
LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRAS 

Asmens duomenų valdytojas – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (buveinės adresas Gedimino pr. 30, Vilnius)  

Asmens duomenų tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras (buveinės adresas Lvovo g. 25-101, Vilnius) 

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Asmens duomenys tvarkomi siekiant rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti išsamius ir 

teisingus duomenis apie Lietuvos Respublikos hipotekos registro objektus 

Duomenų subjektų grupės Asmens duomenys 

Specialių 

kategorijų 

duomenys 

Skolininkas, įkaito davėjas, 

kreditorius, kreditoriaus 

atstovas, asmuo, kuriam 

perduotas įkeitimo objektas 

 

Vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, 

– asmens gimimo data ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris (jeigu hipoteka (įkeitimas) 

registre įregistruota iki 2012 m. birželio 30 d.), gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybę patvirtinančio 

dokumento numeris (jeigu hipoteka (įkeitimas) įregistruota iki 2017 m. vasario 28 d.), hipotekos (įkeitimo) 

identifikavimo kodas, sutartinės hipotekos (įkeitimo) sandorio notarinio registro numeris, dokumentui, kuriuo 

remiantis nustatyta priverstinė hipoteka (įkeitimas), suteiktas numeris, hipotekos (įkeitimo) objektas 

(įkeičiamo turto rūšis, buvimo vieta (adresas), jeigu sutartinės hipotekos (įkeitimo) sandorio sudarymo metu ji 

žinoma, įkeisto registruojamo turto identifikavimo kodas, kiti hipotekos (įkeitimo) objektą identifikuojantys 

duomenys, Lietuvos Respublikos hipotekos registrui pateiktų dokumentų skaitmeninės kopijos, kita 

informacija, susijusi su fiziniu asmeniu ir kuri gali būti panaudota tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti asmens 

tapatybei bei gali būti laikoma asmens duomenimis. 

Netvarkomi 

Paskirtas įkeisto turto 

administratorius 
Vardas, pavardė, veiklos vykdymo adresas  

Asmens duomenų šaltiniai 

Iš ko gaunami asmens 

duomenys 
Notarų, teismų, įstatymų įgaliotų pareigūnų ar institucijų, antstolių, kreditorių 



Duomenų teikimas duomenų gavėjams ir į užsienio valstybes 

Teikimo tikslas Teikiamų duomenų sąrašas 
Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės / užsienio valstybė 

(arba jų grupė) 

Advokato veiklai vykdyti ir teisinėms 

paslaugoms teikti, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos advokatūros 

įstatymo 2 ir 4 straipsniais 

Skolininko, įkaito davėjo, kreditoriaus, kreditoriaus atstovo, 

asmens, kuriam perduotas įkeitimo objektas, duomenys: 

vardas (vardai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas;  

hipotekos (įkeitimo) objektas (įkeičiamo turto rūšis, buvimo 

vieta (adresas), jei hipotekos (įkeitimo) sandorio sudarymo 

metu ji žinoma, įkeisto registruojamo turto identifikavimo 

kodas, kiti hipotekos (įkeitimo) objektą identifikuojantys 

duomenys), kita informacija, susijusi su fiziniu asmeniu ir 

kuri gali būti panaudota tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti 

asmens tapatybei bei gali būti laikoma asmens duomenimis.  

Advokatai, advokatų profesinės bendrijos 

Antstolio funkcijoms atlikti, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

antstolių įstatymo 21 straipsnio 1 dalimi 

Antstoliai  

Notarinių veiksmų teisėtumui ir asmenų 

teisėtų interesų apsaugai užtikrinti, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

notariato įstatymo 26 straipsnio 1, 2, 3 ir 

15 punktais bei 51 straipsniu 

Notarai 

Siekiant užtikrinti atsakingą finansinių 

paslaugų teikimą, finansinių paslaugų 

teikimo sutarčių sudarymą ir vykdymą 

Bankai 

Asmens kreditingumui ir finansinei rizikai 

įvertinti, tikslinėms paskoloms, lizingui, 

kreditui, kitoms finansinėms paslaugoms 

teikti, finansinių nuostolių prevencijai 

Kredito įstaigos 

Siekiant tinkamai atlikti bankroto ir 

restruktūrizavimo administravimo 
Bankroto administratoriai 



funkcijas, bankroto ir restruktūrizavimo 

procedūroms vykdyti 

Mokesčių administravimo funkcijoms 

vykdyti 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos 

finansų ministerijos 

Tiesioginėms įstatymų nustatytoms 

teismų funkcijoms atlikti 
Teismai 

Teisės aktuose nustatytoms funkcijoms 

vykdyti 
Teisėtvarkos institucijos 

Turintiems teisėtą tikslą ir teisinį 

pagrindą 
Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys 

Duomenys naudojami teismų 

įgyvendinamame teisingumo vykdymo 

procese, t. y. nagrinėjant civilines, 

administracines, baudžiamąsias ir 

administracinių teisės pažeidimų 

(administracinių nusižengimų) bylas 

Lietuvos teismų informacinė sistema (LITEKO) 

Sutartyse, sudarytose dėl duomenų 

teikimo susijusiems registrams, 

nurodytiems duomenų naudojimo 

tikslams ir / ar šių registrų nuostatuose 

nustatytu tikslu 

 

Įkeisto turto savininko vardas, pavardė, asmens kodas, 

(jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos 

gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data), hipotekos 

(įkeitimo) identifikavimo kodas, notarinio registro numeris 

arba dokumentui, kuriuo remiantis nustatyta priverstinė 

hipoteka (įkeitimas), suteiktas numeris, įkeisto 

registruojamo turto identifikavimo kodas, kiti duomenys ir 

informacija, susijusi su fiziniu asmeniu ir kuri gali būti 

panaudota tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti asmens 

tapatybei bei gali būti laikoma asmens duomenimis. 

Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių, 

Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų, Lietuvos 

Respublikos vidaus vandenų laivų, Lietuvos Respublikos 

jūrų laivų, Lietuvos Respublikos prekių ženklų, Lietuvos 

Respublikos patentų, Lietuvos Respublikos dizaino, 

Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio 

mašinų ir jų priekabų, Lietuvos Respublikos civilinių 

orlaivių, Ginklų, Nekilnojamojo turto, Juridinių asmenų 

registrai. 



Duomenų saugojimo terminas 

Duomenys ir skaitmeninės dokumentų kopijos Lietuvos Respublikos hipotekos registro duomenų bazės archyve saugomi 

10 metų nuo hipotekos (įkeitimo) išregistravimo dienos. Hipotekos (įkeitimo) lakšto ir kitų su lakštu Lietuvos Respublikos 

hipotekos registrui pateiktų dokumentų kopijos dokumentų (kopijų) archyve saugomos 3 metus nuo hipotekos (įkeitimo) 

išregistravimo dienos. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, Lietuvos Respublikos hipotekos registro duomenys 

sunaikinami. 


