įtraukdamas sąnaudas, 

patirtas laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. (imtinai) teikiant duomenis 

antstoliams, fiziniams asmenims ir žiniasklaidos atstovams; 2) kokiais teisės aktais vadovavosi RC, į 

kompensuojamųjų sąnaudų sąrašą įtraukdamas registro objekto registravimo paslaugas, suteiktas 

valstybės įmonėms ir fiziniams asmenims; 3) kokiais teisės aktais vadovavosi RC, kompensuojamųjų 

sąnaudų sąraše Juridinių asmenų registro (toliau – JAR) paslaugoms, suteiktoms nuo 2021 m. liepos 

30 d., nurodydamas didesnius atlyginimo už registro objekto registravimą ir duomenų teikimą 

dydžius (toliau – atlyginimo dydžiai) nei numatyti Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro 

tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, 

informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąraše1 (toliau – LRV sąrašas); 4) kokiais 

teisės aktais vadovavosi RC, kompensuojamosioms sąnaudoms priskirdamas sąnaudas, kurias patyrė 

teikdamas paslaugas, kurių pavadinimai bei atlyginimo dydžiai nėra nustatyti LRV sąraše ar 

                                                 
1 Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 763 „Dėl Atlyginimo už valstybės 

įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, 

informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo“. 

Elektroninio dokumento nuorašas
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Atlyginimo už naudojimąsi Antstolių informacinėje sistemoje ir Juridinių asmenų dalyvių 

informacinėje sistemoje tvarkomais duomenimis dydžių sąraše2 (toliau – TM sąrašas); 5) apie RC 

teikiamą paslaugą „Duomenų, informacijos, dokumentų ar jų kopijos atspausdinimas“, detaliai 

nurodant prie kokios paslaugos atlyginimo dydžio buvo pridėta kintamoji atlyginimo dydžio dalis, 

kokiais atvejais ši paslauga teikiama, kodėl nenurodytas puslapio formatas, nors LRV nutarime 

nustatytas skirtingas atlyginimo dydis kiekvienam puslapio formatui (A4, A3, A2, A1 ar A0); 6) kaip 

RC užtikrina, kad į kompensuojamųjų sąnaudų sąrašą nepateko įrašai, kai RC iš paslaugos gavėjo 

ima papildomą mokestį už registro objekto įregistravimo termino praleidimą ir to mokesčio dydis yra 

lygus teikiamos paslaugos atlyginimo dydžiui; 7) kam priskiriamos „Kitos monopolinės paslaugos“ 

– duomenų teikimui ar registro objekto registravimui, kadangi LRV sąraše ir TM sąraše nurodyti 

atlyginimo dydžiai taikomi registro objekto registravimo arba duomenų teikimo paslaugoms; 8) kodėl 

kompensuojamųjų sąnaudų sąraše teikiami (dubliuojami) identiški įrašai, t. y. visų laukų reikšmės 

(„Data“, „Paslaugos kodas“, „Teis forma smulkiau“, „Ekonominė grupė“, „Teikimo požymis“, 

„Paslaugos pavadinimas“, „Paslaugų gavėjas“, „Kiekis“, „Paslaugos kaina“, „Kompensuojama 

suma“, „Teikimo būdas“, „Valstybės registras/IS. Teisinis pagrindas“) yra identiškos. 

(3) RC 2022 m. kovo 31 d. raštu Nr. S-13599 (1.4 E) „Dėl papildomos informacijos apie 

valstybės įmonės Registrų centro kompensuojamąsias sąnaudas pateikimo“ (toliau – Raštas  

Nr. S-13599 (1.4 E)) pateikė Tarnybai paaiškinimus ir patikslino Raštu Nr. S-8509 (1.4 E) pateiktą 

informaciją: 1) RC nurodė teisės aktus, kuriais vadovavosi neatlygintinai teikdamas registro objekto 

registravimo ir duomenų teikimo paslaugas; 2) perskaičiavo sąnaudas, kurias patyrė teikdamas JAR 

paslaugas; 3) pripažino, kad sąnaudos, kurias patyrė valstybės įmonėms ir fiziniams asmenims 

teikdamas registro objekto registravimo paslaugas, yra nepagrįstos.  

(4) Tarnyba įvertino RC Raštu Nr. S-8509 (1.4 E) ir Raštu Nr. S-13599 (1.4 E) pateiktą 

informaciją ir 2022 m. balandžio 12 d. raštu Nr. (68.2Mr)1B-987 „Dėl nepagrįsto valstybės įmonės 

Registrų centro 2021 m. kompensuojamųjų sąnaudų, patirtų dėl įstatymuose nustatyto neatlygintino 

dokumentų teikimo ir (arba) neatlygintino registro objekto registravimo, dydžio“ (toliau – Raštas  

Nr. (68.2Mr)1B-987) pateikė RC išvadą, kad Raštu Nr. S-8509 (1.4 E) pateiktas RC 

kompensuojamųjų sąnaudų dydis – 16 231 031,02 Eur – yra nepagrįstas. Tarnyba Raštu  

Nr. (68.2Mr)1B-987 nurodė nustatytus trūkumus ir priežastis, dėl kurių dalis (1 141 753,32 Eur) RC 

pateiktų kompensuojamųjų sąnaudų laikytina nepagrįstai įtraukta į kompensuojamųjų sąnaudų dydį 

bei nurodė RC per 10 darbo dienų nuo išvados gavimo dienos ištaisyti Tarnybos nustatytus trūkumus, 

pakartotinai pateikiant patikslintą informaciją apie kompensuojamųjų sąnaudų dydžio pagrįstumą 

Tarnybos išvadai gauti. 

(5) RC 2022 m. balandžio 27 d. raštu Nr. S-17691 (1.4 E) „Dėl valstybės įmonės Registrų 

centro 2021 m. kompensuojamų sąnaudų dydžio“ (toliau – Raštas Nr. S-17691 (1.4 E)) pateikė 

Tarnybai paaiškinimus ir patikslintą kompensuojamųjų sąnaudų dydį – 16 223 552,27 Eur, t. y. RC, 

atsižvelgdamas į Tarnybos nustatytus trūkumus, nurodė, kad kompensuojamųjų sąnaudų dydį 

sumažina 7 478,75 Eur, iš kurių 70,30 Eur – RC perskaičiavus sąnaudų, patirtų dėl 2021 m. liepos 

30–31 d. neatlygintinai teiktų JAR paslaugų, dydį pagal nuo 2021 m. liepos 30 d. galiojusius 

atlyginimo dydžius; 1 601,28 Eur – pripažinus nepagrįstomis sąnaudas, patirtas neatlygintinai teikiant 

paslaugą „Nekilnojamojo daikto plane spaudo, liudijančio, nekilnojamojo daikto ribų pažymėjimą 

kadastro žemėlapyje, uždėjimas“; 5 807,17 Eur – pripažinus nepagrįstomis sąnaudas, patirtas 

neatlygintinai teikiant registro objekto registravimo paslaugas fiziniams asmenims ir valstybės 

įmonėms. Taip pat RC prašė Tarnybos pripažinti RC patikslintas kompensuojamąsias sąnaudas  

(16 223 552,27 Eur) pagrįstomis, teigdamas, kad RC kompensuojamosios sąnaudos, patirtos dėl teisės 

aktais RC nustatyto įpareigojimo neatlygintinai teikti duomenis anstoliams, žurnalistams, kitiems 

įstatymuose nurodytiems fiziniams ir juridiniams asmenims (laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 

2021 m. birželio 30 d. (imtinai)), taip pat neatlygintinai registruoti registro objektus, privalo būti 

atlygintos valstybės biudžeto lėšomis mutatis mutandis taikant Lietuvos Respublikos valstybės 

                                                 
2 Patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1R-278 „Dėl atlyginimo už 

naudojimąsi Antstolių informacinėje sistemoje ir Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje tvarkomais 

duomenimis dydžių sąrašo patvirtinimo“. 
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informacinių išteklių valdymo įstatymo (toliau – VIIVĮ) 29 straipsnio 4 dalyje nustatytą tvarką. RC 

mano, kad teisės aktuose, kuriais įtvirtinta minėtų subjektų teisė neatlygintinai gauti dokumentus ar 

registruoti registro objektus, formalios nuostatos, kad dėl to patirtos sąnaudos yra kompensuojamos 

VIIVĮ nustatyta tvarka, nebuvimas nėra pagrindas pripažinti dalį RC kompensuojamųjų sąnaudų 

nepagrįstomis ir neatlyginti jų valstybės biudžeto lėšomis. 

 

Taryba konstatuoja:  

 

(6) RC Raštu Nr. S-8509 (1.4 E) pateikė Tarnybai informaciją apie apskaičiuotą 2021 m. 

kompensuojamųjų sąnaudų dydį kartu su Audito ataskaita Tarnybos išvadai gauti.  

(7) Vadovaujantis 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 aprašo3 (toliau – Aprašas) 33.1 papunkčiu, RC, apskaičiuodamas 

kompensuojamąsias sąnaudas, turi remtis atlyginimo dydžiais, nustatytais LRV sąraše, TM sąraše bei 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakyme Nr. 4-1075 

„Dėl Atlyginimo dydžio už Licencijų informacinės sistemos duomenų teikimą patvirtinimo“ (toliau 

– Įsakymas). 

(8) Vadovaudamasi Aprašo 33 punkto nuostata, nustatančia, kad registrų ir (arba) valstybės 

informacinių sistemų tvarkytojo (toliau – tvarkytojas) sąnaudos, patirtos dėl įstatymuose nustatyto 

neatlygintino registro objekto registravimo ir (arba) neatlygintino dokumentų teikimo, įstatymų 

nustatytais atvejais finansuojamos iš šiam tvarkytojui skiriamų valstybės biudžeto lėšų, ir 

laikydamasi Aprašo 33.5 papunktyje nustatytos tvarkos, Taryba įvertino RC Raštu Nr. S-8509  

(1.4 E) ir Raštu Nr. S-13599 (1.4 E) pateikto kompensuojamųjų sąnaudų dydžio pagrįstumą ir nustatė, 

kad kompensuojamųjų sąnaudų, kurias prašoma atlyginti iš valstybės biudžeto lėšų, dydis – 

16 231 031,02 Eur – yra nepagrįstas, nes RC į kompensuojamąsias sąnaudas nepagrįstai įtraukė 

1 141 753,32 Eur sąnaudų. Ši išvada remiasi žemiau išvardintais argumentais: 

(9) Pirma, RC kompensuojamosioms sąnaudoms priskyrė paslaugos „Teritorijos, kurioje 

taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, pažymėjimas Nekilnojamojo turto kadastro 

žemėlapyje” sąnaudas. RC nurodė, kad vadovavosi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro 

nuostatų4 11 priedo 10 punktu, tačiau šios paslaugos atlyginimo dydis nėra nustatytas LRV sąraše, TM 

sąraše ar Įsakyme, todėl Tarnyba neturi pagrindo konstatuoti, kad sąnaudos, patirtos teikiant paslaugą 

„Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, pažymėjimas Nekilnojamojo turto 

kadastro žemėlapyje” yra pagrįstos (358 vnt., suma – 4 285,26 Eur). 

(10) Antra, RC, atsižvelgdamas į Rašto Nr. (68.2Mr)1B-799 4 punkte išdėstytą pastabą dėl 

atlyginimo dydžių, nurodytų kompensuojamųjų sąnaudų sąraše, neatitikimo atlyginimo dydžiams, 

patvirtintiems LRV sąraše, perskaičiavo sąnaudų, patirtų dėl 2021 m. liepos 30–31 d. neatlygintinai 

teiktų JAR paslaugų, dydį pagal nuo 2021 m. liepos 30 d. galiojusius atlyginimo dydžius5. 

Atsižvelgiant į RC pateiktus perskaičiavimus, JAR kompensuojamųjų sąnaudų dydžio suma 

sumažėjo 70,30 Eur, todėl RC nepagrįstai į kompensuojamųjų sąnaudų dydį įtraukė 70,30 Eur. 

(11) Trečia, VIIVĮ 29 straipsnio 4 dalyje6 numatyta, kad „Sąnaudos, kurias registro 

tvarkytojas patyrė dėl išrašų, pažymų ir kitų dokumentų, dokumentų kopijų ir (arba) informacijos 

rengimo, teikimo ir perdavimo susijusiems registrams, valstybės informacinėms sistemoms, valstybės 

ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti, už kuriuos iš 

kitų subjektų imamas atlyginimas (toliau – neatlygintino duomenų teikimo sąnaudos), finansuojamos 

                                                 
3 Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 10 d. nutarimu 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“. 
4 Patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos 

nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (2021 m. sausio 22 d. suvestinė redakcija). 
5 LRV sąrašo redakcija, galiojanti nuo 2021 m. liepos 30 d. 
6 VIIVĮ redakcija, galiojusi iki 2021 m. birželio 30 d.  
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iš šiam registro tvarkytojui skiriamų valstybės biudžeto lėšų.“ Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas 

teisės normas, galiojusias iki 2021 m. birželio 30 d., darytina išvada, kad RC gali būti 

kompensuojamos sąnaudos, patirtos neatlygintinai teikiant duomenis laikotarpiu 2021 m. sausio 1 d. 

– birželio 30 d. tik ribotam subjektų ratui7. Tarnyba nustatė, kad RC į kompensuojamųjų sąnaudų 

dydį įtraukė ir tas sąnaudas, kurios susidarė dėl neatlygintino duomenų teikimo subjektams, kurie 

buvo nenumatyti VIIVĮ 29 straipsnio 4 dalyje8 (paslaugų kiekis 8 826 163 vnt., sąnaudų dydis – 

1 129 989,31 Eur). Vadovaujantis VIIVĮ 29 straipsnio 4 dalies ir Aprašo 33 punkto nuostatomis, 

teisinio pagrindo kompensuoti sąnaudas, patirtas laikotarpiu 2021 m. sausio 1 d. – birželio 30 d. 

teikiant duomenis antstoliams, fiziniams asmenims, žniasklaidai, valstybės įmonėms pagal tuo metu 

galiojusį teisinį reglamentavimą nėra, todėl RC nepagrįstai prašo kompensuoti 1 129 989,31 Eur 

dydžio sąnaudas. 

(12) Ketvirta, vadovaujantis Aprašo 33.1 papunkčiu, RC kompensuojamųjų sąnaudų dydis už 

suteiktas paslaugas turi būti apskaičiuotas pagal Aprašą apskaičiuotais ir Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės ar valdytojo9 patvirtintais atlyginimo dydžiais, dauginant juos atitinkamai iš faktiškai 

duomenų gavėjams neatlygintinai pateiktų dokumentų ar užregistruotų registro objektų kiekio. 

Tarnyba nustatė, kad RC į kompensuojamąsias sąnaudas įtraukė sąnaudas, patirtas teikiant paslaugą 

„Nekilnojamojo daikto plane spaudo, liudijančio, nekilnojamojo daikto ribų pažymėjimą kadastro 

žemėlapyje, uždėjimas“. LRV sąraše nurodyti atlyginimo dydžiai nustatyti atsižvelgiant į Tarnybos 

2020 m. kovo 24 d. raštu Nr. (68.1)1B-848 „Dėl valstybės įmonės Registrų centro atlyginimo už 

dokumentų teikimą ir registro objekto registravimą dydžių“ pateiktą išvadą dėl RC atlyginimo dydžių 

atitikimo Aprašo reikalavimams (toliau – Išvada dėl atlyginimo dydžių). Teikdama Išvadą dėl 

atlyginimo dydžių, Tarnyba vertino RC 2020 m. kovo 9 d. raštu Nr. S-17175 (1.31 E) pateiktą Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Atlyginimo už Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto, 

Juridinių asmenų, Lietuvos Respublikos adresų, Lietuvos Respublikos gyventojų, Lietuvos 

Respublikos hipotekos, Įgaliojimų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų, Sutarčių, Turto arešto 

aktų, Testamentų, Vedybų sutarčių registrų objektų registravimą ir naudojimąsi šių registrų 

duomenimis dydžių sąrašo patvirtinimo“ projektą (toliau – Projektas) ir Išvadoje dėl atlyginimo dydžių 

konstatavo, kad tik Projekto I skyriaus 2 punkte ir II–XII skyriuose pateiktų atlyginimų už registro 

objekto registravimą ir dokumentų teikimą dydžiai yra apskaičiuoti laikantis Aprašo reikalavimų. 

Paslaugos „Nekilnojamojo daikto plane spaudo, liudijančio, nekilnojamojo daikto ribų pažymėjimą 

kadastro žemėlapyje, uždėjimas“ atlyginimo dydis yra nurodytas Projekto I skyriaus 5 punkte, todėl 

konstatuotina, kad paslaugos „Nekilnojamojo daikto plane spaudo, liudijančio, nekilnojamojo daikto 

ribų pažymėjimą kadastro žemėlapyje, uždėjimas“ atlyginimo dydis nėra apskaičiuotas laikantis 

Aprašo reikalavimų ir Tarnyba neturi pagrindo pripažinti, kad sąnaudos, patirtos teikiant paslaugą 

„Nekilnojamojo daikto plane spaudo, liudijančio, nekilnojamojo daikto ribų pažymėjimą kadastro 

žemėlapyje, uždėjimas“ yra pagrįstos ( 576 vnt., suma – 1 601,28 Eur). 

(13) Penkta, VIIVĮ 25 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad registro tvarkytojų patirtos 

kompensuojamosios sąnaudos už registro objekto registravimą yra finansuojamos iš šiam registro 

tvarkytojui skiriamų valstybės biudžeto lėšų tik tais atvejais, kai „duomenis, reikalingus registro 

objektui registruoti, teikia valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos10, atlikdamos teisės aktuose 

nustatytas funkcijas“. Tarnyba nustatė, kad RC į kompensuojamųjų sąnaudų dydį įtraukė ir sąnaudas, 

kurios susidarė dėl neatlygintino registro objekto registravimo paslaugų teikimo valstybės įmonėms 

(1 028 vnt., suma – 5 548,59 Eur) ir fiziniams asmenims (71 vnt., suma – 258,58 Eur). Vadovaujantis 

                                                 
7 Tarnyba, atsižvelgdama į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. gegužės 26 d. sprendimą administracinėje 

byloje Nr. eA-1064-602/2021, pripažįsta, kad viešoji įstaiga „Europos socialinio fondo agentūra“ (toliau – ESFA) yra 

priskirtina prie valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, todėl sąnaudos, kurias RC patyrė iki 2021 m. birželio 30 d. 

neatlygintinai teikdama duomenis ESFA, yra pagrįstos ir kompensuotinos. 
8 VIIVĮ redakcija, galiojusi iki 2021 m. birželio 30 d. 
9 „<…> Jeigu institucija arba registro tvarkytojas, registruojantis registro objektą, nėra registro ar valstybės 

informacinės sistemos valdytojas (toliau – valdytojas), teisės akto, kuriuo tvirtinami atlyginimo dydžiai, projektą kartu su 

priežiūros institucijos išvada tvirtinti subjektui, kuriam įstatymu suteikti įgaliojimai patvirtinti atlyginimo dydžius, teikia 

valdytojas” (Aprašo 18 punktas). 
10 VIIVĮ 2 straipsnio 191 dalis. 
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VIIVĮ 25 straipsnio 3 dalies ir Aprašo 33 punkto nuostatomis, teisinio pagrindo kompensuoti 

sąnaudas, patirtas teikiant registro objekto registravimo paslaugas valstybės įmonėms ir fiziniams 

asmenims nėra, todėl RC nepagrįstai prašo kompensuoti 5 807,17 Eur dydžio sąnaudas. 

(14) Tarnyba Raštu Nr. (68.2Mr)1B-987 kreipėsi į RC, prašydama, vadovaujantis VIIVĮ 

29 straipsnio 4 dalimi ir Aprašo 33.5 papunkčiu, per 10 darbo dienų nuo išvados, pateiktos Rašte Nr. 

(68.2Mr)1B-987, gavimo dienos ištaisyti Tarnybos nustatytus trūkumus ir pakartotinai pateikti 

patikslintą informaciją apie kompensuojamųjų sąnaudų dydžio apskaičiavimo pagrįstumą Tarnybos 

išvadai gauti. 

(15) RC Raštu Nr. S-17691 (1.4 E)) Tarnybai pateikė patikslintą kompensuojamųjų sąnaudų 

dydį – 16 223 552,27 Eur, t. y. RC, atsižvelgdamas į Tarnybos nustatytus trūkumus, nurodė, kad 

kompensuojamųjų sąnaudų dydį sumažina 7 478,75 Eur (pripažįsta, kad nepagrįstos sąnaudos yra:  

1) 70,30 Eur – RC perskaičiavus sąnaudų, patirtų dėl 2021 m. liepos 30–31 d. neatlygintinai teiktų 

JAR paslaugų, dydį pagal nuo 2021 m. liepos 30 d. galiojusius atlyginimo dydžius; 2) 1 601,28 Eur 

–sąnaudos, patirtos neatlygintinai teikiant paslaugą „Nekilnojamojo daikto plane spaudo, liudijančio, 

nekilnojamojo daikto ribų pažymėjimą kadastro žemėlapyje, uždėjimas“; 3) 5 807,17 Eur – sąnaudos, 

patirtos neatlygintinai teikiant registro objekto registravimo paslaugas fiziniams asmenims ir 

valstybės įmonėms). 

(16) VIIVĮ 29 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad „Jeigu Vyriausybės įgaliota insitucija nustato, 

kad registro tvarkytojo pateiktos vertinti neatlygintino duomenų teikimo sąnaudos yra nepagrįstos, 

registro tvarkytojas privalo per 10 darbo dienų pateikti patikslintą informaciją. Nepatikslinus 

informacijos, kompensuojamos tik tinkamai apskaičiuotos ir pagrįstos sąnaudos.“ 

(17) Įvertinusi Raštu Nr. S-8509 (1.4 E) ir Raštu Nr. S-17691 (1.4 E) pateiktus duomenis ir 

paaiškinimus, Taryba nustatė, kad iš prašomų kompensuoti 16 231 031,02 Eur sąnaudų, RC dalį 

sąnaudų (7 478,75 Eur) pripažino nepagrįstomis, tačiau nepatikslino Rašte Nr. (68.2Mr)1B-987 

nurodytos informacijos dėl nepagrįstai prašomų kompensuoti 1 134 274,57 Eur sąnaudų. Taryba 

konstatuoja, kad 1 134 274,57 Eur RC prašomos kompensuoti sąnaudos nėra tinkamai apskaičiuotos 

ir pagrįstos sąnaudos, todėl šia suma mažintinas kompensuotinų sąnaudų dydis. Atsižvelgiant į tai, 

kompensuotinu pripažintinas 15 089 277,70 Eur sąnaudų dydis. 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 29 

straipsnio 4 dalimi ir 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 aprašo11 33.5 papunkčiu, Taryba nutaria:  

 

Pripažinti, kad RC 2021 m. kompensuojamųjų sąnaudų pagrįstas dydis yra 15 089 277,70 Eur. 

 

Šis nutarimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus 

apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

 

 

 

Tarybos pirmininkė  Jūratė Šovienė   
 

                                                 
11 Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 10 d. nutarimu 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“. 
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