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                                                                                                                . . . .  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/paieska/i.php.  

Uţklausos parametrai: 

 Sklypo numeris (parametrai kvt, kbl ir snr) arba nekilnojamojo daikto unikalus numeris (parametras 

uni); 

 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/paieska/i.php?kvt=101&kbl=2&snr=3&vv=aa&vs=bb 

 

3.2 REZULTATŲ FORMATAS 

Uţklausos rezultatas yra informacija apie nekilnojamajį daiktą, pateikiamas Windows-1257 koduotėje, XML arba 

HTML formatu. Pateikiamas daikto unikalus numeris (elementas „UNIKALUS_NR“), registro numeris 

(elementai „REG_TARN_NR“ bei „REG_NR“), pavadinimas bei adresas. Ţemiau pateiktas minėtų  duomenų 

pavyzdys.  

Dėmesio! Bendras pateikiamų duomenų kiekis gali skirtis nuo aprašomų šiame Priede. 

 

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

<ID_OBJEKTAI> 

<OBJEKTAS id="1010100200036" kodas="10100020003"> 

<UNIKALUS_NR>0101-0002-0003</UNIKALUS_NR> 

<REG_TARN_NR>1</REG_TARN_NR> 

<REG_NR>234</REG_NR> 

<PAVADINIMAS>Žemės sklypas</PAVADINIMAS>  

<ADRESAS>Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Vilniaus g.</ADRESAS>  

</OBJEKTAS> 

<INFO nuo="1" iki="1" viso="1" p="1" puslapio_ilgis="25" />  

</ID_OBJEKTAI> 
 

3.4. Klaidos 

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

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

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

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

 

4. UŢTIKRINAMOS APSAUGOS PRIEMONĖS 

https://www.registrucentras.lt/ntr/xml/paieska/i.php
https://www.registrucentras.lt/ntr/xml/paieska/i.php?kvt=101&kbl=2&snr=3&vv=aa&vs=bb
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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 g. 18, LT- 03105 Vilnius-9 

Juridinio asmens kodas 124110246 

Tel. (8-5) 268 8202 

Atsiskaitomoji sąskaita LT030075800001345229, 

AB bankas “Snoras” Vilniaus filialas,  

b/k 00758 

 

 

 

Direktorius       

Kęstutis Sabaliauskas      

 

 

_____________________________   _____________________________ 

 
A.V.       A.V. 

 


