
 

 
 

JURIDINIŲ ASMENŲ 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, 09320 Vilnius) 

Asmens duomenų 

tvarkymo tikslas 

Asmens duomenys tvarkomi asmens tapatybės nustatymo ir registro objektų apskaitos tikslais 

Duomenų subjektų grupės   Asmens duomenys   Specialių kategorijų 

duomenys 

Individualios įmonės 

savininkas  
Šeimynos dalyvis 

Prokūristas 
Kooperatinių bendrovių, 
stebėtojų tarybos nariai 

Kooperatinės bendrovės 

paskolų komiteto narys 
Kooperatinės bendrovės 
revizijos komisijos narys 

Advokatų profesinės 

bendrijos, privačių detektyvų 

bendrijos dalyvis 
Asmuo, kuris yra franšizės ar 
subfranšizės sutarties šalis 

(teisių turėtojas ar teisių 

naudotojas) 

Asmuo, kuris yra įmonės 

nuomos, dovanojimo ar 
pirkimo-pardavimo sutarties 
šalis 

 

Vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai (jeigu juridinio asmens 

dalyvis – fizinis asmuo – juridiniam asmeniui yra nurodęs adresą korespondencijai), mirties data; apie 
užsienio fizinį asmenį papildomai nurodoma gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus 

nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data) ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, 
pavadinimas 

Netvarkomi 

Juridinių asmenų valdymo 

organų nariai 

Vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai (jeigu juridinio asmens 

dalyvis – fizinis asmuo – juridiniam asmeniui yra nurodęs adresą korespondencijai), mirties data; apie 

užsienio fizinį asmenį papildomai nurodoma gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus 



 

 
 

nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data) ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, 
pavadinimas, paskyrimo (išrinkimo) valdymo organo nariu ir įgaliojimų pabaigos datos 

Filialų ir atstovybių valdymo 
organų nariai 

Vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai (jeigu juridinio asmens 
dalyvis – fizinis asmuo – juridiniam asmeniui yra nurodęs adresą korespondencijai), mirties data; apie 
užsienio fizinį asmenį papildomai nurodoma gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus 

nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data) ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, 

pavadinimas, paskyrimo, įgaliojimų pabaigos datos, teisių ribos, terminas, kuriam nustatytos teisių ribos 

Bankroto administratorius 
Turto administratorius 
Mažosios bendrijos atstovas 

Europos bendrovių, Europos 
kooperatinių bendrovių 

priežiūros ar administravimo 
organo narys 

Akcinių bendrovių, uždarųjų 
akcinių bendrovių stebėtojų 
tarybos narys  

Restruktūrizuojamo juridinio 

asmens administratorius 

Užsienio filialo ar atstovybės 
steigėjo valdymo organų 

nariai ir duomenys apie 

asmenis, turinčius teisę 

steigėjo vardu sudaryti 
sandorius 
Kredito unijų, bankų laikinasis 

administratorius 
 

Vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai (jeigu juridinio asmens 
dalyvis – fizinis asmuo – juridiniam asmeniui yra nurodęs adresą korespondencijai), mirties data; apie 
užsienio fizinį asmenį papildomai nurodoma gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus 

nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data) ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, 
pavadinimas, paskyrimo ir įgaliojimų pabaigos datos 

Likvidatorius Vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai (jeigu juridinio asmens 
dalyvis – fizinis asmuo – juridiniam asmeniui yra nurodęs adresą korespondencijai), mirties data; apie 
užsienio fizinį asmenį papildomai nurodoma gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus 

nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data) ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, 
pavadinimas, paskyrimo ir įgaliojimų pabaigos datos, įgaliojimai, jei jie skiriasi nuo nustatytų įstatymuose 
ar juridinio asmens steigimo dokumentuose 



 

 
 

Tikrosios ūkinės bendrijos ir 
komanditinės ūkinės 

bendrijos tikrasis narys 
 

Vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai (jeigu juridinio asmens 
dalyvis – fizinis asmuo – juridiniam asmeniui yra nurodęs adresą korespondencijai), mirties data; apie 

užsienio fizinį asmenį papildomai nurodoma gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus 
nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data) ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, 

pavadinimas, nurodant paskirtas vykdyti CK 2.67 straipsnyje ir 2.82 straipsnio 3 dalyje nustatytas valdymo 
organų pareigas, taip pat paskyrimo ir atšaukimo datos 

Asmuo, įgijęs visas akcinės 

bendrovės, uždarosios 
akcinės bendrovės, Europos 

bendrovės akcijas 
 

Vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai (jeigu juridinio asmens 

dalyvis – fizinis asmuo – juridiniam asmeniui yra nurodęs adresą korespondencijai), mirties data; apie 
užsienio fizinį asmenį papildomai nurodoma gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus 

nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data) ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, 
pavadinimas, visų akcijų įgijimo data, visų ar dalies akcijų perleidimo kitiems asmenims data 

Europos ekonominių interesų 

grupių nariai 
 

Vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai (jeigu juridinio asmens 

dalyvis – fizinis asmuo – juridiniam asmeniui yra nurodęs adresą korespondencijai), mirties data; apie 
užsienio fizinį asmenį papildomai nurodoma gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus 

nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data) ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, 
pavadinimas, tapimo grupės nariu data, grupės nario atleidimo nuo atsakomybės už grupės skolas ir kitus 
įsipareigojimus, atsiradusius prieš priimant tą narį į grupę, faktas, jeigu tai nustatyta grupės steigimo 

sutartyje arba naujo nario priėmimo dokumente 

Asmenys, turintys teisę 

sudaryti sandorius tradicinių 
religinių bendruomenių ar 

bendrijų vardu 

 

Vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai (jeigu juridinio asmens 

dalyvis – fizinis asmuo – juridiniam asmeniui yra nurodęs adresą korespondencijai), mirties data; apie 
užsienio fizinį asmenį papildomai nurodoma gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus 

nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data) ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, 

pavadinimas, jų teisių ribos, terminas, kuriam nustatytos teisių ribos 

Notaras, patvirtinęs Juridinių 

asmenų registro tvarkytojui 
teikiamų duomenų tikrumą ir 

steigimo dokumentų atitiktį 
įstatymo reikalavimams 

Vardas, pavardė, notaro biuras 

 

Įgaliotinis elektroniniu būdu 

teikiantis duomenis ir 

dokumentus Juridinių 

asmenų registrui ir gaunantis 
registro paslaugas 

Vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietė, jei asmuo 

dirba kitame juridiniame asmenyje ir to juridinio asmens kodas, pavadinimas, asmens pareigos 

Asmens duomenų šaltiniai 



 

 
 

Iš ko gaunami asmens 
duomenys 

Lietuvos Respublikos gyventojų registras, Lietuvos Respublikos adresų registras, Nekilnojamojo turto registras 
Duomenų teikėjai: steigiamo juridinio asmens steigėjai, juridinio asmens valdymo organas ar kitas asmuo, kai taip nustatyta 

įstatymuose ir juridinio asmens steigimo dokumentuose, užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų ir atstovybių 
valdymo organas, likvidatorius, bankroto administratorius, teismai, kiti Juridinių asmenų registro nuostatų 38 p. nurodyti 

asmenys 

Duomenų teikimas duomenų gavėjams ir į užsienio valstybes 

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

(arba jų grupė) 

Duomenys teikiami prašyme 

arba sutartyje nurodytu 

duomenų naudojimo tikslu 
 

Visi registro duomenys, informacija ir dokumentai yra vieši.  

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta 

arba adresas korespondencijai (jeigu juridinio asmens dalyvis – 

fizinis asmuo – juridiniam asmeniui yra nurodęs adresą 

korespondencijai), mirties data; apie užsienio fizinį asmenį 

papildomai gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės 

aktus nesuteikiamas asmens kodas, tik gimimo data) ir valstybės, 

kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas. 

 

Kiti Juridinių asmenų registro nuostatuose nustatyti duomenys 

(išvardinti aukščiau esančioje asmens duomenų skiltyje 

Fiziniai ir juridiniai asmenys (kiekvienas asmuo gali 

susipažinti su registro duomenimis, informacija ir 

dokumentais įstatymų ir Juridinių asmenų registro 
nuostatų nustatyta tvarka) 
 

Galimos duomenų gavėjų kategorijos: 

Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos 

Valstybės registrai ir informacinės sistemos 

Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys 

Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominei 

erdvei priklausančių valstybių centrinių, komercinių ir 

bendrovių registrų sąveikos sistema 
Europos verslo registrų asociacijos (The European 

Business Registry Association, EBRA) kuruojamas Europos 

verslo registrų tinklas (European Business Register 
Network) 

Registro tvarkytojo 
leidžiamame viešame 

elektroniniame 
informaciniame leidinyje 
skelbiami duomenys ir 

informacija 

Valdymo organų nariai (vardas, pavardė); likvidatoriaus 

(likvidacinės komisijos) paskyrimo ir atleidimo datos, duomenys 

apie likvidatorių ar likvidacinės komisijos narius (vardas, pavardė); 

juridinio asmens teisinis statusas; apribota juridinio asmens veikla; 

pranešimo apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą 

išsiuntimo ar paskelbimo data; visi kiti juridinių asmenų, užsienio 

juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų ar atstovybių registre 

įregistruoti duomenys, informacija ir dokumentai – elektroniniame 

informaciniame leidinyje įrašomos nuorodos į juos 

Fiziniai ir juridiniai asmenys 



 

 
 

Duomenų saugojimo 

terminas 

Asmens duomenys saugomi iki jų išregistravimo. Įregistravus ar įrašius Juridinių asmenų registre naujus duomenis ar įrašius 
naują informaciją, taip pat išregistravus ar išbraukus juridinį asmenį, filialą ar atstovybę, visi registre buvę duomenys ir 

informacija perkeliami į registro archyvą ir jame saugomi 50 metų. 
Viešame elektroniniame leidinyje asmens duomenys saugomi 15 metų.  


