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Duomenų teikimo sutarties 

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

. . . priedas 
 

DUOMENŲ TEIKIMO SĄLYGOS 

 

1. TEIKIMAS 

Nuolatinis. 

 

2. TEIKIMO BŪDAS 

Duomenys pateikiami Internetu ţemiau nurodytu adresu. 

 

3. DUOMENŲ FORMATAS 

Specialus, priklausantis nuo vartotojo uţklausos. 

 

3.1 VARTOTOJO UŢKLAUSOS FORMATAS 

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

 

Uţklausos parametrai: 

 asmens, kurio turto norima ieškoti, kodas asmk; 

 asmens tipas asmt.  Galimos reikšmės: 1 (fizinis asmuo), 2 (juridinis asmuo); 

 teisės tipas(-ai) teit. Jei perduodamos kelios reikšmės, jos viena nuo kitos t.b. atskirtos „pabraukimo“ (_) 

simboliais. Teisių tipų sąrašas bei kiti duomenų bazės klasifikatoriai publikuojami adresu 

https://www.registrucentras.lt/ntr/xml/klasif/ . Nutylint ieškoma pagal teisės tipą “1” 

(“nuosavybė”). 

 registro tipas(-ai) regt. Jei perduodamos kelios reikšmės, jos viena nuo kitos t.b. atskirtos „pabraukimo“ (_) 

simboliais. Registrų tipų sąrašas bei kiti duomenų bazės klasifikatoriai publikuojami adresu 

https://www.registrucentras.lt/ntr/xml/klasif/ . Nutylint pateikiami VISI surasti registrai, 

neatsiţvelgiant į jų tipą. 

 istorinių įrašų rodymo parametras ist (1 – su istorija, 0 - be). Reikšmė pagal nutylėjimą: 0; 

 rezultatų puslapis p . Reikšmė pagal nutylėjimą: 1; 

 rezultatų formato nurodymo parametras fmt (html arba xml). Reikšmė pagal nutylėjimą: xml; 

 prisijungimo vardas vv;  

 prisijungimo slaptaţodis vs. 

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

 

Vartotojo uţklausos GET metodu pavyzdys: 
https://www.registrucentras.lt/ntr/xml/asmreg/asmreg.php?asmk=2411024&asmt=2&ist=1&fmt=xm

l&vv=aa&vs=bb 

 

3.2 REZULTATŲ FORMATAS 

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

 
<?xml version="1.0" encoding="windows-1257" ?>  
<ASMENS_REGISTRAI> 
<PARAMETRAI> 
<asmk>2411024</asmk>  
<asmt>2</asmt>  
<teit>1</teit>  

<opt>001</opt>  
<p>1</p>  

<vv>TEST_USER</vv>  
<ip>10.254.254.10</ip>  

  </PARAMETRAI> 

<ASMUO tipas="2" kodas="124110246"> 
<PAVADINIMAS><![CDATA[VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS]]>  

</PAVADINIMAS> 
<ADRESAS>V. Kudirkos g. 18, 2600 Vilnius</ADRESAS>  

</ASMUO> 
<REGISTRAI> 

https://www.registrucentras.lt/ntr/xml/asmreg/asmreg.php
https://www.registrucentras.lt/ntr/xml/klasif/
https://www.registrucentras.lt/ntr/xml/klasif/
https://www.registrucentras.lt/ntr/xml/asmreg/asmreg.php?asmk=2411024&asmt=2&ist=1&fmt=xml&vv=aa&vs=bb
https://www.registrucentras.lt/ntr/xml/asmreg/asmreg.php?asmk=2411024&asmt=2&ist=1&fmt=xml&vv=aa&vs=bb
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<REGISTRAS reg_tarn_nr="1" reg_nr="234"> 

<TIPAS regt_tipas="3">Statiniai</TIPAS>  

<ADRESAS>Vilniaus m. Vilniaus g.  2</ADRESAS>  
<TEISE teit_tipas="1" akt="1">Nuosavybė</TEISE>  
</REGISTRAS> 
<REGISTRAS reg_tarn_nr="2" reg_nr="128"> 
<TIPAS regt_tipas="4">Patalpos/butai</TIPAS>  

<ADRESAS>Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Tauro g. 12</ADRESAS>  
<TEISE teit_tipas="1" ist="1" akt="1">Nuosavybė</TEISE>  
</REGISTRAS> 
</REGISTRAI> 
<INFO> 
<IRASAI nuo="1" iki="2" viso="2" pusl="1" pusl_ilgis="25" />  
<VARTOTOJAS> 

<PAVARDE>Pavardenis</PAVARDE>  
<VARDAS>Vardenis</VARDAS>  

</VARTOTOJAS> 
<DATA_LAIKAS>2005-06-13 09:04:01</DATA_LAIKAS>  
<DB_NAME>KADA</DB_NAME>  
<TRUKME>0.0 s</TRUKME>  
</INFO> 

</ASMENS_REGISTRAI> 

 

3.2.1. XML formato bylos antraštė 

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

Visada standartinė. 

 

3.2.2. Paieškos rezultatų sekcija ASMENS_REGISTRAI 
<ASMENS_REGISTRAI> 
(…) 
</ASMENS_REGISTRAI> 

 

Jei juridinis asmuo su nurodytu asmens kodu surastas, šios sekcijos viduje pateikiamos sekcijos 

„ASMUO‟ ir „REGISTRAI‟. 

 

3.2.3. Paieškos rezultatų sekcija ASMUO 
<ASMUO tipas="2" kodas="124110246"> 
<PAVADINIMAS><![CDATA[VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS]]>  

</PAVADINIMAS> 

<ADRESAS>V. Kudirkos g. 18, 2600 Vilnius</ADRESAS>  
</ASMUO> 

 
Apie asmenį pateikiama ši informacija: 

 tipas; 

 kodas; 

 pavadinimas; 

 adresas (viena ar daugiau sekcijų „ADRESAS‟).  

Gali būti pateikiama ne daugiau kaip viena tokia sekcija. 

 

3.2.4. Paieškos rezultatų sekcija REGISTRAI/REGISTRAS 
<REGISTRAS reg_tarn_nr="2" reg_nr="128"> 
<TIPAS regt_tipas="4">Patalpos/butai</TIPAS>  
<ADRESAS>Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Tauro g. 12</ADRESAS>  
<TEISE teit_tipas="1" ist="1" akt="1">Nuosavybė</TEISE>  

</REGISTRAS> 

 

Apie registrą pateikiama ši informacija:  

 registro numeris (sudarytas iš atributų reg_tarn_nr bei reg_nr, pavyzdyje – 1/234 bei 2/128); 

 registro tipas 

 adresas (viena ar daugiau sekcijų „ADRESAS‟) 

 minėto asmens teisės tame registre (sekcija „TEISE‟). Jei asmuo tame registre turi aktualių nurodyto tipo  

teisių, pateikiamas atributas akt="1", jei istorinių – ist="1". 
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Tokių sekcijų gali būti keletas (0-25). Jos visos pateikiamos sekcijos REGISTRAI viduje. 

 

3.2.5. Paieškos rezultatų sekcija INFO 

 
<INFO> 
<IRASAI nuo="1" iki="2" viso="2" pusl="1" pusl_ilgis="25" /> 
<VARTOTOJAS> 
<PAVARDE>Pavardenis</PAVARDE>  

<VARDAS>Vardenis</VARDAS>  
</VARTOTOJAS> 
<DATA_LAIKAS>2005-06-13 09:04:01</DATA_LAIKAS>  
</INFO> 

 

Šioje sekcijoje pateikiama papildoma informacija: 

 sekcijoje IRASAI - kurie įrašai (registrai) rodomi (atributai “nuo” – “iki”), kiek duomenų bazėje surasta 

įrašų (registrų), tenkinančių paieškos sąlygas (atributas “viso”), ir ar bazėje yra ir daugiau tokių įrašų 

(atributas “yra_daugiau”). Jei pastarojo atributo reikšmė yra “1”, tai reikia traktuoti kaip faktą, jog 

paieškos sistema surado daugiau įrašų, nei nurodyta atribute “viso”, ir nutraukė tolimesnę paiešką. 

Atributas “pusl” parodo rezultatų puslapio numerį , atributas “pusl_ilgis” - kiek viename tokiame 

puslapyje yra įrašų. Jei rezultatų  yra daugiau nei telpa viename puslapyje, juos galima gauti įvykdţius 

kitas uţklausas, kurių kiekvienoje reikia nurodyti vienetu didesnį parametrą p. 

 Sekcijoje VARTOTOJAS pateikiami duomenys apie uţklausą vykdţiusį vartotoją. 

 DATA_LAIKAS – uţklausos vykdymo laikas. 

 

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

pateikiama šiame priede.  

 

3.2.6. Klaidos 
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257" ?>  
<KLAIDA>DB Error: Oracle initialisation in progress<KLAIDA> 

 
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257" ?>  
<KLAIDA>Vartotojui TEST_USER nepakanka privilegijų (rolės 314)<KLAIDA> 

 

Jei dėl kaţkokių prieţasčių vartotojo uţklausos įvykdyti neįmanoma, vartotojas apie informuojamas sekcijoje 

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

 

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.  

 

  TEIKĖJAS     GAVĖJAS 

 

Valstybės įmonė Registrų centras,    

V.Kudirkos 18, LT-03105 Vilnius-9    

        

Įmonės kodas 124110246    įm. kodas  

Tel. (8-5) 268 8241     Tel.  ; Faks:  

A/s LT944010042400050387,                                   

AB bankas “NORD/LB Lietuva” Vilniaus sk.                

Kodas 40100                     

 

Direktorius      Direktorius   

                           

Kęstutis Sabaliauskas      ____________________   ____________________ 

 


