
 

 
 

NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ 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 siekiant rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti tikslius, išsamius ir teisingus duomenis apie 

Neveiksnių ir ribotai veiksnių registro objektus, siekiant išvengti neteisėtų sandorių sudarymo 

Duomenų subjektų 

grupės 

 Asmens duomenys   Specialių kategorijų 

duomenys 

Asmenys, kurie teismo 

tvarka pripažinti 
neveiksniais tam tikroje 

srityje, asmenys, kurių 
civilinis veiksnumas tam 
tikroje srityje apribotas 

Asmens kodas, vardas (-ai), pavardė, gimimo data, lytis, gyvenamosios vietos adresas, deklaruotos 

gyvenamosios vietos adresas, mirties data, registro objekto identifikavimo kodas, civilinės bylos numeris, 
teismo bylai suteiktas teisminio proceso numeris, teismo sprendimo (nutarties) skaitmeninė kopija 

Sritis, kurioje asmuo 

teismo tvarka 
pripažintas neveiksniu 

arba kurioje asmens 
civilinis veiksnumas 
apribotas 

Nepilnamečiai nuo 14 iki 

18 metų, kurių teisės 

savarankiškai disponuoti 
savo pajamomis ir turtu 

teismo sprendimu 

apribotos ar atimtos 

Asmens kodas, vardas (-ai), pavardė, gimimo data, lytis, gyvenamosios vietos adresas, deklaruotos 

gyvenamosios vietos adresas, mirties data, santuokos sudarymo data, registro objekto identifikavimo 

kodas, civilinės bylos numeris, teismo bylai suteiktas teisminio proceso numeris, teismo sprendimo 
(nutarties) skaitmeninė kopija 

Požymis, ar 

nepilnamečio nuo 14 iki 

18 metų teisės 
savarankiškai 

disponuoti savo 

pajamomis ir turtu 
apribotos ar atimtos 

Globėjai, rūpintojai Asmens kodas, vardas (-ai), pavardė, gimimo data, lytis, gyvenamosios vietos adresas, deklaruotos 
gyvenamosios vietos adresas, mirties data, registro objekto identifikavimo kodas, civilinės bylos numeris, 

teismo bylai suteiktas teisminio proceso numeris, teismo sprendimo (nutarties) skaitmeninė kopija 

Netvarkomi 

Asmenys, sudarę pagalbos 

priimant sprendimus 

sutartį, pagalbą priimant 
sprendimus teikiantys 
asmenys 

Asmens kodas, vardas (-ai), pavardė, gimimo data, lytis, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, mirties 

data, registro objekto identifikavimo kodas, pagalbos sutarties notarinio registro numeris 

Asmenys, pateikę 

išankstinius nurodymus 

Asmens kodas, vardas (-ai), pavardė, gimimo data, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, mirties data, 

išankstinio nurodymo notarinio registro numeris, registro objekto identifikavimo kodas, civilinės bylos 

numeris, teismo bylai suteiktas teisminio proceso numeris, teismo sprendimo (nutarties) skaitmeninė kopija 

Asmens duomenų šaltiniai 



 

 
 

Iš ko gaunami asmens 
duomenys 

1.Teismų 
2. Notarų 

3. Konsulinių pareigūnų 

Duomenų teikimas duomenų gavėjams ir į užsienio valstybes 

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

grupė) 

 

 

 

 

 
 
Teisės aktų nustatytoms 

funkcijoms atlikti  

Asmens kodas, vardas (-ai), pavardė, gimimo data, 

deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, mirties data, 

išankstinio nurodymo* notarinio registro numeris, civilinės 

bylos numeris, teismo bylai suteiktas teisminio proceso 

numeris,  kiti registro duomenys. 

 

*Registro duomenys apie asmenų išankstinius nurodymus 

teikiami tik po išankstinio nurodymo įsigaliojimo, išskyrus 

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.1372 straipsnio 3 

dalyje nustatytus atvejus 

Antstoliai, advokatai, bankai, draudimo bendrovės,  finansų įmonės, 

kurios teikia finansines paslaugas, susijusias su rizikos prisiėmimu, 

Ginčų komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 

valstybės įmonė Registrų centras, kredito įstaigos, konsuliniai 

pareigūnai, mokesčių administravimo institucijos, notarai, notarinius 
veiksmus turintys teisę atlikti asmenys, nurodyti Civilinio kodekso 
2.138 straipsnio 2 dalyje, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgalumo ir darbingumo 

nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos, socialinės globos įstaigos, sveikatos 

priežiūros įstaigos, savivaldybių administracijos, savivaldybių vaiko 

teisių apsaugos skyriai, Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, teismai, teisėtvarkos 
institucijos, Valstybės tarnybos departamentas, Valstybinio socialinio 

draudimo fondo administravimo įstaigos, Vyriausioji rinkimų 

komisija, žvalgybos institucijos, Lošimų priežiūros tarnyba prie 
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kiti Civiliniame kodekse 

nurodyti asmenys. 

Registrui pateiktų dokumentų kopijos Teismai ir teisėtvarkos institucijos 

Teismų įgyvendinamame 

teisingumo vykdymo 
procese, t. y. nagrinėjant 

civilines, administracines, 
baudžiamąsias ir 

administracinių teisės 
pažeidimų 

Asmens kodas, vardas (-ai), pavardė, gimimo data, 

deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, mirties data, 

išankstinio nurodymo* notarinio registro numeris, civilinės 

bylos numeris, teismo bylai suteiktas teisminio proceso 

numeris, kiti susijusių registrų nuostatuose / sutartyse, 

sudarytose dėl duomenų teikimo susijusiems registrams, 

nurodyti duomenys 

 

Lietuvos teismų informacinė sistema (LITEKO) 



 

 
 

(administracinių 
nusižengimų) bylas 

*Registro duomenys apie asmenų išankstinius nurodymus 

teikiami tik po išankstinio nurodymo įsigaliojimo, išskyrus 

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.1372 straipsnio 3 

dalyje nustatytus atvejus 

Susijusių registrų 

funkcionavimui užtikrinti 

Asmens kodas, vardas (-ai), pavardė, gimimo data, kiti 

susijusių registrų nuostatuose / sutartyse, sudarytose dėl 

duomenų teikimo susijusiems registrams, nurodyti 

duomenys 

Lietuvos Respublikos gyventojų registras, Lietuvos Respublikos karo 

prievolininkų registras 

Duomenų saugojimo 
terminas 

Duomenys apie asmenis, teismo pripažintus neveiksniais tam tikroje srityje, ir asmenis, kurių civilinis veiksnumas tam tikroje srityje 
apribotas, registro duomenų bazės archyve saugomi 35 metus nuo duomenų perkėlimo į šį archyvą dienos. Duomenys apie 

nepilnamečius nuo 14 iki 18 metų, kurių teisės savarankiškai disponuoti savo pajamomis ir turtu teismo sprendimu apribotos ar 
atimtos, duomenų bazės archyve saugomi 15 metų nuo duomenų perkėlimo į šį archyvą dienos. Duomenys apie globėjus ir rūpintojus, 

asmenis, sudariusius pagalbos sutartį, pagalbą priimant sprendimus teikiančius asmenis ir sritis, kuriose asmeniui teikiama pagalba 
priimant sprendimus, asmenų pateiktus išankstinius nurodymus duomenų bazės archyve saugomi 10 metų nuo duomenų perkėlimo 
į šį archyvą dienos. Pasibaigus registro duomenų saugojimo terminui, duomenys sunaikinami 


