
VEDYBŲ SUTARČIŲ 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 Vedybų sutarčių registro objektus 

Duomenų subjektų grupės Asmens duomenys 

Specialių 

kategorijų 

duomenys 

Sutartį sudarę fiziniai asmenys 

Fiziniai asmenys, kurių turtas 
padalytas įsiteisėjusiu teismo 
sprendimu 

Asmens kodas; gimimo data (jeigu asmens duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre); vardas; 
pavardė; gyvenamosios vietos adresas; vedybų sutarties ar turto padalijimo fakto identifikavimo kodas; 
vedybų sutarties ar turto padalijimo sutarties notarinio registro numeris arba užsienyje vedybų, sugyventinių 
sutartį patvirtinusio pareigūno suteiktas registravimo numeris; turto, dėl kurio teisinio režimo susitarta vedybų 
ar turto padalijimo sutartyje, rūšis, identifikavimo kodas (jeigu režimas nustatomas konkrečiam turto registre, 
nurodytame Vedybų sutarčių nuostatų 80 punkte, registruotam objektui); aprašymas su vedybų ar turto 
padalijimo sutartyje nurodytais identifikavimo duomenimis (jei vedybų sutartis įregistruota iki 2016 m. sausio 
1 d.); vedybų, turto padalijimo sutarčių, susitarimų pakeisti ar nutraukti šias sutartis skaitmeninės kopijos (jei 
vedybų sutartys ar turto padalijimo faktai įregistruoti ar jų pakeitimo duomenys įrašyti po 2016 m. sausio 1 d.); 
vedybų sutartį sudariusių asmenų santuokos sudarymo data; turto padalijimo sutartį sudariusių asmenų, ar 
asmenų, kurių turtas padalytas teismo sprendimu, santuokos nutraukimo data; vieno iš vedybų ar turto 
padalijimo sutartį sudariusių asmenų, ar asmenų, kurių turtas padalytas teismo sprendimu, mirties data; 
civilinės bylos, kurioje priimtas sprendimas dėl turto padalijimo, numeris; turto, dėl kurio priimtas teismo 
sprendimas, identifikavimo kodas (jeigu režimas nustatomas konkrečiam turto registre, nurodytame Vedybų 
sutarčių nuostatų 80 punkte, registruotam objektui), aprašymas su teismo sprendime nurodytais 
identifikavimo duomenimis; teismo sprendimo skaitmeninė kopija (jei turto padalijimo faktas įregistruotas po 
2016 m. sausio 1 d.); civilinės bylos, kurioje priimtas teismo sprendimas dėl turto padalijimo, numeris; teismo 
sprendimų dėl turto padalijimo, sutuoktinio ar sutuoktinių kreditorių, kurių teises pažeidė vedybų ar 
sugyventinių sutarties pakeitimas ar nutraukimas, pažeistų teisių atkūrimo, vedybų, sugyventinių ar turto 
padalijimo sutarčių pakeitimo ar pabaigos 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 



Asmens duomenų šaltiniai 

Iš ko gaunami asmens 

duomenys 
Notarų, teismų, vieno iš sutuoktinių, pageidaujančių įregistruoti vedybų sutartį, įrašyti sutarties pakeitimus, patvirtintus užsienio 
valstybėje, taip pat įrašyti duomenis apie tokios sutarties pabaigą 

Duomenų teikimas duomenų gavėjams ir į užsienio valstybes 

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

Antstolio funkcijoms, nurodytoms 
Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 21 
straipsnio 1 dalyje, atlikti 

Asmens kodas; gimimo data (jeigu asmens duomenų nėra 
Lietuvos Respublikos gyventojų registre); vardas; pavardė; 
gyvenamosios vietos adresas; vedybų sutarties ar turto 
padalijimo fakto identifikavimo kodas; vedybų sutarties ar 
turto padalijimo sutarties notarinio registro numeris arba 
užsienyje vedybų, sugyventinių sutartį patvirtinusio 
pareigūno suteiktas registravimo numeris; turto, dėl kurio 
teisinio režimo susitarta vedybų ar turto padalijimo 
sutartyje, rūšis, identifikavimo kodas (jeigu režimas 
nustatomas konkrečiam turto registre, nurodytame Vedybų 
sutarčių nuostatų 80 punkte, registruotam objektui); 
aprašymas su vedybų ar turto padalijimo sutartyje 
nurodytais identifikavimo duomenimis (jei vedybų sutartis 
įregistruota iki 2016 m. sausio 1 d.); vedybų, turto 
padalijimo sutarčių, susitarimų pakeisti ar nutraukti šias 
sutartis skaitmeninės kopijos (jei vedybų sutartys ar turto 
padalijimo faktai įregistruoti ar jų pakeitimo duomenys 
įrašyti po 2016 m. sausio 1 d.); vedybų sutartį sudariusių 
asmenų santuokos sudarymo data; turto padalijimo sutartį 
sudariusių asmenų, ar asmenų, kurių turtas padalytas 
teismo sprendimu, santuokos nutraukimo data; vieno iš 
vedybų ar turto padalijimo sutartį sudariusių asmenų, ar 
asmenų, kurių turtas padalytas teismo sprendimu, mirties 
data; civilinės bylos, kurioje priimtas sprendimas dėl turto 
padalijimo, numeris; turto, dėl kurio priimtas teismo 

Antstoliai 

Notarinių veiksmų teisėtumui ir asmenų 
teisėtų interesų apsaugai užtikrinti 

Notarai 

Siekiant užtikrinti atsakingą finansinių 
paslaugų teikimą, finansinių paslaugų 
teikimo sutarčių sudarymą, rizikos 
valdymą, atlikti klientų mokumo vertinimą 
ir stebėseną 

Bankai 

Paskolų gavėjų ir klientų finansinės būklės 
patikimumui nustatyti, kreditingumui ir 
finansinei rizikai vertinti, klientų pateiktos 
informacijos teisingumui ir išsamumui 
vertinti, finansinių nuostolių prevencijai 
užtikrinti 

Kredito ir finansų įstaigos, finansų įmonės, kurios teikia 
finansines paslaugas, susijusias su rizikos prisiėmimu, 
draudimo bendrovės 

Mokesčių administravimo funkcijoms 
vykdyti 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos 



Įstatymų nustatytoms teismų funkcijoms 
vykdyti 

sprendimas, identifikavimo kodas (jeigu režimas 
nustatomas konkrečiam turto registre, nurodytame Vedybų 
sutarčių nuostatų 80 punkte, registruotam objektui), 
aprašymas su teismo sprendime nurodytais identifikavimo 
duomenimis; teismo sprendimo skaitmeninė kopija (jei 
turto padalijimo faktas įregistruotas po 2016 m. sausio 1 d.); 
civilinės bylos, kurioje priimtas teismo sprendimas dėl turto 
padalijimo, numeris; teismo sprendimų dėl turto padalijimo, 
sutuoktinio ar sutuoktinių kreditorių, kurių teises pažeidė 
vedybų ar sugyventinių sutarties pakeitimas ar nutraukimas, 
pažeistų teisių atkūrimo, vedybų, sugyventinių ar turto 
padalijimo sutarčių pakeitimo ar pabaigos 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. 

Teismai 

Teismų įgyvendinamame teisingumo 
vykdymo procese, nagrinėjant civilines, 
administracines, baudžiamąsias ir 
administracinių teisės pažeidimų 
(administracinių nusižengimų) bylas 

Lietuvos teismų informacinė sistema (LITEKO) 

Turintiems teisėtą tikslą ir teisinį pagrindą 
gauti asmens duomenis  

Kiti asmenys, turintys duomenų subjekto sutikimą 

Sutartyse, sudarytose dėl duomenų 

teikimo susijusiems registrams, kitiems 

registrams ir valstybės informacinėms 

sistemoms, nurodytiems duomenų 

naudojimo tikslams 

Susiję registrai, kiti registrai ir valstybės informacinės 
sistemos  

Teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti  Vedybų sutarčių registrui pateiktų dokumentų kopijos 

Notarai, asmenys, turintys teisę atlikti notarinius 
veiksmus, nurodyti Civilinio kodekso 2.138 straipsnio 2 
dalyje, antstoliai (tik funkcijoms, nurodytoms Lietuvos 
Respublikos antstolių įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, 
atlikti), konsuliniai pareigūnai, teismai, teisėtvarkos, 
mokesčių administravimo institucijos, kiti įstatymuose 
nurodyti asmenys 

Duomenų saugojimo terminas 

Duomenys Vedybų sutarčių registro duomenų bazės archyve saugomi 10 metų nuo vedybų ar turto padalijimo fakto 
išregistravimo. Duomenų teikėjų pateikti pranešimai saugomi dokumentų archyve 3 metus nuo duomenų perkėlimo į 
Vedybų sutarčių registro duomenų bazės archyvą. Pasibaigus duomenų ir dokumentų saugojimo terminui, Vedybų 
sutarčių registro duomenys ir dokumentai sunaikinami. 


