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Duomenų teikimo sutarties 

. . . . . . . . m. . . . . . . . . . .  mėn. . . .  d.  Nr.  . . . . .  

. . . . . . priedas 
 

 

DUOMENŲ TEIKIMO SĄLYGOS 

 

 

1. TEIKIMAS 

 

Nuolatinis. 

Pateikiama informacija apie nurodytu paieškos sąlygose adresu esančius registrus. 

 

2. TEIKIMO BŪDAS 

 

Duomenys pateikiami Internetu ţemiau nurodytu adresu. 

 

3. DUOMENŲ FORMATAS 

 

Specialus, priklausantis nuo vartotojo uţklausos. 

 

3.1 VARTOTOJO UŢKLAUSOS FORMATAS 

 

Vartotojas privalo GET arba POST metodu suformuoti uţklausą adresu: 
https://www.registrucentras.lt/ntr/xml/adrreg/adrreg.php.  

Uţklausos parametrai: 

 
Parametras (-ai) Privalomas Tipas Paaiškinimas 

gyv_id arba gat_id Taip (vienas iš 2) number Gyv. vietovės arba gatvės id 

namo_nr Taip String Namo numeris 

korp_nr Taip/Ne String Korpuso numeris 

buto_nr Taip/Ne String Buto numeris 

vv Ne String Prisijungimo vardas 

vs Ne String Prisijungimo slaptaţodis 

 

Parametrai „korp_nr‟ bei „buto_nr‟ privalomi tais atvejais, kai nurodytame pastate yra korpusų ir/arba butų. Pvz., 

nurodţius daugabučio pastato namo numerį ir nenurodţius buto, visų minėtame pastate esančių registrų sąrašas 

nebus pateikiamas.  

Visi uţklausos parametrai turi būti nurodyti tiksliai, t.y. juose negalima naudoti šablonų (*). 

 

Vartotojo uţklausos GET metodu pavyzdys: 

https://www.registrucentras.lt/ntr/xml/adrreg/adrreg.php?gat_id=12345&namo_nr=18&vv=aa&vs=bb 
 

3.2 REZULTATŲ FORMATAS 

 

Uţklausos rezultatai pateikiami Windows-1257 koduotėje, XML formatu, kaip parodyta ţemiau. 

Pastaba: paieškos rezultatuose gali būti pateikiama ir daugiau xml sekcijų (tags) bei jų atributų (attributes), nei 

pateikiama šiame priede.  

Uţklausos rezultatų pavyzdys (xml formatas) 

 
<?xml version="1.0" encoding="windows-1257" ?>  
<ADR_REGISTRAI> 

<ADRESAS>Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Viršuliškių g. 10-10</ADRESAS>  
<REGISTRAS> 

<REG_TARN_NR>10</REG_TARN_NR>  
<REG_NR>249878</REG_NR>  

<REGT_TIPAS regt_tipas="4">Patalpos/butai</REGT_TIPAS>  
</REGISTRAS> 
<SISTEMOS_INFO> 

<SUFORMAVIMO_DATA>2005-08-09 11:29:53</SUFORMAVIMO_DATA>  
<ORACLE_TRUKME>0.0 s</ORACLE_TRUKME>  
<DB>KADA</DB>  
<VARTOTOJAS> 

https://www.registrucentras.lt/ntr/xml/adrreg/adrreg.php
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<VAR_ID>123</VAR_ID>  

<PAV>Vardenis Pavardenis </PAV>  
</VARTOTOJAS> 
<SALYGOS> 

<SALYGA lygis="50"> 
<PAV>gat_id</PAV>  
<REIKSME>22452</REIKSME>  

</SALYGA> 
<SALYGA lygis="50"> 

<PAV>namo_nr</PAV>  
<REIKSME>101</REIKSME>  

</SALYGA> 
<SALYGA lygis="50"> 

<PAV>buto_nr</PAV>  
<REIKSME>10</REIKSME>  

</SALYGA> 
</SALYGOS> 
<VEI_ID>29951117</VEI_ID>  

</SISTEMOS_INFO> 
</ADR_REGISTRAI> 

 

3.2.1. XML formato bylos antraštė 

 
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257" ?>  

 

Visada standartinė. 

 

3.2.2. Paieškos rezultatų sekcija ADRESAS 

 

Šioje sekcijoje pateikiamas paieškos sąlygose nurodytas adresas tekstiniu pavidalu. Jei pagal uţklausos 

parametrus duomenų banke adreso surasti nepavyko, sekcijos ADRESAS bei REGISTRAS nepateikiamos, o 

paaiškinantis pranešimas pateikiamas sekcijoje KLAIDA. Pvz: 

 
<?xml version="1.0" encoding="windows-1257" ?>  

<ADR_REGISTRAI> 
<KLAIDA> 

<KODAS>120</KODAS>  
<TEKSTAS>Adresas nerastas</TEKSTAS>  

</KLAIDA> 
</ADR_REGISTRAI> 

 

 

3.2.3. Paieškos rezultatų sekcija REGISTRAS 

 

Jei nurodytu adresu surastas bent vienas registras kuriame yra nekilnojamųjų daiktų, pateikiama viena ar daugiau 

sekcijų „REGISTRAS‟: 

 
<REGISTRAS> 

<REG_TARN_NR>10</REG_TARN_NR>  
<REG_NR>249073</REG_NR>  
<REGT_TIPAS regt_tipas="4">Patalpos/butai</REGT_TIPAS>  

</REGISTRAS> 

 

Apie registrą patikiama ši informacija: sujungtinis registro numeris (REG_TARN_NR ir REG_NR) bei jo tipas. 

 

3.2.4. Paieškos sąlygų aprašymo sekcija SISTEMOS_INFO 

 

Šioje sekcijoje pateikiama rezultatų suformavimo data bei laikas (SUFORMAVIMO_DATA) bei paieškos 

sąlygos (pasitikslinimui). Ateityje ši sekcija gali būti papildyta kitais laukais. 

 

3.2.5. Klaidos 

 
Jeigu pagal vartotojo pateiktas sąlygas uţklausos įvykdyti neįmanoma, vartotojas apie informuojamas sekcijoje 

„KLAIDA‟. Šiuo atveju sekcijos „ADR_REGISTRAI‟ nėra.  

 
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257" ?>  
<KLAIDA kodas=”-10200”>DB Error: Oracle initialisation in progress<KLAIDA> 
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4. UŢTIKRINAMOS APSAUGOS PRIEMONĖS 

 

Programą vykdyti serveryje leidţiama tik nurodţius vartotojui suteiktus prisijungimo vardą bei slaptaţodį; 

duomenys perduodami šifruotu ryšio kanalu (https). Naudotis šia programa leidţiama tik iš fiksuoto, Gavėjo 

nurodyto IP adreso. 

 

5. PAKEITIMAI 

Valstybės įmonė Registrų centras pasilieka teisę keisti duomenų teikimo programos pavadinimą, adresą, duomenų 

formatą bei vartotojo autentifikavimo mechanizmą, informuodama apie tai Gavėją ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį 

(keičiant tik duomenų teikimo programos adresą – prieš 3 dienas). 

 

 

 

TEIKĖJAS     GAVĖJAS 
 

Valstybės įmonė Registrų centras,   

V.Kudirkos 18, LT-03105 Vilnius-9    

 

Įmonės kodas 124110246    Juridinio asmens kodas  

Tel. (8-5) 268 8241     PVM mok. kodas  

A/s LT944010042400050387,                    Tel.     Faks.  

AB bankas “NORD/LB Lietuva” Vilniaus sk.,  A.s.  

Banko kodas 40100     Banko kodas             

        

 

Direktorius        Direktorius 

 

Kęstutis Sabaliauskas      ____________________ ____________________  
 

 


