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Duomenų teikimo sutarties 

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

 
 
 

DUOMENŲ TEIKIMO SĄLYGOS 
 
 
1. TEIKIMAS 
Nuolatinis. 
 
2. TEIKIMO BŪDAS 
Duomenys pateikiami Internetu žemiau nurodytu adresu. 
 
3. DUOMENŲ FORMATAS 
Specialus, priklausantis nuo vartotojo užklausos. 
 
3.1 VARTOTOJO UŽKLAUSOS FORMATAS 
Vartotojas privalo POST metodu suformuoti užklausą adresu: 
https://www.registrucentras.lt/ntr/xml/reg/reg.php.  
Užklausos parametrai: 

• Registro numeris (parametrai reg_tarn_nr ir reg_nr); 
• istorinių įrašų rodymo parametras ist (1 – su istorija, 0 - be). Reikšmė pagal nutylėjimą: 0; 
• rezultatų formato nurodymo parametras fmt (html arba xml). Reikšmė pagal nutylėjimą: xml; 
• 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/reg/reg.php?reg_tarn_nr=1&reg_nr=2&ist=1&fmt=xml&v
v=aa&vs=bb 

 
3.2 REZULTATŲ FORMATAS 
Užklausos rezultatas yra Nekilnojamojo turto registro išrašas, pateikiamas UTF-8 koduotėje, XML arba HTML 
formatu. Žemiau aprašyti privalomai pateikiami duomenys ir jų žymėjimai; bendras pateikiamų rezultatų kiekis 
gali skirtis nuo aprašomų šiame Priede. Aktuali teikiamų duomenų xsd schema publikuojama adresu 
https://www.registrucentras.lt/ntr/xml/xsd/atsakymasNtri.xsd 
 
3.1 Informacija apie registrą: registro Nr., tipas, statusas, būklė, tvarkytojas ir adresas. 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<REGISTRAS reg_id="1010100370309"> 
<PARAMETRAI> 
  <reg_tarn_nr>1</reg_tarn_nr>  
  <reg_nr>12345</reg_nr>  
  <opt>101</opt>  
  <prog_nr>14</prog_nr>  
  <vv>TEST_USER</vv>  
  <ip>10.254.254.1</ip>  
</PARAMETRAI> 
<ATRIBUTAI> 
<REG_TARN_NR>1</REG_TARN_NR>  
<REG_NR>12345</REG_NR>  
<TIPAS tipas="1">Žemės sklypas</TIPAS>  
<STATUSAS statusas="3">Visiškai sutvarkyti ir juridiškai teisingi duomenys</STATUSAS>  
<BUKLE bukle="4">Sutvarkytas</BUKLE>  
<ADRESAS>Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Dvarčionių g. / Vilniaus m. sav. SB "Buitis" 33 skl.</ADRESAS>  
</ATRIBUTAI> 
 
3.3 Informacija apie registre paminėtus dokumentus (neprivaloma sekcija): dokumento id, data (neprivaloma), Nr, 
pavadinimas. Gali būti kelios sekcijos „DOKUMENTAS“. 
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<DOKUMENTAI> 
<DOKUMENTAS dok_id="123" dok_data="1994-09-18" dok_nr="P4-1560">Valstybinės žemės sklypo pirkimo - 
pardavimo sutartis</DOKUMENTAS>  
</DOKUMENTAI> 
 
3.4 Informacija apie registre paminėtus fizinius/juridinius asmenis (neprivaloma sekcija): asmens vardas, 
pavardė/pavadinimas, gimimo/registravimo data (neprivaloma). Gali būti kelios sekcijos „ASMUO“. 
 
<ASMENYS> 
<ASMUO asm_id="138999" tipas="1" datos_pav="gim." data="1960-07-14" ivede="Centrinė įmonė"> 
VARDENIS PAVARDENIS  
<ADRESAS>Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kauno g. 1-2</ADRESAS>  
<ASMENVARDIS data_nuo="1960-07-14" data_iki="" ivede="Vilniaus filialas">VARDENIS 
PAVARDENIS</ASMENVARDIS>  
</ASMUO> 
</ASMENYS> 
 
3.5 Informacija apie registre esančius nekilnojamuosius daiktus: daikto id, daikto tipas, pavadinimas 
(neprivaloma), statusas, būklė, paskirtis, unikalus Nr, adresas (pateikiama tik tuomet jei nesutampa su registro 
adresu), kadastrinis Nr (tik žemės sklypams), žymėjimas (neprivaloma) bei kadastriniai atributai. Pateikiami visi 
duomenų bazėje turimi daikto atributai, leistini esamam daikto tipui. Leistinų kadastrinių atributų sąrašas bei kiti 
duomenų bazės klasifikatoriai publikuojami adresu https://www.registrucentras.lt/ntr/xml/klasif/ . 
 
<OBJEKTAI> 
<OBJEKTAS obj_kodas="101003309" obj_id="1010103309" tipas="10" istorinis="0" yra_teisiu="1" 
yra_galiojanciu_teisiu="1" priklausinys="0" isorinis_priklausinys="0"> 
<PAVADINIMAS>Žemės sklypas</PAVADINIMAS>  
<PASKIRTIS pask_tipas="611">Žemės ūkio (sodų)</PASKIRTIS>  
<UNIKALUS_NR>0101-0037-0309</UNIKALUS_NR>  
<KADASTRINIS_NR>0101/0037:309 Vilniaus m. k.v.</KADASTRINIS_NR>  
<ADRESAS>Vilniaus m. sav. Kauno g. 3</ADRESAS>  
<NR_PROJEKTE>33</NR_PROJEKTE>  
<ATRIBUTAS tipas="2" kodas="101" pav="Žemės sklypo plotas:">0.0571 ha</ATRIBUTAS>  
<ATRIBUTAS tipas="3" kodas="163" pav="Indeksuota žemės sklypo vertė be miško:">576 Lt</ATRIBUTAS>  
<IKAINOJIMO_DATA>2004-12-02</IKAINOJIMO_DATA>  
<TIKSLINIMO_DATA>1992-07-29</TIKSLINIMO_DATA>  
<DALIS dal_id="3922417" eilnr="0" dal_galioja="1">1/1</DALIS>  
<GRAMATIKA pav_vard="žemės sklypas" apr_vard="aprašytas" pav_kilm="žemės sklypo" apr_kilm="aprašyto" 
pav_naud="žemės sklypui" apr_naud="aprašytam" />  
</OBJEKTAS> 
</OBJEKTAI> 
 
3.6 Informacija apie registre įregistruotas teises: teisės tipas, pavadinimas, nuorodos į susijusį asmenį(-is) bei 
objektą(-us)/objektodalį(-is). Pateikiamos sekcijos kiekvienam teisių tipui, kurių kiekviename gali būti arba nebūti 
keletas teisių. Teisių tipų sąrašas kartu su kitais duomenų bazės klasifikatoriai publikuojamas adresu 
https://www.registrucentras.lt/ntr/xml/klasif/ . 
 
 
<TEISES> 
<TEISES_TIPAS nr="1"><![CDATA[ Nuosavybė:  ]]>  
<TEISE pav="" tei_id="23781270" istorine="0"> 
Nuosavybės teisė  
<VALDYMO_FORMA pav="">Savininkas:</VALDYMO_FORMA>  
<TEI_ASMUO asm_id="138999" /> 
<VALDYMO_APIBUDINIMAS>Daiktas:</VALDYMO_APIBUDINIMAS>  
<OBJEKTO_DALIS obj_kodas="101003309" unik_nr="0101-0037-0309" dal_id="3922417">1/1</OBJEKTO_DALIS>  
<TEI_DOKUMENTAS dok_id="123" poz="1" />  
<GALIOJIMAS pav="Įrašas galioja:" data_nuo="2005-01-06" />  
</TEISE> 
</TEISES_TIPAS> 
</TEISES> 
 
 
3.7. Klaidos 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<KLAIDA>DB Error: Oracle initialisation in progress<KLAIDA> 
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Jei dėl kažkokių priežasčių vartotojo užklausos įvykdyti neįmanoma, vartotojas apie informuojamas sekcijoje 
‘KLAIDA’. Šiuo atveju sekcijos ‘REGISTRAS’ nėra.  
 
4. UŽTIKRINAMOS 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   
                           

      ____________________    ____________________ 
 


