
                                                                                               201___ m. ________________ d. 

                                                                                               Lietuvos Respublikos adresų registro teikimo 

                                                                                               sutarties Nr. ADRi-___________ 

                                                                                               2 priedas 

 

DUOMENYS IR JŲ TEIKIMO SĄLYGOS 

 

1. Duomenų elementai: 

1.1. visi Lietuvos Respublikos adresų registro duomenų bazės tekstinių duomenų išrašai teikiami  

https://www.registrucentras.lt/adr/paketai2/ puslapyje. 

 2. Duomenų teikimo terminai ir būdas: 

2.1. Duomenys teikiami visą Lietuvos Respublikos adresų registro duomenų teikimo sutarties (toliau 

– Sutartis) galiojimo laiką interneto tinklu WEB priemonėmis. 

 3. Duomenų formatas: specialus. 

4. Elektroninio ryšio protokolas: https. 

 5. Programinė įranga, kuri naudojama duomenims teikti: Internet Explorer 6.0 arba naujesnė 

versija, Mozilla Firefox 2.0 arba  naujesnė versija su JavaScript ir Cookies palaikymu. 
 6. Prisijungimo tvarka: 

6.1. GAVĖJAS sutarties 3 priede pateikia išorinį(-ius) IP adresą(-us), iš kurio(-ių) bus kreipiamasi į 

TEIKĖJO duomenų banką, nurodydamas duomenų vartotojus; 

6.2. duomenų vartotojų sąraše (sutarties 3 priedas) GAVĖJAS nurodo atsakingo asmens el. pašto 

adresą (nurodoma, jei sąraše daugiau nei vienas vartotojas), TEIKĖJAS tuo adresu išsiunčia  vartotojo 

registracijos anketą. Gavęs anketą, GAVĖJO atsakingas asmuo siunčia ją sutarties 3 priede nurodytiems 

duomenų vartotojams; 

6.3. vartotojo registracijos anketoje duomenų vartotojas nurodo pavardę, vardą, telefoną, el. pašto 

adresą ir slaptažodį. Slaptažodį turi sudaryti ne mažiau nei 8 (aštuoni) ženklai (didžiosios ir mažosios raidės, 

skaičiai). Slaptažodžiu duomenų vartotojas galės naudotis, tik gavęs el. paštu TEIKĖJO pranešimą apie jam 

suteiktą vartotojo vardą; 

6.4. kiekvienas duomenų vartotojas, atliekantis paiešką, turi turėti savo vartotojo vardą, kurį suteikia 

TEIKĖJAS, ir slaptažodį, kurį sugalvojo registracijos metu pats. Be to, jis privalo kreiptis iš vieno IP adreso, 

nekintančio prisijungimo sesijos metu; 
6.5. https://www.registrucentras.lt/vart/Login-form.do internetiniame puslapyje duomenų vartotojas 

gali pasikeisti slaptažodį; 

6.6. pamiršę slaptažodį, GAVĖJAS turi kreiptis į valstybės įmonės Registrų centro IS Paslaugų 

skyrių, tel. (8 5) 268 8264, el. paštas Nijole.Karveliene@registrucentras.lt . Naujasis slaptažodis siunčiamas 

vartotojo anketoje nurodytu el. pašto adresu. TEIKĖJO suteiktą naują slaptažodį rekomenduojama pasikeisti. 

7. Duomenų saugą užtikrinančios priemonės: 

7.1. TEIKĖJAS duomenų saugą užtikriną vadovaudamasis valstybės įmonės Registrų centro 

informacinės sistemos duomenų saugos nuostatais, patvirtintais teisingumo ministro 2007 m. spalio 4 d. 

įsakymu Nr. 1R-389 (Žin., 2007, Nr. 104-4265). 

 7.2. GAVĖJAS turi teisę naudotis duomenų teikimo sistema iš vartotojų sąraše nurodyto (-ų)  

išorinio (-ų) IP adreso (-ų). TEIKĖJAS, pastebėjęs, kad GAVĖJAS su jam suteiktu vartotojo vardu ir 

slaptažodžiu peržiūri duomenis ne iš GAVĖJO nurodyto išorinio IP adreso, neleidžia jam naudotis duomenų 

teikimo sistema. Jei GAVĖJAS, sudarydamas šią sutartį, tokio IP adreso nenurodo, jam leidžiama naudotis 

duomenų teikimo sistema, kreipiantis iš bet kurio IP adreso; tokiu atveju GAVĖJAS atsako už neteisėtą 

duomenų, slaptažodžio ir vartotojo vardo  naudojimą. 

 7.3. GAVĖJAS garantuoja: 

7.3.1. gautų duomenų apsaugą savo lėšomis ir priemonėmis pagal galiojančius Lietuvos Respublikos 

teisės aktus; 

7.3.2. kad duomenimis naudosis asmenys, pasirašytinai įpareigoti saugoti asmens duomenis. 

 7.4. GAVĖJAS praneša TEIKĖJUI: 

 7.4.1. apie pastebėtas klaidas arba netikslumus per 3 (tris) dienas nuo jų nustatymo dienos; 

 7.4.2. jeigu atimama teisė duomenų vartotojui atlikti paiešką duomenų bazėse; 

 7.4.3. jeigu vienu slaptažodžiu naudojasi keli asmenys; 

 7.4.4. jeigu įtariama, kad slaptažodis tapo žinomas kitam(-iems) asmeniui(-ims); 
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 7.4.5. kitais atvejais, jeigu mano, kad reikia keisti slaptažodį. 

 

 

                TEIKĖJAS                         GAVĖJAS 

Valstybės įmonė Registrų centras 

 

_____________________________________ 
              (Juridinio asmens pavadinimas ) 

 

Direktoriaus pavaduotojas 

Juridinių asmenų registrui ir rinkodarai 

Antanas Survila 

 

 

_____________________________ 
                     (Parašas) 

_______________________________ 
               (Pareigos, vardas, pavardė) 

 

 

_____________________________ 
                     (Parašas) 

A. V. A. V. 

 

  


