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DUOMENŲ TEIKIMO SĄLYGOS 

 

 

1.TEIKIMAS 

Nuolatinis, realaus laiko režime. 

 

2. TEIKIMO BŪDAS 

Duomenys pateikiami internetu per valstybės įmonės Registrų centro www serverį. 

 

3. DUOMENŲ FORMATAS 

Specialus, priklausantis nuo vartotojo užklausos. 

 

3.1 GAVĖJO UŢKLAUSOS FORMATAS 

Gavėjas privalo POST metodu suformuoti užklausą adresu 

https://www.registrucentras.lt/ntr/xml/eks/eks.php.  
Užklausos parametrai: 

 Juridinio asmens, kurio turto norima ieškoti, kodas asmk; 

 prisijungimo vardas vv;  

 prisijungimo slaptažodis vs. 

 

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

 
Vartotojo užklausos GET metodu pavyzdys: 

https://www.registrucentras.lt/ntr/xml/eks/eks.php?asmk=1234567&vv=aa&vs=bb 

 

3.2 REZULTATŲ FORMATAS 

Užklausos rezultatai patekiami XML formatu, kaip parodyta žemiau. 

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

<IMONE kodas="1234567” irasu sk="2"> 

<OBJEKTAI sk="1" arestu_sk="1" ikeitimu_sk="0">Sklypai</OBJEKTAI> 

<OBJEKTAI sk="1" arestu_sk="0" ikeitimu_sk="0">Statiniai/Patalpos</OBJEKTAI> 

</IMONE> 

 

3.2.1 XML formato bylos antraštė 
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?> 

 

3.2.2 Sekcija, vaizduojanti informaciją apie ieškomą įmonę 
<IMONE kodas="1234567” irasu sk="2"> 

</IMONE> 

 Parametras “kodas” žymi ieškomos įmonės kodą, perduotą programai Gavėjo užklausoje. 

Parametras “irasu_sk” žymi Nekilnojamojo turto registre surastų įrašų, atitinkančių įmones su nurodytu 

įmones kodu, skaičių. 
 

3.2.3 Informacija apie ieškomos įmonės valdomus ţemės sklypus 
<OBJEKTAI sk="1" arestu_sk="1" ikeitimu_sk="0">Sklypai</OBJEKTAI> 

Jeigu ieškoma įmonė valdo vieną ar daugiau žemės sklypų, rezultatų sekcijoje IMONE atsiranda elementas 

OBJEKTAI, kurio reikšmė yra “Sklypai”.Kita informacija pateikiama šiais parametrais: 

sk   ieškomos įmonės valdomų sklypų skaičius 

arestu_sk  kiek iš jų yra areštuota 

ikeitimu_sk  kiek iš jų įkeista. 
 

 

https://www.registrucentras.lt/ntr/xml/eks/eks.php
https://www.registrucentras.lt/ntr/xml/eks/eks.php?asmk=1234567&fmt=xml&vv=aa&vs=bb


3.2.4 Informacija apie ieškomos įmonės valdomus statinius/patalpas. 
<OBJEKTAI sk="1" arestu_sk="0" ikeitimu_sk="0">Statiniai/Patalpos</OBJEKTAI> 

Jeigu ieškoma įmonė valdo vieną ar daugiau statinių ar patalpų, rezultatų sekcijoje IMONE atsiranda 

elementas OBJEKTAI, kurio reikšmė yra “Statiniai/patalpos”.Kita informacija pateikiama šiais parametrais: 

sk   ieškomos įmonės valdomų statinių/patalpų skaičius 

arestu_sk  kiek iš jų yra areštuota 

ikeitimu_sk  kiek iš jų įkeista. 
 

3.3 PRANEŠIMŲ APIE KLAIDAS FORMATAS 
 

Įvykus programinės įrangos, duomenų bazės ar kitokiai klaidai, dėl kurios neįmanoma Gavėjui pateikti 

reikamos informacijos, klaidos tekstas, jei įmanoma, pateikiamas sekcijoje KLAIDA. 

 

Klaidos pranešimo pavyzdys: 
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?> 

<KLAIDA>DB Error: Oracle initialisation in progress</KLAIDA> 

 

4.UŢTIKRINAMOS APSAUGOS PRIEMONĖS 
Programą vykdyti serveryje leidžiama tik nurodžius vartotojui suteiktus prisijungimo vardą bei slaptažodį; 

duomenys perduodami šifruotu ryšio kanalu (https). Naudotis šia programa leidžiama 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      ____________________   ____________________ 

 
 

 


